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(ร่าง) 

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนษุยชน ปี 2547-2549 ด้านความหลากหลายทางเพศ1 
 

1. สถานการณ์ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย  
ระบบความเชื่อ ความหมายเกี่ยวกับเร่ืองเพศในสังคมไทยโดยทั่วไปเขาใจวาเพศที่ตรง

ตามธรรมชาติ มีเพียง 2 เพศคือ หญิงกับชายที่ตองเกิดมาคูกัน  ฉะนั้นเมื่อเกิดมาเพศใด จะตองมี

วิถีการดําเนินชีวิตทางเพศใหเปนไปตามบรรทัดฐานทางเพศที่กําหนดไวเทานั้น โดยผาน

กระบวนการเรียนรู เร่ืองคุณคาของการเปนหญิงหรือเปนชายของสังคม เชน เมื่อมีเพศกําเนิด(sex) 

เปน ”หญิง” ควรจะรักสวยรักงาม มีความออนหวาน นุมนวล รักนวลสงวนตัว เพื่อที่จะเปนเมียและ

เปนแมที่ดีในอนาคต เมื่อมีเพศกําเนิดเปน “ชาย” ตองมีความเปนผูนํา เขมแข็ง มีเหตุผล เปน

หัวหนาครอบครัว และตองมีความรับผิดชอบหนาที่ เชน มีหนาที่ในการเปนทหารรับใชชาติ ฉะนั้น

ผูชายทุกคนก็ตองเขารับการคัดเลือกการเปนทหาร เปนตน  

ความเชื่อเร่ืองความเปนหญิงและความเปนชาย (Gender) ตามความคาดหวังทางสังคม

ไดถูกถายทอดเขาระบบความคิดของคนทั่วไปผานระบบสังคมในสถาบันตางๆ ที่ตอกย้ําวา ส่ิง

เหลานี้เปนเรื่องธรรมชาติ นับต้ังแต สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ระบบกฎหมาย ระบบ

การแพทย สถาบันศาสนา เปนตน ทําใหคนในสังคมสวนใหญเชื่อและยอมรับวา เพศของมนุษยมี

เพียง 2 เพศ คือชายและหญิงเทานั้น และเชื่อวา ความสัมพันธทางเพศที่ถูกตอง ดีงามคือ 

ความสัมพันธระหวางคนตางเพศในระบบครอบครัวเทานั้น ในขณะที่ปรากฏการณในสังคม มนุษย

แตละคนสามารถดําเนินชีวิตตรงความคาดหวังทางสังคมหรือแตกตางไปจากนั้น รวมถึงการมี

วิถีทางเพศ( sexuality) ที่หลากหลายมากกวาความสัมพันธแบบรักตางเพศเทานั้น  

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกมองวา เปนคนที่ผิดปกติจากคนทั่วไป  ขณะที่

เร่ืองราวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศปรากฏมากขึ้นในสังคมทั้งในดานบวกและดานลบ  

ส่ิงเหลานี้กลายเปนสิ่งที่ทาทายระบบความเชื่อเดิม และสวนหนึ่งทําใหคนทั่วไปเขาใจวา 

สังคมไทยไดเปดกวางสําหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ   

แมวา ณ ปจจุบัน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ไดทําหนังสือรับรองทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545 โดยอางอิงขอมูลจากองคการอนามัยโลก (WHO) วา คนรักเพศ

เดียวกันไมไดมีความผิดปกติทางเพศแลวก็ตาม ในการดําเนินงานของเครือขายองคกรสนับสนุน

                                                 
1 ขอสรุปจากการเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “ปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ(Homosexual and 

transsexual)”จํานวน 5 ครั้ง ณ หองประชุมสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูเขารวมประชุมมีมติใหความหมายวา บุคคลที่มี

ความหลากหลายทางทางเพศ บุคคลที่ดําเนินชีวิตแบบหญิงหรือชายไมสัมพันธกับเพศกําเนิด คือ หมายถึง  กลุมหญิงรัก ชายรักชาย คนขาม

เพศ คนที่รักไดท้ังสองเพศ และคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศสองอยางพรอมกัน (ทางการแพทยเรียก กะเทยแท) (lesbians, Gay, Transgender , 

Bisexuals and intersex people)  
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และปกปองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไดรวบรวมสถานการณปญหา

จากการทํางานรวมกับหลายๆ องคกรในดานสิทธิของคนรักเพศเดียวกันในประเทศไทย พบวา 

บุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศยังเผชิญปญหาถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

ต้ังแตในระดับบุคคล ไปจนถึงในระดับเชิงโครงสราง  

 

2. สถานการณ์ปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลผู้มี

ความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย   

• การถูกปิดกั้นโอกาสในการศึกษา และเนื้อหาในหลักสูตรการศึกษาที่มีอคติทางเพศ  
เงื่อนไขในการไดรับทุนเรียนตอจากรัฐบาลปดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล

ผูมีความหลากหลายทางเพศ เชน กะเทยหลายคนเคยสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลไปเรียนตอประเทศ
ญ่ีปุน และสามารถสอบผานขอเขียนไดสําเร็จ แตไมผานการสอบสัมภาษณ เพราะถูกตั้งคําถามที่
สะทอนการมีอคติทางเพศ ไดแก “ทําไมจึงไวผมยาว ทําไมจึงแตงตัวเปนผูหญิง” ทําใหผูตอบไม
สามารถตอบไดอยางตรงไปตรงมา  หรือตองเลี่ยงตอบอยางอื่น รวมถึงกฎ ระเบียบตาม
สถาบันการศึกษาที่หามนักศึกษาแตงชุดนักศึกษาขามเพศ การไมอนุญาตใหนักศึกษาที่แตงตัว
เปนหญิงเขาสอบในวิชาเรียน และการหามนักศึกษาที่เปนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เรียนในบางวิชาชีพ เชน ครู เปนตน   

บทเรียนหรือตําราเรียนวิชาเพศศึกษาบางสวนยังคงมีเนื้อหาที่ระบุวา การเปนบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศเปน “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” หรือ “ผิดธรรมชาติ” ซึ่งเปนการลดทอน

คุณคาของความเปนมนุษยของคนกลุมนี้ ซึ่งสงผลถึงความเขาใจของคนในสังคมวงกวางที่จะ

ยังคงเขาใจผิดเกี่ยวกับการเปนคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  

 

• โอกาสในการทํางาน และความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  

ปัญหาในการสมัครเข้าทํางาน ถูกปิดปั้นทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
กะเทยเมื่อสมัครงานแลวมักไมถูกเรียกตัว เมื่อสงใบสมัครและประวัติไปตามบริษัทตางๆ 

โอกาสถูกเรียกตัวไปสัมภาษณมีนอยกวาคนทั่วไป เมื่อไดงานทําก็จะไดคาแรงต่ํา ทางออกที่ทําได
คือ การสงใบสมัครงานไมใสคํานําหนาชื่อ จนเมื่อมีการเรียกไปสัมภาษณ มักจะถูกกระทําใหเปน
ตัวตลกในการสัมภาษณงาน หลายคนสมัครงานกับบริษัทธุรกิจโดยทั้งในประเทศไทยและบริษัท
ระหวางประเทศ เมื่อถูกเรียกตัวไปสัมภาษณจนผานแลว  แตก็ตองเจอปญหาเมื่อมีการตรวจสอบ
เอกสาร เพราะตรวจสอบพบวา มีคํานําหนาชื่อเปน “นาย” ไมใชนางสาว ทําใหไมรับเขาทํางาน 
ถือเปนการปดกั้นโอกาสในการทํางาน เพียงเพราะมีคํานําหนาไมตรงกับเพศที่เปลี่ยนแปลงไป ทํา
ใหกะเทยบางคน แมจะมีการศึกษาสูง แตก็หางานทําไมได เพราะคนทั่วไปมองวา กะเทยทาํงานได
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ในบางอาชีพเทานั้น เชน เตนคาบาเร หรือขายบริการทางเพศ เมื่อสถานการณบีบค้ัน ทําใหกะเทย
บางคนก็ตองเขาสูกระบวนการขายบริการทางเพศในที่สุด   

กะเทยเปนกลุมคนทายๆ ที่บริษัท/นายจางจะรับเขาทํางาน และตองผานการตรวจสอบ
มากกวาคนทั่วไป เชน การที่ตองเปนเพียงคนเดียวที่ทําแบบทดสอบทางจิตวิทยา และถูกเรียกตัว
ใหไปทํางานชาที่สุด เพราะกะเทยคือตัวเลือกสุดทายที่จะรับเขาทํางาน ทําใหบางคนตองแสดง
ทาทีเปนชาย หรือตองตัดสินใจผาตัดเอานมออก และแตงกายเปนชายเพื่อใหสอดคลองกับเอกสาร
เพื่อไปสมัครงานและเพื่อใหไดงานทํา การถูกบังคับใหแตงกายเปนชายไปทํางาน แมวาจะเปน
กะเทยแปลงเพศแลว เชน งานในโรงแรมบางแหง ไมอนุญาตใหแตงตัวเปนผูหญิงหรือแตงหนามา
ทํางาน ใหตัดผมสั้นแบบผูชายมาทํางาน เปนตน 

ถูกปดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพบางอยาง เชน อาชีพแอรโฮสเตส ที่รับเฉพาะคนที่
เปนผูหญิง ขณะที่กะเทยบางคนมีความสามารถ เคยไปสมัครสอบ และผานการสัมภาษณแลว แต
ไมสามารถจะทํางานได เพราะบัตรประชาชนเปนนาย ไมใชนางสาว บางคนตองปลอมเอกสารวา
เปนหญิงเพื่อใหไดทํางาน หรือตองตัดสินใจไมไปตรวจรางกายเพราะยังไมไดแปลงเพศ   

 
ปัญหาในการทํางานและโอกาสก้าวหน้าในการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง  
กรณีแพทยที่เปนกะเทย(Transsexual) ไมสามารถจะระบุคํานําหนาชื่อไดวา นายแพทย 

หรือวา แพทยหญิง ทางออกที่ทําในปจจุบันคือ มีการเรียกคํานําหนาชื่อเปนแพทยอยางเดียว คนที่
เปนกะเทยตองใชความพยายามสรางการยอมรับในความสามารถ สรางการยอมรับกับลูกนองใน
สายบังคับบัญชาและญาติๆ ของคนไขสูงกวาแพทยทั่วไป และเสี่ยงตอการถูกรังเกียจหรือตอตาน
จากเพื่อนรวมงาน 

ถูกเลือกปฏิบัติในการเลื่อนตําแหนงงาน นายจางไมยอมบรรจุใหเปนพนักงานประจํา โดย
นายจางอางวา ตําแหนงที่วางเปนตําแหนงของผูชาย กะเทยไปทําไมได ถาจะใหไปทํางานใน
ตําแหนงผูหญิง ชื่อก็ยังเปน“นาย”อยูหรือถูกบีบหรือลดตําแหนงหนาที่การงานจนตองลาออก 
และขาดความมั่นใจในการไปสมัครทํางานในที่อ่ืนๆ 

 

• กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ  

 กฎหมายครอบครัว และการรับมรดก ไม่รับรองสถานะชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกันใน

การจดทะเบียนสมรส และการรับมรดก  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เร่ืองของครอบครัวและการรับมรดก ที่รับรอง

สถานภาพการสมรสเฉพาะหญิงและชายใหกระทําการจดทะเบียนสมรสกันได และมีสิทธิในการ

รับมรดก ไดรับการคุมครองสิทธิประโยชนจากรัฐ เชน สิทธิการรับประโยชนจากประกันสังคม สิทธิ
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ในการมีสวนรวมในการทํานิติกรรมของคู และไดรับการคุมครองกรณีแบงสินสมรสในกรณีที่มีการ

หยากันตามกฎหมาย ขณะที่คนรักเพศเดียวกันไมไดรับการรับรองวามีสถานะเปนคูชวีติในสงัคม มี

สถานะเปนเพียงชายโสด หรือหญิงโสดเทานั้น  

 

การกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศจากเจ้าหน้าที่

ตํารวจเมืองพัทยา ที่ปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบด้วยกฎหมาย  
เมืองพัทยาเปนเขตปกครองพิเศษเทียบเทาเทศบาลนคร ในเขตอําเภอบางละมุง จังหวัด

ชลบุรี ถือวาเปนเมืองทองเที่ยวขนาดใหญที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และประกอบไปดวย

นักทองเที่ยวที่มาจากหลากหลายประเทศ และรวมถึงความหลากหลายของสถานบริการที่กระจาย

อยูในพื้นที่เมืองพัทยาในยามราตรี ซึ่งสถานบริการตางๆ สวนหนึ่งก็เปนพื้นที่ในการประกอบอาชีพ

หรือทํามาหากินของผูมีความหลากหลายทางเพศ ในการทํางานเปนพนักงานเสิรฟ พนักงานแสดง

โชวตางๆ ในสถานบริการเชน ผับ บาร คาราโอเกะ หรือรานอาหารตางๆ เปนตน  

สภาพปญหาที่พบคือ เจาหนาที่เทศกิจ และอาสาสมัครชวยเหลือนักทองเที่ยว (ภาค

ประชาชน) ของสถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา มีการจับกุมบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศดวย

วิธีการใชกําลัง รุนแรง เชน ฉุด กระชาก เตะ ตอย ตบตี และยึดบัตรประชาชน โดยตั้งขอกลาวหาที่

ไมมีบทบัญญัติความผิดทางกฎหมาย เชน “ชายแตงกายเปนหญิง” “เตร็ดเตรยามวิกาล” “กอ

ความเดือดรอนรําคาญแกนักทองเที่ยว” “กระทําการที่ไรประโยชนตอการทองเที่ยว” เปนตน และ

นําตัวไปบันทึกประวัติ และเสียคาปรับที่สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา การกระทําดังกลาวเปนการ

ทําใหกลุมผูมีความหลากหลายทางเพศ ตองเสียคาปรับโดยที่ไมมีความผิดตามบทบัญญัติทาง

กฎหมาย และไมเขาใจวา มีความผิดอะไร โดยบางคนถูกจับกุม 3-4 คร้ังตอสัปดาห ซึ่งสงผล

กระทบการประกอบอาชีพและรายไดที่จะตองเอาไปจุนเจือครอบครัว 

คณะอนุกรรมการดานสงเสริมโอกาสและความเสมอภาค ในคณะอนุกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ  จึงไดลงพื้นที่ เมืองพัทยา  เพื่อหารือในการแกไขปญหาการปฏิบัติอัน

เนื่องมาจากอคติที่มีตอบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศ มีขอสรุปดังนี้ 

การสงเสริมการมีสวนรวมในลักษณะเครือขายการทํางานเพื่อสรางความเขาใจและการอยู

รวมกัน ระหวางกลุม/องคกรที่ทํางานกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ทํากิจกรรมรวมกับ

เมืองพัทยาในโอกาสตางๆ  

การสงเสริมดานอาชีพ เปดโอกาสใหบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศเขารับการ

ฝกอบรมดานอาชีพโดยไมปดกั้น  
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การสนับสนุนและประสานความชวยเหลือดานองคความรูดานการดูแลสุขภาพ จัดบริการ

ตรวจสุขภาพ การสงตอความชวยเหลือแกผูเดือดรอนในรูปแบบตางๆ เชน การสงตอผูปวยเอดส

เปนตน 

 

นโยบายรัฐเร่ือง gender mainstreaming ของหน่วยงานภาครัฐยังไม่มุมมองเรื่องบุคคลที่

มีความหลากหลายทางเพศสอดแทรกเข้าไป  ปจจุบันองคกรภาครัฐเร่ิมมีความตระหนักถึงความ

จําเปนที่องคกรตองสอดแทรกความเขาใจเรื่องเพศภาวะ ความสําคัญในการมีมิติความเปนหญิง 

ชายและการมีสวนรวมของผูหญิงในการพัฒนา เพื่อใหเกิดการทํางานพัฒนาอยางตระหนักในเรื่อง

การสวนรวมและการเขาถึงทรัพยากรของคนทุกเพศ แตก็ยังไมมีมิติเร่ืองของความหลากหลายทาง

เพศปรากฏอยูในเรื่องการพัฒนา  

 

พระราชบัญญัติเร่ืองคํานําหน้าชื่อบุคคล ที่ระบุวา เปนชายตองใชคํานําหนาวา “นาย” 

สวนหญิงตองใชคํานําหนาชื่อวา “นางสาว” หรือ “นาง” เมื่อแตงงาน ทําใหบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศที่มีคํานําหนาชื่อวา “นาย” “นางสาว” แตมีลักษณะของเพศภาวะที่ไมตรงกับ

เพศกําเนิด เชน ทอม กะเทยที่แตงกายเปนหญิง หรือแปลงเพศแลว เปนตน ตองมีปญหายุงยากใน

การติดตอราชการ หรือเมื่อเกิดกรณีบัตรประชาชนหาย ไมสามารถใชเพียงสําเนาบัตรประชาชน

เดิมในการยืนยันความเปนตัวตนได แตมีกระบวนการที่ซับซอน ยุงยากมากขึ้น เชน การตองใช

เจาหนาที่ราชการระดับ 7 มาค้ําประกัน ไมสามารถใชเอกสารอื่น เชน ใบขับข่ีตนเองยืนยันได 

นอกจากนี้ยังสงผลกระทบในดําเนินชีวิตดานอื่นๆ อีก เชนในเรื่องการสมัครงาน เปนตน  

 

ผลการบันทึกการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ สด.43 ระบุ

ว่า เป็นโรคจิต  
การที่บัตรประชาชนเปน “นาย” เมื่อผานกระบวนการเกณฑทหารแลวไมผาน เอกสาร ผล

การบันทึกการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ สด.43 ที่แตละคนที่

ผานการเกณฑทหารจะตองไดรับ และนําไปใชในการติดตอราชการหรือสมัครงาน มีการระบุ

สาเหตุของการไมผานเกณฑทหารของกะเทยวาเปน ‘โรคจิต’ ในลักษณะที่ไมเปนมาตรฐาน

เดียวกัน เชน  ผู้วิกลจริต โรคจิตถาวร โรคจิตวิปริตถาวร โรคจิตประเภท4 จิตผิดปกติอย่างรุนแรง

ถาวรหรือแมกระทั่งเขียนวา ‘กวนอิมออนแอเกินไป’ การระบุดังกลาว สงผลในอนาคตตอโอกาสใน

การสมัครงานและไดงานทําของคนที่เปนกะเทย ทําใหทางเลือกในการประกอบอาชีพลดลง 

 

ปัญหาการทําหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (พาสปอร์ตและวีซ่า)  
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การที่เจาหนาที่พยายามบังคับใหกะเทยหรือคนขามเพศ( Transgender) ตองแตงตัวแบบ

ผูชายในกระบวนการในการทําพาสปอรต เชน บังคับใสสูตรผูชาย ตองรวบผม ใหลางหนาที่แตงไว

ออก เพื่อถายรูปและใบหนามีความสอดคลองกับคําวา “นาย” หรือ “Mr.”ตามเอกสาร ทําใหคนที่

เปนกะเทย หรือคนขามเพศ(Transgender) รูสึกวา ตนเองถูกลดคุณคาของ ศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษยลง เพราะไมสามารถยืนยันความเปนตัวตนของตนเองได   

ในการเดินทางหลายๆ คร้ัง เมื่อมีการตรวจพาสปอรตที่ตองถายรูใหมีลักษณะของผูชาย 

ทําใหถูกเจาหนาเพงเล็ง เพราะมีลักษณะไมตรงตามเพศในเอกสาร และสงสัยวา มีการปลอมง

เอกสาร กะเทยที่ทําพาสปอรตในเมืองไทย เมื่อตองเดินทางไปตางประเทศมักประสบปญหาเรื่อง

การเช็คพาสปอรต เมื่อเขาหรือออกในประเทศตางๆ เนื่องจาก เจาหนาที่( Immigration) ของแตละ

ประเทศมักสงสัยวา คนๆ นี้เปนหญิงหรือชายกันแน เปนตัวจริงหรือเปลา ทําใหตองเสียเวลาในการ

ตรวจสอบและเสี่ยงตอการถูกดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน ถูกเจาหนาที่ใน

บางประเทศมองดวยสายตาแปลกๆ เหมือนตัวประหลาด   

 
เมื่อกระทําความผิดกะเทยตองถูกขังรวมกับนักโทษชาย 
เมื่อกะเทยกระทําความผิดและตองรับโทษจําคุก โดยสถานะที่เปน “นาย” ตามบัตร

ประชาชน จะตองถูกนําไปขังในคุกหรืออยูในเรือนจําผูชาย ยังไมมีการจัดสถานที่คุมขังที่แยก
กะเทยเปนกลุมเฉพาะ 
 

• บริการด้านสาธารณะสุขไม่มีความละเอียดอ่อนต่อความหลากหลายทางเพศ  

การติดต่อทําประวัติคนไข้กับโรงพยาบาล และปัญหาการแยกผู้ป่วยเมื่อต้องนอน

โรงพยาบาล  การมีสถานะภายนอกไมตรงกับการเปน “นาย” ตามบัตรประชาชน ทําใหกะเทย 

หรือคนขามเพศ (transsexual) หลายคนที่ผานการทําศัลยกรรมหนาอก หรือแปลงเพศแลว ยังคง

ตองนอนรวมในหองผูปวยชาย มีความรูสึกถึงความไมเปนสวนตัว ไมปลอดภัยตอการถูกจับจอง

ของเจาหนาที่หรือผูปวยชายคนอื่น ทําใหไมสะดวกใจในการเปลี่ยนเสื้อผาหรือเขาหองน้ํา และ

ลําบากใจในการสื่อสารเพื่อขออุปกรณบางอยาง เชน โถฉี่ใหตรงกับเพศที่แปลงแลว (เปนหญิง)

จากเจาหนาที่ดูแลผูปวยชาย ตลอดจนสรางความยากลําบากในการตัดสินใจของเจาหนาที่ในการ

แยกหอง วาจะใหผูปวย “ชาย” ที่มีลักษณะเปนหญิงนอนหองผูปวยเพศใด  

การขาดความละเอียดออนตอการใหบริการขั้นพื้นฐานตอบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศ กรณีที่มีอาการปวยดานสุขภาพทางเพศ การเผชิญกับสายตาและคําถามที่มีลักษณะดูหมิ่น

หรือเหยียดหยามของเจาหนาที่ ทําใหบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไมกลาเปดเผยไดวา ตน

เปนคนรักเพศเดียวกันในการเขารับการรักษา หรือเลือกที่จะไมไปพบแพทยเมื่อมีความผิดปกติ
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เกิดขึ้น นอกเสียจากมีอาการหนักจริงๆ เชน หญิงรักหญิง มีสถานะเปนหญิงโสดในสังคม เมื่อมี

อาการตกขาวและคันที่อวัยวะเพศ ไมกลาไปหาหมอหรือไมกลาบอกวา เปนหญิงรักหญิง หรือชาย

รักชายที่จะไปพบแพทยตอเมื่อมีการติดเชื้อทางทวารหนักรุนแรงแลว และทําใหเสี่ยงตอการไดรับ

การดูหมิ่น เหยียดหยามศักดิ์ศรีมากยิ่งขึ้น  

แพทยขาดความละเอียดออนในการศึกษาประวัติคนไข กรณีคนไขที่ผาตัดเรงดวยเชน ไส
ต่ิงอักเสบ การที่แพทยไมไดใหเวลาอานประวัติคนไข เมื่อเห็นลักษณะภายนอกแลว เขาใจผิดคิด
วาเปนคนไขผูหญิง หรือมีการใชคําถามที่ทําใหคนไขที่เปนกะเทย (Transgender/Transsexual) 

รูสึกอึดอัดใจในการตอบ ประจําเดือนมาหรือยัง เพราะถามีประจําเดือนอยูจะยังผาตัดไมได การใช

มือลวง คลําอวัยวะเพศของคนเปน “ทอม” โดยไมขออนุญาต ทําใหคนไขรูสึกเหมือนกําลังถูก

กระทําลวงเกินทางเพศ  
การใหบริการในการทําศัลยกรรมหนาอก ผาตัดแปลงเพศเกิดขึ้นอยางมากมาย โดยไมมี

ขอกําหนดที่เปนมาตรฐานในการใหบริการชัดเจน ลูกคาสามารถเขารับบริการไดตามเงื่อนไขทุนที่

ตนเองมีอยู และปราศจากการคุมครองเมื่อเกิดความผิดพลาดในการทําศัลยกรรมทางการแพทย 

ทําใหเมื่อเกิดความเสียหายในการทําศัลยกรรม คนไขไมไดรับการคุมครองหรือไดรับคาชดเชยตอ

ความผิดพลาด และตองเสียเงินในการรักษามากกวาการผาตัดแปลง ทําศัลยกรรมในครั้งแรก  

 

• ปัญหาในการใช้ชีวิตประจําวัน และการทําธุรกรรมต่างๆ  
นอกเหนือจากการที่บุคคลทีม่ีความหลากหลายทางเพศตองเผชิญปญหาเนื่องจากระบบ

โครงสรางทางสังคมไมเอื้อตอการดําเนินชวีิตและการติดตอราชการแลว ในการใชชวีติประจําวนัยงั

ตองเผชิญปญหาตางๆ ที่ซับซอนมากกวาคนทัว่ไป  

 
 ปญหาเรื่องการเขาหองน้ํา  
เนื่องจากระบบสังคมและกฎหมายรองรับเฉพาะคนเพียง 2 เพศคือหญิงกับชาย ทําให 

“ทอม” คือ หญิงที่มีรูปลักษณเหมือนชาย และ “กะเทย” ตองประสบปญหาวา ในเรื่องการ
หองน้ําสาธารณะ เพราะไมแนใจวาควรตองเขาหองน้ําชายหรือหญิง และตองพบกับสายตา
เพงเล็งเมื่อเขาในหองน้ํา ทําใหขาดความมั่นใจเวลาเขาหองน้ํา 

 

ปัญหาถูกห้ามเข้าโรงแรมและสถานบันเทงิ  
เมื่อตรวจเช็คบัตรประชาชนวาเปน “นาย” แตแตงกายเปนหญิง สถานบริการบางแหงจะ

ไมตอนรับและถูกใหออกจากโรงแรมหรือสถานบันเทิง เชน โรงแรมในยานพัทยา Walking Street 
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ภูเก็ต สถานบันเทิงยาน อาร ซี เอ เปนตน ทําใหรูสึก บุคคลเหลานี้ รูสึกวาตนเองเปนสิ่งที่ไมมี

คุณคา ไมมีความเปนมนุษยเทาเทียมบุคคลทั่วไป  

 

บริษัทประกันชีวิตไมรับเปนลูกคาประกัน 
กะเทยมักถูกปฏิเสธในการรับทําประกันชีวิตจากบริษัทประกัน ภายหลังที่ไดทําเรื่อง หรือ

ยื่นหลักฐานเอกสารตางๆ และทางบริษัทพบวาเจาของบัตรประชาชนที่เปน “นาย” แตมีลักษณะ
ภายนอกเปนผูหญิง มักไมไดรับการอนุมัติผาน โดยที่ไมสามารถชี้แจงเหตุผลใหกับลูกคาไดอยาง
ชัดเจนวาเพราะอะไร จึงสันนิษฐานวา สาเหตุนาจะมาจากการที่บัตรประชาชนใชคํานําหนาวาเปน 
“นาย” แตในรูปถายของบัตรประชาชนลักษณะเปนผูหญิง 

 

ไมมีความนาเชื่อถือในการทํานิติกรรม/ขอยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อกับธนาคาร  
การยื่นเรื่องขอสินเชื่อธนาคาร เชน การยื่นขอกูเงินซื้อบาน ทุกคนสามารถเดินเรื่องเพื่อขอ

สินเชื่อกับทางธนาคารได โดยการสงขอมูล ประวัติและเอกสารสําคัญตางๆ ในระหวางการติดตอ
ทางธนาคารจะเช็คประวัติ เมื่อพบวาหลักฐานเอกสารเปนชาย “นาย” แตเจาของเรื่องมีน้ําเสียง
เปนหญิงหรือเปนกะเทย มีความเปนไปไดสูงที่จะไดรับการเลือกปฏิบัติ ไมอนุมัติสินเชื่อ เพราะถูก
มองวา เปนบุคคลที่ไมมีความนาเชื่อถือ   
 

ปัญหาการทําธุรกรรมทางการเงิน   
การเปดบัญชีธนาคาร ทําไดโดยตองใชคํานําหนาชื่อเปน นาย นาง หรือนางสาวเทานั้น  

เมื่อกะเทยหรือสาวประเภทสองเปดบัญชีธนาคาร ชื่อที่ระบุในสมุดบัญชีธนาคารยังคงใชคํา

นําหนาชื่อเปนนาย เมื่อตองการอายัดบัตรเอทีเอ็ม เจาของบัญชีสามารถติดตอไปที่ Call Center 

เพื่อขออายัดบัตรได แตกรณีที่เปน “กะเทย” เจาหนาที่ Call Center มักเขาใจวา ผูที่ติดตอเขาไป

เปนผูหญิง ไมตรงตามฐานขอมูล ชื่อเจาของบัญชีธนาคารที่เปนผูชาย ทําให ข้ันตอนการอายัด

บัตรยุงยากมากขึ้น ใชเวลาในการพิสูจนขอมูลหรือตองเดินเรื่องไปธนาคารพรอมหลักฐานและ

พยานอื่นๆ เพื่อยืนยันวา เปนเจาของบัตรประชาชนและชื่อเจาของบัญชีธนาคารกวาจะผาน
กระบวนการ เงินในธนาคารก็ถูกถอนออกจากบัญชีจนหมด เปนตน 

สภาพปญหาที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตองเผชิญ สงผลทําใหหลายๆ คนขาด

ความมั่นใจในการเขารับบริการดานตางๆ ของภาครัฐ ไมกลาที่จะไปสมัครงานหรือทอแทแมวาจะ

มีการศึกษาที่ดี  หรือไดรับการกระทําจากเจาหนาที่รัฐในลักษณะที่เหยียดหยาม ซึ่งเปนการ

ลดทอนคุณคาความเปนมนุษย ทําลายความมั่นใจในศักยภาพของตนเองของบุคคลที่มีความ

หลากหลายทาง และจํากัดเสนทางการดําเนินชีวิตใหมีพื้นที่ไดในบางสังคมเทานั้น เชน การทาํงาน



9 

ดานการแสดง ทํางานบริการ หรือความงาม ขณะที่อีกหลายๆ คนมีความสามารถและความ

ชํานาญดานอื่นๆ แตก็ถูกปดกั้นโอกาสในการพัฒนาตนเอง  

  

3. การดําเนนิการเพื่อแกปั้ญหาของภาคประชาชน รัฐ คณะกรรมการสทิธิมนุษยชน

แห่งชาติ  

3.1 การดําเนนิการของภาครัฐและภาคเอกชน 
 หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีสวนริเร่ิมในการผลักดันนโยบายและกฎหมายเพื่อให
คุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เชน กระทรวงกลาโหม สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ
และความมั่นคงของมนุษย  สภานิ ติบัญญัติแหงชาติ  โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย และเครือขายความหลากหลายทางเพศ 
10 องคกร ไดแก กลุมเกยการเมืองไทย กลุมสะพาน องคบางกอกเรนโบว กลุมบานสีมวง กลุมซิ
สเตอร กลุมเพื่อนพนักงานบริการ  กลุมแสงจากใจ  กลุมสายรุงโรงพยาบาลโพธาราม กองทุน
สนับสนุนและปกปองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โครงการเพื่อนชายเพื่อชายรุน
ใหมใสใจสุขภาพใชชีวิตอยางรับผิดชอบและปลอดภัย โดยมีการจัดประชุมหารือและสรางความ
เขาใจกับสังคมมาเปนระยะๆ โดยตลอด  
 
3.2 การดําเนนิงานของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานสงเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาค ประกอบดวย นักวิชาการ นักกฎหมาย นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานอนามัยเจริญพันธุ 
นักสิทธิมนุษยชน ทําหนาที่สรางความเขาใจเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน          
รวมทั้งตรวจสอบกรณีรองเรียนที่มีการละเมิดสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดย
ประสานความรวมมือและทํางานรวมกับเครือขายความหลากหลายทางเพศ หนวยงานภาครัฐที่
เกี่ยวของ ทั้งในการตรวจสอบขอเท็จจริงจากการรองเรียน การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการปองกันและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสรุปบทเรียนใน
การแกไขปญหา การจัดทําขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันแกไขปญหา รวมทั้ง
การศึกษาวิจัย ที่เนนประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ มาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
 
 



10 

4. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

4.1 คณะกรรมการสทิธิมนุษยชน ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญภาคประชาชน เพิ่มเติมใน(รา่ง) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ต่อสมาชิกสภารา่งรัฐธรรมนูญ(สสร.) ใน

มาตรา 30 เดิมในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 ดังนี้  

     มาตรา 30  บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทา

เทียมกัน 
 ชายและหญิงและเพิ่มคําวา “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”  มีสิทธิเทาเทียม
กัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ  อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพสุขภาพทางกาย  สุขภาพ
ทางจิต   สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม   ความเชื่อทางศาสนา   การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได 

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 

 
 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ(สสร.) ไดมีการอภิปรายในประเด็นนี้อยางกวางขวาง และมี
มติรับในหลักการที่จะตองใหการคุมครองแกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเทาเทียมกับคน
ทั่วไป โดยขยายความหมายของคําวา “เพศ”ใหครอบคลุมความหมายถึง บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศที่ตองไดรับการคุมครองจากรัฐ โดยทําเปนบันทึกในเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งในขณะนี้อยูระหวางการจัดพิมพจากสํานักเลขาธิการรัฐสภา 
  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่บังคับใชในขณะนี้ มาตรา 30 ระบุวา 
 บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกนั 
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทยีมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิน่กาํเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคดิเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนญู จะกระทํามไิด 
 มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพือ่ขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมถอืเปนการปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม 
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4.2 เสนอรางกฎหมายคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมกับองคกรเครือขายความหลากหลายทางเพศ ไดรวบรวม
สภาพปญหากรเลือกปฏิ บั ติตอ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและได เสนอตอ 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการและความมั่นคงของมนุษย สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อใหพิจารณา รางกฎหมายคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ตอมาคณะกรรมการธิการฯได (ราง) พระราชบัญญัติคํานําหนานามบุคคล 
พ.ศ....โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคํานาํหนานามบุคคล” พ.ศ. ..... 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา 3  หญงิ อายุ 15 ปข้ึนไป ยงัไมไดสมรส ใหใชคําวา  “นางสาว” 
มาตรา 4  หญงิที่จดทะเบยีนสมรสแลวจะใชคํานาํหนาวา “นาง” หรือ “นางสาว” ได

ตามความสมคัรใจ 
มาตรา 5 หญงิที่จดทะเบยีนสมรสแลวตามมาตรา 4 และเปลี่ยนคาํนาํหนานามภายหลัง

การสมรสเปน “นาง” และตอมาไดทําการจดทะเบียนหยา ใหใชคํานําหนานามวา “นาง”หรือ 
“นางสาว” ไดตามความสมัครใจ 

มาตรา 6 ชายที่ผาตัดแปลงเพศจากเพศชายเปนเพศหญงิ โดยผานการรับรองจากแพทย
ใหใชคํานาํหนาตาม มาตรา 3 

มาตรา 7 ผูที่ผาตัดแปลงเพศจากเพศหญงิเปนเพศชาย โดยผานการรับรองจากแพทยและ
มีอายุ 15 ป ข้ึนไปใหใชคํานาํหนานามวา “นาย” ก็ได 

มาตรา 8 กฎหมาย กฎ ระเบียบใด ที่ขัดแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ใหปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติันี้ 

มาตรา 9 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดย ดร.จุรี วิจิตวาทการ ไดนําเสนอรางดังกลาวในวันที่ 

24 ตุลาคม 2550 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ และมีการอภิปรายอยางกวางขวาง ซึ่งสมาชิก
ฯ ชายสวนใหญไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยอภิปรายใหเหตุผลแตกตางกัน ดังนี้  

เหตุผลดานเรื่องการขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่มีในในสังคม ทําใหเกรงวาการออกกฎหมาย
ดังกลาวจะกระทบตอกฎหมายอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนบุคคล กระทบกับ
ระเบียบขอบังคับตางๆ ในสังคม ซึ่งสะทอนใหเห็นวา ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของอีกหลายๆ สวนที่ขัด
กับหลักการสิทธิมนุษยชนที่เคารพในความหลากหลายทางเพศของบุคคลในสังคม  
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ความกังวลใจวาจะเกิดปญหาการหลอกลวงในชีวิตคู โดยเห็นวา กฎหมายฉบับนี้อยูบน
หลักการสําคัญ 2 ประการคือ ความเสมอภาคชายและหญิง และการไมใหเลือกปฏิบัติกับบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะเปนกฎหมายที่สรางความเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ แตมี
ความกังวลในในการปรับรายละเอียดของกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีชายแปลงเพศแลวเปลี่ยนคํา
นําหนาเปนหญิงแลวไปแตงงานโดยที่คูไมรูวาเปนคนแปลงเพศ มีลูกไมได ทําใหเกิดการฟองรอง
ขอหาหลอกลวง เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาลักษณะดังกลาว ควรมีการระบุลักษณะเพศเดิมของ
บุคคลที่แปลงเพศไวดวย 

ความกังวลใจวาจะกอใหเกิดการหลีกเลี่ยงการคัดเลือก เกณฑทหารโดยไปผาตัดแปลง
เพศหรือศัลยกรรมหนาอก  

น.พ.อําพล จินดาวัฒนะ สมาชิก สนช.อภิปรายวา การที่มี พ.ร.บ.กําหนดคํานําหนานาม 

เพื่อบอกลักษณะความแตกตางระหวางบุคคล เพศ และสถานภาพการสมรส แตเมื่อ สนช.เสนอ
ราง พ.ร.บ.คํานําหนานามบุคคล จึงอยากใหพิจารณารอบคอบ โดยมีขอสังเกต 5 ประการ คือ 

 1. คํานาํหนานามเปนการแยกสถานภาพการสมรส หากหญิงที่สมรสแลวเลือกใชคําหนา
นามเปน นางสาว ซึ่งไมรูวาสมรสแลว หากจะสมรสอีกก็จะเปนปญหาการสมรสซอน  
 2. ราง พ.ร.บ.กําหนดวาชายที่แปลงเพศเปนหญงิ หรือหญิงที่แปลงเพศเปนชาย จะใชคํา
นําหนาชายหรือหญิงก็ได โดยผานการรับรองจากคณะกรรมการแพทย แตราง พ.ร.บ.นี ้กลับไมมี
รายละเอียดองคประกอบของคณะกรรมการดังกลาว ไมรูวาเปนใครมาจากไหน 

 3. การผาตัดแปลงเพศเปนชายหรือหญิงอาจเกิดปญหาสมรสโดยสําคญัผิดได ซึ่งไม
สามารถแยกแยะชายหรือหญิงได 
 4. อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ซึ่งระหวางคดีอาจมกีารเปลี่ยนแปลงคํานําหนาและอาจ
กอใหเกิดความสับสนในการสอบสวนจับกุมได และ  
 5. ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้อาจมีปญหาดานสังคม การสมรส การเกณฑทหาร และอุปสมบท ที่
หญิงแปลงเพศเปนชายแลวใชคํานําหนาเปนนายไปอุปสมบท กอใหเกิดความสับสน จึงอยากให
พิจารณาใหรอบคอบและรอบดานกอน 

         การเสนอประเด็นหวงใยดังกลาว ทางนายบัญญัติ จันทนเสนะ รมช.มหาดไทย ไดขอรับราง 
พ.ร.บ.กลับไปพิจารณากอนสงกลับ สนช. ภายใน 30 วนัตามขอบังคับ2 

 
4.3 การติดตามความคืบหน้า กรณีใบ สด. 43 

                                                 
2 ที่มา : หนังสือพิมพขาวสด วันที่ 25 ตุลาคม 2550 
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 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนรวมกับคณะทํางานเครือขายเพื่อการสนับสนุนและปกปอง
สิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและติดตามความคืบหนาในการ
ดําเนินการของหนวยบัญชาการกําลังสํารอง  กระทรวงกลาโหม  ทราบวาขณะนี้อยูในขั้นตอนของ
การศึกษาเพื่อแกไขกฎระเบียบที่สงผลกระทบตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 ความกาวหนาในทางปฏิบัติ การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจาํการ
ในป พ.ศ.  2549  หนวยบัญชาการกําลังสํารอง  ไดกําหนดมาตรการแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยไม
ระบุถอยคําวาเปน “โรคจิต”  ในเอกสารบันทึกผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน ( สด.43 ) 
ประจําปพ.ศ. 2549  ดวยตระหนักวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยใชขอความวา “ทรวงอก
ผิดปกติ ลักษณะไมพึ่งประสงคทางทหาร”แทน 

 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้สังคมเกิดความเข้าใจเรื่องความ

หลากหลายทางเพศเพื่อนําไปสู่การแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เพื่อใหบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถใชชีวิตไดอยางมีศักดิ์ศรีในความเปน

มนุษยไดอยางเทาเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสรางความเขาใจถึง

เร่ืองความหลากหลายทางเพศในสังคม เพื่อใหเกิดการเคารพในความแตกตางหลากหลายของ

ความเปนมนุษย  

 ประเทศไทยไดลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter of the United Nations) ซึ่งเปน 

สนธิสัญญาระดับพหุภาคทีี่ผูกพนัประเทศภาคีในการรองรับหลักการเรื่อง สิทธิมนษุยชนและ 

เสรีภาพพืน้ฐานของความเปนมนษุย 

 นอกจากนัน้ประเทศไทยไดลงนามเปนภาคีกับ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิการทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) กติกาได

บัญญัติวา 

 ขอ 26 

 บุคคลทั้งปวงยอมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครองเทาเทียมกัน

ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆในกรณีนี้ กฎหมายจะตองหามการเลือกปฏิบัติใดๆ 

และตองประกันการคุมครองบุคคลทุกคนอยางเสมอภาคและเปนผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติดวย

เหตุผลใด เชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด 

เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ 

มาตราขางตนไดวางหลักการไวแบบปลายเปด กลาวคือ ขอหามในการเลือกปฏบัิติมไิดถกู

จํากัดอยูแตในคําของตัวบทเพียงเทานั้น โดยในประโยคแรกไดวางหลักคุมครองการเลอืกปฏบัิติทกุ
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ประการโดยปราศจากเงื่อนไข สวนในประโยคที่สองไดกําหนดหลักการตัวอยางเงื่อนไขที่ไม

สามารถเลือกปฏิบัติได 

ในป 1994 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ( The Human Rights 

Committee) ได ปรับบทตามกฏิกาในขอ 26 ในคดี Toonen v Australia3 วา คําวา “เพศ” ในขอ 

26 นั้น รวมไปถึง ความหลากหลายทางเพศ (sexual orientation) อีกดวย การแปลความของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติเชนนี้ ถึงแมวาจะไมไดเปนที่คาดหมายมากอนวา

จะเกิดขึ้น ณ ชวงเวลานั้น แตก็เปนที่ยอมรับกันมาตลอดวาเปนการแปลความตัวบทที่ถูกตอง ซึ่ง

นั่นก็หมายความวาการเลือกปฏิบัติใดตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ถือไดวาเปน การ

เลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทาง “เพศ” ตามขอ 26 และตั้งแตคดีนั้นเปนตนมา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ และหนวยงานอื่นๆภายใตสหประชาชาติก็ไดคอยสอดสอง

ดูแล ประเทศภาคีแหงสหประชาชาติมาตลอดเพื่อไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยพื้นฐานของความ

หลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ในระดับนานาชาติไดมีการกลาวถึง หลักการวาดวยการใช

กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลในแงมุมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ (Principles on 

Application of international and Gender Identity) ซึ่งเปนหลักเกณฑการใชกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนสากลในเรื่องที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ที่มีเปาหมายใหมนุษยทุกคนไดรับการ

เคารพสิทธิที่มีมาโดยกําเนิดอยางแทจริง  

ขอ 24, 26 กลาวถึงสิทธิในการมีสวนรวมในวัฒนธรรม และชีวิตครอบครัว กลาวถึงสิทธิ

การมีสวนรวมในชีวิตครอบครัว กิจกรรมสาธารณะและวัฒนธรรมของชุมชนโดยปราศจากการ

เลือกปฏิบัติ โดยเหตุแหงความหลากหลายทางเพศ  

เพื่อใหสังคมเกิดความเขาใจในบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศภาคประชาชนและรัฐ

ควรมีการดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้  

• รัฐตองแกไขกฎหมายใดๆ ที่เปนการเลือกปฏิบัติและขัดกับหลักการที่จะทําใหมนุษย

ทุกคนไดรับสิทธิและการคุมครองจากรัฐโดยเทาเทียมกัน กฎหมายที่มีอยูหากยังไมมีบทบัญญัติที่

เกี่ยวของหรือใหการคุมครองกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จําเปนตองทําใหเกิดการ

คุมครองไดอยางแทจริง เชน การใหการคุมครองสิทธิในการมีชีวิตคูของบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ การปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. คํานําหนาชื่อบุคคลที่มีการรับรองสถานะของผูมีความ

หลากหลายทางเพศในฐานะบุคคลคนหนึ่ง รวมทั้งมีกระบวนการอื่นๆ เพื่อใหเกิดการแกไขเอกสาร

แสดงตนที่ออกโดยรัฐ เพื่อสะทอนถึงเพศภาวะตามที่บุคคลนั้นรูสึกและยอมรับ 

                                                 
3 คดีนี้ องคกรเกยในประเทศออสเตรเลียฟองรัฐบาลออสเตรเลียใหยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษบุคคลที่มี

ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกัน  ปจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียไดยกเลิกกฎหมายดังกลาวแลว   
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• ตองมีการปรับปรุงระบบการศึกษาและเสริมสรางความเขาใจเร่ืองความหลากหลาย

ทางเพศ เพื่อสงเสริมใหบุคคลเหลานี้ไดรับสิทธิในฐานะพลเมืองทางสังคม โดยระบบการศึกษา

ตองพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีอยูใหม ไมใหหลักสูตรการศึกษาไปตอกย้ําความเชื่อ

คานิยมวา คนมีเพียงสองเพศคือชายกับหญิงเทานั้น ไมระบุหรือตอกย้ําวา บุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศเปนผู “เบี่ยงเบนทางเพศ” “ผิดปกติทางเพศ”  

• รัฐตองทํางานรวมกับภาคประชาชนในสวนตางๆ ของสังคม เพื่อสนับสนุนหรือ

สงเสริมใหเกิดการศึกษาและการฝกอบรม แกเจาหนาที่ของรัฐในทุกภาคสวนทั้งดานกระบวนการ

ทางกฎหมาย การแพทย การศึกษา และระบบสาธารณะสุข รวมทั้งการทํางานสื่อสารกับสังคมวง

กวาง เพื่อทําใหลดอคติตอบุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพิ่มความเขาใจและลดการเลือก

ปฏิบัติตอบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ   

• รัฐตองตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศของบุคคลในสังคม และนําไปสูการ

ปรับปรุงระบบบริการของรัฐดานสาธารณสุข ที่คํานึงถึงความหลากหลายทางเพศของผูรับบริการ 

ทั้งในดานผูใหบริการทุกระดับ และดานของการจัดระบบบริการ อุปกรณเครื่องมือ สถานที่ในการ

ใหบริการที่ครบถวนกับความหลากหลายทางเพศของบุคคลในสังคม การเขาถึงระบบบริการของ

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกระดับชนชั้นในดานการทําศัลยกรรม แปลงเพศ หรือ

หนาอก โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเปนมาตรฐานและไดรับการยอมรับ  


