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Abstract 

 The purposes of this research were to study the problems and needs of homosexual 

male students about cross-gender dressing in a college uniform, and to offer some guidelines to 

the college to design more appropriate uniform for them. This study was carried out by 

qualitative research using a focus group of homosexual male students to find their problems, 

needs and suggestions. The participants were 10 key homosexual male informants selected by a 

purposive sampling technique from a vocational college in Bangkok. The data were collected by 

means of observations, recoding, and documentary research.  

 It was found that the homosexual male students felt uncomfortable while dressing in a 

male student uniform and lacked self-confidence. They would be aggressive when being teased 

by male students. They wanted to dress in a female student uniform including when being 

offered a degree in a graduation ceremony. Besides, based on college regulations, there are 

college uniforms for only male and female students. Male students are required to dress in a 

male student uniform whereas female students are also required to dress in a female student 

uniform. In case of homosexual male students who have had a transsexual operation, their 

parents have to report with medical documents to the college officially. Therefore, it is 

suggested that the college regulations be revised in the future and this problem be taken into 

consideration. 
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บทนํา 

 มนุษยเกิดมายอมถูกกําหนดใหมีความ

แตกตางของบุคคลเปนธรรมดา ความแตกตาง       

ท่ีชัดเจนคือความเปนเพศหญิงและเพศชาย ระบบ

ความเช่ือและความหมายเกี่ยวกับเร่ืองเพศในสังคมไทย 

โดยท่ัวไปเขาใจวาเพศ มีเพียง 2 เพศ คือ หญิงกับชาย 

ท่ีเกิดมาคูกันตามธรรมชาติ ฉะน้ันเมื่อเกิดมาเพศใด 

จะตองมีวิถีการดําเนินชีวิตทางเพศใหเปนไปตาม

บรรทัดฐานทางเพศท่ีกําหนดไวเทานั้น โดยผาน

กระบวนการเรียนรู เร่ืองคุณคาของการเปนหญิง

หรือเปนชายในสังคม เมื่อกําเนิด เปนเพศ“หญิง” 

ควรมคีวามรักสวยรักงาม มคีวามออนหวาน นุมนวล 

รักนวลสงวนตัว เพื่อท่ีจะเปนภรรยาและเปนแมท่ีดี 

ในอนาคต เมื่อมีกําเนิดเปนเพศ “ชาย” ตองมีความเปน 

ผูนําเขมแข็งมีเหตุผลเปนหัวหนาครอบครัว และตอง

มีความรับผิดชอบหนาท่ี เชน มีหนาท่ีในการเปน

ทหารรับใชชาติ ฉะน้ัน ผูชายทุกคนก็ตองเขารับ   

การคัดเลือกการเปนทหาร เปนตน ความเช่ือเร่ือง

ความเปนหญงิและความเปนชาย ตามความคาดหวัง

ทางสังคมไดถูกถายทอดสูระบบความคิดของคนท่ัวไป 

ผานระบบสังคมในสถาบันตาง ๆ ที ่ตอกยํ้าวา       

สิ่งเหลาน้ีเปนเ ร่ืองธรรมชาติ นับต้ังแต สถาบัน

ครอบครัว สถาบันการศึกษา ระบบกฎหมาย ระบบ

การแพทย สถาบันศาสนา เปนตน ทําใหคนในสังคม

สวนใหญเช่ือและยอมรับวาเพศของมนุษยมีเพียง     

2 เพศ คือชายและหญิงเทานั้น และเช่ือวาความสัมพันธ 

ทางเพศท่ีถูกตองดงีาม คือ ความสัมพันธระหวางคน

ตาง เพศในระบบครอบครัว เท า น้ัน  ในขณะ ท่ี     

ความเปนจริงท่ีปรากฏในสังคม มนุษยแตละคน

สามารถดําเนนิชีวติตรงความคาดหวังทางสังคมหรือ

แตกตางไปจากน้ัน รวมถึงการมีวิถีทางเพศ (sexuality) 

ท่ีหลากหลายมากกวาความสัมพันธแบบรักตางเพศ

เทาน้ัน ความเช่ือเร่ืองเพศเปนกระบวนการทางสังคม

และวัฒนธรรมท่ีกําหนด จัดการ กํากับ ควบคุม 

รวมท้ังการแสดงออกเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศ   

ความปรารถนา ความพงึพอใจในเร่ืองเพศ การแสดง

ทาทีท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเพศ การแตงกาย เปาหมายใน

ความสนใจทางเพศ และการสรางจินตนาการ        

ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ไปจนถึงการออกกฎเกณฑ 

ระเบียบกฎหมายตาง ๆ ท่ีมาควบคุมหรือกํากับดูแล

เร่ืองเพศของคนในสังคม โดยท่ัวไปแลว สังคมจะมีการสราง 

บรรทัดฐานชุดหนึ่งท่ียอมรับหรือให ความชอบธรรม 

กับเพศวถิท่ีีกําหนดขึ้นเทาน้ัน (วลิาสนีิ พพิธิกุล, 2547) 

 บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศซึ่ง

เปนบุคคลท่ีเปนเพศชายแตมีบุคลิกลักษณะทาทาง  

ท่ีแสดงออกเหมือนเพศหญิง หรือบุคคลท่ีเปนเพศ

ชายมีบุคลิกลักษณะทาทางท่ีแสดงออกเหมือนเพศ

ชายท่ัวไปแตมคีวามพงึพอใจในเพศเดียวกัน เปนลักษณะ 

แบบชายรักชาย และเชนเดียวกับบุคคลท่ีเปนเพศหญิง 

แตมีบุคลิกลักษณะทาทางท่ีแสดงออกเหมือนเพศชาย 

หรือบุคคลท่ีเปนเพศหญิงมีบุคลิกลักษณะทาทาง    

ท่ีแสดงออกเหมอืนเพศหญงิท่ัวไปแตมีความพึงพอใจ

ในเพศเดียวกัน เปนลักษณะแบบหญิงรักหญิง      

ท้ังสองลักษณะเปนผูท่ีมีความพึงพอใจในเพศเดียวกัน 

ไมวาเปน ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง ถูกมองวา

เปนคนท่ีผิดปกติจากคนท่ัวไป ขณะท่ีเร่ืองราวของ

บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศปรากฏมากขึ้น 

ในสังคมท้ังในดานบวกและดานลบ สิ่ ง เหลา น้ี

กลายเปนสิ่งท่ีทาทายระบบความเช่ือเดิม และสวน

หน่ึงทําใหคนท่ัวไปเขาใจวา สังคมไทยไดเปดกวาง

สําหรับบุคคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ เร่ืองเพศ

เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับชีวิตคนต้ังแตเกิดจนตาย 

โดยเฉพาะวถิทีางเพศของบุคคลเปนผลมาจากระบบ

สังคมวัฒนธรรม ต้ังแตศาสนา การเมอืงและเศรษกิจ 

ซึ่งลวนแลวแตเปนตัวกําหนดเพศวิถีของปจเจก
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บุคคลผานบทบาท บรรทัดฐานและทัศนคติ     

(พิมพวัลย บุญมงคล, 2551) 

 เพศวิถีจึงเปนกระบวนการชีวิตท่ียาวนาน

ของคน ๆ หนึ่ง  มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลง 

เพื่ อ ท่ีจะตอบโตห รือยอมตามตอกรอบกติกา      

เ ร่ืองเพศท่ีปฏิสัมพันธกับคนอื่นและสัมพันธกับ

เหตุการณตาง ๆ ในชวงเวลาหน่ึง ๆ ในแงระบบสังคม 

เพศวิถีจึงมี ท่ีทางอยูบนกฏเกณฑของบานเมือง 

ศีลธรรม และแนวปฏิบัติเร่ืองเพศ หรือวัฒนธรรม

ทางเพศในแตละสังคม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม

กาลเวลา (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) การเปลี่ยนแปลง 

เพศวิถีของคนบางอยาง คนสวนใหญในสังคมให  

การยอมรับเพราะเหมาะสมกับกรอบปฏิบัติ บรรทัดฐาน 

ความเช่ือ คานิยมและวัฒนธรรมทางเพศของคนใน

สังคม แตการเปลี่ยนแปลงเพศวถิบีางอยางอยางอาจ

ไมตรงกับกรอบปฏิบัติ วัฒนธรรมทางเพศและ

คา นิยมทางเพศของคนในสังคมจึง เปนเหตุให        

ไมเหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมไทยและกอใหเกิด

ผลเสียกับตัวผูปฏิบัติเองหรือกับสังคมในภาพรวม  

ในกลุมวัยรุนเปนวัยท่ีกําลังจะผานจากวัยเด็กเขาสูวัย

ผูใหญ และเปนวัยที่มีปญหาทางเพศมากที่สุด 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังกลาวทําให
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการ 

ในการแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาของนักศึกษา 

ชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ 

 2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการกําหนด 

การแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาของนักศึกษาชายรัก

ชายท่ีแตงกายขามเพศ 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษา

ชายท่ีกําลังศึกษาอยู ในระดับอาชีวศึกษา ของ

วทิยาลัยอาชีวศึกษาแหงหน่ึง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

ท่ีมีการยอมรับในอัตลักษณของความเปนเพศท่ีสาม

ของตน อีกท้ังมีความพึงพอใจและช่ืนชอบในเพศ

เดียวกัน มีแนวโนมของพฤติกรรม บุคลิกลักษณะ 

ทาทาง และการแสดงออกท่ีใกลเคียงกับเพศหญิง 

และอาจมีการแตงกายคลายเพศหญิงดวยหรือไมก็ได 

โดยกลุมเปาหมายท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant) 

คัดเลือกแบบเจาะจงจากประชากร จํานวน 10 คน 

รวมท้ังผูอํานวยการวิทยาลัย อาจารยท่ีปรึกษา และ

อาจารยฝายปกครอง ของนักศึกษาชายรักชาย       

ท่ีแตงกายขามเพศ 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยใชวธีิวทิยาการสนทนากลุม (Focus Group) โดยมี

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสนทนากลุม เคร่ืองมือ

การวิจัยท่ีสําคัญในงานวิจัยคุณภาพคร้ังนี้ ไดแก   

ตัวผู วิจัย  แนวคําถามการวิจัย ท่ีได พัฒนาจาก      

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีรวมท้ังวรรณกรรม    

ท่ีเกี่ยวของ การศึกษาเร่ืองเพศหรือ gender แผนขอมูล 

เกี่ยวกับผูใหสัมภาษณ (Face Sheet) ในการสนทนากลุม 

เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดบันทึก ปากกา งานวิจัยน้ีมุง

ใหความสําคัญถึงจริยธรรมการทําวิจัยในคนท่ัวไป 

(Belmont Report) ตามมาตรฐานของคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยซึ่ งมีความชัดเจนสอดคลอง      

กับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและแนวทางของประเทศ 

ตลอดจน แนวทางสากลเพื่อเปนการคุมครองสิทธิ 

ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีของผูให

ขอมูลหลักโดยยึดหลักความเคารพในบุคคล (Respect 

for Person) คือ การเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(Respect for Human Dignity) ซึ่งผูวิจัย ไดนํามา

เปนแนวทางปฏิบัติในการทําวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังน้ี 

ขอมูลจากชมรมจริยธรรมการวิจัยในคน. (2557). 

ในคูมือการประเมินผลขอเสนอการวิจัยตามมติ

คณะรัฐมนตรี ไดแก 

  1. เคารพในการขอความยินยอมโดย

ใหขอมูลอยางครบถวนและใหผู ใหขอ มูลหลัก

ตัดสินใจอยางอิสระ ปราศจากการขมขู บังคับ หรือ

ใหสนิจางรางวัล 

  2. เคารพในความเปนสวนตัวของ

ผูใหขอมูลหลักสิทธิสวนบุคคล พฤติกรรมสวนตัว

พฤติกรรมปกปด  

  3. เคารพในการเก็บรักษาความลับ

ของผู ใหขอมูลหลัก ท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบของ    

แบบบันทึกขอมูล เสยีง และภาพ ขณะการสนทนากลุม 

  4. เคารพในความเปนผูออนดอย 

เปราะบาง ในฐานะท่ีเปนกลุมเบ่ียงเบนทางเพศ หรือ

กลุมรักรวมเพศ (Homosexuality)  

 หลังจากท่ีผูวิจัยเก็บขอมูลเรียบรอยแลว 

ผู วิจั ยไดตรวจสอบความนา เ ช่ือถือของขอมูล      

ดวยวิธีการสามเสา การตรวจสอบสามเสาแหลง 

ดานขอมูล (Triangulation of source) ตามแนวทาง

ของ สุภางค จันทวานิช (2553) ไดแก  
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  1. การตรวจสอบสามเสาดานขอมูล

(Data Triangulation) โดยการใชขอมูลจากหลาย

แหลงภายใตวิ ธีการเดียวกันดวยการสัมภาษณ    

จากนักศึกษาชายรักชายหลาย ๆ ช้ันป โดยวิธีการ

สนทนากลุม (Focus Group)  

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวจิัยไดรวบรวมขอมูลจากกลุมเปาหมาย  

ท่ีเปนผู ใหขอมูลสําคัญ โดยวิ ธีการสนทนากลุม 

(Focus Group) ผูใหขอมูลหลัก คือ นักศึกษาชายรัก

ชายท่ีศึกษาวทิยาลัยอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

แหงหน่ึง จํานวน 10 คน รวมท้ังสัมภาษณผูอํานวยการ

วิทยาลัย อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยฝายปกครอง 

ของนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ 

 นอกจากน้ีการตรวจสอบสามเสาดาน

ขอมูล (Data Triangulation) โดยการใชขอมูลจาก

หลายแหลงภายใตวธีิการเดยีวกันดวยการ สัมภาษณ

จากนักศึกษาชายรักชายหลาย ๆ ช้ันป โดยวิธีการ

สนทนากลุม (Focus Group) ใหเกิดความนาเช่ือถือ

มากขึ้น 

 โดยมีผูวิจัยเปนผูดําเนินการในการสนทนา

กลุม (Moderator) เปนผูจุดประเด็นในการสนทนา 

เพื่อชักจูงกลุมใหเกิดแนวคิด แสดงความคิดเห็นตอ

ประเด็นหรือแนวทางการสนทนาอยางกวางขวาง

ละเอียดลึกซึ้ง และมีผูชวยในการจดบันทึกขอมูล 

และบันทีกเสียง ระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล 

ระหวางเดอืนมนีาคม – เมษายน 2558 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสนทนา

กลุม ทําการวเิคราะหขอมูลโดยใชวธีิวเิคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) จากคําตอบท่ีไดจากการสนทนา 

โดยในการวิเคราะหเนื้อหาน้ันจะใหคําตอบตาม

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจ ัยเ รื ่อง  “สภาพปญหาและ 

ความตองการในการแตงกาย เคร่ืองแบบนักศึกษา

ชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ: กรณีศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษาแหงหนึ่ง” สามารถสรุปผลการวิจัย   

ตามวัตถุประสงคดังน้ี 

  1. สภาพปญหาและความตองการ 

ในการแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษาชายรักชาย       

ท่ีแตงกายขามเพศ พบวา 

   1.1 ความอึดอัดใจในการแตงกาย 

ตามระเบียบของวิทยาลัย โดยเฉพาะการแตงชุด

นักศึกษา เนื่องจากเมื่อใสชุดนักศึกษาจะประกอบ  

ไปดวย เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น กางเกงขายาวสีดํา 

รองเทาหนัง เพราะทุกค ร้ัง ท่ีแตง ชุดนักศึกษา      

ออกจากบานเพื่อเดินทางยังวิทยาลัย ทําใหตกเปน

เปาสายตาของผูท่ีพบเห็น ไมวาจะเปนในขณะขึ้นรถ

โดยสารประจําทางหรือเดินในสถานท่ีตาง ๆ และยัง

รูสึกวาตนเอง เปนเหมือนพนักงานเสิรฟอาหารเวลา

ท่ีใสชุดนักศึกษาชาย เพราะบุคลิกลักษณะหนาตา 

ทาทางของนักศึกษามีลักษณะความเปนผูหญิง     

แตการแตงชุดนักศึกษาชายตามระเบียบของวิทยาลัย

ทําใหเกิดความรูสึกเขินอาย เพราะขัดกับบุคลิกของ

ตนเอง 

   1.2 การขาดความม่ันใจในบุคลกิ

ของตนเอง เมื่อตองแตงกายชุดนักศึกษาชาย เพราะ

ขัดแยงกับบุคลิกลักษณะของตน ในขณะท่ีตองลุก  

น่ัง ยืน หรือ เดินไปในมาไหนก็ตาม รวมท้ังการทํา

กิจกรรมตาง ๆ ในช้ันเรียนเพราะลักษณะบุคลิก 

ลักษณะหนาตา ทาทางของนักศึกษา มีลักษณะ

ความเปนผูหญิง โดยเฉพาะการมีหนาอก ซึ่งเปนผล

จากรับประทานยาคุมกําเนิด ทําใหตองใสชุดช้ันใน

เหมือนผูหญิงท่ัวไป แตในความเปนจริง เพื่อรักษา
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สงผลใหรูสกึวาไมใชบุคลกิท่ีจริงของตนเอง 

   1.3 การแตงกายชุดนักศึกษาชาย 

ทําใหเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกกาวราว และอารมณรอน

ในบางคร้ังเมื่อเพื่อนนักศึกษาชายลวนลามทางเพศ

ดวยการพูดหยอกลอถงึการแตงกายชุดนักศึกษาชาย 

เพราะรูสึกวาตนเองเหมือนตัวประหลาด ซึ่งเปน    

ปมดอยอยูในใจจากเพศสภาพของตนเอง จนไมสามารถ 

อดทนกับคําพูดเหลานั้น จนทําใหเกิดการโตตอบจน

บางคร้ังทําใหทะเลาะกันในบางคร้ัง ทําใหเกิดปญหา

ในช้ันเรียน และสงผลใหอาจารยท่ีปรึกษาตองมา

แกปญหาการทะเลาะกันของนักศึกษา 

   1.4 ความตองการในการแตงกาย 

เคร่ืองแบบนักศึกษาชายรักชาย พบวาการท่ีนักศึกษา

ชายรักชาย ไดใชชีวิตตามเพศสภาพของตนท่ีไมตาง 

จากนักศึกษาท่ีรักเพศเดียวกันอยางเปดเผยและ     

มีความตองการแสดงความเปนตัวตน ไวดวยเพศ

สภาพของตนเอง เพื่อแสดงภาพลักษณของตนเอง 

จึงมีความตองการในการแตงกายชุดนักศึกษาเปนแบบ 

นักศึกษาหญิงท่ัวไป รวมท้ังในการรับวุฒิบัตรเมื่อจบ

การศึกษา 

  2. แนวทางของวิทยาลัยในการกําหนด 

การแตงกายของนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกาย   

ขาม เพศเนื่ องจากทางวิทยา ลัยมีการกํ าหนด

กฎระเบียบการแตงกายของนักศึกษาหญิงและ

นักศึกษาชายไวชัดเจน แตในสวนการแตงกายของ

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศไมมีการกําหนด 

กฎระเบียบในสวนน้ีไว อยางไรก็จากการสัมภาษณ

ผู อํานวยการวิทยาลัย อาจารยที ่ปร ึกษา และ

อาจารยฝายปกครอง เพื่อเปนแนวทางของวิทยาลัย

ในการกําหนดการแตงกายของนักศึกษาชายรักชาย 

ท่ีแตงกายขามเพศ พบวา 

   2.1 นักศึกษาชายรักชายท่ีแตง

กายขามเพศ ควรทําตามกฎระเบียบท่ีทางวิทยาลัย

กําหนดไวอยางเครงครัด 

   2.2 ยังไมมีนักศึกษาท่ีมาสมัคร

เรียน มาแจงเกี่ยวกับการผาตัดแปลงเพศเลยสักคน 

   2.3 ถามีนักศึกษาแปลงเพศท่ีมา

สมัครเรียนตองมีการแจงท่ีเปนทางการจากตัว

ผูปกครอง พรอมท้ังเอกสารทางการแพทยท่ีระบุถึง

การแปลงเพศ และคงตองมีการปรับกฎระเบียบเปน

ราย ๆ ไป 

 จากการสัมภาษณผูบริหารทานหน่ึง      

ท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย ไดกลาววา 

“นักศึกษาเหลานี้ควรทําตามกฎระเบียบท่ีทาง

วทิยาลัยกําหนดไวอยางเครงครัด ซึ่งนักศึกษาเหลาน้ี 

สวนใหญ ยังไมมีการผาตัดแปลงเพศสักคนเลยนะ 

เทาท่ีทราบมา การแปลงเพศจะสามารถทําไดก็

ตอเมื่อมีอายุ 20 ปขึ้นไป หรือมีการอนุญาตจาก

ผูปกครอง และวิทยาลัยของเราก็ยังไมมีนักศึกษา

ท่ีมาสมัครเรียน มาแจงเกี่ยวกับการผาตัดแปลงเพศ

เลยสักคน แตถาในอนาคตเกิดมีขึ้นมา คงตองมี  

การแจงท่ีเปนทางการจากตัวผูปกครอง พรอมท้ัง

เอกสารทางการแพทยท่ีระบุถงึการแปลงเพศ และคง

ตองมกีารปรับกฎระเบียบเปนราย ๆ ไปอีกคร้ัง” 

 สวนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาชาย

รักชายท่ีแตงกายขามเพศ ไดกลาววา “กฎระเบียบใน

การแตงกายเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติตามใน

การศึกษาท่ีวิทยาลัย แตถาออกนอกวิทยาลัยแลวก็

สามารถท่ีจะแตงกายตามท่ีตองการได” 

 อาจารยฝายปกครองท่ีดูแลการแตงกาย

นักศึกษาใหอยูในกฎระเบียบ ไดกลาววา “กฎระเบียบ 

เปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม ถาอาจารยเจอ

เมื่อไรวาแตงกายผิดระเบียบไมเปนตามเพศท่ีแทจริง 

ก็ตองตักเตือน เพราะนักศึกษายังอยูในร้ัวการศึกษา
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สงผลใหรูสกึวาไมใชบุคลกิท่ีจริงของตนเอง 

   1.3 การแตงกายชุดนักศึกษาชาย 

ทําใหเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกกาวราว และอารมณรอน

ในบางคร้ังเมื่อเพื่อนนักศึกษาชายลวนลามทางเพศ

ดวยการพูดหยอกลอถงึการแตงกายชุดนักศึกษาชาย 

เพราะรูสึกวาตนเองเหมือนตัวประหลาด ซึ่งเปน    

ปมดอยอยูในใจจากเพศสภาพของตนเอง จนไมสามารถ 

อดทนกับคําพูดเหลาน้ัน จนทําใหเกิดการโตตอบจน

บางคร้ังทําใหทะเลาะกันในบางคร้ัง ทําใหเกิดปญหา

ในช้ันเรียน และสงผลใหอาจารยท่ีปรึกษาตองมา

แกปญหาการทะเลาะกันของนักศึกษา 

   1.4 ความตองการในการแตงกาย 

เคร่ืองแบบนักศึกษาชายรักชาย พบวาการท่ีนักศึกษา

ชายรักชาย ไดใชชีวิตตามเพศสภาพของตนท่ีไมตาง 

จากนักศึกษาท่ีรักเพศเดียวกันอยางเปดเผยและ     

มีความตองการแสดงความเปนตัวตน ไวดวยเพศ

สภาพของตนเอง เพื่อแสดงภาพลักษณของตนเอง 

จึงมีความตองการในการแตงกายชุดนักศึกษาเปนแบบ 

นักศึกษาหญิงท่ัวไป รวมท้ังในการรับวุฒิบัตรเมื่อจบ

การศึกษา 

  2. แนวทางของวิทยาลัยในการกําหนด 

การแตงกายของนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกาย   

ขาม เพศเนื่ องจากทางวิทยา ลัยมีการกํ าหนด

กฎระเบียบการแตงกายของนักศึกษาหญิงและ

นักศึกษาชายไวชัดเจน แตในสวนการแตงกายของ

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศไมมีการกําหนด 

กฎระเบียบในสวนน้ีไว อยางไรก็จากการสัมภาษณ

ผู อํานวยการวิทยาลัย อาจารยที ่ปร ึกษา และ

อาจารยฝายปกครอง เพื่อเปนแนวทางของวิทยาลัย

ในการกําหนดการแตงกายของนักศึกษาชายรักชาย 

ท่ีแตงกายขามเพศ พบวา 

   2.1 นักศึกษาชายรักชายท่ีแตง

กายขามเพศ ควรทําตามกฎระเบียบท่ีทางวิทยาลัย

กําหนดไวอยางเครงครัด 

   2.2 ยังไมมีนักศึกษาท่ีมาสมัคร

เรียน มาแจงเกี่ยวกับการผาตัดแปลงเพศเลยสักคน 

   2.3 ถามีนักศึกษาแปลงเพศท่ีมา

สมัครเรียนตองมีการแจงท่ีเปนทางการจากตัว

ผูปกครอง พรอมท้ังเอกสารทางการแพทยท่ีระบุถึง

การแปลงเพศ และคงตองมีการปรับกฎระเบียบเปน

ราย ๆ ไป 

 จากการสัมภาษณผูบริหารทานหนึ่ ง      

ท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการวิทยาลัย ไดกลาววา 

“นักศึกษาเหลา น้ีควรทําตามกฎระเบียบท่ีทาง

วทิยาลัยกําหนดไวอยางเครงครัด ซึ่งนักศึกษาเหลาน้ี 

สวนใหญ ยังไมมีการผาตัดแปลงเพศสักคนเลยนะ 

เทาท่ีทราบมา การแปลงเพศจะสามารถทําไดก็

ตอเมื่อมีอายุ 20 ปขึ้นไป หรือมีการอนุญาตจาก

ผูปกครอง และวิทยาลัยของเราก็ยังไมมีนักศึกษา

ท่ีมาสมัครเรียน มาแจงเกี่ยวกับการผาตัดแปลงเพศ

เลยสักคน แตถาในอนาคตเกิดมีขึ้นมา คงตองมี  

การแจงท่ีเปนทางการจากตัวผูปกครอง พรอมท้ัง

เอกสารทางการแพทยท่ีระบุถงึการแปลงเพศ และคง

ตองมกีารปรับกฎระเบียบเปนราย ๆ ไปอีกคร้ัง” 

 สวนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษาชาย

รักชายท่ีแตงกายขามเพศ ไดกลาววา “กฎระเบียบใน

การแตงกายเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองปฏิบัติตามใน

การศึกษาท่ีวิทยาลัย แตถาออกนอกวิทยาลัยแลวก็

สามารถท่ีจะแตงกายตามท่ีตองการได” 

 อาจารยฝายปกครองท่ีดูแลการแตงกาย

นักศึกษาใหอยูในกฎระเบียบ ไดกลาววา “กฎระเบียบ 

เปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนตองปฏิบัติตาม ถาอาจารยเจอ

เมื่อไรวาแตงกายผิดระเบียบไมเปนตามเพศท่ีแทจริง 

ก็ตองตักเตือน เพราะนักศึกษายังอยูในร้ัวการศึกษา
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ท่ีตองมีกฎระเบียบ ในการควบคุมพฤติกรรม แตถา 

ออกนอกร้ัววทิยาลัยแลวก็ไมวากัน” 

 จากความคดิเห็นของผูใหขอมูลหลายฝาย

ในแนวทางของวิทยาลัยในการกําหนดการแตงกาย

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ ในวิทยาลัย

แหงน้ีพบวา กฎระเบียบการแตงกายของนักศึกษาได

มีการกําหนดระเบียบควบคุม การแตงกายของ

นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิงเทาน้ัน สําหรับ

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศน้ันไมมี

กฎระเบียบการแตงกาย แตอยางไรก็ตามตองปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบการแตงกายท่ีถูกตองตามเพศของ

ตนเอง แตถามีนักศึกษาชายรักชาย ผานการผาตัด

แปลงเพศมาสมัครเรียน ตองมกีารแจงท่ีเปนทางการ

จากตัวผูปกครอง พรอมท้ังเอกสารทางการแพทยท่ี

ระ บุถึ งการแปลง เพศ และคงตองมีการปรับ

กฎระเบียบเปนราย ๆ ไป 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. จากการสัมภาษณนักศึกษาชายรักชาย

ผูใหขอมูลหลัก ถงึเร่ืองความตองการในการแตงกาย

เคร่ืองแบบนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ 

พบวาการท่ีนักศึกษาชายรักชาย มีความไมชอบใจ

เกี่ยวกับ อัตลักษณของตนในฐานะผูชายท่ีรูสึกวา    

มคีวามตรงขามกับสรีระของตน นักศึกษาชายรักชาย

ท่ีแตงกายขามเพศจงึแสดงบทบาทของความเปนเพศ

หญิงเพื่อใหตนเองสามารถดํารงอยูไดในสังคมท่ีมี

ความเช่ือเร่ืองเพศ ท่ีมีแตเพศหญิงและเพศชาย

เทานั้น เพื่อใหมีพื้นที่ของการใชชีวิตประจําวัน 

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศจึงจําเปนตองมี

ความเปนหญิงในตนเอง และตองพยายามเนน  

ความเปนหญิง ใหมีความโดดเดนดังจะเห็นไดท่ัวไป

วาคนขามเพศน้ัน มีความพยายามจะสรางความเปน

หญงิใหกับตนเองทุกวิถีทาง ไมวาจะเปนการแสดงออก

ทางทาทาง การพูด นํ้าเสียง หรือการแตงกายจึงทําให 

นักศึกษาชายรักชายมีความตองการแสดงความเปน

เพศหญิงอยูตลอดเวลา แมวาจะอยูในสถานศึกษา  

ท่ีมีกฎระเบียบเครงครัดในการแตงกายสําหรับ

นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญงิเทาน้ัน ซึ่งตนเองก็มี

ความตองการท่ีจะแตงกายดวยชุดนักศึกษาหญิง    

ท่ีถูกระเบียบเพื่อมาศึกษาในวิทยาลัยแหงน้ี ซึ่งใน

ความเปนจริงทางวิทยาลัยไมไดอนุญาตใหนักศึกษา

ชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศสามารถแตงกายชุด

นักศึกษาหญิงได เพราะขัดแยงกับเพศท่ีแทจริง 

เพราะในมุมมองของบุคคลท่ีมีความเกี่ ยวของ

นักศึกษาชายรักชายไมวาจะเปน ผูบริหารในวิทยาลัย

ท่ีศึกษาอยู อาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยทาน ๆ อื่น 

ตลอดจนบุคคล ท่ีรอบขางก็ ยัง เ ห็นวา เพศของ

นักศึกษาชายรักชายก็คือเพศชาย ซึ่งไมสามารถหนี

ความเปนจริงไปได ถึงแมจะมี พฤติกรรม ลักษณะ

ทางทาท่ีเปนผูหญิงก็ตาม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ ชลดิาภรณ สงสัมพันธ (2550) ไดกลาววาในมุม

ของเพศวิถ ีนั ้นมีอยู หลายมิติที ่ แตในที ่นี ้ผู ว ิจ ัย

นําเสนอมิติที่มีความเกี่ยวของกับอัตลักษณ คือ   

การนิยามตัวเองในทางเพศซึ่งเช่ือมโยงกับเพศภาวะ 

(gender) แตอัตลักษณไมไดขึ้นอยูกับ การท่ีนิยาม

ตัวเองเพยีงอยางเดยีว ยังขึ้นอยูกับการท่ีคนอื่นนิยาม

หรือมองวาเราเปนอยางไรในทางเพศดวย และในมิติ

การนําเสนอรางกาย เราอยากใหคนอื่นเห็นเราเปน

อยางไรเราก็นําเสนอตัวเองอยางน้ัน อาจดวยทรงผม 

หรือเสื้อผา เพื่อนําความเปน ความเปนเพศหญิง 

เพศชาย หรือเพศทางเลือกอื่น ๆ ดังน้ัน ความตองการ 

ของนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศความ

ตองการในการแต งกายเค ร่ืองแบบนักศึกษา       

ของนักศึกษาชายรักชาย ท่ีตองการแตงกายเปนแบบ

นักศึกษาหญิง ท่ัว ไปรวม ท้ัง ในการ รับวุฒิบัตร      

เมื่อจบการศึกษา ไมสามารถท่ีจะทําไดเนื่องจาก          
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ควบคุมการแตงกายชุดนักศึกษา รวมท้ังเพศสภาพ  

ท่ีจ ริง  ท่ี นักศึกษาชายรักชายจะตองยอมรับวา 

ถึงแมวาตนเองจะมีการแสดงอัตลักษณตัวตนท่ีเปน

ผูหญงิแลวก็ตามแตสุดทายก็ยังคงเพศชายในความจริง 

 2. แนวทางของวิทยาลัยในการกําหนด         

การแตงกายของนักศึกษาชายรักชาย ท่ีแตงกายขาม

เพศน้ัน จากขอมูลการสัมภาษณผูบ ริหารของ

วิทยาลัย อาจารย ท่ีป รึกษา และอาจารยฝาย

ปกครอง และขอมูลจากการสนทนากลุมเพื่อหา

ขอสรุปจากนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ

น้ันวาสามารถจะเปนไป ในแนวทางใดน้ัน ขึ้นอยูกับ

กฏระเบียบของวิทยาลัยในการกําหนดการแตงกาย  

ชุดนักศึกษาหญิงและชาย ซึ่ งทางวิทยาลัย ได        

มีการกําหนดตามเพศสรีระ (sex) เปน “เพศ” ท่ี

หมายถงึ สรีระรางกาย หรือเขียนใหตรง ก็คืออวัยวะ

ท่ีบงบอกวาเปนเพศอะไร (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) 

เทาน้ัน ในสวนท่ีนอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทาง

เพศก็จะท่ีมเีพิ่มมากขึ้น เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ 

อันจะนําไป สูการกําหนดบทบาทเพศตาง ๆ มากกวา

หญิงและชายนั้น ซึ่งทางวิทยาลัยยังไมไดมีการกําหนด 

กฎระเบียบ การแตงกายสําหรับ นักศึกษาชายรักชาย  

ท่ีแตงกายขามเพศ ในประเด็นน้ี รองศาสตราจารย 

ดร.พนิิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (กกอ.) ไดเคยใหสัมภาษณใน

หนังสือพิมพ คมชัดลึก เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 

วา “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไมมีกฎระเบียบ หรือขอบังคับ ในการแตงกายของ

นิสิตนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย แตละแหงจะมีอิสระ 

ในการประกาศ กําหนดกฎระเบียบการแตงกายของนิสิต

นักศึกษาเอง ดังน้ัน การท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(มธ.) อนุญาตใหนักศึกษาเพศท่ี 3 แตงกายไมตรงกับ

เพศของตนเอง หรือบัณฑิตชายแตงกายเปนหญิง 

เขารับพระราชทานปริญญาน้ัน สามารถทําไดหาก

เปนไปตามกฎระเบียบการแตงกายของมธ. สวน

นักศึกษาเพศท่ี 3 ท่ีไดรับสิทธ์ิ อยากใหแตงกาย     

ใหเหมาะสมกับสรีระของตนเองดวยครับ” จากบท

สัมภาษณข า งต น ทํา ใหทราบว า  การกํ าหนด

กฎระเบียบการแตงกายของนักศึกษาขึ้นอยูกับแตละ

สถาบันเปนผู กํ าหนดเอง  ดั ง น้ันแนวทางการ

กําหนดการแตงกาย ของนักศึกษาชายรักชายท่ี   

แตงกายขามเพศของวิทยาลัยแหงน้ี ไมสามารถท่ีจะ

กํ าหนดแต งกายข ามเพศได  เนื่ องจากขั ดกับ

กฎระเบียบการแตงกายท่ีทางวิทยาลัยกําหนดไวกับ

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญงิเทาน้ัน  
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ทางวิทยาลัยควรช้ีแจงถึงกฎระเบียบ

การแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษากับตัวผูปกครอง

และนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศเปนกรณี

พิเศษ เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสภาพจิตใจท่ี

ออนไหวของนักศึกษาชายรักชาย และควรมีการดูแล

จากอาจารยท่ีปรึกษาเปนพิเศษ เพื่อปองกันปญหา

ดานตาง  ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นไดตามขอ มูล ท่ีไดจาก       

การสนทนากลุมของนักศึกษาชายรักชายท่ีแสดง

ความคิดเห็นของตนเองออกมาจากความรูสึกท่ี

แทจริง 

 2. จากสภาพปญหาของนักศึกษาชาย  

รักชายท่ีแตงกายขามเพศในดานสภาพจิตใจท่ีเกิด

จากการแตงกายตามกฎระเบียบของวิทยาลัยตามท่ี

ไดศึกษาในคร้ังน้ี พบวา ปญหาจากเพื่อนนักศึกษา

ชายลวนลามทางเพศดวยการพูดหยอกลอถึงการ

แตงกายชุดนักศึกษาชาย เกดิทะเลาะกันสงผลใหเกิด

ปญหาในช้ันเรียนขึ้นไดน้ัน ทางวิทยาลัยควรมีการจัด 

กิจกรรมสรางความสัมพันธในช้ันเรียนท่ีกอใหเกิด
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ควบคุมการแตงกายชุดนักศึกษา รวมท้ังเพศสภาพ  

ท่ีจ ริง  ท่ี นักศึกษาชายรักชายจะตองยอมรับวา 

ถึงแมวาตนเองจะมีการแสดงอัตลักษณตัวตนท่ีเปน

ผูหญงิแลวก็ตามแตสุดทายก็ยังคงเพศชายในความจริง 

 2. แนวทางของวิทยาลัยในการกําหนด         

การแตงกายของนักศึกษาชายรักชาย ท่ีแตงกายขาม

เพศน้ัน จากขอมูลการสัมภาษณผูบ ริหารของ

วิทยาลัย อาจารย ท่ีป รึกษา และอาจารยฝาย

ปกครอง และขอมูลจากการสนทนากลุมเพื่อหา

ขอสรุปจากนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศ

น้ันวาสามารถจะเปนไป ในแนวทางใดน้ัน ขึ้นอยูกับ

กฏระเบียบของวิทยาลัยในการกําหนดการแตงกาย  

ชุดนักศึกษาหญิงและชาย ซึ่ งทางวิทยาลัย ได        

มีการกําหนดตามเพศสรีระ (sex) เปน “เพศ” ท่ี

หมายถงึ สรีระรางกาย หรือเขียนใหตรง ก็คืออวัยวะ

ท่ีบงบอกวาเปนเพศอะไร (กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554) 

เทาน้ัน ในสวนท่ีนอกเหนือจากเพศสรีระ สถานะทาง

เพศก็จะท่ีมเีพิ่มมากขึ้น เชน เกย กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ 

อันจะนําไป สูการกําหนดบทบาทเพศตาง ๆ มากกวา

หญิงและชายน้ัน ซึ่งทางวิทยาลัยยังไมไดมีการกําหนด 

กฎระเบียบ การแตงกายสําหรับ นักศึกษาชายรักชาย  

ท่ีแตงกายขามเพศ ในประเด็นน้ี รองศาสตราจารย 

ดร.พนิิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (กกอ.) ไดเคยใหสัมภาษณใน

หนังสือพิมพ คมชัดลึก เมื่อวันท่ี 16 สิงหาคม 2555 

วา “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ไมมีกฎระเบียบ หรือขอบังคับ ในการแตงกายของ

นิสิตนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัย แตละแหงจะมีอิสระ 

ในการประกาศ กําหนดกฎระเบียบการแตงกายของนิสิต

นักศึกษาเอง ดังน้ัน การท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(มธ.) อนุญาตใหนักศึกษาเพศท่ี 3 แตงกายไมตรงกับ

เพศของตนเอง หรือบัณฑิตชายแตงกายเปนหญิง 

เขารับพระราชทานปริญญาน้ัน สามารถทําไดหาก

เปนไปตามกฎระเบียบการแตงกายของมธ. สวน

นักศึกษาเพศท่ี 3 ท่ีไดรับสิทธ์ิ อยากใหแตงกาย     

ใหเหมาะสมกับสรีระของตนเองดวยครับ” จากบท

สัมภาษณข า งต น ทํา ใหทราบว า  การกํ าหนด

กฎระเบียบการแตงกายของนักศึกษาขึ้นอยูกับแตละ

สถาบันเปนผู กํ าหนดเอง  ดั ง น้ันแนวทางการ

กําหนดการแตงกาย ของนักศึกษาชายรักชายท่ี   

แตงกายขามเพศของวิทยาลัยแหงน้ี ไมสามารถท่ีจะ

กํ าหนดแต งกายข ามเพศได  เนื่ องจากขั ดกับ

กฎระเบียบการแตงกายท่ีทางวิทยาลัยกําหนดไวกับ

นักศึกษาชายและนักศึกษาหญงิเทาน้ัน  
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ทางวิทยาลัยควรช้ีแจงถึงกฎระเบียบ

การแตงกายเคร่ืองแบบนักศึกษากับตัวผูปกครอง

และนักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศเปนกรณี

พิเศษ เนื่องจากเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับสภาพจิตใจท่ี

ออนไหวของนักศึกษาชายรักชาย และควรมีการดูแล

จากอาจารยท่ีปรึกษาเปนพิเศษ เพื่อปองกันปญหา

ดานตาง  ๆ  ท่ีจะเกิดขึ้นไดตามขอ มูล ท่ีไดจาก       

การสนทนากลุมของนักศึกษาชายรักชายท่ีแสดง

ความคิดเห็นของตนเองออกมาจากความรูสึกท่ี

แทจริง 

 2. จากสภาพปญหาของนักศึกษาชาย  

รักชายท่ีแตงกายขามเพศในดานสภาพจิตใจท่ีเกิด

จากการแตงกายตามกฎระเบียบของวิทยาลัยตามท่ี

ไดศึกษาในคร้ังน้ี พบวา ปญหาจากเพื่อนนักศึกษา

ชายลวนลามทางเพศดวยการพูดหยอกลอถึงการ

แตงกายชุดนักศึกษาชาย เกดิทะเลาะกันสงผลใหเกิด

ปญหาในช้ันเรียนขึ้นไดน้ัน ทางวิทยาลัยควรมีการจัด 

กิจกรรมสรางความสัมพันธในช้ันเรียนท่ีกอใหเกิด
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การทํางานรวมกัน มีความสามัคคี และสรางความ

เขาใจในความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีดี

ระหวางเพื่อนในช้ันเรียนโดยไมมีการแบงแยกเพศ 

โดยมอบหมายใหอาจารยประจําช้ันเปนผูดูแล ซึ่งเปน

แนวทางในการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางนักศึกษา 

ชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศกับเพื่อนในช้ันเรียน 

และลดปญหาการทะเลาะกันซึ่งจะกอใหเกิดความ

รุนแรงตามมา 

 3. ส ง เส ริมกิจกรรม ท่ี เปด โอกาสให

นักศึกษาชายรักชายท่ีแตงกายขามเพศท่ีได รับ    

การยอมรับอัตลักษณและความหลากหลายทางเพศ

โดยไดแสดงออกซึ่งตัวตนและศักยภาพของตัวเอง 

และความสามารถท่ีตนเองมี โดยใหนักศึกษาทุกคน

สามารถเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ เชน การแขง

ทักษะทางวชิาการ เปนตน 

 ขอเสนอแนะสําหรับการศกึษาคร้ังตอไป 

 1. ควรมกีารศึกษาถงึความหลากหลายใน

สังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกลุมคน  

ท่ีมีความหลากหลายท้ังเช้ือชาติ เผาพันธุ วิถีชีวิต 

ความเช่ือ ศาสนา และประเพณีปฏิบัติท่ีมีความแตกตาง 

กัน เพื่อสรางความเขาใจในความแตกตางในแตละ

ดานของการอยูรวมกันในสังคม 
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