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การวิจัยนีม้ีความมุ่งหมายเพื่ออธิบายความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลังใจเชิง

กระบวนการ โดยศกึษาจากนกัศกึษาขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงั
ทางสงัคมจ านวน 5 กรณี ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัใหข้อ้มลูผ่านค าถามสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ผลการวิจยัพบว่า
ประเด็นหลกัเครียดชนกลุ่มน้อย ประกอบดว้ยสองประเด็นรองคือแหล่งและภาวะของความเครียดชน
กลุ่มนอ้ย แหล่งของความเครียดชนกลุ่มนอ้ย พบจากสามสาเหตไุดแ้ก่ (1) กฎขอ้บงัคับเลือกปฏิบตัิ (2) 
เหตุการณ์คุกคาม และ (3) สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ ภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อยมีสี่รูปแบบ
ไดแ้ก่ (1) การคาดว่าจะถกูปฏิเสธ (2) การซ่อนปิดบงัเพศภาวะ (3) การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง 
และ (4) การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว ประเด็นหลักล าดับถัดมาคือการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 
พบว่านักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมสรา้งการ
ฟ้ืนพลังใจจากตนเองและสรา้งจากสังคม สรา้งจากตนเองมีสามกลไกไดแ้ก่ (1) การปรบัมุมมองและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม (2) ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ และ (3) ความเพียรพยายามในการศกึษา สรา้ง
จากสงัคมมีหา้กลไกไดแ้ก่ (1) การไดร้บัแรงสนบัสนนุทางใจจากบุคคลใกลช้ิด (2) การเขา้หาตวัแบบและ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ (3) การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ (4) อาจารยเ์ปิดกวา้งและเขา้ใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และ (5) คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ ผลการวิจยั
นีส้ามารถน าไปใช้ในการออกแบบกระบวนการช่วยเหลือทางจิตวิทยา  เพื่อพัฒนาการฟ้ืนพลังใจให้
เหมาะสมกบันกัศกึษาขา้มเพศและมีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมได ้
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The purpose of this research is to explain minority stress and the resilience 

process. There were five cases of transgender and gender non-conforming university 
students. The research participants provided data through semi-structured interviews. The 
results of the minority stress revealed two sub-themes: the sources and impacts of minority 
stress. Minority stress was identified as coming from three sources: (1) 
discriminatory university regulations; (2) harassing events; and (3) locations based on gender. 
There were four aspects of the impacts of minority stress: (1) expectation of rejection; (2) self-
concealment of gender identity; (3) internalized homophobia; and (4) coping in isolation. The 
next finding concerned the processes of resilience. Transgender and gender non-conforming 
university students built two resilience processes, by themselves and by society. The three 
mechanisms for self-constructing resilience were as follows: (1) shifting perspectives and 
responding appropriately to discriminatory events; (2) affirmation of gender identity; and (3) 
diligent efforts in studying. The five mechanisms for social-constructing resilience were 
identified as follows: (1) receiving close supports; (2) having LGBTQ+ role models or 
activities; (3) gender-affirmation by experts; (4) lecturers with open attitudes to gender 
diversity; and (5) changing regulations at the faculty and university level. The results of this 
research can be designed for psychological support programs to develop suitable 
resilience for transgender and gender non-conforming university students. 
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ประสบการณ์และองคค์วามรูท้างจิตวิทยาที่ถูกถ่ายทอดดว้ยความเมตตา  อาจารยค์ือแรงบันดาลใจของ
วิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา  กราบขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริยศ กิตติธีระศักด์ิและรอง
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บ าเพ็ญเกียรติกุล  ส าหรับการเอือ้เฟ้ือ ให้เผยแพร่ผลงานในคลินิกสุขภาพเพศครบวงจร  โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นิสิตจึงสามารถยินดีไดก้ับปริญญานิพนธฉ์บับนี ้ ขอขอบพระคณุคณาจารย์
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์คณาจารยบ์ณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ขอบคณุออ้ม บตุร 
นนทท์ี่ช่วยตรวจขอ้มลูและเพื่อน ๆ นิสิตจิตวิทยาประยกุต ์3/2561 ช่วยฟ้ืนพลงัใจกนัเสมอมา 

ขอขอบคณุผูใ้หข้อ้มลู (นามสมมติของทกุกรณี) คณุเอและมี่ บอลและออมสิน เป้ิล ใหม่ แสตมป์ 
และชมพู่ในการศึกษาน าร่อง นอ้ง ๆ คือบุคคลผูม้ีอุเบกขาวางเฉยต่ออคติ ความไม่เขา้ใจจากสงัคมที่มีต่อ
ความหลากหลายทางเพศ ท่ามกลางสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หากแต่สูแ้ละพฒันาตนเอง
อย่างไม่ย่อทอ้ การแบ่งปันเรื่องราวและเปิดใจบอกเล่าประสบการณ์ จะสรา้งแรงบันดาลใจแก่ชุมชนความ
หลากหลายทางเพศอย่างแน่แท้ ผูวิ้จยัทราบซึง้ถึงความอนุเคราะห์ จากมมุมองภายในใจของตนเองอย่าง
กลา้หาญ 

อนึ่ง นิสิตหวังว่าผลการวิจัยจะมีประโยชนอ์ยู่บา้ง จึงขอมอบส่วนดีแด่เหล่าคณาจารยท์ี่ไดป้ระ
สิทธิประสาทวิชา ขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณแก่บิดามารดา  และผู้มีพระคุณทุกท่าน  ส าหรับ
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ที่อาจมีในปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ผูวิ้จยัขอนอ้มรบัขอ้ผิดพลาดเพียงผูเ้ดียว และยินดีรบัฟัง
ค าแนะน า เพื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาการวิจยัต่อ ๆ ไป 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

วาทกรรมผลิตซ า้จากสื่อสาธารณะในประเทศไทย  สรา้งภาพจ าว่าบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ เป็นตวัประกอบ ตวัตลก ผูร้า้ย หรือสื่อสารว่าความหลากหลาย
ทางเพศและเพศภาวะเป็นความบกพรอ่งทางจิต (ฐิติวฒัน ์สมิตินนัทน,์ 2553) สื่อสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
บุคคลเหล่านี ้ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ปกติ อย่างบุคคลที่นิยามตนเองเป็น“หญิง” หรือ “ชาย” 
สงัคมไทยมกัใชค้  าว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” ในการเรียกบุคคลที่ไม่มีแบบแผน หรือบทบาทเพศตาม
สังคมก าหนด ทัศนคติลักษณะนีบ้่มเพาะ ให้เกิดอคติและความรุนแรงที่แฝงอยู่ในสังคม สรา้ง
ความเจ็บปวดทางจิตใจแก่สมาชิกกลุม่ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

สมาชิกความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะคือกลุม่บุคคลที่ชีวิตน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
อตัลกัษณท์างเพศ หญิงรกัหญิง ชายรกัชาย บุคคลรกัสองเพศ บุคคลขา้มเพศ เพศกะเทย/เควียร ์
เพศไม่ เด่นชัด  ไม่ ฝักใฝ่ เพศ  นอนไบนารี่  (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, 
Intersex, Agender, Non-binary: LGBTQIAN) เป็นการเลือกตัดสินใจ ใชช้ีวิตพึงปรารถนา ตาม
ความหลากหลายทางเพศอย่างอิสระ สมควรไดร้บัความเคารพเท่าเทียม เฉกเช่นสมาชิกชุมชนอ่ืน
ในสงัคม ตราบใดที่ไม่ไดล้ว่งละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น แต่ในทางกลบักนักลุม่บคุคลหลากหลายทางเพศ
ยงัไดร้บัความเขา้ใจและการยอมรบัที่ไม่ถกูตอ้งจากสงัคม (พิมลพรรณ อิศรภกัดี, 2558)  

ในต่างประเทศ ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะไดร้บัการจ าแนกคุณลักษณะ
ตามมิติเพศที่หลากหลายและผสมผสาน เช่น เพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด เพศภาวะ เพศวิถี พฤติกรรม
หรือการแสดงออกทางเพศ (ปริยศ กิตติธีระศกัดิ์ และ อลิเชีย เค. แมทธิวส,์ 2560) ส าหรบัประเทศ
ไทยมีค าเรียกความแตกต่างทางเพศเช่น เพศที่สามบา้ง ชายไม่จริง หญิงไม่แทบ้า้ง ไม่ไดจ้ าแนก
มิติด้านเพศอย่างตะวันตก (Ojanen, 2009) น ามาสู่ความสับสน เป็นอุปสรรคในการพัฒนา
งานวิจัยในประเทศ อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สังคมยังขาดความรู้ความเข้าใจในความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะอย่างถูกตอ้ง เพราะองคค์วามรูท้ี่มีอยู่คลาดเคลื่อน อีกทัง้เป็น
การดแูคลนเพราะถอ้ยค าเรียก ยงัแสดงถึงการแบ่งแยกอย่างไม่รูเ้ท่าทนั 

แม้ว่ามีการยอมรบัความหลากหลายเพศและเพศภาวะมากขึน้จากการขับเคลื่อนเชิง
สังคม หากเมื่อพิจารณาวิทยานิพนธ์บนฐานขอ้มูล โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย
จดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มีสามสิบเกา้รายการปรากฏจากค าสืบคน้ “ความ



  2 

หลากหลายทางเพศ” สิบเจ็ดรายการสะท้อนการศึกษาสิทธิหรือกฎหมายเชิงรูปธรรม เน้นการ
ตระหนักทราบใหเ้กิดความเท่าเทียมกัน เช่น การรบัรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศในการใชเ้ทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุท์างการแพทย์ (ริญญาภัทร ์ณ สงขลา, 2559) สิบเจ็ด
รายการศกึษาทางมนุษยศาสตรแ์ละวฒันธรรม เช่น การสรา้งสรรคน์าฏยศิลป์รว่มสมยัจากแนวคิด
ความหลากหลายทางเพศ (สรร ถวลัยว์งศศ์รี, 2559) พบไดเ้พียงหา้จากสามสิบเกา้รายการศึกษา
ทางดา้นสขุภาพและสขุภาพจิต สขุภาวะของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ไม่ไดร้บั
การศกึษามากนกั 

องค์การอนามัยโลกบ่งชี ้ถึงปัญหาทางสุขภาพและสุขภาพจิตเกิดขึน้ได้ด้วยปัจจัย
ความเครียดของสงัคม กระบวนการทางสงัคมที่แบ่งแยกและสรา้งการตีตรา เนื่องจากคณุลกัษณะ
บางอย่างต่างจากกรอบความเชื่อของสงัคม (W.H.O., 2016) อัตลักษณ์ทางเพศก็เป็นหนึ่งการตี
ตรานัน้ เพราะความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะอยู่นอกกรอบความเชื่อสองเพศ แบบชาย/
หญิงที่สงัคมคุน้เคยและยอมรบัว่าเป็นปกติ (Ilan H Meyer & Frost, 2013) อตัลกัษณท์างเพศต่าง
จากความคาดหวังนี ้ท าให้สามารถจ าแนกเพศภาวะได้เป็น การข้ามเพศและส านึกทางเพศที่
แตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม โดยมีรูปแบบการใชช้ีวิตแตกต่างจากกลุ่มเพศตรงกบัสงัคม 
(Shelton, Wagaman, Small, & Abramovich, 2018) 

บริบทสงัคมของบุคคลขา้มเพศและบุคคลที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวัง
ทางสังคมเป็นพื ้นที่ เหลื่อมล า้ ด้อยกว่ากลุ่มเพศภาวะตรงกับโครงสรา้งส าคัญของสังคม อาทิ  
ครอบครวั ชุมชน สถานที่ท างาน เป็นตน้ บุคคลขา้มเพศและบุคคลที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวังทางสังคม ถูกกระบวนการของสังคมท าให้เป็นคนชายขอบ ด้อยอ านาจในการ
ต่อรอง เป็นกลุ่มที่อยู่ในล าดับถัดมา เป็นคนไม่มีตวัตนแมใ้นพืน้ที่ครอบครวั กระทั่งเป็นคนไรบ้า้น 
(Hendricks & Testa, 2012) นอกเหนือจากการเป็นคนไรต้วัตนในพืน้ที่ขา้งตน้ อตัลกัษณท์างเพศ
ที่แตกต่างจากสังคมยังส่งผลในวิกฤติอ่ืน รวมถึงความขัดแย้งในสถาบันการศึกษา (Su et al., 
2016) 

ในพืน้ที่มหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษาชายหญิงทั่วไปเผชิญความกดดันของการเรียน 
เป็นความเครียดปกติของนักศึกษาทุกคน พบเจอไดร้ะหว่างศึกษาอยู่ แต่การเผชิญหนา้ความตึง
เครียดและความกดดนัเนื่องดว้ยอตัลกัษณท์างเพศ คือวิกฤติหนึ่งที่นกัศกึษาขา้มเพศและนกัศึกษา
ที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมตอ้งแบกรบั ปรบัตัว และเรียนรู ้เพื่อใหม้ี
ตวัตนและมีพืน้ที่อย่างเท่าเทียมในสถานศึกษา โดยมีเหตกุารณกี์ดกนั การแบ่งแยก อคติทางเพศ
สรา้งเป็นความเครียดจ าเพาะนี ้โดยสภาวการณค์วามเครียดอาจรุนแรง เรือ้รงัสูอ่าการทางจิตหรือ
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โรคจิตเวชได ้นักศึกษากลุ่มนีจ้ึงเป็นกลุ่มเปราะบาง มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตที่
รุนแรงสงูกว่านกัศกึษาทั่วไปหลายเท่าตวั (Haas et al., 2011) 

ปัญหาสุขภาพจิตจากความเครียดข้างต้น เกิดไดเ้ป็นหลายรูปแบบ เช่น การถูกกลั่น
แกลง้รงัแก การถูกปฏิบัติดว้ยอคติ การถูกคุกคามเพศ (Earnshaw, Bogart, Poteat, Reisner, & 
Schuster, 2016) สรา้งความวิตกกงัวลว่าจะถูกล่วงเกินและถูกท ารา้ยซ า้ การถูกเมินเฉยบ่อยครัง้ 
ส่งผลต่อการเขา้สังคมและสัมพันธภาพ การปรบัลดการแสดงออกทางเพศภาวะใหเ้ป็นไปตาม
ครรลองของสงัคม ส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นในเพศวิถี สรา้งความเกลียดชงัการขา้มเพศในตนเอง 
(Ilan H. Meyer, 2003) เหล่านีคื้อผลความเครียดเชิงอารมณ์ของการตกเป็นผู้ถูกกระท า สรา้ง
ผลเสียต่อสขุภาวะ รุนแรงยากล าบากต่อการด าเนินชีวิตไดอ้ย่างปกติสขุ (Swearer, Espelage, & 
Napolitano, 2009) 

วยัรุ่นกะเทยถูกล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ส่งผลใหไ้ดร้บัอันตรายทั้งทางร่างกายจิตใจ 
(พวงเพ็ญ นิกระโทก และ เกษราวัลณ ์นิลวรางกูร, 2556) การถูกลอ้เลียน เหยียดหยาม ข่มขู่ การ
ทารุณกรรมนอกจากจะเป็นการคกุคามต่อความปลอดภยัของร่างกายโดยตรง ความรูส้ึกภายหลงั
เหตกุารณเ์กิดขึน้ยงัส่งผลสะเทือนภายในจิตใจอีกดว้ย ความรูส้กึซึมเศรา้ของนกัเรียนไทยช่วงอาย ุ
13-18 ปีเก่ียวโยงกบัการถูกคกุคามในกลุ่มเพื่อน การไม่ประพฤติตนตามมาตรฐานเพศของสงัคม 
การมีพฤติกรรมสุขภาพสุ่มเสี่ยงที่มากขึน้ลว้นมีความสมัพันธ์กับอาการซึมเศรา้ (Cheung et al., 
2020) 

เพื่ออธิบายความเครียดชนกลุ่มน้อย (minority stress) จากสภาพการณ์ บริบท และ
เหตุการณช์ีวิตซึ่งเกิดขึน้จริงในมหาวิทยาลยัของประเทศไทย นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมที่ถูกคดัสรรเป็นกรณีศึกษา สามารถใหข้อ้มูล
เชิงลึก บอกเล่าความรูส้ึก สะทอ้นประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติ การกีดกันคุกคาม พรอ้มทั้ ง
บอกเล่าความรูส้ึกที่ตามมาหลงัเหตุการณ์ไม่พึงประสงค ์ซึ่งเกิดจากอคติทางเพศกดทับ อธิบาย
วิกฤติความเครียดที่ไดเ้ผชิญอยู่ ความเครียดชนกลุม่นอ้ยในมหาวิทยาลยัจึงเป็นขอ้สนันิษฐานการ
วิจยัขอ้แรก 

นอกเหนือจากวิกฤติความเครียดชนกลุ่มนอ้ย ความทา้ทายที่เกิดแก่นักศึกษาขา้มเพศ 
เช่น การปรบัเปลี่ยนอารมณ ์พฤติกรรม ใหส้อดคลอ้งต่อเพศภาวะทางใจ ดว้ยการปรบัการใชช้ีวิต
จากเพศสรีระชายสู่หญิงหรือเพศสรีระหญิงสู่ชาย อีกทั้งนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างกับ
ความคาดหวังทางสังคม ตอ้งเจอการบีบคั้นใหแ้สดงออกทางเพศอย่างชายหรือหญิง การเรียนรู้
และรบัมือวิกฤติพรอ้มความทา้ทายขา้งตน้ เป็นกลไกอย่างหนึ่งของจิตวิทยาเชิงบวก โดยเฉพาะ
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การฟ้ืนพลังใจ (resilience) ที่อุบัติขึน้ระหว่างเหตุการณ์หรือสถานการณ์วิกฤติ ท าให้ผ่านพ้น
ปัญหาอปุสรรคและด าเนินชีวิตไดอ้ย่างราบรื่น 

เมื่อบุคคลมีความทุกข์ใจ เศรา้โศก ผิดหวังหรือเสียใจ หากเวลาผ่านไปบุคคลนั้นจะ
สามารถฟ้ืนใจ กลบัมามีพลัง รบัรูค้วามสุข เบิกบานอีกครัง้ไดเ้องตามธรรมชาติ การฟ้ืนกลบัมา
ของพลงัใจจะชา้หรือเร็วขึน้อยู่กับความเขม้แข็ง ภูมิตา้นทาน ศักยภาพทางอารมณแ์ละจิตใจของ
การฟ้ืนตัว (กรมสุขภาพจิต, 2551, 2552) การฟ้ืนตัวหรือการฟ้ืนพลังใจเป็นปัจจัยป้องกันไม่ให้
ความทุกขเ์ศรา้โศก เสียใจผิดหวงัเกิดเป็นความสุ่มเสี่ยงรุนแรงสู่อาการทางจิตหรือโรคทางจิตเวช 
การฟ้ืนพลงัใจจึงเป็นพลวัต เกิดขึน้และผันแปรไดห้ลายรูปแบบขึน้อยู่กับภาวะความยากล าบาก 
ระยะเวลายาวนานของภาวะความยากล าบาก และสภาพการณท์างสงัคม (Ungar, 2013) 

ความเข้มแข็งทางใจ พลังสุขภาพจิต การฟ้ืนพลั ง (พัชรินทร์ อรุณ เรือง , 2545) 
ความสามารถยืนหยัดเผชิญวิกฤติ (ศุภรตัน ์เอกอัศวิน และ เยาวนาฏ ผลิตนนทเ์กียรติ , 2551) 
ลว้นเป็นแนวคิดของจิตวิทยาเชิงบวก เป็นค าจ ากดัความของการฟ้ืนพลงัใจ ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษที่
ผ่านมา การศึกษาการฟ้ืนพลงัใจเนน้ถึงศกัยภาพของบุคคล กระจายไปยงับุคคลหลากหลายกลุ่ม 
ในนกัเรียนเก่ียวขอ้งกบัประสิทธิภาพการเรียน การพฒันาการเรียนรู ้ทางการแพทยเ์ป็นการศึกษา
ในผูป่้วยพักฟ้ืนหรือผูสู้งอายุ การศึกษาการฟ้ืนพลงัใจจ าเป็นตอ้งสะทอ้นเนือ้หาเชิงรายละเอียด
ของกลุ่มผูค้นและสภาพการณ์ที่ก าลงัด าเนินอยู่ เพราะแนวคิดการฟ้ืนพลงัใจมีความสมัพันธก์ับ
บรบิท สภาพการณค์วามยากล าบากท่ีเผชิญอยู่ (Pooley & Cohen, 2010) 

บุคคลขา้มเพศและบุคคลที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม มีการ
ฟ้ืนพลังใจตั้งอยู่บนเพศภาวะเช่น การยอมรบัต่อตนเองว่าเพศภาวะที่รบัรูต่้อตนไม่ตรงกับเพศที่
ไดร้บัแต่ก าเนิดนับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการนับถือตนเอง  (van den Brink, Vollmann, & van 
Weelie, 2019) การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการสามารถมาจากนอกตนไดด้ว้ยเช่น การปรบัแต่ง
รูปลักษณ์การแสดงออกเพศให้สอดคล้องกับเพศภาวะ  ท าให้เข้าถึงกลุ่มสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศง่ายขึน้ รูส้ึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ได้รบัแรงสนับสนุนเชิงบวกจากสังคม 
(Brian A Rood et al., 2017) 

และเพื่ออธิบายกลไกการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ (resilience process) อบุติัเกิดขึน้
ระหว่างการเผชิญความเครียดชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัย สรา้งเป็นประสบการณ์เชิงบวกที่
น่าสนใจศึกษาในเชิงลึก จึงเป็นอีกขอ้สนันิษฐานของกรณีศึกษาที่จะใชเ้ยียวยา ก้าวขา้มปัญหา 
ความยากล าบากของความเครียดชนกลุ่มน้อย ปริญญานิพนธ์นีจ้ึงเป็นการศึกษา บริบท สภาพ
วิกฤติดว้ยขอ้สนันิษฐานความเครียดชนกลุ่มนอ้ยในมหาวิทยาลยั เป็นปัจจัยกระตุน้ใหน้ักศึกษา
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ขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม บ่มเพาะการฟ้ืนพลงั
ใจเชิงกระบวนการเฉพาะกาลขึน้มา 

ผูว้ิจยัในฐานะนิสิตมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต ์มุ่งหมายสรา้งความเขา้ใจ ทราบ
ค าอธิบายและการบรรยายความเครียดชนกลุ่มนอ้ย พรอ้มทัง้สืบคน้ทรพัยากรเชิงบวกภายในและ
ภายนอกตน ผ่านแนวคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของผูเ้ขา้ร่วมงานวิจยั ผูว้ิจยัมุ่งหวงัว่าขอ้
คน้พบจากกรณีศึกษาต่อสภาพการณเ์หล่านี ้จะเอือ้เฟ้ือเป็นประโยชนส์ามารถพฒันาต่อยอดเป็น
ข้อมูลที่มีคุณค่าเชิงวิชาการและปฏิบัติ  ด้วยการสะท้อนมุมมองเจ้าของสภาพการณ์ตรงคือ 
นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ที่ไดเ้ผชิญ
ความเครียดชนกลุ่มน้อยระหว่างเข้าศึกษา และสรา้งการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ เอือ้เฟ้ือ
เกือ้หนนุใหก้า้วขา้มความเครียดชนกลุม่นอ้ยในมหาวิทยาลยันีไ้ดอ้ย่างไร 

 
ค าถามการวิจัย 

1. ความเครียดชนกลุ่มน้อยของนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศ
แตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมเป็นอย่างไร  

2. การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศ
แตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมเป็นอย่างไร  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่ออธิบายความเครียดชนกลุม่นอ้ยของนกัศกึษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทาง
เพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม 

2. เพื่ออธิบายการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

ความส าคัญทางทฤษฎี 
1. เกิดการตระหนักรูอ้ัตลกัษณท์างเพศ สรา้งความเขา้ใจความหลากหลายทางเพศ

และเพศภาวะ จากบริบทชีวิตจริงของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่าง
จากความคาดหวงัทางสงัคม 

2. เกิดองคค์วามรูค้วามเครียดชนกลุ่มนอ้ยในประเทศไทย เปิดนัยยะต่อบริบทชีวิต
จริงของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม  
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สรา้งจากมโนทศันเ์จา้ของบริบททางตรงและออ้ม จากการเลือกปฏิบติั การกีดกัน และอคติความ
เชื่อกรอบสองเพศชายหญิงในมหาวิทยาลยั 

3. เกิดองคค์วามรูก้ารฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษา
ที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม สรา้งจากมโนทัศนเ์จา้ของบริบททางตรง
และอ้อม การฟ้ืนพลังใจอุบัติขึ ้นด้วยกระบวนการในและนอกตน ถูกกระตุ้นสร้างขึน้ด้วย
ความเครียดชนกลุม่นอ้ย 

ความส าคัญทางปฏิบัติ 
1. สามารถประยุกตผ์ลการวิจยัในประเด็นความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงั

ใจเชิงกระบวนการ ส าหรบัใหบ้รกิารจิตวิทยาการปรกึษาทางสขุภาพและสขุภาวะ แก่นกัศึกษาขา้ม
เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมทัง้รายบุคคลและกลุ่ม
เฉพาะในสถานศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู่ 

2. สามารถประยุกตผ์ลการวิจยัในประเด็นความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงั
ใจเชิงกระบวนการ ส าหรบัสรา้งเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดีแก่นกัศกึษาขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม เพื่อเอือ้เฟ้ือใหพ้ลังใจแก่นักศึกษาที่อาจประสบ
ความเครียดชนกลุม่นอ้ยนีร้ะหว่างศกึษาอยู่ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ: การศึกษารายกรณี เก็บขอ้มูลดว้ยการ
สมัภาษณ ์เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมงานวิจัยไดบ้อกเล่า พรรณนา และอธิบายความเครียดชนกลุ่มนอ้ยใน
มหาวิทยาลยั ชุดค าถามสมัภาษณจ์ะสืบคน้เนือ้หาความเครียดชนกลุ่มนอ้ยสี่รูปแบบ 1) การรูส้ึก
ถูกคุกคาม 2) การคาดว่าจะถูกปฏิเสธ 3) การปิดบงัตนเอง 4) การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกัน
และการขา้มเพศในตนเอง และค าถามสมัภาษณจ์ะสืบคน้พลวตัการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการใน
และนอกตน  

ผูใ้หข้อ้มูลหลกัคือนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวงัทางสงัคมระดับอดุมศึกษาที่ก าลงัศึกษาในชัน้ปีที่ 3 4 จบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี หรือเป็น
นกัศึกษาสมทบในหลกัสูตรร่วมปริญญาตรี สามารถระลึกถึงความเครียดชนกลุ่มนอ้ยที่ไดเ้ผชิญ
อยู่หรือกา้วขา้มแลว้ ผูใ้หข้อ้มูลรองไดแ้ก่ เพื่อน แฟน สมาชิกในครอบครวั ครู อาจารย ์เจา้หนา้ที่
ในสถานศึกษา มีความสมัพนัธ์กบันกัศึกษาผูใ้หข้อ้มลูหลกั โดยขอบเขตขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูหลกั
และรองไดร้บัการประมวลรวมเป็น 1 กรณีศกึษา 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าร่วมงานวิจัยด้วยค าถามคัดสรรความเครียดชนกลุ่มน้อยใน
มหาวิทยาลยั และการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการคดัสรรจากแบบประเมินความเขม้แข็งทางใจของ
กรมสขุภาพจิต (Resilience Quotient: RQ-20Q) การเป็นผูใ้หข้อ้มูลรองยืนยนัความสมัพันธ์ดว้ย
การแนะน าของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

ขอ้มูลการสัมภาษณ์น าเขา้สู่การถอดวิเคราะห์เนือ้หาและอภิปรายผล เพื่อพัฒนาเป็น
แนวทางปฏิบติัที่ดีแก่นกัศกึษา อาจารย ์นกัจิตวิทยาการปรกึษา และสหวิชาชีพการศกึษา 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

ความเครียดชนกลุ่มน้อย 
ความเครียดชนกลุ่มน้อย (minority stress) หมายถึง บริบท สภาพการณ์  และ

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  จากกรอบความเชื่อสองเพศของสังคมชายหญิง ท าให้เกิด
ความเครียดจ าเพาะของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวงัทางสงัคม ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยมี 4 รูปแบบคือ 1) การรูส้ึกถูกคุกคาม 2) การคาดว่า
จะถกูปฏิเสธ 3) การปิดบงัตนเอง 4) การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 
การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ (resilience process) หมายถึง จิตวิทยาเชิงบวก

ภายในและนอกของบุคคล เป็นกลไกการปรบัทศันคติ ความคิด อารมณ ์พฤติกรรมดว้ยทรพัยากร
ภายในตน และการเขา้ถึงแหลง่สนบัสนนุภายนอกตนจากครอบครวั เพื่อน ชมุชนแวดลอ้ม การฟ้ืน
พลงัใจเชิงกระบวนการอบุติัขึน้ส  าหรบัเผชิญสถานการณ ์สภาวะปัญหาความเครียดชนกลุ่มนอ้ย 
เกิดเป็นพลงัทางใจเชิงบวกเพื่อกา้วขา้มความเครียดดงักลา่ว 

นักศึกษา 
นกัศึกษา (university students) หมายถึง นักศึกษาเต็มเวลาที่ก าลงัศึกษาในชัน้ปีที่ 

3 4 หรือจบการศึกษาไม่เกิน 1 ปี รวมถึงนกัศึกษาร่วมหลกัสตูรปริญญาตรี ช่วงอายุประมาณ 18-
25 ปี  ในสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน เช่น  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบนัการศกึษาอ่ืน ๆ ที่ไดร้บัการรบัรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าปรญิญาตรี 

การข้ามเพศและส านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม 
การขา้มเพศและส านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ( transgender 

and gender non-conforming: TGNC) หมายถึง สมาชิกความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ
ภาวะ ประกอบดว้ยอัตลกัษณข์า้มเพศที่เพศภาวะตรงขา้มกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดเช่น ชาย/หญิง
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ขา้มเพศ และอตัลกัษณท์ี่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากคาดหวงัทางสงัคม มีการแสดงออกทางเพศ
ไม่ตรงกบักรอบเพศชายหญิงและเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด เช่น กะเทย เควียร ์เป็นตน้ 

การศึกษารายกรณี 
การศึกษารายกรณี (case study) หมายถึง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแขนงหนึ่ง 

ส  าหรบัสืบคน้ แสวงหาและสรา้งองคค์วามรูเ้ชิงสงัคมศาสตร ์โดยความรูม้ีความลุ่มลึกกับบริบท
สภาพการณ์ของข้อมูล เพราะข้อมูลต่างมีปฏิสัมพันธ์ส่งอิทธิพล เป็นสาเหตุของกันและกัน 
การศกึษารายกรณีเหมาะสมแก่บริบท สภาวการณ์ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิง
กระบวนการในมหาวิทยาลัย การค้นคว้าและประมวลข้อมูล ศึกษาจากบริบทชีวิตจริงและ
ประสบการณต์รงของกรณีศึกษา สรา้งเป็นองคค์วามรูใ้หม่ เพื่ออธิบายและขยายความเขา้ใจเชิง
บรบิทของทฤษฎีความเครียดชนกลุม่นอ้ยและแนวความคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการได ้
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ยเป็นทฤษฎีตัง้ตน้ ใชท้ าความเขา้ใจอคติและการกดทบัต่อ
ความหลากหมายทางเพศและเพศภาวะ จากรูปแบบความเครียดจ าเพาะไดแ้ก่ การรูส้กึถกูคกุคาม
โดยตรง การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธ การปิดบงัตนเอง การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกันและ
การข้ามเพศในตนเอง  (Ilan H. Meyer, 1995, 2003; Ilan H. Meyer & Dean, 1998; Ilan H 
Meyer & Frost, 2013) ดว้ยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพอย่างการศึกษารายกรณี นักศึกษาขา้ม
เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้
ขอ้มูลจากสภาพการณ์และบริบทชีวิตจริง เพื่อสรา้งค าบรรยายและน าไปสู่ค  าตอบของความมุ่ง
หมายการวิจยัขอ้ที่ 1 

แนวความคิดการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ เป็นกรอบการศึกษาล าดับต่อเนื่องจาก
ความเครียดชนกลุม่นอ้ย เพื่อสรา้งค าตอบต่อความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 2  เป็นการศึกษาการฟ้ืน
พลังใจเชิงกระบวนการในและนอกตน โดยศึกษาการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการในตน ผ่าน
ทรพัยากรภายในตนสามสิ่ง (Grotberg, 1995, 2007) และพฒันาการเยาวชนเชิงบวก (Brendtro, 
Brokenleg, & Van Bockern, 2013) กระบวนการฟ้ืนพลังใจภายนอกตน ศึกษาด้วยหลักการ
ปฏิบัติรวมกลุ่มอย่างเท่าเทียม ผ่านองค์ประกอบเชิงโครงสรา้งสังคมส าคัญสามระดับสังคม 
(Capobianco, 2020) กรอบแนวคิดการวิจยัจึงเป็นดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ข้อค้นพบจากการศึกษาความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการของกรณีศึกษา สามารถน ามาสรา้งเป็นแนวทางปฏิบัติแนะแนวที่ เป็น
ประโยชนไ์ด ้

ความเครียดชนกลุ่มน้อย 
ความเครียดชนกลุ่มน้อยยืนยันด้วยชุด
ค าถามคัดสรร 8 ข้อ เพื่ออธิบายบริบท
ชีวิตจริง ของการถูกคกุคามเลือกปฏิบติัสี่ 
รูปแบบในมหาวิทยาลยั 
1. การรูส้กึถกูคกุคามโดยตรง 
2. การคาดว่าตนเองจะถกูปฏิเสธ 
3. การปิดบงัตนเอง 
4. การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง 
มีบรบิท สภาพการณจ์ากชีวิตจรงิเป็น
อย่างไร ? 

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 
การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการยืนยนั
ดว้ยแบบประเมินของกรมสขุภาพจิต 
เพื่ออธิบายการอุบัติขึน้ของการฟ้ืน
พลงัใจภายในและภายนอกตน 
1. ภายในตนผ่านทรพัยากรสามสิ่ง

และพฒันาการเยาวชนเชิงบวก 
2. ภายนอกตนผ่านองค์ประกอบ

เชิงโครงสรา้งสงัคมสามระดบั 
สรา้งการฟ้ืนพลงัใจอย่างสรา้งสรรค์
อย่างไร ? 



 

บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้ม

เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม: การศึกษารายกรณี
ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้เอกสาร บทความ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งพรอ้มทัง้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีที่ส  าคญั
โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 3 ตอน ดงันี ้

แนวความคิดทางจิตวิทยาของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
นิยามความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
สาเหตทุางจิตวิทยาของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย 
การรูส้กึถกูคกุคามโดยตรง  
การคาดว่าตนเองจะถกูปฏิเสธ  
การปิดบงัตนเอง  
การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 

แนวความคิดการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 
การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตน 
การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการนอกตน 

 
แนวความคิดทางจิตวิทยาของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

นิยามความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
ภาษาไทยได้น าค าศัพท์ภาษาอังกฤษบางค าที่ ได้รับการยอมรับ  พร้อมปรับ

ความหมายบางสว่นใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมไทย และความเหมาะสมต่อบริบทของสงัคม ไดแ้ก่ 
ชายรกัชาย หญิงรกัหญิง หญิงขา้มเพศ ชายขา้มเพศ เป็นตน้ อีกทัง้มีค าศัพทร์ะบุความพึงพอใจ
ทางเพศ เช่น ทอม ดี ้เลส เกยคิ์ง โบท เกยร์บั โดยค าศัพทด์ังกล่าวแสดงรายละเอียดของวิถีเพศ
เมื่อเทียบกบัความหมายในภาษาองักฤษ (นิภทัร ์วานิชคราม, 2559) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ าแนกความหมายเพศอย่างสากล ตามความหมายจาก
ส ม า ค ม จิ ต วิ ท ย า แ ห่ ง อ เม ริ ก า  (American Psychological Association, 2015) ไ ด้ แ ก่ 
Heterosexual คือชอบต่างเพศ; Homosexual คือชอบเพศเดียวกัน; Sexual Orientation คือวิถี
เพศ; Gender Identity คืออัตลักษณ์ทางเพศ; Gender Expression คือการแสดงออกทางเพศ; 
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Lesbian คือหญิงรกัหญิง; Gay คือชายรกัชาย; Bisexual คือรกัไดส้องเพศ; Transgender คือการ
ข้ามเพศ; Intersex คือเพศไม่เด่นชัด; Queer คือกะเทยหรือเควียร;์ Ally คือพันธมิตรกับความ
หลากหลายทางเพศ ; อีกทั้ง Transvestite/ Cross dresser คือ ชายแต่งหญิง หญิงแต่งชาย 
(W.H.O., 2016) โดยค าศัพทเ์รียกเพศสามารถรวมกลุ่มเป็นความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ หรือ LGBTQIA LGBTQI+ LGBT เป็นค าย่อของความหลากหลายทางเพศวิสยัทัง้หมด 

ปริญญานิพนธน์ีอ้า้งอิงความหมายตามคณะกรรมการเพศวิถีและความหลากหลาย
ทางเพศภาวะของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกา (American Psychological Association, 2019)
โดยผู้วิจัยแนบศัพท์เพศภาษาไทยตามการจ าแนกของคณะกรรมการ ความหมายของความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะไดเ้ป็น 3 ลกัษณะดงันี ้

1. เพศ (sex) คือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด (sex assigned at birth) ตัง้แต่บุคคลเกิดมา
พรอ้มอวัยวะสืบพันธุ์ (genitalia) เป็นเพศที่มากับสรีระร่างกาย มีความเชื่อมโยงกับการจ าแนก
พนัธุกรรมเพศทางชีวภาพ (biological sex) ไดแ้ก่ 

 ผูช้าย (male) คือเด็กชาย ผูช้ายที่มีอวยัวะสืบพนัธุเ์พศชายโดยก าเนิด 
 ผูห้ญิง (female) คือเด็กหญิง ผูห้ญิงที่มีอวยัวะสืบพนัธุเ์พศหญิงโดยก าเนิด 
 เพศไม่เด่นชดั (intersex) คือเพศที่ยากจะระบุอย่างชดัเจนจากภาวะที่บุคคลเกิด

มาพรอ้มอวยัวะสืบพนัธท์ัง้สองเพศ ยากจะระบวุ่าเป็นเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดใด 
2. เพศภาวะ (gender) คือเพศภาวะตามที่แต่ละบุคคลรับทราบในใจ ยอมรับ 

ตระหนักในส านึกทางเพศต่อตนเอง ผ่านความรูส้ึก ความคิด การแสดงออกเพศภาวะ (gender 
expression) หรือรูปแบบการใชช้ีวิตซึ่งจะตรงกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดในขอ้ 1 หรือไม่ก็ได ้ไดแ้ก่ 

 เพศภาวะตรงกบัสงัคม (cisgender) คือเพศภาวะที่สอดคลอ้งกับเพศที่ไดร้บัแต่
ก าเนิด เช่น เพศชาย/หญิง คือเพศที่ได้รบัแต่ก าเนิดเป็นผูช้าย/ผู้หญิง มีรูปแบบการใชช้ีวิตตรง
บทบาทอย่างชาย/หญิงในสงัคม กลุม่เพศภาวะนีม้ีการแสดงออกเพศภาวะและรูปแบบการใชช้ีวิต
ตรง หรือสอดคลอ้งต่อมาตรฐานทางเพศของสงัคมโดยทั่วไป 

 การขา้มเพศ (transgender) คือเพศภาวะที่ตรงขา้มกับเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด ใน
กลุ่มนีอ้าจปรบัรูปแบบการใชช้ีวิต อารมณ์ ความรูส้ึก ความคิด สรีระร่างกายใหไ้ปสู่เพศภาวะที่
ยอมรบัในใจตนเอง ซึ่งจะผ่านกระบวนการศลัยกรรมปรบัแต่งสรีระรา่งกายใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบ
การใชช้ีวิตตามส านึกทางเพศแลว้หรือไม่ก็ได ้ไดแ้ก่ หญิงขา้มเพศ (transwoman) คือบุคคลจาก
เพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดผูช้ายสู่เพศภาวะหญิง ชายขา้มเพศ (transman) คือบคุคลจากเพศที่ไดร้บัแต่
ก าเนิดผูห้ญิงสูเ่พศภาวะชาย 
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 ส านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม (gender non-conforming, 
GNC) คือเพศภาวะที่แตกต่างจากเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด และไม่ตรงกับความคาดหวังทางสังคม
อย่างชาย/หญิง เช่น กะเทย ทอม เควียร ์นอนไบนารี โดยระบุเพศภาวะตนเองว่าไม่จ ากัดกรอบ
ชายหรือหญิง แต่มีความไหลลื่นของเพศภาวะ (gender fluidity) 

3. เพศวิถี (sexual orientation) คือวิถีความชอบ เสน่หาทางเพศระหว่างสองบุคคล
ตัง้แต่นอ้ยคือไม่มี กระทั่งมีไดห้ลากหลายรูปแบบ เป็นการชอบพึงพอใจที่เก่ียวขอ้งกบัความดึงดูด
ด้านอารมณ์ เสน่หาทางสรีระร่างกาย ความสัมพันธ์เพศกับอีกบุคคล ซึ่ง อาจจะมีเพศภาวะที่
แตกต่างกัน เหมือนกันหรือมากกว่าแบบเดียวกับของเพศภาวะบุคคลนัน้ก็ได ้ตัง้อยู่บนความลื่น
ไหลทางเพศ (sexual fluidity) ไดแ้ก่ หญิงรกัหญิงหรือดี ้ชายรกัชายหรือเกย์ บุคคลรกัไดท้ั้งสอง
เพศ ไรค้วามดึงดดูทางเพศหรือบุคคลที่มีความสมัพันธท์างเพศไดน้อ้ย (asexual) บุคคลที่มีความ
ผกูพนัทางอารมณก์่อน (demisexual) บคุคลที่มีความสมัพนัธก์บัเพศใดก็ได ้(pansexual) 

ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะเป็นภาวะที่มีการผันแปรและลื่นไหลได ้
(gender and sexual fluidity) จึงสามารถจ าแนกคุณลกัษณะไดต้ามเพศ เพศภาวะ และเพศวิถี 
ขา้งตน้ ผูว้ิจยัเรียบเรียงคณุลกัษณะทางเพศภาวะของกลุม่นกัศกึษาเป้าหมาย เป็นกรณีศึกษาของ
การวิจัย โดยปริญญานิพนธ์นี ้อา้งอิงตามคณะกรรมการเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ
ภาวะของสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมรกิา (American Psychological Association, 2015, 2019) ดงั
ภาพประกอบ 2  
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ภาพประกอบ 2 ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ แสดงกลุม่เปา้หมายที่เป็นกรณีศกึษา 

จากค าศัพทห์รือนิยามเฉพาะของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะขา้งตน้ ท าให้
รบัทราบลักษณะของหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ในแต่ละมิติทางเพศชัดเจนขึน้ ดังนั้น
นิยามและความหมายของนกัศึกษาในการวิจยันี ้มุ่งเนน้นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม (TGNC) ประกอบด้วย นักศึกษาข้ามเพศ 
(transgender: T) ที่เพศภาวะตรงขา้มกับเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด เช่น นักศึกษาขา้มชายเพศและ
หญิงข้ามเพศ และนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากคาดหวังทางสังคม (gender non-
conforming: GNC) ที่มีการแสดงออกเพศภาวะไม่ตรงกับกรอบเพศชายหญิงและเพศที่ไดร้บัแต่
ก าเนิด เช่น กะเทย เควียร ์ตุ๊ด ทอม นอนไบนารี่ เป็นตน้ 

ผูว้ิจยัเห็นว่าการสรา้งความเขา้ใจมิติหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ควรจะกล่าวถึง
ปัจจยัที่อธิบายปรากฏการณค์วามหลากหลายทางเพศ และพยายามท าความเขา้ใจแนวความคิด

 

ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

(Sexual and gender diversity) 

การขา้มเพศและส านกึทางเพศ
แตกตา่งกบัความคาดหวงัของ

สงัคม (T&GNC)

เพศภาวะ (gender) 
 

เพศตรงกบัสงัคม 
(cis-gender) 
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เชิงสาเหตขุองความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะอนัซบัซอ้น โดยผูว้ิจยัขอน าเสนอทฤษฎีทาง
จิตวิทยาที่เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดพอสงัเขปดงันี ้

สาเหตุทางจิตวิทยาของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ (developmental psychology) พยายามหา

ค าตอบเก่ียวกบัวิถีเพศโดยใหค้วามส าคญักบัเรื่องของการเลีย้งดขูองผูด้แูล การไดร้บัอิทธิพลจาก
แม่ บทบาทความเป็นผูน้  าของพ่อ (Shagor, 2015) การไดร้บัประสบการณส์ะเทือนใจทางเพศครัง้
วัยเยาว์ (traumatic childhood sexual experience) การถูกรบกวนทางอารมณ์  และความ
ล้มเหลวในการดึงดูดเพศตรงขา้ม (failure to attract heterosexuality) ล้วนเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่
น าไปความแตกต่างหลากหลายทางเพศ  

ทฤษฎีการเรียนรู ้(learning theory) ให้ความส าคัญในเรื่องของการเสริมแรง 
(reinforcement) มีผลต่อการเรียนรูโ้ดยเฉพาะการเสริมแรงทางบวก เสริมหรือต่อตา้นพฤติกรรม
ทางเพศในช่วงตน้ของการเรียนรู  ้เด็กที่มีประสบการณดี์และมีความสขุกับคนใกลช้ิดเพศเดียวกัน 
อาจพัฒนาวิถีเพศแบบรกัเพศเดียวกันได ้อย่างไรก็ดี นักทฤษฎีการเรียนรูย้ังไม่สามารถระบุไดว้่า  
การได้รับประสบการณ์แบบใดเป็นพิเศษที่น าไปสู่การมีวิถีเพศดังกล่าว  (Miracle, Miracle, & 
Baumeister, 2003) ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี ้เป็นข้อสันนิษฐานเชิงทฤษฎีของการมีวิ ถี เพศที่
หลากหลายของบคุคล  

ทฤษฎีทางจิตวิทยาวิเคราะหว์างสนันิษฐาน บนบทบาทของผูป้กครอง พลวตัของ
ครอบครวั และแรงขบัทางเพศในวยัเด็กที่น าไปสูพ่ฒันาการทางเพศ เช่นแบบแผนผูช้ายและผูห้ญิง 
ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Freud's theory) ใหม้มุมองเก่ียวกบัการเลีย้งดขูองพ่อแม่ว่าเป็นช่วงเวลาส าคัญ 
เด็กจะกลายเป็นคนรกัต่างเพศหรือเพศเดียวกัน ตั้งแต่ขั้นปากถึงขั้นอวัยวะเพศ (oral to phallic 
stages) ในพัฒนาการปกติเด็กจะมีพัฒนาการเป็นคนรกัต่างเพศ แต่เมื่อเด็กชายมีสมัพันธภาพ
หรือความใกลช้ิดกบัพ่อในระดับนอ้ย แต่กลบัมีสมัพันธภาพหรือความใกลช้ิดกบัแม่ที่สูง เด็กชาย
จึงมีการแสดงออกเพศเป็นแบบแผนเด็กหญิง นอกจากนีใ้นขัน้อวยัวะสืบพนัธุ ์(genital stage) การ
ที่บุคคลมีเพศสัมพันธ์ทางกายครัง้แรกกับบุคคลที่เป็นคนรกัเพศเดียวกันที่มีอายุมากกว่า  และ
ระหว่างนัน้ละเลยไม่ไดพ้ฒันาความสมัพนัธร์กัต่างเพศกบับุคคลวยัเดียวกนั ก็อาจเป็นสาเหตหุนึ่ง
ที่บคุคลนัน้กลายเป็นคนรกัเพศเดียวกนัได ้(Shagor, 2015) 

ในเชิงจิตวิทยาคลินิก คู่มือการวินิจฉัยภาวะและความผิดปกติทางจิตตาม DSM-
3 (American Psychiatric Association, 1980) ให้ความหมายอัตลักษณ์ทางเพศบกพร่อง 
(gender identity disorders) ว่าเป็นภาวะไม่เป็นปกติในช่วงพัฒนาการทางจิตสู่พัฒนาการเพศ 
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(psycho-sexual disorder) โดยไดแ้บ่งภาวะความผิดปกติได ้3 ขัน้ตามช่วงวัย (gender identity 
disorder of childhood, transsexualism for adolescents) คือ ภาวะอตัลกัษณท์างเพศบกพรอ่ง
ในเด็ก ในวยัรุ่น และในวัยผูใ้หญ่ โดยทุกช่วงวยัสามารถวินิจฉัยเป็นความผิดปกติของอัตลกัษณ์
ท า ง เพ ศ  (atypical gender identity disorder) แ ต่ ใน คู่ มื อ  DSM-5 (American Psychiatric 
Association, 2013) ไดป้รบัเปลี่ยนการวินิจฉัยเป็นเพียงภาวะไม่พึงพอใจทางเพศภาวะ (gender 
dysphoria) แต่ทั้งหมดขา้งต้นวางขอ้สันนิษฐานว่า มีลักษณะที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเพศที่
ได้รับแต่ก าเนิดและเพศภาวะ โดยอาจสัมพันธ์กับภาวะพัฒนาการไม่ปกติของเพศสรีระได ้
(Zucker, 2015) 

แนวความคิดเชิงสาเหตขุา้งตน้ ผูว้ิจยัมีขอ้สงัเกตว่าสะทอ้นจากมมุมองที่คบัแคบ 
ยังตีตรากดทับความหลายหลายทางเพศและเพศภาวะ เป็นความบกพร่องทางเพศสรีระบา้ง มี
ความผิดปกติทางปัจจัยชีวภาพบา้ง หรือสภาพแวดลอ้มในวัยเยาว์บา้ง และเป็นปมสาเหตุที่จะ
ไดร้บัการวินิจฉัยว่าเป็นอาการหรือโรคทางจิตเวชได้ ในปัจจุบนัการรกัในเพศเดียวกนัหรือต่างเพศ 
และการเลือกแสดงออกทางตามอัตลกัษณ์ทางเพศ พิจารณาไดว้่าเป็นรสนิยมส่วนตัวหรือความ
พอใจส่วนบุคคล ไม่ถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจ ตราบใดที่บุคคลผู้นั้นไม่เกิดปัญหาทาง
สขุภาพจิต อาทิ ซมึเศรา้ เบื่อชีวิต วิตกกงัวล คิดฆ่าตวัตาย เป็นตน้  

ดังนั้นแนวความคิดเชิงสาเหตุของความหลากหลายทางเพศยังเป็นเพียงข้อ
สนันิษฐาน หาใช่ขอ้ยุติเชิงประจกัษ์เป็นเพราะสาเหตุใด อีกทัง้แนวคิดเหล่านีเ้ป็นไปเพื่อแสดงถึง
สาเหตุของรสนิยมทางเพศ มากกว่าที่จะเปิดเผยสภาวการณ์ของสังคมที่บรรทัดฐาน ความ
คาดหวงัและความเท่าเทียมที่ไม่สมดลุกนัของอตัลกัษณท์างเพศ ที่แตกต่างจากมาตรฐานทางเพศ
ของสงัคม จึงเป็นประเด็นที่ผูว้ิจัยสนใจศึกษาในเชิงลึก บริบท สภาพการณ์ และสิ่งแวดลอ้มใดใน
มหาวิทยาลยัที่ท าใหเ้กิดการแบ่งแยก ตีตราและสรา้งความเครียดชนกลุ่มนอ้ย ผูว้ิจยัจึงไดท้บทวน
ทฤษฎีความเครียดชนกลุม่นอ้ยเป็นล าดบัต่อไปดงันี ้
 
ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย 

ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยของเมเยอร ์(Ilan H. Meyer, 1995, 2003; Ilan H. 
Meyer & Dean, 1998; Ilan H Meyer & Frost, 2013) เป็นสมมติฐานการท างานแรกในการวิจยันี ้
ความเครียดชนกลุ่มน้อยเป็นแนวคิดดั้งเดิม ที่เมเยอรศ์ึกษาถึงความเครียดเจาะจง พบมากใน
ความหลากหลายทางเพศ เมเยอรพ์ัฒนาทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ย จากขอ้สนันิษฐานของ
กลุม่ความหลากหลายทางเพศเพราะ1) รูปแบบเฉพาะ ที่พบในบางกลุม่ที่เป็นกลุม่ย่อยของบรรทดั
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ฐานสงัคมใหญ่ 2) ความเรือ้รงั สมัพันธ์กับเหตุการณ์ที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวันและคงทนอยู่ได้
เป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่อง และ 3) ความเก่ียวขอ้งกบัสงัคม เนื่องจากเป็นผลกระทบจากการไดร้บั
ตราบาปทางสงัคม แนวคิดนีก้็สามารถหมายความขยายผลไปยงัชนกลุ่มนอ้ยอ่ืน ๆ เช่น ชาติพนัธุ ์
เศรษฐานะ ไดอี้กเช่นกนั 

เมเยอรอ์ธิบายแบบจ าลอง ตัง้ตน้ดว้ยสาเหตขุองความเครียด เกิดจากปัจจัยภายนอกที่
เก่ียวกบัคณุลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย สถานการณ์ สิ่งแวดลอ้ม โดยสิ่งแวดลอ้ม เหตุการณ์
ทางสงัคมรูปแบบต่าง ๆ  ที่บุคคลตอ้งเผชิญในชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงัคม การเมือง 
เศรษฐกิจ ครอบครวั สมัพนัธภาพ การเจ็บป่วย การจา้งงาน โรคภยัพิบติั หรืออบุติัเหต ุสามารถพบ
ไดบ้่อยและสามารถเกิดขึน้ไดก้บัทุกคน บรบิท สภาวการณท์างสงัคมที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่นกัศึกษา
ทกุเพศทั่วไปต่างพบเจอ ผูว้ิจยัไม่ไดมุ้่งเนน้ศกึษาประเด็นความเครียดดงักลา่วในปรญิญานิพนธน์ี ้

ผูว้ิจัยมุ่งศึกษาประเด็นที่เมเยอรจ์ าลองความเครียด เป็นรูปแบบเฉพาะในชนกลุ่มนอ้ย
เพศและเพศภาวะ เกิดจากสถานะและอตัลกัษณ์ทางเพศของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ความแตกต่างนอกกรอบเพศของสงัคมสรา้ง
อคติกดทับ ดว้ยระบบสองเพศชายหญิงเป็นใหญ่ สรา้งการรบัรูถ้ึงความไม่สอดคลอ้ง เป็นความ
ขัดแยง้และเป็นตน้เหตุทางสังคม เป็นความเครียดต่อเนื่องหลายรูปแบบ เกิดขึน้จากการใชช้ีวิต
ตามเพศวิถีและเพศภาวะ สรา้งความทกุขย์ากล าบาก สง่ผลต่อสขุภาวะทางจิต 

แบบจ าลองของเมเยอรส์ามารถแบ่งภาวะเครียดชนกลุม่นอ้ยไดเ้ป็น 4 รูปแบบคือ 1) การ
รู้สึ กถู กคุ กคาม โดยตรง  (perceived harassment) 2) การคาดว่ าตน เองจะถู กปฏิ เส ธ 
(expectation of rejection) 3) การปิดบังตนเอง (concealment) และ 4) การเกลียดกลัวการรกั
เพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง (internalized homo and transphobia) โดยแต่ละรูปแบบ
มีลกัษณะความเครียดดงันี ้

การรู้สึกถูกคุกคามโดยตรง 
การรูส้ึกถูกคกุคามโดยตรง หมายถึงความเครียดจ าเพาะที่เกิดต่อบุคคลหลากหลาย

ทางเพศและเพศภาวะ หลงัประสบพฤติกรรม เหตกุารณห์รือมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม ท าใหเ้กิดการ
ตดัสินตีตราจากเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างจากมาตรฐานทางสงัคม กรอบความเชื่อในรกัต่าง
เพศและครอบครวัสรา้งจากคู่ชายหญิงของสงัคม ท าใหช้นกลุ่มนอ้ยเพศรบัรูถ้ึงความไม่เป็นมิตร 
(Holman, 2018) โดยปกติบุคคลหลากหลายทางเพศแสดงออกเพศภาวะด้วยการปรบัเปลี่ยน
รูปลักษณ์ที่ตรงขา้มกับเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด อัตลักษณ์ทางเพศที่เกิดขึน้จึงเป็นสถานะที่ขัดกับ
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มาตรฐานนีแ้ละท าใหส้งัคมพิจารณาว่ามีความแปลกแยกเนื่องจากคณุลกัษณะเพศไม่เป็นไปตาม
ครรลองที่ยอมรบั (characteristics of sexual minority)   

สงัคมมองเห็นความแตกต่างนีน้  าไปสู่การเลือกปฏิบัติ การกีดกัน การคุกคามดว้ย
ความรุนแรง เหลา่นีก้ลายเป็นสาเหตทุี่ท าใหเ้กิดความเครียดต่อการถูกคุกคามไดโ้ดยตรง ไม่ว่าจะ
เป็นการคุกคามดว้ยวาจา เช่น การลอ้เลียน การเหยียดหยาม หรือการคุกคามทางร่างกาย เช่น 
การท ารา้ยร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้ ซึ่งน าไปสู่การตอ้งปกปิดเพศภาวะหรือเพศวิถี 
การถกูเกลียดชงัดว้ยเพศภาวะและเพศวิถีที่แตกต่างจากสงัคมน าไปสูก่ารเกิดปัญหาสขุภาพจิตได ้ 

ความเครียดเกิดขึน้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและโดยตรงต่อชนกลุ่มนอ้ยทางเพศและเพศ
ภาวะ เกิดพรอ้มกบัการเบียดขับ (marginalization) การตีตรา (stigmatization) การตกเป็นเหยื่อ
ถู ก คุ ก ค าม  (victimization of harassment) การ กี ด กั น  (discrimination) อค ติ ท างสั งค ม 
(prejudice event)  ระดบัความเครียดไม่ไดข้ึน้กบัการรบัทราบของบคุคล แต่ขึน้อยู่กบัความรุนแรง
ของเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ (Operario & Fiske, 2001) เช่น คนขา้มเพศหญิงไดถ้กูรงัแกและถกูท ารา้ย
เพราะปรบัแต่งรูปลกัษณส์ู่เพศภาวะทางใจ เห็นไดว้่าบุคคลไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากเหตกุารณ์
อคติทางสังคมโดยการถูกล้อเลียนทางวาจา ดังนั้นอคติทางสังคมจึงเป็นสาเหตุส  าคัญของ
ความเครียดในคนกลุม่นอ้ย 

การศึกษาด้วยแบบส ารวจออนไลน์ของโกด์เบิรก คุวุลังกา และดิกกี้ (Goldberg, 
Kuvalanka, & dickey, 2019) มีผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัศกึษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม ระดับบัณฑิตศึกษาจ านวนเก้าสิบเอ็ดคน เพื่อ
ส ารวจความเขา้ใจกับมมุมองความหลากหลายทางเพศภาวะในระดับอดุมศึกษา และพบว่าส่วน
ใหญ่มีอาการวิตกกงัวล เก่ียวกับความปลอดภัยทางร่างกาย มีความรูส้ึกถูกคกุคามส่งผลกระทบ
ต่อการแสดงออกเพศบนพื ้นที่มหาวิทยาลัย ต้องให้แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 
มากกว่าที่พวกเขาตอ้งการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถกูเลือกปฏิบติั 

การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธ 
การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธเป็นความกลวั ความระแวงว่าจะไดร้บัอคติหรือการ

ต่อตา้นเมื่อมีปฏิสมัพันธ์กับคนอ่ืน ความคิดว่าถูกปฏิเสธเกิดจากตราบาปที่สงัคมมอบให ้ท าให้
ตอ้งพยายามป้องกนัตนเองจากผูท้ี่เขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั  (Park, 2019) เช่น จ ากดัการ
เขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม หรือคบหาสมาคมกับผูอ่ื้นแบบผิวเผิน เนื่องจากมีความหวาดกลวัใน
การใชช้ีวิตตามอัตลกัษณ์ทางเพศ การรบัรูถ้ึงตราบาปที่สงัคมมีต่อตนเองในระดับสูงเท่าใด เพิ่ม
ความระมัดระวังมากขึน้เท่านัน้ การรบัรูเ้พศภาวะของตนเอง (self-gender) กับเพศภาวะที่ผูอ่ื้น
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รับ รู ้ (others gender perceptions) ที่ สังคมคาดหวังให้เป็นเพศที่ ได้รับแต่ก าเนิด  ท าให้มี
ความรูส้ึกว่าไม่เชื่อมั่นต่อการแสดงออกเพศภาวะ เป็นความตึงเครียดเกิดปัญหาดา้นสุขภาพจิต
และจิตสงัคมตามมา (Frost, Lehavot, & Meyer, 2015) 

การศกึษาความเครียดของการคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธของรูดและคนอ่ืน ๆ (Rood 
et al., 2016) ประเด็นการถกูปฏิเสธมีสี่รูปแบบคือ 1) สถานที่ถกูปฏิเสธ 2) ความคิดและความรูส้ึก
ที่เก่ียวขอ้งกับการคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธ 3) กลยุทธ์ในการจัดการความคาดว่าจะถูกปฏิเสธ 
และ 4) การซอ้นทับกันของอัตลักษณ์อ่ืนเช่น ชาติพันธุ์ ซอ้นรวมเขา้กับการคาดว่าตนเองจะถูก
ปฏิเสธ ขอ้คน้พบชีใ้หเ้ห็นถึง การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธเป็นแรงกดดันทางใจ เกิดขึน้ไดบ้่อย 
ชดัเจนส าหรบับคุคลหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ การคาดว่าตนเองจะถกูปฏิเสธเชื่อมโยงกบั
ความหวาดกลวั ความวิตกกังวล การหลีกเลี่ยงสถานที่ และสถานการณท์ี่เสี่ยงต่อการถูกคกุคาม
ในอนาคต 

การปิดบังตนเอง 
การปิดบังตนเองคือการพยายามปกปิดอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ  โดยการไม่

แสดงออกว่ามีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ เนื่องจากรบัรูว้่าเป็นสิ่งที่สงัคมไม่ยอมรบั 
จดัเป็นกลไกปอ้งกนัตนเอง (coping mechanism) เพื่อหลีกเลี่ยงการไดร้บัตราบาป ลดความกงัวล 
และท าใหก้ลมกลืนกบัสิ่งแวดลอ้มส่วนใหญ่ จึงปิดบงัอตัลกัษณด์ว้ยการแสดงกิริยาท่าทาง ค าพูด 
หรือพยายามแต่งกายใหส้อดคลอ้งกับเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด แต่กลบัขดัแยง้กบัเพศภาวะในจิตใจ
ของตน การตอ้งปกปิดตัวตนท าใหเ้กิดความเครียด ส่งผลลบต่อสุขภาพจิต เพราะเป็นการเผชิญ
ปัญหาแบบเก็บกด (Goldbach, Tanner-Smith, Bagwell, & Dunlap, 2013) และเพิ่มอปุสรรคใน
การเขา้ถึงแหลง่สนบัสนนุทางสงัคม เช่น ขาดเพื่อนที่เขา้ใจ กลุม่ ชมุชน หรือองคก์ารช่วยเหลือ 

ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศว่ามีประสบการณ์การ
ปกปิดตัวตนอย่างไร ไบรอัน รูดและคนอ่ืน ๆ (Brian A Rood et al., 2017) พบว่ามีการปกปิดตัว
ซ่อนปิดบงัเพศภาวะในบริบททางสงัคม เป็นการหลีกเลี่ยงการถูกตีตราและตกเป็นเหยื่อ ผลเสียที่
ตามมาคือการปกปิดตวัตนนัน้ ส่งผลกระทบต่อความรูส้ึกทุกขใ์นใจ เพราะหลีกเลี่ยงการรบัรูเ้พศ
ภาวะของตนเอง การปกปิดตัวตนตามบริบทของสังคมมากหรือน้อย สมัพันธ์กับการยอมรบัของ
สงัคม การปกปิดตวัตนสามารถยืนยนัหรือปฏิเสธต่อทัง้เพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดและเพศภาวะทางใจ 

การเกลียดกลัวการรักเพศเดียวกันและการข้ามเพศในตนเอง 
บุคคลหลากหลายทางเพศและเพศภาวะน าเสนอตัวตน การแสดงออกทางเพศเพื่อ

คงสมดุลระหว่างเพศภาวะในใจของตนกับเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสิ่งที่สงัคม
คาดหวงั (Michaels, Parent, & Torrey, 2015) การเกลียดตนเองเพราะเป็นคนขา้มเพศคือผลของ
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กระบวนการเปิดเผยตวัตนสู่สงัคมที่ไม่ส  าเรจ็ (coming out process) เพื่อนรูส้กึต่อตา้น สมาชิกใน
ครอบครวัไม่ยินยอมต่อการเปิดเผยตวัตนนี ้จึงรูส้ึกโกรธเคืองและชิงชงัตนเองที่เกิดมามีอตัลกัษณ์
ทางเพศที่สงัคมไม่ใหก้ารยอมรบั ทศันคติถูกปฏิเสธจากสงัคมน าไปสูก่ารดอ้ยค่า ลดทอนความนบั
ถือตน (Ilan H. Meyer & Dean, 1998) น าไปสูก่ารเกลียดกลวัเพศภาวะในตนเอง 

มีการสมัภาษณป์ระสบการณ์การไม่ยอมรบัจากสงัคม เนื่องจากอัตลกัษณ์ทางเพศ
และกระบวนการตอบสนองในใจของ รูด ไรซเ์นอร ์และคนอ่ืน ๆ (Brian A. Rood, Sari L. Reisner, 
et al., 2017) สรุปไดห้า้รูปแบบที่เกิดขึน้คือ 1) อตัลกัษณท์างเพศหลากหลายถูกพิจารณาเป็นลบ
จากสังคม 2) ข้อความแง่ลบต่อความหลากหลายทางเพศ มีต้นก าเนิดจากสื่อสาธารณะหรือ
ศาสนา 3) บุคคลหลากหลายทางเพศและเพศภาวะพบความทกุข์เชิงอารมณ ์4) ความรูส้ึกเชิงลบ
ในตนเอง เป็นผลสะทอ้นต่อเนื่องจากขอ้ความทางสงัคม และ 5) บุคคลหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะสรา้งการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ เพื่อรบัมือต่อขอ้ความลบ 

ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยสรุปผลลัพธ์ทางสุขภาวะว่าเป็นภาวะสุดท้ายของ
สุขภาพจิตที่เกิดขึน้ภายหลังจากการที่บุคคลหลากหลายทางเพศมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม สรา้ง
ผลกระทบทางจิตใจ จากการไดร้บัตราบาปที่สงัคมกดทบั ผลลพัธท์ี่เกิดขึน้อาจเป็นไปไดท้ัง้ในทาง
ลบและอาจเป็นไปในทางบวก ดังนั้นความเครียดที่เกิดขึน้จึงอาจมีทั้งประโยชนแ์ละโทษต่อสุข
ภาวะของบคุคลนัน้ ๆ 

ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้อาจเป็นไปไดท้ัง้ในทางลบ เช่น ท าใหเ้กิดปัญหาทางดา้นสุขภาพจิตไม่
ว่าจะเป็นความเครียด มีอาการซึมเศรา้หรืออยากฆ่าตวัตาย ท าใหเ้กิดปัญหาดา้นสขุภาพกายและ
จิตสังคม ทั้งการนอนไม่หลับ มีอาการปวดศีรษะ เพิ่มอัตราการใชส้ารเสพติด รูส้ึกไม่ปลอดภัย 
สญูเสียสมัพนัธภาพและกลวัการเขา้สงัคม สว่นผลลพัธท์างสขุภาพที่เกิดขึน้อาจเป็นไปในทางบวก
ได้เช่นกัน เพราะเป็นการช่วยสรา้งอัตลักษณ์ทางเพศที่เข้มแข็งและเป็นเกราะป้องกันการถูก
คุกคาม ท าใหบุ้คคลเหล่านีม้ีการปรบัตัวไดดี้ มีความพึงพอใจในสมัพันธภาพ ความพึงพอใจใน
เพศสมัพนัธ ์และเป็นการเปิดโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งสนบัสนนุทางสงัคมเพิ่มขึน้ ความเครียดชน
กลุม่นอ้ยที่เกิดขึน้จึงมีทัง้ประโยชนแ์ละโทษต่อภาวะสขุภาพจิต 

กล่าวได้ว่าทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยสามารถอธิบายกลไกการเกิด ภาวะ
ความเครียดที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตในชนกลุ่มน้อยทางเพศและเพศภาวะ โดยสาเหตุ
ความเครียดตามแบบจ าลองเริ่มตน้จากปัจจยัภายในและภายนอก เก่ียวกบัคณุลกัษณะพืน้ฐานที่
ต่างชักน าใหเ้กิดความเครียดที่แตกต่างกนั ไล่ระดับตัง้แต่ความเครียดทั่วไปจนถึงผลลพัธท์างสุข
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ภาวะทางจิต เป็นที่น่าสังเกตว่าสาเหตุและประเภทของความเครียด ต่างมีความเก่ียวเนื่องและ
เชื่อมโยงกนัไปมา ปัจจยัใดปัจจยัหนึ่งสามารถกระตุน้ใหเ้กิดปัจจยัอ่ืน ๆ ตามมาได ้

ดว้ยอตัลกัษณท์างเพศที่หลากหลายต่างจากระบบเพศตรงกบัสงัคม สงัคมจึงตีตราความ
แตกต่าง ส่งผลใหเ้กิดการถูกเลือกปฏิบัติ จึงเป็นส่วนส าคัญของการเกิดปัญหาสุขภาพจิต การ
พัฒนาการวิจัยที่ประยุกตท์ฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย สามารถเอือ้อ านวยนักวิชาการในการ
อธิบายบรบิท สภาพการณข์องการเกิดความเครียดที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง และครอบคลมุปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อผลลพัธท์างสขุภาพจิต 

ความเครียดชนกลุ่มน้อยในปริญญานิพนธ์นี ้จึงหมายความถึง บริบท สภาพการณ ์
สิ่ งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย  จากกรอบความเชื่อสองเพศของสังคมชายหญิง ท าให้เกิด
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวงัทางสงัคม ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยมี 4 รูปแบบคือ 1) การรูส้ึกถูกคุกคาม 2) การคาดว่า
จะถกูปฏิเสธ 3) การปิดบงัตนเอง 4) การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 

ความเครียดชนกลุม่นอ้ยทัง้สี่รูปแบบจึงเป็นกรอบค าถามการวิจยัขอ้แรก เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่ม
การวิจัยได้แสดงความรูส้ึกพรอ้มทั้งบรรยายสิ่งที่เกิดขึน้ต่อประสบการณ์ความเครียดดังกล่าว 
สามารถสืบคน้การบีบคัน้ กดทับของสงัคมที่มีต่อนักศึกษาที่มีความหลากหลายของเพศภาวะได้
อย่างลึกซึง้ ผลการศึกษาจึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรบัการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพจิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความเครียดที่เกิดจะมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในทิศทาง
หรือรุนแรงระดบัใด ย่อมขึน้อยู่กบัปัจจัยป้องกนั สมมติุฐานการท างานขอ้ต่อมาคือการฟ้ืนพลงัใจ
เชิงกระบวนการท่ามกลางความเครียดชนกลุ่มนอ้ย การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในการวิจยัเป็น
การพิจารณาเชิงกระบวนการ ผูว้ิจยัไดท้บทวนการแนวความคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการเป็น
ดงันี ้
 
แนวความคิดการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 

นกัจิตวิทยาหลายสาขาสนใจการฟ้ืนพลงัใจ หลายทศวรรษที่ผ่านมาไดศ้ึกษาการฟ้ืนพลงั
ใจโดยแบ่งเป็นสามลักษณะ ลักษณะแรกนักวิจัยได้ส  ารวจเป็น 1) การฟ้ืนพลังใจเชิงนิสัย 
(resilience trait) นิสัยที่ท าให้ผู ้คนสามารถเอาชนะความเครียดทุกข์ยากได้ บางบุคคลอาจมี
พืน้ฐานธรรมชาติบางอย่างที่ติดตัว เป็นปัจจัยการฟ้ืนพลังใจที่เพิ่มความสามารถการรบัมือให้
เหมาะสมขึน้ เช่น บุคคลที่มองโลกในแง่ดีไดง้่าย มีความสามารถทางปัญญาเอาชนะปัญหา หรือ
ความสามารถเชิงอารมณเ์มื่อเผชิญหนา้ความเครียด (Nes & Segerstrom, 2006) 
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ลกัษณะที่สองนกัวิจยัตรวจสอบ 2) การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ (resilience process) 
กระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม การจดัการความเครียดและการเผชิญปัญหา พบไดว้่าปัจจยั
การฟ้ืนพลังใจเป็นกระบวนการ เป็นพลวัตอุบัติขึน้จากความเครียดทางกาย อารมณ์ และจิตใจ
กระตุน้สรา้ง (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000) โดยประกอบสรา้งการฟ้ืนพลงัใจจากภายใน
ตนและภายนอกตนเอง เพื่อพัฒนาใหต้นเองก้าวขา้มวิกฤติในชีวิตได ้เช่น กระบวนการที่บุคคล
จดัการความเครียด กระบวนการที่บคุคลไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม เป็นตน้ 

ลกัษณะที่สามเป็นการศึกษา 3) การฟ้ืนพลงัใจเชิงผลลพัธ ์(resilience outcome) ระยะ
นีพ้ิจารณาปัจจยัการฟ้ืนพลงัใจว่าเป็นผลลพัธ์ สามารถพิสจูนไ์ดด้ว้ยหลกัฐานที่เกิดหลงัเหตกุารณ์
ความทุกขล์  าบาก ไม่ว่าจะเป็นผลสขุภาวะทางจิตที่ดีเป็นปกติ ปราศจากความผิดปกติหรืออาการ
ทางจิตเวช การมีสัมพันธภาพรอบขา้งในสงัคมไดเ้ป็นปกติสุข เป็นตน้ การปรากฏตัวของการท า
หนา้ที่ของจิตเชิงบวกอย่างปกติคือผลสะทอ้นการฟ้ืนพลงัใจหลงัเหตกุารณไ์ม่พึงประสงค์ (Rutter, 
2006) 

การฟ้ืนพลังใจในการวิจัยนีจ้ะมุ่งศึกษาการฟ้ืนพลงัใจลกัษณะที่สอง เป็นกระบวนการ
อุบัติขึน้ระหว่างหรือหลังจากภาวะวิกฤติความเครียดชนกลุ่มน้อย การอุบัติขึน้ของพลังใจเป็น
ขัน้ตอนการจดักระท าคั่นกลางไกล่เกลี่ย ใหค้วามเครียดบรรเทาอย่างง่าย ภาษาไทยมีการก าหนด
ค าที่หลากหลายของความสามารถฝ่าวิกฤตินี ้เช่น การกลบัคืนสู่สภาพเดิม ความสามารถในการ
ฟ้ืนฟูทางใจ การฟ้ืนพลังใจ ความหยุ่นทางอารมณ์ ความยืดหยุ่นทางใจ เป็นตน้ ในขณะที่กรม
สุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต, 2551) นิยามความหมายเป็นสามารถฟ้ืนตัวจากภาวะวิกฤติ เป็น
กระบวนการฟ้ืนตัว เมื่อตอ้งเผชิญกับสถานการณย์ากล าบากหรือวิกฤติไดส้  าเร็จ แสดงใหเ้ห็นถึง
การเอาชนะปัญหาและอุปสรรคของชีวิต ดว้ยพลงัจิตที่ดีที่เขม้แข็ง อีกนัยหนึ่งการฟ้ืนพลงัใจเป็น
คณุลกัษณะของจิตประเภทหนึ่งที่ช่วยให ้รบัมือกบัปัญหาที่รุนแรงหรือภาวะวิกฤติในชีวิต 

อีกทั้งมุมมองของกรมสุขภาพจิต ภาวะวิกฤติหมายถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้และส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางอารมณแ์ละจิตใจ ท าใหเ้กิดความวา้วุ่นใจสบัสนและ
ความผิดปกติที่ไม่สามารถใช้วิธีคิด และการปฏิบัติที่ เคยใช้ได้ในภาวะปกติมาจัดการได้ หาก
พิจารณาความหมายตามนัยนี ้ภาวะวิกฤติของแต่ละคนอาจมีความรุนแรงหรือผลกระทบที่ไม่
เท่ากนั อย่างไรก็ตามไม่ว่าปัญหาภาวะวิกฤติของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรแต่หากเกิดกบับุคคลใด
แลว้ ย่อมสง่ผลใหเ้กิดความเครียดที่รุนแรง การคิดท ารา้ยตนเองหรือเกิดบาดแผลทางใจที่เรือ้รงัท า
ใหอ้ารมณแ์ละบคุลิกภาพผิดปกติจนอาจถึงขัน้ป่วยทางจิตเวชได ้(กรมสขุภาพจิต, 2551) 
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ในการวิจยันี ้กรณีศกึษาไดถ้กูสอบถามเชิงลกึเก่ียวกบักลไกหรือวิธีการจดัการของบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นปรบัเปลี่ยนวิธีคิด ทัศนคติ การกระท า พฤติกรรม หรือสมัพันธภาพจากสังคมอย่าง
สรา้งสรรคท์ี่ส่งเสริม เกือ้หนุน และเอือ้เฟ้ือใหม้ีก าลงัใจฝ่าฟันผ่านความยากล าบากในวิกฤติของ
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยในสถานะนกัศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวงัทางสงัคม โดยผูว้ิจยัไดค้น้ควา้การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 
รูปแบบดว้ยกระบวนการในตนและนอกตนดงันี ้

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการในตน 
กลไกการฟ้ืนพลังใจภายในตนเป็นการสรา้งหรือคืนสู่สุขภาวะทางจิตที่ดี เป็นท า

หนา้ที่ของใจอย่างเป็นล าดบัดว้ยวิธีการเชิงบวก เป็นพฒันาการของจิตใจเชิงสรา้งสรรค ์เอือ้ใหเ้กิด
การปรบัเปลี่ยนมมุมองและทัศนคติสู่ทางที่ดี พรอ้มรบัมือกับภาวะวิกฤติที่ก าลงัเผชิญอยู่ไดอ้ย่าง
ไม่หวั่นไหว การฟ้ืนพลังใจนีเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดการความคิด อารมณ์และการกระท าของตนเอง 
สง่เสริมสขุภาพจิตใหส้ามารถปรบัตวั ฟ้ืนตวัจากความเครียด และกลบัสู่สภาวะสขุภาพจิตที่ดีโดย
ใชท้รพัยากรภายในตน ตามความหมายของกรอทเบิรก์ (Grotberg, 2007) การฟ้ืนพลงัใจก าหนด
เป็นกระบวนการในตน ผ่านจดัสรรทรพัยากรผ่านสามสิ่งในตนเองคือ 

1. สิ่งที่ฉันสามารถ (I can) คือความสามารถภายในของบุคคลในการเผชิญ
ปัญหา ทัง้ทกัษะการสื่อสาร การแกปั้ญหาเชิงตรรกะ การรบัทราบอารมณส์ภาวะจิตใจของตนเอง
และผูอ่ื้น และสามารถจดัการกบัอารมณแ์ละสิ่งกระตุน้ต่อเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้ได ้ 

2. สิ่งที่ฉันมี (I have) คือการมีบุคคลหรือแหล่งสนับสนุนทางสงัคมที่ส่งเสริมให้
เกิดการฟ้ืนพลงัใจ โดยการไดร้บัความรูส้กึมั่นคง รูส้ึกปลอดภยัซึ่งส าคญัต่อการเสริมกลไกการฟ้ืน
พลังใจ การมีบุคคลซึ่งไว้วางใจและรัก บุคคลแบบอย่างซึ่งแสดงให้ดูในสิ่งที่ถูกต้อง  บุคคล
สนบัสนนุใหม้ีอิสระในการใชช้ีวิต มบีคุคลช่วยในยามเจ็บป่วย เมื่ออยู่ในอนัตราย  

3. สิ่งที่ฉันเป็น (I am) คือการมีความรูส้ึก ทัศนคติ ความเชื่อมั่นภายในตนเอง 
ฉันรบัรูว้่าตนเองส าคัญ ฉันพึงทราบว่าตนเองเป็นที่ชื่นชอบ เป็นที่รกัของคนอ่ืน และเชื่อมั่นในขีด
ความสามารถของตนเองที่จะน าพาไปสูค่วามส าเรจ็ได ้

เมื่อพิจารณการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตน ดว้ยรูปแบบการพฒันาเยาวชนเชิง
บวกด้วยวงกลมแห่งความกล้าหาญ (The circle of Courage Model) เบรนด์โตร บรอเคนเลก 
และแวน บอคเ์กรน์สรุปความส าคัญสี่ประการของวงกลมแห่งความกลา้หาญ  (Brendtro et al., 
2013) เป็นรูปแบบโมเดลช่วยสรา้ง พัฒนาเยาวชนใหม้ีล  าดบัการเติบโต งอกงาม เป็นพัฒนาการ
เชิงบวกดว้ยหลกัการทัง้สี่ (Brendtro et al., 2013) ไดแ้ก่ 
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1. การเป็นตัวเองอย่างอิสระ (independence) เป็นสมดุลระหว่างอ านาจของ
สังคมที่กดดันและความเป็นเสรีในตนเอง ภายใต้ความรบัผิดชอบซึ่งมาพรอ้มกับการเติบโตขึน้
ตามล าดับช่วงวัย บุคคลสามารถรบัรูถ้ึงแรงปรารถนา ความต้องการอิสระ แต่จ าเป็นที่จะต้อง
เรียนรูถ้ึงกรอบความรบัผิดชอบที่ตามมา  

2. การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (belonging) บุคคลมีความตอ้งการทางชีวภาพที่
ต้องการการตอบสนองจากอีกบุคคล ตั้งแต่ทารกที่ เอียงคอและเลียนแบบทางต้นเสียง ใน
พัฒนาการล าดับตน้ การน้อมรบัเรียนรูว้ัฒนธรรมของกลุ่มที่ต่างเพื่อเขา้สงัคมไดก้ลมกลืนในวัย
ผูใ้หญ่ 

3. การมีความสามารถ (mastery) บุคคลย่อมตอ้งเผชิญปัญหาทางดา้นร่างกาย
อารมณ์และสงัคม แต่มีการแกปั้ญหากระทั่งเชี่ยวชาญ พรอ้มทัง้มีเรียนรูพ้รอ้มขดัเกลาทักษะ ท า
ใหพ้รอ้มต่อสูเ้ผชิญในการด าเนินชีวิตอย่างไม่ย่อทอ้ และสามารถเผชิญใชช้ีวิตอย่างมีความหวงัได้
อีก 

4. ความโอบออ้มอารี (generosity) ความเห็นใจผูอ่ื้นหรือการช่วยเหลือผูอ่ื้นเมื่อ
ท าได ้เป็นความปรารถนาดี เห็นคณุค่าผูอ่ื้น ก่อใหเ้กิดความรูส้ึกพึงพอใจและเป็นส่วนหนึ่งของกนั
และกนั ช่วยลดความเครียดที่มาจากกลุม่ในทางออ้ม 

ผูว้ิจยัไดท้บทวนแลว้ยังพบอีกว่า อีกทัง้การท าหนา้ที่ของจิตใจอย่างสรา้งสรรค ์เป็น
ทักษะขั้นตอน ฝึกฝนด้านการปรับความคิดของ พัฒนาความสามารถในตน เช่น การรับรู ้
ความสามารถในตนเองของแบนดูร่า (Bandura, 1977) หรือ ความทรหดทางใจ หรือ grit 
(Duckworth, Peterson, Matthews, & Kelly, 2007) หรือแมแ้ต่ทกัษะการต่อรอง การฝึกลดความ
ตึงเครียดก็ถือว่าเป็นการปรบัทศันคติหรือฝึกทักษะ ใหเ้กิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตนได้
ดว้ยเช่นกนั 

การส ารวจทางอินเตอรเ์น็ตจากบคุคล TGNC 324 คน จดัท าโดยแวน เดน บรงิคแ์ละ
คนอ่ืน ๆ (van den Brink et al., 2019) ผลวิเคราะหแ์สดงถึงสหสมัพนัธเ์ชิงบวก ของการแสดงออก
ทางเพศและความภาคภูมิใจในอัตลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศเสริมสรา้งความภูมิใจ 
เพิ่มการยอมรบัอตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคล เป็นรูปแบบหนึ่งการเห็นคุณค่าในตนเอง เหล่านีบ้่ง
บอกว่าการขา้มเพศที่สอดรบักบัเพศภาวะในใจ เป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัไวเ้พิ่มความนบัถือตนเอง 

ปริญญานิพนธฉ์บบันีจ้ึงมุ่งเนน้ศึกษาการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ผ่านทรพัยากรใน
ตน ด้วยแนวคิดของกรอทเบิรก์ การจัดสรรทรพัยากรสามสิ่งในตนเอง และรูปแบบการพัฒนา
เยาวชนเชิงบวกดว้ยวงกลมแห่งความกลา้หาญ การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตนเป็นการคืนสู่
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สุขภาวะจิตที่ดี หากแต่ว่าถูกศึกษาจ ากัดอยู่ในตัวบุคคล จึงท าใหน้ักวิจัยได้ศึกษาการฟ้ืนพลงัใจ
เชื่อมโยงปัจจัยทางสังคม พัฒนาแนวความคิดการฟ้ืนพลังใจในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เน้น
ความส าคญัของการฟ้ืนพลงัใจนอกตน การเป็นส่วนหนึ่งกบัสงัคม ผูว้ิจยัจึงทบทวนการฟ้ืนพลงัใจ
เชิงกระบวนการที่ตั้งอยู่บนปัจจัยทางสังคมเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ครอบครวั เพื่อน 
โรงเรียนและชมุชน ในอนัดบัถดัไป  

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการนอกตน 
การสนบัสนนุจากสงัคมมีหลายองคป์ระกอบและไดร้บัการศึกษาหลายมิติ ทัง้การท า

หน้าที่สนับสนุน องคป์ระกอบดา้นโครงสรา้งสังคม การไดร้บัแหล่งสนับสนุนทางสงัคมแสดงถึง
ความส าคัญของสมาชิกและบุคคลในชุมชน มีการติดต่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยแต่ละ
องคป์ระกอบมีความสมัพนัธส์ง่ผล เสริมสรา้งกนัอย่างเป็นระบบ ปรญิญานิพนธน์ีมุ้่งเนน้ศกึษามิติ
ของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ค านึงถึงบริบทสงัคมหลายระดบั ที่ เนน้การเสริมสรา้ง
สนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแลกลุ่มชุมชนความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในมหาวิทยาลยั คา
โพบิอันโก (Capobianco, 2020) ได้ศึกษาหลักการรวมกลุ่มปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (inclusive 
practice) เป็นองค์ความรู้และแนวปฏิบัติสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่ ดี  ต่อชุมชนความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ หลกัการรวมกลุม่ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมเป็นหลกัการพิจารณา ที่
ศึกษาผ่านมมุมองทฤษฎีเควียร ์(queer theory) เนน้ย า้พลงัส่วนร่วมของระบบสงัคมสู่บุคคล และ
พิจารณาองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งสงัคมส าคญั 3 ระดบัคือ 

1. ระดับจุลภาค พลังใกลช้ิด (microlevel, power of the individual) เป็นระดับ
การสนับสนุนผ่านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลใกลช้ิด ช่วยเหลือผ่อนคลายอารมณห์ลงัเหตกุารณ์
กีดกัน เกิดการเสริมสรา้งความปลอดภัย ป้องกันอันตรายหากมีการคุกคาม อีกทั้งช่วยยืนยันอัต
ลกัษณท์างเพศ ดว้ยการใชค้ าสรรพนามเพศเหมาะสมกบัเพศภาวะ บุคคลใหก้ารสนบัสนุนระดับ
จลุภาคมีเพียงบางคนเท่านัน้ที่ท าได ้เช่น สามี ภรรยา เพื่อน กลุ่มเพื่อนสนิท หรืออาจารยท์ี่ปรกึษา 
ครูผูส้อนที่ไวว้างใจได ้

ขอ้คน้พบจากเยาวชนหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในประเทศอิสราเอลที่
ศึกษาโดยชิโล แอนเทไป และมอร ์(Shilo, Antebi, & Mor, 2014) เน้นย ้าแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวเป็นส่วนส าคัญของสุขภาวะทางจิตที่ ดี  เป็นปัจจัยป้องกันความเครียดภายในใจ 
นอกเหนือจากแรงสนับสนุนจากครอบครวัแล้ว การมีคู่ครองที่มั่นคงก็เป็นปัจจัยป้องกันการมี
สุขภาพจิตเชิงลบได ้การส่งเสริมการฟ้ืนพลังใจจากครอบครวัสามารถเป็นตัวส่งเสริมทั้งระบบ 
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หลายระดบัของสขุภาวะดีในระยะยาว ผ่านความต่อเนื่องของช่วงอายุของกลุ่มบุคคลหลากหลาย
ทางเพศและเพศภาวะ 

2. ระดับกลาง พลงัองคก์าร ชุมชน (meso level, institutional characteristics) 
เป็นระดับการสนับสนุนผ่านชุมชน องคก์าร กลุ่มชุมชนมีสมรรถนะ ทักษะ และการปฏิบติัที่ดีต่อ
บุคคลหลากหลายทางเพศและเพศภาวะอย่างเหมาะสม มหาวิทยาลยัเป็นสถาบนัอันดับแรก มี
แนวทางปฏิบัติช่วยเหลือที่ชัดเจน เช่น การมีกลุ่มหรือชมรมพันธมิตรความหลากหลายทางเพศ
และเพศภาวะ นอกเหนือจากวิชาเรียนหรือองคค์วามรู้ ค านึงถึงประเด็นอตัลกัษณท์างเพศ จดัเป็น
การเรียนการสอนในรายวิชาได ้ทางดา้นสุขภาพ ชุมชนการแพทยเ์ป็นอีกแหล่งสนับสนุนได ้เช่น 
คลินิกสขุภาพเพศมีบริการใหค้ าแนะน า การใหค้วามรูเ้พศศกึษา รวมถึงชมุชนทางศาสนาสามารถ
สรา้งพื ้นที่ปลอดภัย ลดบรรยากาศการตีตราที่มาจากความเชื่อของค าสอนศาสนา ให้บุคคล
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะรบัทราบถึงการมีตวัตนในพืน้ที่สาธารณะได ้  

ในระดับการเชื่อมต่อของชุมชน มีผลการวิจัยจากลูคและกูดริช  (Luke & 
Goodrich, 2015) ที่ศึกษาภาคีเครือข่ายพันธมิตรของครอบครัว -ชุนชน-โรงเรียนหรือคลินิก
นกัจิตวิทยา เครือข่ายชุมชนสามารถร่วมกันสร้างพืน้ที่ปลอดภัย สะทอ้นคุณค่าเชิงบวกในตนเอง
ส าหรบันักเรียนหรือผูร้บับริการที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ นอกจากนีพ้ันธมิตร
ระดบักลุ่มหรือชุมชนสามารถร่วมมือ สรา้งพฒันาการอารมณเ์ชิงบวก การเขา้กลุม่สงัคมที่ยอมรบั 
และมีพฒันาการเรียนที่ดี เป็นปัจจยัเสรมิเพิ่มการฟ้ืนพลงัใจ 

3. ระดับมหภาค  พ ลังน โยบายสาธารณ ะ  (macro level, public policy 
environments) เป็นระดับการสนับสนุนสนับผ่านโครงสรา้งอ านาจรฐั มีการเคลื่อนไหวนโยบาย
กฎหมาย ปรบัแกไ้ขมาตราผ่านอ านาจบริหาร เพื่อขับเคลื่อนความเท่าเทียมกัน ลดอคติการเลือก
ปฏิบัติ ลดการทับซ้อนกันของมิติอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ สีผิว เป็นต้น การ
ขบัเคลื่อนนโยบายผ่านกฎหมายคู่ชีวิต การสมรสเท่าเทียมเพื่อยกระดับความเสมอภาค เป็นการ
เอือ้ประโยชนอ์ย่างเป็นทางการแก่ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายระหว่างรฐัของสหรฐัอเมริกาของเกลียชนัและคน
อ่ืน ๆ (Gleason et al., 2016) ศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศภาวะ ท าให้
ทราบว่า รฐัที่มีกฎหมายต่อตา้นการเลือกปฏิบัติ พลเมืองมีสุขภาวะสูงกว่า รบัรูก้ารตีตราจาก
ชมุชนที่นอ้ยกว่า และดว้ยค่าวิเคราะหท์างสถิติ ท าใหท้ราบว่ารฐัที่มีไม่มีกฎหมายต่อตา้นการเลือก
ปฏิบติั ยงัมีการตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบติั ตัง้ตน้สู่อาการวิตกกงัวลและความคิดฆ่าตวัตาย 
นโยบายเชิงกฎหมายขบัเคลื่อนในระดบัมหภาค สามารถเป็นตวับ่งชีท้  านายสขุภาวะเชิงบวก 
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เมื่อกล่าวโดยองคร์วมของการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการแลว้ การฟ้ืนพลงัใจภายใน
ตนเป็นการเขา้ถึงแหล่งทรพัยากรของตนเอง เช่น การยอมรบัตนเองและมีความภูมิใจในเพศภาวะ
เป็นปัจจัยส่งเสริมการฟ้ืนพลงัใจไดด้ว้ยตนเอง อีกทัง้การสนับสนุนผ่านโครงสรา้งทางสงัคม เช่น 
การไดร้บัการสนับสนุนจากเพื่อนสนิท การยอมรบัของครอบครวั มีกฎหมายคุม้ครองต่อตา้นการ
เลือกปฏิบติัคือปัจจยัการฟ้ืนพลงัใจภายนอกตนที่ดี 

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการในปริญญานิพนธ์นีจ้ึงหมายถึง จิตวิทยาเชิงบวก
ภายในและนอกของบคุคล เป็นกลไกการจดัการความคิด อารมณ ์พฤติกรรมดว้ยทรพัยากรภายใน
ตน และการเขา้ถึงแหล่งสนับสนุนภายนอกตนหลายระดับสังคม จากครอบครวั เพื่อน ชุมชน
แวดล้อม  การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการอุบัติขึน้ส  าหรับ เผชิญสถานการณ์ สภาวะปัญหา
ความเครียดชนกลุม่นอ้ย เกิดเป็นพลงัทางใจเชิงบวกเพื่อกา้วขา้มความเครียดดงักล่าว 

 
จากสภาพการณท์ี่ปรากฏอยู่ของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะดงัที่ไดน้ าเสนอ

ข้างต้น ในพื ้นที่มหาวิทยาลัย มีกรอบความเชื่อสองเพศชายหญิง สรา้งอคติกดทับต่อกลุ่ม
นกัศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ยจึงเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย (Ilan H. Meyer, 1995; Ilan H Meyer & Frost, 2013) สามารถใช้ท าความ
เข้าใจความเครียดจากสถานะและอัตลักษณ์ทางเพศ ของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ความเครียดชนกลุ่มน้อยที่เกิดขึน้ไดแ้ก่ การ
รูส้กึถูกคกุคามโดยตรง การคาดว่าตนเองจะถกูปฏิเสธ การปิดบงัตนเอง การเกลียดกลวัการรกัเพศ
เดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง ความเครียดชนกลุม่นอ้ยจึงถกูศกึษาในบรบิท สภาพการณช์ีวิต
จริง ดว้ยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อที่จะสรา้งค าบรรยายและน าไปสู่ค  าตอบของความมุ่ง
หมายการวิจยัขอ้ที่ 1  

ทัง้นี ้นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทาง
สงัคมจ าเป็นตอ้งมีกลยุทธบ์างอย่าง เพื่อกา้วขา้มการบีบคัน้ กดทับจากความเครียดชนกลุ่มนอ้ย
ในมหาวิทยาลยั เอือ้เฟ้ือใหป้ระสบความส าเร็จไม่ต่างจากนักศึกษาชายหญิงทั่วไป แนวคิดของ
จิตวิทยาเชิงบวก โดยเฉพาะการเกิดขึน้ของการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการที่ช่วยให้ภาวะ
ความเครียดบรรเทาลงได ้แนวทางค าตอบต่อความมุ่งหมายการวิจยัขอ้ที่ 2 จึงเป็นการศึกษาการ
ฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการในและนอกตน  โดยศึกษาการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตน ผ่าน
ทรพัยากรภายในตนสามสิ่ง (Grotberg, 1995, 2007) และพัฒนาการเยาวชนเชิงบวก (Brendtro 
et al., 2013) และกระบวนการฟ้ืนพลงัใจนอกตน ดว้ยหลกัการรวมกลุ่มปฏิบติัอย่างเท่าเทียม เป็น
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พลงัใจร่วมของระบบสังคม พิจารณาองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งสงัคมสามระดับ (Capobianco, 
2020) 

ทา้ยที่สุด ความมุ่งหมายส่วนตัวประการสุดท้ายของผูว้ิจัยคือขอ้มูลที่ได้จากการวิจัย 
สามารถพฒันาเป็นแนวทางปฏิบติัที่ดีแก่นกัศึกษามหาวิทยาลยัที่มีความหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะ โดยผลการวิจยัจากความมุ่งหมายการวิจยัทัง้สองขอ้ สามารถน ามาพฒันาเป็นแนวทาง
ปฏิบติัที่ดีที่เสนอแนวทางการ ใหข้อ้เสนอแนะ ค าแนะน าเบือ้งตน้ที่จ  าเป็นแก่นักศึกษาที่มีความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะที่ก าลงัศึกษาอยู่  สามารถวางแผนการด าเนินงานการใหบ้รกิาร 
และความช่วยเหลือต่าง ๆ กบันกัศกึษาเหลา่นีไ้ดอ้ย่างถกูตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

 



 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้ม

เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม: การศึกษารายกรณี  
ด าเนินการวิจัยด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยเป็นการศึกษาราย
กรณีที่มีรูปแบบมุ่งหาค าอธิบาย (explanatory case study) เพื่ออธิบาย ขยาย เพิ่มเติมเนือ้หาที่
ลุม่ลกึดว้ยบรบิท ชีวิตจรงิจากเจา้ของสภาวการณ ์(Yin, 2009)  

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview)  
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยคือผูใ้หข้อ้มูลหลกัและรอง ค าตอบสมัภาษณ์เป็นขอ้มูลที่เก็บรวบรวมได ้น ามา
วิเคราะหผ์่านการจัดเรียงตามความหมาย เขา้กลุ่มรหัส ซึ่งค านึงถึงความรูส้ึก อารมณ์ ความคิด
และพฤติกรรมของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวัง
ทางสงัคม เพื่ออธิบาย บรรยายความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ โดย
รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวิจยัมีดงันี ้

การออกแบบการวิจยัเชิงคณุภาพ การศกึษารายกรณี 
การเตรียมตนเองของผูว้ิจยัและขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั  
พืน้ที่ ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัและเกณฑก์ารคดัเขา้เป็นผูใ้หข้อ้มลู 
เครื่องมือในการวิจยั การสรา้งค าถามสมัภาษณแ์ละการศกึษาน าร่อง 
การเก็บรวบรวมและจดักระท าขอ้มลู 
จรยิธรรมการวิจยัและการพิทกัษส์ิทธิของผูใ้หข้อ้มลู 

 
การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การศึกษารายกรณี 

ผูว้ิจยัออกแบบการด าเนินการวิจัย ดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ เพราะค านึงขอบเขต
และพื ้นที่การศึกษาว่าประกอบด้วยลักษณะทางสังคมศาสตร์ จึงเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพเพื่อเขา้ถึงขอ้มูล (ชาย โพธิสิตา, 2562) ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยไดแ้ก่ ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและผูใ้ห้
ขอ้มลูรอง มีบริบทและด าเนินชีวิตจริงในมหาวิทยาลยั สิ่งที่ถูกศึกษาจากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัคือการ
เกิดขึน้ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ สภาพขอ้มูลของสิ่งถูกศึกษา
ต่างมีปฏิสมัพนัธ ์สง่อิทธิพลเป็นสาเหตขุองกนัและกนั สภาวการณข์องความเป็นเหตเุป็นผลซึ่งกนั
และกัน ยากจะศึกษาอย่างตัวแปรควบคุม-อิสระอย่างชัดเจนด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
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คณุลกัษณะดงักล่าวท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งเลือกศึกษา ดว้ยการคน้หา สืบคน้ค าบอกเล่า วลี ค าบรรยาย
สภาพการณ ์เพื่อเขา้ถึงความรูเ้ชิงลกึจากบรบิทชีวิตจรงิ (real-life context)  

ความเครียดชนกลุ่มน้อยที่ เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการเป็นอย่างไรคือปัญหาการวิจัยชิน้นี ้ (research problem) ผูว้ิจัยจึงสืบคน้ขอ้มูลจาก
สนามวิจัย เป็นบริบทชีวิตจริงของกรณีศึกษา ข้อมูลดิบมีลักษณะเป็นสภาพธรรมชาติและ
สถานการณข์องความเครียดชนกลุม่นอ้ยที่กรณีศึกษาไดเ้ผชิญ เพื่อวิเคราะหใ์หรู้ส้ภาพปัญหาและ
ค าอธิบายที่เกิดขึน้จริง และน าเขา้สู่ประเด็นการเกิดขึน้ของการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ การ
ศึกษาวิจัยด้วยกรณีศึกษาเชิงอธิบาย (explanatory case study) มีความเหมาะสม เพื่อขยาย
ความเขา้ใจเชิงบริบทของทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการที่
เกิดขึน้ตามมา ค าถามหลกัการวิจัยถูกตัง้ขึน้เพื่อพยายามไขปัญหาการวิจยั จากค าถามว่าบริบท 
สภาพการณ์ความเครียดชนกลุ่มน้อยเป็นอย่างไร (how) และวิธีการหรือกลไกการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการเป็นอย่างไร (Yin, 2009) 

การวิจัยนี ้ถูกออกแบบให้ส าหรับนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศ
แตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม เขา้ร่วมการวิจัยเป็นกรณีศึกษา เล่าสภาพการณ์ สะทอ้น
บรบิท ชีวิตจรงิของขอ้มลูความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ในขัน้การลง
สนามวิจัย เก็บข้อมูลด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มักจะไม่ก าหนดระบุจ านวนกรณีศึกษา 
หากแต่ข้อมูลต้องอ่ิมตัว ไม่มีข้อค้นพบใหม่จึงยุติขั้นตอนการเก็บข้อมูลได้  (Creswell & Poth, 
2016) ในการวิจัยนีข้อ้มูลเริ่มอ่ิมตัวจากกรณีศึกษาที่สาม และไม่ไดม้ีขอ้มูลที่เปิดประสบการณ์
ใหม่ใดเพิ่มเติมจากกรณีศกึษาที่หา้  

วิธีการเขา้ถึงขอ้มลูในสนามวิจยัถกูออกแบบดว้ยทฤษฎีความเครียดชนกลุม่นอ้ยและการ
ฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการเพื่อเป็นสมมติฐานการท างาน (working hypothesis) ในขั้นต้น 
เครื่องมือวิจัย การเก็บขอ้มูล และการวิเคราะหข์อ้มูลจะด าเนินการเก่ียวเนื่องกันไป ปรบัแต่งได้
ตามขอ้มูลดิบที่ได้จากภาคสนาม กระทั่งผลการวิเคราะห์อ่ิมตัว  ไม่ได้มีขอ้ค้นพบเพิ่มเติมจาก
สมมติฐานการท างาน เมื่อขอ้มลูไดอ่ิ้มตวัจากขอ้มลูเดิมของผูใ้หเ้ขา้ร่วมวิจยัก่อนหนา้ (Yin, 2009) 
จึงจะยุติการเก็บขอ้มูล เพื่อเขา้สู่การอภิปรายและพัฒนาผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการ
วิจยัทัง้สองขอ้ที่ก าหนดไว ้ 

ดว้ยสภาพขอ้มลูจากบริบทชีวิตจรงิ ที่เก็บรวบรวมไดเ้ป็นขอ้ความ วลีและค าอธิบาย เป็น
ค าบรรยายของความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ ข้อมูลดิบถูกจัด
ระเบียบ จดัเรียงเขา้เป็นหมวดหมู่ เรียบเรียงตามลกัษณะความหมายที่เหมือนกนัจากทุกกรณีเพื่อ
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สรา้งการอธิบายบริบท สภาพการณ์เชิงลึก (explanation building) ผูว้ิจัยใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูล
เชิงคุณภาพหลังจากจัดเรียงข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์แบบผสมผสานทั้งเชิงนิรนัย  (analytic 
deduction) และอปุนยั (analytic induction)  

ผูว้ิจัยศึกษาทบทวนสมมติฐานการท างานแรกคือความเครียดชนกลุ่มน้อยที่มีรูปแบบ
เฉพาะ แล้วน าผลการจัดเรียงกลุ่มข้อมูลของกรณีศึกษาที่มีเนื ้อหา ความหมายและบริบท
สอดคลอ้งกบัแต่ละรูปแบบของความเครียดชนกลุ่มนอ้ย เขา้สู่การแปรและตีความ และสรา้งเป็น
ค าอธิบาย เป็นการสรุปตีความดว้ยสมมุติฐานการท างาน ตามทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย 
การวิเคราะหม์ีลกัษณะเชิงนิรนยั ส่วนขอ้คน้พบใหม่เกิดขึน้นอกเหนือรูปแบบความเครียดชนกลุ่ม
นอ้ย แต่เกิดขึน้จากสนามวิจัย เกิดเฉพาะเจาะจงต่อนักศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาขา้มเพศและ
นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะหเ์ชิงอปุนัย 
อา้งอิงเหตุผลจากทุกกรณีเขา้สู่การสรุป เป็นประเด็นรอง หัวข้อหลัก หัวข้อรอง เพื่อ ขยายการ
อธิบายเพิ่มเติมทฤษฎีความเครียดชนกลุม่นอ้ย 

การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการเป็นสมมติฐานการท างานที่สอง ผูว้ิจัยก าหนดกรอบการ
ทบทวนไวอ้ย่างกวา้ง ๆ ของกลไกภายในและภายนอกตน ดังนั้นการวิเคราะหผ์ลเชิงอุปนัยเป็น
วิธีการสรุปตีความที่เหมาะสม เพราะลักษณะของข้อมูลที่ ค้นพบกระจายตัว การสรุปค้นหา
ประเด็นหลกั ประเด็นรอง หัวขอ้หลกัมาจากการจดัเรียงขอ้มูลอ่ิมตัว โดยเนือ้หา ความหมายและ
บริบทสอดคลอ้งกัน เป็นการน าความหมายมาอา้งอิงร่วมกัน เพื่อเป็นเหตุน าไปสู่ผลขอ้สรุปของ
กลไกการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ สรา้งไดจ้ากตนเองและสงัคม 
 
การเตรยีมตนเองของผู้วิจัยและขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

การเตรียมตนเองของผู้วิจัย 
ในการวิจยัเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัเป็นเครื่องมือส าคญัที่สดุในการวิจัยเนื่องจากระหว่าง

การด าเนินการวิจัย ผูว้ิจัยเป็นผูส้มัภาษณ์ สงัเกต และวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยตนเอง ดังนัน้ผูว้ิจัยจึง
เตรียมตนเองใหพ้รอ้มในการเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่ครอบคลุมและมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถตอบค าถามการวิจยัได ้โดยมีขัน้ตอนในการเตรียมตนเองก่อนการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูดงันี ้

การเตรียมความพรอ้มดา้นระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจัยไดล้งทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการวิจัยเชิงคุณภาพทางจิตวิทยาประยุกต ์จป 504 ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2561 
น าบรรยายโดย ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นริสรา พึ่งโพธิ์สภและผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ฐาศกุร ์จนั-
ประเสริฐ ผู้วิจัยฝึกปฏิบัติการวิจัยภาคสนามจ านวน 1 ครั้งในรายวิชา ที่ต  าบลบุ่งเข้ จังหวัด
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นครนายก เมื่อวนัที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเรียนรู ้ท าความเขา้ใจ ฝึกปฏิบติัการท าวิจยัดว้ย
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ รวมทั้งทบทวน เอกสาร ต ารา การวิจัยเก่ียวกับการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยเฉพาะการศึกษารายกรณี เพื่อเป็นพื ้นฐานในการด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพใน
การศึกษาครัง้นี ้นอกจากนีย้ังไดม้ีการปรึกษากับผูท้ี่มีความเชี่ยวชาญในดา้นระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพอย่างใกลช้ิด 

อีกทัง้ผูว้ิจยัศกึษาแนวความคิดทางจิตวิทยาการใหค้ าปรกึษา ไดแ้ก่ การเตรียมพรอ้ม
ดา้นความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับพัฒนาการอัตลกัษณ์ทางเพศของกลุ่มบุคคลหลากหลายเพศ ทฤษฎี
ความเครียดชนกลุม่นอ้ย แนวความคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้ง
แนวค าถามในการสมัภาษณ์น าทาง (interview guidelines) ใหค้รอบคลมุตรงตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั รวมทัง้เป็นแนวทางในการวิจยัใหเ้ป็นไปอย่างถกูตอ้งตามระเบียบวิธี อีกทัง้การเตรียม
ความพรอ้มดา้นการใหค้ าปรกึษาเชิงพหุวัฒนธรรมและความเป็นธรรมทางสงัคมตามค าแนะน า
ของอาจารยท์ี่ปรึกษา โดยร่วมเขา้เรียนในหัวขอ้เรื่อง ”จิตวิทยาการใหค้ าปรึกษาและความเป็น
ธรรมทางสงัคม” ระดบัดษุฎีบณัฑิตของสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์โดยมีท่านอาจารย ์ดร.นนัท-์
ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ (ต าแหน่งวิชาการขณะนั้น ) เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่  5-6 ตุลาคม 2562 
สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

การเตรียมความพรอ้มด้านการด าเนินการวิจัยในมนุษย ์โดยผูว้ิจัยไดเ้ขา้ร่วมการ
อบรมในหัวข้อ ”ขั้นตอนและแนวทางการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์” น าอบรมโดยผู้ช่วย-
ศาสตราจารย ์ดร. สิทธิพงศ ์วัฒนานนทส์ุกล คณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์เมื่อวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2562 โรงแรมไมดา เดอ ซี อ าเภอหวัหิน จงัหวดัเพชรบรุี 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
การวิจยันีม้ีขัน้ตอนการด าเนินงาน ตามล าดบัเอกสารและเวลาดงันี ้ 
วนัที่ 28 มีนาคม 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒที่ 573/2563 ผูว้ิจัย

ไดร้บัการแต่งตัง้อาจารย ์ดร. นนัทช์ตัสณัห ์สกลุพงศ ์เป็นที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4336/2563 

เค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา/สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์  
คณะกรรมการประกอบดว้ย รองศาสตราจารย ์ดร. มณฑิรา จารุเพ็ง ประธาน อาจารย ์ดร. นันท-์
ชัตสัณห์ สกุลพงศ์ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐาศุกร ์จันประเสริฐ กรรมการ ผู้ช่วย-
ศาสตราจารย์ ดร. อมราพร สุรการ กรรมการ อาจารย์ ดร. ชัย-ยุทธ กลีบบัว กรรมการและ
เลขานกุาร  
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วนัที่ 14 สิงหาคม 2563 ผลพิจารณาสอบเคา้โครงปริญญานิพนธไ์ดร้บัการเห็นชอบ
ว่าผ่าน  

วนัที่ 29 ธันวาคม 2563 การอนุมัติวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในวิจัย
มนษุยไ์ดร้บัการเห็นชอบว่าผ่าน หมายเลขอนมุติั SWUEC/E/G-319/2563 (ภาคผนวก ก) 

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2564 เป็นขั้นตอนการลงสนามวิจัย ผู้วิจัยติด
ประกาศแจ้งหาผู้สนใจเข้าร่วมการวิจัยทางสื่อสังคมออนไลน์ (ภาคผนวก ข) พรอ้มทั้งติดต่อ
สอบถามผูป้ระสานงานสนามวิจยั (gate keeper) เป็นเจา้หนา้ที่ อาจารยม์หาวิทยาลยั ซึ่งสามารถ
ช่วยแนะน าผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจัยใหรู้จ้ัก เมื่อมีผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจัย ติดต่อกลับ ผูว้ิจัยไดส้่ง
ลิงคไ์มโครซอฟตฟ์อรม์ เพื่อใหผู้ส้นใจกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ส าหรบัการคัดสรรเขา้เป็นผูใ้หข้อ้มูล
หลกัตามเกณฑก์ารคัดเขา้ เมื่อผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจัยผ่านการประเมินเหมาะสมเป็นผูใ้หข้อ้มูล
หลัก ผูว้ิจัยจึงน าขอ้มูลเบือ้งตน้ของผูส้นใจที่ผ่านเกณฑ์ ปรึกษากับอาจารยส์  าหรบัยืนยันความ
เหมาะสมจากผูเ้ชี่ยวชาญ ก่อนนดัหมายสมัภาษณส์ าหรบัการเก็บขอ้มลู  

ในขั้นตอนการลงสนามวิจัย เป็นช่วงระหว่างสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 ระลอกสอง-สี่ การนัดหมาย การตรวจสอบคุณสมบัติการคัดสรรเขา้ และสัมภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัทุกท่าน เป็นการนัดหมายผ่านระบบออนไลนท์ัง้หมด ผ่านโปรแกรมซูม กูเกิลมีท ไลน์
วีดีโอแชท สามารถเก็บบนัทกึขอ้มลูภาพและเสียง เขา้สูก่ารจดัเก็บขอ้มลูอตัโนมติั ผ่านการบนัทกึสู่
กเูกิลไดรฟ์ไดอ้ย่างปลอดภยั 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัท่านแรกคือคณุเอ ผ่านหลกัเกณฑก์ารคดัสรรเขา้ ผูว้ิจยัเริ่มเก็บขอ้มลู
จากการสมัภาษณ ์พรอ้มทัง้วิเคราะหเ์พื่อใหไ้ด้ประเด็นหลกั ประเด็นรองหัวขอ้หลกัและหวัขอ้รอง
ตามระเบียบวิธีวิเคราะห์เนือ้หาเชิงคุณภาพ จากนั้นผูว้ิจัยไดน้ าผลวิเคราะหเ์สนอแก่อาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อปรบัแก้ค าถามสัมภาษณ์น าทาง ส าหรบัการเก็บขอ้มูลจากกรณีศึกษาล าดับถัดมา 
ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูใ้หข้อ้มูลหลกัคนที่ 2-5 คือ บอล เป้ิล ใหม่ และแสตมป์ รวมถึงผูใ้ห้
ขอ้มลูรองจ านวน 3 คนดว้ยเทคนิคลกูบอลหิมะ จนขอ้มลูอิ่มตวัที่ปรบัแกค้ าถามพรอ้มทัง้วิเคราะห์
ขอ้มลูดิบอย่างต่อเนื่องกนัไป 

หลงัการสมัภาษณเ์พื่อเก็บขอ้มลูในการวิจยัแต่ละครัง้ ผูว้ิจยัในฐานะนกัจิตวิทยาการ
ปรึกษาเล็งเห็นว่า ผูใ้หข้อ้มูลทั้งหลักและรองก าลังเผชิญความเครียดของการใชช้ีวิตท่ามกลาง
สถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ผูว้ิจยัจึงใชก้ระบวนการทางจิตวิทยาการปรกึษา พดูคยุ
ถึงแนวทางปฏิบติัป้องกันตนเอง สอบถามถึงทรพัยากรที่ผูใ้หข้อ้มูลสามารถเขา้ถึง ปลอบโยนให้
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ก าลงัใจ เพื่อคลายความวิตกกังวลจากภัยโรคระบาด และเพื่อไม่ใหเ้กิดความเครียดซอ้นทับของ
ขอ้มลูการวิจยัและความเครียดจากสถานการณโ์รคภยัพิบติั 

ระหว่างเดือนเมษายน-สิงหาคม 2564 เป็นขัน้ตอนการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ผล
อย่างต่อเนื่องกันไป ผู้วิจัยน าข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก  5 คนและรอง 3 คน ประมวลเป็น
กรณีศกึษาได ้5 กรณีเขา้สูก่ารวิเคราะหแ์บบผสมผสานเชิงอปุนยัและนิรนยั กระทั่งไดป้ระเด็นหลกั 
ประเด็นรอง หัวขอ้หลักและรองของความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ 
พรอ้มทัง้พฒันาการเขียนผลการศึกษา น าเสนอแก่อาจารยท์ี่ปรกึษาผูเ้ชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โดย
ไดป้รบัเขียนตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญและเอกสารการวิจยั  

ระหว่างเดือนกนัยายน-ธันวาคม 2564 เป็นพฒันาการผลการวิจยัเป็นปรญิญานิพนธ ์
และเสนอแก่คณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตาม
ค าสั่งมหาวิทยาลัย 8658/2564 คณะกรรมการประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั ประธานกรรมการคือผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปรยิศ กิตติธีระศกัดิ ์กรรมการสองท่าน
คือรองศาสตราจารย ์ดร. มณฑิรา จารุเพ็งและผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. นันทช์ัตสณัห ์สกุลพงศ ์
ผูว้ิจัยไดป้รบัแก้ไขปริญญานิพนธ์ตามค าน าแนะจากคณะกรรมการ ปรบัเขียนการอภิปรายผล
การศึกษาเป็นผลลพัธก์ารวิจยั โดยผูว้ิจัยน าผลการวิเคราะห์ ปรบัเขียนการตีความ และอภิปราย
ผลการศึกษา ส าหรบัตอบค าถามและความมุ่งหมายของปริญญานิพนธ์ตามที่ก าหนดไว้อย่าง
สมบรูณ ์

 
พืน้ที ่ผู้เข้าร่วมการวิจัยและเกณฑก์ารคัดเข้าเป็นผู้ให้ข้อมูล 

พืน้ทีก่ารวิจัย 
ดว้ยสถานการณโ์รคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ผูว้ิจยัจึงด าเนินการเก็บขอ้มลู เขา้ถึง

สนามวิจัยดว้ยการค านึงถึงความปลอดภัยของตนเอง ผูใ้หข้อ้มูลหลกัและรองอย่างส าคัญที่สุด 
พืน้ที่ในการวิจยันีจ้ึงเป็นพืน้ที่สงัคมออนไลน ์เป็นชมุชนของกลุม่ความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ ผูว้ิจัยไดปิ้ดประกาศหาผูส้นใจเขา้ร่วม ซึ่งเล็งเห็นแลว้ว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิก เพื่อ
เขา้ถึงขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ ไดแ้ก่ กลุ่มแชทไลน ์CFS THAILAND group มีสมาชิกของกลุ่มคือ
เหล่าคณาจารย ์ผูท้รงคุณวฒุิทางดา้นการศึกษา เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2564  กลุ่มเฟซบุ๊ก ความ
หลากหลายทางเพศและสุขภาวะในสังคมไทย (LGBTIQ+ Wellbeing in Thailand) เมื่อวันที่ 13 
กมุภาพนัธ ์2564 กลุม่เฟซบุ๊ก Trans TH proud to be trans เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2564  

โดยการเขา้ถึงพืน้ที่การวิจัยตามที่ผู ้เข้าร่วมการวิจัย เป็นการตกลงตามเวลาและ
สถานที่ที่ทั้งผู้วิจัยและผู้เขา้ร่วมการวิจัยสะดวก ทุกครัง้ของการลงพื ้นที่การวิจัย ผู้วิจัยแจ้งแก่
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ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยและอาจารยท์ี่ปรึกษาใหท้ราบล่วงหนา้ ก่อนการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกัผ่าน
ระบบออนไลน ์ติดต่อผ่าน ผ่านโปรแกรมซูม กเูกิลมีท ไลนว์ีดีโอแชท 

ผู้เข้าร่วมการวิจัย 
การคัดสรรผู้เขา้ร่วมการวิจัยเป็นผู้ให้ขอ้มูลหลักและรอง ด าเนินการโดยเลือกสุ่ม

ตวัอย่างประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นการคดัสรรผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยที่
เผชิญหรือผ่านบริบท สภาพการณ์ตรงความเครียดชนกลุ่มนอ้ยทัง้สี่รูปแบบและมีการฟ้ืนพลงัใจ
เชิงกระบวนการที่เขม้ขน้ สามารถใหค้วามกระจ่างเชิงเนือ้หาได ้(ชาย โพธิสิตา, 2562) ผูว้ิจัยคัด
สรรผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจัย จากเกณฑก์ารคัดสรรเขา้เป็นผูใ้หข้อ้มูลหลัก หลังจากนัน้ผูใ้หข้อ้มูล
หลักแนะน าผู้วิจัยให้รูจ้ักผู้สนใจเข้าร่วมการวิจัยท่านอ่ืน ผ่านเทคนิคลูกบอลหิมะ (snowball 
technique) ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยอ่ืนนอกเหนือผูใ้หข้อ้มูลหลัก ส าหรบัการเก็บขอ้มูล บริบทเสริมคือ 
ผูใ้หข้อ้มลูรอง ไดแ้ก่ เพื่อน แฟนบคุคลใกลช้ิดกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศ

แตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมระหว่างศกึษาอยู่ ในระดบัอดุมศกึษาชัน้ปีที่ 3 หรือ 4 หรือจบ
การศึกษาแลว้ไม่เกิน 1 ปี หรือนักศึกษาสมทบร่วมหลกัสูตรปริญญาตรี อายุ 18-25 ปี โดยก าลัง
ศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน เช่น  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ ไดร้บัการรบัรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศกึษาธิการ เทียบเท่าปรญิญาตรี 
มีคณุสมบติัครบตามเกณฑก์ารคดัเขา้และคดัออก อีกทัง้ผ่านความเห็นพอ้งตรงกนัของผูว้ิจยัและ
อาจารยท์ี่ปรึกษาจ านวน 5 กรณีศึกษา กรณีศึกษาตอ้งเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนในชัน้ปีที่  1 
และ 2 เนื่องได้ผ่านสภาวการณ์ความเครียดชนกลุ่มน้อย  และมีพลวัตการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการ เหมาะแก่การเก็บขอ้มลู 

เกณฑใ์นการคัดเลือกผูส้นใจเขา้ร่วมการวิจัย คือค าถามคัดสรรความเครียดชนกลุ่ม
นอ้ยในมหาวิทยาลัย (screening questions) จ านวนแปดขอ้ (ภาคผนวก ค) โดยที่เกณฑค์ัดเขา้
ตอบว่า “ใช่” อย่างน้อยรูปแบบละข้อ เพื่อบ่งชีว้่าผู้ให้ข้อมูลหลักได้เผชิญสภาพการณ์ที่สรา้ง
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยแลว้ มีขอ้มูลดิบเพียงพอที่อา้งตรงจากประสบการณ์นีไ้ด ้และนักศึกษา
ผู้สนใจต้องผ่านเกณฑ์ในการคัดเข้าด้วยการมีผลลัพธ์การฟ้ืนพลังใจ  จากแบบประเมินความ
เขม้แข็งทางใจกรมสขุภาพจิต มีค่าคะแนนที่เกินกว่าเกณฑป์กติ 

เกณฑค์ัดเข้าผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 
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1. นกัศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวัง
ทางสงัคมอายุระหว่าง 18-25 ปี ยอมรบัตนเองเป็นคนขา้มเพศ และ/หรือมีส  านึกทางเพศแตกต่าง
จากความคาดหวงัทางสงัคม 

2. ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีที่สาม สี่ หรือจบการศึกษา ในกรณีที่จบการศึกษาแลว้
ไม่เกิน 1 ปี หรือเป็นนักศึกษาสมทบร่วมหลักสูตรปริญญาตรี สามารถระลึกถึงประสบการณ์
ระหว่างศกึษาอยู่ได ้

3. เผชิญสภาพการณ์ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยในมหาวิทยาลัย ดว้ยชุดค าถาม
คดัสรรจ านวนแปดขอ้ (ภาคผนวก ค) โดยที่ตอบว่า “ใช่” อย่างนอ้ยรูปแบบละขอ้ 

4. มีผลลพัธก์ารฟ้ืนพลงัใจดว้ยแบบประเมินความเขม้แข็งทางใจกรมสขุภาพจิต 
(20Q, ภาคผนวก ค) ดว้ยคะแนนอยู่ในช่วงปกติที่มากกว่า 55 คะแนน 

5. สมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยั ยินดีใหข้อ้มลูถึงประสบการณท์ี่เกิดขึน้ และอนุญาต
ใหผู้ว้ิจยับนัทกึเสียงได ้ดว้ยการรบัรองเป็นลายลกัษณอ์กัษรใหค้วามยินยอมในการเขา้รว่มวิจยั 

6. ไม่มีปัญหาการไดย้ินหรือการใชภ้าษา สามารถสื่อสารและเขา้ใจภาษาไทยได ้
7. ไม่เป็นโรคทางจิตเวช ถา้ไดร้บัการวินิจฉัยมีอาการทางจิตเวช จ าเป็นตอ้งอยู่

ระหว่างการรกัษา โดยแพทยผ์ูร้กัษายืนยนัว่าเขา้รว่มการวิจยัได ้
เกณฑค์ัดออกผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วย 

1. ไม่สามารถจดจ าประสบการณแ์ละความรูส้กึของตนในช่วงเวลาดงักลา่วได ้
2. ไม่สมคัรใจเขา้รว่มการวิจยั 
3. ไม่ผ่านการคดัเลือกเบือ้งตน้ดว้ยชุดค าถามคดัสรรความเครียดชนกลุม่นอ้ย 
4. คะแนนผลลพัธค์วามเขม้แข็งทางใจของกรมสขุภาพจิตนอ้ยกว่าเกณฑป์กติ 

ผู้ให้ข้อมูลรอง 
ผูใ้หข้อ้มลูรองคือ เพื่อนนกัศึกษา แฟน นกัศึกษารุ่นพี่ของผูใ้หข้อ้มลูหลกั ผูใ้หข้อ้มูล

หลกัยืนยันว่าเหมาะสมแก่การเขา้ร่วมการวิจยั และแนะน าผูว้ิจยัใหรู้จ้กั ผูว้ิจยัจะอาศยัเทคนิคลูก
บอลหิมะ ซึ่งเป็นการบอกต่อแนะน าใหรู้จ้กัผูส้นใจเขา้รว่มการวิจยัท่านอ่ืน 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย การสร้างค าถามสัมภาษณแ์ละการศึกษาน าร่อง 

เคร่ืองมือในการวิจัย 
1. ตวัผูว้ิจยั ผูว้ิจยัเองเป็นสมาชิกของความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ผูว้ิจยั

เขา้ใจและอาศัยอยู่ในวฒันธรรมของชุมชนหลากหลายทางเพศ (prolonged engagement) และ
ดว้ยแง่มุม ประสบการณ์และจุดยืนของผูว้ิจัยคลา้ยคลึงกับสนามขอ้มูล (ภาคผนวก ฉ) ผูว้ิจัยจึง
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เป็นผูด้  าเนินการสัมภาษณ์ สงัเกต และวิเคราะหข์อ้มูลที่ไดจ้ากการบันทึกเสียงการสนทนาดว้ย
ตนเอง โดยผูว้ิจยัไดม้ีการเตรียมความพรอ้มตามรายละเอียดในการเตรียมพรอ้มของผูว้ิจยั  

2. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ได้แก่ ปากกา สมุดบันทึก  เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์
คอมพิวเตอรส์่วนตวั อินเตอรเ์นท และชุดโปรแกรมสื่อสารโปรแกรมซูม กูเกิลมีท ไลนว์ีดีโอแชทซึ่ง
สามารถเก็บบนัทึกขอ้มลูภาพและเสียงเขา้สู่การจดัเก็บขอ้มลูอตัโนมติัผ่านการบนัทึกสู่กเูกิลไดรฟ์
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งสมบรูณแ์ละตรวจสอบได ้

3. ค าถามการสมัภาษณน์ าทาง 2 ชดุ ชุดแรกส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั ชุดที่สองส าหรบั
ผูใ้หข้อ้มูลรอง โดยค าถามทัง้สองชุดมีความสอดคลอ้งกนั เป็นขอ้ค าถามที่ผูว้ิจยัสรา้งเป็นแบบกึ่ง
โครงสรา้งตามแนวคิดการวิจัยเชิงคุณภาพ ก ากับสรา้งด้วยทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย 
แนวความคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ แลว้เขียนแนวค าถามดว้ยแนวคิดแบบสามเหลี่ยมคว ่า
เพื่อก าหนดโครงค าถามใหม้ีทิศทางเดียวกบักรอบการวิจยั มุ่งคน้หา บริบท สภาพการณท์ี่สะทอ้น
จากประสบการณช์ีวิตจรงิ 

การสร้างค าถามสัมภาษณน์ าทาง 
ค าถามสัมภาษณ์ใชเ้ก็บขอ้มูลคือชุดค าถามน าทาง (prompting questions) เป็น

ค าถามปลายเปิด โดยหมวดหมู่ขอ้ค าถามสมัภาษณน์ าทาง ถามตามความมุ่งหมายการวิจยัสอง
ข้อ ค าถามมีความเจาะจงสืบค้นความเครียดชนกลุ่มน้อยทั้งสี่ รูปแบบ  การรูส้ึกถูกคุกคาม 2 
ค าถาม การคาดว่าจะถูกปฏิเสธ 3 ค าถาม การปิดบงัตนเอง 3 ค าถาม การเกลียดกลวัการรกัเพศ
เดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 2 ค าถาม และค าถามสมัภาษณ์ไวส้ืบคน้พลวตัการฟ้ืนพลงัใจ
เชิงกระบวนการในตน 3 ค าถาม และนอกตน 5 ค าถาม เพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่เป็นขอ้มูลเชิงลึกและ
ครอบคลุมตรงประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยตัวอย่างค าถามสัมภาษณ์จ าแนกตามทฤษฎี
ความเครียดชนกลุม่นอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการไดเ้ป็นดงัชดุค าถาม (ภาคผนวก ง) 

เมื่อผูใ้หข้อ้มลูบอกเล่าบริบทชีวิตจริง เป็นเหตกุารณท์ี่ควรไดร้บัการอธิบายในเชิงลึก 
ผูว้ิจัยไดใ้ชค้  าถามปลายเปิดดว้ยค าถามเจาะจง (probing questions) สอบถามถึงสภาพการณ ์
บริบทแวดลอ้ม สืบคน้ต่อบริบท สภาพการณ์ที่ลุ่มลึก ไปตามทิศทางตามค าตอบของค าถามน า
ทางก่อนหนา้ (ชาย โพธิสิตา, 2562) แต่ทัง้นีข้ึน้กบัความพรอ้มของผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่สามารถระลึก
ถึงเหตกุารณ ์โดยที่ไม่มีความเสี่ยงต่ออนัตรายทางสภาพจิตใจ  

ผู้วิจัยน าข้อค าถามน าทางปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของค าถามหรือความเป็นปรนัย (objectivity) มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ ฟังแล้วเกิด
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ความเขา้ใจตรงกัน ไม่ตอ้งตีความ ผูว้ิจัยไดใ้ชค้  าถามสัมภาษณ์กับกรณีศึกษาน าร่องจ านวน 1 
กรณี ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มลูจากสนามวิจยั 

การศึกษาน าร่อง 
ก่อนน าค าถามสมัภาษณน์ าทางลงสูก่ารเก็บขอ้มลูจริง ผูว้ิจยัใชค้  าถามสมัภาษณน์ า

ทางดว้ยกรณีศึกษาน าร่อง (pilot case study) เพื่อสงัเกตความเที่ยงตรงส่วนหนา้ (face validity) 
เป็นการตรวจความเที่ยงตรงจากการทดลองใช้ สอบถามกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ที่ ไม่ใด้เป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญ (Holden, 2010) กรณีศกึษาน าร่องคือชมพู่ (นามสมมติุ) นกัศกึษากะเทย/เควียร ์ผ่าน
เกณฑ์การคัดเข้าเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักได้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่สาม ผู้วิจัยน าข้อมูลเสียงการ
สมัภาษณ ์ขอ้มลูค าตอบแบบพิมพถ์อดค า พรอ้มทัง้ผลการวิเคราะหเ์สนอแก่อาจารยป์รกึษา เพื่อ
ตรวจสอบการเขา้รหสัระหว่างผูว้ิเคราะห ์(intercoder agreement) เป็นการเตรียมความพรอ้มของ
ผูว้ิจยัและเครื่องมือวิจยัทัง้หมด ก่อนลงสู่สนามวิจยัเพื่อเก็บขอ้มลูภาคสนามจริง  ผลการศึกษาน า
ร่องไดน้ าเสนอในการประชุมเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครัง้ที่ 4 ในหัวขอ้ ประสบการณ์การฟ้ืนฟูใจของนักศึกษากะเทย (เควียร)์: 
การศกึษาน ารอ่ง (นิวฒัน ์ครุุศาสตรา, 2564) 
 
การเก็บรวบรวมและจัดกระท าข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผูว้ิจัยมีบันทึกสองเล่มในการลงสนามวิจัย เล่มแรกคือบันทึกสนาม ( field note)

ผูว้ิจยัเขียนบนัทึกความรู ้ความประทบัใจ ความคิด ความรูส้ึกของผูว้ิจยัเองในการลงสนามวิจยัแต่
ละครัง้ เล่มสองคือบนัทึกการสงัเกต (observation note) ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยระหว่างการสมัภาษณ์
มีการลงรหัสบุคคลแต่ไม่ไดร้ะบุอัตลักษณ์ของผูเ้ขา้ร่วมการวิจัย ส าหรบัสังเกตน า้เสียง ท่าทาง 
อากปักิรยิาของผูเ้ขา้รว่มการวิจยั ในขณะที่ใหค้  าตอบสมัภาษณ ์(ภาคผนวก ฉ) โดยบนัทึกสองเล่ม
นีถู้กจัดเก็บเขา้ลิน้ชักโต๊ะท างานส่วนตัวมีแม่กุญแจเขา้รหัส ผูว้ิจัยรูร้หัสใส่แม่กุญแจปลดล็อกได้
เพียงผูเ้ดียว 

2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์ ด้วยเครื่องบันทึกเสียง เข้ารหัสที่
ผูว้ิจัยรูร้หัสปลดผูเ้ดียว จากนั้นผูว้ิจัยถ่ายโอนข้อมูลนีเ้ขา้สู่เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคลที่เข้า
รหสัผ่านและท าส าเนาในบญัชีออนไลนท์ี่มีรหสัผ่านเช่นกนั 

3. ผูว้ิจยัถอดขอ้มลูเสียงเป็นขอ้ความที่พิมพเ์ขา้ สู่เอกสารออนไลนท์ี่เขา้รหสัที่ผูว้ิจยัรู ้
รหสัผ่านคนเดียว เพื่อการจดักระท าขอ้มลูในล าดบัถดัไป 

การจัดกระท าข้อมูล 
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การจัดกระท าข้อมูลส าหรับการวิเคราะหผ์ล 
1. ผู้วิจัยน าค าตอบสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลักท่านแรกเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะหน์ าทาง โดยผูว้ิจัยถอดความการสมัภาษณ์จากเทปบันทึกการสัมภาษณ์แบบค าต่อค า 
(verbatim) ออกมาเป็นบทสนทนาที่เป็นตวัอกัษร (transcript) จากนัน้ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มลู โดยการอ่านเปรียบเทียบขอ้มลูที่ไดไ้ปพรอ้มกบัการฟังเทปบนัทกึการสมัภาษณ ์

2. ผูว้ิจัยอ่านเนือ้หาจากค าตอบสัมภาษณ์ทั้งหมดซ า้หลาย ๆ รอบเพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในสภาพการณ์ บริบท พยายามสังเกต แยกแยะความหมายของค าบรรยายของทุก
กรณีศึกษาอย่างตั้งใจ และผู้วิจัยถอดรหัสขอ้ความ (coding) ต่าง ๆ ออกจากบทสัมภาษณ์ที่มี
ความหมายคลา้ยคลึง มีทิศทางเหมือนกันน าไปสู่การจัดกลุ่ม ผู้วิจัยเรียงขอ้ความด้วยการคัด
ค าพดู วลีของค าตอบของทกุกรณีตามการจดักลุม่ความหมาย  

3. ผูบ้ันทึกการถอดรหัสความและการจัดกลุ่มประเด็นหลัก ประเด็นรอง หัวขอ้
หลกั โดยอา้งอิงค าพูด (direct quotes) ของขอ้มูลในการรายงาน (ภาคผนวก จ) ตามสมมติฐาน
การท างานความเครียดชนกลุ่มน้อยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ  และน าส่งใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาวิทยานิพนธแ์ละผูเ้ชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบ  

4. ผู้วิจัยน าเสนอเนือ้หาข้อมูลที่ถอดรหัส เรียบเรียง สรา้งเป็นค าอธิบายตาม
ความมุ่งหมายการวิจัยความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ แก่อาจารยท์ี่
ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นจิตวิทยา ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
และระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ส าหรบัรบัรองความน่าเชื่อถือของการวิเคราะหข์อ้มลู 

การจัดกระท าข้อมูลส าหรับความน่าเชื่อถือ 
1. ผูว้ิจยัมอบหมายเพื่อนนกัวิจยัอีก 2 ท่าน (peer debriefing) เป็นเพื่อนนกัวิจยั

ทางจิตวิทยาองคก์ารและจิตวิทยาการปรกึษาสาขาละท่าน ด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูขัน้ตอน 3-4 
จากทุกกรณีศึกษา เพื่อเป็นการตรวจสอบการวิเคราะหข์อ้มลูอย่างสามเสา้ของผูว้ิจยั (evaluator 
triangulation) 

2. ผูว้ิจัยน าขอ้มูลการวิเคราะห์ของทุกกรณีศึกษา จากวลี ค าบรรยาย ค าตอบ
สมัภาษณ์ของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและรอง เปรียบเทียบกับบันทึกการสงัเกต เช่น น า้เสียง สีหนา้ผูใ้ห้
ขอ้มูลมีความหมายสอดคลอ้งกบัขอ้มูลค าตอบ เพื่อตรวจสอบเสา้ของแหล่งขอ้มูล (data source 
triangulation) ส าหรบัความน่าเชื่อถือเชิงเนือ้หา (content validity) 

3. ผูว้ิจัยน าเสนอเนือ้หาขอ้มูลที่ถอดรหัส พรอ้มค าอธิบายที่ผูว้ิจัยสรา้งจากการ
วิเคราะหผ์ลการศกึษา เสนอแก่อาจารยท์ี่ปรกึษาวิทยานิพนธ ์ซึ่งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในระเบียบวิธีวิจยั
เชิงคณุภาพ รบัรองความน่าเชื่อถือของการวิเคราะหข์อ้มลู (expert review) 
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4. ผูว้ิจัยน าเสนอเนือ้หาขอ้มูลที่ถอดรหัส พรอ้มค าอธิบายที่ผูว้ิจัยสรา้งจากการ
วิเคราะหผ์ลการศึกษา เสนอแก่ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยทุกท่านซึ่งเป็นเจา้ของประสบการณ์ตรวจสอบ 
(member checking) ตรวจทานความหมาย หรือมีการเสนอแนะ แก้ไขความถูกต้องของขอ้มูล
ตามความยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู ก่อนเผยแพรเ่ป็นผลการวิจยัตามความมุ่งหมายของการวิจยั 
 
จริยธรรมการวิจัยและการพิทักษสิ์ทธิของผู้ให้ข้อมูล 

1. การวิจัยไดร้บัการอนุมัติ ส  าหรบัด าเนินการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยัในวิจยัมนษุย ์เมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม 2563 หมายเลขอนมุติั SWUEC/E/G-319/2563 

2. ผูว้ิจัยคัดสรรเลือกผูใ้หข้อ้มูลตามความสมัครใจ หากผูส้นใจเขา้ร่วมมีคุณสมบัติ
เข้าข่ายตรงตามเกณฑ์การคัดสรรเขา้เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลัก และยินดีให้ความร่วมมือในการวิจัย 
ผูว้ิจยันดัสมัภาษณต์ามวนั เวลา โดยค านึงถึงความสะดวกผูเ้ขา้รว่มการวิจยั 

3. ผูว้ิจัยน าส่งเอกสารขอ้มูลส าหรบัผูม้ีส่วนร่วมในการวิจัย ขอใหผู้ใ้หข้อ้มูลลงนาม
เอกสารยินยอมเขา้รว่มการวิจยั (Informed consent form) ก่อนการสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัแจง้การไม่จง
ใจเปิดเผยขอ้มลูอตัลกัษณ ์เพื่อปกปิดตวัตนของผูใ้หข้อ้มลู เป็นการพิทกัษ์สิทธิของผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัและรอง ก่อนวนัสมัภาษณ ์

4. ในวันสัมภาษณ์ ผู้วิจัยชี ้แจงรายละเอียดเก่ียวกับประเด็นการวิจัย ขั้นตอน 
ระยะเวลาสมัภาษณ ์ความมุ่งหมายของในการสมัภาษณ ์และขออนญุาตบนัทกึเสียงการสนทนา 



 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้ม

เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคม: การศึกษารายกรณี  มี
เนือ้หาที่น ามาเสนอ โดยคดักรองจากสภาพการณช์ีวิตจริงความเครียดของนกัศึกษาขา้มเพศและ
นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมที่ก าลงัเผชิญอยู่ หรือไดผ้่านการ
เผชิญ  พร้อมกับการอุบั ติขึ ้นของการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ ขอบเขตการวิจัยนี ้คือ 
ประสบการณต์รงของผูใ้หข้อ้มลูหลกัและรองในบริบท ชีวิตจรงิในพืน้ที่มหาวิทยาลยั 

ผู้วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลภาคสนามที่ เกิดขึน้ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เรียง
ข้อความเข้ารหัส ค้นหาความหมาย ค าอธิบายที่สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ตรงกับ
สันนิษฐานการท างานจากทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยและแนวความคิดการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการ พรอ้มทั้งวิเคราะห์เนื ้อหาเชิงอุปนัยและนิรนัย ผู้วิจัยขอเรียงล าดับการน าเสนอ
ผลการวิจยัดงันี ้

1. ขอ้มลูบคุคลของกรณีศกึษา 
2. ความเครียดชนกลุม่นอ้ยของกรณีศกึษา 
3. การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของกรณีศกึษา 

 
1. ข้อมูลบุคคลของกรณีศึกษา 

ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัประกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มูลหลกัและรอง ผูใ้หข้อ้มลูหลกั 5 ท่านไดแ้ก่ คุณ
เอ บอล ใหม่ เป้ิล และแสตมป์ คัดสรรเขา้ร่วมวิจัยโดยผ่านประกาศทางสื่อสงัคมออนไลนแ์ละผู้
ประสานการวิจัย โดยคุณเอ บอล ใหม่ไดแ้นะน าผูใ้หข้อ้มูลรอง 3 ท่านไดแ้ก่ คุณมี่  ออมสิน ปัน 
ผ่านการบอกต่อเพื่อใหข้อ้มลูเสรมิ ผูเ้ขา้รว่มการวิจยัขา้งตน้ 8 ท่าน จึงประกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
5 ท่านและผูใ้หข้อ้มลูรอง 3 ท่าน รวมเป็นกรณีศกึษา 5 กรณีดงันี ้

กรณีศึกษาที ่1 เอ นักศึกษาชายข้ามเพศ/เควียร ์สมทบร่วมปริญญาตรีปี 2563  
เอแนะน าตนเองว่า ขณะนีก้  าลังศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ศึกษาร่วมชั้นเรียนกับ

นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีของวิทยาลัยเอกชนเฉพาะทางแห่งหนึ่ง เอเขา้ศึกษาในหลักสูตร
ระยะสั้นของสถาบันนี ้เพราะสนใจได้ความรู้ต่อยอด เสริมความรู้ระดับปริญญาตรีที่ส  าเร็จ
การศึกษาเมื่อปี 2561 ทางด้านการท่องเที่ยว จากการสังเกตเบื ้องต้นของผู้วิจัย บริบทและ
สภาพการณ์ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจระหว่างศึกษา ทัง้จากระดับปริญญาตรี



  41 

และหลกัสูตรร่วมปริญญาตรีเหมาะสมแก่การเป็นขอ้มูลเนื่องจากสามารถเชื่อมโยงกัน ผูว้ิจัยจึง
เห็นเหมาะสมใหค้ณุเอเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกั 

เอเปิดเผยแก่ผูว้ิจยัว่าตนเองคือชายขา้มเพศและอยู่ในกระบานการขา้มเพศ จากเพศ
ที่ไดร้บัแต่ก าเนิดหญิงสู่เพศภาวะชาย เอประสงคป์รบัรูปลกัษณภ์ายนอกใหเ้ป็นชาย เอแจง้ว่าได้
ท าการผ่าตัดหน้าอกแล้ว เมื่อมีโอกาสในอนาคตก็จะปรบัแต่งสรีระเมื่อความพรอ้มทางทุนเงิน 
เวลาเหมาะสม เอมีทรงผมตรงสัน้แบบตดัรองทรง รา่งกายช่วงบน บ่าแขนและช่วงไหลด่หูนา เอใช้
สรรพนามเรียกแทนตนเองว่าผม ลงทา้ยหางเสียงดว้ยครบัอย่างหนักแน่น เอไดแ้นะน าใหผู้ว้ิจัย
รูจ้กักบัมี่ แฟนของเอ เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเป็นผูใ้หข้อ้มลูรอง 

กรณีศึกษาที ่2 บอล นักศึกษาชายข้ามเพศปี 5  
บอลแนะน าตนเองว่าขณะนี ้ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ชั้นปีที่ห้าในหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตร ์ก่อนที่บอลตัดสินใจเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี ้ บอลได้พิจารณาว่ามี
นักศึกษาสามารถแต่งกายดว้ยชุดสุภาพล าลองเขา้ชั้นเรียน อีกทั้งบอลเล็งเห็นถึงว่าลักษณะชั้น
เรียนหรือคณะที่ศกึษา เป็นสายแบบออกแบบดีไซเนอร ์บอลรูส้ึกว่าในคณะมีความคิดหลากหลาย 
เปิดรบัสิ่งใหม่และไรก้รอบก าหนด เป็นปัจจยัหลกัที่บอลเลือกศกึษาต่อในคณะและสถาบนันี ้แมว้่า
จะไม่ไดส้นใจต่อวิชาชีพสถาปนิกในเบือ้งตน้ 

บอลเปิดเผยแก่ผูว้ิจยัว่าตนเองคือชายขา้มเพศ อยู่ในกระบวนการขา้มเพศจากเพศที่
ไดร้บัแต่ก าเนิดหญิงสู่เพศภาวะชาย บอลยินดีแสดงใบรบัรองแพทย์ ระบุการวินิจฉัยเพศภาวะไม่
ตรงกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด ทัง้ที่ผูว้ิจัยไม่ไดเ้รียกถาม บอลเริ่มกระบวนการฮอรโ์มนบ าบดั ไดร้บั
ฮอรโ์มนเพศไปแลว้ ผ่าตัดหน้าอกออก เมื่อมีโอกาสจะปรบัแต่งสรีระใหเ้ป็นเด่นชัดเป็นเพศชาย
มากขึน้ บอลมีผมหนาสัน้สีด ารองทรง สวมแว่นตา บอลเรียกแทนตนเองว่าผม ลงทา้ยหางเสียง
ดว้ยครบั บอลเล่าว่ามีความรูส้ึกว่าเป็นชายตัง้แต่จ าความได ้ระหว่างช่วงการเรียนมัธยมตน้และ
ปลาย บอลรูส้กึอดึอดั ตอ้งฝืนตวัเองท าตามกฎของโรงเรียน บอลไดแ้นะน าใหผู้ว้ิจยัรูจ้กักบัออมสิน 
รุน่พี่คณะของบอล เพื่อใหข้อ้มลูเพิ่มเป็นผูใ้หข้อ้มลูรอง 

กรณีศึกษาที ่3 เป้ิล นักศึกษากะเทยปี 4  
เป้ิล เป็นนักศึกษากะเทยชั้น ปีที่  4 ในหลักสูตร 5 ปี  คณะศึกษาศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยัรฐัแห่งหนึ่ง จะเขา้สู่การฝึกสอนในชัน้ปีสดุทา้ยเนื่องจากเป็นหลกัสตูรวิชาชีพครู เป้ิล
เอ่ยถึงความกงัวลต่อการฝึกสอนในโรงเรียนที่ไดร้บัมอบหมายเพราะเพศภาวะกะเทย เป้ิลยงัไดพ้บ
ผูเ้ชี่ยวชาญทางจิตวิทยา ได้รบัการรบัรองแพทย์เพื่อระบุว่าเพศภาวะไม่ตรงกับเพศที่ได้รบัแต่
ก าเนิด ผูว้ิจัยสงัเกตจากการสมัภาษณ์ครัง้ที่สองไดว้่า คุณเป้ิลตอ้งตัดผมใหส้ัน้เป็นรองทรง จาก
การสมัภาษณค์รัง้แรกที่ผมยาวประบ่า เพื่อเตรียมตวัเขา้สูก่ารเป็นนกัศกึษาฝึกสอน 
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เป้ิลเปิดเผยว่าไม่มีความรูส้ึกอยากเป็นผูช้ายมาตั้งแต่เด็ก มีความคิดเป็นเพศหญิง
ตัง้แต่จ าไดว้่าประมาณอายุ 8 ขวบ ไดซ้ึมทราบเรียนรูล้กัษณะนิสยัของแม่และยาย รูส้กึชอบความ
เป็นผูห้ญิง ในสงัคมเพื่อนบา้น ชอบเล่นกับกลุ่มเพื่อนผูห้ญิง ติดแต่งกายเป็นผูห้ญิงดว้ยกัน และ
เมื่อเป้ิลเติบโตขึน้คิดว่าจะตอ้งเปลี่ยนตวัเองใหเ้ป็นผูห้ญิง และสามารถท าไดต้ัง้แต่เรียนมัธยมถึง
ปัจจบุนันี ้

กรณีศึกษาที ่4 ใหม่ นักศึกษาหญิงข้ามเพศปี 3 
ใหม่แนะน าตนเองว่า รูจ้ักกับคุณเป้ิลเป็นการส่วนตัว คุณเป้ิลผูใ้หข้อ้มูลหลักคนที่

สามแจง้ประสานติดต่อใหผู้ว้ิจัยให้รูจ้ักกับคุณใหม่ เนื่องจากเป็นรุ่นพี่ รุ่นน้องจากมหาวิทยาลัย
เดียวกนัแต่ต่างคณะ คณุใหม่ก าลงัศึกษาในชัน้ปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์คณุใหม่เป็นนกัศึกษา
ขา้มเพศหญิง ผมยาวประบ่า เกลา้มว้ยผมขึน้ในวนัที่ใหส้มัภาษณ ์พดูจาดว้ยน า้เสียงเรียบรอ้ย ลง
ทา้ยหางเสียงดว้ย คะ/ค่ะ 

ใหม่เล่าถึงประสบการณว์ยัเยาวว์่า เวลาเลน่มกัจะเลน่กบัเพื่อนเด็กผูห้ญิง เลน่ตุ๊กตา
บารบ์ี ้กระโดดยางบา้ง ไม่เล่นรุนแรงเหมือนเพื่อนเด็กผูช้ายเล่น ตอนอนุบาลมีกีฬาสี มีการแสดง
โชวโ์รงเรียนต่าง ๆ อยากไปเตน้ร  าเขา้รว่มกิจกรรม แต่ตอนนัน้ใหม่ยงัไม่แน่ใจในเพศภาวะนกั แต่มี
พี่สาวใหล้องสวมเสือ้ในและพี่ก็อยู่เคียงขา้งมาตลอด อีกทัง้คุณแม่ตัง้ค าถามเรื่องเพศภาวะตัง้แต่
เด็ก จนวนัหนึ่งใหม่กลา้ที่จะบอกเขาว่า เลือกที่จะเป็นผูห้ญิง คณุแม่ก็ไม่ไดว้่าอะไรเหมือนรบัทราบ
ตัง้แต่แรก ใหม่ไดแ้นะน าใหผู้ว้ิจัยรูจ้ักกับปัน รุ่นพี่คณะของใหม่ เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเป็นผูใ้หข้อ้มูล
รอง 

กรณีศึกษาที ่5 แสตมป์ นักศึกษากะเทยปี 3 
ผูว้ิจัยรูจ้ักคุณแสตมป์ผ่านผูป้ระสานการวิจัย แสตมป์แนะน าตนเองว่าเป็นกะเทย 

ก าลงัศึกษาในชัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรฐัแห่งหนึ่ง ผูว้ิจัยสังเกตไดว้่าคุณแสตมป์ลกัษณะสรีระสูง 
แต่งกายดูสุภาพดว้ยชุดสูทกึ่งล าลอง ผมรองทรงต ่า เป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะการพูด การ
แสดงออกที่เชื่อมั่นฉะฉาน ใชค้  าลงหางเสียงว่า ค่ะ/ครบัสลบักนัอย่างไม่เขินอาย 

แสตมป์เล่าย้อนถึงช่วงเวลาตอนเป็นเด็กที่รบัรูว้่าในสังคมมีมิติเพศแบ่งแยกชาย 
แสตมป์เองรูส้กึเป็นตวัของตวัเองเมื่อเขา้เรียนในวิชาที่เป็นของผูห้ญิงการท าขนม เขา้เรียนวิชาคห-
กรรม อยากจะเล่นกับผูห้ญิง แต่งกายแบบผูห้ญิง เป็นอีกส่วนหนึ่งของตัวตนที่แสตมป์ตอ้งการ
แสดงออก และเมื่อเติบโตขึน้รบัทราบถึงความสนใจผู้ชายด้วยกัน มีความรกัความชอบในเพศ
เดียวกนั  

กรณีศกึษาในการวิจยัจ านวน 5 กรณี ไดแ้ก่ นกัศกึษาขา้มเพศ 2 กรณี นกัศึกษาเควียร ์2 
กรณี และนักศึกษาชายขา้มเพศ/เควียร ์1 กรณี กรณีศึกษาทั้ง 5 กรณีคือนักศึกษาขา้มเพศและ
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นักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมก าลังมีช่วงชีวิตด าเนินอยู่ใน
สภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยขอ้มูลบุคคลของผูใ้หข้อ้มูลหลกัและรองไดป้รบัเปลี่ยนชื่อ
จริง เป็นนามสมมุติเพื่อปกปิดอตัลกัษณ์  สามารถสรุปเป็นขอ้มลูดงัตารางของกรณีศึกษาทุกกรณี
ดงัตาราง 1   



 
  

 

ตา
รา
ง 1
 ขอ้

มลู
บุค
คล
ผูเ้
ขา้
ร่ว
มก
าร
วิจ
ยั 
เป็
นก
รณี

ศึก
ษา
จ า
นว
น 

5 ก
รณี

 
        

หม
าย
เห
ต*ุ

  ผ
ูใ้ห
ข้อ้
มลู
เข
า้ศ
ึกษ

าเพ
ิ่มเ
ติม
ใน
หล
กัส
ตูร
สม
ทบ

 รว่
มช
ัน้เ
รีย
นก
บัน

กัศ
กึษ

าป
รญิ

ญ
าต
รีปี
 25

63

กร
ณ
ีศึก

ษา
 

นา
ม

สม
มุต

 ิ
อา

ย ุ
ศึก

ษา
ชัน้

ปี 
อัต

ลกั
ษณ

ท์า
งเ
พศ

 
ทีม่

าข
อง

กร
ณ
ีศึก

ษา
 

ปร
ะเ
ภท

ผู้ใ
ห้ข

้อมู
ล 

เก
ณ
ฑ
์

คว
าม

เค
รีย

ด
ชน

กลุ
่มน้

อย
 

เก
ณ
ฑ
์

คะ
แน

นก
าร

ฟ้ืน
พล

ังใ
จ 

1 
เอ

 
25

 
รว่
มศ
กึษ
าห
ลกั
สตู
รป
 ต
รี* 
  
ชา
ยข
า้ม
เพ
ศ/
เค
วีย
ร ์

ส่ือ
สงั
คม
ออ
นไ
ลน

 ์
หล
กั 

ผ่า
น 

60
/ผ่
าน

 
มี่ 

- 
แฟ
นค
ณุ
เอ

 
- 

เอ
แน
ะน
 า 

รอ
ง 

-  
    

    
    

    
    

  -
 

2 
บอ
ล 

23
 

5 ใ
นห
ลกั
สตู
ร 5

 ปี
 

ชา
ยข
า้ม
เพ
ศ 

ส่ือ
สงั
คม
ออ
นไ
ลน

 ์
หล
กั 

ผ่า
น 

65
/ผ่
าน

 
ออ
มสิ
น 

- 
รุน่
พ่ีค

ณ
ะ 

- 
บอ
ลแ
นะ
น า

 
รอ
ง 

-  
    

    
    

    
    

  -
 

3 
เป้ิ
ล 

22
 

4 ใ
นห
ลกั
สตู
ร 5

 ปี
 

กะ
เท
ย/
เค
วยี
ร ์

ผูป้
ระ
สา
นก
าร
วจิ
ยั 

หล
กั 

ผ่า
น 

59
/ผ่
าน

 
4 

ให
ม ่

20
 

3 ใ
นห
ลกั
สตู
ร 4

 ปี
 

หญิ
งข
า้ม
เพ
ศ 

เป้ิ
ลแ
นะ
น า

 
หล
กั 

ผ่า
น 

65
/ผ่
าน

 
ปัน

 
- 

รุน่
พ่ีค

ณ
ะ 

- 
ให
ม่แ
นะ
น า

 
รอ
ง 

-  
    

    
    

    
    

  -
 

5 
สแ
ตม
ป์ 

20
 

3 ใ
นห
ลกั
สตู
ร 4

 ปี
 

กะ
เท
ย/
เค
วยี
ร ์

ผูป้
ระ
สา
นก
าร
วจิ
ยั 

หล
กั 

ผ่า
น 

75
/ผ่
าน

 

44 



  

  

45 

2. ความเครียดชนกลุ่มน้อยของผู้ให้ข้อมูล 
2.1 แหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อย 

แหล่งของความเครียดชนกลุม่นอ้ยหมายถึง ปัจจยั สาเหตทุี่มาของการถกูกีดกนั การ
ถูกคุกคามและเลือกปฏิบัติทางเพศด้วยบุคคล สถานการณ์ หรือสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
โดยตรง แหล่งความเครียดในมหาลัยนีเ้ป็นปัจจัยภายนอก นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมต้องพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
จ าเป็นตอ้งพบปะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรเจา้หน้าที่ อาจารย ์อีกทัง้สถานภาพนักศึกษาตอ้งใช้
บรกิารพืน้ที่อาคารในคณะและมหาวิทยาลยั ยึดโยงกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดหรือเพศสรีระ รวมถึง
กฎระเบียบขอ้บงัคับทางอ านาจมีความเขม้งวด ก่อใหเ้กิดการเผชิญหนา้ การบงัคับ ถึงขัน้กีดกัน 
การข่มขู่ในหลากหลายวาระ  

สิ่งเหล่านีเ้ป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของมิติทางเพศ สิทธิในการศึกษาเลา่เรียนที่
นกัศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมควรไดใ้น
สภาพแวดลอ้มของมหาวิทยาลยัอย่างเหมาะสม รวมทัง้ยงัเป็นการขดัขวางโอกาสต่าง ๆ ต่อการใช้
ชีวิตอย่างนักศึกษาทั่วไป ปัจจยั สาเหตุ ที่มาประเด็นรองความเครียดนีพ้บไดว้่ามาจาก 3 สาเหตุ
คือ 1) กฎขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติั 2) เหตกุารณค์กุคาม และ 3) สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ 

1. กฎขอ้บังคับเลือกปฏิบัติหมายถึง กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมี
อ านาจปฏิบติั บงัคบัใชก้บันกัศกึษาตามเพศสรีระหรือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดอย่างชายและหญิง กฎ
ขอ้บงัคบัมีระเบียบก าหนดใชก้บันกัศึกษาพรอ้มแนวทางลงโทษวินยัชดัเจน มหาวิทยาลยัสามารถ
ลงโทษผ่านการว่ากล่าวตักเตือน หักคะแนนจิตพิสยัโดยอาจารยผ์ูส้อน กฎระเบียบเนื่องดว้ยเพศ
สรีระของนกัศึกษาเป็นกฎเขม้งวด ขาดความยืดหยุ่น สะทอ้นถึงแนวความคิดเรื่องเพศที่ตัง้อยู่บน
กรอบความเชื่อเดิมที่เพศมีสองเพศแค่ชายหญิง อัตลกัษณ์ทางเพศในระเบียบบงัคับใหน้ักศึกษา
ตอ้งแสดงออกบนความเชื่อทางเพศที่จ  ากัด นักศึกษามีวิถีทางเพศนอกกรอบการยอมรบันี ้ทราบ
ถึงการขาดสิทธิ เสรีภาพ ความเคารพศกัดิศ์รีของมนษุยท่ี์มีความหลายหลายแตกต่างเป็นพืน้ฐาน 

กฎข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยนี ้สรา้งการกดทับ เป็นสาเหตุหลักที่สรา้ง
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสังคม กฎข้อบังคับมหาวิทยาลัยมี 2 ข้อบังคับได้แก่ 1) เครื่องแบบต่าง ๆ ของ
นกัศกึษา 2) งานเอกสารประจ าตวันกัศกึษา 

1.1 เครื่องแบบต่าง ๆ ของนักศึกษา คือการแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุด
นักศึกษาเพื่อเขา้ชัน้เรียนตามชัน้ปีศึกษา ผูใ้หข้อ้มูลหลักเห็นพอ้งว่า กฎการแต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษาเป็นความวิตกอันดับแรกที่สร้างความกังวลตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในชั้นปีที่  1 เป็น
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ความเครียดกงัวลพบเจอไดอ้ย่างต่อเนื่องเมื่อเขา้ชัน้เรียนตามแต่ละชัน้ปี เครื่องแบบนกัศึกษายงัมี
ผลนอกพืน้ที่มหาวิทยาลยัในฐานะนักศึกษาฝึกงาน กระทั่งส าเร็จการศึกษาในวนัพิธีรบัปริญญา
บตัรก็เป็นความเครียดชนกลุ่มนอ้ยส าหรบับณัฑิตขา้มเพศและบณัฑิตที่มีส  านึกทางเพศแตกต่าง
จากความคาดหวงัทางสงัคมเผชิญ สะสมหลายปีตัง้แต่เริ่มเขา้เรียนกระทั่งจบการศกึษา 

“มาคุมสอบเราก็เหมือนจะมีปัญหาที่เราแต่งตวัไม่ถูกตอ้ง เราก าบัตรประชาชน

เอาไวแ้ลว้เราแต่งชดุผูช้ายทกุอย่าง แลว้เขาจะเดินมาใหเ้ราเซ็นชือ่ทกุครัง้อยู่แลว้

ก่อนสอบ เขาก็แบบว่าแลว้เขาก็พูดว่าหยิบขึน้มาเลยนะแลว้ก็มาดูตวัเราแลว้ก็

แบบท าไมแต่งตวัแบบนี”้ คณุเอ 

“คาบถัดมาหนูก็ไม่แต่งแลว้ กลบัมาแต่งชุดนิสิตชาย ตอนนัน้ผมก็เร่ิมยาวขึ้น

ประมาณเท่านี ้แลว้ก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนละท่านกบัที่หนูพูดไป เขา

บอกใหห้นูไปตดัผม สั่งตดั หา้มยาวเกินตรงนี ้เพราะถือว่าคุณเป็นผูช้าย” คุณ

เป้ิล 

“ตามเพศสภาพเราแลว้ เราผมยาว เราเลือกมีหนา้อกซึ่งการทีอ่าจารย์ไม่ยินยอม

ในสรีระเรือนร่างของเรา มันคือ การล่วงละเมิดอย่างหนึ่งต่อความเชื่อมั่น

เพราะว่า ผมเรายาวแลว้จะใหเ้ราแต่งชดุนกัศกึษาชายอะไรอย่างนี”้ คณุใหม่  

“เราอยากแต่งกายเป็นผูห้ญิง แต่เขาก็ใหเ้ราใส่แต่งชุดนกัศึกษาชาย นีเ่ป็นสิ่งที่

เรามองเห็นไดช้ัดเลยว่า อาจจะยงัไม่เปิดกวา้งมากในดา้นของการแต่งกายใน

คณะ” คณุแสตมป์ 

นอกเหนือจากชัน้เรียน คณะในพืน้ที่มหาวิทยาลยั ส าหรบันกัศึกษาในชัน้ปีที่
สาม สี่ จะมีวิชาฝึกปฏิบัติงานที่นักศึกษาตอ้งใชเ้วลาภาคฤดูรอ้นตามหน่วยงานบริษัท องคก์รที่
ทางคณะภาควิชาส่งไปฝึกงาน ช่วงเวลานีเ้พราะนักศึกษายังคงสภาพความเป็นนักศึกษา แต่
จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎตามแต่ละส านักงาน ประเด็นนีย้ังคงเปราะบางเนื่องจาก ผู้ให้ขอ้มูล
คุน้เคยกับการปรบัการแสดงออกทางเพศภาวะ หลังจากเขา้ศึกษามาเป็นเวลาสามปีการศึกษา  
อาจารยผ์ูส้อนเริ่มคุน้เคย เปิดกวา้ง ยอมรบัในตวัตน แต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่ตอ้งไปฝึกงาน ผูใ้หข้อ้มลู
หลกัยงัเล่าถึงความไม่เป็นตวัเองที่ตอ้งสวมชดุนกัศึกษาฝึกงานตามเพศสรีระ สรา้งความวิตกกงัวล
ต่อเนื่อง 
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“คนทั่วไปจะไม่เขา้ใจความล าบากตรงนี ้คิดว่าก็แค่ใส่ชดุ คนทั่วไปไม่ไดเ้ป็นกรณี

แบบเรา เขาตรงทัง้ขา้งในขา้งนอก ของเราแค่ขา้งใน ขา้งนอกไม่” คณุบอล 

“ในส่วนของหน่วยงานทางโรงเรียน หนูไดม้ีการไปพูดคุยแลว้ มีการไดพ้บปะกบั

ทางผูบ้ริหารและทางหวัหนา้กลุ่มโรงเรียน เขาอยากใหห้นูแต่งหญิงตามทีห่นูแต่ง 

แต่ระเบียบขา้ราชการครูตอนนีถ้า้เป็นส่วนของนิสิตฝึกสอนหรือนกัศึกษาฝึกสอน

ยงัไม่อนญุาตเลยสกัที”่ คณุเป้ิล 

แมแ้ต่ในวนัส าคญัที่สดุของช่วงชีวิตนกัศกึษา วนัส าเร็จการศึกษารบัปรญิญา
บตัร การเฉลิมฉลองความส าเร็จที่เพียรพยายามตัง้ใจ นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมหวงัว่าจะไดส้วมใส่ชุดพิธีรบัปริญญาอย่างฝันตัง้ใจ 
ความสขุ แต่ก็สรา้งความกงัวลในขัน้ตน้ นกัศกึษาตอ้งหาทางแกจ้ดัการลว่งหนา้  

“จริง ๆ เหตุกุารณ์ทีก่งัวลในอนาคตก็มีแค่เรื่องชดุรบัปริญญา” คณุบอล 

“ท าไมถึงไม่ใหส้ิทธิและเสรีภาพในสิ่งที่เรามีตรงนัน้ เราควรที่จะเลือกที่จะแต่ง-

กายอะไรก็ได้หรือเปล่า  แต่ว่าอยู่ในขอบเขตและภายใต้กฎระเบียบของ

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัควรทีจ่ะเปิดกวา้งมากกว่านี”้ คณุใหม่ 

1.2 งานเอกสารประจ าตัวนักศึกษาคือ ระเบียบงานเอกสารส าคัญของ
มหาวิทยาลัยเริ่มไดร้บัตั้งแต่การตอบรบัเขา้เรียน อัตลักษณ์ทางเพศของนักศึกษาขา้มเพศและ
นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมไม่ตรงกบัเพศสรีระ เพศที่ไดร้บัแต่
ก าเนิดซึ่งระบุในเอกสารส าคญัต่าง ๆ จ ากดัการใชค้ าน าหนา้แค่สองเพศนาย/นางสาว รูปภาพติด
ปรากฏบนบัตรประจ าตัวนักศึกษาเป็นรูปถ่ายที่นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตาม
ระเบียบเครื่องแบบ 

เอกสารภายในระบบมหาวิทยาลยัมีค าน าหนา้ชื่อระบุถึงเพศสรีระหรือเพศที่
ได้รับแต่ก าเนิด รูปถ่ายติดบัตรประจ าตัวนักศึกษาถ่ายในวันมอบตัวหรือวันปฐมนิเทศ โดย
นกัศึกษาตอ้งสวมเครื่องแบบนกัศึกษาใหถู้กตรงตามระเบียบการเครื่องแบบชุดนักศึกษา เอกสาร
ทางการต่าง ๆ เหล่านีไ้ม่มีตัวเลือกระบุอัตลกัษณ์ทางเพศอย่างอ่ืนส าหรบันักศึกษาขา้มเพศและ
นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ใหเ้ลือกใชอ้ย่างเหมาะสมต่อเพศ
ภาวะ เอกสารส าคัญประจ าตัวนักศึกษา เช่น บัตรประจ าตัวนักศึกษา ระบบทะเบียนนักศึกษา



  

  

48 

ออนไลน์ ฐานข้อมูลกลางมหาวิทยาลัย รวมถึงเอกสารกึ่งทางการเช่น การลงชื่อเวลาเรียน 
แบบสอบถามในมหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

“ต้องใส่ชุดผูห้ญิงด้วย เป็นรูปที่ถ่ายวันปฐมนิเทศเข้าเรียนวันแรก ต้องใส่ชุด

ผูห้ญิงไป” คณุเอ 

“เขาก าหนดแค่ใหใ้สชุ่ดนกัศึกษาถูกระเบียบ มนัจะเห็นแค่คร่ึงท่อน ใสชุ่ดผูห้ญิง” 

คณุบอล 

"เอกสารค าร้องทั่วไป ขอเรียน ขอลงทะเบียนเพิ่ม เป็นค าร้องที่เกี่ยวข้องใน

มหาวิทยาลยั เวลาติดต่อจะมีใบมาใหเ้รากรอก หรือแมเ้ป็นแบบฟอร์มในระบบ

เป็นเหมือนกนั ไม่มีตวัเลอืก มีแค่ชายกบัหญิง” คณุเป้ิล 

“ยงัไม่สามารถใชเ้ป็นรูปภาพอืน่ทีไ่ม่ใช่เพศแต่ก าเนิด ตอ้งเป็นเพศก าเนิดเท่านัน้ 

เป็นเพศชาย เป็นชุดนิสิตชาย ผูกไทด์ แต่รูปปัจจุบนัอิงสมยัปี 1 และใชรู้ปนีม้า

เรือ่ย ๆ จนถงึปี 3, 4" คณุเป้ิล 

“ทางมหาวิทยาลยัจะท าออกมาแค่เป็นเพศชายกบัเพศหญิง ถา้อย่างนอ้ยใส่ค า

ว่าเพศอืน่ ๆ มาใหเ้รา เราก็ยงัจะรูส้ึกสบายใจในจุดนัน้ บางครัง้หนูก็เลือกทีจ่ะไม่

ท าแบบสอบถามนัน้เลย เพราะกลายเป็นว่ามนัไม่ใช่ตวัตนของหนู” คณุใหม่  

“บัตรนักศึกษาซึ่งมันก็เป็น สิ่งที่เราก็เอาขึ้นมาใชทุ้กวนัว่านาย นาย ๆ อย่างนี ้

ครบั... เห็นว่าเอกสารลงชือ่หลาย ๆ อย่าง ทัง้ในดา้นของการเช็คชือ่ของมหาลยั

นะครบัเราจะเหน็ว่านายตลอด” คณุแสตมป์ 

2 เหตุการณ์คุกคามหมายถึง สถานการณ์และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิด
ขึน้กบันกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม จาก
การมีปฏิสมัพันธโ์ดยตรงกบับุคลากรในมหาวิทยาลยัใหม้ีการแสดงออกทางเพศภาวะ อตัลกัษณ์
ทางเพศภาวะเป็นไปเพื่อบรรยากาศส่วนรวม ใหค้วามกลมกลืนระหว่างสองเพศชาย/หญิงเพื่อเขา้
สงัคม ตามมาตรฐานเพศกับความเป็นชายความเป็นหญิงเป็นใหญ่ บรรยากาศของความกดดัน
จากกรอบสองเพศสรา้งความสบัสนไม่เขา้ใจในขัน้ตน้ กระทั่งถึงขัน้รุนแรงเป็นความรูส้ึกอับอาย 
เคืองโกรธ ความไม่พอใจ รูส้กึผิดเพราะอตัลกัษณท์างเพศภาวะ 
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ผู้ให้ข้อมูลหลักบอกเล่าถึงการแสดงออกเพศภาวะไม่ได้รับการยอมรับจาก
บุคลากรเท่าที่ควร เพราะทัศนคติของบุคลากรไม่มีความรอบรู้ในประเด็นเรื่องของความ
หลากหลายทางเพศภาวะ ตัง้อยู่บนภาพจ าว่านักศึกษาชายหญิงควรมีพฤติกรรม การแสดงออก
ควรจะตรงต่อเพศสรีระหรือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดเท่านั้น ท าใหก้ารปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาข้าม
เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมกับบุคลากรเกิดเป็น
เหตุการณ์ที่ ไม่ปกติ แปลกแยก สภาวการณ์นี ้เกิดสมทบเป็นความรูส้ึกถูกกีดกัดโดยตรงใน
มหาวิทยาลยัจากเพื่อนร่วมชัน้เรียน เจา้หนา้ที่ อาจารยผ์ูส้อน ยงัรวมถึงกิจกรรมนอกเวลาเรียนต่าง 
ๆ และพืน้ที่ในมหาวิทยาลยั ความเครียดรูปแบบนีเ้กิดจาก 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 1) การเหยียดหยาม
เพศ 2) กิจกรรมพิธีการนกัศกึษา 

2.1 การเหยียดหยามเพศคือ สถานการณ์บีบคั้นนักศึกษาข้ามเพศและ
นักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมใหรู้ส้ึกกดดัน รูส้ึกผิด รูส้ึกดอ้ย
คณุค่าจากสิ่งที่ไดย้ิน จากค าพูดของบุคคลในมหาวิทยาลยัที่มาจากปฏิสมัพันธ์โดยตรงกบัเพื่อน
ในชั้นเรียน เจา้หน้าที่มหาวิทยาลัย ที่มีความรูค้วามเขา้ใจของตนเองเรื่องความหลากหลายทาง
เพศและเพศภาวะคลาดเคลื่อนจากภาพจ าของสื่อสาธารณะ อคติทางเพศ ลืมค านึงถึงประเด็น
เปราะบาง ละเอียดอ่อนที่เก่ียวเนื่องกบัตวัตนทางเพศภาวะของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มี
ส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม 

ผูใ้ห้ขอ้มูลรับรูถ้ึงการละเลย การมองข้ามอัตลักษณ์ทางเพศ ผ่านค าพูดที่
เพื่อนพูดหยอกลอ้ของเพื่อน คนแปลกหน้าแสดงความคิดเห็นตามอคติเพศส่วนตัว บุคลากรใน
คณะที่ใหค้  าเสนอแนะตามความเขา้ใจของตนเอง ผูใ้หข้อ้มลูรูส้ึกถึงความไม่เป็นมิตร ไม่เอาใจใส ่
ไม่เชื่อมั่น กระทั่งถึงความรูส้ึกหวาดกลวั โดนบงัคับใหม้ีการปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณ์การแสดงออก
ของเพศภาวะ  

“เราก็บอกว่าอยู่ตรงกลางครบั เป็นผูช้ายขา้มเพศเราก็พูดไปอย่างนีเ้หมือนเขา

ไม่ไดส้นใจสิ่งทีเ่ราพูด เขาพูดว่าเราอ่ะมาทอ้งใหพ้ีห่นอ่ยส ิเขาพูดแบบนี”้ คณุเอ 

“คือใส่ชุดนกัศึกษาหญิง แต่คือเราก็ตดัผมสัน้ แลว้ตอนขึน้รถเมล์ระหว่างไปมหา

ลยั เคยโดนแบบลงุในรถเมล ์อยู่ ๆ ไม่รูจ้กักนัเลยก็มาพูดกบัเราว่าเนีย่ ท าไมแบบ

เป็นผูห้ญิง แลว้ท าไมตอ้งตดัผมสัน้ขนาดเนีย้” คณุบอล 

“หนูจะตอ้งเกณฑ์ทหาร แต่ไม่อยากจบัใบด าใบแดง อยากผ่อนผนัใหค้รบโควตา 

เพราะเราเรียนสายขา้ราชการ ในอนาคตหนูอาจจะไม่ไดจ้ับ ก็ไปท าเรื่องกบัเขา 
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เพราะเขารับงานโดยตรง สีหนา้แรกที่เห็นคือไม่โอเค ท าไมถึงไม่จับไปเลย ถา้

หากว่าจับก็มีลุน้ว่าจะไดด้ ามากกว่าแดง เพราะคนอาจจะสมัครเยอะ มันเป็น

สทิธิข์องฉนัว่าจะไม่จบั แลว้คณุมาคอมเพลนฉนั” คณุเป้ิล 

“ต่อหน้าชั้นเรียนเราก็โดน comment มา comment มาหลายอย่างมากกว่า 

ตวัตนเรา เราแสดงออกฝีไมล้ายมือเกินไปไหม การพูดของเรารูส้ึกจีบปากจีบคอ

เกินไปไหม” คณุแสตมป์ 

2.2. กิจกรรมพิธีการนักศึกษาคือ กิจกรรมตามวาระเทศกาล พิธีการก าหนด
จดัใหน้ักศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม เป็น
ผูเ้ขา้ร่วมอย่างเป็นทางการโดยคณะของมหาวิทยาลัย หรือจัดงานขึน้กันเองอย่างไม่เป็นพิธีการ
จากนกัศึกษารุ่นพี่ หรือเพื่อนร่วมคณะเพื่อเนน้สายสมัพันธ์ การเขา้ร่วมกิจกรรมในลกัษณะนีเ้ป็น
การเขา้กลุม่ในที่สาธารณะและเปิดเผย ผูเ้ขา้รว่มกิจกรรมซึ่งเป็นผูใ้หข้อ้มลูหลกัจ าเป็นเขา้รว่ม ตอ้ง
ถกูจดัแยกตามเพศสรีระ มกีารแต่งกายเพื่อใหเ้ป็นระเบียบเหมาะสมแก่บรรยากาศโดยรวม 

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเล่าถึงการจดัแบ่งแยกผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ยงัจดัที่นั่ง เขา้
แถวตามเพศสรีระหรือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดมากกว่าที่จะถามถึงความสมัครใจในการเขา้ร่วมว่า
ประสงคเ์ขา้ร่วม การตอ้งแยกไปพืน้ที่อนัไม่เหมาะต่อเพศภาวะ สรา้งความแปลกแยกไม่เป็นส่วน
หนึ่ง ท าใหรู้ส้กึอบัอาย และไม่เป็นตวัของตวัเอง 

“มนัเพิ่งจะปฐมนิเทศน์เอง มนัยงัไม่ทนัเร่ิมเรียนเลย แลว้เขาก็แบบเหมือนมนัท า
ใหเ้ราเครียดว่า เราจะเรียนจบมัย้เนีย่ เราจะไดใ้บประกาศที่เราตอ้งการมัย้” คุณ
เอ 

”ตอนรบันอ้งปี 1 ที่แบบว่าเวลาท ากิจกรรม ตอ้งแบ่งกลุ่มผูช้ายกลุ่มผูห้ญิง แลว้
บางทีแบบว่ามนัอาจจะตอ้งมีการแบบแต่งตวัตามแบบเพศภาวะ อย่างเช่นแบบ
ว่ามนัจะมีวนัทีแ่บบว่า เขาใหเ้ราใส่ชุดไทยผูช้าย ผูช้ายก็ใส่ราชปะแตน ผูห้ญิงก็
ใส่แบบเป็นชุดของผูห้ญิง” คุณบอล “ถา้เป็นเรื่องถูกกีดกันในมหาลยัเป็นเรื่อง
กิจกรรม เขาอาจจะอยากไดผู้ช้ายผูห้ญิง อย่างกิจกรรมการไหวค้รู” คุณออมสิน 
(ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุบอล) 

“หลัก ๆ จะเป็นไหว้ครู งานของคณะที่มีการเชิญชวนให้นิสิตเข้า ซึ่ ง 1 ปี
การศึกษาจะมีใส่ชุดนีป้ระมาณ 2 งานคือไหวค้รูกับงานของมหาวิทยาลยั เป็น
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งานอตัลกัษณ์ แต่งานอตัลกัษณ์ปี 1 หนูยงัใสชุ่ดพธิีการของผูช้าย ตอนนัน้เรายงั
ไม่มีความพรอ้มตรงนี ้พอขึน้ปี 2 ตอ้งเป็นพีค่มุนอ้งปี 1 ก็ใสไ่ป” คณุเป้ิล  

“ปี 1 ตอนที่เราจะตอ้งเขา้อตัลกัษณ์ เราเป็นเด็กใหม่ยงัไม่ไดแ้ต่งเป็นทางการ ก็
คือยงัใส่ชุดนิสิตชายในช่วงแรก ยงัเขา้ระเบียบอยู่ ยงัตอ้งเขา้ประชุมเชียร์ ช่วงที่
ใสช่ดุอตัลกัษณ์เขา้  ตอ้งแต่งกายตามนสิติชาย” คณุใหม่    

“ได้รับต าแหน่งนะครับได้รับต าแหน่งว่าเป็นดาวเทียมมหาวิทยาลัย แล้วมี
เหตุการณ์หนึ่งคือการที่เขาเรียกใช้งานถ่ายภาพครับ เรียกใช้งานถ่ายภาพ
ประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั แต่เขาเรียกแค่ตวัผูช้ายแลว้ก็ตวัผูห้ญิง ซึ่งตวัเราก็
ไดร้บัต าแหนง่ แต่ว่าไม่มีเสยีงทีเ่จา้หนา้ทีท่ีดู่แลประชาสมัพนัธ์” คณุแสตมป์ 

3 สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระคือ บริเวณ อาคาร หรือสถานที่ส่วนรวมใน
มหาวิทยาลัย เป็นพื ้นที่ใช้งานกึ่งทางการเช่น ห้องน า้ หอพักนักศึกษา นักศึกษาข้ามเพศและ
นักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคม รูส้ึกกังวล แปลกแยก ดว้ยเพศ
ภาวะที่ผูใ้หข้อ้มูลแจง้ว่าอยู่ในช่วงกระบวนการขา้มเพศ หรือรูส้ึกไม่ตรงต่อเพศภาวะที่รบัรูข้อง
ตนเอง ท าให้รูส้ึกขัดแย้งในตนเอง รู ้สึกกังวลไม่สบายใจต้องเข้าสถานที่ตามเพศสรีระ เมื่อ
จ าเป็นตอ้งเขา้หอ้งน า้โดยมีปา้ยแบ่งชาย/หญิง  

“น่าจะเป็นการเขา้หอ้งน ้าในที่สาธารณะ  ในที่มหาวิทยาลยัหรือว่าแบบซึ่งมนัก็

ตอ้งเขา้หอ้งน า้ผูห้ญิง” คณุเอ  

“เช่นเรื่องหอ้งน ้า ที่แบบว่า คือตวัผมแบบแสดงออกเป็นเพศชายแต่เพศก าเนิด

เป็นเพศหญิง มนัก็เลยท าใหแ้บบคือตอนนีม้นัยงัไม่ไดแ้บบเปลีย่นมาก เราก็เลย

ยงัไม่ไดรู้ส้ึกปลอดภยัพอที่จะเขา้หอ้งน ้าชายแต่ว่าเวลาเราเขา้หอ้งน ้าผูห้ญิง ใน

ตอนแรก ๆ ทีเ่ออคนในคณะอาจไม่ไดรู้จ้กัเรา เขาก็ตกใจ” คณุบอล  

อีกหนึ่งสถานที่ของผูใ้หข้อ้มลูหลกัพบว่ารูส้ึกล าบากใจคือหอพกันกัศกึษา หอพกั
เป็นบรเิวณพืน้ที่ของนกัศึกษาไดพ้กัผ่อนทัง้รา่งกายและจิตใจ ผ่อนคลายความเหนื่อยลา้จากภาระ
การเล่าเรียนที่เกิดขึน้ระหว่างวัน เป็นพืน้ที่ส่วนตัวไดส้  ารวจลกัษณะความเป็นตัวของตัวเอง ท า
ความรูจ้กัเพื่อนต่างคณะ แต่จากการพดูคยุของผูใ้หข้อ้มลู หอพกัยงัเป็นพืน้ที่อคติ บั่นทอนการเขา้
สังคม เกิดเหตุการณ์ความไม่เข้าใจกันของเพื่อนร่วมหอที่ยังตีตราและติดภาพจ าของความ
หลากหลายทางเพศภาวะยงัเป็นภาพลบ 
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“เขาไม่นอนหอ้งมาหลายวนัมาก มนัเกิดอะไรกบัเรารึเปล่า เขาก็ยอมมาคุยกบัเรา 

เขาบอกว่ามีความฝังใจจากในอดีตว่าเขาเคยไปค่ายลูกเสอื เจอกลุ่มเพือ่นทีเ่ป็นที่

โรงเรียนเก่าลวนลามท าอนาจารกบัเขา” คณุเป้ิล 

“จะพูดประมาณเป็นผูห้ญิงมาอยู่หอชายไดย้งัไง จุดนัน้ค าพูดเล่นหรือค าพูดเสยีด

สนีัน้ เราก็ไม่รูว่้าเขาจริงจงัแค่ไหน ถา้เขาใหเ้ราไปอยู่หอหญิงได ้เราคงไปอยู่แลว้ 

แต่มาพูดกับเราประมาณว่าเป็นผูห้ญิงมาอยู่หอชายท าไม เสียดสีว่ามาอยู่กับ

ผูช้ายละซิ” คณุใหม่  

2.2 ภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อย 
ภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อยหมายถึง ความตึงเครียดเชิงอารมณ์ ความรูส้ึกลบ

เกิดขึน้ในใจของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สังคม จากการถูกคุกคามหรือเลือกปฏิบัติทางเพศ จากแหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อยใน
ประเด็นรองก่อนหนา้ เป็นการรบัรูถ้ึงสภาวะทางจิตใจที่เกิดขึน้ โดยทั่วไปผลกระทบต่อผูถู้กกระท า
จากการถูกคกุคาม กีดกนั เลือกปฏิบติัทางเพศ แน่นอนสง่ผลต่อสขุภาพกายที่เก่ียวเนื่องจากภาวะ
ทางจิตใจ ผูถู้กกระท าคือนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสังคมมีความวิตกกังวล สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวตน
ทางเพศภาวะ  

ยังมีผลกระทบทางอ้อม เกิดความตึงเครียดในมิติอ่ืน ๆ ของตัวตนนักศึกษา เช่น 
พฒันาการศึกษาเรียนรู ้พฒันาการเขา้สงัคมช่วงวยัรุน่สู่วยัผูใ้หญ่ เพราะผูถ้กูกระท าปฏิเสธตนเอง 
หลีกเลี่ยงการเขา้ชัน้เรียน การเขา้สงัคม เป็นตน้ ผลกระทบจากการถูกคกุคามหรือเลือกปฏิบติัทาง
เพศ สามารถเกิดเป็นภาวะเครียดชั่ วคราวหรือสั่งสมต่อเนื่องกลายเป็นบาดแผลทางใจตาม
ลกัษณะอาการโรคทางจิตเวชได้ โดยภาวะความเครียดชนกลุ่มนอ้ยมี 4 รูปแบบไดแ้ก่ 1) การคาด
ว่าจะถูกปฏิเสธ 2) การซ่อนปิดบงัเพศภาวะ 3) การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง และ4) การ
เผชิญปัญหาอย่างโดดเดียวดงันี ้

1. การคาดว่าจะถูกปฏิเสธหมายถึง การคิดกังวลคาดหวังใหต้นเองถูกละเลย เมิน
เฉย ไม่ไดร้บัการตอบสนองสนใจ เมื่อมีปฏิสมัพนัธก์บัผูค้นในสงัคมมหาวิทยาลยัโดยตรง คิดวิตก
ว่าการด าเนินใชช้ีวิตตามกิจวตัรของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวังทางสังคม จะไดร้บัการปฏิเสธอย่างไรเ้หตุผล การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธเป็น
ความหวาดวิตกเหมือนที่เคยประสบมาก่อนแลว้ จึงจ ากัดการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม ลดการ
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เขา้หาผูอ่ื้น ป้องกนัตนเองจากผูท้ี่เขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั เป็นการใชช้ีวิตอย่างระมดัระวงั
ตนเองมากเกินของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวัง
ทางสงัคม ท าใหเ้ป็นจุดเริ่มตน้ของการแยกตวัจากสงัคม น าไปสู่ความรูส้ึกเหงาโดดเด่ียว เสี่ยงต่อ
ภาวะโรคซมึเศรา้ได ้ 

“เราน่าจะไม่ค่อยอยู่กบัเพือ่นผูช้ายเท่าไหร่ เหมือนเราก็รูส้ึกกว่าเราไม่ไดเ้ป็นส่วน

หนึ่งกบัเพือ่นผูช้ายสกัเท่าไหร่ครบั” คุณเอ “ในคลาสเรียนเป็นทอมอยู่ประมาณ

สองสามคน เขาจะค่อนขา้งกังวลว่าคนอื่นจะมองเขายงัไง คนอื่นจะคิดกับเขา

ยงัไง ท าไมเขาถงึไดใ้สก่างเกง ท าไมเขาเรือ่งมาก” คณุมี่ (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุเอ) 

”เราไม่รูว่้าแบบคนที่เราจะตอ้งเจออ่ะ เขาเป็นยงัไง คือมันไม่ใช่ทุกคนที่จะโอเค

กบั transgender คือบางคนก็อาจจะเป็น transphobia คือเราไม่มีทางรูไ้ดเ้ลย 

วธิีป้องกนัก็คอืเหมือน เราก็เลยไม่ไดอ้อกตวั” คณุบอล 

“อย่างเช่นเพื่อนต่างคณะจะไม่ค่อยมีขอ้ก าหนดมากมาย เห็นเขาแต่งได ้เขาดู

สวยเป็นผูห้ญิง ท าไมเราท าไมได ้แต่เราไม่เคยเขา้หาเขา มีความอยากเขา้หา แต่

ไม่เคย” คณุเป้ิล 

“ด้วยความที่เราแสดงออกทางเพศเป็นแบบนีใ้ช่ไหมคะ เราก็จะรู้ มีก าแพง

บางอย่างที่รูส้ึกว่าเราไม่เป็นมิตรกบัเขา ซึ่งในตวัตนของเราไม่ไดค้ิดแบบนัน้กับ

เขาเลย” คณุแสตมป์ 

2. การซ่อนปิดบงัเพศภาวะหมายถึง การปิดบงัรูปลกัษณเ์พศภาวะ ลดการแสดงออก
ทางเพศภาวะของการขา้มเพศ ดว้ยการใชค้ าพดู พฤติกรรม ใหต้รงต่อความคาดหวังทศันคติของ
สังคม นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม
สญูเสียความเชื่อมั่นในเพศภาวะที่ตนเองยอมรบั และจ ายอมปรบัเพศภาวะตนเองใหก้ลมกลืนกบั
สิ่งแวดลอ้มที่กดดนัคาดหวงัใหม้ีการแสดงออกตรงเพศ จึงปิดบงัอตัลกัษณท์างเพศภาวะดว้ยการ
ปรบักิริยาท่าทางค าพูด หรือพยายามแต่งกายใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงันี ้เพื่อใหต้รงต่อการ
รบัทราบของสงัคม เพื่อลดแรงเสียดทานจากอาจารยผ์ูส้อน น ามาสู่การแสดงถึงความเคารพ ไดร้บั
การบริการจากเจา้หนา้ที่คณะไดส้ะดวกขึน้ เช่น การเรียกสรรพนามที่หนึ่ง หนู/ผม แทนตนเองและ
ลงหางเสียง ค่ะ/ครบั เช่น นกัศกึษาชายขา้มเพศเรียกแทนตนเองว่า หน/ูค่ะ 
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“ก็จะพูดว่าหนูก็ไม่ไดรู้ส้ึกว่าชอบแต่ก็รูส้ึกว่าถา้เราพูดค าอืน่ค าว่าผมอะไรแบบนี ้

เคา้น่าจะแบบไม่โอเคกบัเราเพราะคือตอนมหาลยัมนัจะมีพวกคะแนนจิตพิสยั” 

คุณเอ ”มาเล่าใหฟ้ังอยู่เรื่อย ๆ เวลาอาจารย์เรียกชื่อ จะพูดค่ะครบัหรืออะไรด ี

เป็นความสบัสนมากกว่าว่าตวัเราควรเรียกสรรพนามว่ายงัไงด ีพูดครบัแลว้เขาจะ

งงไหม จะพูดครบัหรือค่ะหรือฮะไปเลย” คณุมี่ (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุเอ)   

“กบัผูใ้หญ่ในคณะก็คือ เราจะใชส้รรพนามแทนตวัเองว่าหนูแลว้ก็ค าลงทา้ยว่า

ค่ะ” คณุบอล 

“ซ่อนเพือ่ใหค้นทีเ่ราอาจจะเคารพ ครูบาอาจารย์ไดส้บายใจกบัสิ่งทีเ่ขาเหน็ทัง้ต่อ

หนา้และลบัหลงั เราเป็นชายใหก้บัเขา แต่หนูก็รกัอาจารย ์คือเรือ่งสอนด ีแต่เรือ่ง

อคตติรงนีย้งัไม่เปิดกวา้ง” คณุเป้ิล 

“ท าใหเ้ราตอ้ง  keep look ความเป็นผูช้ายเพิ่มมากขึน้ท าใหเ้รารูส้ึกเกร็ง รูส้ึกไม่

โฟลในวนันัน้เลย นีค่ือจุดทีท่  าใหรู้ส้ึกว่าตอ้งเปลีย่นตวัเอง ตอ้งเปลีย่นใหเ้ป็นเพศ

ก าเนดิ” คณุแสตมป์ 

3. การเกลียดกลัวการข้ามเพศในตนเองหมายถึง  ความรูส้ึกไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ
ร่างกาย รูส้ึกไม่ดีกับเพศสรีระที่ไม่ตรงกับเพศในใจของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคม การเกลียดกลวัการขา้มเพศตนเองเป็นผลต่อเนื่อง
จากการถูกสงัคมทักติงเรื่องรูปลกัษณ์ภายนอกหรือเพศสรีระ ไม่เหมาะกบัการแสดงออกทางเพศ
ภาวะของการขา้มเพศ ภาพจ าของสงัคมที่ว่าเพศชายมีลกัษณะร่างกายรูปร่างสูงใหญ่กลา้มเนือ้
ชดัเจน เพศหญิงมีลกัษณะรูปร่างเล็กผอมบาง เกิดการตีตราต่อลกัษณะความหลายหลายทางเพศ
และเพศภาวะ ใหก้ารขา้มเพศหรือเพศนอกกรอบการรบัรูข้องสงัคมเป็นประเด็นที่ยงัตอ้งยดึโยงกบั
สรีระภายนอกก่อนความรูส้ึกในใจ ผู้ให้ขอ้มูลเล่าว่าการถูกทักในลักษณะนีบ้ั่นทอนความรูส้ัก
เชื่อมั่นในตนเอง ไม่เชื่อมั่น ไม่ชอบถึงขัน้เกลียดในสรีระรา่งกาย 

“บางทีเราก็รูส้ึกเหนือ่ย ท าไมถงึเป็นแบบนี ้ท าไมเราไม่เป็นผูช้ายไปเลย เพราะใจ

เราเป็นไปแล้ว แต่พอร่างกายเป็นอย่างนี ้คนทัก มันเหมือนเราผิดปกติหรือ

แปลก” คณุเอ 
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“จริง ๆ เราก็รูส้ึกแบบไม่ชอบตวัเองมาตลอดอยู่แลว้ ตัง้แต่เล็ก ๆ คือเรารูส้ึกเรา

เกลียดทีเ่ราเป็นผูห้ญิง พอโดนถามอย่างนีเ้ราก็ไม่ไดรู้ส้ึกอะไรนอกจากเราก็รูส้ึก

เกลยีดมากกว่าเดมิ” คณุบอล 

“ก็มีรูส้ึกบา้ง เพราะว่า เราเหนื่อยนะ เราเหนื่อยที่จะตอ้งแบบเหนื่อยที่จะตอ้ง

แสดงออกทีไ่ม่ใช่ตวัเราเหนือ่ยทีจ่ะตอ้งท าเหมือนเรา เราไม่ใช่ตวัเอง” คณุแสตมป์ 

4. การเผชิญปัญหาอย่างโดดเด่ียว หมายถึง การรบัรูต่้อสูเ้ผชิญเหตกุารณก์ารกีดกนั
คกุคามดว้ยตนเองตามล าพงั เกิดจากความรูส้ึกไม่เป็นสว่นหนึ่งกบัสงัคม รูส้กึถกูผลกัไส เนื่องจาก
สี่งที่นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมตอ้ง
เผชิญในชีวิตประจ าวนั มีความจ าเพาะ ยากที่จะเลา่ต่อเพราะความอบัอาย ความรูส้กึผิด การบอก
เล่าเรื่องราวทุกขย์ากจึงไม่สามารถแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนทั่วไป ลกัษณะความหลากหลายทางเพศ
และเพศภาวะที่สงัคมยังไม่ใหก้ารยอมรบัท าใหเ้กิดความอาย รูส้ึกผิดที่จะบอกเล่าเรื่องราวทุกข์
ยาก การเผชิญปัญหาอย่างโดดเด่ียวมีแนวโน้มความเสี่ยงมีโอกาสไปสู่ภาวะเก็บกด ในพื ้นที่
มหาวิทยาลยั ผูใ้หข้อ้มลูทนเผชิญปัญหาดว้ยตนเองจากชัน้ปีแรกกระทั่งถึงปีทา้ย ๆ  

“ผมก็ไม่ไดแ้จ้งปัญหาจริง ๆ ไปเพราะผมก็คิดว่าเขาคงไม่ไดท้ าอะไรคงไม่ได้

ซีเรียสกบัเรื่องนีเ้หมือนเขาน่าจะไม่เขา้ใจเหมือนคุยไปก็น่าจะเหนือ่ยเปล่า” คุณ

เอ 

”ตัง้แต่วนันัน้จนถงึวนัทีพ่ีม่าสมัภาษณ์อ่ะ พีก็่เป็นคนแรกเลย ไม่ไดบ้อกใคร” คณุ

บอล 

“ตอนแรกไม่เขา้ใจมานานมาก 2 ปีทีแ่ลว้เหมือนเราเองก็ตัง้ค าถามว่าท าไมตอ้งมี

ขอบเขตตรงนี ้แต่มาเขา้ใจไดต้อนปี 4 เทอม”คณุเป้ิล 

“พอการทีเ่ราลุกขึน้มาทีจ่ะแบบว่า อยู่ในตวัของตวัเราเองมนัก็เลยเกิดการทีแ่บบ

ว่า นีค่อืเราแปลกประหลาดรึเปล่า เราตอ้งอยู่ในมมุของตวัเองรึเปล่า” คณุใหม่ 

   

ในปัจจุบัน ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะของนักศึกษาเริ่มเป็นภาพคุน้ชิน 
ไดร้บัยอมรบัในอีกมิติของความแตกต่างหลากหลาย แต่ในพืน้ที่มหาวิทยาลยั สถานที่ซึ่งบ่มเพาะ
การศึกษา พัฒนาปัญญาชนเพื่อผลิตบุคคลที่มีคุณภาพเขา้สู่สังคม ภาพนักศึกษาขา้มเพศและ
นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคม ดผูิวเผินว่าปรบัตัวไดใ้นการเขา้
เรียน เขา้กลุ่มเพื่อนได ้มีผลสมัฤทธิ์การเรียนท่ีดี หากแต่จากการสมัภาษณ์โดยตรงในสนามวิจัย 
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ผูใ้ห้ข้อมูลหลักเผยแง่มุมที่ได้ประสบด้วยตนเอง สะท้อนถึงความเท่าเทียมกัน คุณค่า ศักดิ์ศรี
มนุษยท์ี่ยังถูกละเลย รูส้ึกแปลกแยก ผูว้ิจยัพบว่าการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย ์ที่นักศึกษา
ข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมหมายถึงคือ
กฎระเบียบมหาวิทยาลยัที่แบ่งแยกตวัตนตามเพศสรีระ การขาดความรู ้ความเขา้ใจในประเด็นที่
เปราะบางอ่อนไหว ในประเด็นเพศภาวะของบคุลากรมหาวิทยาลยั สรา้งแนวโนม้ความเสี่ยงต่อสขุ
ภาวะทั้งกายและใจ อีกทั้งกระทบต่อการเรียนซึ่งมีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกันของตัวตนของ
นกัศกึษาขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม 

สภาพการณ์ บริบทที่ปรากฏจากการพูดคุยเชิงลึกกับผูใ้หข้อ้มูลหลัก ขอ้มูลที่น่าสนใจ
จากสนามวิจยัสะทอ้นบริบทซ่อนเรน้ว่า นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่าง
จากความคาดหวังทางสงัคม ยังคงเผชิญการกดทับต่อเนื่อง ดว้ยอัตลกัษณ์ทางเพศภาวะที่ไม่ได้
เป็นไปตามครรลองทางสงัคมเพศหลกัแบบชายหญิง มกีารกดทบั พบการแบ่งแยกในมหาวิทยาลยั
นีส้รา้งเป็นความเครียดชนกลุม่นอ้ยที่พบไดใ้น 7 รูปแบบตามผลการศกึษาขา้งตน้ 

ความเครียดที่นักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสงัคมประสบ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาวะทางใจ สรา้งความเหนื่อยลา้ เจ็บปวด 
เป็นแผลทางจิตใจ มีแนวโน้มน าไปสู่วิกฤติความเครียดรุนแรง หรือโรคผิดปกติทางจิตเวชได ้ซึ่ง
แน่นอนว่าจ าเป็นที่จะตอ้งไดร้บัการเอาใจใส่ดูแล ผูว้ิจัยไดว้างขอ้สนันิษฐานการวิจยัของจิตวิทยา
เชิงบวกจากการที่บุคคลเผชิญความเครียดที่เกิดขึน้คือ การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ที่นกัศึกษา
ขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมไดป้ระกอบสรา้งเพื่อ
ดแูล เยียวยาใจอย่างไร เป็นของผลการเก็บขอ้มลูในการวิจยัล าดบัถดัไป 

 
3. การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการของผู้ให้ข้อมูล 

3.1 กระบวนการฟ้ืนพลังใจสร้างจากตนเอง 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองหมายถึง วิธีการสรา้งก าลงัใจ ฟ้ืนฟูสุขภาวะ 

ความเชื่อมั่นในตนเองหลังประสบเจอแหล่งและภาวะเครียดชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัย 
นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมสรา้งการ
ฟ้ืนพลงัใจ เกิดจากความเขา้ใจตัวตนอย่างแทจ้ริงในมิติทางเพศ และเขา้ใจเหตุการณ์ทางสงัคม
ที่มาจากทศันคติทางเพศอย่างไม่สมเหตสุมผลและแฝงดว้ยอคติแบ่งแยก  

ผูใ้หข้อ้มลูเล่าถึงปรบัตวั จดัการตนเองอย่างไม่ยอมแพ ้สรา้งเป็นกลไกความเขม้แข็ง
ในตนเอง ป้องกัน ลดทอนความรูส้ึกเครียดของการถูกกีดกัน การคุกคาม การเลือกปฏิบติั ขอ้มูล
การสรา้งกลไกความเข้มแข็งในตนเองด้วยวิธีการเชิงบวกต่ออารมณ์ ความคิดบวกนี ้ส่งผลให้
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พฤติกรรมเขา้สังคมเหมาะสม ลดขอ้ขัดแยง้ที่จะกลายเป็นการตีตราในอนาคต มีการยืนยันอัต
ลักษณ์ทางเพศของตนเอง รวมถึงพฤติกรรมการเรียนและผลการเรียนเป็นที่น่าพึงพอใจ 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองมีจ านวนสามกลไกคือ 1) การปรบัมมุมองและตอบสนอง
อย่างเหมาะสม 2) ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ และ 3) ความเพียรพยายามในการศกึษา 

1. การปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสมคือ การรบัรูส้ภาวะอารมณ์ที่
เกิดขึน้ของตนเอง ปรบัเปลี่ยนอารมณ์ สามารถก ากับตอบสนองต่อสภาวการณ์ตรงหนา้ที่เกิดขึน้ 
ดว้ยพฤติกรรมที่เหมาะสม ลดความขดัแยง้ไรก้ารปะทะอย่างรุนแรง ค านึงถึงผลดีและผลเสียที่จะ
เกิดขึน้ตามมา ผูใ้หข้อ้มลูแสดงถึงความสามารถรบัทราบอารมณ์ไดช้ดัเจน ระบุไดว้่าเป็นอารมณ์
ประเภทใด เช่น ความรูส้กึไม่พอใจ อาการตกใจ ความแปลกประหลาดใจต่อสิ่งที่เกิดขึน้ อีกทัง้การ
มทีกัษะการแกปั้ญหา มีความเห็นใจต่อความไม่รูห้รืออคติของผูค้กุคามอย่างเขา้ใจ 

เมื่อเจอสถานการณ์คุกคามหรือเหตุการณ์กีดกัน ปฏิกริยาแรกของผูใ้ห้ขอ้มูล
บอกตนเองให้ปฏิบัติคือการปรับอารมณ์ให้นิ่ง อยู่กับขณะอารมณ์นั้นพรอ้มทั้งตั้งสติรับรูถ้ึง
เหตุการณ์ตามความเป็นจริง เพื่อรับทราบ สังเกตข้อเท็จจริง และน ามาพิจารณาภายหลัง
เหตกุารณว์่ามีจดุใดสมควรพิจารณาอย่างถ่องแทเ้พื่อใหเ้ขา้ใจและยอมรบัเหตกุารณซ์ึ่งพึ่งเกิดขึน้ 

“อย่างแรกตอ้งตัง้สติก่อน หายใจเขา้ลึก ๆ ณ ตอนนัน้ช็อกอึง้ไปพกัหนึ่ง เราตอ้ง

ท าใจนิ่ง ๆ ก่อน ค่อยคิดว่ามนัเกิดอะไรขึน้ เราอยู่ทีไ่หน คนทีค่กุคามเป็นใคร เรา

ท าอะไรไดบ้า้งมากนอ้ยแค่ไหน” คณุเอ “ถา้เราไม่เรียนแลว้ ค่าธรรมเนียมเราจะ

ได้คืนไหม ถ้าไม่ได้คืน เราจะใช้กฎหมายไหนไปฟ้องได้บ้างไหม หรือเรามี

หลกัฐานไปคุยกบัเขาไดบ้า้งไหมว่าคุณยืนยนัแบบนี”้ คุณมี่ (ผูใ้หข้อ้มูลรองคุณ

เอ) 

“อย่างแรกคอืเวลาเจอเหตกุารณ์ทีไ่ม่ถูกใจ เราควบคมุคนอืน่ไม่ได ้ก็เลยพยายาม

ควบคุมตัวเอง พยายามมองโลกในแง่ดี พยายามเข้าใจฝั่งตรงข้าม และไม่

คาดหวงัอะไรเลย” คุณบอล ”เครียดเรื่องตวัเราแลว้ เครียดเรื่องการเรียนอีก มนั

ตอ้งใชค้วามอดทนสูงมากกับความเขา้ใจคนรอบขา้ง” คุณออมสิน (ผูใ้หข้อ้มูล

รองคณุบอล) 

”ถา้หากว่าเจอหรือมีเซน้ว่าจะเจอ หนูจะเดินหนีไปใหไ้กล ๆ เลย มีอยู่แค่อย่าง

เดียวก็คือการเดินหนีไปใหไ้กล ๆ ไม่ตอ้งคุย ไม่ตอ้งใหเ้จอหนา้กนัก่อน เพราะถา้

เจอคนนีท้ไีรจะมีแค่เรือ่งเดยีวตลอด” คณุเป้ิล 
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“อย่างแรกคือเก็บไปคิดก่อน แลว้ค่อยรูส้ึกว่ามนัไม่ส าคญั เราปล่อยทิง้ปล่อยวาง 

เราไม่เก็บตรงนัน้มาคิดใส่ใจ ถา้เรามาคิดรูส้ึกว่าจุดตรงนัน้น่าคิด เราเป็นส่วน

หนึ่งในจุดนีท้ี่ท าให้มันรู้สึกด้อยหรือแย่ตรงนั้นก็จะเก็บมาคิด คิดว่าเราต้อง

เปลี่ยนตวัเองหรือปรบัปรุงตวัเองในจุดนัน้ยงัไง” คุณใหม่ “นอ้งคิดบวก แลว้ก็ไม่

ยึดติดกบัค าพูดของคนทีเ่ขาไม่ไดส้ าคญักบัชีวิตของเขาครบั เขา้ใจไหม คือแบบ

ความพูดค าพูดมันอาจจะมาจากคนหลาย ๆ คน แล้วทีนีน้ ้องเขาจัดล าดับ

ความส าคญัว่าคนนีม้ีผลกระทบอะไรกบัชีวติของเขา” คณุปัน (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุ

ใหม่) 

”ในทุก ๆ ครัง้ที่เราโดน feedback กลับมา เราจะรูส้ึกเงียบแลว้กลับมามานั่ง

ทบทวนกบัตวัเอง” คณุแสตมป์ 

2. ความเชื่อมั่นในเพศภาวะคือ การเสริมสรา้งการยอมรบั เพิ่มความเชื่อมั่นใน
เพศภาวะของตนเอง ใหค้วามส าคญัแก่คณุค่าในตนเองว่ามิติของความหลากหลายทางเพศภาวะ
เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ แม้สรีระหรือเพศที่ได้รบัแต่ก าเนิดจะไม่ตรงกับมิติเพศทางใจของ
นกัศกึษาขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม โดยเฉพาะ
เมื่อเผชิญเหตุการณกี์ดกนั แปลกแยกรบัทราบถึงความแตกต่าง จากการที่สงัคมแสดงถึงทศันคติ
เนน้ย า้สงัคมชายหญิงเป็นหลกั แต่ผูใ้หข้อ้มลูก็ไม่ลงัเล แสดงความเชื่อมั่นในตนเองอย่างที่เป็นว่า
บคุคลขา้มเพศ ผูใ้หข้อ้มลูยืนยนัในอตัลกัษณท์างเพศ เพราะเป็นสิ่งที่ถกูตอ้งเคารพในตนเอง 

“แสดงจุดยืนไปแล้วว่าผมเป็นชายขา้มเพศผมก็เลยตอ้งปรับต้องพูดว่าผมซึ่ง

ตอนนีช้ินแลว้แต่ว่าช่วงแรก ๆ มันก็ยงัแบบว่ายงัประหม่า” คุณเอ ”เอค่อนขา้ง

ภูมิใจในตวัเองอยู่แลว้ว่าเขาเป็นทราน ตอนแนะน าตวัเขาจะบอกเลยว่าเขาเป็น

ทราน มี่คิดว่าถา้เป็นปัจจัยน่าจะเป็นเกี่ยวกบัเพือ่นกลุ่มที่มีความรูส้ึกเหมือนกนั

มากกว่า เป็นปัจจยัที่ท าใหเ้ขารูส้ึกอิสระมากขึน้” คณุมี่เสริม (ผูใ้หข้อ้มลูรองคุณ

เอ) 

”ตอนแรกคิดว่าเออ เร่ิมtransition หลังจากเราได้งาน เพื่อแบบให้แบบว่าเรา

สามารถสมคัรงานไดง้่ายขึน้ แต่พอมาคดิทบทวนดูแลว้ ผมว่าคอื ถา้สมมตเิราท า

ไปก่อนมนัดีตรงทีแ่บบเขาเห็นว่าเราเป็นแบบนี ้ถา้เขาเลือกทีจ่ะไม่รบั ก็คือปล่อย

เขา” คณุบอล “อย่างล่าสดุเขามาปรึกษาว่ารูส้กึแปลกถา้จะพูดครบั พูดไปเลยไม่
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เป็นไร อาจารย์ไม่สนใจหรอก พูดไปเถอะ ถา้รูส้ึกไม่สบายใจทีจ่ะพูดกบัคนอืน่ ก็

มาพูดกบัพีก่่อนก็ได”้ คณุออมสิน (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุบอล) 

”เราก็สวยในแบบของเราได้ ฉันก็สวยในแบบของฉันได ้ท าไมฉันต้องไปสวย

เหมือนเขา” คณุเป้ิล 

”หนูเลือกที่จะแสดงตวัตนตัวเองมากกว่า ไม่เลือกที่จะแอ๊บ ตวัเองจะตอ้งเป็น

ผูห้ญิง เพศสภาพเราตอนนี ้เรายอมรับว่ามีอวัยวะเพศที่เป็นผูช้าย แต่ตัวตน

ร่างกายเราอยากเป็นผูห้ญิง พยายามสรา้งตวัเองใหเ้ป็นผูห้ญิง” คุณใหม่ ”เขาก็

แต่งตัวเป็นหญิงแต่ในขณะเดียวกัน เขาก็ไม่ได้แต่งตัวใหม้ันฉูดฉาดก็แต่งตัว

เรียบรอ้ยตามกฎระเบียบครบั ไม่ไดแ้หกกฎอนันีค้ือหนึ่งเลยครบั แลว้ก็ค าพูด 

พูดจาสภุาพครบั” คณุปัน (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุใหม่) 

“เราใหใ้จเขาไปก่อน เราบอกว่านีค่ือตวัตนของเรานะ เราไม่ตอ้งไปตะโกนหรือไป

เขียนบอก หรือไปตะโกนบอกใครเลยว่า ฉันคือกะเทย เธอตอ้งท าแบบนีก้ับฉัน 

เราเลือกที่จะปฏิบตัิตวัปกติของเราใหเ้ขารบัรูด้ว้ยตวัเขาเอง แลว้เราใหใ้จเขาว่า

เพศกบัเราเราก็เป็นเหมือนคนปกตธิรรมดา” คณุแสตมป์ 

3. ความเพียรพยายามในการศกึษาคือ ความมุ่งมั่นศกึษา มมุานะต่อภาระหนา้ที่
ของนกัศึกษา ตัง้ใจเขา้เรียนอย่างเต็มความสามารถ การไดม้าซึ่งผลสมัฤทธิ์การเรียนอย่างดียอด
เยี่ยม ไดร้บัเกียรติบตัร และทา้ยที่สุดปริญญาบตัร เป็นแรงผลกัดันพิสูจนค์วามสามารถศักยภาพ
ของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม ที่มี
ความเท่าเทียมไม่ดอ้ยกว่ากบันกัศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความเครียดชนกลุม่นอ้ยรูปแบบต่าง ๆ 

ผูใ้หข้อ้มลูพดูเนน้ย า้ถึงความตัง้ใจในการเขา้เรียน การท างานส่งการบา้น ว่าเป็น
ความพยายามที่ตอ้งพิสจูนต์นเองเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการยอมรบั การเป็นนกัศึกษาที่มีผลการเรียนที่น่า
พึงพอใจไดร้บัค าชมจากครู คณะ เป็นการยืนยันว่าความหลากหลายทางเพศภาวะไม่เป็นภาวะที่
สง่ผลกระทบ ตราบาปหรือเป็นปมดอ้ยอย่างที่สงัคมอาจจะเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

“ตอนที่เรียนเนีย่ ผมตัง้ใจเรียนมาก ทุกปีผมจะไดร้บันกัเรียนดี นกัเรียนดีเด่น ที่

แบบว่าไดร้บัเกียรตบิตัร” คณุเอ 
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“เราก็พยายามแบบเหมือนท าตัวเองเราก็คิดว่าเราตอ้งท าตัวเองให้ดี ตอ้งท า

ตวัเองใหเ้ก่ง เพือ่ทีแ่บบว่ามนัจะกลบปมทีเ่รามี“ คณุบอล 

“มันต้องมีอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเป็นตัวการันตีให้เขาได้เห็น

คณุค่าเรา นอกเหนอืจากเพศ การทีเ่รามีความสามารถพเิศษทีน่อกเหนอืจากเป็น

นิสิตในรัว้พละศึกษา หนูไม่ไดเ้ก่งเรื่องด้านกีฬา หนูยังต้องสามารถรอบด้าน

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นดา้นวชิาการ แข่งขนัทกัษะ” คณุเป้ิล 

“เคยเล่าใหฟ้ังในช่วงปีแรก ๆ ทีเ่ขาเรียนมา แต่ช่วงหลงั ๆ เหมือนกบัว่าเขาก็ค่อย 

ๆ ปรบัตวัไดแ้ลว้เขาก็เรียนมนัไปเพือ่ทีจ่ะพฒันาต่อไป เพือ่ไปประกอบอาชีพครบั

ผม” คณุปัน 

“เราควรที่จะเชื่อมั่นในตนเอง ว่าในอนาคต เราจะเป็นครูที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ เราสามารถสอนใหก้บัลูกศิษย์ของเราว่าเพศในปัจจุบนัมนัมีมากกว่า 2 

เพศนะทกุคน” คณุแสตมป์ 

3.2 กระบวนการฟ้ืนพลังใจสร้างจากสังคม 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคมหมายถึง กลไก วิธีการเขา้ถึงไดแ้รงสนบัสนุน

ทางสงัคมของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทาง
สงัคม เพื่อไดร้บัการฟ้ืนฟู เป็นแรงพลงัใจส าหรบัลดภาวะความเครียดชนกลุ่มนอ้ย การไดร้บัแรง
สนับสนุนผ่านบุคคลที่มีสายสัมพันธ์อยู่เสมอ เป็นปฏิสัมพันธ์เชิงบวกผ่านบุคคลใกลช้ิด ทั้งจาก
แฟน เพื่อนร่วมชัน้เรียน นกัศกึษารุน่พี่ที่เป็นบคุคลความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ คณุพ่อ
แม่และสมาชิกในครอบครวั ช่วยใหน้กัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวังทางสังคมมีพืน้ที่ปลอดภัย ดว้ยค าปลอบโยน ดว้ยค าแนะน าช่วยฟ้ืนฟูจิตใจหลัง
เหตกุารณต์ึงเครียดเกิดขึน้จากปฏิสมัพันธ์เชิงบวกเหล่านี ้รวมถึงการเขา้ถึงกลุ่มชุมชน หน่วยงาน 
องคก์ารของสงัคมที่เปิดรบัและใหค้วามช่วยเหลือ สนบัสนุนอตัลกัษณทางเพศ ดว้ยความเห็นอก
เห็นใจความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

การฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคมมีจ านวนหา้กลไกไดแ้ก่ 1) การไดร้บัแรงสนบัสนุนทาง
ใจจากบคุคลใกลช้ิด 2) การเขา้หาตวัแบบและกลุม่ความหลากหลายทางเพศ 3) การยืนยนัเพศวิถี
จากผูเ้ชี่ยวชาญ 4) อาจารยเ์ปิดกว้างและเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และ 5) 
คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ 



  

  

61 

1. การไดร้บัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิด คือ แรงพลงัใจช่วยสนับสนุน
เอาใจใส่อย่างใกลช้ิดในระดบับุคคลสู่บุคคล บุคคลใกลต้วัย่อมรูจ้กั รบัรูต้วัตน คุน้เคยและใหก้าร
ปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันต่อนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสังคม ปรบับรรยากาศใหเ้พื่อนรูส้ึกเชื่อมั่นและเป็นตัวของตัวเอง พูดคุยตอบสนอง
ความต้องการ เมื่อสังเกตได้ถึงความไม่ปกติทางอารมณ์และความรูส้ึก ดูแลความปลอดภัย
ทางดา้นร่างกายและจิตใจไม่ใหเ้สี่ยงอันตราย ใหค้วามช่วยเหลือไดใ้นระยะเวลาทันทีดว้ย โดย
ไม่ไดก้ลา่วต าหนิหรือสอบสวนเหตกุารณ ์ช่วยคลายความกงัวลความตงึเครียดได ้

ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเห็นรว่มกนัว่าแฟนหรือเพื่อนที่มหาวิทยาลยัเป็นบุคคลส าคญัช่วย
บรรเทาความเครียด มีเวลาใกลช้ิดของมิตรภาพที่ดี ท ากิจกรรมยามว่างร่วมกัน ไดร้ะบายปัญหา
พบเจอเล่าสู่กันฟัง รบัรูเ้ป็นความสนิทสนมก่อเกิดเป็นที่พึ่งในด้านอ่ืน  ๆ ทั้งการให้ค าแนะน า 
ปรกึษาปลอบโยน ท าใหก้ลา้เปิดใจเล่าเรื่องราวในชีวิตแก่กนัไดไ้ม่จ ากดัเฉพาะเรื่องอตัลกัษณท์าง
เพศ ผู้ให้ข้อมูลยืนยันว่าความส าคัญในสภาวะเหนื่อยท้อ มีเพื่อนอีกคนคอยเป็นผู้แบ่งเบา
ความเครียดทางอารมณ ์ 

“แฟนจะคอยรบัฟังคอยช่วยแกปั้ญหา หาทางใหเ้รารูส้ึกดีขึน้ เราก็จะบอกเขาคน

แรกเวลามีอะไร เขาไปหาข้อมูลมาช่วยซัพพอร์ตเรา” คุณเอ “เอจะมาเล่ามา

ระบายใหฟ้ังมากกว่า ไม่สบายใจตรงนี ้ส่วนมากก็จะรบัฟัง ถา้มีปัญหาไหนทีเ่รา

ช่วยได ้เรามีทางออก เราพยายามไปหาทางออกใหเ้ขา ลองดูแบบนีไ้หม” คณุมี่ 

(ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุเอ) 

“ที่กลา้คุยกบัเขาเพราะดูความคิดเขาค่อนขา้งเปิดกวา้ง เราเลยกลา้เล่าสิ่งที่เรา

ก าลังท า” คุณบอล“เขามาปรึกษา พี่รู ้สึกเขามีความเครียดมาตั้งแต่เด็กแล้ว 

เพราะเหมือนเขาเกลียดสิ่งทีต่วัเองเป็น แต่โตมาถึงจุดหนึ่ง เรียนจบแลว้ อายุ 20 

กว่า พี่รูส้ึกไดเ้ลยว่าเขาสบายใจ เหมือนเขาจะได้เป็นตัวเอง ตัง้แต่ตอนที่เขา

ตดัสินใจเขา้สู่กระบวนการขา้มเพศ รูส้ึกเป็นตวัเองมากขึ้นกับร่างกายตวัเอง มี

การสง่รูปมาอวด” คณุออมสิน (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุบอล) 

“เราเป็นตวัของตวัเองเต็มที ่เพือ่นก็ยอมรบัเรา เราแต่งหญิงมา วนันีก้ระโปรงสัน้

นะ วนันีใ้ส่กระโปรงยาวมาเลย วนันีท้รงเอมาเลยนะ เป็นจุดเพิ่มความสมัพนัธ์กบั

เพือ่นดว้ย” คณุใหม่ “เราก็ฟังเขาใหเ้ขาไดร้ะบายมนัออกมาไม่ไดใ้หเ้ขาเก็บไวอ้ยู่
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แค่คนเดียวอย่างนอ้ยก็ใหเ้ขารูว่้ายงัมีพี่หรือว่าเพือ่นเขายงัรบัรูส้่วนที่เขาไปเจอ” 

คณุปัน (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุใหม่) 

สายสมัพันธ์ของครอบครวั จากคุณพ่อคุณแม่เป็นอีกส่วนที่สนับสนุนส าคัญใน
ระดับบุคคลสู่บุคคล ครอบครัวคือสถาบันพื ้นฐาน ให้พื ้นที่พักพิงทั้งกายและใจก่อนเข้า
มหาวิทยาลยั สายสมัพนัธ์อนัมั่นคงนีเ้สรมิพลงั ความรูส้ึกอุ่นใจแก่นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษา
ที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม สามารถเล่าเรื่องราวกีดกนัและเหตกุารณ์
คุกคามที่ประสบไดใ้นมหาวิทยาลยั แมว้่ามีแรงเสียดทานจากสงัคมภายนอก แต่แรงพลงัใจจาก
พ่อแม่ยังเฝ้าอยู่เคียงขา้งใหก้ าลงัใจ รบัทราบถึงอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึน้ พรอ้มเสนอวิธีการ
แกปั้ญหา ท าใหน้กัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สงัคมรบัรูว้่าไม่ไดถ้กูละเลยจากบคุคลใกลต้วั เพราะยงัมีพืน้ที่ในครอบครวัที่ตอ้นรบัอบอุ่นอยู่เสมอ 

“ผมก็จะเล่าใหค้รอบครวัฟัง เขาก็รบัฟัง และใหก้ าลงัใจ ถา้เห็นว่าเราสามารถไป

เรียกรอ้งใหม้หาลยัรบัรูไ้ดว่้าเขาเลือกปฏิบัติเขาก็จะสนบัสนุนใหท้ า ถา้มันเป็น

เรื่องใหญ่ทีเ่ห็นว่าควรจดัการเช่นเรือ่งทีม่หาวิทยาลยั แต่ถา้เป็นเรื่องเลก็ เขาก็แค่

รบัฟัง ใหก้ าลงัใจครบั” คณุเอ 

“หนูไดก้ าลงัใจส่วนหนึ่งจากทางบา้นดว้ย พ่อเปิดรบัหนูมานานแลว้ เขาไม่เคยมี

ลูกหรือรูจ้กัใครที่เป็นแบบเรา…มีอยู่ 2 ที่คือโทรหาแม่ก่อนอนัแรก วนัไหนคิดไม่

ออกไม่ไหวจริง ๆ คือตอ้งโทรหาแม่ก่อน ถามแม่ว่าเอาไงต่อดี แม่ช่วยแบบขอคุย

กบัอาจารยห์นอ่ย” คณุเป้ิล 

“ไดร้บัก าลงัใจจากครอบครวัค่ะ ไม่ว่าจะเจอปัญหาในดา้นไหน เมื่อเราปรึกษา 

จะไดร้บัค าแนะน าและก าลงัใจที่จะแกไ้ขปัญหาในจุดนัน้ค่ะ จะไดค้ าสอนตลอด

ว่า ท าอะไรก็ท าไปเถอะ แต่อย่าไปเดือดรอ้นคนอื่น หรือว่า จะเป็นอะไรก็เป็นแต่

ขอใหเ้ป็นคนดกี็พอ” คณุใหม่ 

2. การเข้าหาตัวแบบและกลุ่มความหลากหลายทางเพศคือ การมีบุคคล
หลากหลายทางเพศภาวะเป็นตวัแบบที่นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่าง
จากความคาดหวงัทางสงัคม สามารถเขา้ถึงสอบถาม พดูคยุ บุคคลขา้มเพศตวัแบบเป็นตวัอย่าง
บุคคลที่น่าเชื่อถือ ไวว้างใจ ส าหรบัการบอกเล่าเผชิญความเครียดชนกลุ่มนอ้ยในบริบทต่าง ๆ ใน
และนอกมหาวิทยาลยั อีกทัง้มีประสบการณต์รงของกระบวนการขา้มเพศ ผูใ้หข้อ้มลูเล่าถึงบุคคล
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ขา้มเพศตัวแบบดว้ยแรงบนัดาลใจ สรา้งก าลงัใจ เป็นแบบอย่างของความส าเร็จ นอกเหนือจาก
แรงสนบัสนุนที่ไดจ้ากบุคคลใกลช้ิด ตวัแบบนีส้ามารถใหค้ าแนะน า แบ่งปันประสบการณ์ขอ้มลูที่
เป็นประโยชนต่์อการขา้มเพศ ไม่สามารถหาไดจ้ากกลุม่สงัคมแวดลอ้มทั่วไป 

“คยุกบัเพือ่นทีเ่ป็นทรานส ์แต่ว่าเขาอยู่ทีอ่งักฤษ ผมก็ถามเขาว่า เขาท ายงัไงตอน

ที่เรียนมหาวิทยาลยัเรียนที่จุฬาฯ ท ายงัไงเขาถึงรบัปริญญาโดยใส่ชุดผูช้ายได”้ 

คณุเอ  

“เราคุยกบัเขาเราก็ชอบทศันคติเขา คือชอบตรงทีเ่ขาบอกว่าเหมือนคือเขารูส้ึกว่า

พอเป็นผูช้ายแล้วเนี่ย มันไดดู้แลแม่ ดูแลน้องสาว รูส้ึกว่าทัศนคติตรงนีม้ันดี

เหมือนกนั แลว้ผมก็คิดว่าพี่เขาก็วางตวักบัเพื่อนในคณะหรืออะไรดีเหมือนกนั” 

คณุบอล 

“มีกลุ่มที่เป็นทรานเหมือนกัน สนิทกันมาก มีอะไรก็เจรจาต่อกัน มีเรื่องอะไรก็

ปรึกษาหารือกนั” คณุใหม่ 

การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มความหลากหลายทางเพศคือ การเข้าร่วมกิจกรรม
เคลื่อนไหวของกลุ่มความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวทางสังคม
กระตุน้การตระหนกัรู ้เกิดการรบัรูใ้นคณะหรือมหาวิทยาลยั โดยกิจกรรมเชื่อมโยงประเด็นส่งเสริม
ความเท่าเทียมทางเพศ การลดการตีตราทางเพศ ผูใ้หข้อ้มูลหลักจัดตั้ง เขา้ร่วม ด าเนินการงาน
กิจกรรมกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นการเปิดพืน้ที่การมองเห็นในมหาวิทยาลยัของความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ เกิดการรบัรูก้ารมีอยู่ของกลุ่ม ช่วยให้มีการแบ่งปันข่าวสาร 
ขอ้มูลอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่านอ่ืน สรา้งปฏิสัมพันธ์เชิงสรา้งสรรค ์เพิ่มการยอมรบั
ตวัตนของกนัและกนัภายในกลุม่ 

“กลุ่มอิสระที่ตัง้ขึ้นมาที่รวมเอานิสิตในวิทยาเขตรวมถึงนกัศึกษาต่างสถาบันที่

อยากท ากิจกรรมเพือ่สงัคมร่วมกนัโดยไม่แบ่งเพศแบ่งชนชัน้ หนูตัง้ขึน้มาแต่ยงั

ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพราะว่ายังเป็นกลุ่มอิสระอยู่ มีการท ากิจกรรมร่วมกันที่

แสดงออกทางเพศไดห้ลากหลาย” คณุเป้ิล   

“จะมีคนคิดโครงการต่าง ๆ เพือ่ผลกัดนัใหท้างมหาวิทยาลยัยอมรบัเรื่องของเรา

แบบนีค้รบั เราก็มาแกะประเดน็กนัตรงนัน้ว่าถา้ เราผลกัดนัโครงการนีไ้ปเรื่องเพศ

ภาพแบบนีก็้มีรุ่นพีท่ีผ่ลกัดนัเขาก็สูเ้พือ่ใหย้อมรบัเรือ่งเพศภาพ” คณุใหม่  
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“เห็นไดช้ัดเจนคือ การรวมกลุ่มการเชียร์อัพ เชียร์อัพกันในที่นีค้ือเราอยากจะ 

support ดว้ยคนหนึ่งทีไ่ปประกวดการแข่งขนัในหลาย ๆ อย่างทีเ่กีย่วกบัเรื่องของ

เพศน่ะค่ะ อาจจะรวมกลุ่มกันในคณะเรา มีเพื่อนแต่ละสาขาที่แตกต่างกันที่มี

ความหลากหลายทางเพศ เราจะตอ้งเชียร์อัพเขาใหด้ีที่สุด คือเหมือนเขาเป็น

ตวัแทนของพวกเรา” คณุแสตมป์ 

3. การยืนยันเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญคือ การไดร้บัความช่วยเหลือ เขา้ถึงบริการ
ทางการแพทยจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญที่มีองคค์วามรู ้ความเขา้ใจในความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ แพทย ์จิตแพทย ์นักจิตวิทยาคลินิกและบุคลากรทางการแพทยผ์่านการอบรมในหลกัสูตรที่
ค  านึงถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ เช่น ความรู้ของความหลากหลายทางเพศและกลุ่มอตัลกัษณ์
ทางเพศต่าง ๆ การใหค้ าปรกึษาเรื่องสขุภาพทางเพศในกลุม่คนขา้มเพศ ผูเ้ชี่ยวชาญมีความเขา้ใจ
ในประเด็นเชื่อมโยงถึงมิติเปราะบางที่เหมาะสม สามารถใหค้ าแนะน าที่เป็นประโยชนต่์อสขุภาพ
และสขุภาวะของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สงัคม 

ผู้ให้ข้อมูลหลักแจ้งถึงผลดีของการได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงบริการทาง
การแพทย ์เช่น การไดร้บัการวินิจฉยัและไดร้บัใบรบัรองแพทยท์ี่ช่วยยืนยนัอตัลกัษณท์างเพศภาวะ 
มีเอกสารส าคญัที่เป็นหลกัฐานเพื่อต่อรองต่อคณะและมหาวิทยาลยั ส าหรบัการยื่นเรื่องพิจารณา
ความเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบชุดนักศึกษา พรอ้มกันนั้นการได้พูดคุยเล่าถึง
ความเครียดที่ไดเ้จอในมหาวิทยาลยั จิตแพทยก์็เป็นอีกปัจจยัทางสงัคมที่ช่วยใหน้กัศึกษาขา้มเพศ
และนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมไดเ้ล่าบริบทความเครียดที่
เกิดจากสงัคมไม่เขา้ใจอตัลกัษณท์างเพศ การรบัฟังของจิตแพทย ์ผูเ้ชี่ยวชาญอย่างเห็นอกเห็นใจ
ช่วยใหเ้กิดการฟ้ืนพลงัใจไดง้่าย 

อีกทัง้การเริ่มด าเนินกระบวนการขา้มเพศทางสรีระดว้ยฮอรโ์มนบ าบัดสามารถ
ท าได้ด้วยจิตแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความรูเ้หมาะสมในประเด็นที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
สขุภาพกายและสามารถใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาที่เป็นผลดีต่อกระบวนการขา้มเพศ ขยายผลการ
ปรกึษาใหก้วา้งขึน้เรื่องการศลัยกรรมการแปลงเพศ การตรวจเลือด เป็นตน้ 

“ตอนทีผ่มเกิดความเครียดมาก ๆ แลว้ผมไปคุยกบัจิตแพทยท์ีเ่ขาออกใบรบัรอง

แพทยม์าใหเ้นีย่ผมก็ถามเคา้นะว่าผมควรเขา้หอ้งน า้อะไรตอนนีเ้คา้ก็บอกว่าถา้ที่

วทิยาลยัมนัปลอดภยัก็ใหเ้ขา้หอ้งน า้ผูช้ายไปเลย” คณุเอ “ไดใ้บรบัรองแพทย์
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มาแลว้รอบหนึ่ง ไปเพือ่เมคชวัร์เพิ่มอกีใบหนึ่ง ตอนนีม้ีใบรบัรองแพทยจ์ากแพทย์

ทีต่ดัหนา้อกใหเ้ขาและอกีใบจากจิตแพทย์ของยนัฮี” คณุมี่ (ผูใ้หข้อ้มลูรองคณุเอ) 

“ใช่ขัน้แรกก็คอืไปพบจิตแพทย ์เขาเหมือนจะมีขอ้สอบใหเ้ราท า ปึกนงึ ก็มีขอ้กา 

ก็คอืเราก็กาสิ่งทีเ่ราเป็น แลว้ก็มีขอ้เขียน เราก็เขียนตอบไป มนัก็จะมีค าถามเป็น

ค าถามปลายเปิด เราก็เขียนบรรยายไป” คณุบอล 

“หนูพบจิตแพทยด์ว้ยทีศู่นย์การแพทย ์เพราะเรานกึว่าเรามีความผิดปกติอยู่แลว้ 

ตอ้งพบจิตแพทยเ์พราะตอ้งขอใบรบัรองแพทยใ์นการเกณฑ์ทหารกบัขอแต่งกาย

ตามสภาพเพศ หรือเรามีปัญหาทางเพศจริง ๆ  ใหห้มอวินจิฉยัออกมา เขาก็บอก

ว่าเราเป็นคนปกต ิแต่เขามีค าแนะน าว่าการเสริมแรงจูงใจการใหก้ าลงัใจตวัเอง” 

คณุเป้ิล 

4. อาจารยเ์ปิดกวา้งเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศคือ บุคลากรผูท้  า
หน้าที่สอนในมหาวิทยาลัย เขา้ใจผูเ้รียนที่มีความแตกต่างหลากหลายเป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะ
มิติอัตลกัษณ์ทางเพศ รบัทราบถึงบริบทของอันเปราะบางของความหลากหลายทางเพศ เคารพ
ความแตกต่างต่อนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สงัคม เอือ้บรรยากาศที่ลดความกดดันขดัแยง้ ปราศจากอคติทางเพศ โดยสรา้งวิชาชัน้เรียนให้มี
บรรยากาศเป็นมิตร มุ่งเนน้ผลส าเรจ็ของการเรียนการสอน เอาใจใสพ่ฒันาการศกึษาของนกัศกึษา
เป็นที่ตัง้ 

“เราก็จะรูว่้า เออ วิชานีด้ี วชิานีจ้ะตอ้งเรียนยงัไง บางวชิาคือเขาเปิดโอกาสใหเ้รา

ถามอะไรก็ได ้open มาก แต่เราจะไปท าแบบนีก้บัอาจารยอ์ีกคนก็ไม่ได”้ คณุเอ 

“เขาโอเพ่นเรื่องการแต่ง อาจารย์ทางศึกษาศาสตร์ที่ เป็นอาจารย์ชงเรื่อง

จรรยาบรรณครูเปิดกวา้งมาก เขาใหห้นูแต่งตามทีห่นูอยากแต่งเลย เขาขอแค่ให้

หนูมีเครือ่งแบบของเพศหญิงครบและแต่งใหส้มบูรณ์แค่นัน้เอง” คณุเป้ิล 

“อาจารย์โอเพ่นหมดเลย เขาดูผลลพัธ์ที่เราท ามากกว่า เขาไม่ไดม้าฟิกส์ว่าคุณ

เป็นเพศนีจ้ะท าไม่ได ้เขาคาดหวงัในผลของงาน” คณุใหม่ 
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“จะมีรายวิชาหนึ่งค่ะพีอ่าจารย์เขาจะใหเ้ราจัดงานสมัมนานะคะ ว่าเราอยากจะ

เชิญใครมาบรรยายในหอ้งเสวนาหอ้งจัดสมัมนาอย่างนีค่้ะ เราก็ไดเ้ชิญอาจารย์

เคท ครัง้พบูิลย ์จากคณะสงัคมศาสตร์ของธรรมศาสตร์” คณุแสตมป์ 

5. คณะ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบคือ ผู้บริหาร อธิการบดี 
คณะกรรมการบริหารของคณะหรือมหาวิทยาลยัอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาขา้มเพศและ
นักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม มีมติเห็นชอบ ปรับเปลี่ยน
กฎระเบียบขอ้บงัคบั เมื่อไดร้บัเรื่องพิจารณารอ้งขอจากนักศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม การปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบเป็นไปเพื่อความยุติธรรม
ทางเพศและเพศภาวะ ค านึงถึงอัตลกัษณ์ทางเพศใหเ้ป็นไปตามการรบัรูข้องนักศึกษา เช่น การ
แต่งกายดว้ยชุดนกัศกึษาชายหรือหญิงใหเ้ป็นไปเพศภาวะ เอกสารในมหาวิทยาลยัที่ใชรู้ปถ่าย ค า
น าหนา้ชื่อเป็นปัจจุบนัตามส านึกทางเพศที่รบัรูข้องนกัศึกษา เพื่อสะทอ้นถึงคณุค่าของการเคารพ
และสิทธิ์เท่าเทียมกันของนักศึกษาทุกคนไม่เก่ียงเพศ กฎระเบียบที่ไดร้บัการปรบัเปลี่ยน ช่วยลด
อคติที่สรา้งแรงกดดนัของมหาวิทยาลยั ลดการกีดกนัจากกฎระเบียบมหาวิทยาลยัโดยตรง  

“แลว้ก็ขอใบรบัรองแพทย์ออกมาก เขาก็เขียนว่าวินจิฉยัว่าเราเป็น FTM ผมก็เลย
โอเค เอาเอกสารนัน้สง่ไปใหเ้ขาดู” คณุเอ   

“เร่ิมจากการไปหาจิตแพทย์ ใหเ้ขาออกใบรบัรองว่าเราเป็น gender dysphoria 
เสร็จแลว้เราก็เอาใบนัน้ไปยืน่เรือ่งกบัคณะ” คณุบอล 

“ประมาณปีนีม้หาลยัก็คือออกกฎมา ปกติคือเราจะตอ้งใส่ชุดนกัศึกษาหญิงไป 
present งานอะไรงี ้แต่เหมือนกบัปีนีเ้ขาพึ่งเปลีย่นคอืเราสามารถแบบใส่ชุดอะไร
ก็ได”้ คณุบอล  

“ในช่วงปี 4 เทอม 2 หนูผ่านการรับรองทัง้มหาวิทยาลัยทัง้คณะแลว้ว่าใหห้นู
สามารถแต่งกายไดท้ัง้ฝึกสอนและทัง้รบัปริญญา และเป็นคนแรกของคณะทีผ่่าน
การรบัรองและผา่นการอนมุตั”ิ คณุเป้ิล 

“กลุ่มทรานออกมาขอรอ้งเรียนเรื่องรูปถ่ายนิสิตแรกเขา้ ใหส้่งรูปนิสิตตามเพศ
สภาพ ตอนนัน้ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันที่เขาไม่ยอม แต่กลุ่มทรานก็สู ้จนเขา
อนุญาตใหน้ิสิตส่งรูปแรกเขา้ตามรูปเพศสภาพ ก็คือตอนนีถ้า้หนูแต่งหญิง หนู
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สามารถส่งรูปนิสิตหญิง ถ่ายรูปตามระเบียบและส่งรูปเขา้มาไดเ้ลย โปรไฟล์จะ
เป็นรูปทีเ่ราถ่าย” คณุใหม่ 

 
สภาพการณ ์บริบทชีวิตจริงขา้งตน้ของผูใ้หข้อ้มลูคือการบอกเล่าพลงับวก แรงสนบัสนุน 

ช่วยเหลือใหน้ักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทาง
สงัคมเพื่อฟ้ืนใจจากภาวะ สถานการณ์ความเครียดอนัยากล าบากจากสนามวิจยั ผูใ้หข้อ้มลูหลกั
อธิบายกลไกการฟ้ืนพลังใจที่สรา้งจากตนเอง เล่าถึงวิธีการปรับมุมมองและตอบสนองอย่าง
เหมาะสมต่อเหตุการณ์กีดกันคุกคามที่เกิดขึน้ การยืนยันในอัตลักษณ์ทางเพศภาวะ และความ
วิริยะเพียรพยายามในการเล่าเรียน ส่งเสริมกระตุ้นให้ตนเองอดทน พรอ้มต่อสู้เพื่อพ้นจาก
ความรูส้ึกยากล าบากในใจ ผูว้ิจัยเห็นชัดว่าเป็นการประกอบสรา้งการฟ้ืนพลงัใจจากตนเองของ
นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม โดยค านึง
ความประนีประนอมและความเขา้อกเข้าใจของทุกฝ่าย แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะเป็นฝ่ายถูกกีดกัน 
คกุคาม 

เมื่อพิจารณาจากมมุมองร่วมของสงัคม ปฏิสมัพนัธ์ของบุคคลใกลช้ิดผ่านเพื่อน แฟน พ่อ
แม่ ส่งเสริมใหม้ีแรงก าลงัทางใจเมื่อเหนื่อยลา้ทางใจ การมีตัวแบบของการขา้มเพศที่สามารถให้
ขอ้มลู ช่วยแบ่งปันค าแนะน าของกระบวนการขา้มเพศ และการเขา้ร่วมกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสรมิการ
ตระหนกัรูค้วามหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ อีกทัง้การช่วยเหลือจากผูเ้ชี่ยวชาญ จิตแพทย ์
นักจิตวิทยาที่มีองคค์วามรู ้สมรรถนะในมิติสุขภาพและสุขภาวะของผูท้ี่มีความหลากหลายทาง
เพศ ในสว่นส าคญัของมหาวิทยาลยัสามารถปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ ยกเวน้กฎปฏิบติัเพื่อเกือ้หนุน 
เปิดพืน้ที่ปลอดภยัใหน้กัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงั
ทางสังคม ได้เข้าเรียนศึกษาปราศจากอคติกดทับ กลไกเชิงสังคมสามารถสรา้งพลังใจไดด้้วย
เช่นกนั 

การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการที่ประกอบสรา้งจากตนเองและจากสงัคมใกลช้ิดแวดลอ้ม
ช่วยสนบัสนุนใหน้กัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สงัคม สามารถกา้วขา้มความยากล าบาก ความเครียด ความกงัวล ท่ามกลางความเครียดที่รุมเรา้
เกิดขึน้ระหว่างศึกษาอยู่ ในท้ายที่สุดเพื่อผลลัพธ์แห่งความส าเร็จคือ นักศึกษาข้ามเพศและ
นกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมจะบรรล ุกา้วผ่านส าเร็จการศกึษา
เป็นบณัฑิตพรอ้มดว้ยองคค์วามรูท้ี่สมบรูณไ์ม่เก่ียงเป็นเพศใด 



  

  

68 

ขอ้มูลที่ปรากฏขึน้จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยทัง้หมด สะทอ้นผลการศึกษาที่
บ่งชีถ้ึงการเผชิญอคติทางเพศ การตีตรา การกดทบั ดว้ยอัตลกัษณท์างเพศภาวะที่ไม่เป็นไปตาม
ครรลองของสงัคมตรงเพศแบบชายหญิง สรา้งเป็นความเครียดชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลยั ผล
การวิเคราะห์พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเผชิญความเครียดชนกลุ่มน้อยจากสามสาเหตุคือ 1) กฎ
ขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติั 2) เหตกุารณค์ุกคาม และ 3) สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ โดยผูใ้หข้อ้มูล
ยังรายงานถึงภาวะความเครียดที่ส่งผลต่อจิตใจ มีจ านวนสี่รูปแบบได้แก่ 1) การคาดว่าจะถูก
ปฏิเสธ 2) การซ่อนปิดบังเพศภาวะ 3) การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง และ 4) การเผชิญ
ปัญหาอย่างโดดเดียว 

ผลการวิเคราะหก์ระบวนการที่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัเยียวยา กา้วขา้ม สภาพการณค์วามเครียด
ชนกลุม่นอ้ยในมหาวิทยาลยั ผูใ้หข้อ้มลูหลกัมีกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเอง จ านวนสาม
กลไกคือ 1) การปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสม 2) ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ และ 3) 
ความเพียรพยายามในการศกึษา อีกทัง้ผูใ้หข้อ้มลูหลกัไดร้บัการฟ้ืนพลงัใจ ดว้ยแรงสนบัสนุนสรา้ง
จากสงัคม มีจ านวนหา้กลไกไดแ้ก่ 1) การไดร้บัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิด 2) การเขา้
หาตวัแบบและกลุม่ความหลากหลายทางเพศ 3) การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ 4) อาจารยเ์ปิด
กวา้งและเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และ 5) คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยน
กฎระเบียบ 

สภาพการณแ์ละบริบทชีวิตจริงที่ไดร้บัการบอกเล่าขา้งตน้ เรียบเรียงจากผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
5 ท่านและขอ้มูลรอง 3 ท่าน ก าลงัมีช่วงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรัฐ
และเอกชน ผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยทัง้หมด 8 ท่าน ประมวลรวมเป็นกรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี ไดแ้ก่ 
นักศึกษาข้ามเพศ 2 กรณี นักศึกษากะเทย 2 กรณี และนักศึกษาข้ามเพศ/กะเทย 1 กรณี 
กรณีศึกษาทั้ง 5 เป็นตัวแทนของนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวังทางสังคม พบเจอความเครียดชนกลุ่มน้อยและมีการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ
ระหว่างศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั 

 



 
 

  

บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของนกัศึกษาขา้ม

เพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม: การศึกษารายกรณี  
ด าเนินการวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ขอ้มลูภาคสนามจากการสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง
ถูกจัดแสดงดว้ยการพิมพแ์บบค าต่อค า จัดเรียงกลุ่มเพื่อเขา้รหัส และไดร้บัการตีความจากผูว้ิจัย
พรอ้มวิเคราะหข์อ้มูลแบบผสมผสานเชิงนิรนัยและอุปนัยเพื่อคน้หาความหมาย ค าอธิบาย จาก
สภาพชีวิตจรงิความเครียดชนกลุม่นอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการซึ่งอบุติัขึน้มา 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก
ความคาดหวังทางสังคมที่ เข้าร่วมการวิจัยนี ้สามารถน ามาประมวลสรุป อภิปรายพรอ้มทั้ง
ขอ้เสนอแนะ เพื่อตอบปัญหาการวิจยั ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยที่เกิดขึน้ในสถานศึกษาท าใหเ้กิด
การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการเป็นอย่างไร โดยผูว้ิจยัขอแบ่งเป็นหวัขอ้การน าเสนอไดด้งันี ้

สรุปผลการวิจยั 
อภิปรายผลการวิจยั 
ขอ้เสนอแนะและขอ้จ ากดัการวิจยั 

 
สรุปผลการวิจัย 

สภาพการณ์ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการไดถู้กบอกเล่า
ผ่านเรื่องราวจากผูใ้หข้อ้มูลหลกั 5 ท่านและขอ้มูลรอง 3 ท่านรวมเป็นกรณีศึกษาจ านวน 5 กรณี 
ไดแ้ก่ นักศึกษาขา้มเพศ 2 กรณี นักศึกษาเควียร ์2 กรณี และนักศึกษาขา้มเพศ/เควียร ์1 กรณี 
กรณีศึกษาทัง้ 5 กรณี คือตัวแทนนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ ก าลงัมีช่วงชีวิตด าเนินอยู่ในสภาพนักศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัของรฐัและ
เอกชน ผลการวิจยัของกรณีศกึษาทัง้หมดเป็นไปตามความมุ่งหมายจ านวน 2 ขอ้ดงันี ้

ความมุ่งหมายขอ้แรก เพื่ออธิบายความความเครียดชนกลุ่มนอ้ยของนกัศึกษาขา้มเพศ
และนกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยเป็น
ประเด็นหลกัแรกในการวิจยันี ้ผลการศึกษาพบว่าความเครียดชนนอ้ยแบ่งเป็นสองประเด็นรองคือ
แหลง่ของความเครียดและภาวะความเครียด 
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แหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อย 
แหล่งของความเครียดชนกลุ่มนอ้ยหมายถึง สาเหตุโดยตรงของการถูกกีดกนั การถูก

คกุคามและเลือกปฏิบติัทางเพศในมหาวิทยาลยั แหล่งความเครียดในมหาวิทยาลยัเป็นปัจจยัเชิง
โครงสรา้งที่กดทับ พบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดเ้พราะจ าเป็นตอ้งพบปะมีปฏิสมัพันธ์กับบุคลากร 
อีกทัง้สถานศึกษามีกฎ ระเบียบก่อใหเ้กิดการบงัคบั การเผชิญหนา้ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตวัใน
มิติทางเพศ แหล่งของการคุกคามเป็นอุปสรรคในการเขา้ชั้นเรียน ขัดขวางโอกาส ในการใชช้ีวิต
อย่างนักศึกษาทั่วไป แหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อยพบได้ว่ามาจากสามสาเหตุคือ 1) กฎ
ขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติั 2) เหตกุารณค์กุคาม และ 3) สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ 

1. กฎขอ้บังคับเลือกปฏิบัติคือ กฎระเบียบขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยมีอ านาจ
ทางปฏิบติั บงัคบัใชก้บันกัศึกษาใหร้ะบุตามเพศสรีระหรือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดอย่างชายและหญิง 
กฎระเบียบเนื่องด้วยเพศสรีระเป็นกฎเข้มงวดตั้งอยู่บนกรอบความเชื่อเดิมที่ เพศมีสอง เพศ 
นกัศึกษามีวิถีทางเพศนอกกรอบการยอมรบันี ้รบัทราบถึงการขาดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออก
ทางเพศ กฎขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมีกฎไดแ้ก่ 1 ระเบียบการแต่งกายของนกัศึกษา 2 ระเบียบงาน
เอกสารประจ าตัวนักศึกษา รูปภาพที่ปรากฏบนบตัรประจ าตัวนักศึกษาเป็นรูปที่ถ่ายที่นักศึกษา
ตอ้งแต่งกายดว้ยชดุนกัศกึษาตามระเบียบการแต่งกาย 

2. เหตกุารณค์กุคามคือ สถานการณ ์เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคจ์ากปฏิสมัพนัธก์บั
บคุลากรในมหาวิทยาลยั สถานการณส์รา้งความสบัสนและความเขา้ใจผิดกระทั่งถึงขัน้รุนแรงเป็น
ความรูส้ึกอับอาย เคืองโกรธ และรูส้ึกผิด ทัศนคติลบของบุคลากรมาจากอคติหรือภาพจ าของ
สังคม ยังตีตราความความหลายทางเพศและเพศภาวะ ผ่านการแสดงความคิดเห็นส่วนตัว สี
หนา้ที่แสดงถึงความไม่พอใจ ไม่ค านึงถึงมิติเปราะบางของอตัลกัษณท์างเพศอนัลื่นไหล กา้วล่วง
สิทธิพืน้ฐานในการแสดงออกตามอตัลกัษณท์างเพศ ท าใหก้ารพบปะปฏิสมัพันธก์บับุคลากร เกิด
เป็นเหตกุารณป์ะทะดว้ยอารมณเ์ชิงลบ เป็นการเผชิญหนา้ที่ไม่พงึประสงคไ์ด ้

3. สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระคือ บริเวณ อาคาร สถานที่ หรือพืน้ที่สาธารณะ
ในสถานศึกษา ส าหรบัใชง้านอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นต่อการใชช้ีวิตประจ าวันของ
นักศึกษา สถานที่ใช้งานบนพื ้นที่มหาวิทยาลัยมีข้อความ ป้าย หรือสัญลักษณ์การใช้งานโดย
ก าหนดแบ่งแยกตามเพศสรีระ เช่น หอ้งน า้ หอพัก นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทาง
เพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคมรูส้ึกกังวล แปลกแยก ไม่สบายใจที่จะตอ้งเขา้ตามเพศ
สรีระ เมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้สูส่ถานที่ที่มีปา้ยแบ่งชาย/หญิง 
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หลังจากนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสงัคมพบเจอแหล่งความเครียดชนกลุ่มน้อย ผ่านการเลือกปฏิบัติ กีดกันในรูปแบบ
ต่าง ๆ ขา้งตน้ การตกเป็นเหยื่อส่งผลเสียต่อสขุภาวะและจิตใจ ยงัสรา้งความรูส้ึกแย่ ความรูส้ึกเชิง
ลบในใจต่อเนื่อง เป็นการรบัรูถ้ึงสภาวะอารมณ์ทางใจ เกิดเป็นภาวะเครียดชั่วคราวหรือสั่งสม
ต่อเนื่องกลายเป็นบาดแผลทางใจได ้ภาวะความเครียดชนกลุม่นอ้ยจากการศกึษาพบไดเ้ป็นดงันี ้

ภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อย 
ภาวะความเครียดชนกลุ่มนอ้ยหมายถึง ความทุกขท์างอารมณ์ ความรูส้ึกลบในใจ 

เกิดเป็นสภาวะอารมณ์เชิงลบทางใจ หลังพบเจอแหล่งความเครียดชนกลุ่มน้อยในประเด็นรอง
ก่อนหน้า การเป็นเหยื่อถูกคุกคาม กีดกัดเลือกปฏิบัติทางเพศ ส่งผลเสียต่อสุขภาวะและจิตใจ 
เหยื่อในที่นีคื้อนักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทาง
สงัคมมีความวิตกกงัวล สูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวตนทางเพศภาวะ 
เกิดเป็นภาวะเครียดชั่วคราวหรือสั่งสมต่อเนื่องกลายเป็นบาดแผลทางใจได ้โดยภาวะความเครียด
มีจ านวนสี่รูปแบบไดแ้ก่ 1) การคาดว่าจะถกูปฏิเสธ 2) การซ่อนปิดบงัเพศภาวะ 3) การเกลียดกลวั
การขา้มเพศในตนเอง และ 4) การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดียวดงันี ้

1. การคาดว่าจะถูกปฏิเสธหมายถึง ความหวาดวิตกว่าจะถูกละเลย เมินเฉย 
ไม่ไดร้บัการตอบสนอง เป็นการจ ากัดการเขา้ร่วมกิจกรรมทางสังคม ลดการเขา้หาผูอ่ื้น ป้องกัน
ตนเองจากผูท้ี่เขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวัน การใชช้ีวิตอย่างระมัดระวังตนเองมากเกินของ
นกัศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมท าใหเ้ป็น
จดุเริ่มตน้ของการแยกตวัจากสงัคม น าไปสูค่วามเหงาหวา้เหว่ เสี่ยงต่อภาวะโรคซมึเศรา้ได ้

2. การซ่อนปิดบงัเพศภาวะหมายถึง การปิดบงั ลดรูปลกัษณ ์การแสดงออกทาง
เพศภาวะผ่านการใชค้ าพดู พฤติกรรมใหต้รงต่อความคาดหวงัของสงัคม ดว้ยการปรบักิรยิาท่าทาง 
ค าพูดหรือพยายามแต่งกายใหส้อดคลอ้งกับความคาดหวงันี ้ เพื่อลดแรงเสียดทานจากบุคลากร 
แสดงถึงความสมยอม เพื่อไดร้บัการบริการจากเจา้หนา้ที่คณะไดส้ะดวกขึน้ เช่น การเรียกสรรพ
นามที่หนึ่ง หนู/ผม แทนตนเองและลงหางเสียง ค่ะ/ครบั เช่น นักศึกษาชายขา้มเพศเรียกแทน
ตนเองว่า หน/ูค่ะ 

3. การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเองหมายถึง ความรูส้ึกไม่พึงพอใจ ไม่ชอบ
สรีระกายถึงขัน้ไม่ยอมรบัสรีระเพศของตนเอง เนื่องจากไม่ตรงกบัเพศสภาพมิติในใจ การเกลียด
กลวัการขา้มเพศเป็นผลต่อเนื่องที่ภาพจ าของสงัคม มาตรฐานเพศอย่างเพศชายมีลกัษณะร่างกาย
รูปร่างสูงใหญ่กลา้มเนือ้ชัดเจน เพศหญิงมีลกัษณะรูปร่างเล็กผอมบาง เกิดการตีตราต่อลกัษณะ
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ความหลายหลายทางเพศและเพศภาวะ ท าใหอ้ตัลกัษณท์างเพศตอ้งยดึโยงกบัเพศสรีระภายนอก
ก่อนความรูส้ึกในใจ การถกูทกั ลอ้เลียนจากภาพจ าในลกัษณะนีน้  าไปสูเ่กลียดกลวัการขา้มเพศใน
ตนเอง บั่นทอนการเห็นคณุค่าสูก่ารเกลียดเพศภาวะของตนเอง 

4. การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวหมายถึง การรบัรูต่้อสูเ้ผชิญเหตกุารณ ์การกีด
กนัคุกคามทางเพศในพืน้ที่มหาวิทยาลยัดว้ยตนเองอย่างล าพัง เกิดจากความรูส้ึกแปลกแยก ไม่
เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม เพื่อนหรือบุคลากรไม่ให้การยอมรับ ปฏิเสธการมีส่วนร่วมจ าก
ลกัษณะความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะที่แตกต่าง เป็นการทนเผชิญปัญหาดว้ยตนเอง 
ตัง้แต่เริ่มเขา้ศึกษาในชัน้ปีแรกกระทั่งถึงชัน้ปีสดุทา้ยได ้การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวมีแนวโนม้
ความเสี่ยงน าไปสู่ภาวะเก็บกด และการเผชิญความเครียดตามล าพัง ไม่ไดร้บัการตอบสนองเชิง
บวก น าไปสูก่ารรูส้กึถกูทอดทิง้ ไรค่้าในตนเองได ้

นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทาง
สงัคมพบเจออคติ การเลือกปฏิบติั และการคกุคามจากแหล่งความเครียดในมหาวิทยาลยัจ านวน 
3 สาเหต ุน าไปสู่ภาวะความเครียดชนกุลม่นอ้ยจ านวน 4 รูปแบบขา้งตน้ ความเครียดชนกลุม่นอ้ย
จึงกล่าวสรุปไดว้่าเป็นปัจจัยคกุคามต่อความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ทว่าความเครียด
เหลา่นีก้ระตุน้สรา้งการฟ้ืนพลงัใจที่อบุติัขึน้ตามมา เป็นความมุ่งหมายของการวิจยัในล าดบัต่อไป 

 
ความมุ่งหมายขอ้สอง เพื่ออธิบายการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการในและนอกตนของ

นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม การฟ้ืน
พลงัใจเชิงกระบวนการเป็นประเด็นหลกัที่สองในการวิจัยนี ้ผลการศึกษาพบว่าการฟ้ืนพลงัใจเชิง
กระบวนการแบ่งเป็น 2 ประเด็นรองคือ กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองและกระบวนการ
ฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคม 

กระบวนการฟ้ืนพลังใจสร้างจากตนเอง 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองหมายถึงวิธีการสรา้งก าลงัใจ ฟ้ืนฟูสุขภาวะ 

ความเชื่อมั่นในตนเองหลงัประสบเจอความเครียดชนกลุ่มน้อย  เกิดจากความเขา้ใจตัวตนอย่าง
แท้จริงในมิ ติทางเพศ และเข้าใจเหตุการณ์ทางสังคมที่มาจากทัศนคติทางเพศอย่างไม่
สมเหตสุมผล แฝงดว้ยอคติแบ่งแยก เป็นการปรบัตวั จดัการตนเองอย่างไม่ยอมแพ ้สรา้งเป็นกลไก
ดว้ยวิธีการเชิงบวกต่ออารมณ ์ความคิดส่งผลใหพ้ฤตกิรรมเขา้สงัคมเหมาะสม ลดขอ้ขัดแยง้ที่จะ
กลายเป็นการตีตราในอนาคต กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองมีจ านวนสามกลไกคือ 1) 
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การปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสม 2) ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ และ 3) ความเพียร
พยายามในการศกึษา 

1. การปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสมคือ การรบัรูเ้หตุการณ์เลือก
ปฏิบัติ กีดกันที่เกิดขึน้ สามารถก ากับ ตอบสนองอย่างทันท่วงทีดว้ยอารมณ์ พฤติกรรมเชิงบวก
อย่างเหมาะสม ลดความขดัแยง้ ไรก้ารปะทะอย่างรุนแรง ค านึงถึงผลเสียที่เกิดขึน้ตามมา อดทน
ต่ออคติทางเพศจากผูอ่ื้นอย่างเข้าอกเข้าใจเมื่อเจอสถานการณ์คุกคาม อีกทั้งการมีทักษะการ
สื่อสารที่ดี แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ มทีกัษะการต่อรอง ปอ้งกนัตนเองจากเหตกุารณใ์นอนาคต 

2. ความเชื่อมั่นในเพศภาวะคือ การยอมรบั สรา้งความเชื่อมั่นในเพศวิถีและเพศ
ภาวะ ใหค้วามส าคญัแก่ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะเป็นส่วนหนึ่งของอัตลกัษณ ์แม้
สรีระหรือเพศก าเนิดจะไม่ตรงกบัมิติเพศทางใจหรือไม่ก็ได ้เป็นการปรบัรูปแบบการใชช้ีวิตสูเ่พศวิถี
และเพศภาวะ ผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรม การปรบัรูปลกัษณ์การแต่งกายอย่างเหมาะสม 
การใชส้รรพนามตามอตัลกัษณท์างเพศที่ตนเองยอมรบัอย่างภูมิใจ รวมถึงการเขา้กลุ่มสงัคมที่ให้
การยอมรบัและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และเมื่อเผชิญเหตุการณ์กีดกัน 
แปลกแยกรบัรูถ้ึงความแตกต่าง จากการที่สงัคมแสดงถึงทัศนคติเนน้ย า้สงัคมชายหญิงเป็นหลกั 
แต่ไม่ลงัเลที่จะแสดงความเชื่อมั่นของความหลากหลายทางเพศ 

3. ความเพียรพยายามในการศึกษาคือ ความมุ่งมั่นศึกษา มมุานะต่อหนา้ที่ของ
นักเรียน นักศึกษา ตั้งใจเข้าเรียนอย่างเต็มความสามารถ เป็นแรงผลักดันท่ามกลางเจอ
ความเครียดในรูปแบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไดผ้ลการเรียนที่ดี ในทา้ยที่สุดส าเร็จการศึกษา
ได้รบัเกียรติบัตร เป็นการพิสูจนค์วามสามารถศักยภาพไม่ดอ้ยกว่านักศึกษาทั่วไป เป็นอีกหนึ่ง
เครื่องยืนยนัตวัตนว่าความหลากหลายทางเพศภาวะไม่เป็นภาวะที่สง่ผลลบ หรือเป็นปมดอ้ยอย่าง
ที่สงัคมอาจจะเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตนจ านวน 3 กลไกขา้งตน้เป็นการปรบัตัว จัดการ
ตนเอง เพื่อรบัมือ ต่อสูก้บัความเครยัดชนกลุ่มนอ้ยในมหาวิทยาลยัดว้ยตนเอง หากแต่การฟ้ืนพลงั
ใจยงัสามารถเสรมิแรงไดด้ว้ยการฟ้ืนพลงัใจภายนอกตน นกัศกึษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึก
ทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมมีกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคมดงันี ้

กระบวนการฟ้ืนพลังใจสร้างจากสังคม 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคมหมายถึงการไดร้บัสนบัสนนุแรงทางสงัคม การ

เสริมพลังใจเชิงระบบสังคมที่เข้าใจ ยอมรับ ให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมนักศึกษาข้ามเพศและ
นกัศกึษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมรูส้กึเป็นตนเอง กลุม่สนบัสนนุทาง
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สงัคมมีปฏิสมัพนัธผ์่านบุคคลใกลช้ิดทัง้จากแฟน เพื่อนร่วมชัน้เรียน นกัศึกษารุ่นที่พี่ช่วยใหม้ีพืน้ที่
ปลอดภัย ให้ค าแนะน า ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาวะ ท าให้จิตใจรูส้ึกผ่อนคลายหลังเหตุการณ์ตึงเครียด
เกิดขึน้ รวมถึงการมีชุนชน องค์การที่มีผู ้เชี่ยวชาญพรอ้งองค์ความรู ้สมรรถนะสนับสนุนความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ การฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคมมีจ านวนหา้กลไกไดแ้ก่ 1) การ
ไดร้บัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิด 2) การเขา้หาตัวแบบและกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ 3) การยืนยันเพศวิถีจากผู้เชี่ยวชาญ 4) อาจารย์เปิดกว้างและเข้าใจในความแตกต่าง
หลากหลายทางเพศ และ 5) คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ 

1. การไดร้บัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิดคือ การสนับสนุนทางสังคม
ใกล้ชิดระดับบุคคลสู่บุคคล บุคคลใกล้ชิดย่อมรูจ้ัก คุ้นเคยและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ให้
ความส าคญัของความสมัพนัธ์ผ่านมิตรภาพ สายใยในครอบครวั ความเอาใจใส่ของคนรกั บุคคล
ใกล้ชิดปรบับรรยากาศ สรา้งความรูส้ึกมั่นใจ พูดคุยตอบสนองความตอ้งการ เมื่อสังเกตได้ถึง
ความไม่ปกติทางอารมณแ์ละพฤติกรรม ดแูลความปลอดภยัทางดา้นรา่งกายและจิตใจไม่ใหเ้สี่ยง
อนัตราย ใหค้วามช่วยเหลือไดใ้นระยะเวลาทนัทีดว้ย โดยไม่ไดก้ล่าวต าหนิหรือสืบสวนเหตุการณ ์
ช่วยคลายความกงัวลความตงึเครียดได ้

2. การเข้าหาตัวแบบและกลุ่มความหลากหลายทางเพศคือ การมีบุคคล
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะตัวแบบที่สามารถสอบถาม พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เมื่อมี
ความกังวลใจ หรือขอ้สงสัย ความไม่แน่ใจที่เกิดจากอคติของสังคม บุคคลขา้มเพศตัวแบบคือ
ตวัอย่างบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไวว้างใจ เช่น นกัศึกษากะเทยหรือนกัศึกษาขา้มเพศรุ่นพี่สามารถบอก
เล่าการเผชิญความเครียดในบริบทต่าง ๆ ในและนอกมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ตรงของ
กระบวนการข้ามเพศ ตัวแบบนี ้สามารถให้ค าแนะน า แบ่งปันข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ต่อความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ เช่น กระบวนการขา้มเพศ สุขภาพทางเพศหรือสุขภาวะซึ่งไม่
สามารถหาไดจ้ากกลุม่สงัคมแวดลอ้มทั่วไป 

3. การยืนยันเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญคือ การไดร้บัความช่วยเหลือ เขา้ถึงบริการ
ทางการแพทยจ์ากผู้เชี่ยวชาญ มีองคค์วามรูค้วามเขา้ใจในความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ จิตแพทย ์นกัจิตวิทยาคลินิกผ่านการอบรมในหลกัสตูรสมรรถนะความหลากหลายทางเพศ
และเพศภาวะ ผูเ้ชี่ยวชาญใหค้ าแนะน า ความรู ้และวิธีแนวทางปฏิบติัที่ดีปราศจากอคติหรือการตี
ตรา มีความเขา้ใจในประเด็นเชื่อมโยงถึงมิติเปราะบางอ่ืน ๆ เหมาะสมต่อทัง้สขุภาพและสขุภาวะ 
ผลดีของการไดร้บัความช่วยเหลือเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์เช่น การไดร้บัการวินิจฉัยและไดร้บั
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ใบรบัรองแพทยท์ี่ช่วยยืนยันอัตลักษณ์เพศภาวะ มีเอกสารส าคัญที่เป็นหลักฐานเพื่อต่อรองต่อ
คณะและมหาวิทยาลยั 

4. อาจารยเ์ปิดกวา้งและเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศคือ บคุลากร
ผูส้อนในมหาวิทยาลยั มีความรูค้วามเขา้ใจผูเ้รียนที่มีความแตกต่างเป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะมิติ
เปราะบางทางดา้นความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ค านึงถึงความแตกต่าง เขา้ใจในอัต
ลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของนักศึกษา สามารถสรา้งชัน้เรียนใหเ้ป็นมิตร สรา้ง
พืน้ที่ปลอดภยั เอือ้บรรยากาศซึ่งลดความขดัแยง้ และค านึงถึงผลสมัฤทธิ์การเรียนเป็นที่ตัง้ 

5. คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบคือ คณะกรรมการบรหิารของ 
คณะ มหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ อ านวยความสะดวก ปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบขอ้บงัคบั เมื่อไดร้บั
เรื่องพิจารณารอ้งขอจากนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ การปรบัเปลี่ยน
ค านึงถึงหลักการปฏิบัติเท่าเทียมกัน ลดอคติที่สรา้งการกดทับ แบ่งแยกที่มาจากกฎระเบียบ
เข้มงวดของสถานศึกษาโดยตรง เช่น การอนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายตามเพศสภาพ ใช้ค า
น าหนา้ชื่อตามอตัลกัษณท์างเพศ เป็นการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบเป็นไปเพื่อเท่าเทียมทางเพศและ
เพศภาวะ 

นักศึกษาขา้มเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวังทาง
สังคม สรา้งการฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการจากตนเองจ านวน 3 กลไก และมีการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการสรา้งจากสงัคมจ านวน 5 กลไกขา้งตน้ การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการจึงกล่าวสรุปได้
ว่าเป็นปัจจยัเยียวยา บรรเทาความเครียดชนกลุม่นอ้ย ที่อบุติัขึน้ระหว่างศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยั 

 
ดงักรณีศึกษาที่ไดบ้รรยายสภาพแวดลอ้ม เนือ้หา และเหตกุารณ์ชีวิตจรงิ สะทอ้นบริบท 

สภาพการณค์วามเครียดชนกลุม่นอ้ยในการวิจยันี ้โดยพบแรกเจอตัง้แต่เริ่มเขา้ศกึษากระทั่งส  าเร็จ
การศึกษา โดยความเครียดชนกลุ่มนอ้ยทัง้แหล่งและภาวะความเครียดชนกลุ่มนอ้ยเป็นประเด็น
หลกั เหนี่ยวน าตัง้ตน้ท าใหก้รณีศึกษาสรา้งการฟ้ืนพลงัใจเชิงเกระบวนการ สรา้งดว้ยตนเองและ
สรา้งจากสงัคมดงัในภาพประกอบที่ 3  
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ภาพประกอบ 3 สรุปผลการวิจยั ความเครียดชนกลุม่นอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ 

จากผลสรุปการวิจยัที่ไดน้ าเสนอไปขา้งตน้ ทัง้สองประเด็นหลกัของความเครียดชนกลุ่ม
นอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนาแนวทางปฏิบติัช่วยเหลือ (ภาคผนวก ช)
ดว้ยการน าขอ้มลูจากทัง้ประเด็นหลกั ประเด็นรองที่คน้พบจากสนามวิจยั มาอา้งอิงและเชื่อมโยง 
สู่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ โดยบริบท สภาวการณ์ที่คล้ายคลึงหรือ
เหมือนกนัคือเป็นนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี ก าลงัศกึษาเต็มเวลาในมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นขอ้มลูที่
เป็นประโยชนช์่วยใหน้กัศึกษา รบัรูไ้ดถ้ึงแรงเสียดทาน การกดทบัจากสงัคม พรอ้มทัง้มีการเตรียม
ตวัรบัมือ ต่อสูด้ว้ยแรงพลงัใจสรา้งจากตนเองและสงัคม ลดทอนความเครียดที่เกิดขึน้ได ้

การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการ 
สร้างจากตนเอง 
- การปรบัมมุมองและตอบสนองอย่างเหมาะสม  
- ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ 
- ความเพยีรพยายามในการศกึษา  
สร้างจากสังคม 
- แรงสนบัสนนุทางใจจากบคุคลใกลช้ิด 
- การเขา้หาตวัแบบและกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ 
- การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ  
- อาจารยเ์ปิดกวา้งเขา้ใจความหลากหลายทาง
เพศ  
- คณะ มหาวิทยาลยัปรบัเปล่ียนกฎระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อคติและกรอบความเชื่อสองเพศชายหญิงในมหาวิทยาลยั 
สรา้งความเครียดชนกลุม่นอ้ยและกระตุน้เหน่ียวน าใหเ้กิด

การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการของกรณีศกึษา 

ความเครียดชนกลุ่มน้อย 
แหล่งของความเครียด 
- กฎขอ้บงัคบัเลือกปฏิบตัิ 
- เหตกุารณถ์กูคกุคาม 
- สถานท่ีแบ่งแยกตามเพศสรีระ 
ภาวะของความเครียด 
- การคาดว่าจะถกูปฏิเสธ  
- การซ่อนปิดบงัเพศภาวะ  
- การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง 
- การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว 
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อภปิรายผลการวิจัย 
กรณีศึกษาทัง้ 5 กรณีของนกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจาก

ความคาดหวงัทางสงัคมเป็นดั่งตวัแทนชนกลุ่มนอ้ยทางเพศภาวะ ประสบเจอความเครียดชนกลุ่ม
นอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ขอ้สรุปผลการวิจยัในการน าเสนอขา้งตน้ ผูว้ิจยัขอผลสรุป
เขา้สู่การอภิปราย เมื่อพิจารณาค าถามของการวิจัยทัง้สองขอ้ ผูว้ิจัยขออภิปรายผลการวิจัยดว้ย
ค าถามการวิจยัจ านวน 2 ขอ้ตามล าดบัดงันี ้

ความเครียดชนกลุ่มน้อยของกรณีศึกษา 
ความเครียดชนกลุ่มน้อยของนักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศ

แตกต่างจากความคาดหวังทางสงัคมเป็นอย่างไร เป็นค าถามการวิจยัขอ้แรก ดว้ยสมมุติฐานการ
ท างานของทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ยเพื่อลงสนามเก็บขอ้มลู ผูว้ิจยัศึกษาแลว้พบว่าประเด็น
หลักแรกที่อุบัติจากสนามวิจัยคือความเครียดชนกลุ่มน้อย เกิดขึน้จริงตามสมมุติฐาน ในพืน้ที่
ขอบเขตมหาวิทยาลัย นักศึกษาข้ามเพศและนักศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความ
คาดหวังทางสังคมพบเจอแหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อยในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจาก
มหาวิทยาลยัเป็นสงัคมที่มีกรอบเพศแบบชายหญิงเป็นบรรทัดฐาน สรา้งความเหลื่อมล า้ ไม่เท่า
เทียมทางนโยบายและการเลือกปฏิบติัต่อกลุม่ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

ผลการวิจยัยืนยนัทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ย สอดคลอ้งกบัความเครียดส่วนไกล
และใกลข้องทฤษฎี สภาวการณข์องกรณีศกึษาขยายความเขา้ใจ สามารถอธิบายเนือ้หาทฤษฎีเชิง
ลึกความเครียดได้ทั้งส่วนไกลและใกล้ ความเครียดชนกลุ่มน้อยของกรณีศึกษาเกิดขึน้จาก 2 
ประเด็นรองได้แก่ แหล่งของความเครียดชนกลุ่มน้อยและภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อยใน
มหาวิทยาลยั 

ประเด็นรองที่หนึ่งคือแหล่งของความเครียดชนกลุ่มนอ้ยในมหาวิทยาลยั บริบท
เชิงสังคมของมหาวิทยาลัยคือแหล่งสรา้งการถูกคุกคามหรือเลือกปฏิบัติทางเพศ สอดคลอ้งกับ
ความเครียดส่วนไกล ขอ้คน้พบนีส้รา้งการอธิบายความเครียดชนกลุ่มนอ้ยที่จ  าเพาะของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในบริบทนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี แหล่งของ
ความเครียดชนกลุ่มน้อยเป็นปัจจัยคุกคาม จากการวิจัยพบว่ามาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ 1) กฎ
ขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติั 2) เหตกุารณค์กุคาม และ3) สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ 

สาเหตุแรกคือกฎข้อบังคับเลือกปฏิบัติ เป็นอ านาจผ่านกฎระเบียบเลือก
ปฏิบัติจากอัตลักษณ์ทางเพศ บนกรอบเพศจ ากัดแค่ชายและหญิง ผลการศึกษายืนยันทฤษฎี
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและสอดคลอ้งกบัความเครียดส่วนไกล กฎขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติัยงัพบว่า
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของควอก (Kwok, 2018) ซึ่งคน้พบเช่นกนัว่า นกัศึกษาขา้มเพศในเขตการ
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ปกครองพิเศษฮ่องกงถูกหา้มแต่งกายตามเพศภาวะ ผูว้ิจัยพบขอ้สังเกตที่น่าสนใจของสาเหตุนี ้
สามารถสะทอ้นบริบทเชิงวฒันธรรมของสถาบนัการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย มีกฎระเบียบการแต่ง
กายที่เขม้งวด เมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบนัการศึกษาของภูมิภาคตะวนัตก ที่ โดยมากไม่มีระเบียบ
การแต่งกายเครื่องแบบนกัศึกษาในมหาวิทยาลยั 

สาเหตุล  าดบัถัดมาคือเหตุการณค์ุกคาม การใชช้ีวิตของกรณีศึกษาบนพืน้ที่
มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกเวลาเรียน รบัรู ้ถึงการล้อเลียนขั้นเบา ถึงขั้นรุนแรงเหยียดเพศให้
หวาดกลวั ผลการศึกษายืนยนัทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและสอดคลอ้งกบัความเครียดส่วน
ไกล เหตุการณ์คุกคามยังพบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของอลินเจอร ์โฟลเกอร ์และครอนซ ์
(Ehlinger, Folger, & Cronce, 2021) ซึ่งไดข้อ้สรุปเช่นกนัว่า การถูกคกุคาม การเหยียดหยามเกิด
จากการเผชิญหนา้ระหว่างนกัศกึษาขา้มเพศและบุคลากรในสถานศึกษา 

สาเหตุล  าดับสุดทา้ยคือสถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระ อาคาร บริเวณและ
สถานที่ในมหาวิทยาลัยมีป้ายก ากับบ่งชี ้ระบุใช้งานตามเพศสรีระ ผลการศึกษายืนยันทฤษฎี
ความเครียดชนกลุม่นอ้ยและสอดคลอ้งกบัความเครียดส่วนไกล สถานที่แบ่งแยกตามเพศสรีระยงั
พบว่าสอดคล้องกับการศึกษาของมาร์ช (Marsh, 2018) ซึ่งพบเช่นกันว่าสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลยัที่ยดึโยงตามเพศสรีระ ไม่เอือ้อ านวยความสะดวกต่อการใชช้ีวิตประจ าวนัของบุคคล
ที่มีอตัลกัษณท์างเพศและเพศภาวะหลากหลาย 

ประเด็นรองที่สองคือภาวะความเครียดชนกลุ่มนอ้ย ประเด็นรองนีย้ืนยันทฤษฎี
ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและสอดคลอ้งกับความเครียดส่วนใกลข้องทฤษฎี ขอ้คน้พบนีส้รา้งการ
อธิบายความเครียดชนกลุม่นอ้ยที่จ  าเพาะของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะใน
บริบทนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ภาวะความเครียดชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัยมีจ านวนสี่ 
รูปแบบไดแ้ก่ 1) การคาดว่าจะถูกปฏิเสธ 2) การซ่อนปิดบงัเพศภาวะ 3) การเกลียดกลวัการขา้ม
เพศในตนเอง และ 4) การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดียว 

รูปแบบแรกคือการคาดว่าจะถูกปฏิเสธ เป็นการกันและแยกตัวตนเองจาก
กลุ่มสงัคม เพราะวิตกกงัวลว่าจะถกูเมินเฉย ปฏิเสธจากสงัคมที่ตีตราทางเพศ ผลการศึกษายืนยนั
ทฤษฎีความเครียดชนกลุม่นอ้ยและสอดคลอ้งกบัความเครียดส่วนใกล ้การคาดว่าจะถูกปฏิเสธยงั
พบว่าสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรูดและคนอ่ืน ๆ (Rood et al., 2016) ซึ่งพบเช่นกันว่า การคาด
ว่าจะถูกปฏิเสธคือการเรียนรูท้ี่จะกันตนเองออกจากสงัคม เนื่องจากรบัรูถ้ึงอัตลกัษณท์างเพศไม่
กลมกลืนในสงัคมชายหญิง 
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รูปแบบที่สองคือการซ่อนปิดบงัเพศภาวะ เป็นการลดการแสดงออก ปรบัอัต
ลกัษณท์างเพศใหต้รงกบัความคาดหวงัทางสงัคม ผลการศึกษายืนยนัทฤษฎีความเครียดชนกลุ่ม
น้อยและสอดคล้องกับความเครียดส่วนใกล้ การซ่อนปิดบังเพศภาวะยังพบว่าสอดคล้องกับ
การศึกษาของไบรอัน เมเรดิธ  และคนอ่ืน ๆ (Brian A. Rood, Meredith R. Maroney, et al., 
2017) ซึ่งพบเช่นกันว่า การปิดซ่อนการขา้มเพศเป็นไปเพื่อใหก้ลมกลืนกับกรอบสองเพศ ลดแรง
เสียดทานจากอคติทางสงัคม ผูว้ิจยัยงัพบขอ้สงัเกตที่น่าสนใจ กรณีศึกษาจ าเป็นตอ้งใชห้างเสียง
ตามเพศก าเนิด แต่งกายตามระเบียบเครื่องแต่งกายหรือเพศสรีระ ซึ่งสะท้อนถึงบริบทเชิง
วฒันธรรม เพื่อใหไ้ดก้ารยอมรบั ไดร้บัความสะดวก เขา้ถึงบรกิารของมหาวิทยาลยั  

รูปแบบที่สามคือการเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง เป็นภาพลกัษณ์ทาง
เพศเชิงลบ ความรูส้กึไม่พงึพอใจเพศภาวะของตนเองกระทั่งต่อตา้น เกลียดกลวัสรีระภายนอกที่ยงั
ไม่ตรงกับเพศในใจ ผลการศึกษายืนยันทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อยและสอดคล้องกับ
ความเครียดส่วนใกล ้การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเองยังพบว่าสอดคลอ้งกับการศึกษาของ
ไบรอัน  ซารี  และคนอ่ืน ๆ (Brian A. Rood, Sari L. Reisner, et al., 2017) ซึ่ งพบเช่นกันว่า 
ขอ้ความ ความหมายเชิงลบในตนเองเป็นผลสืบเนื่อง จากภาพลกัษณก์รอบเพศชายหญิง ตีตราให้
เกิดความไม่พอใจที่มีเพศภาวะแตกต่าง 

รูปแบบสดุทา้ยคือการเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยว เป็นการทนเผชิญปัญหา
ดว้ยตนเองอดทนต่อสูอ้ย่างล าพงัโดดเดี่ยว ผลการศกึษาเป็นขอ้คน้พบใหม่ เป็นความรูใ้หม่ที่ขยาย
ทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มนอ้ย การเผชิญปัญหาอย่างโดดเด่ียวยงัพบว่าสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของออสติน เครก เดนตาโต โรสแมน และแมคินรอย (Austin, Craig, Dentato, Roseman, & 
McInroy, 2019) ซึ่งพบเช่นกันว่า นักศึกษา TGNC ในอเมริกาเหนือมีการแยกตัวเองใหโ้ดดเด่ียว
ออกจากพืน้ที่ของมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นสงัคมตรงเพศ 

โดยสรุปมหาวิทยาลยัเป็นสถาบันการศึกษาที่สรา้งแหล่งและภาวะความเครียดชน
กลุ่มน้อย มหาวิทยาลัยเป็นพืน้ที่เปิด สรา้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับบุคลากร เจา้หน้าที่ 
อาจารย ์อีกทั้ง สิ่งแวดลอ้ม บรรยากาศในมหาวิทยาลัยลว้นมีความส าคัญ เพราะสามารถเป็น
ปัจจัยคุกคามต่อสุขภาวะของนกัศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ดงัที่อภิปราย
แล้วในประเด็นข้างต้น เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยส่งเสริมต่อสุขภาวะของนักศึกษาที่มีความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ผูว้ิจยัขออภิปรายการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการซึ่งเป็นค าถาม
การวิจยัขอ้ที่สองดงันี ้
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การฟ้ืนพลังใจเชิงกระบวนการของกรณีศึกษา  
การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการทัง้ภายในและภายนอกตนของนกัศึกษาขา้มเพศและ

นกัศึกษาที่มีส  านึกทางเพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมเป็นอย่างไร เป็นค าถามการวิจัย
ขอ้ที่สอง ดว้ยสมมติุฐานการท างานของแนวความคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการเพื่อลงสนาม
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาพบว่าประเด็นหลักที่สองค้นพบจากสนามวิจัยคือการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการ เกิดขึน้จริงตามสมมติุฐาน เป็นกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองและสรา้งจาก
สงัคมของกรณีศกึษา ผลการวิจยัยืนยนัแนวคิดการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการในตนและนอกตน 

ประเด็นรองกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองสอดคลอ้งกบัการฟ้ืนพลงัใจสาม
องค์ประกอบของกรอทเบิรก์และโมเดลพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก (วงล้อแห่งความกล้าหาญ ) 
ประเด็นกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากตนเองพบว่ามีจ านวนสามกลไกไดแ้ก่ 1) การปรบัมมุอง
และตอบสนองอย่างเหมาะสม 2) ความเชื่อมั่นในเพศภาวะ และ 3) ความเพียรพยายามใน
การศกึษา 

กลไกแรกการปรบัมมุมองและตอบสนองอย่างเหมาะสม กรณีศกึษาปรบัการรบัรู ้
ปรับเปลี่ยนมุมมอง สู่อารมณ์และพฤติกรรมเชิงบวกหลังพบเจอการกีดกันเลือกปฏิบัติ  ผล
การศึกษายืนยันการฟ้ืนพลังใจสามองคป์ระกอบของกรอทเบิรก์ สอดคลอ้งกับสิ่งที่ฉันสามารถ 
และยืนยนัโมเดลพฒันาการวยัรุ่นเชิงบวก สอดคลอ้งกบัความโอบออ้มอารีในวงลอ้แห่งความกลา้
หาญ กลไกการปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสมยังสอดคลอ้งกับการศึกษาของโกรบ 
(Grobe, 2021) ซึ่งพบเช่นกนัว่าการปรบัมมุอง เป็นเทคนิคพฒันาการฟ้ืนใจดว้ยตนเองที่ดี 

กลไกที่สองความเชื่อมั่นในเพศภาวะ กรณีศึกษาใหคุ้ณค่าและยอมรบัการขา้ม
เพศและความหลากหลายทางเพศภาวะเป็นส่วนหนึ่งของอตัลกัษณ์ตนเอง เคารพตนเองอย่างเสรี
ในมิติที่ต่างจากความคาดหวงัทางสงัคม ผลการศึกษายืนยนัการฟ้ืนพลงัใจสามองคป์ระกอบของ
กรอทเบิรก์ สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันเป็น และยืนยันโมเดลพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก สอดคลอ้งกับ
ความเป็นตัวเองอย่างอิสระในวงล้อแห่งความกล้าหาญ กลไกความเชื่อมั่นในเพศภาวะยัง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของออสทินและคนอ่ืนๆ (Austin et al., 2016) ซึ่งพบเช่นกันว่าการสรา้ง
คณุค่าและความหมายบวกในเพศภาวะของตนเอง จะสามารถเกือ้หนุนกา้วขา้มอปุสรรค การกด
ทบัจากสงัคม 

กลไกสุดท้ายความเพียรพยายามในการศึกษา กรณีศึกษามุ่งมั่นเอาใจใส่การ
เรียน ค านึงถึงภาระรบัผิดชอบของนักศึกษา เพื่อประสบความส าเร็จทางการศึกษาไม่ต่างจาก
นักศึกษาชายหญิงทั่วไป ผลการศึกษายืนยันการฟ้ืนพลังใจสามองค์ประกอบของกรอทเบิรก์ 
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สอดคล้องกับสิ่งที่ฉันสามารถ และยืนยันโมเดลพัฒนาการวัยรุ่นเชิงบวก สอดคล้องกับความ
เชี่ยวชาญในวงลอ้แห่งความกลา้หาญ กลไกความเพียรพยายามในการศึกษายังสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของเซดิลโล-ฮาแมนน ์(Sedillo-Hamann, 2021) ซึ่งพบเช่นกันว่าการยกระดับการฟ้ืน
พลงัใจในเยาวชนหลากหลายทางเพศ เริ่มดว้ยการพฒันาประสิทธิภาพในตนเอง 

ประเด็นรองต่อมาคือกระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคม ยืนยนัหลกัการรวมกลุ่ม
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ด้วยองค์ประกอบเชิงโครงสร้างสังคมสามระดับของคาโพบิอันโก 
(Capobianco, 2020) ผลการศึกษาสอดคลอ้งสองระดับ ระดับจุลภาคคือพลงัใกลช้ิด และกลาง
คือพลงัองคก์าร ชุมชน กระบวนการฟ้ืนพลงัใจสรา้งจากสงัคม มีจ านวนหา้กลไกไดแ้ก่ 1) การไดร้บั
แรงสนบัสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิด 2) การเขา้หาตวัแบบและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 3) 
การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ 4) อาจารยเ์ปิดกวา้งและเขา้ใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
เพศ และ 5) คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ 

กลไกแรกการไดร้บัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกลช้ิด การมีส่วนร่วมใหฟ้ื้น
พลงัใจระดบับุคคลสู่บคุคล ช่วยเยียวยา ดแูลเอาใจใส่ทางอารมณข์องบุคคลใกลช้ิด ผลการศึกษา
ยืนยันหลักการรวมกลุ่มปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของคาโพบิอันโก  สอดคลอ้งกับองค์ประกอบเชิง
โครงสรา้งระดับจุลภาค พลังใกล้ชิด กลไกการได้รบัแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกล้ชิดยัง
สอดคลอ้งกับการศึกษาของออสตินและกูดแมน  (Austin & Goodman, 2017) ซึ่งพบเช่นกันว่า
บุคคลได้รับการฟ้ืนพลังใจจากแรงสนับสนุนสังคม โดยบุคคลนั้นเป็นศูนย์กลางสายใยของ
ครอบครวั กลุม่เพื่อนสนิท 

กลไกที่สองการเขา้หาตัวแบบและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ การเขา้หาตัว
แบบ เสริมสร้างพันธมิตร เพิ่มการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศ และเห็นคุณค่าในกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ ผลการศึกษายืนยนัหลกัการรวมกลุ่มปฏิบติัอย่างเท่าเทียมของคาโพบิอนัโก  
สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งระดับจุลภาค พลงัใกลช้ิด กลไกการเขา้หาตัวแบบและ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของแฟรงค ์(Frank, 2016) ซึ่งพบเช่นกนั
ว่าการเขา้หาเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ สามารถลดทอนความรูส้กึถกูตีตราจากสงัคม 

กลไกที่สามการยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ บุคลากรการแพทยแ์ละจิตแพทยม์ี
สมรรถนะของความหลากหลายทางเพศ สามารถใหค้ าแนะน า วินิจฉัย และยืนยันอัตลกัษณ์ทาง
เพศและเพศวิถี ผลการศึกษายืนยันหลักการรวมกลุ่มปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของคาโพบิอันโก  
สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งระดับกลาง พลังองคก์าร ชุมชน กลไกการยืนยันเพศวิถี
จากผูเ้ชี่ยวชาญยังสอดคลอ้งกับการศึกษาของรอสส์ ลอว ์และเบลล ์(Ross, Law, & Bell, 2016) 



  

  

82 

ซึ่งพบเช่นกันว่าชุมชนความหลากหลายทางเพศสามารถให้ข้อมูลและบริการทางการแพทย์ที่
จ  าเพาะ เป็นประโยชนต่์อสขุภาพและสขุภาวะทางเพศได ้

กลไกที่สี่อาจารย์เปิดกว้างและเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศ 
อาจารยผ์ูส้อนสรา้งบรรยากาศเป็นมิตร ชัน้เรียนปลอดภยั มุ่นเนน้พัฒนาการเรียนของกรณีศึกษา 
ผลการศึกษายืนยันหลักการรวมกลุ่มปฏิบัติอย่างเท่าเทียมของคาโพบิอันโก  สอดคล้องกับ
องคป์ระกอบเชิงโครงสรา้งระดับกลาง พลงัองคก์าร ชุมชน กลไกอาจารยเ์ปิดกวา้งและเขา้ใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทางเพศยังสอดคล้องกับการศึกษาของโกล์ดเบิรก์และคนอ่ืน ๆ 
(Goldberg et al., 2019) ซึ่งพบเช่นกันว่าปฏิสัมพันธ์เชิงบวกของอาจารย์ผู้สอน สามารถสรา้ง
ความเชื่อมั่นในอตัลกัษณท์างเพศของนกัศกึษา TGNC 

กลไกสุดท้ายคณะ มหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ  ทางคณะ 
มหาวิทยาลัย พิจารณาถึงความเป็นเท่าเทียมกัน ปรับใช้ระเบียบตามอัตลักษณ์ทางเพศของ
นกัศึกษา ผลการศึกษายืนยนัหลกัการรวมกลุ่มปฏิบติัอย่างเท่าเทียมของคาโพบิอนัโก  สอดคลอ้ง
กับองค์ประกอบเชิงโครงสรา้งระดับกลาง พลังองค์การ ชุมชน กลไกคณะ มหาวิทยาลัยมีการ
ปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบยังสอดคลอ้งกับการศึกษาของฮัคฮโ์ท ริชเนอร ์และพาชานคิส (Hughto, 
Reisner, & Pachankis, 2015) ซึ่งพบเช่นกันว่าสถานศึกษาสามารถลดการตีตราทางเพศ ผ่าน
การปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบเขม้งวดบนฐานสองเพศ เป็นการลดอคติเชิงโครงสรา้ง 

 
นอกเหนือจากผลลัพธ์ของการวิจัยที่ได้น าเสนอไปข้างต้น ทั้งสองประเด็นหลักของ

ความเครียดชนกลุ่มนอ้ยและการฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ผูว้ิจยัในฐานะนกัศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาจิตวิทยาการปรกึษา ไดท้ าหนา้ที่ส  าคัญระหว่างด าเนินการวิจัย ดว้ยการเปิดพืน้ที่ปลอดภัย 
รบัฟังกรณีศึกษาอย่างไม่ด่วนตัดสินสรุปความ เอือ้บรรยากาศแก่กรณีศึกษา ระลึกเล่าถึงสิ่งที่
ประสบ พรอ้มปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ที่สะสมมา หากแต่ถูกกดทับไม่มีการรับฟังมาก่อน 
กระบวนการรบัฟังอย่างเอาใจใส่ เห็นใจในเพื่อนมนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยา บรรเทา
ความเจ็บปวดทางใจ เป็นจุดความมุ่งหมายของผูว้ิจัยเอง ในทา้ยที่สุดการบอกเล่าเรื่ องราวของ
กรณีศกึษาสรา้งเป็นขอ้ควรเรียนรู ้เป็นอทุาหรณส์ าหรบันกัศกึษาที่มีความหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะ บันทึกประสบการณ์เรื่องราวทั้งหมดที่ผู ้วิจัยน าเสนอเป็นผลการวิจัย สามารถเป็น
กระบอกเสียงของความเสมอภาคและเท่าเทียมกนั 

 
ข้อเสนอแนะและข้อจ ากัดการวิจัย 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน ์
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1. ผลการวิจัยสามารถประยุกตใ์ชส้  าหรบับริการวิชาการ ความรูใ้หม่และค าอธิบาย
เชิงบริบทของทฤษฎีความเครียดชนกลุ่มน้อย พร้อมทั้งกลไกการสร้างการฟ้ืนพลังใจเชิง
กระบวนการจากขอ้คน้พบจากปรญิญานิพนธ ์สามารถน ามาพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ การปรกึษา
เชิงพหุวัฒนธรรม (multicultural counselling) โดยค านึงถึงอัตลักษณ์และบริบทของผู้เข้ารับ
บริการปรกึษา เพื่อใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การท าบ าบดัเพื่อยืนยนัอตั
ลักษณ์ทางเพศ (LGBTQ+ affirmative therapy) ส  าหรับสหวิชาชีพ  ผู้เชี่ยวชาญ  บุคลากร
ช่วยเหลือแก่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นตน้ 

2. แนวทางปฏิบัติช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะที่
พัฒนาขึน้จากผลการวิจัย (ภาคผนวก ช) สามารถน าไปเผยแพร่ในสถานศึกษา เช่นโรงเรียน
มธัยมศึกษา วิทยาลยัและมหาวิทยาลยั เพื่อใหข้อ้มลูเบือ้งตน้จ าเป็นแก่นกัเรียนมธัยมศึกษาตอน
ปลายและนักศึกษาปริญญาตรีระดับอุดมศึกษา ส าหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะใหม้ีการปรบัตวั รบัมือต่อความเครียดชนกลุ่มนอ้ยที่อาจจะพบ
เจอระหว่างศกึษาอยู่หรือก าลงัจะศกึษาต่อ 

3. การเขา้ถึงบริการสขุภาพจิตในมหาวิทยาลยัที่สนบัสนุนกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศและเพศภาวะเป็นสิ่งส  าคัญต่อสขุภาวะ ควรมีระบบช่วยเหลือนกัศึกษารายบุคคล จ าเพาะต่อ
ความหลากหลากทางเพศและเพศภาวะ เช่น การจัดตัง้ศูนยใ์หบ้ริการค าปรึกษาที่มีนักจิตวิทยา
การปรกึษา รวมถึงการฝึกอบรมแก่บุคลากร อาจารย์มหาวิทยาลยั เพื่อเสริมความรู ้ความเขา้ใจ
ของความแตกต่างหลากหลายทางเพศและเพศภาวะของนักศึกษา เพื่อลดทอนความเสี่ยงจาก
อคติทางเพศ 

4. การสร้างกิจกรรมการเคลื่อนไหวของความหลากหลายทางเพศในพื ้นที่
มหาวิทยาลยั โดยเป็นรูปแบบกิจกรรมที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของนักศึกษาหลากหลายทาง
เพศและเพศภาวะ กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสรา้งสรรคเ์นน้การส่งเสริมความเขา้ใจทัง้อตัลกัษณ์
ทางเพศ เช่น ชมรมความหลากหลายทางเพศที่จดักิจกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเรื่องสขุภาพทาง
เพศ การเขา้ถึงกลุม่หรือชมุชนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศนอกเขตมหาวิทยาลยั เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยครัง้ต่อไปควรเป็นการศึกษาการฟ้ืนพลังใจที่มีล  าดับพัฒนาการต่อจาก

นกัศึกษา บุคคลวยัท างานที่มีความหลายหลายทางเพศและเพศภาวะสามารถเผชิญความเครียด
ชนกลุ่มนอ้ยในบริบทสังคมการท างาน เช่น กฎระเบียบของที่ท างาน ปฏิสมัพันธ์ระหว่างหัวหน้า
งาน เพื่อนรว่มงาน เป็นตน้ เนื่องจากการฟ้ืนพลงัใจที่สรา้งขึน้ในมหาวิทยาลยัสามารถลดทอน อาจ
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ไม่เหมาะสมต่อล าดับวัยผู้ใหญ่ การศึกษาการฟ้ืนพลังใจจากบริบทสังคมที่ท างานจึงอาจจะ
สามารถต่อยอด ท าใหบุ้คคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะมีการฟ้ืนพลงัใจสามารถ
คงทนเป็นภมูิคุม้กนัต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดของการวิจัย 
จุดแข็งของการวิจยัมาจากกรณีศึกษา นกัศึกษาขา้มเพศและนกัศึกษาที่มีส  านึกทาง

เพศแตกต่างจากความคาดหวงัทางสงัคมอาสา แบ่งปันประสบการณต์รงความเครียดชนกลุม่นอ้ย
และการฟ้ืนพลงัใจ บอกเล่าดว้ยความจริงใจ ซื่อสตัยต่์อความรูส้ึกของตนเอง แมว้่าผลการวิจยัจะ
ยังไม่สามารถอา้งอิงไปยังประชากรทั่วไปเนื่องจากกรณีศึกษาจ านวนนอ้ย แต่ขอ้มูลเชิงลึกและ
ขอ้มูลพืน้ฐานของประสบการณ์ตรง สามารถพัฒนาต่อยอดจากผลการวิจัยเพิ่มเติมได ้ขอ้จ ากัด
ของการศึกษาคือการจัดเก็บขอ้มูล การสัมภาษณ์ผ่านหน้าจออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 การตีความการแสดงออกทางสีหนา้ น า้เสียงของผูใ้ห้
ขอ้มลูที่แสดงระหว่างการตอบค าถาม อาจจะถกูลดถอนความหมายที่แนบมากบัประสบการณ ์
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ตาราง 2 ค าถามคดัสรรผูใ้หข้อ้มลูหลกั ความเครียดชนกลุม่นอ้ยในมหาวิทยาลยั 
แบบสอบถามความเครียดชนกลุม่นอ้ยประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 8 ขอ้  ส าหรบัสอบถามถงึความคิด 
ความรูส้กึ และพฤติกรรมของทา่นเองจากประสบการณค์วามเครยีดชนกลุ่มนอ้ย ในชว่งที่ท่านไดศ้กึษาระดบั
มหาวิทยาลยั 

ตวัอยา่งค าตอบจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่ 1 เผชิญความเครยีดชนกลุ่มในมหาวิทยาลยั รูปแบบละ 1 ขอ้ 

ค าถามเป็นค าถามปลายปิดให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหน่ึง 
วิธีการ ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเลือกตอบว่า “ใช่” หรือ “ไม่ใช่” 

ใช่ ไม่ใ
ช่ 

การรู้สึกถูกคกุคามโดยตรง  
1 คณุเคยถกูลอ้เลียนหรือถกูท าใหอ้ายเนื่องดว้ยอตัลกัษณท์างเพศภาวะจากบคุคลใน
มหาวิทยาลยัเช่น เพื่อนนกัศกึษา รุน่พ่ี อาจารย ์เจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงานในสถานศกึษาที่
ท่านศกึษาอยู่เช่น หอ้งเรียน สนามกีฬา หอ้งสมดุ หอ้งน า้ เป็นตน้ใช่หรือไม่ 

  

2 คณุเคยถกูเลือกปฏิบตัิหรือกีดกนัน่ืองดว้ยอตัลกัษณท์างเพศภาวะจากบคุคลใน
มหาวิทยาลยัเช่น เพื่อนนกัศกึษา รุน่พ่ี อาจารย ์เจา้หนา้ที่ หรือหน่วยงานในสถานศกึษาที่
ท่านศกึษาอยู่เช่น หอ้งเรียน สนามกีฬา หอ้งสมดุ หอ้งน า้ เป็นตน้ใช่หรือไม่ 

  

การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธ  
1 คณุไม่อยากสรา้งเพื่อนใหม่หรอืเกรงกลวัเจา้หนา้ที่ อาจารยใ์นมหาวิทยาลยั เพราะกลวั
ถกูปฎิเสธเนื่องจากเพศภาวะที่คณุเป็น ใช่หรือไม่ 

  

2 คณุหลบเลี่ยงกิจกรรม การเรยีน สนัทนาการ สถานท่ีในมหาวิทยาลยั เพราะคณุกลวั
ถกูปฎิเสธไม่ใหเ้ขา้รว่มกจิกรรมเหล่านัน้ เนื่องจากของตวัตนทางเพศของคณุ ใช่หรือไม่ 

  

การปิดบังตนเอง 
1 คณุจ าเป็นตอ้งใชค้  าสรรพนามแทนตนเอง ว่าหนหูรือผมใหต้รงตามเพศก าเนดิเพื่อซอ่นอตั
ลกัษณเ์พศภาวะของคณุใช่หรือไม่ 

  

2 คณุจ าเป็นตอ้งปรบัการแสดงออกเพศภาวะใหต้รงตามเพศก าเนิด เมื่อตอ้งเขา้พบอาจารย์
หรือเจา้หนา้ที่ในมหาวิทยาลยั ใช่หรือไม่  

  

การเกลียดกลวัการรักเพศเดียวกนัและการข้ามเพศในตนเอง 
1 บางครัง้คณุรูส้กึไมช่อบตนเองเพราะถกูลอ้จากเพื่อน หรือถกูตกัเตือนจากบคุลากร
มหาวิทยาลยัเช่น อาจารย ์เจา้หนา้ที่ เนื่องจากตวัตนทางเพศไมต่รงกบัการแสดงออกทาง
เพศที่เขาคาดหวงั ใช่หรือไม่ 

  

2 บางครัง้คณุรูส้กึผิดและโทษตนเอง เมื่อเพื่อนหรือบคุลากรมหาวทิยาลยัแสดงทศันคติลบ
ต่อความหลากหลายทางเพศ ใชห่รือไม่ 
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ตาราง 3 ค าถามคดัสรรผูใ้หข้อ้มลูหลกั การฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ 
แบบสอบถามการฟ้ืนพลงัใจประกอบดว้ยขอ้ค าถามจ านวน 20 ขอ้  อา้งอิงจากแบบประเมินความเขม้แขง็ทางใจ 

(20 RQ กรมสขุภาพจิต) ส าหรบัสอบถามถงึความคิด ความรูส้กึ และพฤติกรรมของท่านเองจากประสบการณ์

การฟ้ืนพลงัใจ ในชว่งที่ทา่นไดศ้กึษาระดบัมหาวิทยาลยั  

ตวัอยา่งค าตอบจากผูใ้หข้อ้มลูหลกัที่ 1 การฟ้ืนพลงัใจ ผลรวม 60 ผ่านเกณฑ ์

วิธีการ ขอใหท้่านท าเคร่ืองหมายลงในช่อง ทีต่รงกับความเป็นจริงทีม่ากทีสุ่ด โดยเลือกตอบ
ค าตอบอย่างใดอย่างหน่ึง ไม่จริง/จริงบางคร้ัง/ค่อนข้างจริง/จริงมาก 
ข้อค าถาม ไม่

จริง 
จริง 
บางคร้ัง 

ค่อน 
ข้างจริง 

จริง
มาก 

1 เรื่องไม่สบายใจเล็กนอ้ยท าใหฉ้นัวา้วุ่นใจนั่งไม่ติด     
2 ฉนัไม่ใส่ใจคนที่หวัเราะเยาะฉนั     
3 เมื่อฉนัท าผิดพลาดหรือเสียหาย ฉนัยอมรบัผิดหรือผลที่ตามมา     
4 ฉนัเคยยอมทนล าบากเพื่ออนาคตที่ดีขึน้     
5 เวลาทกุขใ์จมาก ๆ ฉนัเจ็บป่วยไม่สบาย     
6 ฉนัสอนและเตือนตวัเอง     
7 ความยากล าบากท าใหฉ้นัแกรง่ขึน้     
8 ฉนัไม่จดจ าเรื่องเลวรา้ยในอดีต     
9 ถึงแมปั้ญหาจะหนกัหนาเพียงใดชีวติฉนัก็ไม่เลวรา้ยไปหมด     
10 เมื่อมีเรื่องหนกัใจ ฉนัมีคนปรบัทกุขด์ว้ย     
11 จากประสบการณท์ี่ผ่านมาท าใหฉ้นัมั่นใจว่าจะแกปั้ญหาต่างๆ 
ที่ผ่านเขา้มาในชวีิตได ้

    

12 ฉนัมีครอบครวัและคนใกลช้ิดเป็นก าลงัใจ     
13 ฉนัมีแผนการท่ีจะท าใหช้วีิตกา้วไปขา้งหนา้     
14 เมื่อมีปัญหาวิกฤตเกิดขึน้ ฉนัรูส้กึว่าตวัเองไรค้วามสามารถ     
15 เป็นเรื่องยากส าหรบัฉนัท่ีจะท าใหช้วีิตดีขึน้     
16 ฉนัอยากหนีไปใหพ้น้ หากมีปัญหาหนกัหนาตอ้งรบัผิดชอบ     
17 การแกไ้ขปัญหาท าใหฉ้นัมีประสบการณม์ากขึน้     
18 ในการพดูคยุ ฉนัหาเหตผุลที่ทกุคนยอมรบัหรือเห็นดว้ยกบัฉนัได ้     
19 ฉนัเตรียมหาทางออกไว ้หากปัญหารา้ยแรงกว่าที่คดิ     
20 ฉนัชอบฟังความคดิเห็นที่แตกต่างจากฉนั     



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

เคร่ืองมือการวิจัย ค าถามสัมภาษณน์ าทาง 
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ตาราง 4 ค าถามสมัภาษณน์ าทาง ส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
ค าถามสัมภาษณค์วามเครียดชนกลุ่มน้อย ส าหรับผู้ใหข้้อมูลหลกั 

การรูส้กึถกูคกุคามโดยตรง  
1 มีเหตกุารณใ์ดในมหาวิทยาลยัที่เรารูส้กึถกูแบ่งแยก ไม่เป็นส่วนหน่ึงหรือกีดกนั อาจจะเป็นดว้ยการ
แสดงออกเพศหรือรูปลกัษณท์ี่เราเป็น ชว่ยเล่าเหตกุารณว์่าเกิดขึน้ไดอ้ย่างไร 
2 เพื่อน อาจารย ์เจา้หนา้ที่มหาวทิยาลยั มีค  าพดูหรือการกระท าอะไรท่ีเราคิดว่า มนัล า้เสน้แลว้กระทบเรื่อง
เพศทางใจของเราบา้ง  
การคาดวา่ตนเองจะถกูปฏิเสธ  
1 เราเคยคิดไหมวา่ที่เพื่อน อาจารย ์เจา้หนา้ที่มหาวิทยาลยั ไม่ชอบเรา ไม่อยากจะคยุกบัเรา หนีหา่ง จาก
การท่ีเรามีตวัตนทางเพศแตกต่างจากคนอื่น  
2 เราเคยอยากหลีกเล่ียงไมต่อ้งการมาเรียน เพราะไม่อยากจะเจออะไรแย่ ๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการแสดงออก
เพศที่เราเลือกหรือเปล่า 
3 เวลาเราพบเจอเพื่อน รุน่พ่ีหรืออาจารย ์เขาคาดหวงัการแสดงออกของเราใหแ้ตกต่างหรือเหมือนเพศที่
ไดร้บัแต่ก าเนิดอยา่งไรบา้ง 
การปิดบงัตนเอง  
1 เวลาเรามาที่มหาวิทยาลยั เราไดล้ดหรือปรบัเปล่ียนตวัตน เช่น อารมณ ์พฤตกิรรม หรือการแต่งตวัให้
เหมาะสมตามระเบียบ อย่างไรบา้ง 
2 ปกติตอนใชช้ีวิตตามสบายทั่วไป เราแตง่ตวั หรือมีบคุลิก นิสยัอย่างเพศที่ใจชอบอย่างไร  
3 มีบา้งไหมตอนอยูใ่นมหาวิทยาลยัที่เราไม่อยากแสดงตวัตนเพศของเรา เพราะอะไรถงึรูส้กึอยา่งนัน้ 
การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 
1 บางครัง้ที่เรารูส้กึไม่ชอบตนเองที่เป็นเพศแบบนี ้เรานึกโทษตวัเองบา้งไหม แลว้คิดว่าเหตใุดถงึโทษตวัเอง
ก่อน 
2 คิดวา่การไม่ยอมรบัในเพศของตนเองถึงขัน้รุนแรง เราแสดงความรูส้กึนีอ้อกมาอย่างไรบา้ง  

ค าถามสัมภาษณฟ้ื์นพลังใจเชงิกระบวนการ ส าหรับผู้ใหข้้อมูลหลกั 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจภายในตน 
1 ตอนที่เราโดนเหตกุารณแ์บ่งแยกหรือเครียดไม่สบายใจมาก ๆ มคีวามคิดหรือความรูส้กึใดที่เกิดขึน้แลว้
ท าใหเ้ราเบา สบายใจขึน้ 
2 เราผ่านความบีบคัน้นัน้ดว้ยตนเองแลว้ท าใหเ้ราบอกตวัเองอย่างไรบา้งเพื่อใหม้ีก าลงัใจต่อ 
3 เรามมีมุมองต่อตนเองวา่ ลกัษณะการแสดงออกทางเพศที่เหมาะสมแก่ตนเองเป็นอย่างไรบา้ง 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจภายนอกตน 
1 ตอนที่เราล าบากใจ มีบคุคลใกลช้ิดช่วยใหเ้ราอยู่ หรือผ่านจดุเครียดนัน้ดว้ยกนับา้ง อยา่งไร 
2 คณุไดเ้ขา้หาใครเป็นพิเศษหรือไม่ อย่างไร เมื่อคณุถกูกดดนัดว้ยเรื่องเพศภาวะ 
3 เรามองดใูครในสงัคมที่มีลกัษณะคลา้ยกบัเรา ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีบา้ง 
4 อยากใหเ้ล่าถึงกลุ่มเพื่อน หรือชมรมที่เราเขา้ไปแลว้รูส้กึวา่เป็นพืน้ท่ีปลอดภยัของเราแบบที่เราเป็น 
5 คณุปฏิบตัิตวัอย่างไรเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบั การสนบัสนนุจากกลุ่มเพื่อนหรือจากครู อาจารยม์ากขึน้ 

 
ตาราง 5 ค าถามสมัภาษณน์ าทาง ส าหรบัผูใ้หข้อ้มลูรอง 

ค าถามสัมภาษณค์วามเครียดชนกลุ่มน้อย ส าหรับผู้ใหข้้อมูลรอง 

การรูส้กึถกูคกุคามโดยตรง 
1 คณุพบวา่เพื่อนหรือลกูศษิยค์นที่รูจ้กัคุน้เคย ไม่ไดก้ารยอมรบั หรือถกูกีดกนัในมหาวิทยาลยัอย่างไรบา้ง 
2 คณุคิดว่า สถานการณห์รือเหตกุารณใ์ดที่อาจจะไมเ่หมาะส าหรบัเพื่อนหรือลกูศิษยค์นที่คณุรูจ้กัคุน้เคย
เพราะเรื่องเพศภาวะ 
การคาดวา่ตนเองจะถกูปฏิเสธ 
1 คณุพบวา่เพื่อนหรือลกูศษิยค์นที่คณุรูจ้กัคุน้เคยมีความวิตกกงัวลที่จะออกไปสรา้งเพื่อนใหม่ หรือเขา้ชัน้
เรียนอยา่งไรบา้ง 
การปิดบงัตนเอง 
1 คณุสงัเกตว่าเพื่อนหรือลกูศิษยค์นที่รูจ้กัคุน้เคยปรบัเปล่ียนการแสดงออกทางเพศภาวะอย่างไรเมื่อตอ้งไป
ในสถานท่ีของมหาวิทยาลยัหรือพบปะเพื่อนใหม ่
การเกลียดกลวัการรกัเพศเดียวกนัและการขา้มเพศในตนเอง 
1 คณุเคยเห็นว่าเพื่อนหรือลกูศิษยค์ณุคนนีไ้ม่ชอบหรือไมถ่กูใจในเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนดิตวัเองอย่างไรบา้ง 

ค าถามสัมภาษณก์ารฟ้ืนพลงัใจเชิงกระบวนการ ส าหรับผู้ใหข้้อมูลรอง 

กระบวนการฟ้ืนพลงัใจภายในตน 
1 คณุเคยสงัเกตว่าเพื่อนหรือลกูศิษยค์นที่คณุรูจ้กัคุน้เคยรูส้กึเขม้แข็ง มีความสขุ เป็นตวัของตวัเองตามเพศ
ที่เขาเลือกอย่างไร 
กระบวนการฟ้ืนพลงัใจภายนอกตน 
1 คณุเคยเสนอใหก้ารช่วยเหลือเพื่อนหรือลกูศิษยค์ณุคนนีอ้ยา่งไร เมื่อเขาไม่สบายใจหลงัเจอเหตกุารณกี์ด
กนั 

 



 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ตัวอย่างผลวิเคราะหเ์นือ้หา 
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ตัวอย่างบันทักการสังเกต บันทกึสนาม และจดุยืนของผู้วิจัย 
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บันทักการสังเกต (Observation note) 
 บนัทักกการสังเกตผูใ้หข้อ้มูหลักท่านที่ 1 การสมัภาษณ์วันที่ 09/03/2564: คุณเอ

ตอบกลบัเป็นคนแรกเลยและเป็นชายขา้มเพศคนแรกที่จะไดคุ้ย และยินดีเขา้ร่วมอย่างไม่ลงัเล มี
โปรไฟล์น่าสนใจมาก เรียนทั้งปริญญาตรี มาต่อหลักสูตรร่วมป ตรีอีกครัง้ พบเจอเหตุการณ์
ความเครียดชนกลุ่มน้อยทั้งสี่ รูปแบบ มีการฟ้ืนพลังใจที่ผ่านแล้ว เอดูมีลักษณะภายนอกที่
แสดงออกชัดเจน หนักแน่น ดูทะมัดทะแมง ทรงผมก็ตัดสั้นรองทรง น า้เสียงทุ้ม พูดคุยชัดเจน 
เขา้ใจ เรียบเรียงสิ่งที่พดูไดจ้ากความจ าไดเ้ห็นภาพชดัเจน และพูดเต็มเสียง ลงทา้ยหางเสียงดว้ย
ครบัผม ครบัชดัเจน ภาษากายดสูุขุม น่าเชื่อถือ แต่ไม่น่ากลวั รบัรูอ้ารมณข์องตวัเองไดเ้หมาะสม
เวลาเล่าถึงเหตกุารณโ์ดนกระท า ดเูศรา้ ไม่เขา้ใจว่าท าไมถึงเกิดขึน้กบัตวัเอง ยงัมีความกงัวล และ
แสดงถึงความไม่พอใจบางครัง้ แต่ก็ยิม้ หวัเราะบา้ง ใจเมื่อพดูถึงสิ่งที่ท าใหส้บายใจ  
 

บันทกึสนาม (Field note) 
 บันทึกสนามของผู้วิจัยระว่างเดือนเมษยาน -พฤษภาคม 2564 ในช่วงการเก็บ

ขอ้มลู: โอเคร อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนอ้งใหเ้ป็นนามสมมติุ พอสงัเกตเห็นนอ้ง ๆ ดกูลา้พดู ใหข้อ้มูลได ้
นึกยอ้นถึงตวัเองที่เคยประสบอะไรคลา้ย ๆ อย่างนี ้จ าไดว้่าตอนเรียน เรารูส้ึกผิด ไม่ชอบตัวเองที่
เป็นเพศอะไรก็ไม่รู ้ถูกเพิกเฉย ถูกเมินบ่อยมาก จนแทบคิดว่าหายไปเป็นอากาศธาตเุลยจะดีกว่า
มัย้ โอว้ ช่วงนีเ้หตกุารณซ์อ้นทบัหลายอย่างจงั ทัง้ความเครียดจากโควิด-19 เป็นเวฟที่สามและสี่มี
การประกาศติดเชื่อวันละหลายพันเลย จะสามารถท าวิจัยเก็บแยกข้อมูลได้ครบมั้ยเน้อ 
ความเครียดของเร่าวาเยอะ แต่ดจูะมากส าหรบันอ้ง ๆ ตอ้งปรบัตวัต่อการเป็นนกัศึกษา ปรบัตวัต่อ
การศึกษาเล่าเรียนเรียนออนไลน ์รูจ้กัตนเองในช่วงเปลี่ยนผ่านวยัรุ่นสู่ผูใ้หญ่ อีกทัง้ตวัตนทางเพศ
ที่ตนเอง และนี่ตอ้งเผชิญภยัโรคระบาดดว้ย สู ้ๆ กนัรวมทัง้ตวัเราเองดว้ย 
 

จุดยืนของผู้วิจัย (Researcher’s stance) 
 ผูว้ิจยัเชื่อมั่นศรทัธาในสงัคมที่มนุษยม์ีความเสมอภาค ใหคุ้ณค่าอย่างเท่าเทียม

กันของพลเมืองทุกภาคส่วน ผูว้ิจัยยังเชื่อมั่นว่าพลเมือง ประชาชนที่ดี มีความสุขและมีคุณภาพ
ย่อมส่งเสริมในสังคมโดยรวมมีบริบทสภาพความเป็นอยู่อย่างผาสุก ทว่าในความเป็นจริงแล้ว 
พลเมืองบางกลุ่ม สมาชิกของบางชุมชนบางแห่งไดร้บัการปฏิบติัดว้ยอคติอย่างไม่เป็นธรรม สรา้ง
บาดแผลความรูส้ึกในใจ ผูว้ิจยัในฐานะสมาชิกชุมชนความหลากหลายทางเพศ พบเจอการเลือก
ปฏิบติั การกีดกนัที่เกิดขึน้กบัตัวเองที่สงัเกตไดโ้ดยตรงและของชุมชนที่ไดร้บัไม่ความเขา้ใจ อคติ
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จากภาพจ าทางสงัคม ผูว้ิจยัเห็นใจและเขา้ใจการใชช้ีวิตของบุคคลหลากหลายทางเพศ  ผูว้ิจยัจึง
ศกึษาต่อศาสตรท์างจิตวิทยาเพราะสนใจใคร่ครวญประเด็นประสบการณท์างจิตใจ 

เมื่อผู้วิจัยได้เข้ามาศึกษาที่มศว หลักสูตรศิลปศาสตร ์สาขาจิตวิทยาประยุกต ์
นอกจากได้ความรูท้างทฤษฎีจิตวิทยาหลากหลายทฤษฎี ทักษะของนักวิจัยระเบียบวิจัยเชิง
คุณภาพท าให้ผู ้วิจัยได้เปิดมุมมองเปิดใจ รับฟังบริบท สภาพการณ์ของผู้ถูกกระท าในชุมชน
หลากหลายทางเพศ แมว้่าในประสบการณก์ารศึกษาระดบัปริญญาตรีและการท างานช่วงตน้ของ
ชีวิต มโนทัศน์ของผู้วิจัยเป็นแนวคิดปฏิฐานนิยม คตินิยมในปรัชญาวิทยาศาสตร์ซี่งยึดถือ
แนวความคิดการสงัเกต การวดัโดยตรงจากประสบการณภ์ายใตข้อบเขตทางวิทยาศาสตร ์แต่การ
ลงสนามวิจยัเชิงคณุภาพท าใหเ้ห็นผูว้ิจยัตระหนกัถึงคณุค่าของอารมณ ์ความรู้สกึของมนษุยท์ี่เป็น
มิติส าคัญของใจ ผูว้ิจยัยิ่งสมัผสัไดว้่ามนุษยเ์ป็นสิ่งมีชีวิต ด ารงอยู่ไดด้ว้ยวิญญาณและจิตใจ รบัรู ้
ถึงความรกั ความรูส้ึกเท่าเทียม ตอ้งการไดร้บัการยอมรบัและการมองเห็นคณุค่าในตัวตน ท าให้
ผูว้ิจยัยิ่งเชื่อมั่นและศรทัธาต่อกระบวนการทางจิตใจเชิงมนุษยนิยมวิธี ดว้ยการส่งเสริมการเติบโต
งอกงามของแต่ละบคุคลอย่างเต็มศกัยภาพ อย่างไรอ้คติธรรม 
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หนังสือรับรองการน าแนวทางปฏิบัติไปใช้ประโยชน ์
แนวทางปฏิบัติช่วยเหลือพัฒนาจากการวิจัย 
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แนวทางปฏิบัติช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาทีม่ีความหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะ 

โดย นิวฒัน ์ครุุศาสตรา 

 

 แนวทางปฏิบติัช่วยเหลือนีเ้หมาะส าหรบันกัเรียน นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศ
และเพศภาวะ ยังเหมาะสมรวมถึงผู้ปกครอง บุคลากร อาจารยใ์นโรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
ชมุชนองคก์ารที่เก่ียวขอ้ง ผูเ้ขียนไดพ้ฒันาขึน้จากการท าวิจยัสว่นหนึ่งของปรญิญานิพนธ ์(นิวฒัน,์ 
2564) โดยขอน าเสนอประเด็นจากการศกึษาวิจยัที่เป็นประโยชนด์งันี ้

• เขา้ใจอตัลกัษณท์างเพศที่ลื่นไหล 

• ความเครียดจากความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในสถานศกึษา 

• ภมูิสูค้วามเครียดดว้ยแรงฟ้ืนใจ 

• ชมุชน องคก์ารสนบัสนนุความความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
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เข้าใจอัตลักษณท์างเพศทีล่ื่นไหล 
 
 การรบัรูแ้ละเขา้ใจในอตัลกัษณท์างเพศเป็นหนึ่งในเอกลกัษณข์องตนเอง เฉกเช่นเดียวกนักบัอตัลกัษณ์

อื่น ๆ ของบุคคล มนุษยแ์ต่ละบุคคลย่อมมีเอกลักษณ์เชิงบุคคลที่ไม่เหมือนกัน ไดแ้ก่ ช่วงอายุ วัย เชื ้อชาติ 

วฒันธรรม สีผิว เป็นตน้ อตัลักษณท์างเพศเป็นลกัษณะจ าเพาะประจ าบุคคล รบัรูไ้ดด้ว้ยตัวของบุคคลนั้น  อัต

ลกัษณท์างเพศสามารถนิยามไดส้ามลกัษณะคือ เพศ เพศภาวะ และเพศวิถี  

 เพศ (sex) คือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดตั้งแต่บุคคลเกิดมาพรอ้มอวัยวะเพศที่มากับสรีระร่างกาย (sex 

assigned at birth) มีความเชื่อมโยงกับการจ าแนกเพศทางชีวภาพ (biological sex) ได้แก่ 1 ผู้ชาย (male) 

หมายถึง เด็กชายและผูช้ายที่มีอวัยวะสืบพันธุ์เพศชายโดยก าเนิด 2 ผูห้ญิง (female) หมายถึง เด็กหญิงและ

ผูห้ญิงที่มีอวยัวะสืบพนัธุเ์พศหญิงโดยก าเนิด 3 เพศไม่เด่นชดั (intersex) หมายถึง เพศที่ยากจะระบอุย่างชดัเจน 

จากภาวะที่เกิดมาพรอ้มอวยัวะสืบพนัธท์ัง้สองเพศ ยากจะระบวุ่าเป็นเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิดใด 

 เพศภาวะ (gender) คือเพศภาวะตามแต่บุคคลรบัทราบในใจ ยอมรบั และตระหนกัในส านึกทางเพศ

ของตนเอง ผ่านความรูส้ึก ความคิด และการแสดงออก (gender expression) รูปแบบการใชช้ีวิตจะตรงกับเพศ

ที่ไดร้บัแต่ก าเนิดหรือไม่ก็ได ้เพศภาวะประกอบดว้ย เพศภาวะตรงกับสงัคม (cisgender) คือเพศภาวะที่ส  านึก

ทางเพศสอดคลอ้งกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด กลุ่มเพศภาวะนีม้ีรูปแบบการใชช้ีวิตตรงหรือสอดคลอ้งต่อมาตรฐาน

ทางเพศทางสงัคมโดยทั่วไป การขา้มเพศ (transgender) คือเพศภาวะตรงขา้มกบัเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด การขา้ม

เพศผ่านการปรบัรูปแบบการใชช้ีวิต อารมณ ์ความรูส้ึก ความคิด สรีระร่างกายสู่เพศภาวะที่ยอมรบัในใจตนเอง 

หรือผ่านกระบวนการทางการแพทย ์เช่น การใชฮ้อรโ์มน ศลัยกรรมใหเ้หมาะสมกับรูปแบบการใชช้ีวิตตามส านึก

ทางเพศแลว้หรือไม่ก็ได ้ไดแ้ก่ หญิงขา้มเพศ ( transwoman) ชายขา้มเพศ (transman) รวมถึงส านึกทางเพศ

แตกต่างจากความคาดหวังทางสังคม (gender non-conforming) คือเพศภาวะที่แตกต่างจากเพศที่ไดร้บัแต่

ก าเนิดและไม่ตรงกบัความคาดหวงัหรือส านึกทางเพศทางสงัคมอย่างชาย/หญิง เช่น กะเทย ทอม เควียร ์เพศไม่

เด่นชดั เพศนอน-ไบนารี โดยเพศภาวะไม่จ ากดักรอบชายหรือหญิง แต่มีความไหลล่ืนของเพศภาวะได ้(gender 

fluidity) 
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 เพศวิถี (sexuality) คือวิถีความชอบ เสน่หาเพศระหว่างสองบุคคลตั้งแต่น้อยคือไม่มีกระทั่งมีได้
หลากหลายรูปแบบ เป็นการชอบพึงพอใจเก่ียวข้องกับความดึงดูดด้านอารมณ์ เสน่หาทางสรีระร่างกาย 
ความสมัพนัธเ์พศกับอีกบุคคล ซึ่งอาจจะมีเพศภาวะที่แตกต่างกัน เหมือนกันหรือมากกว่าแบบเดียวกันกับของ
เพศภาวะบุคคลนั้นก็ได ้ตั้งอยู่บนความล่ืนไหลทางเพศ (sexual fluidity) ไดแ้ก่ หญิงรกัหญิงหรือดี ้(lesbian) 
ชายรักชายหรือเกย์ (gay) บุคคลซึ่งมีความดึงดูดทางเพศน้อยหรือไม่มี (asexual) บุคคลรักได้ทั้งสองเพศ 
(bisexual) บุคคลซึ่งมีความผูกพันทางอารมณ์ก่อน (demisexual) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นไม่
จ ากดัเพศ (pansexual) เป็นตน้ 
 นิยามเพศส าหรบัการรบัรูอ้ัตลักษณ์ทางเพศในตนเอง จึงประกอบดว้ยมิติหลากหลายมากกว่าเพศ
สรีระหรือเพศที่ไดร้บัแต่ก าเนิด ควรค านึงถึงเพศภาวะ วิถีทางเพศที่มีความลื่นไหลดว้ยเช่นกนั 

 
มิตทิางเพศและนยิามของอตัลกัษณ์ทางเพศ 

 
 แทจ้รงิแลว้อตัลกัษณท์างเพศมีความจ าเพาะของแต่ละบคุคล ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของส านึกทางเพศ
ในตนเอง อาจจะตรงหรือไม่ตรงกบับทบาทเพศที่สงัคมก าหนด โดยทั่วไปสงัคมยึดโยงมาตรฐานสองเพศคือชาย
หญิง สรา้งเป็นภาพจ าที่เป็นความคาดหวงัจ ากัดแค่ชายหรือหญิง ท าใหอ้ัตลกัษณท์างเพศที่ล่ืนไหลกลายเป็น
ความแตกต่าง เป็นความแปลกแยกจากบรรทดัฐานสองเพศชายหญิง สรา้งการรบัรู ้จากสงัคมที่ขดัต่อเพศส านึก
ของตนเอง ส่งผลต่อการเห็นและรบัรูค้ณุค่าในตนของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ทศันคติ
และภาพจ าทางสงัคมลักษณะนีก้  าหนดบทบาทเพศอย่างชายหญิง สรา้งอคติทางเพศ การกีดกันเลือกปฏิบัติ 
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และเป็นความเครียดจ าพาะเกิดขึน้ต่อความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในหลายบรบิทของสงัคม รวมถึง
พืน้ท่ีการศกึษาซึ่งสรา้งความเครียดแก่นกัเรียน นกัศกึษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 

 
ความเครียดจากความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะในสถานศึกษา 
 

 นักเรียน นักศึกษาที่ มีอัต
ลักษณ์ทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศใด 
ส า ม า ร ถ รั บ รู ้ ไ ด้ ใ น ต น เอ ง  ไ ม่
จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานเพศ
ของสงัคม ดว้ยทัง้สงัคมยงัขาดความรู ้
ความเข้าใจในความหลากหลายทาง
เพศที่ ดีพอโดยเฉพาะในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย อคติทางเพศ ภาพจ า 
และการตีตราจากสังคม เป็นภาพลบ
อาจท า ให้ เกิ ด ค วาม กดดั น และ
ความเครียดแก่นักเรียน นักศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางเพศได ้เพิ่มเติม

ความเครียดจากการศึกษาเล่าเรียนอย่างนกัเรียน นกัศกึษาทั่วไป โดยความเครียดนีม้ีรูปแบบจ าเพาะ แหล่งของ
ความเครียดจ าเพาะต่อความความหลายทางเพศมาจากที่ใดไดบ้า้งในพืน้ท่ีการศกึษา 

แหลง่ความเครียดในสถานศกึษาคือสาเหตหุลกั เป็นปัจจยัเชิงโครงสรา้งที่กดทบันกัเรียน 
นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะพบเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ
จ าเป็นตอ้งพบปะมีปฏิสมัพนัธก์บัเจา้หนา้ที่ บุคลากรในโรงเรียน มหาวิทยาลยั อีกทัง้สถานศกึษามี
กฎ ระเบียบก่อใหเ้กิดการบงัคับ การเผชิญหนา้ เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวในมิติทางเพศ แหล่ง
ของการคุกคามเป็นอุปสรรค ขดัต่อโอกาสในการใชช้ีวิตอย่างนักเรียน นักศึกษาทั่วไป ในการเขา้
ชั้นเรียน สาเหตุของความเครียดพบได้ว่ามาจาก 3 แหล่งคือ 1 กฎข้อบังคับเลือกปฏิบัติ 2 
เหตกุารณค์กุคาม 3 สถานที่กีดกนั 

กฎข้อบังคับเลือกปฏิบัติหมายถึง กฎระเบียบขอ้บังคับของสถานศึกษามีอ านาจทาง
ปฏิบติั โรงเรียนหรือมหาวิทยาลยับงัคบัใชก้ฎนีก้บันกัเรียนหรือนกัศึกษาใหร้ะบุส  านึกทางเพศตาม
เพศสรีระหรือเพศก าเนิดอย่างชายหรือหญิง กฎระเบียบเนื่องดว้ยเพศสรีระเป็นกฎเขม้งวด ตัง้อยู่
บนกรอบความเชื่อเดิมที่เพศมีสองเพศชายหญิง  นักเรียนและนกัศึกษามีอตัลกัษณ์ทางเพศนอก
กรอบการยอมรบันี ้รบัรูถ้ึงการขาดสิทธิ เสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ กฎขอ้บงัคบัเลือกปฏิบติั
มาจากระเบียบเครื่องแบบแต่งกายของนักเรียน นักศึกษา ระเบียบงานเอกสารประจ าตัว รวมถึง
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รูปภาพที่ปรากฏบนบัตรประจ าตัว เป็นรูปที่ถ่ายที่ตอ้งแต่งกายตามระเบียบเครื่องแต่งกาย ตาม
เพศสรีระ 

เหตุการณ์คุกคามหมายถึง สถานการณ์ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากปฏิสัมพันธ์กับ
บุคลากรของโรงเรียน มหาวิทยาลยั สถานการณ์เหตกุารณไ์ม่พึงประสงคส์รา้งความสบัสน ความ
เขา้ใจผิดถึงขัน้รุนแรงเป็นความรูส้ึกอบัอาย เคืองโกรธ ทัศนคติลบของบุคลากรมาจากอคติ ภาพ
จ าของสงัคมที่ยงัตีตราความความหลายทางเพศและเพศภาวะ ผ่านการแสดงความคิดเห็นสว่นตวั 
สีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจ ไม่ค านึงถึงมิติเปราะบาง ก้าวล่วงสิทธิพืน้ฐานในการแสดงออก
ตามอัตลกัษณ์ทางเพศ ท าใหก้ารพบปะปฎิสัมพันธ์ของนักเรียน นักศึกษาที่มีความหลากหลาย
ทางเพศและเพศภาวะกบับคุลากร เกิดเป็นเหตกุารณป์ะทะดว้ยอารมณเ์ชิงลบ เป็นการเผชิญหนา้
ที่ไม่พงึประสงคไ์ด ้

สถานที่กีดกันหมายถึง บริเวณ อาคาร สถานที่  หรือพื ้นที่สาธารณะในสถานศึกษา 
ส าหรบัใช้งานอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็นต่อการใชช้ีวิตประจ าวันของนักเรียนและ
นักศึกษา สถานที่ ใช้งาน ใน โรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัยมีข้อความ ป้าย หรือสัญลักษณ์
การใช้งานโดยก าหนดแบ่งแยกตามเพศสรีระ 
เช่น ห้องน า้ หอพัก นักเรียนและนักศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะรูส้ึก
กังวล แปลกแยก ไม่สบายใจที่จะตอ้งเขา้ตาม
เพศสรีระ เมื่อจ าเป็นตอ้งเขา้สู่สถานที่ที่มีป้าย
แบ่งชาย/หญิง 

โดยมาก เมื่อนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะพบเจอการเลือกปฏิบติั กีดกันในรูปแบบต่าง ๆ ขัน้เบา
จากการลอ้เลียนถึงขัน้รุนแรงคุกคาม เหตุการณ์ไม่พึงประสงคต่์อความหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะยังสรา้งความรูส้ึกแย่ ความรูส้ึกเชิงลบในใจต่อเนื่อง เป็นการรบัรูถ้ึงสภาวะอารมณ์ทาง
ใจที่เกิดขึน้ หลงัจากที่ไดพ้บเจอแหล่งความเครียดในประเด็นก่อนหนา้ การเป็นเหยื่อถูกคุกคาม 
กีดกันเลือกปฏิบัติทางเพศ ส่งผลเสียต่อสุขภาวะและจิตใจ เหยื่อในที่นีคื้อนักเรียน นักศึกษามี
ความวิตกกงัวล สญูเสียความเชื่อมั่นในตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตวัตนทางเพศภาวะ เกิดเป็น
ภาวะเครียดชั่วคราวหรือสั่งสมต่อเนื่องกลายเป็นบาดแผลทางใจได้ โดยผลกระทบจากการถูก
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คกุคามหรือเลือกปฏิบติัทางเพศมี 4 แบบไดแ้ก่ 1 การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธ 2 การซ่อนปิดบงั
เพศภาวะในตนเอง 3 การเกลียดกลวัการขา้มเพศในตนเอง และ4 การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดียว 

การคาดว่าตนเองจะถูกปฏิเสธหมายถึง ความหวาดวิตกว่าจะถูกละเลย เมินเฉย ไม่ได้
รบัการตอบสนอง นกัเรียน นกัศกึษาที่มีความหลากหลายทางเพศจึงจ ากดัการเขา้รว่มกิจกรรมทาง
สงัคม ลดการเขา้หาผูอ่ื้น ป้องกนัตนเองจากผูท้ี่เขา้มาเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั การใชช้ีวิตอย่าง
ระมัดระวังตนเองมากเกินของนักเรียน นักศึกษาหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ  ท าให้เป็น
จดุเริ่มตน้ของการแยกตวัจากสงัคม น าไปสูค่วามเหงาหวา้เหว่ เสี่ยงต่อภาวะโรคซมึเศรา้ได ้

การซ่อนปิดบงัเพศภาวะในตนเองหมายถึง การปิดบงั ลดรูปลกัษณ์ การแสดงออกทาง
เพศภาวะผ่านการใชค้ าพดู พฤติกรรมใหต้รงต่อความคาดหวงัของสงัคม ดว้ยการปรบักิรยิาท่าทาง 
ค าพูดหรือพยายามแต่งกายใหส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงันี ้เพื่อลดแรงเสียดทานจากสงัคม เพื่อ
แสดงถึงความเคารพ ไดร้บัการบริการในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้สะดวกขึน้ เช่น การเรียก
สรรพนามที่หนึ่งของนักเรียนและนักศึกษาชายขา้มเพศและลงหางเสียงว่า หนู/ค่ะ หรือนักเรียน 
นกัศกึษากะเทยว่า ผม/ครบั  

การเกลยีดกลวัการขา้มเพศในตนเองหมายถึง ความรูส้ึกไม่พึงพอใจ ไม่ชอบสรีระกายถึง
ขัน้ไม่ยอมรบัสรีระเพศของตนเอง เพราะว่าไม่ตรงกับเพศสภาพมิติในใจ การเกลียดกลวัการขา้ม
เพศเป็นผลต่อเนื่องที่ภาพจ าของสงัคม มาตรฐานเพศอย่างเพศชายมีลกัษณะร่างกายรูปร่างสูง
ใหญ่กล้ามเนือ้ชัดเจน เพศหญิงมีลักษณะรูปร่างเล็กผอมบาง เกิดการตีตราต่อลักษณะความ
หลายหลายทางเพศและเพศภาวะ ท าใหอ้ตัลกัษณท์างเพศตอ้งยึดโยงกับเพศสรีระภายนอกก่อน
ความรูส้ึกในใจ การถูกลอ้เลียน กีดกันจากสงัคมในลักษณะนีน้  าไปสู่เกลียดกลวัการขา้มเพศใน
ตนเองได ้

การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดีย่วหมายถึง การรบัรูต่้อสูเ้ผชิญเหตกุารณ ์การกีดกนัคกุคาม
ทางเพศในพืน้ที่มหาวิทยาลยัดว้ยตนเองอย่างล าพงั เกิดจากความรูส้ึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มสังคม เพื่อนหรือบุคลากรไม่ให้การยอมรับ ปฏิเสธการมีส่วนร่วมจากลักษณะความ
หลากหลายทางเพศและเพศภาวะที่แตกต่าง เป็นการทนเผชิญปัญหาดว้ยตนเอง ตั้งแต่เริ่มเขา้
ศึกษาในชัน้ปีแรกกระทั่งถึงชัน้ปีสุดทา้ยได ้การเผชิญปัญหาอย่างโดดเดี่ยวมีแนวโนม้ความเสี่ยง
น าไปสู่ภาวะเก็บกด และการเผชิญความเครียดตามล าพงั ไม่ไดร้บัการตอบสนองเชิงบวก น าไปสู่
การรูส้กึถกูทอดทิง้ ไรค่้าในตนเองได ้ 

แมว้่านกัเรียนหรือนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะจะเจออคติ การ
กีดกัดเลือกปฏิบัติ สิ่งเหล่านี ้สรา้งภาวะความตึงเครียดและหรือสะสมเป็นความเครียดเรือ้รัง 
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นักเรียน นักศึกษาจึงจ าเป็นที่จะตอ้งรบัมือต่อผลกระทบที่เกิดขึน้ พลิกความกดดัน ปรบัตัวต่อ
เหตกุารณกี์ดกนัคกุคาม ผูเ้ขียนจึงขอเสนอแนวทางที่ไดจ้ากงานวิจยั สามารถใชเ้ป็นแนวทางการ
สรา้งพลงัใจเพื่อฮึดสูค้วามเครียดที่เกิดขึน้ 
 
ภูมิสู้ความเครียดด้วยแรงฟ้ืนใจ 
 

นักเรียน นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะอาจจะรูส้ึกทอ้ เหนื่อย
หน่ายกับความเขา้ใจผิดรอบขา้ง มีภาวะวิตกกงัวล ซึมเศรา้ทางร่างกายและจิตใจ โดยเป็นอาการ
ซึ่งเกิดขึน้ตามมาของความเครียด หากแต่ถ้านักเรียน  นักศึกษารู้วิธีการสรา้งก าลังใจ ฟ้ืนฟูสุข
ภาวะ ความเชื่อมั่นในตนเองหลงัประสบเจอความเครียดดงักล่าว เกิดจากความเขา้ใจตวัตนอย่าง
แท้จริงในมิ ติทางเพศ และเข้าใจเหตุการณ์ทางสังคมที่มาจากทัศนคติทางเพศอย่า งไม่
สมเหตุสมผล แฝงดว้ยอคติการตีตราแบ่งแยก สรา้งการปรบัตัว จัดการตนเองอย่างไม่ยอมแพ ้
สรา้งเป็นกลไกดว้ยวิธีการเชิงบวกต่ออารมณ์และพฤติกรรม โดยแรงฟ้ืนใจที่สรา้งขึน้จะเป็นภูมิ
ป้องกัน นักเรียน  นักศึกษาสามารถสรา้งภูมินีไ้ดด้ว้ยตนเอง 3 รูปแบบคือ 1 การปรบัมุมมองและ
ตอบสนองอย่างเหมาะสม 2 ความเชื่อมั่นในเพศวิถีของตนเอง 3 ความเพียรพยายามอย่างยิ่งใน
การศกึษา 

การปรบัมุมมองและตอบสนองอย่างเหมาะสมหมายถึง การรบัรูเ้หตุการณ์เลือกปฏิบติั 
กีดกันที่เกิดขึน้ สามารถก ากับ ตอบสนองอย่างทันท่วงทีด้วยอารมณ์ พฤติกรรมเชิงบวกอย่าง
เหมาะสม ลดความขดัแยง้ ไรก้ารปะทะอย่างรุนแรง ค านึงถึงผลเสียที่เกิดขึน้ตามมา อดทนต่ออคติ
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ทางเพศจากผูอ่ื้นอย่างเขา้อกเขา้ใจเมื่อเจอสถานการณ์คุกคาม อีกทั้งการมีทักษะการสื่อสารที่ดี 
แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ ทกัษะการต่อรองปอ้งกนัตนเองจากเหตกุารณใ์นอนาคต 

ความเชือ่มั่นในอตัลกัษณ์ทางเพศของตนเองหมายถึง การยอมรบั สรา้งความเชื่อมั่นใน
เพศวิถีและเพศภาวะ ให้ความส าคัญแก่ความหลากหลายทางเพศภาวะเป็นส่วนหนึ่งของอัต
ลกัษณ ์แมส้รีระหรือเพศก าเนิดจะไม่ตรงกบัมิติเพศทางใจหรือไม่ก็ได ้เป็นการปรบัรูปแบบการใช้
ชีวิตสู่เพศวิถีและภาวะ ผ่านการแสดงออกทางเพศภาวะ การปรบัรูปลกัษณ์การแต่งกาย การใช้
สรรพนามที่หนึ่งแทนตนเอง รวมถึงการเขา้กลุ่มสงัคมที่ใหก้ารยอมรบัและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และเมื่อเผชิญเหตุการณ์กีดกัน แปลกแยกรบัรูถ้ึงความแตกต่าง จาก
การที่สงัคมแสดงถึงทศันคติเนน้ย า้สงัคมชายหญิงเป็นหลกั แต่ไม่ลงัเลที่จะแสดงความเชื่อมั่นของ
ความหลากหลายทางเพศ 

ความเพียรพยายามอย่างยิ่งในการศึกษาหมายถึง ความมุ่งมั่นศึกษา มุมานะต่อหนา้ที่
ของนักเรียน นักศึกษา ตั้งใจเข้าเรียนอย่างเต็มความสามารถ เป็นแรงผลักดันท่ามกลางเจอ
ความเครียดในรูปแบบต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ไดผ้ลการเรียนที่ดี ในทา้ยที่สุดส าเร็จการศึกษา
ไดร้บัเกียรติบตัร เป็นการพิสจูนค์วามสามารถศกัยภาพไม่ดอ้ยกว่ากบันกัเรียน นกัศกึษาทั่วไป เป็น
อีกหนึ่งเครื่องยืนยันตัวตนว่าความหลากหลายทางเพศภาวะไม่เป็นภาวะที่ส่งผลลบ หรือเป็นปม
ดอ้ยอย่างที่สงัคมอาจจะเขา้ใจคลาดเคลื่อน 

ภูมิสู้ความเครียดยังสรา้งร่วมได้จากสังคม แรงฟ้ืนใจที่เชิงสังคมเข้าใจ ยอมรบั และ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะรูส้ึกเป็นตนเอง ผ่าน
บุคคลใกลช้ิดทัง้จากแฟน เพื่อนร่วมชัน้เรียน นักเรียน นักศึกษารุ่นที่พี่ช่วยใหม้ีพืน้ที่ปลอดภัย ให้
ค าแนะน า ช่วยฟ้ืนฟสูขุภาวะ ท าใหจ้ิตใจรูส้กึผ่อนคลายหลงัเหตกุารณต์งึเครียดเกิดขึน้ รวมถึงการ
เขา้ร่วมกลุ่ม ชุมชน องคก์ารที่มีสมรรถนะช่วยเหลือความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ แรง
ฟ้ืนใจที่นักเรียน  นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะเขา้ถึงได้มีอยู่ 5 รูปแบบ
ได้แก่ 1 การได้รับแรงสนับสนุนทางใจจากบุคคลใกล้ชิด 2 การเข้าหาตัวแบบและกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ 3 การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญ 4 อาจารยผ์ูส้อนที่เปิดกวา้งและเขา้ใจใน
ความแตกต่างหลากหลายทางเพศ และ 5 คณะ มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบ 

การไดร้บัแรงสนบัสนนุทางใจจากบุคคลใกลช้ิดหมายถึง การสนบัสนุนทางสงัคมใกลช้ิด
ระดบับุคคลสู่บุคคล บุคคลใกลช้ิดย่อมรูจ้ัก คุน้เคยและปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกัน ใหค้วามส าคัญ
ของความสมัพันธ์ผ่านมิตรภาพ สายใยในครอบครวั ความเอาใจใส่ของคนรกั บุคคลใกลช้ิดปรบั
บรรยากาศ สรา้งความรูส้ึกมั่นใจ พูดคุยตอบสนองความตอ้งการ เมื่อสงัเกตไดถ้ึงความไม่ปกติ
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ทางอารมณ์และความรูส้ึก ดูแลความปลอดภัยทางดา้นร่างกายและจิตใจไม่ใหเ้สี่ยงอันตราย ให้
ความช่วยเหลือไดใ้นระยะเวลาทันทีดว้ย โดยไม่ไดก้ล่าวต าหนิหรือสืบสวนเหตุการณ์ ช่วยคลาย
ความกงัวลความตงึเครียดได ้

การเขา้หาตวัแบบและกลุ่มความหลากหลายทางเพศหมายถึง การมีบุคคลหลากหลาย
ทางเพศและเพศภาวะตวัแบบที่สามารถสอบถาม พดูคุยแบ่งปันประสบการณเ์มื่อมีความกงัวลใจ 
บุคคลขา้มเพศตัวแบบคือตัวอย่างบุคคลที่น่าเชื่อถือ ไวว้างใจ เช่น นักเรียนหรือนักศึกษากะเทย 
นกัเรียนหรือนกัศึกษาขา้มเพศรุ่นพี่สามารถบอกเล่าการเผชิญความเครียดในบริบทต่าง ๆ ในและ
นอกมหาวิทยาลยั มีประสบการณ์ตรงของกระบวนการขา้มเพศ ตัวแบบนีส้ามารถใหค้ าแนะน า 
แบ่งปันขอ้มูลที่เป็นประโยชนต่์อความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ เช่น กระบวนการขา้ม
เพศ สขุภาพทางเพศหรือสขุภาวะซึ่งไม่สามารถหาไดจ้ากกลุม่สงัคมแวดลอ้มทั่วไป 

การยืนยนัเพศวิถีจากผูเ้ชี่ยวชาญหมายถึง การไดร้บัความช่วยเหลือ เขา้ถึงบริการทาง
การแพทยจ์ากผูเ้ชี่ยวชาญ มีองคค์วามรูค้วามเขา้ใจในความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ 
จิตแพทย ์นักจิตวิทยาคลินิกผ่านการอบรมในหลกัสูตรสมรรถนะความหลากหลายทางเพศและ
เพศภาวะ ผูเ้ชี่ยวชาญใหข้อ้แนะน า ความรูป้ราศจากอคติหรือการตีตรา มีความเขา้ใจในประเด็น
เชื่อมโยงถึงมิติเปราะบางอ่ืน ๆ เหมาะสมต่อทั้งสุขภาพและสุขภาวะ ผลดีของการไดร้บัความ
ช่วยเหลือเขา้ถึงบริการทางการแพทย ์เช่น การไดร้บัการวินิจฉัยและไดร้บัใบรบัรองแพทยท์ี่ช่วย
ยืนยนัอตัลกัษณเ์พศภาวะ มีเอกสารส าคญัที่เป็นหลกัฐานเพื่อต่อรองต่อคณะและมหาวิทยาลยั 

อาจารย์ผูส้อนที่เปิดกวา้งและเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางเพศหมายถึง 
บุคลากรผูส้อนในมหาวิทยาลัย มีความรูค้วามเขา้ใจผูเ้รียนที่มีความแตกต่างหลายเป็นพืน้ฐาน 
โดยเฉพาะมิติเปราะบางทางดา้นความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ค านึงถึงความแตกต่าง 
เขา้ใจในอตัลกัษณท์างเพศและการแสดงออกทางเพศของนกัเรียน นกัศึกษา สามารถสรา้งวิชาชัน้
เรียนใหเ้ป็นมิตร เอือ้บรรยากาศซึ่งลดความขัดแยง้ ลดความแตกต่างของลักษณะทางเพศ และ
ค านึงถึงผลสมัฤทธิ์การเรียนเป็นท่ีตัง้ 

โรงเรียน มหาวิทยาลยัมีการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบหมายถึง คณะกรรมการบริหารของ
โรงเรียน คณะ มหาวิทยาลยัมีมติเห็นชอบ อ านวยความสะดวก ปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบขอ้บงัคับ 
เมื่อไดร้บัเรื่องพิจารณารอ้งขอจากนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศ
ภาวะ การปรบัเปลี่ยนค านึงถึงหลกัการปฏิบติัเท่าเทียมกนั ลดอคติที่สรา้งการกดทบั แบ่งแยกที่มา
จากกฎระเบียบเขม้งวดของสถานศกึษาโดยตรง เช่น การอนุญาตใหน้กัเรียนหรือนกัศกึษาแต่งกาย
ตามเพศสภาพ เป็นการปรบัเปลี่ยนกฎระเบียบเป็นไปเพื่อความยติุธรรมทางเพศและเพศภาวะ  
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ในทา้ยที่สุดแนวทางปฏิบัติที่น าเสนอขา้งต้น ไดพ้ัฒนามาจากข้อคน้พบของงานวิจัย 
ศึกษาจากนักศึกษาในช่วงวัยรุ่นสู่วัยผูใ้หญ่ที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะ ระดับ
ปริญญาตรีภาคปกติของประเทศไทย ซึ่งอาจจะไม่สอดคลอ้งกับนักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงวัย
หรือบริบทอ่ืน เช่น นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนหรือนักศึกษาตามอัธยาศัย นักเรียนหรือ
นกัศึกษาหลกัสตูรนานาชาติ เนื่องจากอตัลกัษณท์างเพศและสภาพการณค์วามเครียดเป็นบริบท
ซบัซอ้น เชื่อมโยงกับภาวะ สภาพการณท์างสงัคมอ่ืน ๆ ดังนัน้ความเครียดของความหลากหลาย
ทางเพศและเพศภาวะที่แต่ละบุคคลจะพบเจอ จึงอาจจะมีสภาพบริบทแตกต่างกนั แต่ผูเ้ขียนหวงั
ว่าแนวทางปฏิบติัที่ไดน้ าเสนอสามารถใชเ้พื่อลดทอน เยียวยา บรรเทาผลกระทบความเครียดและ
มีแรงฟ้ืนใจส าหรบัการต่อสู ้รบัมือ ฝ่าฟันอคติจากความไม่เท่าเทียมกนัทางเพศ เสรมิสรา้งเป็นแรง
พลงัใจเอือ้ใหป้ระสบความส าเรจ็ในมิติตวัตนอื่น ๆ ไดด้ว้ย เช่น การเรียน ความสมัพนัธ ์นอกจากนี ้
ผูเ้ขียนเสริมแหล่งขอ้มูลอันเป็นประโยชนข์องชุมชน องคก์ารช่วยเหลือ นอกพืน้ที่มหาวิทยาลัย
เบือ้งต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความหลากหลายทางเพศและเพศภาวะเข้าถึงตามแต่
เหมาะสมต่อสุขภาพทางเพศและเพศภาวะของตนเอง เช่น การเขา้ถึงบริการทางการแพทยเ์พื่อ
กระบวนการขา้มเพศ การรบัรองเพศภาวะโดผผูเ้ชี่ยวชาญ การติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว
ทางกฎหมายของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นตน้ 
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คลินิกสุขภาพเพศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์
แนวทางการใหบ้ริการ: การใชฮ้อรโ์มนเพื่อการขา้มเพศ อาการและ
โรคต่อม ไรท้่อที่เก่ียวกับฮอรโ์มนเพศ การผ่าตัดเพื่อการข้ามเพศ
บริการส าหรบับุรุษและสตรีขา้ม ในส่วนคลินิก “CU Buddy Clinic 
บริการสขุภาพวยัรุน่ครบวงจร ใหค้  าปรกึษาแก่วยัรุ่นและครอบครัว 
โดยจิตแพทย ์เด็กและวยัรุน่ 
ช่องทางติดต่อ: รพ.จุฬาลงกรณ์ ชั้น 15 (เดิม 7) อาคาร ภปร รพ.
จฬุาลงกรณ ์
ติตต่อสอบถาม: 02-256-5286, 02-256-5298 
Facebook page: คลินิกสขุภาพเพศ รพ.จฬุาลงกรณ ์ 
  
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน  
แนวทางการใหบ้ริการ: ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของกะเทย คน
ขา้มเพศ คนที่มีความหลากหลายทางเพศ ใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
เนน้ในเชิงนโยบาย การผลกัดนักฎหมายรบัรองเพศ  
ช่องทางติดต่อ: 126/61 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
เขตภาษีเจรญิ กรุงเทพมหานคร 10160  
ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม : 095-361-5796 Email: thaitga@gmail.com 
Facebook page: เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย 
Website: www.thaitga.org  
 
มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
แนวทางการใหบ้ริการ: ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิมนุษยชนดา้น ความ
เป็นธรรมทางเพศ  
ช่องทางติดต่อ: 4 ซอยเพชรเกษม 24 แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต
ภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ 10160 
ติ ด ต่ อ ส อบ ถ าม : 02-868-4344 Email: forsogi.thai@gmail.com 
Facebook page: มนธ.เพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ( for-
sogi) 
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คลินิกแทงเจอรีน (Tangerine clinic)  
แนวทางการใหบ้รกิาร: บริการใหค้  าปรกึษาเรื่องการใชฮ้อรโ์มนเพื่อการ
ขา้มเพศ และการตรวจติดตามดูแลสขุภาพระดบัฮอรโ์มน รวมไปถึงการ
ใหบ้รกิารทางสขุภาพแบบเฉพาะ เช่น การท าศลัยกรรมเพื่อการขา้มเพศ 
การตรวจ คดักรองและรกัษาโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์ทัง้นีย้งัมีบริการ
สขุภาพอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับคนขา้มเพศอีกหลายรายการ รวมไปถึงการ
ส่งต่อการบรกิารส าหรบัเด็กและวยัรุน่ขา้มเพศ 
ช่องทางติดต่อ: อาคารจามจรุีสแควร ์เลขที่ 319 หอ้งเลขที่ 11091-1116 
ชัน้ 11 ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
ติดต่อสอบถาม: 902-160-5372 ต่อ 205, 061-979-0866, 099-452-
5411 Facebook page: Tangerine Clinic 
LINE: @tangerineclinic 
 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
แนวทางการให้บริการ: การจัดสวัสดิการสังคม คุ้มครองพิทักษ์สตรี ผู้
แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด และบคุคลในครอบครวั สรา้งความ
เขม้แข็ง ใหแ้ก่สถาบนัครอบครวั คุม้ครองสวสัดิภาพบคุคลในครอบครวั 
ช่องทางติดต่อ:  255 บรเิวณสถานสงเคราะหเ์ด็กหญิงบา้นราชวิถี ถนนราช
วิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
ติดต่อสอบถาม: 02-306-8746 สายด่วน 1300 ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
Website: www.dwf.go.th 
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