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บทคัดย่ อ
บทความนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั ญหาและความท้าทายที่ นกั เรี ยน
ข้ามเพศต้องเผชิ ญ มี อย่างไรบ้าง งานวิจัยนี้ ได้ใช้ทฤษฎี ที่ว่าด้วยเรื่ องการตี ตราของลิงค์และฟี แลน (Link & Phelan :
2001) มาเป็ นกรอบแนวคิ ด ของงานวิจัย เครื่ อ งมื อ หลัก ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ใช้วิธี ก าร
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับนักเรี ยนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” จํานวน 3 คน ในโรงเรี ยนรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัด
เชี ยงใหม่ ตลอดจนการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่ วม โดยการเฝ้ าสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของกลุ่มนักเรี ยนข้ามเพศที่
นิ ยามตนเองว่า “ทอม” ภายในโรงเรี ยน ผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนข้ามเพศที่นิยามตนเองว่า “ทอม” ต้องเผชิญกับการ
รังแกในรู ปแบบการรังแกทางวาจา การรังแกทางกาย และการตั้งกลุ่มเกลียดทอมขึ้นภายในโรงเรี ยน โดยพื้นที่ ที่ถูก
รังแกมากที่ สุดคือห้องเรี ยนและพื้นที่ สาธารณะที่ ลบั ตาครู ในโรงเรี ยน ทําให้นักเรี ยนข้ามเพศกลุ่มนี้ โดนล้อเลียนจน
กลายเป็ นตัวตลก โดนอํานาจคนกลุ่มใหญ่กีดกันในการร่ วมกิจกรรม จนนําไปสู่ การเกิดภาวะเกี่ยวกับโรคซึ มเศร้า การ
วิจยั นี้จึงนํามาซึ่ งข้อมูลที่ทาํ ให้ทราบถึงปั ญหา ความท้าทาย และผลกระทบที่กลุ่มนักเรี ยนข้ามเพศต้องเผชิญ โดยข้อมูล
พื้นฐานดังกล่าวนํามาซึ่งการกําหนดมาตรการการอบรม และกําหนดบทลงโทษที่ชดั เจน เนื่องจากที่ผา่ นมาโรงเรี ยนไม่
มีนโยบายป้ องกันการรังแกต่อนักเรี ยนที่ถูกมองว่าเป็ นนักเรี ยนข้ามเพศเลย
ABSTRACT
This article is part of a qualitative research. The purpose is to study the problems and challenges faced by
transgender students are doing. The research was based on the theory that the stigma of Link and Phelan (Link &
Phelan : 2001) is a framework of research. The main tool to collect and analyze data. Using structured interviews
with transgender students defined themselves as “Tom” 3 people in a state school in Chiang Mai. The observation is
not involved. By observing social behavior of a group of transgender students who define themselves as “Tom” in the
school. The study showed that transgender students who define themselves as “Tom” Faced with the bullies in the
form of verbal bullying physically bullied and Tom hate groups within the school. This was mocked transgender
students to become a comedian. Being sidelined in the large group activity. It leads to severe the depression. This
research brings the information about the challenges and consequences of transgender students face. On the basis of
such measures entail training. And impose penalties clear Since the school has no policy to prevent bullying of
students is seen as a transgender student yet.
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