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ขาวประชาสัมพนัธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 
โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  

                                 

 
 

ต๊ัดสูฟุด” เวอรช่ันจริง! “สิทธิกระเทย” สังคมไทย “ขําไม
ออก” 

  “ผลวิจัยกะเทยไทยถกูสังคมละเลยสิทธิ” 
...เปนพาดหัวขาวเล็ก ๆ ในหนาการศึกษา ในหนังสือพิมพเดลินิวส เมื่อวันกอน ซึ่งสําหรับคน 
“เพศที่สาม” โดยเฉพาะ “ชายใจหญิง” หรือ “กะเทย” เช่ือวาคงสะดุดตา-สะกิดใจ ?!?    
  
“กะเทยไทยถูกสังคมละเลยสทิธิ” ...ประเด็นน้ีถูกเปดขึ้นอีกครั้ง ในชวงที่รางรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหมกําลังถูกเสนอใหคนไทยลงประชามติใน วันที่ 19 ส.ค. 2550 โดยก็มีเน้ือหาเรื่อง “ความ
เสมอภาค” คลายกับฉบับกอน ๆ คือ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครอง
ตามกฎหมายเทาเทียมกัน” และก็เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ คือยังไมถึงขั้นมีการลง
รายละเอียดถึงเพศที่สาม  
 

 

 

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส ฉบับประจําวันศุกรที่  27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550  หนา  1 ตอ  3 
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ทั้งนี้ วากันเฉพาะเพศที่สามในสวนของ “กะเทย” จากการเผย ผลวิจัยเรื่อง “การ
ลวนลามทางเพศกะเทย : นัยสําคญัภายใตวาทกรรมรักตางเพศ” โดย ดร.กติตกิร 
สันคติประภา อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็
นาสนใจ กลาวคือ... “กะเทยไทยถูกทําใหต่ําตอยกวาผูคน ในกลุมรักตางเพศ มีการ
ดูหมิ่นศักดิศ์รีกะเทยผานทางความรู ทางศาสนา สถาบนัการศึกษา สถาบันครอบครัว 
สถาบันทางกฎหมาย สถาบันการแพทยและจิตวิทยา” ...เรื่องนี้กะเทยไทยคงขานรับ
กันอึงมี ่!?! 
  
ซึ่งที่ผานมากะเทยไทยก็รองหา “สิทธิ” มาตลอด 
  
แมวากลุมคนที่เปนกะเทยเองก็ยอมรับวามีกะเทยบางสวนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมวาจะ
ผานสื่อตาง ๆ หรือในชีวิตประจําวัน อยางไรก็ตาม ก็มีการยกเหตุผลกลาวอางวาก็เหมือนกับ
ชาย-หญิงปกติทั่วไป ที่ยอมมทีั้งเรื่องดี-ไมดีปะปนกันไปในชีวิต ดังน้ัน สังคมไทยจึงควรให
สิทธิและโอกาสกะเทยอยางเสมอภาค   
  
“สังคมไทยจะใหความสําคัญเรื่องการถูกลวนลามทางเพศของผูหญิงและผูชายวาถูกขมเหง 
แตถากะเทยถูกลวนลามกลับมองวาเปนเรื่องธรรมดา จนทําใหเราละเลยสิทธิความเปนมนุษย
ของกะเทยในอันที่จะดํารงอยูในโลกอยางมีความสขุรวมกัน และมีศักดิ์ศรีไมถูกเอารัดเอา
เปรียบ โดยเฉพาะในเรื่องเพศ จนกะเทยกลายเปนเพียงผูบําบัดความใครใหผูชาย” ...เปน
ตัวอยางหนึ่งที่ ดร.กิตติกรช้ีใหเห็นชัด ๆ อันเน่ืองจากงานวิจัยเรื่องการลวนลามทางเพศ
กะเทยฯ  ที่ใครจะเห็นแยงก็คงสุดแทแต   
  
แตหากจะโฟกัสกันที่กรณีทางเพศ ตอไปใครคิดจะกระทํากับกะเทยโดยผูถูกกระทํามิได
ยินยอมพรอมใจคงตองคิดหนัก เพราะขอกฎหมายเกี่ยวกับการ “ขมขืน” ถูกแกไขใหมี
ความหมายครอบคลุมขึน้ โดยในมาตรา 276 แหงประมวลกฎหมายอาญา มีการเปลี่ยนแปลง
ถอยคําเดิมที่ระบุวา  “ผูใดขมขนืกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาตน” เปน “ผูใดขมขืนกระทํา
ชําเราผูอื่น” ซึ่งในที่น้ีก็มีนัยหมายรวมถึง “เพศที่สาม” ดวย 
  
ตอไปน้ีไมวาจะเปนสามีขมขืนภริยา ภริยาขมขืนสามี ชายขมขืนหญิง หญิงขมขืนชาย หญิง
ขมขืนหญิง รวมถึง “ชายขมขืนชาย” ไมวาจะเปนชายใจหญิง-ใจไมหญิง จะแบบไหนก็ 
“ไมได !!”  
  
อยางไรก็ตาม ประเด็น “สิทธิกะเทย” น้ัน ที่ผานมาดูเหมือนวาเรื่องถูกลวนลามทางเพศนั้น
ทางกลุมกะเทยเองก็มิไดออกมาเรียกรองอะไรมากนัก ไมเหมือนกับสิทธิดานอื่น ๆ ดานการ
ไดรับ “การยอมรับ”  
  
ยกตัวอยางที่ ฟลม-ธัญญรัศม จิราภัทรภากร หรอื นายดิสนัย จิตประภาจิณ มิสทฟิฟานี่ ยูนิ
เวิรส 2007 วัย 20 ป เคยเรียกรองผานสื่อ โดยบอกวา... กะเทย หรือ “สาวประเภทสอง” มัก
ถูกบางคนตราหนาวา “เปนคนบาป เปนตัวแพรโรคติดตอ เปนตัวตลก เปนสวนเกินของ
สังคม” หรืออาจทําใหเด็กรุนหลัง ๆ เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ แตอยากใหสังคมเปดใจ
ยอมรับคนที่เปนอยางนี้บาง 
  
“หากสังคมเปดโอกาส พวกเราก็สามารถที่จะประกอบอาชีพไดทุกอาชีพ เพราะสาวประเภท
สองก็มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ เชนเดียวกับผูชายและผูหญิง อยากใหสังคมมอบ
โอกาสตาง ๆ ใหพวกเรา ไมวาจะทางหนาที่การงาน การใชชีวิตประจําวัน รวมไปถึงใหมีสิทธิ
เทาเทียมกัน” ...นองฟลมหรือนายดิสนัยระบ ุ
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“ไมอยากใหประณามวาพวกเราเปนคนทําใหสังคมเกิดการลอกเลียนแบบ จนทําใหเยาวชน
ประพฤติในสิ่งที่ผิด หรืออยางเรื่องเอดสก็ไมใชวาเพราะพวกรักรวมเพศเทาน้ัน จะเปนผูหญิง
หรือผูชายก็สามารถติดเอดส-แพรเอดสได” ...สวนนี่เปนการสะทอนความอัดอั้นของ เบล-
ภารวี ฉัตรพกรณ หรือช่ือนามสกุลจริง นายฉัตรพกรณ โชติเอี่ยม วัย 18 ป รองอันดับ 1 เวที
มิสทิฟฟานี่ ยูนิเวิรส 2007 
  
หรือที่รองอันดับ 2 เวทีเดียวกันอยาง ออย-พิมพชนก หงษโสภา หรือ นายสัตยากรณ หงษ
โสภา วัย 20 ป ที่เคยเตือนคนอื่นผานสื่อไววา... “อยากจะใหนอง ๆ หรือเพือ่น ๆ คนที่กําลัง
คิดจะเปลี่ยนตัวเอง (เปนกะเทยอยางเปดเผย) คิดใหดี และหากตัดสินใจแลวก็ตอง
ยอมรับ   ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นวาจะตองเปนอยางไร ตองเผชิญกับอะไร” ...น่ีก็สะทอนวา “การใช
ชีวิตของคนเปนกะเทยไมใชเรื่องงาย ๆ สําหรับสังคมไทย”   
  
“หากเรายอมรับความหลากหลายทางเพศใหมากขึ้น โดยการยอมรับความแตกตาง สังคมจะ
บังเกิดความสุขในการอยูรวมกัน” ...ดร.กิตติกร ซึ่งทําวิจัยเกี่ยวกับกะเทยไทย ระบุไวให
สังคมไทยลองขบคิด 
  
ทั้งหมดทั้งมวลมิไดหมายถึงสงเสริมใหคนเปนเพศที่สาม 
แตสิทธิของคนกลุมน้ี “สทิธิกะเทย” ก็วิพากษกันดังขึ้น 
เปน “ตั๊ดสูฟดุ” เวอรช่ันจริงที่สังคมไทยขําไมออก !!!!.. 

 


