
รายงานสรุปเกีย่วกบัการรังแกด้วยเหตุแห่งเพศภาวะและเพศวิถี 

ประเทศไทยเป็นมิตรต่อ LGBTจริงหรือ? 

 

บทน า 1 

หลกัการสิทธิมนุษยชนสากลและปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (มาตราท่ี 26) ระบุไวว้า่ บุคคลทุก

คนพึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษา 2 

ทวา่ การรังแกและการกลัน่แกลง้อาจเป็นสาเหตุในการละเมิดสิทธิดงักล่าวและส่งผลกระทบต่อการเขา้

เรียนของผูท่ี้ตกเป็นเหยือ่ของการรังแก ตลอดจนคุณภาพของการเรียนรู้และชีวติการเป็นนกัเรียนนกัศึกษา

โดยภาพรวมได ้3 นอกจากนั้นการรังแกซ่ึงถือเป็นความรุนแรง 4 รูปแบบหน่ึงอาจส่งผลต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน

อ่ืนๆ ดว้ย เช่น สิทธิดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั เกียรติ ศกัด์ิศรี และอิสระจากการเลือกปฏิบติั อีกดว้ย 5 

แมว้า่ทุกคนมีโอกาสท่ีจะไดรั้บผลกระทบ แต่คนท่ีมีความแตกต่างจากคนส่วนใหญ่มกัมีโอกาสท่ีจะตก

เป็นเหยือ่ของการละเมิดมากท่ีสุด 6 โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองวา่เป็นเลสเบ้ียน เกย ์คนรักสอง

เพศ คนขา้มเพศ หรือท่ีเรียกรวมวา่ บุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBT) มกัไดรั้บผลกระทบจากการรังแก

มากกวา่คนกลุ่มอ่ืนในสงัคม 7 มีรายงานวา่นกัเรียน LGBT มากกวา่คร่ึงในหลายประเทศในยโุรปและ

เอเซียเคยถูกรังแกเพราะรักเพศเดียวกนัหรือเพราะบุคลิกการเป็นคนขา้มเพศของตนเอง 8 

งานวจิยัพบวา่การรังแกดงักล่าวส่งผลต่อภาวะซึมเศร้า ความกงัวล ลดความภาคภูมิใจในตนเอง9อตัราการ

ใชส้ารเสพติดท่ีสูงข้ึน การมีเพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ป้องกนั การติดเช้ือเอชไอว ีการท าร้ายตนเอง และการฆ่าตวั

ตาย 10นกัเรียน LGBT จึงมกัปกป้องตวัเองจากความรุนแรงและการข่มขูด่ว้ยการปกปิดเพศภาวะและเพศ

วถีิของตนไม่ใหเ้พื่อนและครอบครัวไดรั้บรู้11 

ชาวต่างชาติและคนไทยบางส่วนมกัมองวา่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดรับเพศภาวะและเพศวถีิท่ี

หลากหลาย ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีหน่วยงานของรัฐบาลไดใ้ชมุ้มมองดงักล่าวมาเป็นเคร่ืองมือในการ

โฆษณาเพือ่ดึงดูดนกัท่องเท่ียวท่ีเป็น LGBT ใหเ้ขา้มาเท่ียวประเทศไทยในโครงการ gothai.befree 12 

อยา่งไรกต็ามนกัวจิยับางกลุ่มกลบัช้ีวา่สงัคมไทยนั้นเพียงแค่ “อดทนไดแ้ต่ไม่ยอมรับ” คนรักเพศเดียวกนั

และสรุปวา่ความเช่ือท่ีวา่ประเทศไทยเปรียบเหมือน “สวรรคข์องชาวเกย”์ เป็นเพียงมายาคติ 13 เท่านั้น แมว้า่

ท่ีผา่นมาเคยมีงานวจิยัเก่ียวกบัการรังแกหรือกลไกในการจดัการกบัการรังแกในโรงเรียนในประเทศไทย 14 

แต่กย็งัเป็นเพียงหลกัฐานท่ีเป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกบัการรังแกนกัเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองวา่เป็น LGBT เท่านั้น 15 

งานวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดช่องวา่งดา้นขอ้มูลหลกัฐานดงักล่าว และเพือ่ใหค้  าแนะน าเชิงนโยบาย

และการด าเนินโครงการในการจดัการกบัประเดน็การรังแก จึงนบัไดว้า่รายงานฉบับนีเ้ป็นงานวจิัยเกีย่วกบั

การรังแกอย่างเป็นระบบคร้ังแรกในประเทศไทย 

  

บทวเิคราะห์ในรายงานสรุปน้ีคดัลอกมา

จากงานวจิยัโดยองคก์ารเพื่อการศึกษา 

วทิยาศาสตร์ และวฒันธรรม ร่วมกบั

องคก์ารแพลนอินเตอร์เนชัน่แนลประ

เทศไทย ซ่ึงด าเนินการวจิยัโดย

มหาวทิยาลยัมหิดล1 

งานวจิยัคร้ังน้ีศึกษาขอ้มูลเชิงคุณภาพ

และปริมาณจากนกัเรียน ผูบ้ริหาร และ

ครู ในหา้จงัหวดัจากส่ีภูมิภาคของ

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคใต)้  

นกัเรียน 2,070 คนตอบแบบสอบถามบน

คอมพิวเตอร์ดว้ยตวัเอง และนกัเรียน ครู 

และผูบ้ริหารรวมทั้งหมด 450 คนให้

ขอ้มูลเชิงคุณภาพผา่นการสมัภาษณ์เชิง

ลึกและการสนทนากลุ่ม 

นกัเรียนทั้งหมดก าลงัศึกษาในระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 (เกรด 7 -12) และมี

อายรุะหวา่ง 13 ถึง 20 ปี 
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ความเข้าใจเกีย่วกบัการรังแกของคนไทย 

ทั้งนกัเรียนและครูไดอ้ธิบายถึงการรังแกรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ การหยอกลอ้ ซ่ึงเป็น

พฤติกรรมท่ีปราศจากอนัตราย การกลัน่แกลง้ ซ่ึงไม่ร้ายแรงเท่าใดนกั และการ

รังแก ซ่ึงเป็นค าท่ีใชใ้นเชิงวชิาการส าหรับค าวา่ bullying และมกัมีความรุนแรงเขา้

มาเก่ียวขอ้ง 

ความเขา้ใจต่อการรังแกท่ีแตกต่างของนกัเรียนนั้นข้ึนอยูก่บัเจตนาท่ีรับรู้ (เป็นมิตร

หรือศตัรู) และความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่กรณี (เพื่อน ศตัรู หรือไม่ใช่ทั้งสองอยา่ง) 

โดยมีทั้งพฤติกรรมทางกาย วาจา สงัคม เพศ และส่ือออนไลน์ ส่วนครูนั้นมกัเขา้ใจ

การรังแกในลกัษณะการต่อสู้ทางกายเท่านั้น 

แมว้า่การหยอกลอ้ไม่ถูกมองวา่เป็นปัญหาส าหรับคู่กรณีเสมอไป แต่กน็ าไปสู่

พฤติกรรมท่ีร้ายแรงมากยิง่ข้ึนต่อวยัรุ่นท่ีชอบเพศเดียวกนัหรือเป็นคนขา้มเพศใน

ภายหลงัได ้

 
การรังแกอนัเน่ืองมาจากการเกลยีดกลวัคนรักเพศเดียวกนัและคนข้ามเพศ 

กวา่คร่ึงหน่ึง (56%) ของนกัเรียนท่ีระบุตวัเองวา่เป็น LGBT รายงานวา่ถูกรังแกใน

รอบหน่ึงเดือนท่ีผา่นมาเพราะเพศภาวะและเพศวถีิของตน 

25% ของนกัเรียนท่ีไม่ไดร้ะบุตวัเองวา่เป็น LGBT รายงานวา่ถูกรังแกเพราะถูกคิด

วา่เป็นคนขา้มเพศหรือชอบเพศเดียวกนั ซ่ึงเป็นการยนืยนังานวจิยัก่อนหนา้น้ีท่ี

ระบุวา่การรับรู้ถึงความชอบเพศเดียวกนัและตวัตนขา้มเพศนั้นเป็นเหตุใหบุ้คคล

สามารถตกเป็นเหยือ่ของการถูกรังแกได ้16 

นกัเรียน LGBT กล่าววา่การรังแกมีดว้ยอยูก่นัหลายรูปแบบ (ดูดา้นขวา) ตั้งแต่ ทาง

วาจา (การด่าทอซ่ึงหนา้หรือผา่นทางส่ือออนไลน์) ทางกาย (การตบตี เตะ) ทาง

สงัคม (การกีดกนัซ่ึงหนา้หรือทางสงัคม) และทางเพศ (การลวนลาม) เป็นตน้ 17 
 

นอกจากรูปแบบการรังแกดงักล่าวขา้งตน้ ปัจจุบนันกัเรียนชายท่ีเป็นเกย ์ชายรัก

สองเพศ หรือกะเทยยงัเผชิญกบัการรังแกในรูปแบบการแกลง้  

ข่มขืนหรือร่วมเพศเพื่อใหอ้บัอาย ส่วนนกัเรียนทอม 18 หรือหญิงท่ีมองวา่ตวัเอง  

เป็นผูช้าย (ชายขา้มเพศ) มกัเป็นท่ีช่ืนชอบของเพือ่นๆ นอ้ยท่ีสุดในโรงเรียน 

บางโรงเรียนร้ายแรงถึงขั้นมีกลุ่มเกลียดทอม 
  
 
 
  

“บางคร้ังเดก็ๆ แค่หยอกลอ้สนุกกนัแต่ผูใ้หญ่อาจคิดวา่นัน่

คือการรังแก แต่จริงๆ แลว้เราแค่เล่นกนั” 

“ผมคิดวา่การรังแกไม่เหมือนกบัการแกลง้ เพราะเวลาท่ีเรา

แกลง้เราแค่อยากหวัเราะสนุกสนาน แต่รังแกมนัเหมือนเรา

ก าลงัโกรธ เกลียด และไม่ชอบคนท่ีเรารังแก เรากเ็ลยท า

อยา่งนั้น มนัเป็นอารมณ์ท่ีไม่เหมือนกนั” 

“การกลัน่แกลง้เป็นการหยอกลอ้กนั แมว้า่จะแกลง้กนั

จริงๆ เรากไ็ม่ไดฉุ้ดกระชากลากดึง และไม่ไดมี้ความ

รุนแรง แต่การรังแกเป็นการท าร้ายโดยตรง ทั้งทางร่างกาย

และจิตใจ แต่การแกลง้ไม่ค่อยรุนแรง แต่ถา้ถามผมๆ คิดวา่

กค็ลา้ยๆ กนั ไม่วา่จะเป็นการแกลง้หรือรังแกกไ็ม่ดีทั้งนั้น” 
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ความชุก (%) ของการรังแกในกลุ่มเยาวชน LGBT  

แยกตามประเภทการรังแก 

เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้พบวา่นกัเรียนท่ีเป็นเลสเบ้ียน หญิงรัก

สองเพศ และ “ชายขา้มเพศ” ตกเป็นเหยือ่ของการรังแกเพราะ

เพศภาวะและเพศวถีิสูงท่ีสุด และมากกวา่นกัเรียนชายท่ีเป็นเกย ์

ชายรักสองเพศ หรือกะเทย ทั้งโดยภาพรวมและโดยพฤติกรรม

การรังแกแต่ละประเภท 
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ตวัอยา่งในงานวจิยัคร้ังน้ีในกรุงเทพฯ ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี

อตัราในการตกเป็นเหยือ่ของการรังแกเพราะเป็นหรือถูกมองวา่เป็น LGBT สูง

กวา่ตวัอยา่งการวจิยัในภาคกลางและภาคเหนือ 

อตัราส่วนการตกเป็นเหยือ่ของการรังแกไม่แตกต่างกนัมากนกัระหวา่งนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และมธัยมศึกษาตอนปลาย แต่นกัเรียนระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้มกัเผชิญกบัพฤติกรรมการรังแกดว้ยวาจามากกวา่  

(ดูดา้นขวา)  

นกัเรียนเกย ์รักสองเพศ และ “หญิงขา้มเพศ” มกัถูกกลัน่แกลง้หรือรังแกโดย

นกัเรียนชายบริเวณหนา้หอ้งน ้า ท าใหบ้างคนถึงกบัไม่เขา้หอ้งน ้าเลยตลอดทั้ง

วนั หรือเขา้เฉพาะเวลาท่ีไม่มีคนอ่ืนอยูด่ว้ย ดว้ยเหตุน้ีนกัเรียนบางคนจึงแนะน า

วา่ควรจดัใหมี้หอ้งน ้าส าหรับเพศท่ีสาม 

นกัเรียนส่วนหน่ึงกล่าววา่บางคร้ังนโยบายของโรงเรียนกเ็องเป็นเหตุของความ

รุนแรงเชิงโครงสร้างและเชิงสงัคม ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนท่ีเป็นคนขา้มเพศกล่าว

วา่ขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดเก่ียวกบัระเบียบการแต่งกายและการไวท้รงผมใหต้รงกบั

เพศก าเนิดท าใหต้นรู้สึกอึดอดั และรู้สึกถูกบงัคบัใหท้ าตามบรรทดัฐานของเพศ

ตรงขา้ม แต่หลายโรงเรียนกลบัมองเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองเลก็นอ้ยทั้งๆ ท่ีแนวการ

ปฏิบติัดงักล่าวมีความเก่ียวโยงกบัพฤติกรรมการรังแกโดยตรง เช่น การบงัคบัให้

นกัเรียนหญิงท่ีเป็น “ชายขา้มเพศ” ไวผ้มทรงบ๊อบสั้นท าใหดู้เป็นตวัตลกใน

สายตาของนกัเรียนคนอ่ืนๆ ท่ีมกัจอ้งเล่นงานหรือกลัน่แกลง้ตนอยูเ่ป็นประจ า 

ปฏิกริิยาของผู้เห็นเหตุการณ์ 

ผูเ้ห็นเหตุการณ์การกลัน่แกลง้หรือรังแกบุคคลท่ีเป็น LGBT มีปฏิกิริยา

ตอบสนองท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ระดบัความรุนแรงของ

พฤติกรรม และความสมัพนัธ์กบัผูถู้กรังแก 

ปฏิกิริยาดงักล่าวอาจไดแ้ก่ 

 ไม่ท าอะไร )เพราะคิดวา่เป็นเพียงการเล่นสนุกกนัระหวา่งเพื่อน(  

 ผสมโรงดว้ย พยายามหา้ม  

 แจง้ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบหากเป็นเหตุการณ์ท่ีรุนแรง 

 ทั้งน้ี ผูเ้ห็นเหตุการณ์อาจมีปฏิกิริยามากกวา่หน่ึงอยา่งต่อ

สถานการณ์เดียวกนั 

 

ผลการวจิยัเชิงคุณภาพพบวา่การปฏิบติัตามบรรทดัฐานทาง

เพศตามเพศก าเนิดของนกัเรียนมีความส าคญัมากกวา่

ขอ้เทจ็จริงวา่นกัเรียนคนนั้นเป็นคนรักเพศเดียวกนั เป็นคนรัก

ต่างเพศ หรือรักไดม้ากกวา่หน่ึงเพศ ดงัจะเห็นไดช้ดัเจนจาก

ผลการวจิยัเชิงปริมาณในกลุ่มนกัเรียนชายท่ีมีลกัษณะความ

เป็นชายนอ้ยกวา่คนอ่ืน โดย 70% ของนกัเรียนชายกลุ่มน้ีเคย

ถูกกลัน่แกลง้หรือรังแกเพราะลกัษณะ LGBT ของตน ซ่ึงเป็น

อตัราความชุกท่ีสูงท่ีสุดในงานวจิยัคร้ังน้ี 

 
 

 

“บางคนกไ็ม่สนใจ แต่บางคนกช่็วยหา้มถา้เป็นเพื่อนสนิท ถา้ไม่ใช่

เพื่อนสนิท เคา้กไ็ม่ยุง่”  

“บางทีพวกเคา้กถ่็ายรูปดว้ย...แลว้โพสตล์งเฟซบุค...แลว้กแ็ทก็รูป

ต่อไปเร่ือยๆใหก้บัเพื่อนในชั้น”  

“ถา้พวกเคา้ไม่ร่วมผสมโรงกจ็ะยนืดูเฉยๆ...และกห็วัเราะ”  

“ในตอนแรกพวกเคา้ไม่ไดส้นใจ...แต่ถา้มากเกินไปเคา้กจ็ะเขา้มายุง่” 
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ปฏิกริิยาของผู้ถูกรังแก 

เกือบสองในสาม (68%) ของผูถู้กรังแกเพราะการเกลียดกลวัคนรักเพศ

เดียวกนัและคนขา้มเพศกล่าววา่ไม่ไดบ้อกใหใ้ครรู้หรือไม่ไดพ้ดูคุยกบั

ใคร และเกือบหน่ึงในส่ี (23%) ไม่ไดท้ าอะไรโดยบอกวา่ “บอกใครไป

กเ็ท่านั้น”  

คนส่วนใหญ่ท่ีมีปฏิกิริยาต่อการรังแกบอกวา่พวกเขา สู้กลบั (63%) 

หรือปรึกษาเพื่อน (51%) นอ้ยคนมากท่ีแจง้ใหก้บับุคลากรหรือครูใน

โรงเรียนทราบ (8%) ครูแนะแนว (6%) ครูฝ่ายปกครอง (3%) บุคลากร

อ่ืนๆ (2%) และผูอ้  านวยการ (0.5%) 

 

ผลกระทบของการรังแก 

เม่ือเปรียบเทียบกบัคนท่ีไม่เคยถูกรังแกเลยพบวา่นกัเรียนท่ีถูกรังแกเพราะรัก

เพศเดียวกนัหรือมีบุคลิกขา้มเพศไดรั้บผลกระทบเหล่าน้ีสูงกวา่ ไดแ้ก่ ขาด

เรียนในเดือนท่ีผา่นมา ด่ืมแอลกอฮอล ์ซึมเศร้า มีเพศสมัพนัธ์โดยไม่ป้องกนั

ในรอบสามเดือนท่ีผา่นมา และพยายามฆ่าตวัตายในรอบหน่ึงปีท่ีผา่นมา อีก

ทั้งยงัมีอาการซึมเศร้าและพยายามฆ่าตวัตายสูงกวา่นกัเรียนท่ีถูกรังแกดว้ย

สาเหตุอ่ืนๆ อีกดว้ย 

เช่น 

 เกือบหน่ึงในส่ี (23%) ของนกัเรียนท่ีถูกรังแกเพราะรักเพศเดียวกนัหรือ

เป็นคนขา้มเพศมีภาวะซึมเศร้า ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีไม่ถูกรังแกเลยมี

ภาวะดงักล่าวเพียงแค่ 6% เท่านั้น 

 เกือบหน่ึงในสาม (31%) ของนกัเรียนท่ีถูกรังแก ไม่วา่จะดว้ยเหตุของ

การแสดงออกซ่ึงเพศภาวะ เพศวถีิ หรือ เหตุผลอ่ืนใดกต็าม ขาดเรียน

ในช่วงหน่ึงเดือนท่ีผา่นมา ในขณะท่ีนกัเรียนท่ีไม่ถูกรังแก มีอตัราขาด

เรียนเพียง 15% เท่านั้น 

 เกือบ 7% ของนกัเรียนท่ีถูกรังแกเพราะเพศภาวะ เพศวถีิ เคยพยายามฆ่า

ตวัตายในช่วงปีท่ีผา่นมา ในขณะท่ีคนท่ีไม่เคยถูกรังแก มีอตัราดงักล่าว

เพียงแค่ 1.2% และคนท่ีถูกรังแกดว้ยเหตุผลอ่ืน มีอตัราดงักล่าว 3.6% 

  

ลกัษณะและความรู้สึกของการรังแก 

คุณตอบโตอ้ยา่งไร?  

“มองดว้ยสายตาร าคาญ”  

“ตบและไล่หนีไป ถา้ไม่สู้เลยพวกเคา้กจ็ะไม่หยดุแกลง้”  

“(ผม) อยากจะแกแ้คน้ (แต่) เราสู้เคา้ไม่ไดเ้พราะพวกเคา้แขง็แรง

กวา่”  
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มาตรการป้องกนัและแก้ไขของโรงเรียนต่อการรังแก 
โรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายมาตรฐานในการจดัการกบัการรังแกโดยทัว่ไป 

เช่น กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ การส่งเสริมจริยธรรม ระบบพี่นอ้ง การ

มองหมายใหค้รูดูแลนกัเรียน หรือการฝึกสมาธิ เป็นตน้ ในกรณีท่ีมีความ

รุนแรง ผูท่ี้รังแกคนอ่ืนอาจถูกตดัคะแนน พกัการเรียน หรือไล่ออก แต่กลบั

ไม่ค่อยมีมาตรการเยยีวยาส าหรับผูถู้กรังแก เวน้เสียแต่กรณีของการทะเลาะ

ววิาทหรือการขโมย และแมว้า่ผูบ้ริหารหรือครูจะมีความมัน่ใจในมาตรการ

ดงักล่าว ความชุกของการรังแกเพราะการเป็น LGBT หรือสาเหตุอ่ืนๆ เป็น

เคร่ืองพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่มาตรการเหล่านั้นยงัไม่เพียงพอ 

โรงเรียนส่วนใหญ่ในการวจิยัคร้ังน้ีไม่มีนโยบายเพื่อป้องกนัการรังแก และ

ไม่มีโรงเรียนใดเลยท่ีมีนโยบายป้องกนัการรังแกเพราะการเป็น LGBT ส่วน

ผูอ้  านวยการและครูมกัมองวา่นโยบายดงักล่าวไม่จ าเป็นเน่ืองจาก: 1) เขา้ใจ

วา่การรังแกหมายถึงการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรุนแรงทางกายเท่านั้น ; 

2) การรังแกนกัเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองวา่เป็น LGBT ส่วนใหญ่ไม่ถูกรายงาน

ใหก้บัครูหรือผูอ้  านวยการทราบ ; 3) ครูส่วนใหญ่ไม่คิดวา่นกัเรียน LGBT 

เป็นผูก้ระท าหรือเหยือ่ของการถูกรังแก ; 4) เช่ือวา่นกัเรียนท่ีถูกรังแกนั้นมี

จ านวนนอ้ยมาก 19 จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งมีโครงการป้องกนัเป็นการเฉพาะ 

บางโรงเรียนมีมาตรการชัว่คราวในการป้องกนั (เช่น อนุญาตใหน้กัเรียนชาย

ท่ี “ออกสาว” นอนแยกหอ้งต่างหากจากนกัเรียนชายคนอ่ืนๆ ระหวา่งการ

เขา้ค่าย) แต่กมี็เพยีงไม่ก่ีโรงเรียนเท่านั้นท่ีมีมาตรการดงักล่าว 

หลายโรงเรียนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงตวัตนของตวัเองผา่น

ทางกิจกรรมของโรงเรียน เช่น การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ จดัดอกไม ้เป็นพธีิกร

ในงานของโรงเรียน เป็นตน้ เพื่อใหน้กัเรียนกลุ่มน้ีไดแ้สดงศกัยภาพของ

ตวัเองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการยอมรับอีกดว้ย อยา่งไรกต็าม นกัเรียน

ส่วนหน่ึงร้องเรียนวา่กิจกรรมดงักล่าวมกัละเลยความรู้สึกหรือความ

ละเอียดอ่อนบางอยา่งจนกลายเป็นการส่งเสริมและหล่อเล้ียงอคติต่อ

นกัเรียน LGBT ไป นอกจากนั้นนกัเรียนบางคนกล่าววา่กิจกรรมต่างๆ 

เหล่าน้ีมกัเป็นกิจกรรมส าหรับนกัเรียนกะเทย และละเลยนกัเรียนหญิงท่ีเป็น

ทอมดว้ย 

ส าหรับโรงเรียนท่ีมีการจดัการกบัการรังแก กม็กัหนีไม่พน้การลงโทษ

ผูก้ระท าเม่ือไดรั้บแจง้ และแมก้ระทัง่ในกรณีดงักล่าวกย็งัมีการร้องเรียนจาก

นกัเรียนหญิงท่ีเป็นทอมวา่การลงโทษนกัเรียนชายท่ีรังแกหรือกลัน่แกลง้ตน

นั้นเบากวา่การลงโทษท่ีนกัเรียนชายเหล่านั้นไดรั้บหากเป็นการรังแก

นกัเรียนหญิงแทน ทั้งน้ีมีรายงานวา่นกัเรียนทอมมกัไม่ไดรั้บการช่วยเหลือ

และสนบัสนุนเม่ือถูกกลัน่แกลง้หรือรังแกเน่ืองจากไม่ไดแ้จง้ใหค้รูทราบ 

แมว้า่หลายโรงเรียนจะมีครูแนะแนวท่ีคอยใหก้ารช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

กบันกัเรียนท่ีตกเป็นเหยือ่ของการกลัน่แกลง้รังแก แต่นกัเรียนท่ีถูกรังแกก็

แทบไม่ไดใ้ชบ้ริการความช่วยเหลือดงักล่าวมากนกั นกัเรียนบางคน

ร้องเรียนวา่เม่ือตนแจง้ครูเก่ียวกบัการรังแกกลบัถูกบอกวา่เป็นความผดิของ

ตวัเอง 

รายงานฉบบัน้ียงัช้ีวา่ครูเองจ าเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือและการ

สนบัสนุนในแง่ของความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัประเดน็เร่ืองอตัลกัษณ์และ

ความหลากหลายทางเพศ ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีครูเองยงัคงใชภ้าษาท่ีตีตรา

นกัเรียน LGBT เช่น ค าวา่ “เบ่ียงเบนทางเพศ” เป็นค าท่ีมกัถูกน ามาใชเ้ม่ือ

กล่าวถึงนกัเรียน LGBT แมจ้ะเป็นการกล่าวถึงในเชิงบวกกต็าม ซ่ึงแสดงให้

เห็นวา่ครูเองไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะประณามนกัเรียนท่ีเป็น LGBT อีกค าหน่ึงท่ี

ใชก้นัในกลุ่มครูคือค าวา่ “มีอาการป่วยทางจิต” เพือ่แสดงออกซ่ึงความเห็น

อกเห็นใจนกัเรียนท่ีเป็น LGBT  

บางโรงเรียนมีการเรียนการสอนเพศศึกษาโดยเป็นส่วนหน่ึงของวชิาสุข

ศึกษาและท าการสอนโดยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน

ประจ าต าบลจากกระทรวงสาธารณสุข อยา่งไรกต็ามมีรายงานวา่บทเรียน

เพศศึกษาดงักล่าวยงัไม่ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ เก่ียวกบัอตัลกัษณ์และ

ความหลากหลายทางเพศอยา่งเพียงพอ และมกัเนน้ไปท่ีการส่งเสริมให้

ชะลอการมีเพศสมัพนัธ์คร้ังแรกหลงัจบการศึกษาแลว้ ดงันั้นครูท่ีใหข้อ้มูล

ในงานวจิยัคร้ังน้ีจึงระบุถึงความตอ้งการอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

วทิยากรจากภายนอก และการฝึกอบรมเก่ียวกบัประเดน็ดา้นอตัลกัษณ์และ

ความหลากหลายทางเพศ 

ดงันั้น ส่ิงส าคญัอนัดบัแรกส าหรับโรงเรียนส่วนใหญ่กคื็อการสร้างความ

ตระหนกัเก่ียวกบัความชุกและผลกระทบของการรังแกเพราะการเป็นหรือถูก

มองวา่เป็น LGBT อีกทั้งหากครูเขา้ใจอิทธิพลของมายาคติเก่ียวกบัความ

หลากหลายทางเพศต่อการรังแก ครูกจ็ะสามารถเขา้ใจถึงความจ าเป็นในการ

สอนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และความหลากหลายทางเพศเพื่อจดัการกบัมายาคติและ

ลดการรังแกท่ีเกิดจากมายาคติดงักล่าว
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
รายงายวจิยัเชิงลึกฉบบัน้ีเป็นงานวจิยัคร้ังแรกในประเทศไทยท่ีศึกษาเก่ียวกบัการรังแกนกัเรียนท่ีเป็นหรือถูกมองวา่เป็น LGBT ในโรงเรียน อีกทั้งยงั
แสดงใหเ้ห็นถึงผลกระทบของการรังแกท่ีมีต่อผูถู้กรังแก ไม่วา่จะเป็นการขาดเรียน ภาวะซึมเศร้า หรือความพยายามฆ่าตวัตาย โดยมีขอ้เสนอแนะ
ดงัต่อไปน้ี 
 
ส ำหรับโรงเรียน 

 ก าหนดและบงัคบัใชน้โยบายท่ีหา้มมิใหมี้การรังแกพร้อมทั้งกลไกท่ี

ชดัเจน ซ่ึงครอบคลุมนกัเรียนทุกคนไม่วา่จะมีเพศแบบใด มีการ

จดัการกบัผูก้ระท าพฤติกรรมดงักล่าว โดยไม่ปฏิบติับนพื้นฐานของ

เพศ วถีิทางเพศ การแสดงออกดา้นเพศภาวะ ทั้งในส่วนของผูก้ระท า 

และผูถู้กกระท า 

 บูรณาการเน้ือหาและกิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเพิ่ม

ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขอบข่ายและผลของการรังแกในรายวชิา

อ่ืนๆ อีกทั้งส่งเสริมใหมี้การเรียนการสอนวชิาเพศศึกษาอยา่งรอบ

ดา้นท่ีใหค้วามส าคญักบัประเดน็การยอมรับความหลากหลายและ

การเคารพซ่ึงกนัและกนัไม่วา่บุคคลผูน้ั้นจะมีเพศ เพศภาวะ เพศวถีิ 

ตวัตนทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศแบบใดกต็าม 

 ส่งเสริมการยอมรับอตัลกัษณ์และความหลากหลายทางเพศโดยผา่น

ทางกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนท่ีเป็น LGBT ไดแ้สดงออกซ่ึง

ตวัตนและศกัยภาพของตวัเอง โดยใหน้กัเรียนทุกคนสามารถเขา้ร่วม

ในกิจกรรมต่างๆ ดงักล่าวนั้น ตลอดจนการเป็นผูน้ านกัเรียนไดไ้ม่วา่

จะมีเพศภาวะแบบใดกต็าม 

 สร้างพื้นท่ีท่ีปลอดภยัในโรงเรียนใหก้บันกัเรียนท่ีเป็น LGBT และทา้

ทายมายาคติท่ีปรากฏในกลุ่มนกัเรียน ครู และผูป้กครองเก่ียวกบั

นกัเรียนท่ีเป็น LGBT เช่น การเป็นคนเบ่ียงเบนทางเพศ ผดิปกติ 

อารมณ์รุนแรง หรือชอบฝ่าฝืนกฎระเบียบของโรงเรียน 

ส ำหรับสังคม 

 ส่งเสริมใหเ้กิดการยอมรับอตัลกัษณ์และความหลากหลายทาง

เพศในสงัคมผา่นทางโครงการการรณรงคต่์างๆ ส่ือ และ

กิจกรรมขององคก์รภาคประชาสงัคม 

 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน องคก์รภาค

ประชาสังคมท่ีท างานในประเดน็ดา้นอตัลกัษณ์และความ

หลากหลายทางเพศ และความรุนแรงทางดา้นเพศ 

ส ำหรับผู้ก  ำหนดนโยบำย 

 ก าหนดนโยบายและกลไกการบงัคบัใชใ้นการจดัการความรุนแรง

ทางดา้นเพศในโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงการรังแกเพราะเหตุแห่งเพศ

ภาวะและเพศวถีิดว้ย ตลอดจนนโยบายท่ีเอ้ือใหโ้รงเรียนมีความ

ยดืหยุน่เก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัในการแต่งกายหรือการไวท้รงผม

มากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัตอ้งติดตามการบงัคบัใชน้โยบายต่างๆ ดงักล่าว 

ใหร้างวลักบัโรงเรียนท่ีสามารถลดการรังแกและการเลือกปฏิบติัใน

โรงเรียนลงได ้

 ยกเลิกค าศพัทแ์ละค าอธิบายเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และความหลากหลาย

ทางเพศท่ีมีความโนม้เอียงทางอคติในหลกัสูตรของโรงเรียน และ

พฒันาแบบเรียนและเคร่ืองมือเพือ่สนบัสนุนการป้องกนัการรังแก

อีกดว้ย 

 เพิ่มการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และความ

หลากหลายทางเพศในหลกัสูตรการฝึกหดัครูเพื่อใหว้า่ท่ีครูใน

อนาคตมีความสามารถในการสอนเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าว 

 จดัหาช่องทางใหค้วามช่วยเหลือกบันกัเรียนท่ีถูกรังแก เช่น บริการ

สายด่วน เวบ็บอร์ด หรือแอปพลิเคชัน่บนมือถือ เป็นตน้ 

ส ำหรับกำรวิจัยในอนำคต 

 ควรมีการวจิยัในประเดน็ต่างๆ เหล่าน้ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อศึกษาขอ้มูล

ท่ีเป็นปัจจุบนัเก่ียวกบัสถานการณ์การรังแก นอกจากนั้นควรใหมี้

การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการรังแกในบริบทเฉพาะต่างๆ เช่น โรงเรียน

ประจ า โรงเรียนพระปริยติัธรรม สถานพินิจและคุม้ครองเดก็และ

เยาวชน วทิยาลยัการอาชีพ และศูนยก์ารศึกษานอกโรงเรียน เป็นตน้ 
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