รายงานสรุปเกีย่ วกับการรังแกด้ วยเหตุแห่ งเพศภาวะและเพศวิถี

ประเทศไทยเป็ นมิตรต่ อ
บทนา

LGBTจริงหรือ?

1

หลักการสิ ทธิมนุษยชนสากลและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน (มาตราที่ 26) ระบุไว้วา่ บุคคลทุก

บทวิเคราะห์ในรายงานสรุ ปนี้คดั ลอกมา

คนพึงมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา

จากงานวิจยั โดยองค์การเพื่อการศึกษา

2

วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม ร่ วมกับ

ทว่า การรังแกและการกลัน่ แกล้งอาจเป็ นสาเหตุในการละเมิดสิ ทธิดงั กล่าวและส่ งผลกระทบต่อการเข้า
เรี ยนของผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแก ตลอดจนคุณภาพของการเรี ยนรู ้และชีวติ การเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
โดยภาพรวมได้ นอกจากนั้นการรังแกซึ่งถือเป็ นความรุ นแรง รู ปแบบหนึ่งอาจส่ งผลต่อสิ ทธิข้นั พื้นฐาน
3

4

อื่นๆ ด้วย เช่น สิ ทธิดา้ นสุ ขภาพ ความปลอดภัย เกียรติ ศักดิ์ศรี และอิสระจากการเลือกปฏิบตั ิ อีกด้วย

องค์การแพลนอินเตอร์เนชัน่ แนลประ
เทศไทย ซึ่งดาเนินการวิจยั โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล1

5

งานวิจยั ครั้งนี้ศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ

แม้วา่ ทุกคนมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบ แต่คนที่มีความแตกต่างจากคนส่ วนใหญ่มกั มีโอกาสที่จะตก

และปริ มาณจากนักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร และ

เป็ นเหยือ่ ของการละเมิดมากที่สุด โดยเฉพาะนักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ นเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสอง
6

ครู ในห้าจังหวัดจากสี่ ภูมิภาคของ

เพศ คนข้ามเพศ หรื อที่เรี ยกรวมว่า บุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBT) มักได้รับผลกระทบจากการรังแก

ประเทศไทย (กรุ งเทพฯ ภาคกลาง

มากกว่าคนกลุ่มอื่นในสังคม มีรายงานว่านักเรี ยน LGBT มากกว่าครึ่ งในหลายประเทศในยุโรปและ

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และ

เอเซียเคยถูกรังแกเพราะรักเพศเดียวกันหรื อเพราะบุคลิกการเป็ นคนข้ามเพศของตนเอง

ภาคใต้)

7

8

งานวิจยั พบว่าการรังแกดังกล่าวส่ งผลต่อภาวะซึมเศร้า ความกังวล ลดความภาคภูมิใจในตนเอง อัตราการ

นักเรี ยน 2,070 คนตอบแบบสอบถามบน

ใช้สารเสพติดที่สูงขึ้น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี การทาร้ายตนเอง และการฆ่าตัว

คอมพิวเตอร์ดว้ ยตัวเอง และนักเรี ยน ครู

ตาย นักเรี ยน LGBT จึงมักปกป้องตัวเองจากความรุ นแรงและการข่มขู่ดว้ ยการปกปิ ดเพศภาวะและเพศ

และผูบ้ ริ หารรวมทั้งหมด 450 คนให้

วิถีของตนไม่ให้เพื่อนและครอบครัวได้รับรู ้

ข้อมูลเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิง

9

10

11

ลึกและการสนทนากลุ่ม

ชาวต่างชาติและคนไทยบางส่ วนมักมองว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่เปิ ดรับเพศภาวะและเพศวิถีที่

นักเรี ยนทั้งหมดกาลังศึกษาในระดับชั้น

หลากหลาย ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานของรัฐบาลได้ใช้มุมมองดังกล่าวมาเป็ นเครื่ องมือในการ
โฆษณาเพือ่ ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่เป็ น LGBT ให้เข้ามาเที่ยวประเทศไทยในโครงการ gothai.befree

มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 (เกรด 7 -12) และมี

12

อายุระหว่าง 13 ถึง 20 ปี

อย่างไรก็ตามนักวิจยั บางกลุ่มกลับชี้วา่ สังคมไทยนั้นเพียงแค่ “อดทนได้แต่ไม่ยอมรับ” คนรักเพศเดียวกัน
และสรุ ปว่าความเชื่อที่วา่ ประเทศไทยเปรี ยบเหมือน “สวรรค์ของชาวเกย์” เป็ นเพียงมายาคติ เท่านั้น แม้วา่
13

ที่ผา่ นมาเคยมีงานวิจยั เกี่ยวกับการรังแกหรื อกลไกในการจัดการกับการรังแกในโรงเรี ยนในประเทศไทย

14

แต่กย็ งั เป็ นเพียงหลักฐานที่เป็ นเรื่ องเล่าเกี่ยวกับการรังแกนักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ น LGBT เท่านั้น

15

งานวิจยั ฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดช่องว่างด้านข้อมูลหลักฐานดังกล่าว และเพือ่ ให้คาแนะนาเชิงนโยบาย
และการดาเนินโครงการในการจัดการกับประเด็นการรังแก จึงนับได้วา่ รายงานฉบับนีเ้ ป็ นงานวิจัยเกีย่ วกับ
การรังแกอย่ างเป็ นระบบครั้งแรกในประเทศไทย

ความเข้ าใจเกีย่ วกับการรังแกของคนไทย
ทั้งนักเรี ยนและครู ได้อธิบายถึงการรังแกรู ปแบบต่างๆ ตั้งแต่ การหยอกล้อ ซึ่งเป็ น

“บางครั้งเด็กๆ แค่หยอกล้อสนุกกันแต่ผใู ้ หญ่อาจคิดว่านัน่

พฤติกรรมที่ปราศจากอันตราย การกลัน่ แกล้ง ซึ่งไม่ร้ายแรงเท่าใดนัก และการ

คือการรังแก แต่จริ งๆ แล้วเราแค่เล่นกัน”

รังแก ซึ่งเป็ นคาที่ใช้ในเชิงวิชาการสาหรับคาว่า bullying และมักมีความรุ นแรงเข้า

“ผมคิดว่าการรังแกไม่เหมือนกับการแกล้ง เพราะเวลาที่เรา

มาเกี่ยวข้อง

แกล้งเราแค่อยากหัวเราะสนุกสนาน แต่รังแกมันเหมือนเรา

ความเข้าใจต่อการรังแกที่แตกต่างของนักเรี ยนนั้นขึ้นอยูก่ บั เจตนาที่รับรู ้ (เป็ นมิตร

กาลังโกรธ เกลียด และไม่ชอบคนที่เรารังแก เราก็เลยทา

หรื อศัตรู ) และความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี (เพื่อน ศัตรู หรื อไม่ใช่ท้ งั สองอย่าง)

อย่างนั้น มันเป็ นอารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน”

โดยมีท้ งั พฤติกรรมทางกาย วาจา สังคม เพศ และสื่ อออนไลน์ ส่ วนครู น้ นั มักเข้าใจ

“การกลัน่ แกล้งเป็ นการหยอกล้อกัน แม้วา่ จะแกล้งกัน

การรังแกในลักษณะการต่อสู ้ทางกายเท่านั้น

จริ งๆ เราก็ไม่ได้ฉุดกระชากลากดึง และไม่ได้มีความ
รุ นแรง แต่การรังแกเป็ นการทาร้ายโดยตรง ทั้งทางร่ างกาย

แม้วา่ การหยอกล้อไม่ถูกมองว่าเป็ นปั ญหาสาหรับคูก่ รณี เสมอไป แต่กน็ าไปสู่

และจิตใจ แต่การแกล้งไม่ค่อยรุ นแรง แต่ถา้ ถามผมๆ คิดว่า

พฤติกรรมที่ร้ายแรงมากยิง่ ขึ้นต่อวัยรุ่ นที่ชอบเพศเดียวกันหรื อเป็ นคนข้ามเพศใน

ก็คล้ายๆ กัน ไม่วา่ จะเป็ นการแกล้งหรื อรังแกก็ไม่ดีท้ งั นั้น”

ภายหลังได้

การรังแกอันเนื่องมาจากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและคนข้ ามเพศ
กว่าครึ่ งหนึ่ง (56%) ของนักเรี ยนที่ระบุตวั เองว่าเป็ น LGBT รายงานว่าถูกรังแกใน

ความชุ ก (%) ของการรังแกในกลุ่มเยาวชน LGBT

รอบหนึ่งเดือนที่ผา่ นมาเพราะเพศภาวะและเพศวิถีของตน
40

25% ของนักเรี ยนที่ไม่ได้ระบุตวั เองว่าเป็ น LGBT รายงานว่าถูกรังแกเพราะถูกคิด

35

ว่าเป็ นคนข้ามเพศหรื อชอบเพศเดียวกัน ซึ่งเป็ นการยืนยันงานวิจยั ก่อนหน้านี้ที่

30

ระบุวา่ การรับรู ้ถึงความชอบเพศเดียวกันและตัวตนข้ามเพศนั้นเป็ นเหตุให้บุคคล

25

สามารถตกเป็ นเหยือ่ ของการถูกรังแกได้

20

แยกตามประเภทการรังแก
36
31

29
24

16

15

นักเรี ยน LGBT กล่าวว่าการรังแกมีดว้ ยอยูก่ นั หลายรู ปแบบ (ดูดา้ นขวา) ตั้งแต่ ทาง

10

วาจา (การด่าทอซึ่งหน้าหรื อผ่านทางสื่ อออนไลน์) ทางกาย (การตบตี เตะ) ทาง

5

สังคม (การกีดกันซึ่งหน้าหรื อทางสังคม) และทางเพศ (การลวนลาม) เป็ นต้น

0

17

การละเมิด
ทางกาย

การละเมิด
ทางวาจา

การละเมิด
ทางสังคม

การคุมคาม
ทางเพศ

นอกจากรู ปแบบการรังแกดังกล่าวข้างต้น ปั จจุบนั นักเรี ยนชายที่เป็ นเกย์ ชายรัก

เมื่อเปรี ยบเทียบกันแล้วพบว่านักเรี ยนที่เป็ นเลสเบี้ยน หญิงรัก

สองเพศ หรื อกะเทยยังเผชิญกับการรังแกในรู ปแบบการแกล้ง

สองเพศ และ “ชายข้ามเพศ” ตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกเพราะ

ข่มขืนหรื อร่ วมเพศเพื่อให้อบั อาย ส่ วนนักเรี ยนทอม หรื อหญิงที่มองว่าตัวเอง

เพศภาวะและเพศวิถีสูงที่สุด และมากกว่านักเรี ยนชายที่เป็ นเกย์

เป็ นผูช้ าย (ชายข้ามเพศ) มักเป็ นที่ชื่นชอบของเพือ่ นๆ น้อยที่สุดในโรงเรี ยน

ชายรักสองเพศ หรื อกะเทย ทั้งโดยภาพรวมและโดยพฤติกรรม

บางโรงเรี ยนร้ายแรงถึงขั้นมีกลุ่มเกลียดทอม

การรังแกแต่ละประเภท

18

2

ตัวอย่างในงานวิจยั ครั้งนี้ในกรุ งเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมี

ความชุ ก (%) ของการรังแกในกลุ่มเยาวชน LGBT

อัตราในการตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกเพราะเป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ น LGBT สู ง

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ นและตอนปลาย แยกตามประเภทการรังแก

กว่าตัวอย่างการวิจยั ในภาคกลางและภาคเหนือ
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อัตราส่ วนการตกเป็ นเหยือ่ ของการรังแกไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่นกั เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นมักเผชิญกับพฤติกรรมการรังแกด้วยวาจามากกว่า
(ดูดา้ นขวา)
นักเรี ยนเกย์ รักสองเพศ และ “หญิงข้ามเพศ” มักถูกกลัน่ แกล้งหรื อรังแกโดย
นักเรี ยนชายบริ เวณหน้าห้องน้ า ทาให้บางคนถึงกับไม่เข้าห้องน้ าเลยตลอดทั้ง

18

17

ม. ต้ น

17
14

13
10

การละเมิด
ทางกาย

ม. ปลาย

9

การละเมิด
ทางวาจา

การละเมิด
ทางสังคม

10

การคุมคาม
ทางเพศ

วัน หรื อเข้าเฉพาะเวลาที่ไม่มีคนอื่นอยูด่ ว้ ย ด้วยเหตุน้ ีนกั เรี ยนบางคนจึงแนะนา
ว่าควรจัดให้มีหอ้ งน้ าสาหรับเพศที่สาม

ผลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่าการปฏิบตั ิตามบรรทัดฐานทาง

นักเรี ยนส่ วนหนึ่งกล่าวว่าบางครั้งนโยบายของโรงเรี ยนก็เองเป็ นเหตุของความ

เพศตามเพศกาเนิดของนักเรี ยนมีความสาคัญมากกว่า

รุ นแรงเชิงโครงสร้างและเชิงสังคม ตัวอย่างเช่น นักเรี ยนที่เป็ นคนข้ามเพศกล่าว

ข้อเท็จจริ งว่านักเรี ยนคนนั้นเป็ นคนรักเพศเดียวกัน เป็ นคนรัก

ว่าข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมให้ตรงกับ

ต่างเพศ หรื อรักได้มากกว่าหนึ่งเพศ ดังจะเห็นได้ชดั เจนจาก

เพศกาเนิดทาให้ตนรู ้สึกอึดอัด และรู ้สึกถูกบังคับให้ทาตามบรรทัดฐานของเพศ

ผลการวิจยั เชิงปริ มาณในกลุ่มนักเรี ยนชายที่มีลกั ษณะความ

ตรงข้าม แต่หลายโรงเรี ยนกลับมองเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องเล็กน้อยทั้งๆ ที่แนวการ

เป็ นชายน้อยกว่าคนอื่น โดย 70% ของนักเรี ยนชายกลุ่มนี้เคย

ปฏิบตั ิดงั กล่าวมีความเกี่ยวโยงกับพฤติกรรมการรังแกโดยตรง เช่น การบังคับให้

ถูกกลัน่ แกล้งหรื อรังแกเพราะลักษณะ LGBT ของตน ซึ่งเป็ น

นักเรี ยนหญิงที่เป็ น “ชายข้ามเพศ” ไว้ผมทรงบ๊อบสั้นทาให้ดูเป็ นตัวตลกใน

อัตราความชุกที่สูงที่สุดในงานวิจยั ครั้งนี้

สายตาของนักเรี ยนคนอื่นๆ ที่มกั จ้องเล่นงานหรื อกลัน่ แกล้งตนอยูเ่ ป็ นประจา

ปฏิกริ ิยาของผู้เห็นเหตุการณ์
ผูเ้ ห็นเหตุการณ์การกลัน่ แกล้งหรื อรังแกบุคคลที่เป็ น LGBT มีปฏิกิริยา
ตอบสนองที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ ระดับความรุ นแรงของ

“บางคนก็ไม่สนใจ แต่บางคนก็ช่วยห้ามถ้าเป็ นเพื่อนสนิท ถ้าไม่ใช่

พฤติกรรม และความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ูกรังแก

เพื่อนสนิท เค้าก็ไม่ยงุ่ ”

ปฏิกิริยาดังกล่าวอาจได้แก่

“บางทีพวกเค้าก็ถ่ายรู ปด้วย...แล้วโพสต์ลงเฟซบุค...แล้วก็แท็กรู ป

 ไม่ทาอะไร (เพราะคิดว่าเป็ นเพียงการเล่นสนุกกันระหว่างเพื่อน)

ต่อไปเรื่ อยๆให้กบั เพื่อนในชั้น”

 ผสมโรงด้วย พยายามห้าม

“ถ้าพวกเค้าไม่ร่วมผสมโรงก็จะยืนดูเฉยๆ...และก็หวั เราะ”

 แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบหากเป็ นเหตุการณ์ที่รุนแรง

“ในตอนแรกพวกเค้าไม่ได้สนใจ...แต่ถา้ มากเกินไปเค้าก็จะเข้ามายุง่ ”

 ทั้งนี้ ผูเ้ ห็นเหตุการณ์อาจมีปฏิกิริยามากกว่าหนึ่งอย่างต่อ
สถานการณ์เดียวกัน
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ปฏิกริ ิยาของผู้ถูกรังแก
เกือบสองในสาม (68%) ของผูถ้ ูกรังแกเพราะการเกลียดกลัวคนรักเพศ
เดียวกันและคนข้ามเพศกล่าวว่าไม่ได้บอกให้ใครรู ้หรื อไม่ได้พดู คุยกับ

คุณตอบโต้อย่างไร?

ใคร และเกือบหนึ่งในสี่ (23%) ไม่ได้ทาอะไรโดยบอกว่า “บอกใครไป

“มองด้วยสายตาราคาญ”

ก็เท่านั้น”

“ตบและไล่หนีไป ถ้าไม่สู้เลยพวกเค้าก็จะไม่หยุดแกล้ง”

คนส่ วนใหญ่ที่มีปฏิกิริยาต่อการรังแกบอกว่าพวกเขา สู ้กลับ (63%)
หรื อปรึ กษาเพื่อน (51%) น้อยคนมากที่แจ้งให้กบั บุคลากรหรื อครู ใน

“(ผม) อยากจะแก้แค้น (แต่) เราสู ้เค้าไม่ได้เพราะพวกเค้าแข็งแรง
กว่า”

โรงเรี ยนทราบ (8%) ครู แนะแนว (6%) ครู ฝ่ายปกครอง (3%) บุคลากร
อื่นๆ (2%) และผูอ้ านวยการ (0.5%)

ผลกระทบของการรังแก

ลักษณะและความรู้ สึกของการรังแก

เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนที่ไม่เคยถูกรังแกเลยพบว่านักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะรัก
เพศเดียวกันหรื อมีบุคลิกข้ามเพศได้รับผลกระทบเหล่านี้สูงกว่า ได้แก่ ขาด
เรี ยนในเดือนที่ผา่ นมา ดื่มแอลกอฮอล์ ซึมเศร้า มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
ในรอบสามเดือนที่ผา่ นมา และพยายามฆ่าตัวตายในรอบหนึ่งปี ที่ผา่ นมา อีก
ทั้งยังมีอาการซึมเศร้าและพยายามฆ่าตัวตายสู งกว่านักเรี ยนที่ถูกรังแกด้วย
สาเหตุอื่นๆ อีกด้วย
เช่น
 เกือบหนึ่งในสี่ (23%) ของนักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะรักเพศเดียวกันหรื อ
เป็ นคนข้ามเพศมีภาวะซึมเศร้า ในขณะที่นกั เรี ยนที่ไม่ถูกรังแกเลยมี
ภาวะดังกล่าวเพียงแค่ 6% เท่านั้น
 เกือบหนึ่งในสาม (31%) ของนักเรี ยนที่ถูกรังแก ไม่วา่ จะด้วยเหตุของ
การแสดงออกซึ่งเพศภาวะ เพศวิถี หรื อ เหตุผลอื่นใดก็ตาม ขาดเรี ยน
ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผา่ นมา ในขณะที่นกั เรี ยนที่ไม่ถูกรังแก มีอตั ราขาด
เรี ยนเพียง 15% เท่านั้น
 เกือบ 7% ของนักเรี ยนที่ถูกรังแกเพราะเพศภาวะ เพศวิถี เคยพยายามฆ่า
ตัวตายในช่วงปี ที่ผา่ นมา ในขณะที่คนที่ไม่เคยถูกรังแก มีอตั ราดังกล่าว
เพียงแค่ 1.2% และคนที่ถูกรังแกด้วยเหตุผลอื่น มีอตั ราดังกล่าว 3.6%
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มาตรการป้ องกันและแก้ไขของโรงเรียนต่ อการรังแก
โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีนโยบายมาตรฐานในการจัดการกับการรังแกโดยทัว่ ไป

นั้นเบากว่าการลงโทษที่นกั เรี ยนชายเหล่านั้นได้รับหากเป็ นการรังแก

เช่น กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ การส่ งเสริ มจริ ยธรรม ระบบพี่นอ้ ง การ

นักเรี ยนหญิงแทน ทั้งนี้มีรายงานว่านักเรี ยนทอมมักไม่ได้รับการช่วยเหลือ

มองหมายให้ครู ดูแลนักเรี ยน หรื อการฝึ กสมาธิ เป็ นต้น ในกรณีที่มีความ

และสนับสนุนเมื่อถูกกลัน่ แกล้งหรื อรังแกเนื่องจากไม่ได้แจ้งให้ครู ทราบ

รุ นแรง ผูท้ ี่รังแกคนอื่นอาจถูกตัดคะแนน พักการเรี ยน หรื อไล่ออก แต่กลับ

แม้วา่ หลายโรงเรี ยนจะมีครู แนะแนวที่คอยให้การช่วยเหลือเป็ นรายบุคคล

ไม่ค่อยมีมาตรการเยียวยาสาหรับผูถ้ ูกรังแก เว้นเสี ยแต่กรณี ของการทะเลาะ

กับนักเรี ยนที่ตกเป็ นเหยือ่ ของการกลัน่ แกล้งรังแก แต่นกั เรี ยนที่ถูกรังแกก็

วิวาทหรื อการขโมย และแม้วา่ ผูบ้ ริ หารหรื อครู จะมีความมัน่ ใจในมาตรการ

แทบไม่ได้ใช้บริ การความช่วยเหลือดังกล่าวมากนัก นักเรี ยนบางคน

ดังกล่าว ความชุกของการรังแกเพราะการเป็ น LGBT หรื อสาเหตุอื่นๆ เป็ น

ร้องเรี ยนว่าเมื่อตนแจ้งครู เกี่ยวกับการรังแกกลับถูกบอกว่าเป็ นความผิดของ

เครื่ องพิสูจน์ให้เห็นว่ามาตรการเหล่านั้นยังไม่เพียงพอ

ตัวเอง

โรงเรี ยนส่ วนใหญ่ในการวิจยั ครั้งนี้ไม่มีนโยบายเพื่อป้องกันการรังแก และ

รายงานฉบับนี้ยงั ชี้วา่ ครู เองจาเป็ นต้องได้รับความช่วยเหลือและการ

ไม่มีโรงเรี ยนใดเลยที่มีนโยบายป้องกันการรังแกเพราะการเป็ น LGBT ส่ วน

สนับสนุนในแง่ของความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่ องอัตลักษณ์และ

ผูอ้ านวยการและครู มกั มองว่านโยบายดังกล่าวไม่จาเป็ นเนื่องจาก: 1) เข้าใจ

ความหลากหลายทางเพศ ดังจะเห็นได้จากการที่ครู เองยังคงใช้ภาษาที่ตีตรา

ว่าการรังแกหมายถึงการกระทาที่เกี่ยวข้องกับความรุ นแรงทางกายเท่านั้น ;

นักเรี ยน LGBT เช่น คาว่า “เบี่ยงเบนทางเพศ” เป็ นคาที่มกั ถูกนามาใช้เมื่อ

2) การรังแกนักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ น LGBT ส่ วนใหญ่ไม่ถูกรายงาน

กล่าวถึงนักเรี ยน LGBT แม้จะเป็ นการกล่าวถึงในเชิงบวกก็ตาม ซึ่งแสดงให้

ให้กบั ครู หรื อผูอ้ านวยการทราบ ; 3) ครู ส่วนใหญ่ไม่คิดว่านักเรี ยน LGBT

เห็นว่าครู เองไม่ได้มีเจตนาที่จะประณามนักเรี ยนที่เป็ น LGBT อีกคาหนึ่งที่

เป็ นผูก้ ระทาหรื อเหยือ่ ของการถูกรังแก ; 4) เชื่อว่านักเรี ยนที่ถูกรังแกนั้นมี

ใช้กนั ในกลุ่มครู คือคาว่า “มีอาการป่ วยทางจิต” เพือ่ แสดงออกซึ่งความเห็น

จานวนน้อยมาก จึงไม่มีความจาเป็ นต้องมีโครงการป้องกันเป็ นการเฉพาะ

อกเห็นใจนักเรี ยนที่เป็ น LGBT

บางโรงเรี ยนมีมาตรการชัว่ คราวในการป้องกัน (เช่น อนุญาตให้นกั เรี ยนชาย

บางโรงเรี ยนมีการเรี ยนการสอนเพศศึกษาโดยเป็ นส่วนหนึ่งของวิชาสุ ข

ที่ “ออกสาว” นอนแยกห้องต่างหากจากนักเรี ยนชายคนอื่นๆ ระหว่างการ

ศึกษาและทาการสอนโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพชุมชน

เข้าค่าย) แต่กม็ ีเพียงไม่กี่โรงเรี ยนเท่านั้นที่มีมาตรการดังกล่าว

ประจาตาบลจากกระทรวงสาธารณสุ ข อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าบทเรี ยน

หลายโรงเรี ยนเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงออกซึ่งตัวตนของตัวเองผ่าน

เพศศึกษาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับอัตลักษณ์และ

ทางกิจกรรมของโรงเรี ยน เช่น การเป็ นเชียร์ลีดเดอร์ จัดดอกไม้ เป็ นพิธีกร

ความหลากหลายทางเพศอย่างเพียงพอ และมักเน้นไปที่การส่ งเสริ มให้

ในงานของโรงเรี ยน เป็ นต้น เพื่อให้นกั เรี ยนกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพของ

ชะลอการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหลังจบการศึกษาแล้ว ดังนั้นครู ที่ให้ขอ้ มูล

ตัวเองและเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการยอมรับอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นักเรี ยน

ในงานวิจยั ครั้งนี้จึงระบุถึงความต้องการอุปกรณ์ประกอบการเรี ยนการสอน

ส่ วนหนึ่งร้องเรี ยนว่ากิจกรรมดังกล่าวมักละเลยความรู ้สึกหรื อความ

วิทยากรจากภายนอก และการฝึ กอบรมเกี่ยวกับประเด็นด้านอัตลักษณ์และ

ละเอียดอ่อนบางอย่างจนกลายเป็ นการส่ งเสริ มและหล่อเลี้ยงอคติต่อ

ความหลากหลายทางเพศ

นักเรี ยน LGBT ไป นอกจากนั้นนักเรี ยนบางคนกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆ

ดังนั้น สิ่ งสาคัญอันดับแรกสาหรับโรงเรี ยนส่ วนใหญ่กค็ ือการสร้างความ

เหล่านี้มกั เป็ นกิจกรรมสาหรับนักเรี ยนกะเทย และละเลยนักเรี ยนหญิงที่เป็ น

ตระหนักเกี่ยวกับความชุกและผลกระทบของการรังแกเพราะการเป็ นหรื อถูก

ทอมด้วย

มองว่าเป็ น LGBT อีกทั้งหากครู เข้าใจอิทธิพลของมายาคติเกี่ยวกับความ

สาหรับโรงเรี ยนที่มีการจัดการกับการรังแก ก็มกั หนีไม่พน้ การลงโทษ

หลากหลายทางเพศต่อการรังแก ครู กจ็ ะสามารถเข้าใจถึงความจาเป็ นในการ

ผูก้ ระทาเมื่อได้รับแจ้ง และแม้กระทัง่ ในกรณี ดงั กล่าวก็ยงั มีการร้องเรี ยนจาก

สอนเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศเพื่อจัดการกับมายาคติและ

นักเรี ยนหญิงที่เป็ นทอมว่าการลงโทษนักเรี ยนชายที่รังแกหรื อกลัน่ แกล้งตน

ลดการรังแกที่เกิดจากมายาคติดงั กล่าว
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บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
รายงายวิจยั เชิงลึกฉบับนี้เป็ นงานวิจยั ครั้งแรกในประเทศไทยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรังแกนักเรี ยนที่เป็ นหรื อถูกมองว่าเป็ น LGBT ในโรงเรี ยน อีกทั้งยัง
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการรังแกที่มีต่อผูถ้ ูกรังแก ไม่วา่ จะเป็ นการขาดเรี ยน ภาวะซึมเศร้า หรื อความพยายามฆ่าตัวตาย โดยมีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
สำหรั บโรงเรี ยน

สำหรั บผู้กำหนดนโยบำย

 กาหนดและบังคับใช้นโยบายที่หา้ มมิให้มีการรังแกพร้อมทั้งกลไกที่  กาหนดนโยบายและกลไกการบังคับใช้ในการจัดการความรุ นแรง
ชัดเจน ซึ่งครอบคลุมนักเรี ยนทุกคนไม่วา่ จะมีเพศแบบใด มีการ
ทางด้านเพศในโรงเรี ยน ซึ่งรวมถึงการรังแกเพราะเหตุแห่งเพศ
จัดการกับผูก้ ระทาพฤติกรรมดังกล่าว โดยไม่ปฏิบตั ิบนพื้นฐานของ
ภาวะและเพศวิถีดว้ ย ตลอดจนนโยบายที่เอื้อให้โรงเรี ยนมีความ
เพศ วิถีทางเพศ การแสดงออกด้านเพศภาวะ ทั้งในส่วนของผูก้ ระทา

ยืดหยุน่ เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการแต่งกายหรื อการไว้ทรงผม

และผูถ้ ูกกระทา

มากยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังต้องติดตามการบังคับใช้นโยบายต่างๆ ดังกล่าว

 บูรณาการเนื้อหาและกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเพิ่ม
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับขอบข่ายและผลของการรังแกในรายวิชา
อื่นๆ อีกทั้งส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนวิชาเพศศึกษาอย่างรอบ

ให้รางวัลกับโรงเรี ยนที่สามารถลดการรังแกและการเลือกปฏิบตั ิใน
โรงเรี ยนลงได้
 ยกเลิกคาศัพท์และคาอธิบายเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความหลากหลาย

ด้านที่ให้ความสาคัญกับประเด็นการยอมรับความหลากหลายและ

ทางเพศที่มีความโน้มเอียงทางอคติในหลักสู ตรของโรงเรี ยน และ

การเคารพซึ่งกันและกันไม่วา่ บุคคลผูน้ ้ นั จะมีเพศ เพศภาวะ เพศวิถี

พัฒนาแบบเรี ยนและเครื่ องมือเพือ่ สนับสนุนการป้องกันการรังแก

ตัวตนทางเพศ หรื อการแสดงออกทางเพศแบบใดก็ตาม

อีกด้วย

 ส่ งเสริ มการยอมรับอัตลักษณ์และความหลากหลายทางเพศโดยผ่าน

 เพิ่มการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์และความ

ทางกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนที่เป็ น LGBT ได้แสดงออกซึ่ง

หลากหลายทางเพศในหลักสู ตรการฝึ กหัดครู เพื่อให้วา่ ที่ครู ใน

ตัวตนและศักยภาพของตัวเอง โดยให้นกั เรี ยนทุกคนสามารถเข้าร่ วม

อนาคตมีความสามารถในการสอนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

ในกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวนั้น ตลอดจนการเป็ นผูน้ านักเรี ยนได้ไม่วา่  จัดหาช่องทางให้ความช่วยเหลือกับนักเรี ยนที่ถูกรังแก เช่น บริ การ
จะมีเพศภาวะแบบใดก็ตาม
สายด่วน เว็บบอร์ด หรื อแอปพลิเคชัน่ บนมือถือ เป็ นต้น
 สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในโรงเรี ยนให้กบั นักเรี ยนที่เป็ น LGBT และท้า
สำหรั บกำรวิจัยในอนำคต
ทายมายาคติที่ปรากฏในกลุ่มนักเรี ยน ครู และผูป้ กครองเกี่ยวกับ
 ควรมีการวิจยั ในประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาข้อมูล
นักเรี ยนที่เป็ น LGBT เช่น การเป็ นคนเบี่ยงเบนทางเพศ ผิดปกติ
ที่เป็ นปัจจุบนั เกี่ยวกับสถานการณ์การรังแก นอกจากนั้นควรให้มี
อารมณ์รุนแรง หรื อชอบฝ่ าฝื นกฎระเบียบของโรงเรี ยน
การศึกษาวิจยั เกี่ยวกับการรังแกในบริ บทเฉพาะต่างๆ เช่น โรงเรี ยน
สำหรั บสังคม
ประจา โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม สถานพินิจและคุม้ ครองเด็กและ
 ส่ งเสริ มให้เกิดการยอมรับอัตลักษณ์และความหลากหลายทาง
เยาวชน วิทยาลัยการอาชีพ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรี ยน เป็ นต้น
เพศในสังคมผ่านทางโครงการการรณรงค์ต่างๆ สื่ อ และ
กิจกรรมขององค์กรภาคประชาสังคม
 สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน องค์กรภาค
ประชาสังคมที่ทางานในประเด็นด้านอัตลักษณ์และความ
หลากหลายทางเพศ และความรุ นแรงทางด้านเพศ
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