การรับรองเพศสถานะ
ตามกฎหมายในประเทศไทย:
การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

การอ้างอิงถึงเอกสารนี้ในบรรณานุกรม:
UNDP & APTN (2560). การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย.
มุมมองที่แสดงในเอกสารนี้เป็นมุมมองของผู้เขียน และมิได้สะท้อนถึงมุมมองขององค์การสหประชาชาติ โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ และประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติท�ำงานร่วมกับประชาชนในทุกระดับของสังคมในการช่วยแต่ละรัฐชาติให้สามารถผ่านพ้น
วิกฤติ ขับเคลือ่ น และด�ำรงไว้ซงึ่ การเติบโตและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกคน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติดำ� เนินการ
ให้ ค� ำ แนะน� ำ ผ่ า นการเสนอมุ ม มองระดั บ โลกและในระดั บ ท้ อ งถิ่น เพื่อ เสริ ม พลั ง ให้ กั บ ผู ้ ค นและพั ฒ นาประเทศให้ มี
ขีดความสามารถในการฟื้นฟูตนเอง ในมากกว่า 170 ประเทศและ/หรือเขตปกครอง
Copyright © UNDP 2018
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานประเทศไทย
ชั้น 12 อาคารสหประชาชาติ
ถนนราชด�ำเนินนอก กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2304 9191
โทรสาร: +66 2280 4294
Twitter: @UNDPThailand
เว็ปไซต์: http://www.th.undp.org/
แปลโดย: รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรียบเรียงโดย: สกล โสภิตอาชาศักดิ์
ออกแบบโดย: Ian Mungall
ภาพปก: TEAK - Trans Empowerment and Pawoot Bumrungputh

การรับรองเพศสถานะ
ตามกฎหมายในประเทศไทย:
การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

สารบัญ
ค�ำนิยม			

6

กิตติกรรมประกาศ

9

ค�ำย่อ			

12

ค�ำศัพท์		

14

บทสรุปผู้บริหาร

16

บทที่ 1		 บทน�ำ	

24

1.1 เป้าหมายและความเป็นมาของงานวิจัย

24

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

25

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย

26

1.4 ข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล

26

1.5 การขาดนิยามที่ชัดเจนและขาดความเข้าใจต่อบุคคลข้ามเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศสถานะ

28

1.6 ความส�ำคัญของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

28

1.7 บริบทสากล

29

1.8 แนวทางการปฏิบัติระดับประเทศที่ดีในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก

30

บทที่ 2		 ระบบกฎหมายของประเทศไทย

32

บทที่ 3 การป้องกันการเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย

35

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550

35

3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560

35

3.3 กลไกการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

36

3.4 การรับรองบุคคลข้ามเพศภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3

39

3.5 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุ ทธศักราช 2558

39

บทที่ 4 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและเอกสารราชการ
		ของประเทศไทย

45

4.1 ร่างกฎหมายการรับรองเพศสถานะ

45

4.2 การใช้ค�ำน�ำหน้านาม

46

4.3 การทะเบียนราษฎร์

47

4.4 การออกหนังสือเดินทาง

52

4.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

54

บทที่ 5 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�ำงาน

56

5.1 มาตรฐานแรงงานไทย

56

5.2 ระเบียบว่าด้วยชุดเครื่องแบบราชการ

57

บทที่ 6 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา
6.1 นโยบายเกี่ยวกับการแต่งกายและชุดเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย

58
59

บทที่ 7 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคม
		และการรับราชการทหาร

65

7.1 การเข้าถึงสวัสดิการสังคมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศและการเข้าถึง
การสนับสนุนทุนส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ

65

7.2 การรับรองและปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกองทัพ

66

7.3 มุมมองต่อการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองเกินในปัจจุบัน

69

7.4 กระบวนการเกณฑ์ทหารของประเทศไทย

70

บทที่ 8 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับความคลุมเครือ
		ของกฎหมายอาญา

72

8.1 กฎหมายซึ่งก�ำหนดว่าบุคคลข้ามเพศเป็นความผิด
ทัง
้ ทางตรงและทางอ้อม
8.2 ความคลุมเครือของกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืน
บทที่ 9 บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอาญาของประเทศไทย

72
72
74

9.1 การแยกเพศชายและเพศหญิงในสถานคุมขัง

74

9.2 การออกหมายเรียกหรือการประกันตัว

74

9.3 การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศระหว่างการควบคุมตัวและขณะโดนคุมขัง 75
9.4 การค้นตัวผู้ต้องหา	

77

9.5 การเข้าถึงฮอร์โมนและการตรวจสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ

79

บทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์
		 (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย

80

บทที่ 11 บุคคลเพศก�ำกวมกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

83

บทสรุป			

87

ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ

88

บรรณานุกรม

94

ภาคผนวก		

103

• รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทยครัง
้ ที่ 1

103

• รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในประเด็นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทย ครัง
้ ที่ 2

105

• ข้อมูลส่วนหนึ่งจากมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553
• รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญในการสัมภาษณ์

107
108

คำ�นิยม
บุ ค คลข้ า มเพศจ� ำ นวนมากเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในชี วิ ต
ประจ�ำวัน เพราะเพศสถานะทางกฎหมายที่ปรากฎในเอกสารแสดงตัว
ตนต่างๆ ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา เรื่องทั่วๆ ไป
ในชีวติ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร หรือการขอเอกสารการเดินทางไปต่าง
ประเทศ สามารถก่อให้เกิดการคุกคาม และความรุนแรง การถูกกล่าว
หาว่าใช้เอกสารปลอมท�ำให้บ่อยครั้งบุคคลข้ามเพศถูกบังคับให้ต้องเปิด
เผยเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด แม้เจ้าตัวจะไม่ต้องการเปิดเผยก็ตาม
การขาดการรับรองเพศสถานะจึงท�ำให้เกิดการกีดกันทางสังคม
การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง เมื่อบุคคลนั้นถูกรับรู้ว่า
แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางเพศ เพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศและ/
หรือการแสดงออกไม่ได้สอดคล้องไปกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
ดังนัน้ เป้าประสงค์ของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายจึงเป็นไปเพือ่ แก้ไขช่องว่างดังกล่าว และเป็นการให้การรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมายกับบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นทางการ การรับรองเพศสถานะเป็นสิง่ จ�ำเป็นตามหลักสิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้บคุ คลข้ามเพศ
ได้มีส่วนร่วมทางสังคมอย่างสมบูรณ์และเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ
ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ผ่านกฎหมายฉบับแรกที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือ พระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึง่ ได้มกี ารป้องกันการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ กฎหมายนีเ้ ป็นเครือ่ งมือแรก
ของประเทศไทยทีม่ คี วามครอบคลุมถึงบุคคลข้ามเพศ ขณะนีป้ ระเทศไทยก�ำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนากฎหมาย
ว่าด้วยการรับรองเพศสถานะ กระบวนการดังกล่าวจ�ำเป็นต้องประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลข้ามเพศ
แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2561-2564 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางใหม่ของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติในการช่วยให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี พ.ศ. 2573 ได้เสนอให้ลด
ความไม่เสมอภาคทางเพศลงและในขณะเดียวกันก็เสนอให้เสริมพลังให้กับกลุ่มประชากรที่เปราะบางซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญยิ่งต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อความจ�ำเป็นของกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ เช่น กลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งในการแสดงความยืนยันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
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ั ญาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและค�ำมั่นสัญญาทางนโยบายในระดับภูมภิ าค ในการเคารพ การป้องกัน และเติมเต็มสิทธิมนุษยชนให้
กับทุกคนซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะยังคงท�ำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึง
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย และใน
ประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าคเอเชีย
ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานฉบับนีจ้ ะสามารถให้ข้อมูลการพัฒนากฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการรับรองเพศสถานะของ
ประเทศไทย และสามารถเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ หรือกลุ่มอื่นๆ ที่ถูกท�ำให้เป็นชายขอบ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะท�ำงานอย่างต่อเนื่องและ
ใกล้ชดิ กับภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาสังคม เพือ่ น�ำไปสู่สงั คมทีไ่ ม่ได้ใครไว้เบือ้ งหลังและการมีสทิ ธิมนุษยชนของทุกคนต่อไป
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์ มีภารกิจส�ำคัญในการร่วมเสริมสร้างความเสมอภาค
ระหว่างเพศ การคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิ รวมทัง้ การธ�ำรงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
ปั จ จุ บั น พั ฒ นาการของ “เพศ” มี มิ ติ ที่ ห ลากหลายยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ใน
ประเด็นเพศสถานะ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ
ซึ่งความหลากหลายนี้ยิ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ และเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ
แห่ง “เพศ” มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ร่วมกับทุกภาค
ส่วนผลักดันให้มกี ารตราพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
อันมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากล
นับแต่พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 การขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ด�ำเนินการควบคู่กันไปทั้งในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
การขับเคลื่อนระดับปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ทั้งยังมีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วย
กระนัน้ ก็ตาม “เพศ” ในมิตใิ หม่ซงึ่ ก้าวไปไกลกว่า เพศหญิงและเพศชาย ในโลกอุดมคติ ท�ำให้นานาประเทศเริม่ ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายรับรองเพศ กฎหมายรับรองหรือการอนุญาตให้มี
การจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ในบางประเทศแม้จะยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ แต่ก็มีค�ำ
พิพากษาของศาล หรือการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต่างๆ ก�ำหนดแนวปฏิบัติในประเด็นเหล่านี้
ส�ำหรับประเทศไทยนัน้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เล็งเห็นความส�ำคัญและตระหนักในสถานการณ์ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ กับกลุ่มบุคคลทีม่ เี พศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด ซึง่ ท�ำให้เกิดการตีตรา การกีดกัน และการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรม
ซึง่ ตรงข้ามกับความมุง่ มัน่ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและความครอบคลุม
ทุกกลุ่มคนในสังคม (Social Inclusion)
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: UNDP) จัดท�ำ “รายงานทบทวนกฎหมายและนโยบายการรับรองเพศสถานะตามกฎหมายใน
ประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของบุคคล
ข้ามเพศต่อไป ทั้งยังจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะรวมพลัง
สร้างสรรค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทยร่วมกัน

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: รายงานการทบทวนกฎหมายและนโยบายพัฒนา โดยโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติเพื่อทบทวนกฎมาย ระเบียบข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะของประเทศไทย
อย่างครอบคลุม
ผู้เขียนหลักของรายงานนี้ได้แก่ นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง โดยมีรณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แปลและเรียบเรียงเนื้อหาจากรายงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ผู้เขียนที่มีส่วนท�ำให้รายงานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ (เจ) เจ้าหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน
และ ความหลากหลายทางเพศ ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ และ Jensen Byrne เจ้าหน้าทีด่ ้านความหลากหลาย
ทางเพศ และ สิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�ำภูมิภาค รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตรวจและ
เรียบเรียงโดย Andy Quan และ Angel Treesa Roni, ผูช้ ว่ ยด้านงานวิจยั โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานประจ�ำภูมภิ าค
ขอขอบคุณ Jack Byrne และ Eszter Kismodi ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำในส่วนของการประเมินเครื่องมือและให้การสนับสนุน
ผูเ้ ขียนในระหว่างการท�ำวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั และขอขอบคุณ Cianan Russel เจ้าหน้าทีด่ า้ นสิทธิมนุษยชนและการรณรงค์
จากเครือข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชียแปซิฟิค ในการช่วยตรวจทานงานโดยผู้เชี่ยวชาญ
คณะผู้เขียนขอขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการให้ค�ำปรึกษา การตรวจทานงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีส่วน
ช่วยเหลืออื่นๆ โดยมีรายนามดังนี้
กระทรวงและกรมต่างๆ
∞∞ สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
∞∞ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
∞∞ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
∞∞ กองการสัสดี กระทรวงกลาโหม
∞∞ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
∞∞ กองทัพบก
∞∞ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
∞∞ สำ�นักงานศาลยุติธรรม
วิชาการ
∞∞ กองกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
∞∞ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
∞∞ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคประชาสังคม
∞∞ เครือข่ายสุขภาพและโอกาส พัทยา
∞∞ มูลนิธิเอ็ม พลัส เชียงใหม่
∞∞ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
∞∞ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง พีเอไอ
∞∞ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
∞∞ มูลนิธิซิสเตอร์ พัทยา
∞∞ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
∞∞ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
∞∞ สมาคมบุคคลข้ามเพศแห่งประเทศไทย
∞∞ Transpiration Power
∞∞ เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APTN)
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นจากการการประชุมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการรับรอง อัตลักษณ์ทางเพศ
ในประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั้งสองครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ
วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 ตามล�ำดับ ซึง่ การประชุมในครัง้ แรกนัน้ ผูเ้ ข้าร่วมจากชุมชนบุคคลข้ามเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษย
ชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในมิติของกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยที่มีต่อบุคคล
ข้ามเพศ ในขณะที่เวทีครั้งที่สองผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฉบับนี้
ซึ่ง Edmund Settle ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกี่ยวกับ HIV สิทธิมนุษยชน และ ธรรมาภิบาล Katri Kivioja ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการด�ำเนินโครงการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงานประจ�ำภูมิภาค และสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ (เจ) เจ้าหน้าที่
ด้านธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และ ความหลากหลายทางเพศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้มีส่วนในการจัดการ
พัฒนารายงานฉบับนี้ขึ้น
การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยใน
ระดับภูมิภาคซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกับ เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก
ซึง่ ได้ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศบังคลาเทศ
จีน อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปินส์ และประเทศไทย โดยที่เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้ทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซียด้วย
ส�ำหรับรายงานระดับภูมภิ าคสามารถดูได้ที่ http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_
governance/hiv_aids/legal-gender-recognition--a-multi-country-legal-and-policy-revie.html
การพัฒนารายงานส�ำหรับประเทศไทยนัน้ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติผ่านโครงการ Being
LGBTI in Asia ซึง่ เป็นโครงการในระดับภูมภิ าคทีม่ งุ่ หวังให้เกิดการตระหนักถึงปัญหาความไม่เสมอภาค ความรุนแรง และการเลือก
ปฏิบตั อิ นั มีรากฐานจากสถานะทางวิถที างเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือเพศก�ำกวม และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพและ
บริการทางสังคมอย่างถ้วนหน้า โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม องค์กรในระดับภูมภิ าค และผู้มสี ่วนเกีย่ วข้อง
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการผนวกรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากโครงการนี้ตระหนักว่ากลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศถูกท�ำให้เป็นคนชายขอบอย่างรุนแรง และต้องเผชิญกับการตีตรา การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความต่างของวิถี
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก ดังนั้นโครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
สถานฑูตสวีเดน ส�ำนักงานกรุงเทพมหานคร องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา และมูลนิธิ Faith in Love
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
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คำ�ย่อ
APF		
APTN		
CEDAW		
CDA		
CSO		
DSM		
GID		
HPP		
ICD		
ICJ		
ILO		
LGBTI		
			
MSDHS		
NCPO		
NHRC		
NSWPC		
OHCHR		
RSAT		
SDG		
SOGIE		
TGEU		
Thai TGA		
TMAT		
UNAIDS		
UNCESR		
UNDP		
UNESCO		
UNFPA		
UNHCR		
UNICEF		
UNODC		
USAID		
WFP		
WHO		
WPATH		
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องค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
องค์กรภาคประชาสังคม
คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิต
ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ
โครงการนโยบายสุขภาพ
บัญชีจ�ำแนกโรคระหว่างประเทศ
คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ และคนเพศก�ำกวม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศยุโรป
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน
เครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย
โครงการร่วมของสหประชาชาติเกี่ยวกับโรคเอดส์
คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา
โครงการอาหารโลก
องค์การอนามัยโลก
สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
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คำ�ศัพท์
Cisgender (เพศสถานะสอดคล้อง): ค�ำที่ถูกใช้ในการอธิบายบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ซึ่งเป็นค�ำที่ตรงกันข้ามกับบุคคลข้ามเพศ
Gender Affirming Health Services (การให้บริการสุขภาพเพื่ อการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้

ค�ำที่หมายรวมถึงการด�ำเนินการต่างๆ ทางการแพทย์ การศัลยกรรม และสุขภาพซึ่งบุคคลข้ามเพศอาจ
ใช้เพื่อจัดการกับร่างกายและอัตลักษณ์ทางเพศ อาทิเช่น การเข้ารับการให้ค�ำปรึกษา การใช้ฮอร์โมน การย้ายหรือปลูกผมหรือ
ขน รวมทัง้ การศัลยกรรม ซึ่งค�ำว่า “gender affirming surgeries” มักถูกใช้มากกว่าค�ำว่า “sex reassignment surgery” (SRS).1
ตรงกับเพศสถานะ):

การที่บุคคลที่วธิ ีในการสื่อสารเพศสถานะ เช่น การไม่ระบุความเป็น
เพศ ความเป็นชาย ความเป็นหญิง ซึ่งกระท�ำผ่านการลักษณะทางกายภาพได้แก่ เสื้อผ้า ทรงผม และการใช้เครื่องส�ำอาง จริต
มารยาทวิธกี ารพูด และรูปแบบพฤติกรรมเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่นื
Gender Expression (การแสดงออกทางเพศ):

Gender Identity (อัตลักษณ์ทางเพศ): ความรู้สก
ึ ภายในของบุคคลในการเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเพศสถานะอื่นๆ หรือ

การมีหรือไม่มเี พศสถานะก็ได้ ซึ่งทุกคนล้วนมีอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด

การที่บุคคลถูกบันทึกว่าเป็นเพศสถานะอะไรในเอกสารทางการในประเทศไทย
ถูกก�ำหนดให้มผี ู้ชาย ผู้หญิง และยังหมายรวมถึงค�ำน�ำหน้านาม ได้แก่ นาย นาง และนางสาว
Gender Marker (ค�ำระบุเพศสถานะ):

่ ก
Gender Non-conforming (เพศสถานะไม่สอดคล้องกับเพศทีถ
ู ก�ำหนด ณ แรกเกิด): การทีบ
่ คุ คลมีการแสดงออก

ที่ไม่สอดคล้องกับเพศสถานะตามที่สังคมและวัฒนธรรมคาดหวัง

Intersex/Sex Characteristics (เพศก�ำกวม/ลักษณะของเพศสรีระ): บุคคลที่มเี พศก�ำกวมเกิดมามีลักษณะของเพศ
สรีระเช่น อวัยวะเพศ ต่อมบ่งเพศ และรูปแบบโครโมโซม ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบเพศแบบขั้วตรงข้าม คือเพศชาย และเพศหญิง
ค�ำว่าเพศก�ำกวมจึงหมายรวมถึงความผันแปรของร่างกายในลักษณะต่างๆ ในบางกรณีลักษณะของเพศก�ำกวมจะมองเห็นได้
เมื่อแรกเกิด หรืออาจไม่เห็นจนกว่าจะย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือบางส่วนก็ไม่แสดงให้เห็นทางกายภาพมีเพียงโครโมโซมที่ผันแปร
การเป็นเพศก�ำกวมจึงเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของเพศสรีระซึ่งอาจต่างไปจากวิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศสถานะก็ได้
บางคนอาจเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เกย์ เลสเบี้ยน คนรักสองเพศหรือคนไม่มีเพศก็ได้เช่นกัน2
Non-Binary (ไม่อยูใ่ นระบบเพศขัว้ ตรงข้าม): ค�ำทีใ่ ช้บง่ บอกถึงอัตลักษณ์ทางเพศ ซึง่ ไม่ใช่เพียงความเป็นชายหรือความ

เป็นหญิงเท่านัน้

Sex (เพศสรีระ):

นิยามของเพศก�ำกวม)

ค�ำที่อ้างถึงลักษณะทางชีววิทยาที่ใช้แบ่งแยกคนว่าเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง (ท�ำความเข้าใจได้จาก

เพศสรีระที่บุคคลถูกก�ำหนดให้เมื่อแรกเกิดหรือหลังจาก
เกิดได้ไม่นาน การก�ำหนดนี้อาจไม่ได้สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศเมื่อบุคคลนั้นเติบโต คนส่วนมากมักมีอัตลักษณ์ทางเพศ
ที่สอดคล้องไปกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด แต่ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศกลับไม่จ�ำเป็นต้องสอดคล้องกันไป
Sex assigned at birth (เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด):

ค�ำที่อ้างถึงอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความดึงดูดทางเพศ
ลึกซึ้งใกล้ชิดรวมทั้งความสัมพันธ์ทางเพศกับบุคคลอื่น ซึ่งคนเราอาจดึงดูดทางเพศกับคนที่มีเพศสถานะเดียวกัน (คนรักเพศ
เดียวกัน/เกย์/เลสเบี้ยน) หรือคนต่างเพศสถานะ (คนรักต่างเพศ) หรืออาจมากกว่าหนึ่งเพศสถานะก็ได้เช่นกัน (คนรักสองเพศ
หรือรักได้ทุกเพศ)
Sexual Orientation (วิถีทางเพศ):

1
2

Health Policy Project, Asia Pacific Transgender Network, United Nations Development Programme (2015) Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities.
Washington, DC: Futures Group, Health Policy Project.
UN Free and Equal (2015) Fact sheet: Intersex.
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Transgender (บุคคลข้ามเพศ): ค�ำทีใ่ ช้อธิบายบุคคลซึง่ มีอต
ั ลักษณ์ทางเพศทีแ่ ตกต่างไปกับเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด
Transgender man (ผู้ชายข้ามเพศ): ค�ำที่ใช้อธิบายบุคคลข้ามเพศที่นิยามตนเองเป็นผู้ชาย (นั่นคือ บุคคลที่มีเพศที่ถูก

ก�ำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศหญิง แต่นยิ ามว่าตนเป็นเพศชาย)

Transgender woman (ผูห
้ ญิงข้ามเพศ): ค�ำทีใ่ ช้อธิบายบุคคลข้ามเพศทีน
่ ยิ ามตนเองเป็นผู้หญิง (นัน่ คือ บุคคลทีม่ เี พศ

ที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศชาย แต่นยิ ามว่าตนเป็นเพศหญิง)

กระบวนการที่บุคคลข้ามเพศหลายคน (แต่ไม่ทุกคน) จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการเพื่อให้
สามารถใช้ชีวติ ตามที่ตนต้องการตามอัตลักษณ์ทางเพศ กระบวนการนี้อาจหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางเพศ
(เช่น ชือ่ เสือ้ ผ้า ทรงผม) การเปลีย่ นผ่านนีอ้ าจต้องอาศัยการด�ำเนินการทางการแพทย์และศัลยกรรมเพือ่ ให้รา่ งกายสอดคล้องไปกับ
อัตลักษณ์ทางเพศของตน
Transition (การเปลี่ยนผ่าน):
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บทสรุปผู้บริหาร
สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงในตนเองและได้รับการรับรองโดยกฎหมายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยไม่มี
ข้อยกเว้น ซึง่ รวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย แต่ในทางกลับกันสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดเจตจ�ำนงของตัวเองกลับ
ไม่ได้รบั การเคารพและถูกละเมิดทัว่ โลก รวมถึงภูมภิ าคเอเชียและประเทศไทย นอกจากนีพ้ นั ธะสัญญาทีว่ า่ “ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง”
เป็นหลักการที่ส�ำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติ (SDGs)3 แม้ว่ากลุ่มบุคคลข้ามเพศยังมิได้ถูกกล่าวถึงใน
เป้าหมายนี้ สหประชาชาติกม็ ่งุ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเพือ่ ประโยชน์กบั ประชากรทุกคนทัว่ โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรชายขอบซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลข้ามเพศด้วย
รายงานฉบับนี้ การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย ได้พยายามทบทวน
กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคมและนโยบายต่างๆ ของประเทศไทยที่ได้รวมเอากลุ่มบุคคลข้ามเพศไว้ในกลุ่มเป้าหมาย และซึ่งอาจ
มีความเชือ่ มโยงกับประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย โดยรายงานนีแ้ บ่งออกเป็น 10 ส่วน และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษา
ระบบกฎหมายของประเทศไทย เป็นส่วนที่น�ำเสนอภาพรวมของระบบกฎหมายของประเทศไทย บทนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจถึงแนวคิดของกฎหมายไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทอื่นๆ ที่ตามมาได้ดีขึ้น
การป้องกันการเลือกปฏิบัตแิ ละบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย ปัจจุบันมีพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
พ.ศ. 2558 เพียงฉบับเดียวที่ให้ให้การคุ้มครองบุคคลข้ามเพศอย่างชัดเจน แต่การบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกัน
ต่อไปเนื่องจากกฎหมายเพิ่งออกใหม่ ก่อนหน้าการตราพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ มีเพียงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เท่านัน้ ทีส่ ามารถน�ำมาตีความเพือ่ คุ้มครองบุคคลข้ามเพศได้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสนธิสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนห้ามการเลือกปฏิบัติเอาไว้แต่ก็มิได้บัญญัติอย่างเจาะจงถึงอัตลักษณ์ทางเพศเอาไว้ เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) ของประเทศไทยในการส่งเสริมและป้องกันสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ และได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส�ำคัญกับกลุ่มบุคคลข้ามเพศ
และสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้ นอกจากนี้ภายในบทนี้ยังมีบทวิเคราะห์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งมีแผนงานย่อย
เกี่ยวกับ “บุคคลที่มีความแตกต่างด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” และได้วิเคราะห์ศักยภาพของแผนฯในการเป็น
เครื่องมือเพื่อการรณรงค์และส่งเสริมการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและเอกสารราชการของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ที่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม และเพศในเอกสารราชการได้ ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
ข้ามเพศยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นในการปฏิรูป
กฎหมายในการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้ามเพศ เนื้อหาของบทนี้จะสะท้อนความเป็นมาในการร่างกฎหมายการรับรองเพศ
สถานะ หลักการของระบบทะเบียนราษฏร์ของประเทศไทย การใช้ค�ำน�ำหน้านาม และระบุว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดบ้างที่
มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขเอกสารราชการต่างๆ
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานทีท่ ำ� งาน มีมาตรฐานและนโยบายจ�ำนวนหนึง่ ทีเ่ กีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับการ
รับรองเพศสถานะในสถานที่ท�ำงาน แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงไปที่มิติอัตลักษณ์ทางเพศสถานะและการแสดงออก แต่หลักการของ
มาตรฐานและนโยบายเหล่านั้น อาทิ ส่วนที่ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในมาตรฐานแรงงานไทย ก็ได้ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ และสามารถน�ำมาสู่การถกแถลงถึงแนวทางในการตีความมาตรฐานดังกล่าวภายใต้บริบทของการคุ้มครอง
โดยรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังมีขอ้ ก�ำหนดซึง่ จ�ำกัด
การแสดงออกทางเพศ เช่น ข้อก�ำหนดโดยระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบราชการพลเรือน เป็นต้น
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เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็นวาระการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนในปี พ. ศ. 2573 และมีเป้าหมาย 17 ข้อและเป้าหมายย่อย 169 ข้อโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ "เปลีย่ นโลกของเรา" โดยมุ่งเป้าทีจ่ ะสร้างการพัฒนา
ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (2000–2015).

บทสรุปผู้บริหาร
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การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา ปัจจุบันยังไม่มีการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการ
เลือกปฏิบัติในระบบการศึกษา นักเรียนในประเทศไทยยังคงต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบของทางโรงเรียนในทุกระดับรวมทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ทัง้ นีใ้ นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนต้องสวมใส่เครือ่ งแบบนักเรียนอย่างเข้มงวด (เสือ้ ผ้า และทรงผม)
ตามเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด ซึง่ ระเบียบข้อบังคับยังสืบเนือ่ งไปถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยจะสามารถออก
ระเบียบของตนเองได้ ซึง่ หากนักเรียนประพฤติผดิ ระเบียบก็จะมีผลต่อคะแนนผลการเรียนและคะแนนความประพฤติ เนือ้ หาในบทนี้
จะฉายให้เห็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ขาดมาตรฐานอันเป็นระบบที่จะเอื้อให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถเรียน เข้าสอบ
และจบการศึกษาได้โดยมิจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกของตน
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร บทนี้จะน�ำกล่าวถึง
การรับรองบุคคลข้ามเพศเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร โดยที่ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ได้ก�ำหนดให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคม และยัง
เป็นกฎหมายแรกของประเทศไทยที่จ�ำแนกและให้นิยามความหมายที่ชัดเจนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และบุคคล
ข้ามเพศ อีกทัง้ ยังได้เสนอกระบวนการเกณฑ์ทหารทีเ่ พศชายไทยทุกคนต้องผ่านกระบวนการนี้ โดยทีก่ ่อนปี พ.ศ. 2554 ผู้ญงิ ข้าม
เพศทุกคนต้องเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารในฐานะเพศชายภายใต้กฎหมาย แม้ได้รบั การยกเว้นในการเข้ารับราชการทหารกอง
เกินด้วยการถูกระบุว่าเป็นโรคจิตถาวร แต่ด้วยกรณีการฟ้องร้องศาลปกครองในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ
ให้ได้รบั การยกเว้นด้วยการถูกระบุใหม่วา่ เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด โดยเนือ้ หาในบทนีจ้ ะเล่าถึงการตัดสินโดยศาลปกครอง
ดังกล่าวนี้ รวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามมา และการน�ำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับความคลุมเครือของกฎหมายอาญา การขาดการรับรองเพศสถานะทาง
กฎหมายอาจน�ำไปสูค่ วามคลุมเครือในการตีความกฎหมายอาญามาตราต่างๆ ซึง่ ก็สง่ ผลต่อเนือ่ งให้เกิดความเปราะบางกับบุคคล
ข้ามเพศในการเข้าถึงความยุตธิ รรม บทนีจ้ ะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าประเวณีถกู น�ำมาใช้อย่างไม่เป็นธรรมต่อ
กลุ่มผู้หญิงข้ามเพศอย่างไร และยังได้ให้ข้อเสนอให้มีกฎหมายนโยบายในการปกป้องคุ้มครองกลุ่มบุคคลข้ามเพศ คนกลุ่มน้อย
ทางเพศ และบุคคลเพศก�ำกวมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอให้คนกลุ่มนี้ถูกครอบคลุมอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่มีขึ้น
เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนด้วย
บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอาญาของประเทศไทย เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงการขาดการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมาย และความไม่สอดคล้องกันของตัวตนในเอกสารอันเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อ
ประสบการณ์ของบุคคลข้ามเพศในฐานะผู้กระท�ำผิดในระบบยุตธิ รรมอาญาของประเทศไทย เนือ้ หาในบทนีส้ ำ� รวจไปถึงการออก
หมายเรียก การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในช่วงควบคุมตัวและคุมขัง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการตรวจค้น และการเข้าถึงฮอร์โมนและ
การตรวจสุขภาพบุคคลข้ามเพศ
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย
หลักฐานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์มบี ทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและตีความกฎหมายระเบียบข้อบังคับ ส่งผลให้บทบาทของ
หลักฐานทางการแพทย์กลายเป็นประเด็นส�ำคัญในการพิจารณาถกเถียงในเรือ่ งการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้าม
เพศในประเทศไทย บทนี้จะฉายให้เห็นถึงแนวโน้มและการถกเถียงเกี่ยวกับพยาธิสภาพทางจิตวิทยาในปัจจุบัน และบทวิเคราะห์
ของผู้เชี่ยวชาญ และตัวอย่างของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายที่ไม่มีเงื่อนไขจ�ำกัดอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล
ข้ามเพศในการแสดงเจตจ�ำนงและได้รับการรับรองโดยกฎหมาย
บุคคลเพศก�ำกวมกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย แม้การวิเคราะห์เชิงลึกในการแก้ไขกฎหมายเพือ่ รับรองเพศ
สถานะบุคคลเพศก�ำกวมในประเทศไทยจะอยู่นอกเหนือขอบเขตของการศึกษาฉบับนี้ แต่ก็ได้มีการน�ำเสนอแนวปฏิบัติในรูปแบบ
ต่างๆ ที่จะมีประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคตต่อไป
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

ข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการเขียนรายงานฉบับนี้ ประกอบกับการประชุมทีป่ รึกษากับคณะผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของเวที
การประชุมสนทนากับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ท�ำให้ได้ข้อเสนอหลักดังต่อไปนี้
1. การป้องกันการเลือกปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐสภา

∞∞ ด�ำรงไว้ซ่งึ การตีความค�ำว่า “เพศ” ให้ครอบคลุมถึงบุคคลข้ามเพศใน “เจตนารมย์” ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
∞∞ ท�ำให้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายทัง้ หมดเป็นไปตามหลักการของการไม่เลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนสากล
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ สร้างความตระหนักในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพการค้า และสาธารณชน และสร้าง
ความเข้าใจว่านิยามของเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้าง
ที่เป็นบุคคลข้ามเพศด้วย
∞∞ ทบทวนและแก้ไขข้อยกเว้นในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องไปกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
ซึ่งจะไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ในการเลือกปฏิบัติกับบุคคลข้ามเพศได้
∞∞ ให้สมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ และคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้รับการพัฒนาให้มคี วามละเอียดอ่อนต่อประเด็นของบุคคลข้ามเพศภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน
∞∞ ด�ำเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
∞∞ สร้างความชัดเจนในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้สามารถส่งเสริม
ชดเชย เยียวยาให้กับผู้ท่ถี ูกเลือกปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถึงบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ทบทวนกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีของบุคคลข้ามเพศ และหากเกิดผลกระทบ
เชิงลบเกิดขึ้นจะต้องด�ำเนินการให้เกิดกลไกตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติในการตั้งข้อสังเกตุว่ากฎหมายนั้นขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และแสวงหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายให้ดีขึ้น
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม

∞∞ สร้างความชัดเจนให้การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายถูกระบุและให้ความส�ำคัญอยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่
3 ในส่วนของแผนงานว่าด้วยความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
∞∞ ติดตาม บันทึก และส่งเสริมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทีม่ แี ผนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภายในหน่วยงาน
2. การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�ำงาน
กระทรวงแรงงาน

∞∞ ติดตาม บันทึก และส่งเสริมการด�ำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553
ของนายจ้างทัง้ ภาครัฐและเอกชน
∞∞ ด�ำเนินการให้มาตรฐานแรงงานไทยถูกน�ำไปปฏิบัติในการจ้างงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการด�ำเนินการ
ที่ดีแก่นายจ้างอื่นๆ น�ำไปปฏิบัตติ ามได้
∞∞ พิจารณาทบทวนเรื่องชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนและให้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้และข้าราชการ และผู้สมัคร
เข้ารับราชการพลเรือนที่เป็นบุคคลข้ามเพศสามารถปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทางเพศของตน
∞∞ ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการคุกคามทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลไกในการร้องเรียนพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ
บทสรุปผู้บริหาร
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∞∞ ก�ำหนดให้มมี าตราการพิเศษและมีนโยบายในการปกป้องคุม้ ครองแรงงานต่างชาติทเี่ ป็นบุคคลข้ามเพศรวมไปถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้องค์กรต่างประเทศที่กฎหมายแรงงานไทยไม่คุ้มครอง
่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ส่งเสริมการน�ำเอาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไปบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตฯิ ส�ำหรับนายจ้างทัง้ ภาครัฐและเอกชน
∞∞ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการใช้กลไกของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายใดที่ยังคงเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ
3. การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

∞∞ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในการร่างแนวทางทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
เครือ่ งแบบส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทีข่ า้ มเพศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับสากลเพือ่ ประโยชน์และสวัสดิภาพ
สุงสุดของนักเรียน นักศึกษาที่ข้ามเพศ
∞∞ พัฒนาและบังคับใช้นโยบายการป้องกันการกลัน่ แกล้งกันในกลุม่ นักเรียนส�ำหรับนักเรียนทุกเพศสถานะ โดยเฉพาะการจัดการ
กับผู้กระท�ำการกลั่นแกล้ง (ซึ่งหมายรวมถึงครูอาจารย์ด้วย) ให้ปราศจากการเลือกปฏิบัตดิ ้วยเหตุแห่งเพศ วิถีทางเพศ หรือ
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้กระท�ำหรือผู้ถูกกระท�ำ
∞∞ บังคับใช้ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555)4 ซึ่งก�ำหนดให้ต้องเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
่ คงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน
่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
และทีป

∞∞ ท�ำงานกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ให้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอดคล้อง และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ ทัง้ นีเ้ นื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎหมายรองรับเป็นของตนเองจึงไม่สามารถ
แก้ไขได้ดว้ ยพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศเนือ่ งจากล�ำดับชัน้ ของกฎหมายเท่ากัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศสามารถใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการปฏิบัตทิ ี่ดีส�ำหรับความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทย
∞∞ ส่งเสริมให้คณาจาย์ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอืน่ ๆ มีความละเอียดอ่อนต่อมิตคิ วามหลากหลายของวิถที างเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศ
∞∞ ด�ำเนินการให้นักเรียนสามารถเข้าเรียน เข้าสอบ และใช้พ้นื ที่สาธารณะโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเครื่องแบบ
∞∞ ด�ำเนินการให้มหี อ้ งน�ำ้ ส�ำหรับทุกเพศหรือห้องน�ำ้ ทีเ่ ป็นมิตรและปลอดภัยต่อบุคคลข้ามเพศ และมีการออกแบบเครือ่ งอ�ำนวย
ความสะดวกที่จ�ำเป็นที่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยค�ำนึงถึงสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของนักเรียนข้ามเพศ โดยอนุญาตให้สวมใส่
ชุดเครื่องแบบที่ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศ
4. การรับรองโดยกฎหมาย: นิยาม

่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการพัฒนานิยามที่ครอบคลุมของบุคคลข้ามเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ วิถที างเพศ และลักษณะทางเพศสรีระ ซึง่ สามารถให้ทกุ ระบบกฎหมายน�ำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งหลังจากพัฒนานิยามเสร็จแล้วอาจน�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�ำหรับการตรากฎหมายและประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้นิยามเหล่านี้สามารถที่จะรวบรวมอยู่ในพจนานุกรมกฎหมาย
ไทยได้อีกด้วย
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ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ.2555

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

∞∞ พัฒนาร่างกฎหมายส�ำหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ด้วยการรับฟังความเห็นจากบุคคล
ข้ามเพศ โดยที่
∞∞ ด�ำเนินการให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไขเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และค�ำน�ำหน้านามในเอกสารการเกิด
ทะเบียนราษฎร์ และเอกสารทางราชการอื่นๆ
∞∞ ระบุนิยามของบุคคลข้ามเพศที่มีครอบคลุมความหลากหลายของบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัว เจตจ�ำนงในการก�ำหนดตัวเอง และสิทธิอ�ำนาจในเนื้อตัวร่างกาย
∞∞ การรับรองเพศสถานะต้องเข้าถึงได้ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศทุกๆ คน ทั้งนี้โดยมิจ�ำเป็นต้องมีหลักฐานจาก
การวินิจฉัย หรือการรักษาโดยแพทย์ และไม่ต้องค�ำนึงถึงการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ
∞∞ มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งด�ำเนินการเมื่อมีการยื่นค�ำร้องบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศที่ผู้ยื่น
ค�ำร้องนิยามด้วยตนเอง และได้รับการยืนยันโดยพยานหลักฐานตามกฎหมาย
∞∞ สอดคล้องกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติในพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
5. เอกสาราชการ: ค�ำน�ำหน้านาม

่ คงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ พัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่ท�ำให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�ำหน้านามได้ โดยที่:
∞∞ อยู่บนพื้นฐานของการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ซึ่งยืนยันได้จากพยานหลักฐานตามกฎหมาย
∞∞ ไม่ต้องร้องขอหลักฐานการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
การวินิจฉัยโดยแพทย์
6. การศึกษาและฝึกอบรมของผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
∞∞ ส่งเสริมให้กฎหมายและผูก้ ำ� หนดนโยบายมีความละเอียดอ่อนในมิตอิ ตั ลักษณ์ทางเพศ วิถที างเพศ และลักษณะทางเพศสรีระ
เพือ่ ให้กฎหมายและการตัดสินใจนัน้ ๆ เกิดขึน้ ได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและมีความชัดเจนในเนือ้ หา ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามชัดเจนใน
การตีความและน�ำไปปฏิบตั ิ และเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
∞∞ พัฒนาและจัดให้มกี ารอบรมด้านกฎหมาย หรือแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ และการน�ำเอาพระราชบัญญัติ
ไปบังคับใช้ รวมทัง้ เชื่อมโยงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
7. บุคคลข้ามเพศกับการรับราชการทหาร
กระทรวงกลาโหม

∞∞ พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการเกณฑ์ทหารโดยค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ โดยไม่กดี กันชายหรือผูห้ ญิง
ข้ามเพศจากการสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองเกิน โดยหมายรวมถึงการพิจารณาทบทวนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
∞∞ พิจารณาว่าผูห้ ญิงข้ามเพศได้รบั การยกเว้นในการเข้ารับราชการทหารกองเกินในฐานะผูห้ ญิง ซึง่ ในประเทศไทย
ผู้หญิงมิจ�ำเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และยังควรพัฒนาแนวทางระดับชาติในการเกณฑ์ทหารส�ำหรับ
ผู้หญิงข้ามเพศด้วย
∞∞ ยกเลิกกระบวนการคัดกรองผู้หญิงข้ามเพศทุกคนซึ่งมิใช่กระบวนการที่เป็นทางการในการเกณฑ์ทหาร
∞∞ อนุญาตให้ผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศสมัครเข้ารับราชการทหารกองเกินเหมือนกับพลเมืองไทยคนอื่นๆ
โดยปราศจากข้อจ�ำกัดเงื่อนไขเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
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8. บุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง
กระทรวงยุติธรรม

∞∞ หมายรวมเอาบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังให้ได้การรับรองเพศสถานะ
∞∞ พัฒนาแนวนางทีม่ คี วามเคารพและละเอียดอ่อนส�ำหรับกระบวนการตรวจค้น และกระบวนการคุมขังบุคคลข้ามเพศบนหลัก
การของความจ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส�ำหรับทุกคนในสถานคุมขัง รวมถึงบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจาก
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
∞∞ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสถานคุมขังมีความละเอียดอ่อนต่ออัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยการอบรมในประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศสถานะ โดยที่เน้นย�ำ้ ถึงประเด็นการตรวจค้น การคุมขัง การฟื้นฟู และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�ำหรับบุคคล
ข้ามเพศที่ถูกคุมขัง
∞∞ ด�ำเนินการให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศมีสิทธิในการอยู่ในที่ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกว่าจะอยู่ในสถานที่คุมขังส�ำหรับผู้ชาย
หรือผู้หญิง หรือที่อื่นๆ ที่ปลอดภัยได้
∞∞ ด�ำเนินการให้บคุ คลข้ามเพศในสถานคุมขังให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในการปรับเปลีย่ นเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ ในระดับที่เทียบเท่ากับบุคคลข้ามเพศที่มิได้ถูกคุมขัง ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมน
และการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บุคคลข้ามเพศตระหนักถึงประมวลระเบียบการต�ำรวจฯ ข้อ 139 ตั้งแต่
เวลาที่ถูกจับกุม เพื่อให้เมื่อเป็นไปได้ บุคคลข้ามเพศสามารถได้รับการคุมขังแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นๆ หากบุคคลข้ามเพศ
ปรารถนาเช่นนัน้
9. การให้ค�ำปรึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

∞∞ ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศและองค์กรบุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาในทุกระยะของ
การพัฒนา การแก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศโดยตรง
10. บุคคลเพศก�ำกวม

่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ส่งเสริมให้การจ�ำแนกเพศสรีระหรือเพศสถานะ รวมถึงค�ำน�ำหน้านามสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ไม่ยุ่งยากหากมีการร้องขอจากบุคคลเพศก�ำกวม กระบวนการบริหารจัดการควรจะด�ำเนินไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากล โดยที่:
∞∞ ขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้บุคคลเพศก�ำกวมทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ มิใช่จ�ำกัดอยู่เพียง
เฉพาะบุคคลที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือเมื่อแรกเกิดเท่านั้น
∞∞ ยกเลิกเงื่อนไขส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือที่ระบุว่าต้องผ่านกระบวนการศัลยกรรม
เพื่อร่างกายสอดคล้องกับความเป็นชายหรือหญิงที่ถูกก�ำหนดโดยสังคมจึงจะได้รับการรับรองเพศสถานะ
∞∞ ยกเลิกเงือ่ นไขทีร่ ะบุวา่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ทใี่ ห้รายละเอียดทัง้ เพศสถานะ และวิถที างเพศของบุคคลเพศก�ำกวม
ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม เพศสรีระ หรือเพศสถานะ
11. การวินิจฉัยทางการแพทย์กับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

∞∞ ด�ำเนินการเพือ่ ยกเลิกเงือ่ นไขซึง่ ก�ำหนดให้การวินจิ ฉัยทางการแพทย์ว่าบุคคลข้ามเพศเป็น “ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทาง
เพศ” หรือมีพยาธิสภาพทางจิตวิทยาลักษณะอื่นๆ เป็นเงื่อนไขส�ำหรับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และ
การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงการแต่งกายหรือเครื่องแบบ
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

บทที่ 1 บทน�ำ
1.1 เป้าหมายและความเป็นมาของงานวิจัย
1.1.1 ความเป็นมาของงานวิจัย
สิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงในตนเองและได้รบั การรับรองโดยกฎหมายเป็นหลักการขัน้ พืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชนของทุกคน
โดยไม่มขี อ้ แตกต่างหรือยกเว้นซึง่ รวมถึงบุคคลข้ามเพศ แต่ในทางกลับกันสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดเจตจ�ำนง
ของตัวเองกลับไม่ได้รับการเคารพและถูกละเมิดกันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย รายงานฉบับนี้ได้แสดงถึง
รูปแบบทีห่ ลากหลายของการละเมิดสิทธิและการเลือกปฏิบตั ทิ บี่ คุ คลข้ามเพศได้รบั อันเนือ่ งมาจากการขาดการรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมาย ปัจจุบันแม้จะเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วหลังจากการยกร่างหลักการยอกยาการ์ตา แต่ก็ยังต้องมีการด�ำเนินการเพื่อ
ขับเคลื่อนและผลักดันความเปลี่ยนแปลงอีกมาก เพื่อให้สิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศได้รับการเคารพ5
นอกจากนี้ พันธะสัญญาทีว่ า่ “ไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง” เป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของสหประชาติ
(SDGs) แม้ว่ากลุ่มบุคคลข้ามเพศยังมิได้ถูกกล่าวถึงในเป้าหมายนี้ สหประชาชาติก็มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับประชากรทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรชายขอบซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลข้าม
เพศด้วย
รายงานฉบับบนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณโดยโครงการ Being LGBTI ในภูมภิ าคเอเชีย6 ซึง่ เป็นโครงการระดับภูมภิ าค
ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ปญ
ั หาความไม่เสมอภาค ความรุนแรง และการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งวิถที างเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและ
คุณลักษณะทางเพศสรีระ และเพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและสังคมอย่างทัว่ ถึงในภูมถิ าคเอเชียและแปซิฟกิ โดยใน
ปี พ.ศ. 2557 โครงการ Being LGBTI ในภูมภิ าคเอเชียได้จดั การพูดคุยในระดับชาติขนึ้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ประเทศไทย7 การพูดคุย
ในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทบทวนกฎหมายและสถาพแวดล้อมทางสังคมที่กลุ่มเลสเบียน เกย์ คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ
และคนเพศก�ำกวม (LGBT) ในประเทศไทยต้องเผชิญ หนึง่ ในประเด็นส�ำคัญท้าทายทีบ่ คุ คลข้ามเพศสะท้อนคือ การขาดการรับรอง
เพศสถานะทางกฎหมาย หรือการที่บุคคลข้ามเพศไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารราชการให้สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาได้
นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ท�ำการประเมิน
ความต้องการของชุมชนและทบทวนกฎหมายการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้ให้ข้อมูลจ�ำนวน
275 คน ให้ความส�ำคัญกับการขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นอันดับต้นๆ นั่นเพราะการขาดกฎหมายดังกล่าวยังส่ง
ผลกระทบต่อการจ้างงานด้วย8
ข้อค้นพบว่าการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นข้อค�ำนึงด้านสิทธิมนุษยชนอันดับต้นๆ ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
ได้ถูกเผยแพร่ในเวทีระดับชาติที่จัดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียและในระดับภูมภิ าค9 ทั้งนี้ เพื่อสนองต่อความต้องการดังกล่าวนี้โครงการ
Being LGBTI ในภูมภิ าคเอเชีย จึงริเริม่ การศึกษาการรับรองเพศสถานะของบุคุ คลข้ามเพศของประเทศต่างๆ ภายในภูมภิ าค รายงาน
ฉบับนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดรายงานระดับประเทศภายใต้โครงการนี้10 ซึ่งรายงานจากทัง้ 7 ประเทศได้ถูกน�ำมาใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในร่าง
เอกสารอภิปรายในระดับภูมิภาคเพื่อสังเคราะห์ให้เห็นถึงการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในบริบทต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ11
5

หลักการยอร์กยาการ์ตา (หลักการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ) สะท้อนถึงสถานะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ทีม่ อี ยูใ่ นเรือ่ งเกีย่ วกับประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทีท่ กุ รัฐต้องปฏิบตั ติ าม; คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลหรือไอซีเจ (ICJ) (พ.ศ.2550) Yogyakarta Principles – Principles on the application
of international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity
6 โครงการ Being LGBTI ในภูมิภาคเอเชียเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาคระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ สถานฑูตสวีเดนประจ�ำประเทศไทย และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ
7 UNDP, USAID (2014). Being LGBT in Asia: Thailand Country Report.
8 Areerat, Kongpob (2015). LGBT Activists to push for title law and legal recognitions, Prachatai, 14 July; Klindera, Kent (2015). Fighting for Legal Recognition for Trans Individuals in Thailand [Blog]
amfAR. 3 August.
9 เวทีระดับชาติถูกจัดขึ้นในประเทศกัมพูชา จีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มองโกเลีย เนปาล ไทย และเวียดนาม การประชุมในแต่ละประเทศน�ำไปสู่การรายงานเฉพาะประเทศ และน�ำไปสู่รายงานระดับภูมภิ าค
ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก: http://www.asia pacic.undp.org/content/rbap/en/home/operations/projects/overview/being-lgbt-in-asia.html
10 ประเทศบังคลาเทศ จีน อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลปิ ปินส์ และไทย
11 UNDP, APTN (2017). Legal Gender Recognition: A Multi-Country Legal and Policy Review in Asia.
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1.1.2 เป้าหมายของการวิจัย
รายงานนี้ได้วิเคราะห์เชิงลึกถึงกฎหมายของประเทศไทย นโยบาย และกฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของบุคคลข้ามเพศ และวิเคราะห์ถึงการบังคับใช้กฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบต่อชุมชนบุคคลข้ามเพศใน
ประเทศไทย นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ได้ระบุประเด็นส�ำคัญและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล
ข้ามเพศในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความหวังว่ารายงานนี้จะเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าส�ำหรับนักขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
นักกิจกรรม และภาคีเครือข่าย ในการรณรงค์และผลักดันให้เกิดการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้ามเพศ

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย
1.2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
รายงานนีม้ ขี นึ้ เพือ่ ฉายให้เห็นถึงกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยทีส่ ่งผลต่อบุคคลข้ามเพศ และเพือ่ ก�ำหนดประเด็น
ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายและการท�ำให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย รายงานนี้
ได้พิจารณาขอบเขตของกฎหมาย หรือเอกสารต่างๆ อย่างกว้างและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ
การบังคับทางตุลาการ ค�ำพิพากษา และหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่องของกฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน รวมถึง
ผลกระทบอันสะสมมาอย่างต่อเนื่องต่อชุมชนบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
1.2.2 ขอบเขตการวิจัย
การประเมินกฎหมายและนโยบาย รวมทัง้ การประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการประเมินกฎหมาย นโยบาย และสถานะการ
บังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มกี ฎหมายใดทีไ่ ด้ระบุอย่างชัดแจ้งในการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้ามเพศตามอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนัน้ ผู้ศกึ ษาจึงประเมิน
ว่ากฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�ำวันของบุคคลข้ามเพศอย่างไร และเสนอประเด็น
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายและการท�ำให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในอนาคต ผู้ศึกษายังได้
ประเมินว่ากฎหมายและนโยบายเหล่านีส้ อดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเพียงใด พร้อมทัง้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การปรับปรุง
พัฒนาต่อไปอีกด้วย

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย
1.3.1 การทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร
ผูศ้ กึ ษารวบรวมและวิเคราะห์ตวั บทกฎหมายและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรองเพศสถานะและการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลข้ามเพศ คณะผูว้ จิ ยั ยังได้ทบทวนเอกสารการบังคับทางตุลาการและค�ำพิพากษาด้วย โดยหลังจากคณะผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนด
ปัจจัยทีจ่ ะท�ำการศึกษาแล้วก็ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์เนือ้ หาเชิงลึก และแสวงหาตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่ากฎหมายปฏิบตั ติ ่อบุคคล
ข้ามเพศในลักษณะที่ผิดไปจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
1.3.2 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมโต๊ะกลมส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมาย นโยบาย และการปฏิบตั ิ โดยผู้แทนจากชุมชนบุคคลข้ามเพศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย โครงการฯ
ได้น�ำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวิจัย หลังจากนัน้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลต่างๆ ได้
ทบทวนและแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยที่ส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้ยังได้ขอให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นส�ำหรับงานวิจัยนี้ หลังจากการประชุมในครั้งนี้คณะผู้ศึกษายังได้รับการสนับสนุน ข้อมูล
จากแกนน�ำชุมชน และได้รับค�ำปรึกษาอันมีประโยชน์ยิ่ง
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ในวันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติได้จดั การประชุมโต๊ะกลมส�ำหรับผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน
ประเด็นการรับรองเพศสถานะในประเทศไทยเพือ่ ทบทวนร่างรายงานฉบับนี้ โดยมีประชาคมบุคคลข้ามเพศ ผู้แทนจากคณะกรรม
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
1.3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ
คณะผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรมการปกครอง กองทัพไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ศัลยกรรมตกเเต่งความงาม
พีเอไอ มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาคมบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย (ดูภาคผนวก)
จากแหล่งข้อมูลดังกล่าว คณะผู้ศกึ ษา (รวมทัง้ สมาชิกในชุมชนบุคคลข้ามเพศ) ได้รบั ความรู้อนั ลึกซึง้ ถึงความเป็นจริงของ
ชีวิตบุคคลข้ามเพศในการขับเคลื่อนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ความเห็นต่อกระบวนการในการท�ำงานกับกระทรวงกลาโหมในการได้รบั การยกเว้นในการรับราชการทหารกองเกิน การด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการแต่งกายชุดทางการ และการถูกคุมขัง นอกจากนีย้ งั ได้ระบุประเด็นส�ำคัญ และการขาดกฎหมายและนโยบายทีป่ อ้ งกัน
การเลือกปฏิบัติ การเข้าถึงการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม และเรื่องส�ำคัญอื่นๆ

1.4 ข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงไม่มีนิยามทางกฎหมายของเพศสถานะ บุคคลข้ามเพศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
บุคคลกลุ่มน้อยทางเพศ ผู้หญิง ผู้ชาย หรือนิยามอื่นๆ ซึ่งจะน�ำไปสู่การก�ำเนิดแนวคิดอันเป็นฐานของการรับรองเพศสถานะทาง
กฎหมายและการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ12
ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการศึกษาวิจัยในประเด็นการรับรองเพศสถานะ และประเด็นอุปสรรคที่บุคคลข้ามเพศต้อง
เผชิญในการเข้าถึงบริการทางสังคมอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของการนิยามตนเองกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
การศึกษานี้นับเป็นครัง้ แรกที่มีการทบทวนภาพรวมของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรองเพศสถานะต่อผู้ชายข้ามเพศและยังขาดการเข้ามามี
ส่วนร่วมของผูช้ ายข้ามเพศในการขับเคลือ่ น แม้วา่ มูลนิธเิ ครือข่ายเพือ่ นกะเทยไทยเพือ่ สิทธิมนุษยชนจะได้ทำ� การรณรงค์ในประเด็น
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายมาอย่างหนัก แต่ในขัน้ ต้นนีจ้ ดุ เน้นของมูลนิธอิ ยู่ทปี่ ระเด็นการเกณฑ์ทหารของผู้หญิงข้ามเพศ
และแม้ว่าคณะผู้ศึกษาจะพยายามแสวงหาข้อมูลของทั้งผู้ชายข้ามเพศ ผู้หญิงข้ามเพศ และบุคคลที่มีเพศสถานะไม่สอดคล้อง
กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมได้ยังคงเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงข้ามเพศเป็นหลัก นอกจากนี้
ผูห้ ญิงข้ามเพศยังมีสดั ส่วนทีม่ ากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ในการเข้าร่วมประชุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียด้วย จึงท�ำให้คณะผูศ้ กึ ษาจึงต้องหาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญจากเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย ในส่วนของประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญนี้คือ คุณจิมมี่ กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ในประเทศไทยที่เปิดเผยต่อสังคมวงกว้าง
ว่าตนคือผู้ชายข้ามเพศ หลังจากการเปิดเผยเพศสถานะต่อสาธารณะของคุณจิมมี่ ส่งผลให้ประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้ชายข้าม
เพศได้รับการมองเห็นจากสังคมไทย และชุมชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการถูกมอง
เห็นจะมีมากขึน้ แต่กย็ งั ขาดการมีสว่ นร่วมของคนในสังคมและความตระหนักถึงอุปสรรคทีผ่ ชู้ ายข้ามเพศในประเทศไทยต้องเผชิญ
ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ การถูกเลือกปฏิบัติเมื่อพวกเขาต้องการเข้าถึงบริการสาธารณะ และปัญหา
การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการให้สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศสถานะได้
การมองไม่เห็นตัวตนของบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขั้วตรงข้ามยังคงเป็นประเด็นส�ำคัญ ดังนั้น
คณะผู้ศกึ ษาจึงยังไม่สามารถรวมเอาบุคคลทีไ่ ม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ ตรงข้าม และบุคคลทีไ่ ม่สอดคล้องของอัตลักษณ์ทางเพศกับ
เพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดมาวิเคราะห์ในรายงานนี้ ด้วยยังคงไม่มคี ำ� ทีช่ ดั เจนและเฉพาะของไทยในการนิยามบุคคลทีไ่ ม่ได้อยู่ใน
ระบบเพศขั้วตรงข้าม และบุคคลที่ไม่สอดคล้องของอัตลักษณ์ทางเพศกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด สังคมไทยยังคงรับรู้ระบบ
เพศสถานะในระบบเพศตรงข้ามคือเพศชายและเพศหญิง ท�ำให้เอกสารทัง้ ทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ ค�ำน�ำหน้านามยังคง
เน้นไปทีร่ ะบบภาษาแบบขัว้ ตรงข้าม ปัจจุบนั นีย้ งั คงไม่มพี นื้ ทีใ่ นระบบวาทกรรมของประเทศไทยในมิตอิ ตั ลักษณ์ทางเพศของบุคคล
12 ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555) ได้ก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการได้รับการจัดสวัสดิการทางสังคม ได้ให้นิยามของ “บุคคลข้ามเพศ” และ “บุคคคที่มี
ความหลากหลายทางเพศ” แต่ก็ยังไม่มกี ารน�ำนิยามนี้ไปใช้ในวงกว้างนอกเหนือจากข้อก�ำหนดนี้

บทที่ 1: บทน�ำ
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ที่นิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตนที่ก้าวข้ามระบบขั้วตรงข้ามเพศชายและเพศหญิง ปรากฏการณ์น้เี กิดทั้งในชุมชนบุคคลข้ามเพศ
และในสังคมกระแสหลักด้วย บุคคลข้ามเพศส่วนมากถูกมองว่าเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนเพศหนึ่งไปสู่อีกเพศหนึ่งในระบบเพศขั้ว
ตรงข้าม นัน่ คือเปลีย่ นจากเพศชายไปเป็นเพศหญิง หรือจากเพศหญิงไปเป็นเพศชาย แม้วา่ อัตลักษณ์อนั หลากหลายของเพศทีส่ าม
จะมีอยู่ในเอเชียใต้ และคนที่อาศัยในประเทศไทย และแม้ว่าปัจจุบันบุคคลข้ามเพศรุ่นใหม่ก็เริ่มตระหนักถึงอัตลักษณ์และภาษาที่
นอกเหนือระบบเพศขัว้ ตรงข้าม อย่างไรก็ตามแนวคิดว่าอัตลักษณ์ทางเพศคือผัสสะภายในของการรับรูเ้ พศสถานะของตนมากกว่า
ที่จะสะท้อนโดยตรงจากสภาวะทางกายภาพยังคงเป็นแนวคิดที่มีอยู่ในวงจ�ำกัดไม่แพร่หลาย

1.5 การขาดนิยามที่ชัดเจนและขาดความเข้าใจต่อบุคคลข้ามเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศสถานะ
กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยยังคงไม่มนี ยิ ามทีช่ ดั เจนเป็นระบบในการอธิบายบุคคลข้ามเพศ หรือแนวคิดว่าด้วย
อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ นอกจากนี้การตัดสินใจหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศมักมีความสับสน
ระหว่างบุคคลข้ามเพศกับบุคคลเพศก�ำกวม หรือสับสนระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศและวิถที างเพศ ข้อก�ำหนดต่างๆ มักมีการใช้คำ�
ว่าเพศสถานะ อัตลักษณ์ทางเพศ และวิถีทางเพศ แทนกันไปมาเสมือนว่ามีความหมายเดียวกัน และเอกสารข้อบังคับอื่นๆ มักมี
ข้อความอันล้าสมัยและเหยียดหยาม เช่น การอธิบายของแพทยสภาที่ระบุว่าบุคคลข้ามเพศเป็น “บุคคลที่มพี ฤติกรรมที่สับสน”13
การให้ค�ำนิยามเช่นนี้สะท้อนถึงการไม่เคารพสิทธิในการก�ำหนดเจตจ�ำนงหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์ ของบุคคลข้ามเพศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ การตัดสินของศาล และกฎหมายต่างแสดงถึงความไม่คงเส้นคงวาของภาษา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้การตีความและแสดง
ให้เห็นถึงการขาดความละเอียดอ่อนในการตรากฎหมายและกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศ ในที่สุดแล้วการขาด
นิยามและความเข้าใจที่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเพื่อให้มีการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย นั่นคือการ
สร้างความตระหนักและความละเอียดอ่อนของกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ต่อประเด็นบุคคลข้ามเพศเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น

1.6 ความส�ำคัญของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
เอกสารแสดงตัวตนเป็นสิ่งจ�ำเป็นในกิจกรรมต่างๆ ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ส�ำหรับประชากรส่วนใหญ่แล้วการใช้
เอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวเป็นหนึง่ ในกิจวัตรและไม่เคยเกิดปัญหา อย่างไรก็ตามส�ำหรับบุคคลข้ามเพศแล้ว พวกเขาไม่สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เสมอภาค และปลอดภัย หากมิได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย บุคคลข้ามเพศเผชิญกับ
การเลือกปฏิบตั แิ ละกีดกันเมือ่ พวกเธอต้องใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชน สูตบิ ตั ร หนังสือเดินทาง หรือเอกสารราชการทีใ่ ช้ยนื ยันตัว
ตนซึ่งไม่สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ การเลือกปฏิบัติอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคล
ข้ามเพศ อาจกีดกัดบุคคลข้ามเพศออกจากระบบการศึกษา บริการสุขภาพ การจ้างงาน การมีที่พักอาศัย หรือแม้แต่การได้รับ
การช่วยเหลือทางสังคม การเงินการธนาคาร การจ�ำนอง
บ่อยครัง้ มักมีการเรียกร้องให้มกี ารพิสจู น์อตั ลักษณ์โดยเฉพาะในเวลาทีค่ นเหล่านีม้ คี วามเปราะบางเป็นพิเศษ เช่น เมือ่ ต้อง
รับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ เมื่อประสบภัยพิบัติ หรือเมื่อตกอยู่ในภาวะการเป็นคนไร้บ้านหรือการข้ามแดน บุคคลข้ามเพศ
ถูกปฏิเสธในการเข้าถึงบริการต่างๆ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในสถานการณ์ต่างๆ ข้างต้น เพราะพวกเธอไม่มีเอกสารราชการ
ที่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออกทางเพศ เพราะฉะนั้น การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายคือสิ่งส�ำคัญยิ่งใน
การท�ำให้บุคคลข้ามเพศได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย และสามารถได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่
การรับรองบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นทางการสามารถช่วยให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงมาตรการพิเศษหรือการให้ความช่วย
เหลือ วิธกี ารนีไ้ ด้ถกู น�ำไปประยุกต์ใช้ในหลายประเทศในภูมภิ าคนีเ้ พือ่ สนองต่อความจ�ำเป็นของบุคคลข้ามเพศหรือเพือ่ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทีบ่ คุ คลข้ามเพศเผชิญ (เช่น การจ้างงาน การมีทพี่ กั อาศัย หรือบริการในการป้องกันแก้ไขความรุนแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศสถานะ) อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวนี้ยังไม่ถูกน�ำมาใช้ในประเทศไทย

13 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

1.7 บริบทสากล
ปัจจุบันผู้คนเริ่มรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นก้าวส�ำคัญที่น�ำไปสู่สิทธิในความเสมอ
ภาคและอิสระจากการเลือกปฏิบัติของบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศมักถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่ม
ที่ต่อต้านบรรทัดฐานทางเพศของสังคม และเพราะว่ามีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับเพศที่
ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชนนานาชาติเป็นหลักการสากลและครอบคลุมทุกคนรวมทัง้ บุคคลข้ามเพศ โดยมิจำ� เป็นว่าอัตลักษณ์
ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศจะได้รบั การคุ้มครองจากการเลือกปฏิบตั ดิ ้วยด้วยกฎหมายภายในประเทศ ณ ปัจจุบนั หรือไม่
ทัง้ นีก้ ารห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั บิ นฐานของ “สถานะอืน่ ๆ” ได้ผนวกรวมการเลือกปฏิบตั ดิ ้วยเหตุอนื่ ๆ ซึง่ รวมถึงอัตลักษณ์ทาง
เพศ หรือการแสดงออกทางเพศที่บุคคลนั้นๆ นิยามตนเอง หรือที่ถูกรับรู้โดยบุคคลอื่นๆ14 ทั้งนี้หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ
ได้เรียกร้องให้รัฐชาติต่างๆ ยุตกิ ารเลือกปฏิบัตดิ ้วยเหตุแห่งเพศสถานะในทุกมิติของการด�ำเนินชีวิต15
หลักการยอกยาการ์ตาได้สรุปแนวทางการน�ำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลไปปฏิบัติใช้กับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน
ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศเอาไว้16 หลักการข้อที่ 3 มุ่งเน้นไปยังสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย
โดยได้ระบุไว้ว่า
“อัตลักษณ์ทางเพศ... ทีบ่ คุ คลแต่ละคนกําหนดเองย่อมเป็นส่วนสําคัญของบุคลิกภาพ และเป็นหนึง่ ในปัจจัย
พื้นฐานต่อการกําหนดวิถีชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภาพ มิควรมีผู้ใดถูกบีบบังคับให้เข้ากระบวนการทางการแพทย์
รวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศ การทําหมัน หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ได้การรับรองอัตลักษณ์
ทางเพศทางกฎหมาย ต้องไม่มีการนําเอาสถานะใดๆ เช่น การเป็นคู่สมรสหรือบุพการีมาใช้อ้างเพื่อกีดกันมิให้
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการรับรองทางกฎหมาย”
หลักการนี้ รวมถึงมาตรฐานนานาชาติทถี่ กู พัฒนาขึน้ มาอย่างต่อเนือ่ ง ได้ครอบคลุมประเด็นส�ำคัญทีบ่ คุ คลข้ามเพศซึง่ มิได้
รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายต้องเผชิญ ประการแรก หลักการนีช้ ใี้ ห้เห็นว่าสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดตนเอง
ศักดิ์ศรี และเสรีภาพ มักถูกลดความส�ำคัญลง ประการที่สอง กฎหมายการรับรองเพศสถานะ นโยบาย และการปฏิบัติซึ่งกีดกัน
บุคคลด้วยเหตุแห่งสถานะการสมรส หรือความเป็นบุพการี/สถานะการมีครอบครัว นับเป็นการเลือกปฏิบตั ิ ประการทีส่ าม เงือ่ นไข
ทางการแพทย์สำ� หรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นบ่อนท�ำลายสิทธิในเสรีภาพจากการละเมิดทางการแพทย์ และอาจ
ส่งผลให้เกิดการบังคับท�ำหมัน17
ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติด้านการทรมานได้กล่าวอย่างชัดเจนไว้ว่า “ในหลายประเทศ บุคคลข้ามเพศ
ถูกบังคับให้ท�ำหมันทั้งที่เจ้าตัวไม่ต้องการ เนื่องจากถูกก�ำหนดให้เป็นเงื่อนไขในการได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย”18
ผู้รายงานพิเศษได้เสนอให้ทกุ รัฐก�ำหนดให้การบังคับท�ำหมันเป็นสิง่ ผิดกฎหมายในทุกกรณี และต้องให้ความคุ้มครองต่อกลุ่มชาย
ขอบรวมทัง้ กลุม่ บุคคลข้ามเพศ19 หน่วยงานสิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ ได้เสนอให้ยกเลิกการก�ำหนดให้การบังคับท�ำหมันเป็นเงือ่ นไขส�ำหรับ
กฎหมายการรับรองเพศสถานะ20 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายงานของสภาสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ก�ำหนดให้การรับรองเพศสถานะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ21 ในขณะที่แถลงการร่วมจาก
14 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (2009), General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights, 2 July, E/C.12/GC/20, para 15;
Asia Pacifc Forum of National Human Rights Institutions and the United Nations Development Programme (2016). Promoting and Protecting Human Rights in relation to Sexual Orientation, Gender
Identity and Sex Characteristics: A Manual for National Human Rights Institutions, p. 130.
15 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) (2009). General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights, 2 July, E/C.12/GC/20; UN Committee
on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) (2010), General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties, 16 December, CEDAW/C/GC/28; UN Committee
on the Rights of the Child (CRC) (2013), General Comment No. 14 on the Right of the Child to have His or Her Best Interests taken as a Primary Consideration, 29 May, CRC/C/GC/14; UN CEDAW
(2015), General Recommendation No. 33 on Women’s Access to Justice, 23 July, CEDAW/C/GC/33.
16 ICJ (2007).
17 WHO, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA and UNICEF (2014). Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement; WHO (2015). Sexual health,
human rights and the law.
18 UN Human Rights Council (2013), Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 1 February 2013, A/HRC/22/53, para 78.
19 Ibid. para 88.
20 ยกตัวอย่างเช่นในเดือนเมษายน พ. ศ. 2560 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปได้ตดั สินว่าการท�ำหมันบุคคลข้ามเพศเพือ่ รับรองเพสสถานะเป้นการละเมิดต่อสิทธิในการได้รบั ความเคารพในชีวติ ส่วนตัว Affaire A.P.,
Garçon et Nicot v. France (79885/12, 52471/13 and 52596/13), 6 April 2017.
21 UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2015). Discrimination and violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. Report of the United
Nations High Commissioner for Human Rights. New York: United Nations; WHO (2015).
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12 หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ.2558 ได้เสนอว่า “รัฐควรจะยกระดับมาตรฐานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นการไม่เลือกปฏิบตั .ิ .. รวมถึงการด�ำเนินการรับรองทางกฎหมายให้แก่อตั ลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศโดยปราศจาก
เงื่อนไขข้อก�ำหนดที่เป็นการการละเมิด”22

1.8 แนวทางการปฏิบัติระดับประเทศที่ดีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ประเทศอาร์เจนตินาเป็นประเทศแรกทีผ่ า่ นกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศทีช่ ว่ ยให้เครือ่ งหมาย
ก�ำหนดเพศสถานะในสูติบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึดตามค�ำขอของบุคคลที่ต้องการ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีการวินิจฉัยทางการแพทย์ การผ่าตัดศัลยกรรม หรือการรักษาด้วยฮอร์โมนเป็น
เงือ่ นไข และไม่มขี อ้ จ�ำกัดด้านอายุ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดทีร่ ะบุวา่ บุคคลใดบ้างทีจ่ ะเข้าถึงบทบัญญัตนิ ไี้ ด้ และมีบทบัญญัตทิ ใี่ ห้การคุม้ ครอง
เพิ่มเติมส�ำหรับเด็ก โดยปกติการยื่นค�ำร้องต้องกระท�ำผ่านผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก และเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องแสดง
ความยินยอมอย่างชัดแจ้ง กฎหมายฉบับนี้อ้างอิงถึงอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งรวมถึงการระบุว่าต้องค�ำนึงผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและความสามารถในการพัฒนาของเด็กด้วย23
ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ค�ำสั่งปี พ.ศ. 2558 ในโคลอมเบีย และกฎหมายในประเทศโบลิเวียในปี พ.ศ. 2559 ได้
แก้ไขกระบวนการเพือ่ แก้ไขเครือ่ งหมายก�ำหนดเพศสถานะให้งา่ ยขึน้ 24 กฎหมายของประเทศโบลิเวียมีบทบัญญัตเิ รือ่ งการต่อต้าน
การเลือกปฏิบตั แิ ละลดบทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในการรับรองว่าบุคคลข้ามเพศได้ตดั สินใจเปลีย่ นเครือ่ งหมาย
ก�ำหนดเพศสถานะบนฐานของการได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพียงพอ25
นอกจากนี้ ทั้งกฎหมายของประเทศอาร์เจนตินาและมอลตาได้ระบุถึงสิทธิทางสุขภาพ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ
การได้รับการป้องกันจากการเลือกปฏิบัติของบุคคลข้ามเพศ กฎหมายของมอลตาระบุถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศก�ำกวม
และเป็นครั้งแรกในโลกที่ห้ามไม่ให้มีการผ่าตัดอวัยวะเพศที่เรียกว่า “การท�ำให้เพศเป็นปกติ” (sex – normalizing) ในเด็กที่เป็น
บุคคลเพศก�ำกวม และเป็นประเทศทีส่ องในโลกหลังออสเตรเลียทีร่ ะบุให้บคุ คลเพศก�ำกวมได้รบั การคุม้ ครองจากการเลือกปฏิบตั ิ
ประเทศเดนมาร์กและไอร์แลนด์มกี ฎหมายรับรองเพศสถานะซึ่งท�ำให้บุคคลข้ามเพศที่อายุเกิน 18 ปี สามารถก�ำหนดอัต
ลักษณ์ทางเพศของตนได้เอง26 ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศนอร์เวย์กลายเป็นประเทศทีส่ ใี่ นยุโรปทีใ่ ช้แนวทางการก�ำหนดเพศสถานะ
ด้วยตัวเองและใช้ได้กับทุกคนที่มอี ายุตั้งแต่ 16 ปีข้นึ ไป ในขณะที่ส�ำหรับบุคคลที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 16 ปีต้องได้รับความยินยอม
จากผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคน27
ปัจจุบันมีบทบัญญัติแลข้อบังคับในบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่ช่วยให้บุคคลได้รับการยอมรับในฐานะเพศที่สามใน
เอกสารราชการต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ทางเพศที่เจ้าตัวก�ำหนดเองเท่านั้น หนังสือเดินทางทั้งในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์มีตัวเลือกส�ำหรับเพศชาย เพศหญิง หรือเพศสถานะที่สาม โดยขึ้นอยู่กับการก�ำหนดอัตลักษณ์ทางเพศด้วยตนเอง28
สองเขตปกครองในออสเตรเลียใช้วิธีการนี้กับสูติบัติเช่นกัน29 นั่นหมายความว่าบุคคลใดๆ มีอิสระที่จะใช้ “M” “F” หรือ “X”
เป็นเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะของตนในเอกสารเหล่านี้

22 ILO, OHCHR, UN AIDS Secretariat, UNDP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNODC, UN Women, WFP and WHO (2015). Joint Statement on ending violence and discrimination against Lesbian, Gay,
Bisexual, Transgender and Intersex People; UNDP, APTN (2017).
23 ในท�ำนองเดียวกันพระราชบัญญัตอิ ตั ลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และลักษณะทางเพศ พ. ศ. 2558 ของประเทศมอลตา ได้กำ� หนดกระบวนการเข้าถึงการได้รบั การรับรองซึง่ สิทธิทวั่ หน้าว่าด้วย
อัตลักษณ์ทางเพศโดยไม่จำ� กัดอายุ แต่สำ� หรับผู้ทอี่ ายุตำ�่ กว่า 18 ปี จะต้องยืน่ ค�ำร้องผ่านผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยให้ความส�ำคัญกับผลประโยชน์สงู สุดของเด็ก และให้น�้ำหนักทีก่ บั ความคิดของเด็กโดย
ค�ำนึงถึงอายุและวุฒภิ าวะ
24 Columbian Ministry of Justice Decree 1227 of 2015, 4 June 2015; Lavers, M. (2015). Colombia to Allow Gender Change without Surgery. e Washington Blade, June 8; Bolivian Law No. 807: e
Gender Identity Law, 21 May 2016.
25 Solares, Mateo Rodrigo and Edelman, Elijah Adiv (2016). Bolivia Prioritizes Transgender and Transsexual Human Rights, Anthropology News, 19 May.
26 ในประเทศเดนมาร์กการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายให้สิทธิเฉพาะผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ในขณะที่พระราชบัญญัติการรับรองเพศสถานะของประเทศไอร์แลนด์ได้รวมกระบวนการเข้าถึงการรับรอง
ให้กับผู้ที่มีอายุ 16 และ 17 ปี โดยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง กระบวนการของประเทศไอร์แลนด์ไม่จ�ำเป็นต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีข้นึ ไป ส�ำหรับผู้ท่อี ายุ 16
และ 17 ปี ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง และต้องได้รบั การประเมินทางการแพทย์เพือ่ ให้แน่ใจว่าพวกเขามีวฒ
ุ ภิ าวะเพียงพอในการตัดสินใจ มีความเข้าใจถึงผลตามมาของการตัดสินใจ โดยการการ
ตัดสินใจนัน้ จะไม่มีการกดดันหรือ ได้รับอิทธิพลจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังต้องได้รับใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ หรือจิตแพทย์ท่เี ห็นด้วยกับการประเมินทางการแพทย์ข้างต้น Transgender
Equality Network Ireland (2015a). หมวดการรับรองเพศสถานะและเยาวชนข้ามเพศสถานะ
27 Transgender Europe (TGEU) (2016). Norway Approves Legal Gender Recognition Based on Self Determination [Press Release].
28 อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียยังก�ำหนดให้ต้องมีจดหมายรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์
29 Open Society Foundations (2014a). License to Be Yourself: Laws and advocacy for legal gender recognition of trans people; Births, Deaths and Marriages Registration Amendment Bill 2016 (Victoria,
Australia).
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บทที่ 2 ระบบกฎหมายของประเทศไทย
บทนีเ้ ริม่ ต้นด้วยภาพรวมของระบบกฎหมายของประเทศไทย อันคือแนวทางในการการระบุสมั พันธ์ระหว่างกฎหมายทีม่ อี ยู่
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลข้ามเพศ และโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาในบทนี้จะน�ำเสนอเพื่อท�ำความเข้าใจ
แนวคิดระบบกฎหมายของประเทศไทยให้มากขึ้น อันจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาของบทต่อๆ ไปได้ดีขึ้น
ประทศไทยใช้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษรซึ่งก็ได้รับอิทธิพลอย่างมีนัยส�ำคัญจากกฎหมายประเพณี การปกครองรัฐ
และกิจการสังคมถูกก�ำหนดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง
กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อมีการตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังให้อ�ำนาจในการตรก
กฎหมายบางส่วนแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการเอื้ออ�ำนวยการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การบริหารรัฐกิจ และจัดบริการสาธารณะ
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายล�ำดับสูงสุดของประเทศ ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถออกระเบียบข้อบังคับหรือนโยบายเกี่ยวกับการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมายซึ่งมีองค์ประกอบที่ขัดต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
ระบบกฎหมายของประเทศไทยยังประกอบด้วยกฎหมายสารบัญญัต30ิ และค�ำพิพากษาของศาลซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจของ
ผู้พิพากษาที่เป็นอิสระ กฎหมายสารบัญญัตเิ ป็นแหล่งข้อมูลหลักส�ำหรับการตีความทางกฎหมายใดๆ และยังเป็นพื้นฐานส�ำหรับ
ค�ำพิพากษาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตามการตัดสินของศาลฎีกาก็สามารถให้แนวทางในแต่ละคดีได้หรือถูกน�ำไปใช้เป็นแบบอย่าง
กับกรณีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกัน31 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไข
เครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะของตนในเอกสารทางกฎหมายได้ ค�ำตัดสินของศาลจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตีความกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย32
การตัดสินของศาลหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับกับ
ค�ำน�ำหน้านามหรือเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะ ตัวอย่างเช่น ค�ำพิพากษาศาลฎีกาได้กล่าวไว้ว่า:
“เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ถือก�ำเนิดมา และค�ำว่า ‘หญิง’ ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง ‘คนที่ออกลูกได้’ ผู้ร้องถือก�ำเนิดมาเป็นชาย ถึงหากจะมี
เสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดเปลีย่ นแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศของหญิงแล้วก็ตาม แต่ผรู้ อ้ งก็รบั อยูว่ า่
ไม่สามารถมีบตุ รได้ ฉะนัน้ โดยธรรมชาติและตามทีก่ ฎหมายรับรอง ผู้ร้องยังคงเป็นเพศชายอยู่ และไม่มกี ฎหมาย
รับรองให้สทิ ธิผรู้ อ้ งขอเปลีย่ นแปลงเพศทีถ่ อื ก�ำเนิดมาได้ ทัง้ มิใช่กรณีทผี่ รู้ อ้ งจะต้องใช้สทิ ธิทางศาลตามกฎหมาย”
ค�ำพิพากษานี้แสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ปิดกั้นการรับรองเพศสถานะของผู้หญิงข้ามเพศในฐานะผู้หญิง
ในปัจจุบัน33
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายทัว่ ประเทศของไทยมีแนวโน้มทีป่ ระสบความส�ำเร็จได้มากทีส่ ดุ ผ่านการแก้กฎหมายหรือ
นโยบายระดับชาติ ตัวอย่างหนึง่ คือการตราพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึง่ เป็นผลมาจากกระบวนการ
ทางกฎหมายซึง่ รวมถึงกระบวนการพูดคุยแลกเปลีย่ นและขอค�ำปรึกษาระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิสตรี และองค์กรภาคประชาสังคมด้านความหลากหลายทางเพศ ก่อนที่จะผ่านการลงมติ
ผ่านร่างกฎหมายจากสภานิติบัญญัตแิ ห่งชาติ
เนื่องจากพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเพิ่งจะมีผลบังคับใช้มาไม่นาน จึงยังต้องใช้เวลาในการจัดท�ำกฎ
กระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการบังคับใช้ กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน
พ.ศ. 2559 หนึ่งในกฎระเบียบย่อยเหล่านี้ระบุขั้นตอนส�ำหรับผู้ยื่นค�ำร้องภายใต้พระราชบัญญัตินี้ กระบวนการในการยื่นค�ำร้อง
เปิดโอกาสให้บุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศก�ำกวมผู้ซึ่งเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ
สามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศสามารถศึกษาเพิ่มเติมในบทที่ 3 ส่วนที่ 4
30 กฎหมายสารบัญญัตคิ อื กฎหมายทีก่ ำ� หนดสิทธิและหน้าทีข่ องบุคคลและและกลุ่มบุคคลภายในรัฐ รวมทัง้ กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทุกประเภทเช่น กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยสัญญาและ
การละเมิด กฎหมายสารบัญญัตมิ ีความแตกต่างจากกฎหมายวิธีสบัญญัติ ซึ่งมีเนื้อหาหลักของกฎหมายที่ก�ำหนดวิธีการได้รับสิทธิและวิธีการด�ำเนินการของศาลในการให้สทิ ธิ
31 หลักกฎหมายจากค�ำพิพากษาของศาล เป็นหลักการทางกฎหมายที่สร้างขึ้นโดยการตัดสินของศาลซึ่งต่อมาเป็นแบบอย่างที่มีผลต่อผู้พิพากษาที่อาจตัดสินในประเด็นที่คล้ายคลึงกันในภายหลัง
32 Sangsrikaew, W. (2003). Legal Status of Transsexual Individuals [LLM Thesis]. Faculty of Law, Thammasat University.
33 ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2524 (2524). ข้อมูลเพิ่มเติมในข้อ 4.2.3.
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เนื่องจากในระบบกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายสารบัญญัติอยู่เหนือการตัดสินของศาล ค�ำตัดสินในอนาคตของคดี
ที่มีผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศจะช่วยนิยามขอบเขตของพระราชบัญญัติด้วยการสร้าง
ค�ำพิพากษาบรรทัดฐานขึ้น
การอภิปรายล�ำดับชั้นทางกฎหมายของประเทศไทยเป็นสิ่งส�ำคัญในการท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม ซึ่งรวมถึงแกนน�ำ
บุคคลข้ามเพศและภาคประชาสังคมโดยกว้าง เข้าใจว่าการรณรงค์ขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพส�ำหรับการบังคับ
ใช้หรือแก้ไขบทบัญญัตทิ ี่มีอยู่หรือการออกกฎหมายใหม่นนั้ ท�ำได้อย่างไร
ผลของการมีล�ำดับชัน้ ทางกฎหมายมีดังนี้:34
∞∞ กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่มีศักดิ์ต�่ำกว่าจะขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าไม่ได้ เช่น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
ที่มีล�ำดับศักดิ์สูงสุดมี กฎหมายฉบับอื่นจะบัญญัตเิ นื้อหาให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมิได้35
∞∞ กฎหมายที่มีศักดิ์ต�่ำกว่า โดยเฉพาะกฎหมายลูกบทจะบัญญัตเิ กินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้ไว้ไม่ได้
∞∞ กฎหมายที่มีศักดิ์เท่ากัน สามารถแก้ไขเพิ่มเติมแก่กันได้ เช่น การตราพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติเดิม
ประโยชน์ท่สี �ำคัญของล�ำดับชั้นทางกฎหมายมี 2 ประการคือ
ก) ประโยชน์ในการตรากฎหมาย เมื่อมีล�ำดับศักดิ์กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว ท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจในการตรากฎหมายระมัดระวัง
มิให้กฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับศักดิต์ ำ�่ กว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับศักดิส์ งู กว่า เนือ่ งจากจะส่งผลให้กฎหมายมีสภาพบังคับ
ใช้ไม่ได้
ข) ประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีทกี่ ฎหมายฉบับหนึง่ ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอีกฉบับหนึง่ เกิดปัญหาว่าจะใช้กฎหมาย
ฉบับใดบังคับใช้นั้น สามารถพิจารณาได้จากล�ำดับศักดิ์ของกฎหมายก่อน กฎหมายล�ำดับศักดิ์สูงกว่าย่อมมีผลบังคับเหนือ
กฎหมายที่มีล�ำดับศักดิ์ต�่ำกว่าเสมอ
ล�ำดับชั้นของกฎหมาย36

ล�ำดับชั้น

รัฐธรรมนูญ

กฎหมายสูงสุด

พระราชบัญญัติ (กฎหมายโดยแท้)
พระราชก�ำหนด (กฎหมายยกเว้น)
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง
ข้อบังคับต่างๆ (ระเบียบ กฎ ประกาศ)
ข้อบัญญัตทิ ้องถิ่น (เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ฯลฯ)

กฎหมายนิตบิ ัญญัติ
กฎหมายบริหารบัญญัติ
กฎหมายล�ำดับรอง

1
2

3
กฎหมายองค์กรบัญญัติ

34 Neabklang, S. (2010). Introduction to Law. Legal Textbook Development Center, Payao University, p. 74.
35 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6
36 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6 บัญญัตไิ ว้ว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิ ดของกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนิ นั้
เป็นอันใช้บังคับมิได้ Jumpa, Manit et al. (2003). Basic Knowledge of the Law, Bangkok. Bangkok: Darnsutha Printing Co Ltd, p. 80; Chueathai, Somyat (2013). Introduction to Law. Bangkok:
Winyuchon Publication House, p. 88.
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

บทที่ 3 การป้องกันการเลือกปฏิบัติ
		และบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
ปั จ จุ บั น มีเ พีย งกฎหมายที่ใ ห้ ก ารคุ ้ ม ครองบุ ค คลข้ า มเพศอย่ า งชั ด เจนอยู ่ เ พีย งกฎหมายเดีย วคือ พระราชบั ญ ญั ติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่ การน�ำกฎหมายนี้ไปสู่การ
ปฏิบตั ยิ งั คงเพือ่ ส่งเสริมสิทธิบคุ คลข้ามเพศยังคงเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งจับตามอง ก่อนทีจ่ ะมีการตรากฎหมายฉบับนีม้ เี พียงรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเท่านัน้ ทีส่ ามารถตีความได้วา่ มีการให้ความคุม้ ครองบุคคลข้ามเพศ รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและสนธิสญ
ั ญา
ด้านสิทธิมนุษยชนสากลจ�ำนวนมากห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติในภาพรวม แต่มิได้ระบุจ�ำเพาะถึงอัตลักษณ์ทางเพศ

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2550
ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 มีข้อเสนอให้มีการระบุถึง “บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ”37
ไว้ในรัฐธรรมนูญ ทว่าถูกปฏิเสธจากกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามได้มกี ารบันทึกไว้ใน “เจตนารมณ์” ของรัฐธรรมนูญ โดยมี
การอธิบายว่าค�ำว่า “เพศ” ในมาตรา 30 นอกจากจะหมายถึงความแตกต่างระหว่างชายและหญิงแล้ว ยังหมายรวมถึง “ความแตกต่าง
ของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือความหลากหลายทางเพศ แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือก�ำเนิดอยู่ด้วย”38 ซึ่งการบันทึก
“เจตนารมณ์” ถูกใช้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการตีความกฎหมาย แม้มิได้บัญญัติไว้ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ตาม39
ยกตัวอย่างเช่นมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญที่มีการตีความไว้ในเอกสาร “เจตนารมณ์” ได้ถูกอ้างถึงในค�ำวินิจฉัยของ
ศาลปกครองในการยกเลิกค�ำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการห้ามมิให้บุคคลข้ามเพศมีส่วนร่วมในการนั่งในกระทงใน
ขบวนแห่กระทง เนื่องในวันลอยกระทงซึ่งเทศกาลประจ�ำปีของจังหวัดในปี พ.ศ. 255240

3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560
หลังจากการรัฐประหารในพ.ศ. 2557 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ถูกยกเลิก แต่ก็มิได้หมาย
ความว่าการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศได้สิ้นสุดลง รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 255741 มีผลบังคับใช้ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ยังคงไว้ซึ่งมาตรา 3042
ของรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งรวมถึงส่วนที่ว่าด้วยการส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
ของประชาชนชาวไทย43
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย44 โดยได้มีความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญ
อยู่สองครั้ง ร่างฉบับแรกในปี พ.ศ. 2558 ยังมีการคงไว้ซ่งึ มาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยไม่มีการกล่าวถึงบุคคล
ข้ามเพศหรือความหลากหลายทางเพศไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม “เจตนารมณ์” ของรัฐธรรมนูญยังคงยืนยันถึงการห้ามเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ซึง่ หมายรวมถึงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตามร่างฉบับนีไ้ ด้รบั การโหวตไม่รบั ร่างจากสภา
ปฏิรปู แห่งชาติ45 ต่อมาร่างอีกฉบับในปี พ.ศ. 2558 ยังคงรักษาเนือ้ หามาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ไว้46 ร่างรัฐธรรมนูญ
37 ในประเทศไทยแนวคิดเรื่องความหลากหลายทางเพศถูกใช้โดยหมายรวมถึงวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเช่นเดียวกับความหลากหลายของเพศก�ำกวม
38 มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิดเชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้; “เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”; UNDP, USAID (2014) หน้า. 22. ในบริบทของประเทศไทยมาตรานีถ้ กู เข้าใจและ
น�ำไปใช้กับกลุ่ม LGBTI ทัง้ หมด. ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูบทที่ 1, ส่วนที่ 5 .
39 Preechasilpakul, S. (2013). Persons with sexual diversity in legal system. Bangkok: Foundation for SOGI rights and Justice, p. 42; Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007).
40 Suriyasarn, Busakorn (2014). Gender Identity and Sexuality in Thailand: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE), p. 21.
41 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
42 มาตรา 27.
43 มาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 บัญญัตไิ ว้ว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่
ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้
44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560; กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ได้เสนอให้มีสี่องค์กร: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), ซึ่งท�ำรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557;
สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติซึ่งแต่งตัง้ โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ; คณะรัฐมนตรีได้รับการแต่งตัง้ จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
45 iLaw (2015). iLaw compilation of 10 major stories of 2015/2015 iLaw รวม 10 เรื่องเด่น ประจําปี 2558 [Blog], iLaw, 28 December.
46 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ปรากฎในมาตรา 27 ในร่างฉบับใหม่
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ได้ถูกน�ำไปลงประชามติโดยประชาชนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้ประกาศว่าร่างรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับโดยการลงคะแนนร้อยละ 61.35 และไม่ยอมรับร้อยละ 38.65 47
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภิไธย และถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้เป็น
กฎหมายเมือ่ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ในระหว่างการเขียนรายงานฉบับนี้ “เจตนารมณ์” ของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ยังมิได้
ถูกตีพิมพ์เอาไว้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นจึงยังต้องจับตามองว่าการตีความค�ำว่า “เพศ” ที่หมายรวมถึงบุคคลข้ามเพศจะยังคงอยู่
ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่

3.3 กลไกการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.3.1 บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสถาบันอิสระตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐและใช้อ�ำนาจแห่งรัฐ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่ากระท�ำโดยบุคคล หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน และสามารถเสนอมาตรการแก้ไข
เยียวยา หรือเสนอแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน48
ถ้าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเชือ่ ว่าสิทธิมนุษยชนของตนถูกละเมิด สามารถยืน่ ค�ำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยตรงไปที่
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่องค์กรที่ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนใดๆ ที่ได้รับ
การรับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ49 และหากพบว่าเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นกฎหมาย
หรือนโยบาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ50 หรือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคส่วนอื่นๆ เช่น
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ51
การร้องเรียนสามารถด�ำเนินการต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อบุคคลข้ามเพศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน52
และถ้าประเด็นนั้นเข้าข่ายถูกละเมิด คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศจะด�ำเนินการประสาน
งานกับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ช้ีแจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น และเริ่มต้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ถูกกล่าวหาดังกล่าว53
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วหากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริง
คณะกรรมการฯ จะเตรียมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยที่
การร้องเรียนแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี อาจมีการจัดประชุมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขกฎหมายหรือกลไกภายในอืน่ ๆ อันจะเป็นการปกป้องบุคคลข้ามเพศได้ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังมีอ�ำนาจในการไกล่เกลี่ยระหว่างกันได้อกี ด้วย54
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยงั มีหน้าทีใ่ นการตรวจสอบติดตามกลไกภายใน55 เช่น กฎหมายของท้องถิน่ นโยบาย
ระเบียบข้อบังคับหรือเอกสารต่างๆ เพือ่ ระบุแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ลไกทีเ่ หมาะสมใน
การปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักการเสรีภาพภายใต้รฐั ธรรมนูญ หลักการสิทธิมนุษยชนสากล หรืออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ56

47
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Bangprapa, Mongkol (2016). Official Charter Referendum Figures Posted. Bangkok Post, 11 August.
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. บทบาท; พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23
อ้างแล้ว. มาตรา15 (3)
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559) บทสัมภาษณ์ กิตพิ ร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559
ขั้นตอนการตรวจสอบและร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 (1999) การร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ภายใต้มาตรา 25 ของพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะอนุกรรมการจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการร้องเรียนดังกล่าวถือว่า
เป็นการละเมิดและอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือไม่
ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มมี ติแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการชุดพิเศษเพือ่ รณรงค์เชิงนโยบายในการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของLGBT ในประเทศไทย ซึง่ คณะอนุกรรมการได้ดำ� เนินการ
ต่อเนื่องในช่วงสองวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีอ�ำนาจในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกฎหมายแต่มอี �ำนาจในการเสนอข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลได้ อ้างแล้ว
พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542, มาตรา15 (1) (3) และ (5).
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ กิตพิ ร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

หน้าที่นี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการศึกษาในครั้งนี้ในประเด็นการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ57
หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลข้ามเพศแล้วคณะ
อนุกรรมการพิจารณาเบือ้ งต้นจะประสานงานกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในฐานะหน่วยงานของรัฐทีร่ บั
ผิดชอบในการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพจิ ารณา
แล้วว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติก็มีอ�ำนาจในการเสนอให้ทบทวนพระราชบัญญัติ และให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐบาลเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน58
3.3.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�ำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมพี นั ธกิจอันมีความจ�ำเพาะในการเผยแพร่ขอ้ มูล ส่งเสริมการศึกษาและการวิจยั เกีย่ วกับสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงท�ำงานเชิงรุกในการให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กร
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำแก่บุคคลและองค์กรของ
บุคคลข้ามเพศในการแสวงหาแนวทางแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ประเด็นการเกณฑ์ทหาร59
นอกจากนีค้ ณะอนุกรรมการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซงึ่ ท�ำงานร่วมกับชุมชนของบุคคลข้ามเพศได้พฒ
ั นา
ข้อแนะน�ำส�ำหรับภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย เช่น ร่วมกับภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในการด�ำเนินการต่อต้านการเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ถูกเลือกปฏิบัตดิ ้วยเหตุแห่งการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งในบริบท
ของประเทศไทยนัน้ หมายถึง “การแต่งกายข้ามเพศ”60
นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้เป็นภาคีส�ำคัญในการช่วยชุมชนของบุคคลข้ามเพศในประเด็นการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมายและประชุมหารือกับรัฐบาลในประเด็นค�ำน�ำหน้านามในประเทศไทย และในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2554
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเชิญองค์กรภาคประชาสังคมที่
ท�ำงานเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขค�ำน�ำหน้านามของบุคคลข้ามเพศใน
ระบบทะเบียนราษฎร์ และในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สาธารณะในประเด็นเดียวกันนี้ โดยได้เชิญผูแ้ ทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนบุคคลข้ามเพศ และบุคคลเพศก�ำกวมเข้าร่วมการประชุมด้วย
ตั้งแต่นั้นมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของบุคคลข้ามเพศ
ในประเทศไทย และล่าสุดนี้ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองนางแบบข้ามเพศซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่ผับในโรงแรม
รอยัลซิต้อี เวนิว61

3.4 การรับรองบุคคลข้ามเพศภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
แม้ว่าแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 จะมิใช่เอกสารที่มีผลตามกฎหมาย แต่ก็นับเป็นเครื่องมือใน
การรณรงค์เชิงนโยบายที่ส�ำคัญส�ำหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย แผนนี้เป็นเอกสาร
เชิงนโยบายที่ออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และได้ก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการปฏิบัติตามพันธะกรณี
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างแผน
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรของตน62 ในแผนฉบับนีม้ ี 26 แผนงานย่อย โดยมีแผนสิทธิมนุษยชนของ “บุคคลทีม่ คี วามแตกต่าง

57
58
59
60

พ.ศ. 2558
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ กิตพิ ร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559
อ้างแล้ว
ขณะนีย้ งั ไม่เป็นทีท่ ราบแน่ชดั ว่าค�ำแนะน�ำเหล่านีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้หรือแพร่หลายมากน้อยเพียงใด นอกจากนีก้ รณีร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยงั ไม่มกี ารเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นผลให้
ที่ปรึกษาใช้หลักฐานเอกสารทุตยิ ภูมแิ ละการสัมภาษณ์ผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการร่างข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
61 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย (2558). คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงนามในข้อตกลงในข้อตกลงระหว่างบุคคลนางแบบข้ามเพศสถานะกับเจ้าของธุรกิจบันเทิงในกรณี
ร้องเรียนกะเทยห้ามเข้า หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์
62 รวมทั้งภาครัฐ การเมือง เอกชน การศึกษา และภาคพลเมือง องค์กรตุลาการ และองค์กรอื่น ๆ และองค์กรอิสระ, อ้างแล้ว

บทที่ 3: การป้องกันการเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย

27

ของวิถีทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ” รวมอยู่ด้วย ซึ่งได้นิยาม “อัตลักษณ์ทางเพศ” ตามนิยามในหลักการยอร์กยาการ์ตา63
แผนนีย้ ังมีชุดของตัวชีว้ ัดเพื่อติดตามความก้าวหน้าในมิตขิ องสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนนีส้ ามารถใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย64 ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การร่างกฎหมายใหม่หรือทบทวน
แก้ไขบทบัญญัตปิ จั จุบนั เพือ่ รับรองสิทธิมนุษยชนของ “บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ” รวมทัง้ ศึกษาเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ
และความเป็นไปได้ในการใช้ค�ำน�ำหน้านามที่เหมาะสมกับบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ
การเขียนรายงานฉบับนีย้ งั ไม่พบว่ามีหน่วยงานใดมีแผนสิทธิมนุษยชนเพือ่ กลุม่ ความหลากหลายทางเพศ และกลุม่ เอกลักษณ์ทาง
เพศสถานะของตนเองหรือได้ด�ำเนินการตามแผนนัน้

3.5 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุ ทธศักราช 2558
3.5.1 บทน�ำ

พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ65 ได้รบั การประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2558 และปัจจุบนั เป็นกฎหมายทีเ่ ข้มแข็งทีส่ ดุ
ในการขับเคลือ่ นเพือ่ การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย66 เจตนารมณ์เบือ้ งหลังของกฎหมายฉบับนีค้ อื เพือ่ ปกป้อง
คุ้มครองคนจากการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็นธรรมและท�ำให้เกิดการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายทีเ่ ท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเพศ
ชาย เพศหญิง หรือ “กลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ”67 ในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตนิ ไี้ ด้นยิ ามอย่างชัดเจนถึง “การเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ” ทีไ่ ม่ได้จำ� กัดอยูท่ ผี่ ชู้ ายและผูห้ ญิง แต่ยงั หมายรวมถึง “บุคคลทีแ่ สดงออกแตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด”68
พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายใหม่และเป็นกฎหมายแรกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย ส่งผลให้เจ้า
หน้าที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการร่างระเบียบข้อบังคับรองภายใต้พระราช
บัญญัติ กระบวนการนีย้ งั รวมถึงการนิยามการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การนิยามกลุ่มคนหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั ปกป้อง
คุ้มครอง และการสร้างแนวทางส�ำหรับคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องในการบังคับใช้กฎหมาย69 ตามทีก่ ระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวไว้70 การตีความพระราชบัญญัตินี้ในส่วนของ “บุคคลที่แสดงออกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด” มีที่มา
จากอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีทกุ รูปแบบ (CEDAW) ซึง่ ไม่เพียงช่วยปกป้องผูห้ ญิงเท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงบุคคล
ที่มีการแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด71 เช่น บุคคลที่ถูกก�ำหนดเป็นเพศชาย ณ แรกเกิด แต่ใช้ชีวติ เป็น
ผู้หญิง หรือบุคคลที่ถูกก�ำหนดเป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด แต่ใช้ชีวิตเป็นผู้ชาย เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงปกป้องคุ้มครอง
บุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ
อย่างไรก็ตามผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความเห็นอย่างไม่เป็นทางการว่าวิถี
ทางเพศไม่ได้ครอบคลุมภายใต้นิยามนี้72 การตีความในลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศหรือชนกลุ่มน้อยทางเพศ
ทั้งนี้เนื่องจากผู้หญิงข้ามเพศมักจะถูกรับรู้โดยสังคมทั่วไปว่าเป็นเกย์ และผู้ชายข้ามเพศเป็นเลสเบี้ยน อันเป็นผลมาจากความ
ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศกับวิถีทางเพศในสังคมไทย การตีความในลักษณดังกล่าว คือการไม่ค�ำนึง
ถึงวิถีทางเพศนั้น ขัดต่อค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญหลายประการของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ
ซึ่งตระหนักว่าผู้หญิงเผชิญกับการถูกเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้การด�ำเนินงานของ
องค์การเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่ พลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติกม็ งุ่ การส่งเสริมสิทธิของเลสเบีย้ น
คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ และบุคคลเพศก�ำกวมภายในบริบทของเพศสถานะ73
63 หลักการของยอกยาการ์ตาได้นยิ าม "อัตลักษณ์ทางเพศ" ไว้ว่าคือ "ประสบการณ์ทางเพศสถานะอันสามารถรู้สกึ ได้ภายในของแต่ละบุคคล และเป็นของปัจเจกบุคคลซึง่ อาจสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับ
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด รวมทั้งความรู้สกึ ของบุคคลในร่างกาย (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือระบบการท�ำงานของร่างกายด้วยวิธีทางการแพทย์ การศัลยกรรม หรือวิธกี ารอื่น
ๆ ทั้งที่โดยการตัดสินใจเลือกโดยอิสระ) และการแสดงออกต่าง ๆ ทางเพศสถานะรวมทัง้ การแต่งกาย การพูด และกริยาท่าทางต่าง ๆ” ICJ (2007)
64 Chokprajakchat, Srisombat et al. (2015). 3rd National Human Rights Plan. Bangkok: Cabinet and Government Gazette: p. 1.
65 พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558
66 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 หรือ 180 วันหลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
67 Department of Women’s Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security (2016) Gender Equality Act B.E. 2558 (Public Edition). Bangkok: Department of
Women’s Affairs and Family Development. p. 27.
68 ปัจจุบันยังไม่มกี ารแปลเป็นภาษาอังกฤษกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 ของประเทศไทย ซึ่งบทแปลนี้ได้มาจากการแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการของ Human
Rights Watch, Human Rights Watch (2015) Thailand Gender Equality Act.
69 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์, คณะอนุกรรมการร่างอนุบัญญัตติ ามพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ส�ำนักงานมูลนิธิ
เพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
70 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
71 เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะต้องทราบว่าในบริบทประเทศไทยนั้น “ความแตกต่างของรูปลักษณ์ท่แี ตกต่างจากเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ถูกเข้าใจว่าเป็นอัตลักษณ์ทางเพศมากกว่าการแสดงออกทางเพศ”
72 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
73 UN CEDAW 2010; UN CEDAW 2015; UN WOMEN (2016) Summary of Proceedings: Promoting and protecting the rights of lesbians, bisexual women, transgender and intersex persons. Bangkok,
Thailand, 29 February–3 March.
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ การห้ามมิให้ผู้ใดกระท�ำการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งรวมถึงนโยบายข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วย 74
โดยที่บุคคลที่ได้รับหรือจะได้รับผลกระทบเชิงลบสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงแก่คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ
นี้ หรือมอบอ�ำนาจให้กับองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
การด�ำเนินการดังกล่าว75
อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศมีข้อยกเว้นในกรณีที่การกระท�ำนั้นด�ำเนินไปเพื่อการคุ้มครอง
ความปลอดภัยและสวัสดิการของบุคคล การปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือความมั่นคงของชาติ76 ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวขัดกับหลัก
การห้ามการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้หากกรณีใดเข้าข่ายตามข้อยกเว้นดังกล่าวก็จะถือว่า
การเลือกปฏิบตั บิ างรูปแบบไม่ผดิ ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ การมีขอ้ ยกเว้นเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดความกังวลว่าพระราชบัญญัตนิ จ้ี ะตีความ
เพือ่ อนุญาตให้มกี ารเลือกปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลายในบางรูปแบบต่อบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีการตีความทางศาสนา
เพื่อใช้ในการไม่สนับสนุนหรือประณามอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ77
เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่าใน
การบังคับใช้พระราชบัญญัตนิ ี้ ข้อยกเว้นในมาตรา 17 (2) ขัดต่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ78
มาตรา 17 (2) ดูเหมือนจะอนุญาตให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมหรือการมีมาตรการสนับสนุนส�ำหรับกลุ่มชายขอบหรือ
กลุ่มเปราะบางเพื่อขจัดอุปสรรคที่ประชากรกลุ่มนั้นต้องเผชิญ หรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มอื่นๆ79 แต่ปัจจุบันก็ยังมิอาจรู้ได้ว่าจะเกิดการตีความเช่นนี้ขึ้นหรือไม่อย่างไร และการตีความเช่นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการจ้างงานและการเข้าถึงการศึกษาหรือไม่
3.5.2 กลไกการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทีไ่ ม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ (วลพ.)

พระราชบัญญัติได้ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ (วลพ.) ซึ่งมีหน้า
ที่วินิจฉัยว่าการร้องเรียนดังกล่าวเกิดจากเหตุแห่งเพศตามกฎหมายหรือไม่ ในกรณีที่ วลพ. วินิจฉัยว่าการกระท�ำนั้นเป็น
การเลือกปฏิบตั ทิ างเพศทีไ่ ม่เป็นธรรม วลพ. ก็มอี ำ� นาจในการออกค�ำสัง่ ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ด�ำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยุตแิ ละป้องกันการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ80 ถ้าหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามหรือล้ม
เหลวในการปฏิบัติตามค�ำสั่งจะมีความผิดทางอาญา และถูกลงโทษจ�ำคุกเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ81 นอกจากนี้ วลพ. ยังมีหน้าที่ในการชดเชยและเยียวยาผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วย82
การวินจิ ฉัยของ วลพ. มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากผูร้ อ้ งถูกวินจิ ฉัยว่าถูกเลือกปฏิบตั จิ ริง ค�ำวินจิ ฉัยสามารถน�ำไปใช้เพือ่
อ้างสิทธิในกระบวนการทางกฎหมายอืน่ ๆ เช่นกระบวนการของศาลยุตธิ รรมและศาลปกครอง แต่ไม่สามารถฟ้องต่อศาลก่อนหรือ
ระหว่างกระบวนการพิจารณาของ วลพ.83

74 มาตรา 17.
75 มาตรา 18.
76 มาตรา 17(2) บัญญัติว่า “เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทาง
ศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถอื เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”
77 UNDP, USAID (2014) pp. 30–31.
78 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
79 ในขณะที่บทความนี้ดูเหมือนจะพิจรณาเช่นนี้ เนื่องจากการประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมายในระยะเริ่มแรก แต่ส่งิ นี้ยังไม่ได้รับการอธิบาย
80 มาตรา 20 (1).
81 มาตรา 34.
82 มาตรา 20 (2).
83 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
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หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีการตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีล�ำดับเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศที่อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศบางรูปแบบ ในการสัมภาษณ์ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
กฎหมายของแผนกความเท่าเทียมทางเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความชัดเจนว่า หากมี
หน่วยงานใดของรัฐที่มีระเบียบข้อบังคับเข้าข่ายเลือกปฏิบัติทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ อันรองรับ
ด้วยกฎหมายทีม่ ลี ำ� ดับชัน้ เดียวกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ วลพ. ก็มอี ำ� นาจทีจ่ ะเสนอต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้
ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดต่อการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการเลือกปฏิบัติหรือไม่84 และหากศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัย
ว่ากฎหมายเหล่านัน้ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ค�ำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะยกเลิกข้อความทั้งหมดในกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และมีผลต่อหน่วยงานภาครัฐทัง้ หมด85
กลไกนีเ้ กีย่ วข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างยิง่ ด้วยการเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับนักขับเคลือ่ นรณรงค์ใน
การเสนอให้เกิดการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ยุติธรรมและเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และยังช่วยเน้นย�ำ้ ความส�ำคัญของการรับรอง
บุคคลข้ามเพศตามอัตลักษณ์ทางเพศของตน
คณะกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)

หาก วลพ. พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่ากฎหมายหรือนโยบายใดๆ เป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่ง
เพศ ก็อาจเสนอให้มีการแก้ไขไปยังคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) โดย สทพ. สามารถเสนอให้คณะ
รัฐมนตรีแก้ไขปรับปรุงนโยบาย ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน86ี้
สทพ. มีหน้าที่ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของ สทพ. รวมถึงการออกแบบแผน นโยบาย และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานรัฐส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ซึ่งรวมถึงการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อผสานความร่วมมือและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ88 หนึ่งในหน้าที่หลักของ สทพ. คือ การก�ำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาและการด�ำเนิน
งานของ วลพ.89
87

สทพ. เป็นภาคีสำ� คัญในการขับเคลือ่ นให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย เนือ่ งจากมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศและอ�ำนาจของพระราชบัญญัตินั้น
กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นอกเหนือจากคณะกรรมการทั้งสองชุดข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อีกชุด เพื่อบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ90 กองทุนนี้มีขึ้นเพื่อเพื่อสนับสนุน ชดเชย และเยียวยาผู้ที่
ถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ91 ดังนัน้ จึงสามารถใช้กบั ปัญหาการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลข้ามเพศได้ อย่างไรก็ตามยังต้องจับตามอง
ต่อไปว่ากองทุนดังกล่าวจะถูกน�ำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่

84 มาตรา 14 (4) ของพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศได้ให้อำ� นาจคณะกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในการยืน่ เรือ่ งต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งรัฐสภา ดูมาตรา21.
85 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
86 มาตรา 10 (2).
87 มาตรา 10 (1).
88 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
89 มาตรา 10 (7).
90 มาตรา 28.
91 มาตรา 30.
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3.5.3 ความก้าวหน้าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นับตัง้ แต่ทพี่ ระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศได้ถกู ประกาศใช้ ได้มกี ารร้องเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม
ด้วยเหตุแห่งเพศที่เกิดกับบุคคลข้ามเพศไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์92 ในระหว่างที่ยังอยู่ระหว่าง
การสรรหา วลพ. อยูน่ นั้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบชัว่ คราวในการแจ้งต่อผูร้ ้องเรียน
และผู้ถูกร้องเรียนว่าการกระท�ำใดๆ ที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและ
สามารถถูกวินิจฉัยภายใต้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.255893
เช่นเดียวกับกฎหมายอืน่ ๆ พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศมีจดุ อ่อนบางประการ เช่น การมีเนือ้ หาทีก่ ว้างและ
ยังมีคำ� ทีเ่ ปิดโอกาสให้มกี ารตีความมากเกินไป การด�ำเนินการต้องอาศัยคณะกรรมการหลายชุด การให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลข้ามเพศที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองของคณะกรรมการแต่ละชุด และอาจจะขึ้นอยู่กับว่า
คณะกรรมการมีความละเอียดอ่อนต่อประเด็นบุคคลข้ามเพศมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้คณะกรรมการแต่ละชุดยังมีระยะเวลา
ด�ำรงต�ำแหน่งเพียงสามปีซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องและอาจส่งผลต่อการปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้94
ระดับการมีสว่ นร่วมขององค์กรและชุมชนกับพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศจะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการส่งเสริม
สิทธิของบุคคลข้ามเพศ ซึ่งสามารถเห็นได้จากตัวอย่างการด�ำเนินการดังต่อไปนี้:
∞∞ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุม
ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการ Being LGBTI ในภูมิภาคเอเชีย และ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT)95 และภายในได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว สภาทนายความแห่งประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย และสมาคม
ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยได้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ96
∞∞ โครงการ Being LGBTI ในภูมิภาคเอเชียได้ให้การสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบแนวทางในการรณรงค์เชิงนโยบายระดับชาติของประเทศไทย โดยมีภาคประชาสังคมที่ท�ำงาน
ด้านความหลากหลายทางเพศและบุคคลากรของรัฐร่วมพัฒนากรอบแนวทางดังกล่าวนี97้
∞∞ คุณพงศธร จันทร์เลื่อน ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิ MPlus และนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งใน
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ98 นอกจากนี้ คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อน
กะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และคุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ กรรมการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของคณะกรรมการกรรมการวินจิ ฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ99

92 พ.ศ. 2558
93 นาดา ไชยจิตต์ และ วรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
94 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
95 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทสไทยเป็นองค์กรที่ท�ำงานเกี่ยวกับสิทธิ LGBT ในประเทศไทย
96 UNDP (2015). UNDP Partners with Royal Thai Government and ‘Being LGBTI in Asia’ to launch new Gender Equality Act [Blog]. UNDP, 3 September.
97 อ้างแล้ว
98 TNN24 (2015). รายชื่อ 9 อรหันต์คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ. TNN Thailand, 31 ตุลาคม.
99 Bangkokbiznews (2016) Announcement! 9 members of Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination. Bangkokbiznews.com, 25 July.

บทที่ 3: การป้องกันการเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย
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บทที่ 4 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		และเอกสารราชการของประเทศไทย
ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายทีอ่ นุญาตให้บคุ คลข้ามเพศสามารถเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านาม เพศ หรือเพศสถานะของตน
ในเอกสารราชการได้ การที่ไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศยังคงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่สดุ ส�ำหรับ
บุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งยิ่งตอกย�้ำถึงความจ�ำเป็นในการปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อให้มีการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ข้อเสนอส�ำหรับร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสถานะที่ถูกเสนอเมื่อไม่นานมา
นี้ถูกปฏิเสธโดยองค์กรภาคประชาสังคมด้านบุคคลข้ามเพศต่างๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลยุติการด�ำเนินการเกี่ยวกับ
การร่างข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
เนือ้ หาในบทนีจ้ ะแสดงให้เห็นความเป็นมาสัน้ ๆ ของร่างพระราชบัญญัตกิ การรับรองเพศสถานะ หลักการของระบบทะเบียน
ราษฎร์ในประเทศไทย และการใช้ค�ำน�ำหน้านาม และยังแจกแจงว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดบ้างมีความรับผิดชอบในการแก้ไข
เอกสารราชการ ซึง่ จะช่วยให้บคุ คลข้ามเพศและองค์กรทีร่ ่วมสนับสนุนสามารถท�ำความเข้าใจตัวบทกฎหมายทีม่ อี ยู่และทราบว่า
หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย

4.1 ร่างกฎหมายการรับรองเพศสถานะ
ในปี พ.ศ. 2559 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับ
คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น�ำเสนอผลการศึกษาเกีย่ วกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย การศึกษานีว้ เิ คราะห์
กฎหมายการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อเป็นพื้นฐานส�ำหรับร่างกฎหมายของประเทศไทย 100
ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสถานะอย่างไม่เป็นทางการถูกน�ำเสนอต่อสาธารณชนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 และเมื่อวันที่
14 มีนาคม พ.ศ. 2560 มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI) ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรประชาสังคมที่ท�ำงาน
ประเด็นความหลากหลายทางเพศจ�ำนวนกว่า 28 องค์กรได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการ
รับรองเพศสถานะ101 สองวันหลังจากเวทีดงั กล่าวเครือข่ายองค์กรต่างๆ ได้ส่งข้อท้วงติงต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
แสดงความกังวลต่อความเข้มงวดและคับแคบของเกณฑ์การรับรองเพศสถานะที่มีอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ
สถานะและเรียกร้องให้สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบุคคลข้ามเพศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่างกฎหมายฉบับนี้
เวทีสาธารณะดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รายงานถึงข้อกังวลที่ภาคประชาสังคมได้สะท้อนใน
เวที102 ผลจากข้อกังวลของเครือข่ายองค์กรต่างๆ และสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเข้มงวดและคับแคบของเกณฑ์การรับรองเพศ
สถานะที่มีอยู่ในกฎหมายตลอดจนความจ�ำเป็นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อการร่างกฎหมาย ส่งผลให้
ผู้อ�ำนวยการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัดสินใจ
ที่จะหยุดการศึกษาและการพัฒนาร่างพระราชบัญญัตเิ ป็นการชั่วคราวในขณะนี้

100 Mahavongtrakul, Melalin (2016). Newly released research provides a framework for gender recognition law, but will it be enough, activists ask. Bangkok Post, 26 September.
101 ชื่อเต็มคือมูลนิธิเพือ่ สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI).
102 Prachatai English (2017). Our Genders Need no Approval from the State: LGBT Activists. Prachatai, 15 March.
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4.2 การใช้ค�ำน�ำหน้านาม
ต่อไปนี้

การใช้คำ� น�ำหน้านามทีแ่ สดงถึงเพศสถานะเป็นสิง่ ทีบ่ งั คับไว้ในกฎหมายของประเทศไทยและบังคับใช้ผ่านพระราชบัญญัติ

ค�ำ

ค�ำอธิบาย

ข้อกฎหมาย

เด็กชาย

ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศชาย
อายุต�่ำกว่า 15 ปี
ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศหญิง
อายุต�่ำกว่า 15 ปี
ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศชาย
อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศหญิง
อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศหญิง
ที่แต่งงาน หรือหย่า

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค�ำน�ำหน้านามเด็ก
พ.ศ. 2464
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยค�ำน�ำหน้านามเด็ก
พ.ศ. 2464
พระราชบัญญัตชิ ื่อบุคคล พ.ศ. 2484
พระราชบัญญัตชิ ื่อบุคคล พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัตคิ �ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

เด็กหญิง
นาย
นางสาว
นาง

พระราชบัญญัตคิ �ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

ค�ำน�ำหน้านามจะถูกก�ำหนดตามเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และจะปรากฏในเอกสารราชการทั้งหมด ระบบค�ำน�ำหน้า
นามจะใช้เป็นสิ่งที่ก�ำหนดว่าใครจะใช้ค�ำน�ำหน้านามใดในสังคมไทย
พระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 ระบุว่าบุคคลแรกเกิดต้องได้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์
โดยมีค�ำน�ำหน้านามว่าเด็กชายหรือเด็กหญิง103 หลังจากนัน้ เด็กจะได้รับบัตรประจ�ำตัวประชาชนเมื่ออายุ 7 ปี104
ส�ำหรับผู้ใหญ่ค�ำน�ำหน้านามส�ำหรับเพศชายคือ ‘นาย’ ในขณะที่มีสองตัวเลือกส�ำหรับผู้หญิงคือ ‘นางสาว’ หรือ ‘นาง’105
ค�ำน�ำหน้านามเหล่านี้ต้องได้รับการบันทึกในเอกสารทั้งหมดรวมถึงหนังสือเดินทางและบัตรประจ�ำตัวประชาชน และไม่สามารถ
ละเว้นหรือลบค�ำน�ำหน้านามเหล่านี้ออกจากเอกสารหรือเปลี่ยนจากค�ำน�ำหน้านามของเพศชายเป็นค�ำน�ำหน้านามของเพศหญิง
หรือในทางกลับกันก็มไิ ด้เช่นกัน ข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นปัญหากับบุคคลข้ามเพศซึง่ มีลกั ษณะทางกายภาพหรือการแสดงออกทาง
เพศไม่คล้องไปกับเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะ หรือค�ำน�ำหน้านามในเอกสาร
4.2.1 บัตรประจ�ำตัวประชาชน
บัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นเอกสารทางกฎหมายหลักที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในประเทศไทย106 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลข้ามเพศ เนื่องจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนมักเป็นหลักฐานที่ต้องถูกแสดงทุกครั้งในการใช้บริการสาธารณะ เข้าเรียน
ที่โรงเรียน สมัครงาน หรือเปิดบัญชีธนาคาร ทุกครั้งที่มีการแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์และ
ข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวประชาชนท�ำให้บุคคลข้ามเพศมีความเปราะบางที่จะถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่บุคคลข้ามเพศต้องแสดงเอกสารที่มีค�ำน�ำหน้านาม ชื่อ หรือเครื่องหมายก�ำหนดเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ

103 Bureau of Registration Administration, Department of Provincial Administration, Ministry of Interior (1969) Operation Manual of Registration subsection on Person Name and Use of Title. Bangkok:
Department of Provincial Administration Publishing, p. 44.
104 ได้มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนด 60 วันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ระบุว่า “ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี
และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประชาชน”. สืบค้นจาก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ‘Child Identification Card, New Dimension, Many Bene ts’. M Society.
105 พระราชบัญญัตคิ ํานําหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 บัญญัติไว้ว่า “หญิงซึ่งมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้ใช้ คํานําหน้านามว่า “นางสาว” มาตรา 5 หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว
จะใช้ คํานําหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัว”
106 พระราชบัญญัตบิ ัตรประจ�ำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 5 บัญญัตวิ ่า “ผู้มสี ัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประชาชน”
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4.3 การทะเบียนราษฎร์
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ของพลเมืองไทย 107
ตามพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องถูกระบุไว้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด การตาย
(ถ้ามี) สัญชาติ ศาสนา ภูมิล�ำเนา สถานะภาพสมรส การศึกษา ชื่อบิดามารดา หรือบิดามารดาบุญธรรม ชื่อคู่สมรสและชื่อบุตร
รายละเอียดของทะเบียนราษฎร์ถูกใช้เป็นข้อมูลสถิติของทางการและใช้เป็นข้อมูลทางกฎหมายในการออกสูติบัติ
หนังสือเดินทาง บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรนักเรียน บัตรประจ�ำตัวผูป้ ว่ ย และทะบียนบ้าน108 การเปลีย่ นแปลงข้อมูลในทะเบียน
ราษฎร์ ซึ่งรวมถึงค�ำน�ำหน้านามบุคคล ต้องถูกป้อนลงในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์109
ในปี พ.ศ. 2550 เครือข่ายภาคประชาสังคมด้านวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ และด้านสิทธิสตรี ได้รว่ มมือกับสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ เสนอร่างพระราชบัญญัตคิ ำ� น�ำหน้าบุคคลให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้สตรีและบุคคลข้ามเพศมีโอกาสเลือกค�ำน�ำหน้านามของตนโดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศสถานะ110 มาตรา 5 และ 6
ของร่างพระราชบัญญัตทิ ี่เสนอนี้ ระบุว่าผู้ชายข้ามเพศ หรือผู้หญิงข้ามเพศอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามได้เพื่อ
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้จ�ำกัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว และได้รับการ
รับรองว่ามีภาวะเพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด (Gender Identity Disorder หรือ GID) จากคณะแพทย์แล้ว
ในท้ายที่สุดการหมายรวมเอาผู้ชายข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศเข้าไว้ในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้รับการยอมรับ และ
พระราชบัญญัติที่เสนอนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติค�ำน�ำหน้านามหญิง โดยมิได้กล่าวถึงบุคคลข้ามเพศ ร่างพระราช
บัญญัตฉิ บับนีใ้ นทีส่ ดุ ได้กลายเป็นพระราชบัญญัตคิ ำ� น�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551 ซึง่ ก�ำหนดให้ผหู้ ญิงทีม่ ใิ ช่ผหู้ ญิงข้ามเพศสามารถ
เปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามจากนางเป็นนางสาว หรือจากนางสาวเป็นนางได้111
ในระหว่างการร่างกฎหมายนี้เจ้าหน้าที่รัฐได้คัดค้านการรวมเอาบุคคลข้ามเพศเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมายของกฎหมาย
โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคในการบังคับใช้กฎหมาย และการขาดหลักนิติศาสตร์ว่าจะรวมประเด็นดัง
กล่าวลงในร่างกฎหมายได้อย่างไร ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้มีการท�ำประชาพิจารณ์เพื่อประเมินความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
และหากจะมีการแก้ไขกฎหมายในภายภาคหน้า ก็มีแนวโน้มว่าความพยายามในการหมายรวมเอาบุคคลเข้าเพศเข้าไว้ก็จะยังคง
อยูบ่ นฐานของเงือ่ นไขอันจ�ำกัดทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งผ่านกระบวนการปรับเปลีย่ นรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศสถานะและต้องผ่าน
การวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งสิ่งนี้เองก็แสดงถึงการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัยกับบุคคลข้ามเพศที่ยังไม่ได้หรือไม่ประสงค์จะปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศสถานะหรือถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรค
ข้อโต้แย้งทีเ่ กิดขึน้ โดยเจ้าหน้าทีร่ ฐั เหล่านีซ้ งึ่ ต่อต้านการหมายรวมเอาบุคคลข้ามเพศไว้ในร่างกฎหมายสะท้อนให้เห็นช่อง
ว่างของความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับรองเพศสถานะโดยกฎหมายของบุคคลข้ามเพศ นับตั้งแต่ร่างกฎหมายนี้ถูกน�ำเสนอ
ได้มีพัฒนาการที่ส�ำคัญในหลักกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กลไกต่างๆ ของสหประชาชาติก็ได้เริ่มแสดงท่าทีต่อประเด็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับบุคคลข้ามเพศเช่นกัน หากมองย้อนกลับไปเมือ่ ครัง้ ทีก่ ฎหมายค�ำน�ำหน้านามก�ำลังเป็นทีถ่ ก
เถียงในประเทศไทย จะพบว่าไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะใดที่เป็นไปตามมาตรฐานในปัจจุบันหรือนับได้ว่า
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลได้เลย112

107 ฝ่ายที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้คือ ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย
108 ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารทางกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่อยู่ในระบบทะเบียนราษฎร์ที่มีข้อมูลร่วมกับบัตรประจ�ำตัวประชาชนและสูตบิ ัตร ซึ่งแสดงข้อมูลเดียวกัน ได้แก่ค�ำน�ำหน้านาม และเครื่องหมายก�ำหนด
เพศสถานะ ส�ำเนาทะเบียนบ้านจะมีข้อมูลในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำมะโนประชากรของประเทศ สถานที่ตั้งของบ้านที่บุคคลมีทะเบียนอยู่จะมีผลในทางปฏิบัติบางประการ เช่น บุคคลจะลงคะแนน
เสียงที่ใด หรือส�ำนักงานเขตที่ออกบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้เป็นที่ใด เป็นต้น
109 ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบทะเบียนราษฎร์ใน พ.ศ. 2499 ซึ่งก�ำหนดให้ประชาชนต้องมีบัตรประจ�ำตัวประชาชนเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดการบริการสาธารณะ การส�ำมะโนประชากรครั้ง
แรกของประเทศไทยด�ำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ส�ำรวจครัวเรือนภายในหมู่บ้านเพื่อบันทึกชื่อบุคคล นามสกุล วันเดือนปีเกิดชื่อและที่อยู่ของบิดามารดา ในปี พ.ศ. 2526
ส�ำนักทะเบียนได้ก�ำหนดให้ประชาชนทุกคนมีเลขประจ�ำตัว 13 หลักซึ่งใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ส�ำหรับหมายเลขระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ระบุเพศของบุคคลจึงไม่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้
110 การเสนอกฎหมายนี้เกิดจากหลักการต่อต้านการเลือกปฏิบัติในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW). นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559).บทสัมภาษณ์
คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
111 พระราชบัญญัตคิ �ำน�ำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551, มาตรา 5 และ 6.
112 ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูในบทที่ 10 เรื่องการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย
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อย่างไรก็ตาม การทะเบียนราษฎร์ในปัจจุบนั และกฎหมายค�ำน�ำหน้านามนับเป็นจุดเริม่ ต้นส�ำหรับการอภิปรายในประเด็น
อืน่ ๆ การรณรงค์เชิงนโยบาย และการร่วมขับเคลือ่ นกับกระทรวงมหาดไทยในประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย เป็นไป
ได้วา่ กระบวนการท�ำงานประสานกันของพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศอาจเป็นประโยชน์ตอ่ การขับเคลือ่ นให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงค�ำน�ำหน้านามโดยมีกฎหมายรับรอง นอกจากนี้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ของประเทศไทย อาจสามารถ
สนับสนุนการณรงค์ขบั เคลือ่ นเชิงนโยบาย เนือ่ งจากได้มกี ารระบุให้การศึกษาวิจยั เกีย่ วกับความเป็นไปได้ในการเปลีย่ นค�ำน�ำหน้า
นามของบุคคลข้ามเพศเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของแผน (ดูบทที่ 3 ส่วนที่ 3)
ณ ขณะนี้ ยังมีขอ้ จ�ำกัดในการเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามและค�ำระบุเพศของบุคคลเพศก�ำกวม กล่าวคือสามารถเปลีย่ นได้เฉพาะ
ผู้ทไี่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็นบุคคลเพศก�ำกวมตัง้ แต่แรกเกิด และได้รบั การผ่าตัดอวัยวะเพศเพือ่ “ท�ำให้ปกติ” เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
เพศที่ระบุแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวนี้ไม่ตระหนักถึงความหลากหลายของบุคคลเพศก�ำกวม นั่นคือความเป็นเพศก�ำกวมของบาง
คนอาจไม่ถูกค้นพบจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือในบางรายอาจช้ากว่านั้น นอกจากนั้นแล้วบทบัญญัตินี้ยังตั้งเงื่อนไขให้
ต้องได้รับการผ่าตัดอันไม่สามารถแก้ไขย้อนกลับได้ ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิในการก�ำหนดชีวิตของตนเองและสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายของตน113
4.3.1 การตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อ
ดังที่ก�ำหนดโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พลเมืองไทยต้องมีชื่อและนามสกุล และอาจมีชื่อกลางได้114 บุคคลมีสิทธิที่จะ
เลือกและเปลีย่ นชือ่ ของตน อย่างไรก็ตามชือ่ จะมีสถานะทางกฎหมายเมือ่ จดทะเบียนแล้วเท่านัน้ การยอมรับหรือการปฏิเสธค�ำขอ
จดทะเบียนชื่อของบุคคลโดยนายทะเบียนนั้นถือเป็นขั้นตอนการบริหารจัดการโดยสมบูรณ์115 นั่นหมายความว่าการยอมรับหรือ
ปฏิเสธค�ำร้องขอเปลี่ยนชื่อก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายทะเบียนด้วยเช่นกัน
ในทางปฏิบัติบุคคลข้ามเพศมักเผชิญกับปัญหาเมื่อพยายามเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ เพราะ
นายทะเบียนมักปฏิเสธค�ำร้องดังกล่าวตามหลักในคูม่ อื ปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนดว่าชือ่ บุคคลต้องแสดงว่าเพศสถานะของเจ้าของชือ่ เป็น
เพศชายหรือเพศหญิง116 ซึ่งโดยปกติแล้วบทบัญญัตินี้มักถูกน�ำไปตีความว่าเพศสถานะถูกก�ำหนดโดยขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด
จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญพบว่า นายทะเบียนมักจะปฏิบตั ติ ามหลักการทีก่ ำ� หนดไว้ตามธรรมเนียมและประเพณี
นิยม อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจและไม่ได้มกี ารประกาศใช้ในกฏหมาย117 หากการร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
และ/หรือนามสกุลของบุคคลคนใดคนหนึ่งถูกปฏิเสธ ก็สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้โดยยืนอุทธรณ์กับนายทะเบียนท้องถิ่น
ภายใน 30 วัน118
ในระหว่างการสังเคราะห์รายงานฉบับนี้ คณะนักวิจัยยังไม่พบกรณีศึกษาใดๆ ที่บุคคลข้ามเพศท�ำการอุทธรณ์ข้อตัดสิน
ของนายทะเบียน
ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจ�ำตัวประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เสมอ 119
บุคคลข้ามเพศจ�ำนวนมากมีปญ
ั หาในการขอท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนใหม่ เนือ่ งจากต้องการเปลีย่ นชือ่ หรือเนือ่ งจากบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชนของตนหมดอายุแล้ว ปัญหาเกิดขึน้ เมือ่ รูปลักษณ์ทางกายภาพหรือการแสดงออกทางเพศของบุคคลข้ามเพศแตกต่าง
ไปจากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นผู้ยื่นค�ำร้องอาจ
ถูกตรวจสอบ หรืออาจถึงขั้นต้องพาพ่อแม่หรือ “ผู้ใหญ่บ้าน” มาท�ำการตรวจสอบว่าบุคคลข้ามเพศนั้นเป็นเจ้าของบัตรประจ�ำ
ตัวประชาชนตัวจริง แม้ว่าข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และเชื่อมโยงกับเลขประจ�ำตัว
ประชาชน 13 หลักแล้วก็ตาม ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนดังกล่าวจะคงมีอยู่ในระบบตลอด การอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับเพศจึงมิได้เป็นภัยคุกคามในการปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคลแต่อย่างใด
113 การเปลีย่ นเพศในระบบทะเบียนได้รบั อนุญาตโดยระเบียบของส�ำนักบริหารทางทะเบียนภายใต้ขอ้ 113 ของพระราชบัญญัตทิ ะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 โดยศึกษาจากการรับรองเพศสถานะบุคคลเพศก�ำกวม
ของประเทศไทยในบทที่ 11
114 พระราชบัญญัตชิ ื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 5.
115 Panyawong, S. (2011). Explanation on Fundamental Public Law, School of Law, University of Phayao.
116 หลักการก�ำหนดชื่อบุคคลในคู่มือการปฏิบัติงานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
117 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณค�ำนวณ วิบูลย์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสิทธิและสถานะภาพบุคคล ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครอง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
118 พระราชบัญญัตชิ ื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 18.
119 ตามระเบียบของกรมการปกครองในการออกบัตรประชาชน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 11)
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4.3.2 สูติบัตร
แม้วา่ บัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นเอกสารทางกฎหมายหลักในประเทศไทย แต่สตู บิ ตั รก็เป็นเอกสารฉบับแรกทีม่ กี ารบันทึก
ลักษณะส่วนบุคคลในระบบทะเบียนราษฎร์120 โดยทีโ่ รงพยาบาลจะออกรายงานการเกิดซึง่ จะมีการบันทึกเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด
ทั้งนี้หากเกิดนอกโรงพยาบาลสามารถแจ้งไปยัง “ผู้ใหญ่บ้าน” ผู้ซึ่งสามารถออกแบบฟอร์มการเกิดได้ด้วยเช่นกัน121 ผู้ปกครอง
จะน�ำแบบฟอร์มนี้ไปยังหน่วยทะเบียนที่อยู่ในเขตปกครองของบุคคลที่ก�ำเนิด นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้ตามกฎหมาย และ
ใส่ข้อมูลรายละเอียดลงในการบันทึกทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่มีข้อผิดพลาดหรือบุคคลนั้นเป็น
เพศก�ำกวม และเป็นไปตามข้อก�ำหนดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี122
้ ส�ำหรับบุคคลข้ามเพศแล้วความสามารถในการแก้ไขสูติบัตรจึง
เป็นพื้นฐานในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
นอกจากนี้ส�ำหรับคนที่อาศัย ท�ำงาน หรือก�ำลังพัฒนาทักษะอยู่ในต่างประเทศ สูติบัตรและหนังสือเดินทางมักจะเป็น
เอกสารระบุตวั ตนหลักทีจ่ ำ� เป็น ความไม่สอดคล้องกันระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศกับเครือ่ งหมายก�ำหนด
เพศสถานะและค�ำน�ำหน้านามทีอ่ ยูใ่ นสูตบิ ตั รอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความยุง่ ยากในการบริหารจัดการและในประเด็นส่วนบุคคลของ
บุคคลข้ามเพศ และในบางกรณียังเพิ่มความเปราะบางต่อการความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติอีกด้วย
่ งหมายก�ำหนดเพศสถานะ
4.3.3 เครือ
เครื่ อ งหมายก� ำ หนดเพศสถานะ หมายถึ ง รู ป แบบต่ า งๆ ที่ เ พศสถานะของบุ ค คลถู ก บั น ทึ ก ลงในเอกสารราชการ
โดยในประเทศไทยตัวเลือกที่ใช้ได้ถูกจ�ำกัดไว้เพียง “เพศชาย (M)” และ “เพศหญิง (F)” ทัง้ นี้ในเอกสารต่างๆ มักใช้ค�ำว่า “เพศ”
และ “เพศสถานะ” แทนกัน ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ถูกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง “รายละเอียดเกี่ยวกับเพศ”
มากกว่าการเปลี่ยนแปลง “เครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะ”
ในประเทศไทย เครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะถูกใช้ในการก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองของเพศชายและเพศหญิง
ตามโครงสร้างแบบขัง้ ตรงข้ามของสังคมไทย ตัวอย่างเช่น ถ้าเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดของคุณเป็นเพศชาย คุณจะมีหน้าทีต่ อ้ งผ่าน
กระบวนการเกณฑ์ทหาร ถ้าเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศหญิงก็จะมีสทิ ธิเลือกระหว่างค�ำน�ำหน้านาม “นางสาว” หรือ “นาง”
การใช้เครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะยังมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนวาทกรรมแนวคิดขั้วตรงข้ามซึ่งควบคุมการแสดงออก
ทางเพศอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น มีกฎระเบียบที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องแบบในระบบการศึกษา ระบบราชการ
ของประเทศไทยที่แยกเครื่องแบบและชุดแต่งกายออกเป็นส�ำหรับเพศชายและส�ำหรับเพศหญิง บนพื้นฐานของเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิดโดยมีตัวเลือกอื่นๆ อย่างจ�ำกัด123
กรณีตวั อย่างของการสามารถเปลี่ยนเครือ่ งหมายก�ำหนดเพศสถานะได้มอี ยู่อย่างจ�ำกัด หนึง่ ในกรณีดงั กล่าวคือเมือ่ มีข้อ
ผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับและแก้ไขได้ในภายหลัง124
แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันมีแนวทางมาจากค�ำวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ 157/2524 ซึ่งเป็นกรณีของผู้หญิงข้ามเพศที่ก�ำลัง
แสวงหาการรับรองเพศสถานะของตน การพิจารณาคดีระบุว่า “เพศสถานะ” ของบุคคลนั้นได้รับการรับรองจากกฎหมาย
โดยขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ในส่วนของการพิจารณาคดีผู้พิพากษาได้อ้างอิงถึงพจนานุกรมค�ำว่า “ผู้หญิง”
เป็นบุคคลที่สามารถคลอดบุตรได้ ผู้พิพากษายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ยื่นค�ำร้องซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศนั้นเป็น “ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้
รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว แต่ไม่สามารถคลอดบุตรได้” เป็นผลให้ผู้พิพากษาจ�ำหน่ายค�ำร้องขอเปลี่ยนเครื่องหมายก�ำหนดเพศ
สถานะของผู้หญิงข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้125
จากผลการพิพากษาในครั้งนั้น กรมการปกครองได้ออกหนังสือแจ้งส�ำนักทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดห้ามมิให้ลงบันทึก
เปลี่ยนแปลงเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ของบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดทางเพศแล้ว ซึ่งเป็นกรมฯ เรียกว่า “การแปลงเพศ”126
120 แนวคิดทางกฎหมายของลักษณะของบุคคลถูกก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ซึ่งระบุว่า "ลักษณะของบุคคลเริ่มต้นด้วยการคลอดมีชีพและจบลงเมื่อตาย”
121 ผู้น�ำหมู่บ้านหรือหัวหน้าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ได้รับการเลือกจากประชากรในหมู่บ้าน 'หมู่บ้าน' เป็นส่วนหนึ่งของต�ำบล - ระดับการบริหารที่มีระดับที่สูงขึ้น และได้รับการแต่งตัง้ จากกระทรวงมหาดไทย
แล้ว เมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้วพวกเขา
122 ดูที่หัวข้อ 4.2.
123 สถาบันการศึกษาบางแห่งให้ทางเลือกที่ยืดหยุ่นส�ำหรับนักเรียนข้ามเพศ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบทที่ 6 ส่วนที่ 2
124 พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา10.
125 ข้อความในค�ำพิพากษาระบุว่า "เพศสถานะของบุคคลธรรมดาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับโดยกฎหมายขึน้ อยู่กบั เพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด ตามพจนานุกรม ผู้หญิงคือ คนทีส่ ามารถคลอดบุตรได้ อย่างไรก็ตามผู้ร้อง
เป็นผู้ชายที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ แต่ไม่สามารถคลอดบุตรได้ ดังนัน้ ค�ำร้องที่จะเปลี่ยนเพศสถานะผ่านการใช้สทิ ธิทางอ�ำนาจศาสลจึงตกไป"
126 Deputy Director, Department of Provincial Administration (2001) Letter to Phetchabun Provincial Governor No. 0310.1/25058, 7 November; Sangsrikaew, W. (2013) ‘Administrative Order for
Transgender’ Academic Papers of Senate Law Data and Coordination Service Center, 4 November.
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เนื่องจากไม่มีค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ผู้หญิง” ที่เหมาะสมในกฎหมายไทย ศาลจึงอ้างอิงค�ำในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน อย่างไรก็ตามค�ำจ�ำกัดความนีไ้ ม่เหมาะสมส�ำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และยังเปิดกว้างให้เกิดการวิจารณ์
ตัวอย่างเช่น มิใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะสามารถคลอดบุตรได้ แต่ผู้หญิงเหล่านั้นก็มิได้สิ้นสุดการเป็นเพศหญิงหรือผู้หญิงลง ดั้งนั้น
การนิยามว่าใครเป็นผู้หญิงบนฐานของความสามารถทางระบบอนามัยการเจริญพันธุ์จะเป็นการกีดกันผู้หญิงจ�ำนวนมากให้ไม่
สามารถก�ำหนดค�ำน�ำหน้านามของตนเองได้ นอกจากนีห้ ลักคิดดังกล่าวก็มไิ ด้น่าเชือ่ ถือและไม่ใช่ข้อโต้แย้งทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการ
ปฏิเสธการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้หญิงข้ามเพศ ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถคลอดบุตรได้แต่ก็ยังคงเป็นผู้หญิง
ก่อนหน้านีค้ ำ� ตัดสินของศาลฎีกานี้ ในปี พ.ศ. 2515 มีกรณีของผู้หญิงข้ามเพศทีผ่ ่านการศัลยกรรมแปลงเพศและต้องการ
เปลี่ยนเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงในทะเบียนบ้าน (หรือทร.14)127 ส�ำนักงานทะเบียนจังหวัดขอนแก่นได้ส่งหนังสือถึงกระทรวง
มหาดไทยโดยระบุว่าค�ำร้องนี้เป็นอันตกไป เนื่องจากไม่มีแนวทางและระเบียบส�ำหรับด�ำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว 128
ดังนัน้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกหนังสือชีแ้ จงว่าเพศโดยธรรมชาติของบุคคล และสิทธิหน้าทีข่ องบุคคลนัน้ ควรขึน้ อยู่กบั เพศที่
ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด129 และศาลฎีกาได้ตัดสินว่าการที่ส�ำนักทะเบียนจังหวัดขอนแก่นไม่ด�ำเนินการเปลี่ยนเครื่องหมายก�ำหนด
เพศสถานะนัน้ เป็นการด�ำเนินการทีถ่ กู ต้องแล้ว130 เนือ่ งจากการผ่าตัดแปลงเพศไม่ได้รบั การรับรองโดยกฎหมาย131 ทัง้ นีผ้ หู้ ญิงข้าม
เพศคนดังกล่าวมิได้ยื่นอุทธรณ์ค�ำสั่งของกระทรวงมหาดไทย132
การพิพากษานีเ้ ป็นกรณีตัวอย่างทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะในทะเบียนราษฎร์ ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันบุคคล
ข้ามเพศจึงยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ทางทะเบียนราษฎร์ได้

4.4 การออกหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางเป็นเอกสารราชการส�ำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ หนังสือเดินทางของประเทศไทยจะแสดงชือ่ ค�ำน�ำ
หน้านาม และเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะของผู้ถือหนังสือเดินทาง133 ในการยื่นขอหนังสือเดินทางผู้ยื่นค�ำขอต้องยื่นค�ำขอ
พร้อมกับแนบบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลแทนบัตรประชาชนได้134 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่
บุคคลข้ามเพศจะแก้ไขเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะหรือค�ำน�ำหน้านามในเอกสารเหล่านั้น หนังสือเดินทางก็เช่นกัน คือยังคง
ใช้เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด มิใช่อัตลักษณ์ทางเพศ
หลังจากยื่นใบค�ำร้องขอมีหนังสือเดินทางแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและข้อมูลความสูงและข้อมูลชีวภาพ
(ภาพถ่ายและลายนิ้วมือ) ของผู้ยื่นค�ำร้องจะได้รับการบันทึก ในระหว่างกระบวนการนี้ ถ้าผู้สมัครเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่มีผมยาว
และมีบตั รประจ�ำตัวประชาชนซึง่ ชือ่ ระบุวา่ เป็น “นาย” จะถูกขอให้มดั ผมของเธอกลับเข้าทีป่ ลายหางม้า เนือ่ งจากการทีผ่ ยู้ นื่ ค�ำร้อง
ขอหนังสือเดินทางเพศชายถ่ายรูปแบบปล่อยผมยาวนัน้ ขัดต่อระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่135
เพือ่ ให้ได้รายละเอียดใบหน้าทีช่ ดั เจนของผูย้ นื่ ค�ำร้อง ระเบียบได้ชชี้ ดั ว่าผูย้ นื่ ค�ำร้องทัง้ หมดจะต้องแสดงให้เห็นหูอย่างชัดเจน
ผูห้ ญิงทีม่ ผี มยาวไม่จำ� เป็นต้องผูกผมเป็นหางม้า เพียงแค่ตอ้ งเหน็บผมไปทีอ่ ยูห่ ลังหูเท่านัน้ ดังนัน้ จึงนับได้วา่ มีความแตกต่างในการ
ปฏิบัติระหว่างผู้หญิงและผู้หญิงข้ามเพศที่มผี มยาวด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ
ทัง้ นี้ ผูห้ ญิงข้ามเพศสามารถถ่ายรูปในลักษณะปล่อยผมไว้ยาวลงมาได้ แต่ตอ้ งเขียนรับรองและลงนามในบันทึกซึง่ ระบุวา่ :
“ข้าพเจ้ายืนยันการถ่ายภาพปล่อยผมลงในหนังสือเดินทาง หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอยืนยันรับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียว”
127
128
129
130
131
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ค�ำตัดสินศาลฎีกา ที่ 157/2524
หนังสือเลขที่ มท.19/19705 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2515
หนังสือเลขที่ มท.0313/14802 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515; มาตรา 15 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2558
Sornsuphap, J. (2010). Legal Problems on Sex Transformation and e Postoperative Transsexuals (ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศและบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว). [Master’s Thesis].
Chulalongkorn University, pp. 152–153.
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการด�ำเนินการศัลยกรรมแปลงเพศมากทีส่ ดุ ในโลกก็ตาม นอกจากนีย้ งั มีข้อเสนอแนะของรายงานนีว้ ่าการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายไม่ควรบังคับให้ใช้ข้อก�ำหนดทางการแพทย์
และการผ่าตัดเป็นเงื่อนไขส�ำหรับการรับรองทางกฎหมาย ในระดับสากลการรับรองเพศสถานะทางเพศควรอยู่เป็นไปตามเจตจ�ำนงของบุคคลนัน้ ๆ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูบทที่ 10
หากค�ำร้องถูกท�ำให้ตกไปในปัจจุบันจะถือว่าเป็น "ค�ำสั่งทางการบริหาร" ตามมาตรา 5 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2539 ค�ำสั่งนี้จะมีผลต่อการไม่ให้สิทธิและส่งผลกระทบต่อสถานะของค�ำร้องอย่าง
ถาวร ผู้ร้องสามารถยื่นค�ำร้องต่อศาลปกครองขอนแก่นได้
หนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (อายุท่ีบรรลุนิติภาวะ) จึงจะยื่นค�ำร้องท�ำหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง ตามระเบียบกระทรวง
การต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัตบิ ัตรประจ�ำตัวประชาชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2542
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ

บทที่ 4: การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและเอกสารราชการของประเทศไทย

37

รูปที่ 1 บันทึกที่ระบุว่าผู้ยื่นค�ำร้องยืนยันรับผิดชอบแต่เพี ยงผู้เดียวในการถ่ายภาพแบบปล่อยผมลง

การให้ผยู้ นื่ ค�ำร้องลงนามในบันทึกเช่นนีเ้ ป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ของรัฐบาล ในกรณีทเี่ กิดปัญหาหรืออันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับบุคคลข้ามเพศในต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย ผูห้ ญิง
ข้ามเพศอยูใ่ นสถานการณ์ทยี่ ากล�ำบากเพราะไม่สามารถแก้ไขเครือ่ งหมายก�ำหนดเพศหรือค�ำน�ำหน้านามบนหนังสือเดินทาง และ
ถูกกดดันในการจ�ำกัดการแสดงออกทางเพศ พวกเธอจะต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางที่ไม่สะท้อนการแสดงออกทางเพศหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศที่แท้จริงของตน
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจที่จะปฏิเสธหรือยับยั้งการขอหนังสือเดินทางด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยได้136
เจ้าหน้าทีย่ งั สามารถปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางแก่บคุ คลข้ามเพศหากการเดินทางออกนอกประเทศด้วยหนังสือเดินทางซึง่ ระบุ
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับเพศสถานะอาจเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทาง137 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการจ�ำกัด
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของบุคคลข้ามเพศ และก่อให้เกิดความวิตกกังวลส�ำหรับบุคคลข้ามเพศที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ด้วยหนังสือเดินทางโดยไม่ทราบว่าจะได้รับการปฏิบัตจิ ากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอย่างไร
ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางของประเทศไทยถูกก�ำหนดไว้ในกรอบแนวคิดเพื่อการปกป้องความปลอดภัยของ
ผู้หญิงข้ามเพศ อันตระหนักว่าความแตกต่างระหว่างรายละเอียดในหนังสือเดินทางกับรูปลักษณ์ทางกายภาพของบุคคลจะน�ำมา
ซึ่งปัญหาความยุ่งยาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังให้ความส�ำคัญกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดเหนือสิทธิของบุคคลในการ
ก�ำหนดอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของตน แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว บุคคลข้ามเพศจะได้รบั ความปลอดภัยมากกว่า
หากสามารถแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเดินทางให้ตรงกับรูปลักษณ์ภายนอกและอัตลักษณ์ทางเพศ
ปัจจุบันมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการออกหนังสือเดินทางของผู้ชายข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม
การสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลกับประธานเครือข่ายผูช้ ายข้ามเพศแห่งประเทศไทยระบุวา่ ผูช้ ายข้ามเพศก็ตอ้ งเผชิญกับความยากล�ำบาก
และการเลือกปฏิบัติเช่นกัน แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากผู้หญิงข้ามเพศ คือหากมีผมยาวผู้ชายข้ามเพศไม่จ�ำเป็นต้อง
ผูกผมไปด้านหลังเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ของตน แต่อาจต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอื่นเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์
136 ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศในการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21(4)
137 อ้างแล้ว
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ประสบการณ์ของจิมมี่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
		
“โดยทั่วไปการออกหนังสือเดินทางอาจใช้เวลาประมาณ 10 นาที แต่กับผู้ชายข้ามเพศแล้ว
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น จากประสบการณ์ของผมใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลาที่เพิ่ มขึ้นนั้นผมได้รับ
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งไร้ ซึ่ ง ศั ก ดิ์ ศ รี จ ากเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ท่ี รั บ ผิ ด ชอบในการออกหนั ง สื อ เดิ น ทาง เมื่ อ ผมไปถึ ง
ผมถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เพื่ อพิ สูจน์ว่าผมป็นใคร ราวกับว่าข้อมูลทางชีวภาพของผมที่ถูกบันทึกอยู่ใน
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์จะไม่เพียงพอในการยืนยันตัวตน ผมยังต้องตอบค�ำถามบางอย่างทีเ่ ป็นการละเมิด
สิทธิส่วนบุคคลเช่น ‘พ่ อแม่ของคุณพู ดอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเพศสถานะของคุณ’ ‘คุณแปลงเพศ
ด้วยวิธีใด? ‘มันท�ำได้เหมือนผู้ชายจริงหรือไม่?’ “มันเป็นสถานการณ์ท่ีกระอักกระอ่วนและเต็มไปด้วยแรง
กดดัน และผมไม่สามารถลุกขึ้นมาบอกกับพวกเขาให้หยุดถามค�ำถามเหล่านี้ ให้หยุดท�ำให้ผมรู้สึกแย่เพราะ
อัตลักษณ์ทางเพศของผม เพราะพวกเขากุมอ�ำนาจในการอนุมต
ั ห
ิ นังสือเดินทางของผมและหารือกันว่าควร
อนุมัติหนังสือเดินทางให้ผมหรือไม่” 138

ประเด็นเรื่องความแตกต่างในการออกหนังสือเดินทางมีความส�ำคัญต่อประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
เนือ่ งจากหนังสือเดินทางของประเทศไทยเป็นเอกสารส�ำคัญทีบ่ คุ คลใช้เพือ่ ยืนยันตนเองในขณะเดินทางหรืออาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ
ในการประชุมครัง้ ที่สองของผู้เชี่ยวชาญที่จัดขึน้ ในระหว่างการเขียนรายงานฉบับนี้ ตัวแทนของหน่วยงานรัฐเชื่อว่าภายใต้พระราช
บัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศอาจมีการยืน่ เรือ่ งร้องเรียนว่านโยบายเกีย่ วกับหนังสือเดินทางปัจจุบนั นับเป็นการเลือกปฏิบตั ทิ ี่
ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ139

4.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ขณะนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย หากมีการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ
เกิดขึ้นในอนาคต จ�ำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลข้ามเพศ
ที่ได้แก้ไขชื่อ ค�ำน�ำหน้านาม หรือเครื่องหมายก�ำหนดเพศสถานะแล้วนัน้ ไม่ถูกล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว
ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ถูกควบคุมไว้ด้วยกฎหมาย140 การเปิดเผย
ข้อมูลใดๆ ทีอ่ ยูใ่ นฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ถกู จ�ำกัดโดยกฎหมาย ทัง้ นีบ้ คุ คลภายนอกจะเข้าถึงข้อมูลเหล่านีไ้ ด้เฉพาะส�ำหรับ
การด�ำเนินการทางกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลมีข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบุคคลอื่น (การมีนิติสัมพันธ์)141 นอกจากนี้
ยังเข้าถึงได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บบันทึกทางสถิติหรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ใน
บัตรประจ�ำตัวประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับการคุ้มครองข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์142

138 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล ประธานเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
139 ภายใต้มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558, ผู้แทนภาครัฐจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.): การประชุมผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
140 พระราชบัญญัตกิ ารทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
141 การมีนิตสิ ัมพันธ์หมายถึงการกระท�ำที่ได้รับการรับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่ง เช่น สัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลในทางกฎหมาย
142 พระราชบัญญัตบิ ัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 7 เสริมด้วยพระราชบัญญัตบิ ัตรประจ�ำตัวประชาชน พ.ศ.2554 มาตรา 6.
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บทที่ 5 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		ในสถานที่ท�ำงาน
ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีบทบัญญัติด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับน้อยมากที่สามารถปกป้องสิทธิของบุคคลข้าม
เพศในการได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�ำงาน143
ตัวอย่างทีเ่ ป็นรูปธรรมมากทีส่ ดุ ทีผ่ ลักดันให้เกิดการด�ำเนินการในประเด็นนีอ้ ย่างกว้างขวางก็คอื กรณีขอ้ ร้องเรียนเกีย่ วกับ
การเลือกปฏิบตั ดิ ้วยเหตุแห่งเพศกรณีหนึง่ ทีถ่ กู ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยบุคคลข้ามเพศ เหตุการณ์
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อผู้หญิงข้ามเพศร้องเรียนว่า บริษัท ซาร์โทเรียส จ�ำกัด เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งต่อบริษัทดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าการปฏิเสธที่จะจ้างงานด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์
ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ (รวมถึง “การแต่งกายข้ามเพศ”) นับเป็นการเลือกปฏิบตั แิ ละไม่ควรเกิดขึน้ 144 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้กระทรวงแรงงานแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้าม
เพศและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นอกจากนี้
คณะกรรมการฯ ยังได้แจ้งต่อนายจ้างและองค์กรลูกจ้างว่าต้องรับรองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (ในการ
จ้างงานเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ)145 อย่างไรก็ตามไม่มขี ้อมูลว่ากระทรวงแรงงานได้ด�ำเนินตามข้อเสนอแนะนี้หรือไม่อย่างไร
ปัจจุบันมีมาตรฐานและนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายอย่างมีนัยส�ำคัญในสถานที่
ท�ำงานอยู่บ้าง แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศและอัตลักษณ์ หลักการอันครอบคลุมเหล่านี้
ซึง่ รวมถึงบทบัญญัตวิ า่ ด้วยการเลือกปฏิบตั ใิ นมาตรฐานแรงงานอันหมายรวมถึงการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ สามารถท�ำให้เกิด
การอภิปรายถกเถียงเกีย่ วกับวิธกี ารตีความมาตรฐานดังกล่าวในบริบทของการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญต่อการเลือกปฏิบตั ิ และ
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัตทิ ี่สร้างข้อจ�ำกัดต่อการแสดงออกทางเพศ เช่น ข้อก�ำหนด
เกีย่ วกับชุดเครือ่ งแบบของข้าราชการพลเรือน ซึง่ สามารถถูกพิจารณาปรับปรุงได้ภายใต้บริบทของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งหมดนี้จ�ำเป็นต้องมีการอภิปรายถกเถียงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันจากชุมชนของบุคคลข้ามเพศ

5.1 มาตรฐานแรงงานไทย
ภายใต้มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001 – 2553 เพศเป็นมิติต้องที่ห้ามใช้ใน
การเลือกปฏิบัติ146 มาตรา 2 กล่าวถึงขอบเขตและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานโดยความสมัครใจที่ไม่มี
การบังคับใช้โดยกฎหมาย อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวตัง้ อยู่บนฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง
กฎหมายแรงงานและหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

5.2 ระเบียบว่าด้วยชุดเครื่องแบบราชการ
ระเบียบทางราชการมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดกับการแต่งกายของเพศชายและเพศหญิง โดยอยู่บนฐานของเพศที่ถูก
ก�ำหนด ณ แรกเกิด ส่งผลให้ผู้หญิงข้ามเพศผู้ซึ่งต้องการปฏิบัติงานในระบบราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การแต่ง
กายของผู้ชาย เช่น ต้องตัดผมสั้นหรือสวมวิกผมผู้ชายเพราะเป็นเพศชายตามกฎหมาย ในขณะที่ผู้ชายข้ามเพศจะต้องปฏิบัติ
ระเบียบการแต่งกายเพศหญิง147
คณะวิจัยยังไม่พบกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่นายจ้างภาครัฐใช้มาตรฐานแรงงานไทยโดยสมัครใจเพื่อปกป้อง
คุม้ ครองบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบตั ใิ นการแต่งกายในทีท่ ำ� งาน โดยคณะวิจยั หวังว่าพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่าง
เพศอาจถูกน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือทางกฎหมายในการแก้ไขนโยบายเกีย่ วกับการแต่งกายในทีท่ ำ� งานทีม่ ลี กั ษณะเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
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Suriyasarn, B. (2014).
ผู้ร้องเรียนฟ้องนายจ้างในศาลแรงงานกลางด้วย อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรียนและบริษัทซาร์โทเรียสเลือกที่จะไก่เกลี่ยกันนอกชัน้ ศาล จึงไม่มกี ารตัดสินคดี
NHRC cases and their results are not available to the public. As a result, the consultants relied on secondary documentary evidence and interviews with NHRC representatives; Suriyasarn, B. (2014) p. 68.
ภายใต้มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001 – 2553 ส่วน 5.6: การเลือกปฏิบัติ ดูภาคผนวกเพื่อการอ้างอิง
Suriyasarn, B. (2014) p. 21.

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

บทที่ 6 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		ในระบบการศึกษา
การขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษาส่งผลกระทบซึง่ ปรากฏชัดเจนได้หลายทาง เช่น เด็กข้ามเพศ
เยาวชน และผู้ใหญ่ถูกบังคับให้เข้าเรียนในโรงเรียนชายล้วนหรือหญิงล้วน ต้องสวมเครื่องแบบหรือใช้สิ่งอ�ำนวยความสะดวก เช่น
ห้องน�ำ้ และห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าตามเพศทีก่ ำ� หนด ณ แรกเกิด เป็นต้น ซึง่ ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมเชิงสถาบันทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่
บุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อเด็กและเยาวชน ซึง่ อาจเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต และอารมณ์148 อย่างไร
ก็ตามเนื้อหาในบทนี้จะเน้นเฉพาะข้อก�ำหนดเรื่องการแต่งกาย ซึ่งเป็นมิติเดียวที่คณะวิจัยพบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนในประเทศไทยต้องสวมเครือ่ งแบบนักเรียนตลอดทุกระดับการศึกษารวมทัง้ ระดับมหาวิทยาลัย ในโรงเรียนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนต้องสวมเครื่องแบบตรงตามเพศที่ก�ำหนด ณ แรกเกิด อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าเด็กชาย
ต้องสวมเสื้อสีขาวและกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาว (มักเป็นสีกากีหรือน�้ำเงิน) ในขณะที่เด็กผู้หญิงต้องสวมเสื้อสีขาวหรือ
สีออ่ นและกระโปรง (มักเป็นสีกรมท่า) เด็กนักเรียนผูห้ ญิงต้องไว้ผมยาวหรือสัน้ ขึน้ อยูก่ บั กฎระเบียบของโรงเรียนแต่ละแห่ง ส�ำหรับ
ผูท้ ไี่ ว้ผมยาวต้องมัดไว้ดา้ นหลังให้เรียบร้อย และส�ำหรับผูท้ มี่ ผี มสัน้ ก็ตอ้ งอยูเ่ หนือไหล่ ส�ำหรับนักเรียนผูช้ ายต้องไว้ผมสัน้ โดยปกติ
จะยาวไม่เกิน 1 ถึง 1.5 นิ้ว
ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถก�ำหนดกฎระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบเองได้ หากพบว่านักศึกษามีการละเมิดกฎระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย นักศึกษามักถูกลงโทษโดยการตัด
คะแนนความประพฤติและคะแนนสอบในชัน้ เรียน ในมหาวิทยาลัยบางแห่งและโรงเรียนเทคนิคหรืออาชีวศึกษาส่วนใหญ่นักเรียน
ข้ามเพศอาจได้รับอนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้ แต่นักศึกษายังต้องสวมเครื่องแบบที่ “ถูกต้อง”
(สอดคล้องกับเพศทีก่ ำ� หนด ณ แรกเกิด) ในวันสอบและรับปริญญา149 กฎระเบียบเหล่านีอ้ งิ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่
ห้าม “การแต่งกายข้ามเพศ”150 นอกจากนีใ้ นปี พ.ศ. 2552 ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยออกค�ำสัง่ ให้นกั ศึกษามหาวิทยาลัย
ต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเพศของตน
ปัจจุบันไม่มีการป้องกันคุ้มครองเป็นการเฉพาะส�ำหรับบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในสถาบันการศึกษา อย่างไร
ก็ตามข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2557 ระบุว่าควรเพิ่มโอกาสในการศึกษาส�ำหรับบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ ควรส่งเสริมให้เกิดความภาคภูมใิ จและคุณค่าในความหลากหลายทางเพศ และควรแก้ไขปรับเปลีย่ น
โยบายทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ151 ข้อบังคับนีส้ ามารถเป็นจุดเริม่ ต้นในการด�ำเนินการร่วมกับกระทรวง
ศึกษาธิการและมหาวิทยาลัยในการปกป้องและรับรองเพศสถานะของนักศึกษาข้ามเพศและส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศจะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการแก้ไข
ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และส่งเสริมการรับรองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดอัตลักษณ์ทางเพศของ
ตนในระบบการศึกษา

148 Mahidol University, Plan International Thailand and UNESCO Bangkok Office (2014) Bullying targeting secondary school students who are or are perceived to be transgender or same-sex attracted:
Types, prevalence, impact, motivation and preventative mechanisms in 5 provinces of Thailand; Open Society Foundations (2014b) License to be yourself: Trans Children and Youth; Human Rights
Watch (2011) Rights in Transition: Making Legal Gender Recognition for Trans People a Global Priority.
149 UNESCO (2015). From insult to inclusion: Asia-Pacific report on school bullying, violence and discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, p. 36.
150 อ้างถึงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551; สมชาย ปรีชาศิลปกุล (2558) หน้า 52; Suriyasarn, B. (2014) p. 62.
151 ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2555 ในการก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายในการได้รบั การจัดสวัสดิการสังคม; UNESCO (2015), p. 50. ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
สังคมแห่งชาติแสดงในบทที่ 7.

บทที่ 6: การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา

41

6.1 นโยบายเกี่ยวกับการแต่งกายและชุดเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย
แต่ละมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติในการจัดตั้งเป็นของตนเอง ซึ่งได้ให้อ�ำนาจในการออกกฏเกณฑ์และระเบียบข้อ
บังคับของตนเอง อันรวมถึงนโยบายเครื่องแบบนักศึกษา ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ก�ำหนดเครื่องแบบส�ำหรับนักศึกษาที่จะสวมใส่
ในระหว่างการศึกษาทัว่ ไป หรือในโอกาสพิเศษ เช่น พิธรี บั ปริญญาบัตร ทัง้ นีเ้ ครือ่ งแบบนักศึกษาชายและหญิงมีความแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัดและมีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจ�ำนวนไม่มากที่อนุญาตให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถแต่งกายชุดเครื่องแบบได้ตามอัตลักษณ์
ทางเพศเข้ารับปริญญาบัตร อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังคงยืนยันว่าชายและผู้หญิงข้ามเพศต้องสวมชุดนักศึกษาที่
ตรงกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ทั้งนี้นักศึกษาข้ามเพศยังคงจะได้รับเอกสารรับรองการส�ำเร็จการศึกษาแม้จะไม่ได้เข้าร่วม
พิธรี บั ปริญญาบัตร อย่างไรก็ตามนัน่ หมายความว่านักศึกษาข้ามเพศต้องยอมปรับอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และ
สวัสดิภาพส่วนบุคคล มิฉะนัน้ ก็จะถูกกีดกันให้ไม่สามารถเข้าร่วมเหตุการณ์ทสี่ ำ� คัญของชีวติ ตนได้ ซึง่ เป็นการเพิม่ ระดับการกีดกัน
ทางสังคมที่อันเป็นประสบการณ์ท่บี ุคคลข้ามเพศต้องประสบอยู่แล้วในประเทศไทย152 มาตรฐานที่แตกต่างและไม่ชัดเจนระหว่าง
มหาวิทยาลัยเป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงไว้ซ่งึ การศึกษาและสุขภาวะที่ดีของนักศึกษาข้ามเพศ153
6.1.1 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นโยบายเครื่องแบบนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีการก�ำหนดไว้ในระเบียบชุดนักศึกษา พ.ศ.2553 ซึง่ ได้กำ� หนดข้อบังคับเกีย่ วกับเครือ่ งแบบหญิงและชาย แต่
ก็ให้อ�ำนาจแก่อธิการบดีในการให้การตัดสิน “ในกรณีที่เกิดปัญหาในการด�ำเนินงาน”154
ข้อบังคับดังกล่าวก�ำหนดให้นักเรียนทุกคนสวมชุดเครื่องแบบทางการเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเช่น
เดียวกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ มหาวิทยาลัยมหิดลมีชุดเครื่องแบบทางการที่แตกต่างกันส�ำหรับนักศึกษาชายและหญิง และไม่มีการ
ระบุถึงนักศึกษาข้ามเพศเป็นการเฉพาะในข้อบังคับ สันนิษฐานว่าการระบุว่าใครเป็นเพศชายหรือหญิงขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยมหิดลไม่มขี ้อก�ำหนดทีอ่ นุญาตให้นกั ศึกษาข้ามเพศสวมเครือ่ งแบบตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้
ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศจ�ำนวนหนึ่งสวมเครื่องแบบหญิงอย่างเป็นทางการเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรได้ คณะวิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้หญิงข้ามเพศ คุณเบลล่า ธนกานต์ นักกิจกรรมจากองค์กร
Transpiration Power Group และอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เธอได้อธิบายขั้นตอนที่เธอได้รับอนุญาตให้สวมชุดนักศึกษา
หญิงเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

152 UNDP, USAID (2014); UNESCO (2015).
153 Preechasilapakul, S. (2013) p. 56.
154 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 7
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คุณเบลล่ากับกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
		
ในช่วงการจบการศึ กษา เบลล่าและเพื่ อนซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศพยายามขออนุญาตให้สา
มาถสวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิงในพิ ธีรับปริญญาบัตร พวกเธอได้เขียนเอกสารค�ำร้องด้วยตนเอง155
และยืน
่ ค�ำร้องพร้อมกับใบรับรองแพทย์ทว่ี น
ิ จ
ิ ฉัยว่ามีความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ (GID)156 ในการ
ให้สม
ั ภาษณ์กบ
ั รายงานฉบับนี้ คุณเบลล่ากล่าวว่าพวกเธอเชื่อว่านี่เป็นเอกสารหลักฐานเดียวที่จะโน้มน้าว
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารให้เข้าใจถึงความจ�ำเป็นของพวกเธอในฐานะบุคคลข้ามเพศ คุณเบลล่าผู้ซึ่งได้รับ
การศัลยกรรมเพื่ อปรับรูปลักษณ์ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศแล้วกล่าวว่านักศึกษาคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ผ่าน
การผ่าตัดเช่นเดียวกับเธออาจต้องให้ข้อมูลเพิ่ มเติมแก่มหาวิทยาลัย157 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมายและ
ศูนย์ขอ
้ มูลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าได้มก
ี ารหารือในที่ประชุมผูบ
้ ริหาร และได้มก
ี ารตัดสินใจว่า
ในเมือ
่ ข้อบังคับไม่ได้ระบุถง
ึ นักศึกษาข้ามเพศ อธิการบดีสามารถใช้อำ� นาจตามความเหมาะสมดังทีม
่ ร
ี ะบุไว้
158
ข้อก�ำหนด จึงได้มีการออกหนังสือขอความเห็นจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาเรียนอยู่ ซึ่งคณบดีได้
ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับค�ำขอของนักศึกษา ในที่สุดอธิการบดีได้ออกจดหมาย
ให้นักศึกษาสวมเครื่องแบบหญิงในพิ ธีรับพระราชทานปริญญาบัตรได้159

ภายหลังจากการตัดสินอนุญาตให้คณ
ุ เบลล่าและเพือ่ นสวมเครือ่ งแบบผูห้ ญิง ทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารได้มมี ติให้นกั ศึกษาผูห้ ญิง
ข้ามเพศทีป่ ระสงค์จะสวมเครือ่ งแบบผูห้ ญิงในพิธรี บั พระราชทานปริญญาบัตรต้องส่งเอกสารเช่นเดียวกับคุณเบลล่า รวมทัง้ ใบรับ
รองแพทย์ท่วี ินิจฉัยว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ นโยบายนี้ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2557 แม้ว่า
ขณะนีจ้ ะมีกลไกส�ำหรับผูห้ ญิงข้ามเพศในการยืน่ ขอสวมเครือ่ งแบบทางการตามอัตลักษณ์ทางเพศ แต่ยงั ไม่มขี อ้ มูลว่ากระบวนการ
นี้จะเปิดกว้างส�ำหรับผู้ชายข้ามเพศอย่างเท่าเทียมกันด้วยหรือไม่
นอกจากนี้ การขอให้นักศึกษาส่งค�ำร้องซึ่งต้องแนบเอกสารเช่นเดียวกันกับคุณเบลล่า มหาวิทยาลัยก�ำลังเพิ่มภาระ
การบริหารงานของตัวเองและยังเป็นการเพิม่ ภาระต่อนักศึกษาด้วย การทีน่ กั ศึกษาต้องส่งหลักฐานการวินจิ ฉัยความผิดปกติเกีย่ ว
กับอัตลักษณ์ทางเพศสร้างความยากล�ำบากส่วนบุคคลและเป็นภาระทางการเงินต่อนักศึกษา160
หลังจากที่มีพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยมหิดลมีเจตนาที่จะทบทวนระเบียบและ
ข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ส�ำคัญส�ำหรับการรณรงค์เชิงนโยบายกับผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยในการเสนอแนวปฏิบัติด้านชุดเครื่องแบบที่ค�ำนึงถึงนักเรียนข้ามเพศ161

155 ชุดเอกสารประกอบไปด้วย 1. หนังสือขอสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษากับอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลง
เพศ พ.ศ. 2552 3. แนวทางปฏิบัติสําหรับจิตแพทย์ในการช่วยเหลือผู้ท่มี ีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ 2552, ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย (18 กันยายน 2552) 4. การอ้างอิงถึง IDC-10, WHO
(องค์การอนามัยโลก, การจ�ำแนกประเภทความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม : ค�ำอธิบายทางคลินกิ และแนวทางการวินจิ ฉัย) 5. ใบรับรองแพทย์ระบุว่านักศึกษาทีย่ นื่ ค�ำร้องขอมีภาวะเพศสถานะไม่ตรงกับ
เพศก�ำเนิด/ ภาวะข้ามเพศ
156 การระบุว่าผิดปกติทางจิต (กล่าวคือบุคคลข้ามเพศคือคนที่มีความผิดปกติทางด้านจิตใจหรือมีสุขภาพจิตไม่ปกติ) เป็นการขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและสิทธิในการก�ำหนดใจตนเองของบุคคลข้ามเพศ
และน�ำไปสู่ปัญหาที่ท�ำให้บุคคลข้ามเพศไม่ได้รับการยอมรับและเข้าใจ อาทิ การมีอคติและการเลือกปฏิบัติ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ. สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของ
บุคคลข้ามเพศ (WPATH) (2010). De-psychopathologization Statement. 26 May; HPP, APTN, UNDP (2015).
157 ซึ่งอาจรวมถึงการอธิบายสาเหตุของการไม่ท�ำศัลยกรรมดังกล่าวเช่น ค่าใช้จ่ายสูง หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ หรือแนวทางการด�ำเนินการของ คลินิกต้องให้บุคคลข้ามเพศต้องรออีกหนึ่งปีก่อนที่
จะได้รับการผ่าตัด เงื่อนไขนี้ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ท่ไี ม่ต้องการที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์ หรือการบ�ำบัดด้วยฮอร์โมน หรือผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการวินิจฉัยทางการแพทย์ นาดา ไชยจิตต์ และ
วรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณฐานกาญจน์ วงศ์วศิ ิษฎ์ศิลป์, นักกิจกรรมกลุ่ม Transpiration Power และอดีตนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน
พ.ศ.2558 หาข้อมูลเพิ่มเติมในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย
158 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษา พ.ศ.2553 ส่วนที่ 7
159 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ, ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหิดลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
160 หาข้อมูลเพิ่มเติมในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย
161 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ, ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยมหิดลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกีย่ วกับชุดเครือ่ งแบบนักศึกษา พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดเกีย่ วกับชุดแต่งกายหญิงและ
ชายในโอกาสพิเศษ และไม่มกี ารกล่าวถึงชุดเครือ่ งแบบส�ำหรับนักศึกษาข้ามเพศ อย่างไรก็ตามคณะวิจยั พบกรณีตวั อย่างหนึง่ ของ
นักศึกษาผู้ชายข้ามเพศที่ได้ขออนุญาตสวมเครื่องแบบนักศึกษาชายแต่ถูกปฏิเสธ
คุ ณ วรนิ ฐ ฐาซึ่ ง เป็ น นั ก ศึ ก ษาผู้ ช ายข้ า มเพศจากคณะนิ ติ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ได้ขออนุญาตสวมเครื่องแบบนักศึกษาชายในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ด้วยการส่งเอกสารเช่น
เดียวกันกับนักศึ กษาผู้หญิงข้ามเพศของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรวมถึงเอกสารวินิจฉัยทางการแพทย์
เกี่ย่วกับความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ คุณวรนิฐฐากล่าวว่า ฝ่ายเลขานุการพิ ธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรปฏิเสธค�ำร้องขอของเขา เนื่องจากเห็นว่านักศึ กษาผู้ชายข้ามเพศสวมเครื่องแบบชายจะ
ขั ด ต่ อ ประเพณี ข องพิ ธี ก าร และเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การจั ด เตรี ย มงานเพื่ อเฉลิ ม พระเกี ย รติ ข อง
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา สยามบรมราชกุมารี162

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยเครือ่ งแบบนักศึกษาใหม่ซงึ่ ประกอบด้วย 4 รูปแบบ ได้แก่
“ผูช้ าย” “ผูห้ ญิง” “ผูช้ ายข้ามเพศ” และ “ผูห้ ญิงข้ามเพศ”163 ท�ำให้ให้นกั ศึกษามีโอกาสเลือกชุดเครือ่ งแบบตามอัตลักษณ์ทางเพศ
โดยไม่ได้รบั การต�ำหนิตราบเท่าทีน่ กั ศึกษายึดมัน่ ในข้อก�ำหนด164 แนวปฏิบตั นิ เี้ ป็นแนวปฏิบตั ดิ า้ นเครือ่ งแบบทีม่ คี วามก้าวหน้าและ
ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงได้มากทีส่ ดุ ในขณะนีใ้ นประเทศไทย ทีค่ ำ� นึงถึงการแสดงออกทางเพศทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลาย และ
เป็นตัวอย่างในการครอบคลุมนักศึกษาข้ามเพศในนโยบายเครือ่ งแบบนักศึกษา อย่างไรก็ตามยังจ�ำเป็นต้องติดตามข้อมูลเพิม่ เติม
ต่อไปว่าแนวปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 มีกรณีที่ผู้ชายข้ามเพศได้ยื่นร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อันเนื่องมา
จากผูร้ อ้ งเรียนถูกปฏิเสธมิให้เข้านัง่ สอบหลายครัง้ เพราะผูร้ อ้ งเรียนไม่ยนิ ยอมสวมกระโปรง การร้องเรียนประสบความส�ำเร็จ และ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหงได้อนุญาตให้นกั ศึกษาสามารถเลือกสวมชุดเครือ่ งแบบเข้าสอบได้เองหากมีหนังสือรับรองจากฝ่ายบริหาร
ในการขอหนังสือดังกล่าวนักศึกษาจะต้องยื่นขออนุญาตเมื่อเริ่มต้นภาคเรียนของทุกภาคเรียน165
มหาวิทยาลัยพะเยา

พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นหนทางในการพิทกั ษ์สทิ ธิในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการ
ศึกษา ดังตัวอย่างในปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยพะเยาปฏิเสธทีจ่ ะออกใบรับรองและเอกสารแสดงผลการเรียนแก่นกั ศึกษาผู้หญิง
ข้ามเพศทีเ่ ป็นบุคคลเพศก�ำกวมเพียงเพราะเธอส่งภาพถ่ายทีใ่ ช้ตดิ ในใบหลักฐานทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับผู้หญิงแม้ว่าเอกสารระบุตวั
ตนของเธอจะมีเครือ่ งหมายก�ำหนดเพศสถานะชาย ซึง่ ขัดแย้งกับโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้แนะน�ำว่านักศึกษาต้อง
ถ่ายรูปใหม่ ผูกผมไว้ขา้ งหลัง สวมใส่เนคไท และแสดงความเป็นชายเพือ่ ให้มหาวิทยาลัยออกเอกสารให้ ทัง้ นีท้ ผี่ า่ นมา มหาวิทยาลัย
ได้ยกเว้นข้อก�ำหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาเป็นรายกรณี โดยต้องส่งหลักฐานการวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทางเพศและการแปลงเพศ เมื่อนักศึกษาได้เปิดเผยว่าได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบว่าค�ำร้องสามารถ
ด�ำเนินการพิจารณาต่อไปได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ดงั กล่าวได้เลือกทีจ่ ะไม่ยนื่ ค�ำร้องต่อมหาวิทยาลัย เธอไม่เห็น
162 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณวรนิฐฐา บัณฑิตผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
163 ทอมบอยหรือทอมเป็นค�ำที่หมายถึงผู้ชายข้ามเพศ ทั้งนี้ผู้หญิงที่เดทกับทอมบอยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเลสเบี้ยนหรือคนรักสองเพศ "เลดี้บอย" เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ค�ำที่ใช้ในการกล่าวถึงผู้หญิงข้ามเพศ ผู้ชาย
ที่เดทกับผู้หญิงข้ามเพศไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเกย์หรือคนรักสองเพศ
164 McCormick, Joseph Patrick (2015). Top ai University Changes Uniform Guidelines to Accommodate Trans Students. Pink News, 10 June.
165 UNDP, USAID (2014). p. 37.
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ด้วยกับข้อก�ำหนดเรือ่ งการวินจิ ฉัยความผิดปกติเกีย่ วกับอัตลักษณ์ทางเพศและการแปลงเพศ โดยเชือ่ ว่าเป็นการไม่เคารพในสิทธิ
ของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดตนเอง นักศึกษาหันมาใช้บทบัญญัตเิ รือ่ งการต่อต้านการเลือกปฏิบตั ทิ รี่ ะบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2559 ค�ำร้องของเธอต่อของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศได้รับการวินิจฉัย และเธอได้รับการออกใบรับรองของมหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตามนักศึกษาคนนี้
ไม่สามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามของเธอจากนายเป็นนางสาวได้ เพราะอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจของกฎหมายที่แตกต่างกัน
(ดูบทที่ 4) ณ วันที่มีการตัดสินนี้ มีนักศึกษาอีก 10 คนที่ได้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องเพิ่มเติมด้วย166
ข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับข้อก�ำหนดการแต่งกายในมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบเดียวกันและการขาด
มาตรฐานร่วมที่จะท�ำให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถเข้าศึกษา นั่งสอบและจบการศึกษา โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศ
และการแสดงออกของตน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ระบุไว้ข้างต้นได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
ต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย การบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้เกิด
ความชัดเจนและสอดคล้องกันของบทบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีล�ำดับชั้นทางกฎหมายเท่าเทียมกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศอาจส่งเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเพื่อยื่นเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาว่ามีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่167
ความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาในการสวมเครื่ อ งแบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศมิ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งความดื้ อ รั้ น
การไม่สามารถแสดงออกถึงความรูส้ กึ ภายในหรือความเป็นตัวเองสามารถน�ำไปสูค่ วามทุกข์ทรมานทางจิตใจ การขาดการรับรอง
ในด้านการศึกษาอาจส่งผลเสียต่อความเชือ่ มัน่ ในตนเอง ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตนเอง และระดับของการเป็นส่วนหนึง่ ของสังคม และ
168
ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและผลการเรียน ด้วยเหตุนกี้ ฎระเบียบด้านชุดเครือ่ งแบบทีค่ ำ� นึงถึงบุคคลข้ามเพศจึงเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญในการส่งเสริมการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้ออ�ำนวยต่อนักศึกษาทุกคน

166 Mahavongtrakul, Melalin (2017). Uniform Justice: Not Until LGBTI rights become universal—even in the realm of university uniforms—will the sexes be entirely equal. Bangkok Post Lifestyle,
6 February.
167 พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558. มาตรา 14(4); มาตรา 21.
168 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณวรนิฐฐา บัณฑิตผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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บทที่ 7 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		กับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและ
		การรับราชการทหาร
เนือ้ หาในบทนีจ้ ะส�ำรวจการรับรองบุคคลข้ามเพศเพือ่ วัตถุปรสงค์ในการเข้าถึงสวัสดิการสังคม และการรับราชการทหาร
ทุกคนมีสทิ ธิทจี่ ะได้รบั การรับรองในฐานะบุคคลโดยกฎหมาย169 และการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นสิง่ จ�ำเป็นเพือ่ ส่งเสริม
ให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน170
บุคคลข้ามเพศในประเทศไทยในขณะนีไ้ ด้รบั การรับรองโดยกฎหมายอย่างจ�ำกัด ทัง้ นีใ้ นกรณีทมี่ กี ารรับรองบุคคลข้ามเพศ
เกิดขึน้ ก็เป็นเพียงการรับรองว่าบุคคลข้ามเพศเป็นส่วนหนึง่ ของประชากรในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการรับรองนีไ้ ม่ได้ขยายไป
ถึงการรับรองเพศสถานะที่บุคคลข้ามเพศก�ำหนดเอง

7.1 การเข้าถึงสวัสดิการสังคมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศและการเข้าถึง
การสนับสนุนทุนส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ
ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2557171 ระบุให้บุคคลข้ามเพศเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับ
ประโยชน์จากการจัดสวัสดิการสังคม และได้ให้นยิ ามอย่างชัดเจนกับค�ำว่า “ความหลากหลายทางเพศ”172 และ “บุคคลข้ามเพศ”173
ข้อก�ำหนดนี้มีความส�ำคัญต่อการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายแรกที่ให้นิยามความหมายกับ
กลุ่มประขากรเหล่านี้ ภายในข้อก�ำหนดนี้บุคคลข้ามเพศมิได้ถูกนิยามแยกไว้ต่างหากแต่ถูกรวมอยู่ในนิยามของ “บุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ”
ข้อก�ำหนดนีย้ งั เป็นหนึง่ ในกฎระเบียบทีช่ ว่ ยให้องค์กร กลุม่ บุคคล หรือบุคคลทีใ่ ห้บริการทางสวัสดิการสังคมแก่บคุ คลข้าม
เพศสามารถจดทะเบียนเป็นองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย หลังจากจดะเบียนแล้วองค์กรเหล่านี้
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการและรับเงินทุนสนับสนุนส�ำหรับการท�ำงานเพื่อสวัสดิการสังคมได้
ข้อก�ำหนดเหล่านี้ยังได้ก�ำหนดมาตรการส�ำคัญสามประการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศดังนี้:
1. ส่งเสริมความภาคภูมใิ จและคุณค่าของความหลากหลายทางเพศ และแก้ไขอคติทฝี่ งั อยูใ่ นค่านิยมทางสังคม ประเพณี
และระบบความเชื่อซึ่งลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
2. เพิม่ โอกาสและทางเลือกในการจ้างงาน การศึกษา และสุขภาพเพือ่ สิทธิและการปกป้องคุม้ ครองบุคคลทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศอย่างเท่าเทียม
3. จัดระบบการบริการสังคมและการมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแล รวมทั้งทบทวนมาตรการ
ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

169 สิทธิในการรับรองโดยกฎหมายก�ำหนดไว้ในปฏิญญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (มาตรา 6) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่มีผลผูกพันกับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (มาตรา 16) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศไทยแล้ว
170 สิทธิทจี่ ะได้รบั การรับรองโดยกฎหมายจะใช้บงั คับกับบุคคลข้ามเพศผ่านจุดส�ำคัญในหลักการข้อที่ 3 ของหลักเกณฑ์ยอกยาการ์ตา ซึง่ เป็นหลักการทีร่ ะบุว่าอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลเป็นส่วนส�ำคัญต่อ
ลักษณะส่วนบุคคลและเป็นพื้นฐานในการก�ำหนดตัวตน ศักดิ์ศรีและเสรีภาพ เพื่อให้บุคคลข้ามเพศสถานะได้รับการรับรองโดยกฎหมายบนพื้นฐานของการยอมรับตามการก�ำหนดเพศสถานะของตนเอง
หลักการข้อที่ 3 ยังชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของรัฐในการใช้มาตรการทางกฎหมาย การบริหารและมาตรการอื่น ๆ ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความเคารพอย่างเต็มที่และถูกต้องตามกฎหมายในการรับรอง
อัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคน ICJ (2007).
171 ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ.2555, ภายใต้มาตราที่ 7; ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
172 หมวด 13 ข้อ 51, “บุคคลที่มคี วามหลากหลายทางเพศ หมายถึง บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศ หรือมีความพึงพอใจทางเพศและหรือมีลักษณะการแสดงออกทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รักเพศเดียวกัน
รักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ คนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน และกลุ่มคนที่มีลักษณะทางเพศ ที่อาจทําให้ได้รับผลกระทบทางสังคม”
173 หมวด 13 ข้อ 54, “...บุคคลข้ามเพศ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์การแสดงออกทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศกําเนิด และเพศสถานะที่เป็นความคาดหวังทางสังคม แต่เป็นความรู้สึกเฉพาะในแต่ละบุคคล
บุคคลข้ามเพศ มีทั้งจากชายเป็นหญิง เช่น กะเทย สาวประเภทสอง หรือผู้หญิงข้ามเพศ เป็นต้น และจากหญิงเป็นชาย เช่น ทอม รวมถึงผู้ที่นิยามตนเองว่าไม่ใช่ทงั้ หญิงทั้งชาย”
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คณะวิจัยไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้มีการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดนี้ แม้ว่าข้อก�ำหนดนี้จะมีศักยภาพในการส่งเสริม
การเข้าถึงสวัสดิการสังคมส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส�ำหรับองค์กรภาคประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ174
ระเบียบนี้ยังมีความส�ำคัญเนื่องจากมีการให้นิยามที่ชัดเจนและค�ำนึงถึง “ความหลากหลายทางเพศ” และ “บุคคลข้ามเพศ”
ในกฎหมาย

7.2 การรับรองและปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกองทัพ
ในประเทศไทย ผู้ชายทุกคนต้องรับราชการทหาร175 ก่อนปี พ.ศ. 2554 ผู้หญิงข้ามเพศทีผ่ ่านการแปลงเพศหรือใช้ฮอร์โมน
ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองเกินเนื่องจากถือว่าเป็นเพศชายตามกฎหมาย176
ก่อนทีศ่ าลจะมีคำ� พิพากษาในปี พ.ศ. 2549 มีกฎกระทรวงก�ำหนดถึงคุณลักษณะของบุคคลทีเ่ หมาะสมและไม่เหมาะสมใน
การรับราชการทหารกองเกิน177 อย่างไรก็ตามจนถึงปี พ.ศ. 2554 ผูห้ ญิงข้ามเพศทีเ่ ข้ารับการเกณฑ์ทหารได้รบั การยกเว้นจากการ
เข้ารับราชการทหารกองเกิน โดยให้เหตุผลว่ามี “ความผิดปกติทางจิตถาวร”178 ข้อยกเว้นดังกล่าวนีป้ รากฎในเอกสารราชการ สด.43
(ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ)
คดีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองในปีพ.ศ. 2559 น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยมีผู้ฟ้องคือผู้หญิงข้ามเพศคนไทย
ฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครองหลังจากที่ถูกระบุว่ามี “ความผิดปกติทางจิตถาวร” ในเอกสารราชการ สด.43179 โดยการ
ระบุเช่นนี้เป็นการละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และน�ำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบในทางกฎหมายต่อบุคคลที่ถูกระบุดังกล่าว180
ดังทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญท่านหนึง่ ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีก่ องการสัสดีได้กล่าวไว้ ผลจากการฟ้องร้องนีไ้ ด้สง่ ผลกระเพือ่ มในกระทรวง
กลาโหม เกิดการปรึกษาหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต หน่วยแพทย์กองทัพบก
กลุ่มสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมในการหาค�ำที่เหมาะสมส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศที่ต้องระบุไว้ในเอกสาร “สด. 43”
การประชุมอภิปรายยังได้หาแนวทางแก้ไขส�ำหรับบุคคลที่ผ่านขัน้ ตอนการเกณฑ์กทหารก่อนปี พ.ศ. 2549 และได้รับการระบุว่า
มี “ความผิดปกติทางจิตถาวร” ไปแล้ว รวมถึงวิธีการในการแก้ไขเอกสาร “สด. 43” ของผู้ฟ้องร้อง181
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ศาลปกครองได้ตัดสินว่าควรยกเลิกการใช้ค�ำว่า “ความผิดปกติทางจิตถาวร” ในใบ สด.43
และกระทรวงกลาโหมต้องแก้ไขและระบุคุณสมบัติท่ไี ด้รับการยกเว้นจากการรับราชการทหารทหารกองเกินให้ชัดเจน 182 ในภาค
ผนวกของค�ำพิพากษาของศาลระบุว่าการใช้ค�ำว่า “ความผิดปกติทางจิตถาวร” ไม่ได้อยู่บนฐานความรู้ด้านการแพทย์ในปัจจุบัน
และท�ำให้บคุ คลต้องอับอาย183 นับเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่คำ� นึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์184 ค�ำพิพากษาของศาลระบุวา่
ในอนาคตหน่วยงานของรัฐควรพิทักษ์สิทธิของบุคคลข้ามเพศและปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศอย่างเคารพศักดิ์ศรีและมีมนุษยธรรม
เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ185

174 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
175 มาตรา 7 พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ. 2497
176 Preechasilpakul, S. (2013) p. 56.
177 กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2516) แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ภายใต้พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ. 2497; นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์
พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
178 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ภายใต้พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497, บุคคล 4 จ�ำพวกที่ได้รับการยกเว้นรับราชการทหารกองเกิน มาตรา41 ภายใต้พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ;นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
179 Preechasilpakul, S. (2013) p. 56.
180 ซึ่งส่งผลในทางกฎหมายต่อเธอ เนื่องจากมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งระบุว่าคนที่มีความผิดปกติทางจิตจะขาดความสามารถเต็มรูปแบบตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 28-30
181 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
182 As well as two other related documents issued to complainant. Administrative Court Decision No.1540/2554 (2011). Available at: http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/search.
html?page=03suitdetail&ids=2-1-15021 (Accessed 5 July 2016).
183 184 ในการตัดสินผู้พิพากษาอ้างถึง ค�ำจ�ำกัดความของ 'ความผิดปกติทางจิตถาวร' ในพจนานุกรมของประเทศไทย และค�ำจ�ำกัดความของกรมสุขภาพจิตซึ่งระบุไว้ ในขณะที่ผู้ร้องได้ถูกก�ำหนดให้เป็นชาย
ณ แรกเกิด โดยที่เธอมีหน้าอก และลักษณะส่วนบุคคลเป็นผู้หญิง ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของ "ความผิดปกติทางจิตถาวร" ตามค�ำจ�ำกัดความที่มีอยู่ ศาลจึงใช้ความเห็นจากผู้แทนกรมสุขภาพจิตเกี่ยวกับการตัด
บุคคลรักเพศเดียวกันออกจาก บัญชีจ�ำแนกโรคสากล ฉบับที่ 10 ขององค์การอนามัยโลก แสดงให้เห็นว่าการกระท�ำของคณะกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ซึ่งใช้ค�ำว่า 'ความผิดปกติทางจิตถาวร'
ในเอกสาร สด.43 ของผู้ร้อง ซึง่ ไม่ได้สะท้อนถึงข้อเท็จจริงทางการแพทย์ในปัจจุบนั ในการนีก้ ารตัดสินอยู่บนฐานของความเชือ่ มัน่ ในการอยู่ร่วมกันของคนรักเพศเดียวกัน และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
ข้ามเพศสถานะ ในฐานะที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศซึ่งถูกจ�ำกัดเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ และจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนรักเพศเดียวกัน และการแสดงออกทางเพศ
185 Preechasilpakul, S. (2013), pp. 56–57.
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ค�ำตัดสินนี้น�ำไปสู่การตัดสินของกองการสัสดีในการออกเอกสารรับรองการยกเว้นจากการรับราชการทหารกองเกินรูป
แบบใหม่ที่ระบุว่าผู้ฟ้องร้องได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นบุคคลที่ “เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด”186 อย่างไรก็ตามการแก้ไข
ค�ำดังกล่าวนี้มิได้เป็นไปโดยอัตโนมัติส�ำหรับเอกสารที่ถูกออกไปแล้ว ดังนั้นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อนปี พ.ศ. 2555 จึง
ต้องยื่นขอให้มกี ารแก้ไขเอกสารต่อกองการสัสดี187 การตัดสินในลักษนะนี้ยังคงน�ำมาซึ่งปัญหาเพราะการยื่นค�ำร้องแก้ไขเอกสาร
นั้นขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ของผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ.2555 ในขณะ
ที่การด�ำเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ของกองการสัสดียังมีอยู่อย่างจ�ำกัด นั่นหมายความว่าผู้หญิงข้ามเพศจ�ำนวน
มากที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ. 2555 และได้รับการระบุว่าเป็น “ความผิดปกติทางจิตถาวร” มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้ชีวิต
อยู่กับข้อความดังกล่าว ซึ่งยังคงท�ำให้ผู้หญิงข้ามเพศยังคงมีความเปราะบางและถูกตีตราอันเป็นการคุกคามศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ดังค�ำพิพากษาของศาลปกครอง
หลังจากการตัดสินในขั้นต้นนั้น ในระหว่างที่กฎกระทรวงฉบับที่ 75 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ระเบียบเดิมยังคงมีผลบังคับอยู่
กองการสัสดีได้ออกระเบียบชัว่ คราวแก่สสั ดีทวั่ ประเทศ188 โดยระเบียบชัว่ คราวนีอ้ นุญาตบุคคลทีเ่ พศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด
ได้รบั การยกเว้นตามบทบัญญัตทิ มี่ ใี นฐานะของกลุ่มบุคคลทีส่ ภาพร่างกายไม่แข็งแรงพอทีจ่ ะสามารถรับราชการทหารกองเกินใน
ขณะนัน้ (บุคคลจ�ำพวกที่ 3) ผู้หญิงข้ามเพศจึงได้รบั การยกเว้นชัว่ คราวในปีทเี่ ข้ารับการตรวจเลือก และต้องมารายงานตัวในปีต่อ
ไปหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับที่ 75 มีผลบังคับใช้189
เมือ่ กฎกระทรวงฉบับที่ 75 มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2555 ผูห้ ญิงข้ามเพศได้รบั การยกเว้นจากการรับราชการทหารกองเกิน
เพราะ “เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด” แทนทีก่ ารใช้คำ� ว่า “ความผิดปกติทางจิตถาวร” คือเป็นบุคคลจ�ำพวกที่ 2 ซึง่ ท�ำให้พวก
เขาอยู่ล�ำดับถัดจากบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรงดี (บุคคลจ�ำพวกที่ 1) โดยไม่ต้องถูกนิยามให้ป่วยทางจิต ในขณะที่การยกเลิกค�ำว่า
“ความผิดปกติทางจิตถาวร” นับเป็นความก้าวหน้าในการไม่ระบุวา่ มีความผิดปกติกบั สภาพร่างกายของผูห้ ญิงข้ามเพศทีจ่ ะท�ำให้
ไม่ตอ้ งรับราชการทหารกองเกิน อย่างไรก็ตามการยกเว้นนีไ้ ม่ได้เกิดขึน้ บนฐานคิดของการับรองว่าเป็นผูห้ ญิง แต่เป็นการยืนยันว่า
สภาพร่างกายมีความด้อยกว่า แม้วา่ จะมีสขุ ภาพดีกต็ าม จึงนับเป็นปัญหาดังทีผ่ ใู้ ห้ขอ้ มูลแก่รายงานฉบับนีร้ ะบุวา่ กระทรวงกลาโหม
มีนโยบายคัดกรองเพือ่ ไม่รบั บุคคลข้ามเพศเข้ารับราชการทหารกองเกิน190 ซึง่ แสดงว่าผูช้ ายข้ามเพศจะไม่สามารถรับราชการทหาร
ในกองทัพไทยได้ในฐานะผู้ชาย เช่นเดียวกันผู้หญิงข้ามเพศก็ไม่สามารถรับราชการทหารกองเกินในฐานะเป็นผู้หญิง ดังนั้นแม้ว่า
การใช้ค�ำอันเป็นผลมาจากการตัดสินของศาลและกฎกระทรวงฉบับที่ 75 จะเป็นความก้าวหน้าอย่างที่สุดส�ำหรับประเทศไทยใน
ขณะนี้ แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว กองทัพยังคงไม่รบั รองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามในแง่ของความเชือ่ มโยงกับ
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย การไม่ยอมรับการวินจิ ฉัยว่ามีปญ
ั หาสุขภาพจิตเป็นเหตุผลส�ำหรับการยกเว้นการรับราชการ
ทหารกองเกินก็ยงั เป็นตัวอย่างทีด่ เี กีย่ วกับความจ�ำเป็นในการหลีกเลีย่ งการก�ำหนดเงือ่ นไขลักษณะดังกล่าวในนโยบายด้านอืน่ ๆ191
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กองทัพบกคือ หน่วยงานกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบในการพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง ฉบับที่ 75.
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2555) ภายใต้พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มีผลบังคับใช้ 11 เมษายน 2555
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
อ้างแล้ว
หาข้อมูลเพิ่มเติมในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

ประเภทของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน
จ�ำพวกที่ 1 - คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
จ�ำพวกที่ 2 - ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
จ�ำพวกที่ 3 - คนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้
เพราะป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้ใน 30 วัน
จ�ำพวกที่ 4 - พิ การ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้

7.3 มุมมองต่อการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองเกินในปัจจุบัน
ในระหว่างการสนทนากลุ่มย่อยส�ำหรับการวิจัยนี้ คณะวิจัยพบว่ามีสองมุมมองที่เกี่ยวกับระเบียบการเกณฑ์ทหารใหม่
กลุ่มที่หนึ่งเชื่อว่ากระบวนการตรวจคัดกรองเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้หญิงข้ามเพศ เป็นไปตามความเชื่อ
ที่ว่าการรับราชการทหารมีระบบการฝึกอบรมและกฎระเบียบที่ใช้ส�ำหรับผู้ชาย ฐานคิดนี้มองว่าผู้หญิงข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหรือกินยาฮอร์โมน ไม่มีความสามารถทางกายภาพส�ำหรับระบบ
การฝึกอบรมและระเบียบดังกล่าว ตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า การคัดแยกผู้หญิงข้ามเพศจากการรับราชการทหารกองเกิน
เป็นจ�ำกัดสิทธิของผูห้ ญิงข้ามเพศ ในการเข้ารับราชการทหารในฐานะผูห้ ญิง192 นอกจากนีน้ โยบายการตรวจคัดกรองโดยอัตโนมัติ
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลข้ามเพศทั้งหมดได้รับราชการทหารกองเกินเป็นการเลือกปฏิบัติกับบุคคลข้ามเพศที่อาจต้องการเข้ารับ
ราชการทหารกองเกินด้วย193

7.4 กระบวนการเกณฑ์ทหารของประเทศไทย
ปัจจุบันนี้มีกระบวนการในการระบุตัวบุคคลที่เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดในวันที่มีการเกณฑ์ทหาร
ผู้หญิงข้ามเพศจะต้องน�ำใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าเพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดมาด้วย ซึ่งใบรับรองแพทย์นี้สามารถ
ขอได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งของกองทัพบกไทยหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช ใบรับรองนี้ใช้ในการจ�ำแนกผู้ที่ได้รับการยกเว้น
จ�ำพวก 2 ในใบ “สด.43” และบุคคลนัน้ ไม่จ�ำเป็นต้องผ่านการตรวจร่างกายใดๆ อีกในหน่วยการตรวจเลือก เว้นแต่แพทย์ประจ�ำ
หน่วยจะร้องขอเป็นรายกรณี
หากผูห้ ญิงข้ามเพศคนใดไม่ได้ขอใบรับรองแพทย์ จะต้องผ่านขัน้ ตอนการตรวจเบือ้ งต้นซึง่ รวมถึงการตรวจร่างกายในห้อง
ส่วนตัว โดยทัว่ ไปถ้าบุคคลได้ผ่านกระบวนเปลีย่ นเป็นผู้หญิงหรือใช้ยาฮอร์โมนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ ะจัดให้เป็นบุคคลจ�ำพวกที่ 2 ซึง่ ได้
รับการยกเว้นการรับราชการทหารกองเกิน
ถ้าผูห้ ญิงข้ามเพศคนใดไม่มใี บรับรองแพทย์ หรือไม่ได้เปลีย่ นแปลงร่างกายอย่างเห็นได้ชดั มักจะถูกจัดเป็นบุคคลจ�ำพวกที่ 1
ซึง่ หมายความว่ามีรา่ งกายทีส่ ามารถรับราชการทหารกองเกิน และมีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้ารับการเกณฑ์ทหาร คณะกรรมการตรวจ
เลือกอาจให้ขอ้ มูลหรือสอบถามอีกครัง้ ในวันตรวจเลือก หากคณะกรรมการตัง้ ข้อสังเกตว่าบุคคลใดอาจเป็นผูห้ ญิงข้ามเพศ แต่ไม่มี
หลักฐานทางการแพทย์มายืนยัน คณะกรรมการตรวจเลือกจะจัดให้เป็นบุคคลจ�ำพวกที่ 3 คือคนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการ
ทหารในขณะนัน้ ได้ ซึ่งต้องมารายงานตัวอีกครั้งในปีถัดไป
แม้ว่ากองการสัสดีจะมีนโยบายคัดกรองบุคคลที่เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าอาจมีผู้หญิงข้าม
เพศบางรายที่อาจไม่ตระหนักถึงนโยบายนี้ หรืออาจมีผู้ที่ปฏิเสธการเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกเนื่องจากกลัวว่าจะต้องเข้ารับ
ราชการทหาร ในประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุสถานการณ์ท่เี ป็นไปได้สองกรณีได้แก่

192 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
193 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
194 การจับฉลากจะใช้เพื่อก�ำหนดผู้ที่จะรับการเกณฑ์ทหาร คนที่มีเพศก�ำหนด ณ แรกเกิดเป็นเพศชายจะต้องจับใบด�ำใบแดงในการเกณฑ์ทหารกองเกิน หากจับได้บัตรสีแดงจะต้องรับราชการทหารกองเกิน

บทที่ 7: การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร
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กรณีที่ 1: ผู้หญิงข้ามเพศตกหล่นจากกระบวนการตรวจคัดกรอง และเข้าสู่การรับการเกณฑ์ทหารกองเกิน194กรณีนี้
ทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากการขาดข้อมูลหรือไม่ได้รบั ความช่วยเหลือในวันตรวจเลือก หรืออาจเกิดจากผูห้ ญิงข้ามเพศนัน้ ไม่ได้เปิดเผย
อัตลักษณ์ทางเพศระหว่างขัน้ ตอนการตรวจเลือก โดยมีแนวปฏิบัติส�ำหรับกรณีดังกล่าวอยู่ คือผู้หญิงข้ามเพศสามารถส่งค�ำร้อง
อุทธรณ์ผลต่อคณะกรรมการชัน้ สูงของจังหวัดภายในวันที่ 30 เมษายนของปีที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อพบว่ามีบุคคลที่เพศสถานะ
ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิดจะมีการออกค�ำสั่งไปยังหน่วยทหารที่ผู้หญิงข้ามเพศนั้นสังกัดอยู่โดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวไม่ต้องรายงาน
ตัวต่อการรับราชการทหารกองเกินอีกต่อไป หากไม่สามารถด�ำเนินการได้ทันเวลาและบุคคลนั้นต้องไปรายงานตัวเข้ารับการรับ
ราชการทหารในรอบแรกๆ ค�ำสัง่ จะออกมาในลักษณะของเอกสารอย่างเป็นทางการในการปล่อยตัวออกจากหน่วยทหารเนือ่ งจาก
พบว่าบุคคลมีเพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด
กรณีที่ 2: หากผู้หญิงข้ามเพศกลัวการรับราชการทหารกองเกิน และเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตรวจเลือกตั้งแต่
แรก หรือ ถ้าต้องการทีจ่ ะผ่อนผันแต่ไม่สามารถยืน่ ผ่อนผันได้ ก็จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัตริ บั ราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 มีโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี เมือ่ ได้รบั โทษทางอาญาแล้ว หากพบว่าไม่มอี าการหรือโรคตามกฎกระทรวงฉบับที่ 76
ก็จะต้องเข้ารับราชการทหารกองเกินโดยไม่มสี ิทธิในการจับฉลากเกณฑ์ทหาร
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บทที่ 8 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		กับความคลุมเครือของกฎหมายอาญา
การขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายอาจน�ำไปสูค่ วามคลุมเครือในการตีความกฎหมายอาญาบางอย่างซึง่ อาจเพิม่
ความเปราะบางให้กับบุคคลข้ามเพศอันกระทบต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรม

8.1 กฎหมายซึ่งก�ำหนดว่าความเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นความผิดทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ในประเทศไทย ไม่มกี ฎหมายทีก่ ำ� หนดให้บคุ คลข้ามเพศมีความผิดอาญาโดยตรง แต่การให้บริการทางเพศเป็นความผิดทาง
อาญาภายใต้พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 กฎหมายนีอ้ าจส่งผลทางอ้อมต่อผู้หญิงข้ามเพศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพืน้ ทีพ่ ทั ยา ต�ำรวจมักจะตรวจสอบผูห้ ญิงข้ามเพศในทีส่ าธารณะด้วยข้อหาก่อให้เกิดความร�ำคาญและความ
ไม่สงบในทีส่ าธารณะ แม้วา่ สิง่ เหล่านีจ้ ะไม่ได้เป็นความผิดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย195 เนือ่ งจากมีผหู้ ญิงข้ามเพศเป็นสัดส่วน
ทีส่ งู ในกลุม่ ผูใ้ ห้บริการทางเพศและยังเป็นจุดสังเกตเห็นได้งา่ ย ท�ำให้ผหู้ ญิงข้ามเพศทัง้ หมดถูกเหมารวมว่าเป็นผูใ้ ห้บริการทางเพศ
และกลายเป็นเป้าหมายของต�ำรวจ

8.2 ความคลุมเครือของกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืน
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2550 เพื่อขยายนิยามของการข่มขืนให้รวมถึงการ
คุกคามทางเพศและการข่มขืนคู่สมรส ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือเพศสถานะใด นอกจากนี้ยังก�ำหนดบทลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นกับผู้ที่
กระท�ำการข่มขืนหรือทารุณกรรมทางเพศ196 อย่างไรก็ตามแม้จะมีนยิ ามทีค่ รอบคลุมและชัดเจน แต่กม็ กี ารถกเถียงกันว่าการข่มขืน
บุคคลข้ามเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่197 ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน
บุคคลข้ามเพศไม่วา่ จะได้รบั การผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่กต็ าม ย่อมมีความผิดหากกระท�ำการข่มขืน และย่อมได้รบั การคุม้ ครอง
ตามกฎหมายหากถูกข่มขืน อย่างไรก็ตามการขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในประเทศไทยซึ่ง
ตระหนักถึงความหลากหลายภายในกลุ่มบุคคลข้ามเพศก็ได้สร้างความคลุมเครือและข้อโต้แย้งต่อกฎหมายนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า
จะมีข้อโต้เถียงดังกล่าวแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายได้ถูกร่างขึ้นโดยมีเจตนาชัดเจนในการปกป้องทุกคนจากความรุนแรงทาง
เพศและการข่มขืน และถือว่าทุกคนที่กระท�ำความผิดต้องรับผิดชอบต่อการกระท�ำไม่ว่าจะผ่านการผ่าตัดมาแล้วหรือไม่ก็ตาม198
ผู้พิพากษา ดล บุนนาค ซึ่งเป็นหนึ่งของผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้มสี ่วนร่วมในการประชุมโต๊ะกลมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ครั้งที่ 2 ได้เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาในอนาคตในการเพิ่มข้อความว่า “บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อวัยวะเพศควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน” เพื่อขจัดความคลุมเครือและให้บุคคลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ต่างเห็นด้วยว่าข้อเสนอนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการแก้ไขครั้งแรกในการปกป้อง
ผู้ที่ถูกกระท�ำความรุนแรงทางเพศและการข่มขืนและเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลข้ามเพศทุกคนก็ได้รับความคุ้มครอง199

195 มาตรา 5 ตามพระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 “ผู้ใดเข้าติดต่อ ชักชวน แนะน�ำตัว ติดตาม หรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือสาธารณสถาน หรือกระท�ำการดังกล่าวในที่
อื่นใด เพื่อการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย หรือเป็นที่เดือดร้อนค�ำราญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท” อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบริบทของเพศผู้ท่ชี ักชวน
เท่านั้น ไม่มกี ฎหมายเฉพาะเพื่อต่อต้านความร�ำคาญหรือการเตรดเตร่ในประเทศไทย
196 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่19) พ.ศ.2550
197 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารสนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
198 ในการสนับสนุนนี้ รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์ ศัลยแพทย์ผู้ช�ำนาญด้านศัลยแพทย์ตกกล่าวว่า กฎหมายควรให้ความส�ำคัญ และปกป้องบุคคลข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดดังกล่าว; นาดา ไชยจิตต์ และ
วรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�ำสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559; การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 2
เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
199 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ

บทที่ 7: การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร
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‘ความคลุมเครือ’ ในการตีความของกฏหมายทีม่ กี ารระบุอย่างชัดเจนแล้วแสดงให้เห็นถึงความจ�ำเป็นในการก�ำหนดอย่าง
ชัดแจ้ง และการนิยามความหมายของบุคคลข้ามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ วิถีทางเพศ ความหลากหลายผันแปรของเพศก�ำกวม
ความหลากหลายทางเพศ และค�ำอื่นๆ ที่มีการใช้ในบริบทของคนที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อ
บังคับ และค�ำพิพากษาของศาล การขาดแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนในปัจจุบันท�ำให้บุคคลข้ามเพศ คนกลุ่มน้อยทางเพศ และบุคคล
เพศก�ำกวมมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการลดขีดความสามารถของกฎหมายที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกคน
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บทที่ 9 บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรม
		อาญาของประเทศไทย
เนื้อหาในบทนี้จะส�ำรวจว่าการไร้ซึ่งการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและความไม่สอดคล้องกันของเอกสารยืนยันตัว
บุคคลส่งผลต่อประสบการณ์ของบุคคลข้ามเพศซึ่งเป็นผู้กระท�ำผิดในระบบศาลสถิตยุติธรรมอย่างไร ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
ที่บันทึกไว้ในระบบหรือรหัสประจ�ำตัวประชาชนของผู้บุคคลข้ามเพศส่งผลต่อการได้รับการปฏิบัติเมื่อถูกตั้งข้อหาหรือคุมขังตาม
กฎหมายอาญาในประเทศไทย นั่นเพราะในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในการตรวจค้นและคุมขังที่แตกต่างกันส�ำหรับเพศหญิงและ
เพศชาย และบุคคลข้ามเพศได้รับการปฏิบัตติ ามเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดแทนที่จะเป็นไปตามอัตลักษณ์ทางเพศ200
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในระบบยุตธิ รรมอาญาของประเทศไทยคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารเกี่ยวกับการออกค�ำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ.2548201

9.1 การแยกเพศชายและเพศหญิงในสถานคุมขัง
ข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขังระบุวา่ ผูห้ ญิงทีถ่ กู ลิดรอนเสรีภาพควรอยูใ่ นทีส่ ถานที่
แยกออกจากผูต้ อ้ งขังผูช้ าย เพือ่ ป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศ202 ข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ นีค้ รอบคลุมกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสถานกักกันทั่วภูมิภาค203 เนื่องจากมีบุคคลข้ามเพศจ�ำนวนน้อยมากที่ได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อมีการตัดสินเกี่ยวกับการคุมขังบุคคลข้ามเพศ โดยทั่วไปมักด�ำเนินไปบนฐานของเพศที่ถูกก�ำหนด
ณ แรกเกิด ผู้หญิงข้ามเพศจึงอาจถูกจัดให้อยู่ในทีส่ ถานทีเ่ ดียวกันกับผู้ชาย ซึง่ ท�ำให้ผ้หู ญิงข้ามเพศตกอยู่ในความเสีย่ งต่อการถูก
ล่วงละเมิดทางเพศและการคุกคามทางเพศ

9.2 การออกหมายเรียกหรือการประกันตัว
การขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย และการพึ่งพาบัตรประจ�ำตัวประชาชนเป็นเอกสารหลักในการยืนยันตัวตน
ท�ำให้ผหู้ ญิงข้ามเพศถูกปฏิบตั เิ สมือนเป็นเพศชายในเรือนจ�ำ ในขณะทีผ่ ชู้ ายข้ามเพศจะได้รบั การปฏิบตั เิ สมือนเพศหญิง เจ้าหน้าที่
จะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการค้นหาบุคคลเพื่อออกหมายเรียก ถ้าบุคคลที่อยู่ในหมายเรียกมีค�ำน�ำหน้านามเป็น “นาย”
เจ้าหน้าที่จะตามหาผู้ชาย; ถ้ามีค�ำน�ำหน้านามเป็น “นางสาว” เจ้าหน้าที่จะตามหาผู้หญิง เจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ระหว่างการเขียนรายงานฉบับนีย้ อมรับว่าสถานการณ์เช่นนีท้ ำ� ให้การระบุตวั ผูต้ อ้ งสงสัยเป็นไปได้ยากและอาจท�ำให้เกิดการจับกุม
ตัวผิดคนในที่สุด204 การปรับปรุงบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้มขี ้อมูลที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ
ของบุคคลข้ามเพศสามารถช่วยลดปัญหาการระบุตัวตนผิดเช่นนี้ได้
หลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศคือ เลข 13 หลักบนบัตรประจ�ำตัวประชาชน และ
ข้อมูลชีวภาพทีเ่ ก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ภาพถ่ายทีล่ า้ สมัยบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนของบุคคลข้ามเพศ (แต่สอดคล้อง
กับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด) จะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการตามหาบุคคลข้ามเพศที่ตกเป็น
ผู้ต้องสงสัย ดังนั้นการปรับปรุงข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศจะเป็น
ประโยชน์ต่อความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศโดยทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการระบุตัวบุคคลข้ามเพศที่เป็น
ผู้กระท�ำผิดทางอาญา
200 ยังไม่มีการรับรองบุคคลข้ามเพศที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ ตรงข้าม และบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ ตรงข้าม และบุคคลที่เพศสถานะไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด ปัจจุบันคนเหล่านี้ยัง
ได้รับการปฏิบัติในฐานะบุคคลที่มีเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
201 นอกจากนีใ้ นมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า การจับกุมการคุมขังการค้นหาบุคคลหรือการกระท�ำใด ๆ ทีม่ ผี ลต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และร่างกายจะไม่ได้รบั อนุญาตเว้นแต่กระท�ำตามค�ำสัง่ ศาล
หรือหรือเหตุอ่นื ตามที่ระบุไว้ ตามกฎหมาย
202 The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, section 8(a); United Nations Office on Drugs and Crime (2008). Handbook for prison managers and policymakers on
Women and Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series, p. 34.
203 For example, Malaysia’s Prisons Regulations 2000, Regulation 5(1); Thailand’s Regulation of Department of Corrections on the treatment of detained persons: Detention and Administration Procedure
No. 24.
204 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิริ ผู้ก�ำกับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 3 กองคดีอาญา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
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9.3 การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศระหว่างการควบคุมตัวและขณะโดนคุมขัง
หลักการข้อที่ 9 ของหลักการของยอกยาการ์ตาให้แนวทางทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับความรับผิดชอบของรัฐในการปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
ข้ามเพศด้วยความมีมนุษยธรรมในขณะที่ถูกคุมขัง กล่าวคือ:
“ทุกคนทีถ่ กู ลิดรอนเสรีภาพต้องได้รบั การปฏิบตั ดิ ้วยความมีมนุษยธรรมและด้วยความเคารพต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นส่วนส�ำคัญต่อศักดิ์ศรีของบุคคล"
หลักการนี้รวมถึงความรับผิดชอบของรัฐที่จะใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการท�ำให้บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังถูกผลักสู่
ความเป็นชายขอบมากขึ้นไปอีก อันอาจท�ำให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรง การรักษาความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจที่
ไม่มีคุณภาพ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งความรับผิดชอบในการให้การรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอเหมาะสมและ
ค�ำนึงถึงความต้องการเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ เช่น การเข้าถึงยาฮอร์โมนและการผ่าตัดแปลงเพศเมื่อบุคคลข้ามเพศต้องการ
นัยส�ำคัญของหลักการที่ 9 เน้นย�้ำว่าผู้ที่ถูกคุมขังต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ที่จะถูกคุมขังที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณ์ทางเพศของตนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้205
ทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเลือกปฏิบัติ การซ้อม
ทรมาน การรักษาความเจ็บป่วยที่ไม่มีคุณภาพ และความรุนแรง รวมถึงการละเมิดทางเพศและการข่มขืนในสถานคุมขัง อันเป็น
ผลมาจากระบบยุตธิ รรมอาญาทีม่ กั มองข้ามและละเลยความต้องการเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ206 ปัจจุบนั ประเทศไทยยังไม่มแี นว
ปฏิบัติที่เป็นทางการในกระบวนการตรวจค้น กักตัว และการคุมขังส�ำหรับผู้กระท�ำผิดที่เป็นบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศอาจ
ถูกคุมขังภายใต้หมายระหว่างการพิจารณาคดีอาญาหรือเมื่อถูกคุมขัง รวมถึงระหว่างอุทธรณ์คดี ระเบียบกรมราชทัณฑ์ระบุว่า
ผูถ้ กู คุมขังชายและผูถ้ กู คุมขังหญิงต้องถูกคุมขังแยกกัน207 ในประเทศไทยนัน้ ผูห้ ญิงข้ามเพศมีแนวโน้มถูกด�ำเนินคดีอาญามากกว่า
ผู้ชายข้ามเพศเพราะส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศหลายๆ คนนั้น การให้บริการทางเพศเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกในการมีงานท�ำ แต่ก็
เป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศมีความเปราะบางต่อความรุนแรงทางเพศ
และทางกายเมื่อถูกคุมขังอยู่กับนักโทษเพศชาย208
เพื่อที่จะคุมขังผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�ำผิดในช่วงควบคุมตัว สถานีต�ำรวจทุกแห่งในประเทศไทยจึงมีห้องขังสองห้องเพื่อ
คุมขังผู้ชายและผู้หญิงแยกกัน และเช่นเดียวกันกับประเด็นก่อนๆ ข้อมูลเพศบนประจ�ำตัวประชาชนจะถูกใช้เพื่อตัดสินว่าผู้กระท�ำ
ผิดนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงบนฐานเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด อ�ำนาจตามที่ระบุไว้ในประมวลระเบียบการต�ำรวจฯ ข้อ 139 ให้
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสถานีต�ำรวจมีอํานาจสั่งด้วยดุลพินิจให้มีห้องคุมขังชั่วคราว และแยกห้องคุมขังสําหรับบุคคลข้ามเพศ
ออกกจากผู้กระท�ำผิดอื่น209 อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า บุคคลข้ามเพศที่ร่วมประชุมส่วนใหญ่
ไม่ทราบถึงประมวลระเบียบนี้และไม่ทราบว่าคนที่ถูกด�ำเนินคดีโดยระบบยุติธรรมทางอาญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้มาก
น้อยเพียงใด นอกจากนี้อ�ำนาจนี้มีผลแค่เพียงในระหว่างการควบคุมตัวขั้นต้นนั้น ไม่สามารถส่งผลไปถึงการคุมขังในเรือนจ�ำได้
(ดูหัวข้อ 9.1 ข้างต้น)
ในระหว่างการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญจากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนดังกล่าวมีความเห็นว่าการขาด
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อบุคคลข้ามเพศในสถานคุมขังจะไม่เป็นปัญหา เพราะ
กระทรวงยุตธิ รรมได้พิจารณาประเด็นเหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตามยังกล่าวต่อว่า “ในทางปฏิบัติเนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านขนาดพื้นที่
ของสถานคุมขังบางแห่ง ท�ำให้มขี อ้ จ�ำกัดในการจัดการสภาพแวดล้อมและการแยกผูถ้ กู คุมขังให้เหมาะสม มีเพียงเรือนจ�ำบางแห่ง
ที่มีทรัพยากรเพียงพอเท่านัน้ ที่สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวได้"

205 ข้อความของหลักการข้อที่ 9 สามารถดูได้ในภาคผนวก
206 UN Human Rights Council (2016), Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 5 January 2016, A/HRC/31/57, paras 34–36; UNODC
(2009) Handbook on Prisoners with Special Needs. Criminal Justice Handbook Series.
207 ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ข้อ 24
208 iLaw (2014). The Story of Trans people in Male Prisons – เรื่องเล่าความหลากหลายทางเพศในคุก (ชาย)’ [blog], iLaw, 22 April; BBC ai (2016). Stories from an inmate: When ai prisoners will designate
a special area of LGBTs – ฟังความเห็นนักโทษ เมื่อเรือนจําาไทยจะเปิดแดนพิเศษเพื่อผู้มีความ หลากหลายทางเพศ; Office of the High Commissioner for Human Rights (2011) Discriminatory laws and
practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity. A/HRC/19/41; UNODC (2009).
209 ประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี: ระเบียบที่ 139 พ.ศ. 2545
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เมื่อพิจารณาถึงข้อจ�ำกัดเหล่านี้แล้ว ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเห็นว่าการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ถูกคุมขัง
ข้ามเพศที่อยู่ในเรือนจ�ำควรผลักดันให้เกิดผลในระดับข้อตกลงหรือในระดับ “แนวปฏิบัติ” เท่านั้น ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญเชื่อว่าภายใต้
ข้อจ�ำกัดของทรัพยากรในปัจจุบันนัน้ การก�ำหนดให้มขี ้อบังคับนั้นไม่สามารถท�ำให้เกิดการปฏิบัติตามได้จริง210
อย่างไรก็ตามความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศในสถานกักกันต้องได้รับการให้ความส�ำคัญอยู่ตลอด ตัวอย่าง
การปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับนานาชาติและแนวปฏิบตั สิ ากลเกีย่ วกับการคุมขังบุคคลข้ามเพศทีอ่ อกโดยส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ระบุว่าควรจัดสรรผู้กระท�ำผิดข้ามเพศภายใต้การปรึกษาหารือกับผู้ต้องขัง
เป็นรายกรณีไป และยังได้ระบุเพิม่ เติมว่าการจัดสรรผูก้ ระท�ำผิดข้ามเพศบนฐานของเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิด โดยเฉพาะอย่างยิง่
การให้ผ้หู ญิงข้ามเพศอยู่ในสถานคุมขังเดียวกันกับผู้กระท�ำผิดชายจะเอือ้ ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศและการข่มขืน ทัง้ นีบ้ คุ คล
ข้ามเพศไม่ควรถูกให้ไปอยูใ่ นสถานคุมขังหรือห้องคุมขังร่วมกับบุคคลทีอ่ าจส่งผลให้บคุ คลข้ามเพศตกอยูใ่ นความเสีย่ ง ไม่วา่ บุคคล
ข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดเพื่อปรับรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศสถานะแล้วหรือไม่ก็ตาม211

9.4 การค้นตัวผู้ต้องหา
ในระหว่างการจับกุมนัน้ ต�ำรวจมีอำ� นาจในการค้นตัวผู้ต้องหา “การค้นตัวดังกล่าวต้องกระท�ำอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
การค้นตัวผู้หญิงจะต้องกระท�ำโดยผู้หญิง”212
ในประเทศไทยเนื่องจากผู้หญิงข้ามเพศมีสถานะเป็นเพศชายตามกฎหมาย จึงถูกค้นตัวโดยผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายข้ามเพศ
ที่ถูกจ�ำแนกตามกฎหมายว่าเพศหญิงจะถูกค้นตัวโดยผู้หญิง อย่างไรก็ตามการใช้มาตรฐานนี้กับบุคคลข้ามเพศบนฐานของเพศที่
ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดท�ำให้พวกเธอเปราะบางต่อความอับอาย การละเมิดต่อความเป็นส่วนตัว และการเลือกปฏิบัติ
ผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญท่านหนึ่งกล่าวว่าในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่าบุคคลควรได้รับการค้นตัว
โดยบุคคลเพศเดียวกัน (ตีความว่าเป็นเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด) ในทางปฏิบัติคุณลักษณะและบุคลิกภาพของผู้หญิงข้ามเพศ
ที่จะถูกค้นตัวอาจได้รับการพิจารณาเพื่อตัดสินว่าจะได้รับการค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงข้ามเพศได้
ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรู้สึกสะดวกในการค้นตัวหรือไม่ เป็นต้น213 นั่นหมายความว่าเพศของ
ผู้ที่ท�ำการค้นตัวผู้หญิงข้ามเพศจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่มากกว่าการท�ำตามแนวทางที่มีอยู่อย่างชัดเจน ความ
คลุมเครือนี้ท�ำให้ผู้หญิงข้ามเพศมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล แต่อย่างน้อยก็นับว่าดี
กว่าการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด สถานการณ์ดังกล่าวนี้ยังเน้นย�้ำให้เห็นว่าการตกแต่งทางกายภาพของผู้หญิงข้ามเพศ
ยังเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดว่าผู้หญิงข้ามเพศจะได้รับการปฏิบัติในสถานคุมขังอย่างไร มากกว่าที่จะค�ำนึงความปลอดภัยหรือ
การเคารพต่อศักดิ์ศรีและสุขภาวะของผู้หญิงข้ามเพศ
ในกรณีของผู้ชายข้ามเพศผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญกล่าวว่าผู้ชายข้ามเพศจะได้รับการปฏิบัติโดยไม่ได้รับการค�ำนึงถึงอัตลักษณ์
ทางเพศ ลักษณะที่ปรากฏ และไม่ว่าจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วหรือไม่214 นั่นหมายความว่าผู้ชายข้ามเพศจะถูกปฏิบัติ
ในฐานะผู้หญิงอยู่ตลอดเมื่ออยู่ในสถานคุมขัง ทั้งนี้ผู้ชายข้ามเพศจะถูกค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงไม่ว่าความต้องการ ลักษณะที่
ปรากฏ หรือลักษณะทางกายภาพของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตาม
การมุ่งเน้นเน้นด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการค�ำนึงถึงความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคาม
ทางเพศ เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการพิจารณาความเปราะบางของบุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางต่อ
ความรุนแรงนีม้ ไิ ด้ขนึ้ อยู่กบั ว่าบุคคลข้ามเพศได้ผ่านการผ่าตัดเพือ่ เปลีย่ นแปลงอวัยวะเพศมาแล้วหรือไม่ (หรือการผ่าตัดหน้าอก/
เต้านม) นโยบายการค้นตัวของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติปัจจุบัน อนุญาตให้มีการใช้ดุลพินิจว่าจะให้ใครค้นตัวนักโทษข้ามเพศ
210 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จติ ร ผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและระงับข้อพิพาท กรมคุม้ ครอง สิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุตธิ รรม สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559
211 Human Rights Watch (2011); UNODC (2009), p. 115.
212 มาตรา 85 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เจ้าพนักงานผู้จับหรือรับตัวผู้ถูกจับไว้ มีอ�ำนาจค้นตัวผู้ต้องหา และยึดสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การค้นนัน้ จักต้องท�ำโดยสุภาพ
ถ้าค้นผู้หญิงต้องให้หญิงอืน่ เป็นผู้ค้น สิง่ ของใดทีย่ ดึ ไว้เจ้าพนักงานมีอำ� นาจยึดไว้จนกว่าคดีถงึ ทีส่ ดุ เมือ่ เสร็จคดีแล้วก็ให้คนื แก่ผ้ตู ้องหาหรือแก่ผ้อู นื่ ซึง่ มีสทิ ธิเรียกร้องขอคืนสิง่ ของนัน้ เว้นแต่ศาลจะสัง่ เป็น
อย่างอื่น
213 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิริ ผู้ก�ำกับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 3 กองคดีอาญา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
214 อยู่บนพื้นฐานของมาตรา 85 ประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการต�ำรวจเกี่ยวกับคดี: ข้อที่ 70 ซึ่งข้อกฎหมายทั้งสองถูกน�ำมาอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เช่น ใครควรท�ำการ
ค้นหาร่างกายของบุคคลข้ามเพศ ทัง้ นีเ้ พือ่ รักษาความปลอดภัยของประชาชนและเพือ่ ป้องกันการละเมิดทีไ่ ม่เป็นธรรม ผูช้ ายข้ามเพศจะถูกคุมขังโดยไม่คำ� นึงถึงลักษณะทีป่ รากฎภายนอก คุณลักษณะ หรือ
ไม่ว่าพวกเขาจะผ่านการศัลยกรรมแปลงเพศหรือไม่ก็ตาม อ้างแล้ว
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บนฐานด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวควรท�ำให้เป็นแนวปฏิบัติอย่างทางการและอนุญาตให้มีการใช้วิธีการ
ที่เคารพ อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิท่จี ะได้รับความปลอดภัย แนวทางนี้ควรปรับใช้กับ
ผูต้ อ้ งขังข้ามเพศทุกคน ไม่วา่ อัตลักษณ์ทางเพศหรือสถานะการผ่าตัดจะเป็นอย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวจะเป็นตัวอย่างแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีให้แก่เขตอ�ำนาจศาลอื่น215
แนวทางระหว่างประเทศของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เรื่อง
การคุมขังบุคคลข้ามเพศได้เสนอแนะว่าผู้ต้องขังข้ามเพศต้องได้รับโอกาสในการเลือกเพศของผู้ค้นตัว216 ซึ่งควรด�ำเนินไปโดย
ไม่เกี่ยวว่าบุคคลข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดทางเพศแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติเรื่องการ
ทรมานได้เรียกร้องให้รัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน “รับรองให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศทุกคนมีโอกาสเลือกว่าจะถูกค้นตัว
โดยเจ้าหน้าที่เพศชายหรือเพศหญิง” รวมถึง “ค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศและทางเลือกของบุคคลก่อนที่จะตัดสินให้บุคคลข้าม
เพศถูกคุมขังในสถานคุมขังใดและให้โอกาสในการอุทธรณ์การตัดสินดังกล่าว”217

9.5 การเข้าถึงฮอร์โมนและการตรวจสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้พูดคุยกับผู้หญิงข้ามเพศที่รายงานว่ามีระเบียบข้อบังคับในการคุมขังที่ส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศ
โดยอย่างไม่เป็นธรรมมากไปกว่าการค้นตัวขั้นต้นและการคุมขัง กฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงข้อบังคับด้านการแต่งกาย ซึ่งจ�ำกัด
การแสดงออกทางเพศของผู้ต้องขังข้ามเพศ เช่น การบังคับให้ผู้หญิงข้ามเพศต้องตัดผมและการห้ามใช้ฮอร์โมนในขณะถูกคุมขัง
ส�ำหรับผู้หญิงข้ามเพศหลายคนการรับบริการทางสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางเพศ เช่น การใช้ฮอร์โมน และการตรวจสุขภาพ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นผ่าน เป็นความจ�ำเป็นในการรักษาสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต การปฏิเสธการเข้าถึงฮอร์โมนต่อผูต้ อ้ ง
ขังข้ามเพศในสถานคุมขังจึงเป็นการละเมิดสิทธิในการมีสุขภาวะที่ดี 218
ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตระหนักถึงความท้าทายและปัญหาที่ผู้ต้องขังข้ามเพศต้องเผชิญในสถานคุมขัง
แต่การขาดกฎระเบียบข้อบังคับที่ค�ำนึงและปกป้องบุคคลข้ามเพศ ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับการค้นตัวและการคุมขัง ก็ยังส่งผลให้
ผู้ต้องขังข้ามเพศมีความเปราะบางต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และข้อจ�ำกัดด้านทรัพยากร ดังนั้นจึงเสนอเป็นอย่างยิ่งว่าควร
มีการก�ำหนดให้มีนโยบายที่มีศักยภาพในการบังคับใช้มากกว่า ‘แนวปฏิบัติ’ และมีการบังคับใช้และติดตามในเรือนจ�ำและสถาน
คุมขังทุกแห่ง
ประสบการณ์เหล่านีข้ องผูห้ ญิงข้ามเพศทีถ่ กู คุมขังแสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญกับของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างการประชุมผู้เชี่ยวชาญส�ำหรับรายงานนี้ในครั้งที่ 2 กระทรวงยุติธรรมชี้ว่าในระยะสั้นนี้
กระทรวงยุตธิ รรมมีความตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาและออกแนวปฏิบตั ใิ นการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในเรือนจ�ำ โดยจะจัด
ให้มีการพัฒนาร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก กรมราชทัณฑ์ และภาคประชาสังคมด้านบุคคลข้ามเพศ นี่เป็นหนึ่งในโอกาสใน
การผลักดันนโยบายเพื่อตอกย�้ำผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสวัสดิการของบุคคลข้ามเพศหากมีการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย ทั้งนี้
สิ่งส�ำคัญคือแนวทางดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงบุคคลข้ามเพศทุกคนไม่ว่าจะผ่านการแปลงเพศหรือรับบริการทางการแพทย์เพื่อ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศสถานะมาแล้วหรือไม่ก็ตาม
ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศในการถูกค้นตัวหรือคุมขัง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง
การขาดแนวปฏิบตั แิ ละกฎระเบียบข้อบังคับทีช่ ดั เจน จึงเป็นไปได้วา่ ผูช้ ายข้ามเพศอาจต้องเผชิญกับปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกันกับผูห้ ญิง
ข้ามเพศในการถูกค้นตัว การจัดสรรว่าจะถูกคุมขังในสถานคุมขังใด และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เพศ ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดข้อมูล ประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศในสถานคุมขังในประเทศไทยจึงนับเป็นประเด็นที่จ�ำเป็นต้องมี
การศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต

215 HPP, APTN, UNDP (2015) p. 18.
216 UNODC (2009) pp. 117–118.
217 Thailand ratified the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment in 2007; UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, 5 January 2016, A/ HRC/31/57, para. 70 (s) and (u).
218 HPP, APTN, UNDP (2015).
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

บทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
		กับการวินิจฉัยทางการแพทย์
		(พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย219
ในประเทศไทยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาและการตีความกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นผลให้บทบาทของหลักฐานเอกสารทางการแพทย์ได้กลายเป็นหลักในการประชุมถกเถียงเกี่ยวกับการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย และดังที่รายงานการวิจัยนี้ได้กล่าวมาตลอด บุคคลข้ามเพศ
มักถูกก�ำหนดให้ต้องยื่นเอกสารรับรองทางการแพทย์ที่วินิจฉัยว่าบุคคลข้ามเพศนั้นมีความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อให้
ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ220 นอกจากนี้ในหลายครั้งศัลยแพทย์ต้องให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงร่างกายของบุคคล
ข้ามเพศเพื่อเป็นหลักฐานการสนับสนุนในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศดังกล่าว221 และในหลายกรณีนักกิจกรรมบุคคลข้ามเพศ
และผูก้ ำ� หนดนโยบายในประเทศไทยได้แสดงความเห็นว่าการนิยามบุคคลทีม่ หี ลากหลายทางเพศว่าเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเป็น
หนทางเดียวที่จะพิสูจน์การมีตัวตนและความจ�ำเป็นเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ
อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นส�ำคัญอีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือการแยกแยะระหว่างหลักฐานทางการแพทย์ในฐานะหลักฐาน
สนับสนุนและการท�ำให้หลักฐานทางการแพทย์นนั้ กลายเป็นเงือ่ นไขในการยอมรับการมีสทิ ธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐาน ทัง้ นีอ้ งค์กรสิทธิ
มนุษยชนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่างก�ำลังเรียกร้องให้หยุดมองอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย
เป็นความผิดปกติทางจิต และเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการศัลยกรรมเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมาย222 ในปี พ.ศ.2553 และ 2558 ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกที่เชี่ยวชาญด้านการแปลงเพศได้
ยืนยันถึงการแยกแยะความแตกต่างดังกล่าวนี้ สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ (WPATH) ได้ออกแถลงการณ์
คัดค้านการก�ำหนดให้ศัลยกรรมและการท�ำหมันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิ
มนุษยชนจ�ำนวนมากและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติยืนยันว่าข้อก�ำหนดดังกล่าวเป็นข้อก�ำหนดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลข้ามเพศในการก�ำหนดใจตนเองและการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย223
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของบุคคลข้ามเพศออกแถลงการณ์ต่อไป
นี้เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการก�ำหนดว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นความผิดปกติทางจิต:
“การแสดงออกซึง่ ลักษณะทางเพศ รวมถึงอัตลักษณ์ทมี่ ตี รงตามลักษณะทางเพศทีส่ งั คมก�ำหนดเป็นปรากฏการณ์
ทั่วไปที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็นโรคหรือสิ่งเลวร้าย การท�ำให้การ
แสดงออกซึ่งลักษณะทางเพศและ อัตลักษณ์ทางเพศกลายเป็นความผิดปกติทางจิตนั้นเป็นการส่งเสริมตีตรา
อคติ และการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศเปราะบางต่อการถูกกีดกันและการเบียดขับ
ทางสังคม และยังเพิม่ ความเสีย่ งต่อปัญหาทางสุขภาพจิตและสุขภาวะทางกาย สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพ
ของบุคคลข้ามเพศเรียกร้องให้องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์และองค์กรของรัฐทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั เิ พือ่
ขจัดการตีตราต่อบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายทางเพศสถานะ” 224
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การวินิจฉัยทางการแพทย์พยาธิสภาพทางจิตวิทยา คือการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศว่ามีความผิดปกติทางจิต
กรุณาดูหัวข้อ 7.2 “การรับรองและปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกองทัพ” และบทที่ 6 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา
นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�ำสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559
Winter, Sam et al. (2016). Transgender people: health at the margins of society, The Lancet, Volume 388, Issue 10042, pp. 390–400.
กรุณาดูหัวข้อ 1.7 “บริบทสากล” เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
HPP, APTN, UNDP (2015), pp. 32–33

บทที่ 10: การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย
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บัญชีจ�ำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD) ซึ่งออกโดยองค์การอนามัยโลกและ
คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิต (DSM) ของสมาคมจิตเวชอเมริกันถูกน�ำมาใช้โดยระบบสาธารณสุข
ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ก่อนหน้านี้ ICD และ DSM ระบุให้อัตลักษณ์ข้ามเพศเป็น “ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศ” หรือ
GID225 ในปี พ.ศ. 2556 คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�ำหรับความผิดปกติทางจิตได้รับการปรับปรุง และ GID ถูกแทนที่ด้วยค�ำว่า
‘ภาวะความไม่สอดคล้องกันของเพศสถานะ’226 ซึ่งถือเป็นค�ำที่มีความหมายเชิงบวกมากขึ้น เนื่องจาก GID เป็นเป็นการตีตราอัต
ลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ ในขณะทีค่ ำ� ว่าภาวะความไม่สอดคล้องกันของเพศสถานะมีความเจาะจงไปทีค่ วามทุกข์ใจของ
บุคคลข้ามเพศจ�ำนวนหนึ่งเมื่ออัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับร่างกาย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค�ำเหล่านี้ยังมิได้
ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย
ปัจจุบัน ICD อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง และได้มีการระบุว่า ICD ฉบับที่ 11 จะตัดค�ำว่า “ความผิดปกติของเพศ
สถานะ” ออกจากบทที่ว่าด้วยสุขภาพจิตและจะออกค�ำใหม่ท่จี ะไม่ท�ำให้การแสดงออกทางเพศเป็นพยาธิสภาพ โดยมีข้อเสนอให้
บรรจุไว้ในบทที่ว่าด้วย ‘อาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ’ แทน ทั้งนี้เพื่อด�ำรงไว้ซึ่งโอกาสส�ำหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้า
ถึงบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางเพศ227
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเริ่มมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ทั่วโลก ซึ่งแนวทางเหล่านี้อิงตามหลักการในการก�ำหนดใจตนเองและการมีอ�ำนาจความชอบธรรมในเนื้อตัวร่างกายของตน
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประเทศอาร์เจนติน่ากลายเป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศที่อนุญาตให้
บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายก�ำหนดเพศในใบสูติบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการของตน228
และประเด็นส�ำคัญหนึ่งก็คอื กฎหมายฉบับนีไ้ ม่ก�ำหนดให้การวินจิ ฉัยทางการแพทย์ การศัลยกรรม หรือใช้ฮอร์โมน เป็นเงื่อนไขใน
การก�ำหนด อัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้ ประเทศเดนมาร์ก229 ประเทศมอลตา230 ประเทศไอร์แลนด์231 และประเทศนอร์เวย์232
ต่างก็ได้ตรากฎหมายทีอ่ นุญาตให้บคุ คลข้ามเพศสามารถนิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองได้โดยได้รบั การรับรองตามกฎหมาย
และไม่ต้องผ่านการวินิจฉัยทางการแพทย์ การผ่าตัด หรือการรับฮอร์โมน

225 ดังที่ได้แสดงในรายงานฉบับนี้, ความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศ (GID) ยังคงถูกใช้ในการวินิจฉัยในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน
226 HPP, APTN, UNDP (2015) p. 32.
227 เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดท�ำ 'ความผิดปกติทางอัตลักษณ์ทางเพศ' หรือค�ำว่า 'ความไม่สอดคล้องของเพศสถานะ' อัตลักษณ์ข้ามเพศสถานะก็ไม่ได้ถูกวินิจฉัยอีกต่อไปในลักษณะของความผิดปกติ
ทางจิตหรือผิดปกติทางพฤติกรรม; Transgender Europe (TGEU) (2014a). A step in the right direction: WHO proposes to remove FG “Gender Identity Disorders” from the mental and behavioural
disorders [Press Release]; Drescher, Jack et al. (2012). Minding the Body: Situating Gender Identity Diagnoses in the ICD-11. International Review of Psychiatry, 24 (6), pp. 568–77.
228 Ley 26743: Derecho a la identidad de género. [Law No. 26743: Right to gender identity]. An English translation of this Act is available at: https://globaltransaction. les.wordpress.com/2012/05/
argentina-gender-identity-law.pdf (Accessed 7 July 2016).
229 The Danish law, including an uno cial English language translation are available at TGEU (2014) Danish Trans Law Amendments 2014, 26 September, http://tgeu.org/danish-trans-law-amendments2014-l-182-motion-to-amend-the-act-on-the-danish-civil- registration-system (Accessed 9 August 2016).
230 Malta’s Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act; TGEU (2015) Malta Adopts Ground-breaking Trans and Intersex Law [Press Release] 1 April. Available at: http://tgeu.org/
malta-adopts-ground-breaking-trans-intersex-law/ (Accessed 9 August 2016).
231 Ireland’s 2015 Gender Recognition Act is available at: Transgender Equality Network Ireland (2015) Legal Gender Recognition in Ireland, http://www.teni.ie/page.aspx?contentid=586 (Accessed 9
August 2016).
232 Lov om endring av juridisk kjønn 17. june. 2016. Nr. 46 [Law amending legal status] 17. June 2016. Nr. 46]. ere is currently no English language translation available for this law. However, the
Norwegian law is available at: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016- 06-17-46 (Accessed 20 December 2016).
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บทที่ 11 บุคคลเพศก�ำกวมกับการรับรองเพศ
		สถานะทางกฎหมาย
การศึกษาวิจยั นีถ้ กู ออกแบบเพือ่ ศึกษาประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย ซึง่ มิได้มกี ารเก็บข้อมูล
เชิงรุกเกีย่ วกับกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และการพิพากษาของศาลเพือ่ ให้บคุ คลเพศก�ำกวมสามารถแก้ไขชือ่ เพศ หรือ
ค�ำน�ำหน้านามของตนในเอกสารทางราชการ อย่างไรก็ตามคณะวิจยั พบว่ามีบทบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับบุคคลเพศก�ำกวมอยู่ จึงตัดสิน
ใจทีจ่ ะรวบรวมข้อมูลเหล่านีแ้ ละน�ำเสนอในรายงานฉบับนีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการอ้างอิงในอนาคต อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์เชิงลึก
เกี่ยวกับกฎหมายการรับรองเพศสถานะส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมในประเทศไทยอยู่นอกขอบเขตของการศึกษาครั้งนี้
เพศก�ำกวม (Intersex) เป็นค�ำที่มีความหมายครอบคลุมความหลากหลายของร่างกายตามธรรมชาติซึ่งมีลักษณะร่วมกัน
คือ คุณลักษณะทางกายภาพ ฮอร์โมน หรือลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคลเพศก�ำกวมนัน้ ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเพศชาย
และเพศหญิงทีส่ งั คมคาดหวังแบบเหมารวม233 อย่างไรก็ตามในบริบทของสังคมไทยค�ำว่า ‘บุคคลเพศก�ำกวม’ และ ‘บุคคลข้ามเพศ’
มีฐานคิดทางวัฒนธรรมร่วมกัน และมักถูกน�ำมาปะปนร่วมกันภายใต้ค�ำว่า ‘กะเทย’ ปัจจุบันสังคมไทยยังขาดความรู้เกี่ยวกับตัว
ตนของบุคคลเพศก�ำกวมและปัญหาที่บุคคลเพศก�ำกวมต้องเผชิญ
ในประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย ในขณะที่บุคคลข้ามเพศยังไม่สามารถแก้ไขค�ำน�ำหน้านาม
หรือเครือ่ งหมายก�ำหนดเพศสถานะในสูตบิ ตั รได้ แต่บคุ คลเพศก�ำกวมยังมีทางเลือกทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างไปจากบุคคลข้ามเพศ
มาก
บุคคลเพศก�ำกวมบางคนอาจสามารถแก้ไขเพศทีถ่ กู ลงทะเบียนไว้ในเอกสารทัง้ หมดได้ อย่างไรก็ตามสิทธินจี้ ำ� กัดอยูเ่ ฉพาะ
กับคนทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่ามีภาวะเพศก�ำกวมตัง้ แต่แรกเกิดแล้วเท่านัน้ 234 (ยึดตามหลักอวัยวะเพศก�ำกวม) และต้องเป็นผู้ทไี่ ด้รบั
การผ่าตัด “ท�ำให้เพศเป็นปกติ” เพื่อท�ำให้อวัยวะเพศสอดคล้องกับความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระดับ
สากลนัน้ การผ่าตัดในลักษณะดังกล่าวมักกระทบเมือ่ บุคคลเพศก�ำกวมยังเด็กเกินกว่าทีจ่ ะให้ความเห็นชอบได้ แนวปฏิบตั นิ จี้ งึ ถูก
วิพากษ์วิจารณ์โดยกลไกและหน่วยงานของสหประชาชาติว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน235
การศึกษาครั้งนี้พบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายการรับรองเพศสถานะส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมที่ไม่ระบุเงื่อนทางการ
แพทย์หรือการผ่าตัด236 งานวิจัยส�ำหรับโครงการนี้พบเอกสารค�ำสั่งทางปกครองฉบับหนึ่งซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยในปี
พ.ศ. 2535 237 ขอบเขตของเอกสารนี้จ�ำกัดอยู่ที่บุคคลเพศก�ำกวมที่มี “อวัยวะคลุมเครือ” เท่านัน้
ค�ำสัง่ ทางปกครองนีอ้ อกเพือ่ ตอบสนองต่อกรณีในปี พ.ศ. 2535 ทีถ่ กู ร้องเรียนไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของประเทศไทย โดยทีบ่ คุ คลเพศก�ำกวมทีเ่ ป็นผูใ้ หญ่ตอ้ งการทีจ่ ะเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามในเอกสารทางกฎหมาย238 คณะกรรมการ
ขอให้กรมการปกครองชี้แจงว่าบุคคลเพศก�ำกวมสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และเอกสารทางกฎหมาย เช่น บัตร
ประจ�ำตัวประชาชน ได้หรือไม่ และถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายและระเบียบใด

233 APF (2016). p. 65.
234 นักเคลือ่ นไหวในประเด็นบุคคลเพศก�ำกวมหลายคนปฏิเสธภาษาทางการแพทย์ทใี่ ช้อธิบายถึงร่างกายของคนทีม่ เี พศก�ำกวม การก�ำหนดให้รา่ งกายของบุคคลเพศก�ำกวมเป็นความเจ็บป่วยถูกใช้ในการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับการผ่าตัดเพื่อบังคับให้ร่างกายของบุคคลเพศก�ำกวมสอดคล้องกับความเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง การรักษาเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจ
และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพจิต อารมณ์ กาย และสุขภาวะทางเพศของบุคคลที่มีเพศก�ำกวม ดังนั้นผู้เขียนรายงานฉบับนี้เลือกที่จะไม่ผลิตซ�ำ้ การใช้ค�ำที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้กับร่างกายที่เกิด
ขึ้นตามธรรมชาติของคนที่มีเพศก�ำกวม ทัง้ นี้มีการใช้ค�ำดังกล่าวเฉพาะเมื่อเป็นการอ้างอิงโดยตรงจากตัวบทที่อ้างอิง; Astraea Lesbian Foundation for Justice (2016).
235 UN Human Rights Council (2013); WHO, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA and UNICEF (2014); UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2015); WHO (2015).
236 การก�ำหนดเงื่อนไขทางการแพทย์และศัลยกรรมส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมในการแก้ไขเอกสารประจ�ำตัวของตนเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรุณาดูหัวข้อ 1.7 “บริบทสากล”
เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติม
237 ส�ำนักบริหารทางทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
238 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกิตพิ ร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559
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ในหนังสือราชการที่ออกโดยส�ำนักบริหารการทะเบียนมีการชีแ้ จงว่า บุคคลเพศก�ำกวมในกรณีนไี้ ด้รับการระบุว่าเป็นเพศ
ชายในสูตบิ ตั ร แต่ได้รบั “การวินจิ ฉัย” ว่ามี “ความผิดปกติของอวัยวะเพศ” และได้ผา่ นการผ่าตัด “เอาอวัยวะทีผ่ ดิ ปกติออกแล้ว”239
หนังสือราชการฉบับนี้ระบุว่าการผ่าตัดนัน้ “ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศ” ซึ่งจากหลักฐานนี้ “นายทะเบียนสามารถแก้ไข
หลักฐานในสูตบิ ัตรและทะเบียนบ้านตามความเป็นจริงตามระเบียบของส�ำนักบริหารการทะเบียน”240
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ยนื ยันว่าค�ำสัง่ ทางปกครองนีไ้ ด้จำ� กัดการแก้ไขบันทึกข้อมูลของบุคคลเพศก�ำกวม
ได้เฉพาะเมื่อความเป็นเพศก�ำกวมนัน้ เกิดจากการมี “อวัยวะเพศคลุมเครือ” ซึ่งถูกระบุไว้ ณ แรกเกิด และได้มีการผ่าตัดอวัยวะ
เพศให้สอดคล้องกับความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว241 ซึ่งเป็นการกีดกันบุคคลเพศก�ำกวมส่วนใหญ่ให้
ไม่สามารถการแก้ไขรายละเอียดเพศในข้อมูลทะเบียนราษฎร์ได้242
หลังจากนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�ำเอกสารเผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการดังกล่าว เอกสารเผยแพร่ดงั กล่าวนีไ้ ด้ระบุถงึ เอกสารต่างๆ ทีบ่ คุ คลเพศก�ำกวมทีม่ สี ทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูล
จ�ำเป็นต้องยื่นเพื่อการแก้ไขข้อมูลในรายการทะเบียนราษฎร์ โดยมีรายละเอียดดังนี243
้
1. ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับเพศสถานะและวิถีทางเพศ รวมทั้งความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการก�ำหนดค�ำน�ำหน้า
นามทีค่ วรใช้และบุคคลทีข่ อเปลีย่ นแปลงจ�ำเป็นต้องมีการผ่าตัดอวัยวะเพศให้มอี วัยวะเพศชายหรือหญิงอย่างใดอย่าง
หนึ่งในลักษณะที่ไม่มีความก�ำกวม
2. หมายเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
3. ชื่อของบุคคลที่เป็นพยานและไปแสดงตัว ณ ส�ำนักงานเขต หรือส�ำนักงานเขตตามภูมิล�ำเนา
แนวปฏิบตั นิ มี้ ปี ญ
ั หาในหลายระดับ กล่าวคือเป็นการตีตราบุคคลเพศก�ำกวม หรือคนทีม่ ี ‘อวัยวะเพศก�ำกวม’ ให้เป็นความ
ผิดปกติที่ควรได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ขัดกับหลักฐานด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันชี้ชัดว่า
การผ่าตัดดังกล่าวโดยมากมักกระท�ำก่อนที่บุคคลเพศก�ำกวมจะมีอายุมากพอที่จะให้ความยินยอม ภายในสถานการณ์นี้
แนวปฏิบัตดิ ังกล่าวนับเป็นการละเมิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนหลายประการ
แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะถูกก�ำหนดขึ้นอย่างชัดเจน แต่เงื่อนไขในการพิจารณาเพศสถานะและวิถีทางเพศของบุคคล
เพศก�ำกวมก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้นมิได้ค�ำนึงถึงสิทธิในการก�ำหนดใจตนเองของบุคคลเพศก�ำกวม
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าวิถีทางเพศของบุคคลเพศก�ำกวมถูกน�ำมาใช้ในการพิจารณาด้วย ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศก�ำกวมในประเทศไทย นั่นคืออัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศยังคงถูกรับ
รู้ภายใต้กรอบวิถีทางเพศแบบรักต่างเพศ ส่งผลให้บุคคลเพศก�ำกวมที่รักต่างเพศมีแนวโน้มที่จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
เอกสารมากกว่าบุคคลเพศก�ำกวมที่มีวิถีทางเพศกับคนเพศเดียวกัน244 บุคคลเพศก�ำกวมมีความหลากหลายในวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศเช่นเดียวกับคนอื่นๆ และไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศนั้น ถ้าบุคคล
เพศก�ำกวมต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องเพศในเอกสาร หลักฐานทางการแพทย์ของวิถีทางเพศก็ไม่ควรเป็นเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนแปลงนัน้

239 รองผู้อ�ำนวยการ, ส�ำนักบริหารทางทะเบียน (2545). หนังสือถึงหน่วยบริหารทางทะเบียนพิษณุโลก ที่ มท.0322/9158 ลงวันที่ 21 ตุลาคม
240 ส�ำนักบริหารทางทะเบียน (2545) ข้อที่115: ระเบียบนี้ระบุว่าเพื่อที่จะแก้ไขเนื้อหาในเอกสารทะเบียนราษฎร์ผู้ร้องขอจะต้องส่งเอกสารไปยังนายทะเบียนอ�ำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ถ้าการจดทะเบียน
ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วให้แก้ไขเนื้อหาในเอกสารทะเบียนราษฎร์ต่อไป
241 นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกิตพิ ร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559
242 บุคคลเพศก�ำกวมมีอยูห่ ลายรูปแบบ ซึง่ รวมถึง เพศก�ำกวมในระดับโครโมโซมหรือระดับฮอร์โมนทีไ่ ม่ได้สง่ ผลให้มอี วัยวะเพศก�ำกวมตัง้ แต่แรกเกิด เป็นผลให้บคุ คลเพศก�ำกวมจ�ำนวนมากอาจไม่พบว่าตนเอง
คือบุคคลเพศก�ำกวมจนกว่าจะถึงวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่
243 National Human Rights Commission of Thailand (2012). Request for the revision of the civil registration record: in case of the request for the revision of name title of intersex persons at birth
[Pamphlet].
244 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครัง้ ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มิถุนายน 2559 อาคารส�ำนักงานเลขาธิการสหประชาชาติ กรุงเทพ
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ตัวอย่างส�ำคัญของการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลเพศก�ำกวมในระดับสากล คือกรณีของ
ประเทศมอลตา กฎหมายของประเทศมอลตาได้คำ� นึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร และเป็นครัง้
แรกในโลกทีห่ ้ามการผ่าตัดทีเ่ รียกว่า ‘การท�ำให้เพศเป็นปกติ’ ในทารกทีม่ ภี าวะเพศก�ำกวม และเป็นประเทศทีส่ องในโลกหลังจาก
ประเทศออสเตรเลียทีป่ กป้องคุ้มครองบุคคลเพศก�ำกวมจากการเลือกปฏิบตั โิ ดยการระบุอย่างชัดเจนว่าห้ามการเลือกปฏิบตั ดิ ้วย
เหตุแห่งความเป็นเพศก�ำกวม245
ค�ำแถลงการณ์จากการประชุมบุคคลเพศก�ำกวมระหว่างประเทศครัง้ ที่ 3 ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผู้ประชุมจาก
ภูมิภาคเอเชียด้วยนั้น ได้วางกรอบการรับรองทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมโดยค�ำนึงถึงสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย อ�ำนาจ
และความชอบธรรม และสิทธิในการก�ำหนดใจตนเอง ค�ำแถลงการณ์นี้ได้เสนอแนวการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับการรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมายของบุคคลเพศก�ำกวมไว้ดังนี้
∞∞ เสนอให้ลงทะเบียนเด็กเพศก�ำกวมในฐานะเพศหญิงหรือเพศชาย โดยต้องตระหนักว่าเด็กเหล่านีเ้ มือ่ เติบโตขึน้ แล้วอาจ
ระบุเพศหรือเพศสถานะของตนแตกต่างไปจากที่ลงทะเบียนไว้
∞∞ ส่งเสริมให้การจ�ำแนกเพศหรือเพศสถานะสามารถแก้ไขได้ภายหลังผ่าน โดยมีขนั้ ตอนทีง่ า่ ยไม่ซบั ซ้อน และเป็นไปตาม
การร้องขอของบุคคลเพศก�ำกวม ผูใ้ หญ่และผูเ้ ยาว์ทกุ คนสามารถทีจ่ ะเลือกเป็นเพศหญิง (F) เพศชาย (M) เพศสถานะ
ที่อยู่นอกระบบเพศขัว้ ตรงข้าม หรือเลือกมากกว่าหนึ่งได้ ทั้งนี้ในอนาคตเพศหรือเพศสถานะไม่ควรถูกระบุในสูติบัตร
หรือเอกสารระบุตัวตน เช่นเดียวกันกับเชื้อชาติหรือศาสนา

245 บุคคลเพศก�ำกวมได้รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย "ลักษณะทางเพศ" ของมอลตาปี พ.ศ. 2558 และในประเทศออสเตรเลีย 'ความเป็นเพศก�ำกวม' ถูกเพิ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองตามตาม
พระราชบัญญัตกิ ารเลือกปฏิบตั ทิ างเพศของรัฐบาลกลาง 1984 (Cth) ในปี พ.ศ. 2556 เช่นเดียวกับวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ; อัตลักษณ์ทางเพศของมอลตาการแสดงออกทางเพศ และคุณลักษณะ
ทางเพศ 2015; TGEU (2015); มูลนิธิ Open Society (2014)
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บทสรุป
รายงานนีไ้ ด้รวบรวมและศึกษากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายจ�ำนวนหนึง่ ในประเทศไทยทีไ่ ด้รวมเอาบุคคลข้าม
เพศเข้าไว้ในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายเหล่านัน้ ซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้บังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งให้ความคุ้มครองจาก
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และได้มีการก�ำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมีผล
บังคับใช้กับผู้หญิงข้ามเพศอย่างไร อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแสดงถึงความคืบหน้า แต่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือนโยบายต่างๆ ก็ยังไม่ได้ให้ความส�ำคัญอย่างเพียงพอกับการปกป้องบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติและ
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ดังที่รายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็น ประเทศไทยมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ จ�ำนวนมาก ที่มีการเลือก
ปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น กฎหมายค�ำน�ำหน้านามบุคคลที่ก�ำหนดให้มีการใช้ค�ำน�ำหน้านามตามเพศ
ที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด การแยกเพศของชุดเครื่องแบบในระบบการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตามฐานแนวความคิดแบบเพศ
ขั้วตรงข้ามผู้ชายและผู้หญิงตามเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และการตรวจคัดกรองทางการทหารที่คัดผู้หญิงข้ามเพศออกจาก
การเป็นผู้สมัคร
นอกจากนี้ กระบวนการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ไ ด้ น� ำ ไปสู ่ ค วามกั ง วลของบุ ค คลข้ า มเพศว่ า แนวคิ ด เรื่ อ ง เพศ
จะถูกตีความให้หมายรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศหรือไม่ ดังเช่นในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ที่ถูกยกเลิกไป
ทัง้ นีก้ ารตีความค�ำว่า เพศ ทีห่ มายรวมถึงความหลากหลายทางเพศเป็นสิง่ ส�ำคัญส�ำหรับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
ข้ามเพศ
รายงานนีม้ องว่าพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดส�ำหรับการรณรงค์
ขับเคลือ่ นเชิงนโยบายให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย และยังเป็นเครือ่ งมือส�ำหรับการแก้ไขบทบัญญัตทิ เี่ ป็นการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ บุคคลข้ามเพศในทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัตฉิ บับนีย้ งั เป็นกฎหมายใหม่ ความเข้มแข็งและความครอบคลุม
ของการน�ำไปปฏิบตั ใิ ช้ยงั เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งจับตามองกันต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 17 ของกฎหมายฉบับนีไ้ ด้กำ� หนดข้อยกเว้นเฉพาะเอา
ไว้ เช่น การเลือกปฏิบตั บิ นฐานของความเชือ่ ทางศาสนา ข้อยกเว้นนีอ้ นุญาตให้มกี ารเลือกปฏิบตั ซิ งึ่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนสากลว่าด้วยการต่อต้านการเลือกปฏิบัต246
ิ
ทั้งนี้ในระหว่างการเขียนรายงานฉบับนี้และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมอภิปรายโต๊ะกลมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เกิดการระบุประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

246 Universal Declaration of Human Rights, Articles 1, 2 and 7; International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966) Article 26; International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights (ICESCR, 1966) Article 2 (2),3; CEDAW Articles 1-4; CRC Article 1.
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
1. การป้องกันการเลือกปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐสภา

∞∞ ด�ำรงไว้ซ่งึ การตีความค�ำว่า “เพศ” ให้ครอบคลุมถึงบุคคลข้ามเพศใน “เจตนารมย์” ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
∞∞ ท�ำให้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายทัง้ หมดเป็นไปตามหลักการของการไม่เลือกปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนสากล
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ สร้างความตระหนักในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพการค้า และสาธารณชน และสร้าง
ความเข้าใจว่านิยามของเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้างที่
เป็นบุคคลข้ามเพศด้วย
∞∞ ทบทวนและแก้ไขข้อยกเว้นในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องไปกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งจะ
ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ในการเลือกปฏิบัติกับบุคคลข้ามเพศได้
∞∞ ให้สมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ และคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้รับการพัฒนาให้มคี วามละเอียดอ่อนต่อประเด็นของบุคคลข้ามเพศภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน
∞∞ ด�ำเนินการให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนตามพระราชบัญญัตินี้
∞∞ สร้างความชัดเจนในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัตเิ กี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ให้สามารถส่งเสริม
ชดเชย เยียวยาให้กับผู้ท่ถี ูกเลือกปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถึงบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ทบทวนกฎหมายทีม่ อี ยูเ่ พือ่ ไม่ให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิศ์ รีของบุคคลข้ามเพศ และหากเกิดผลกระทบ
เชิงลบเกิดขึ้นจะต้องด�ำเนินการให้เกิดกลไกตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติในการตั้งข้อสังเกตุว่ากฎหมายนั้นขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรือไม่ และแสวงหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายให้ดีขึ้น
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม

∞∞ สร้างความชัดเจนให้การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายถูกระบุและให้ความส�ำคัญอยูใ่ นแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
ในส่วนของแผนงานว่าด้วยความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
∞∞ ติดตาม บันทึก และส่งเสริมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีแผนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภายในหน่วยงาน
2. การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�ำงาน
กระทรวงแรงงาน

∞∞ ติดตาม บันทึก และส่งเสริมการด�ำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001
– 2553 ของนายจ้างทัง้ ภาครัฐและเอกชน
∞∞ ด�ำเนินการให้มาตรฐานแรงงานไทยถูกน�ำไปปฏิบตั ใิ นการจ้างงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่ เป็นตัวอย่างในการด�ำเนินการทีด่ ี
แก่นายจ้างอื่นๆ น�ำไปปฏิบัติตามได้
∞∞ พิจารณาทบทวนเรือ่ งชุดเครือ่ งแบบข้าราชการพลเรือนและให้แนวทางในการปฏิบตั เิ พือ่ ให้และข้าราชการ และผูส้ มัครเข้ารับ
ราชการพลเรือนที่เป็นบุคคลข้ามเพศสามารถปฏิบัติตามอัตลักษณ์ทางเพศของตน
∞∞ ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการคุกคามทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลไกในการร้องเรียนพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติ
ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
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∞∞ ก�ำหนดให้มมี าตราการพิเศษและมีนโยบายในการปกป้องคุม้ ครองแรงงานต่างชาติทเี่ ป็นบุคคลข้ามเพศรวมไปถึงผูป้ ฏิบตั งิ าน
ให้องค์กรต่างประเทศที่กฎหมายแรงงานไทยไม่คุ้มครอง
่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ส่งเสริมการน�ำเอาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไปบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รวมทั้งพัฒนาแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตฯิ ส�ำหรับนายจ้างทัง้ ภาครัฐและเอกชน
∞∞ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการใช้กลไกของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายใดที่ยังคงเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ
3. การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

∞∞ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และโรงเรียนในการร่างแนวทางทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ
เครือ่ งแบบส�ำหรับนักเรียน นักศึกษาทีข่ า้ มเพศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นระดับสากลเพือ่ ประโยชน์และสวัสดิภาพ
สุงสุดของนักเรียน นักศึกษาที่ข้ามเพศ
∞∞ พัฒนาและบังคับใช้นโยบายการป้องกันการกลัน่ แกล้งกันในกลุม่ นักเรียนส�ำหรับนักเรียนทุกเพศสถานะ โดยเฉพาะการจัดการ
กับผู้กระท�ำการกลั่นแกล้ง (ซึ่งหมายรวมถึงครูอาจารย์ด้วย) ให้ปราศจากการเลือกปฏิบัตดิ ้วยเหตุแห่งเพศ วิถีทางเพศ หรือ
อัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้กระท�ำหรือผู้ถูกกระท�ำ
∞∞ บังคับใช้ขอ้ ก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555)247 ซึง่ ก�ำหนดให้ตอ้ งเพิม่ โอกาสในการ
ศึกษาให้กับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
่ ระชุมอธิการบดีแห่ง
่ คงของมนุษย์ และทีป
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน
ประเทศไทย

∞∞ ท�ำงานกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ให้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอดคล้องและเป็นไปตามพ
ระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎหมายรองรับเป็นของตนเองจึงไม่สามารถ
แก้ไขได้ดว้ ยพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศเนือ่ งจากล�ำดับชัน้ ของกฎหมายเท่ากัน อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศสามารถใช้เป็นแนวทางส�ำหรับการปฏิบัตทิ ี่ดีส�ำหรับความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทย
∞∞ ส่งเสริมให้คณาจาย์ ผู้บริหาร หรือบุคลากรอืน่ ๆ มีความละเอียดอ่อนต่อมิตคิ วามหลากหลายของวิถที างเพศ และอัตลักษณ์
ทางเพศ
∞∞ ด�ำเนินการให้นักเรียนสามารถเข้าเรียน เข้าสอบ และใช้พ้นื ที่สาธารณะโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเครื่องแบบ
∞∞ ด�ำเนินการให้มหี อ้ งน�ำ้ ส�ำหรับทุกเพศหรือห้องน�ำ้ ทีเ่ ป็นมิตรและปลอดภัยต่อบุคคลข้ามเพศ และมีการออกแบบเครือ่ งอ�ำนวย
ความสะดวกที่จ�ำเป็นที่ค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีของบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยค�ำนึงถึงสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของนักเรียนข้ามเพศ โดยอนุญาตให้สวมใส่
ชุดเครื่องแบบที่ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศ
4. การรับรองโดยกฎหมาย: นิยาม

่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ใช้อ�ำนาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการพัฒนานิยามที่ครอบคลุมของบุคคลข้ามเพศ
อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ วิถที างเพศ และลักษณะทางเพศสรีระ ซึง่ สามารถให้ทกุ ระบบกฎหมายน�ำไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบเดียวกัน ซึ่งหลังจากพัฒนานิยามเสร็จแล้วอาจน�ำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�ำหรับการตรากฎหมายและประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้นิยามเหล่านี้สามารถที่จะรวบรวมอยู่ในพจนานุกรมกฎหมาย
ไทยได้อีกด้วย
247 ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก�ำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ.2555
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การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

∞∞ พัฒนาร่างกฎหมายส�ำหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลข้ามเพศ ด้วยการรับฟังความเห็นจากบุคคล
ข้ามเพศ โดยที่
∞∞ ด�ำเนินการให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไขเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด และค�ำน�ำหน้านามในเอกสารการเกิด
ทะเบียนราษฎร์ และเอกสารทางราชการอื่นๆ
∞∞ ระบุนิยามของบุคคลข้ามเพศที่มีครอบคลุมความหลากหลายของบุคคลข้ามเพศ
∞∞ ต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย
ความเป็นส่วนตัว เจตจ�ำนงในการก�ำหนดตัวเอง และสิทธิอ�ำนาจในเนื้อตัวร่างกาย
∞∞ การรับรองเพศสถานะต้องเข้าถึงได้สำ� หรับบุคคลข้ามเพศทุกๆ คน ทัง้ นีโ้ ดยมิจำ� เป็นต้องมีหลักฐานจากการวินจิ ฉัย
หรือการรักษาโดยแพทย์ และไม่ต้องค�ำนึงถึงการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ทางเพศ
∞∞ มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งด�ำเนินการเมื่อมีการยื่นค�ำร้องบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศที่
ผู้ยื่นค�ำร้องนิยามด้วยตนเอง และได้รับการยืนยันโดยพยานหลักฐานตามกฎหมาย
∞∞ สอดคล้องกับการป้องกันการเลือกปฏิบัติในพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ
5. เอกสารราชการ: ค�ำน�ำหน้านาม

่ คงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ พัฒนากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายที่ท�ำให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�ำหน้านามได้ โดยที่:
∞∞ อยู่บนพื้นฐานของการนิยามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ซึ่งยืนยันได้จากพยานหลักฐานตามกฎหมาย
∞∞ ไม่ต้องร้องขอหลักฐานการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
การวินิจฉัยโดยแพทย์
6. การศึกษาและฝึกอบรมของผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจ
่ คงของมนุษย์
กระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ส่งเสริมให้กฎหมายและผู้ก�ำหนดนโยบายมีความละเอียดอ่อนในมิติอัตลักษณ์ทางเพศ วิถีทางเพศ และลักษณะทาง
เพศสรีระ เพื่อให้กฎหมายและการตัดสินใจนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นย�ำและมีความชัดเจนในเนื้อหา ซึ่งจะน�ำไปสู่
ความชัดเจนในการตีความและน�ำไปปฏิบตั ิ และเป็นไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล และมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ
∞∞ พัฒนาและจัดให้มกี ารอบรมด้านกฎหมาย หรือแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ และการน�ำเอาพระราชบัญญัติ
ไปบังคับใช้ รวมทัง้ เชื่อมโยงถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล
7. บุคคลข้ามเพศกับการรับราชการทหาร
กระทรวงกลาโหม

∞∞ พิจารณาทบทวนแนวปฏิบตั ใิ นการเกณฑ์ทหารโดยค�ำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ โดยไม่กดี กันชายหรือผูห้ ญิง
ข้ามเพศจากการสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองเกิน โดยหมายรวมถึงการพิจารณาทบทวนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:
∞∞ พิจารณาว่าผู้หญิงข้ามเพศได้รบั การยกเว้นในการเข้ารับราชการทหารกองเกินในฐานะผู้หญิง ซึ่งในประเทศไทย
ผูห้ ญิงมิจำ� เป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และยังควรพัฒนาแนวทางระดับชาติในการเกณฑ์ทหารส�ำหรับผูห้ ญิง
ข้ามเพศด้วย
∞∞ ยกเลิกกระบวนการคัดกรองผู้หญิงข้ามเพศทุกคนซึ่งมิใช่กระบวนการที่เป็นทางการในการเกณฑ์ทหาร
∞∞ อนุญาตให้ผู้ชายข้ามเพศ และผู้หญิงข้ามเพศสมัครเข้ารับราชการทหารกองเกินเหมือนกับพลเมืองไทยคนอื่นๆ
โดยปราศจากข้อจ�ำกัดเงื่อนไขเพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด

ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
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8. บุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง
กระทรวงยุติธรรม

∞∞ หมายรวมเอาบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังให้ได้การรับรองเพศสถานะ
∞∞ พัฒนาแนวนางทีม่ คี วามเคารพและละเอียดอ่อนส�ำหรับกระบวนการตรวจค้น และกระบวนการคุมขังบุคคลข้ามเพศบนหลัก
การของความจ�ำเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส�ำหรับทุกคนในสถานคุมขัง รวมถึงบุคคลที่ อัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจาก
เพศที่ถูกก�ำหนด ณ แรกเกิด
∞∞ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสถานคุมขังมีความละเอียดอ่อนต่ออัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยการอบรมในประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศสถานะ โดยที่เน้นย�ำ้ ถึงประเด็นการตรวจค้น การคุมขัง การฟื้นฟู และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�ำหรับบุคคล
ข้ามเพศที่ถูกคุมขัง
∞∞ ด�ำเนินการให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศมีสิทธิในการอยู่ในที่ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกว่าจะอยู่ในสถานที่คุมขังส�ำหรับผู้ชาย
หรือผู้หญิง หรือที่อื่นๆ ที่ปลอดภัยได้
∞∞ ด�ำเนินการให้บคุ คลข้ามเพศในสถานคุมขังให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพในการปรับเปลีย่ นเพศทีถ่ กู ก�ำหนด ณ แรกเกิดให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ ในระดับที่เทียบเท่ากับบุคคลข้ามเพศที่มิได้ถูกคุมขัง ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมน
และการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บุคคลข้ามเพศตระหนักถึงประมวลระเบียบการต�ำรวจฯ ข้อ 139 ตั้งแต่
เวลาที่ถูกจับกุม เพื่อให้เมื่อเป็นไปได้ บุคคลข้ามเพศสามารถได้รับการคุมขังแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นๆ หากบุคคลข้ามเพศ
ปรารถนาเช่นนัน้
9. การให้ค�ำปรึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

∞∞ ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศและองค์กรบุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาในทุกระยะของ
การพัฒนา การแก้ไข หรือปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายที่อาจมีผลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศโดยตรง
10. บุคคลเพศก�ำกวม

่ คงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมัน

∞∞ ส่งเสริมให้การจ�ำแนกเพศสรีระหรือเพศสถานะ รวมถึงค�ำน�ำหน้านามสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ไม่ยุ่งยากหากมีการร้องขอจากบุคคลเพศก�ำกวม กระบวนการบริหารจัดการควรจะด�ำเนินไปตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
สากล โดยที่:
∞∞ ขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้บุคคลเพศก�ำกวมทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ มิใช่จ�ำกัดอยู่เพียง
เฉพาะบุคคลที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือเมื่อแรกเกิดเท่านั้น
∞∞ ยกเลิกเงื่อนไขส�ำหรับบุคคลเพศก�ำกวมที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือที่ระบุว่าต้องผ่านกระบวนการศัลยกรรมเพื่อ
ร่างกายสอดคล้องกับความเป็นชายหรือหญิงที่ถูกก�ำหนดโดยสังคมจึงจะได้รับการรับรองเพศสถานะ
∞∞ ยกเลิกเงือ่ นไขทีร่ ะบุวา่ ต้องมีใบรับรองแพทย์ทใี่ ห้รายละเอียดทัง้ เพศสถานะ และวิถที างเพศของบุคคลเพศก�ำกวม
ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม เพศสรีระ หรือเพศสถานะ
11. การวินิจฉัยทางการแพทย์กับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

∞∞ ด�ำเนินการเพือ่ ยกเลิกเงือ่ นไขซึง่ ก�ำหนดให้การวินจิ ฉัยทางการแพทย์ว่าบุคคลข้ามเพศเป็น “ความผิดปกติของอัตลักษณ์ทาง
เพศ” หรือมีพยาธิสภาพทางจิตวิทยาลักษณะอื่นๆ เป็นเงื่อนไขส�ำหรับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และ
การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงการแต่งกายหรือเครื่องแบบ
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พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ข้อ 24
ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท�ำบัตรประจ�ำประชาชน พ.ศ. 2554 ข้อ 11
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548
ค�ำพิพากษาศาลฎีกาที่ 157/2524
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553
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European Court of Human Rights

Affaire A.P., Garçon et Nicot v. France (79885/12, 52471/13 and 52596/13), 6 April 2017
Argentina

Ley No. 26743: Derecho a la identidad de género, B.O. No. 32.404, 24 May 2012, pp.2-3. (Law No. 26743: Right to
gender identity, Official Bulletin (Boletín Official = B.O.) No. 32.404, 24 May 2012, pp. 2-3)
Australia

Births, Deaths and Marriages Registration Amendment Bill 2016 (VIC)
Bolivia

Ley No. 807: Ley de Identidad de Género, Gaceta, Official Edición 861NEC, 21 Mayo 2016 (Law No 807: The Gender Identity
Law, Official Gazette Edition 861NEC, 21 Mayo 2016)
Colombia

Ministerio de justicia y del derecho decreto 1227 de 2015, 4 Junio 2015 (Ministry of Justice Decree 1227 of 2015, 4 June 2015)
Denmark

Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister ((Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig
som tilhørende det andet køn), Til lovforslag nr. L 182, Folketinget 2013-14 (Motion to amend the Act on the (Danish)
Civil Registration System (Granting a new social security number to people who experience themselves as belonging to
the opposite sex) Bill Nr. 182, Danish Parliament 2013-14)
Ireland

Gender Recognition Act 2015
Malta

Gender Identity, Gender Expression, and Sex Characteristics Act 2015
Norway

Lov om endring av juridisk kjønn 17. juni 2016. Nr.46 [Law amending legal status] 17. June 2016. Nr. 46]
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ภาคผนวก
่ ผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รายชือ
ในประเด็นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทยครั้งที่ 1
21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ อาคารส�ำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

อัจฉราฉวี หาสุณหะ

นักพัฒนาสังคมช�ำนาญการพิเศษ

กันตพงศ์ รังษีสว่าง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายนิติการ

พันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์แผนและนโยบาย

ทิพวรรณ จิตรัตน์

เจ้าพนักงานปกครองช�ำนาญการ

ดร. แท้จริง ศิริพานิช

กรรมการ

มนต์สวรรค์ วุฒยิ ิ่งยง
เคท ครั้งพิบูลย์

เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ผู้ร่วมก่อตัง้ และ คณะท�ำงาน

ณัท ไกรเพชร

ผู้ประสานงานเครือข่าย

ฐิติญานันท์ หนักป้อ
วรรณพงษ์ ยอดเมือง
รณภูมิ สามัคคีคารมย์

ผู้อ�ำนวยการ
ที่ปรึกษา UNDP
อาจารย์

นาดา ไชยจิตต์
บุษกร สุรยิ สาร
แจ็ค เบิร์น

นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิบุคคล
ข้ามเพศและอินเทอร์เซ็กส์
และ ที่ปรึกษา UNDP
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ระดับภูมภิ าค

เอสเธอร์ กิสโมดิ

ที่ปรึกษา ระดับภูมภิ าค

คาทรี คิวโิ อจา

Programme Specialist
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักบริหารทางทะเบียน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(NHRCT)
มูลนิธิเอ็มพลัส
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน(Thai TGA)
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(APTN)
มูลนิธิซสิ เตอร์ส
UNDP
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เครือข่ายผู้ชายข้ามเพศ (TMAT)
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส (HON)
UNDP
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
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เจนเซ่น เบิร์น
เออร์เนสท์ โนรอนฮา

เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน และ
ความหลากหลายทางเพศ
เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน

ทีเวีย กวม

นักศึกษาฝึกงาน

สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์

เจ้าหน้าที่ด้านธรรมาภิบาล สิทธิ
มนุษยชน และความหลากหลาย
ทางเพศ

ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำประเทศไทย
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่ ผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการรับรองอัต
รายชือ
ลักษณ์ทางเพศในประเทศไทย ครั้งที่ 2
16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ อาคารส�ำนักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิริ

ผู้ก�ำกับการ

ดร. ดล บุนนาค

กิติพร บุญอ�่ำ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน
และครอบครับ จังหวัดสกลนคร
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสิทธิ
และสถานะภาพบุคลล
ส่วนการทะเบียนทั่วไป
เลขานุการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริม
และระงับข้อพิพาท
เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน

พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม

ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการกองการสัสดี

พงษ์ธร จันทร์เลื่อน

กรรมการ

สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
เจษฏา แต้สมบัติ

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ

กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล
มนต์สวรรค์ วุฒยิ ิ่งยง
นัยนา สุภาพึ่ง
ณัท ไกรเพชร

ผู้ร่วมก่อตัง้
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ประสานงานเครือข่าย

ฐานกาญจน์ วงศ์วศิ ิษฎ์ศิลป์

ผู้ก่อตั้ง

ทฤษฎี สว่างยิ่ง

ผู้อ�ำนวยการ

บุญชู แจ้งเจริญกิจ

ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อาจารย์

ค�ำนวณ วิบูลย์พันธ์
กรรณิการ์ เจริญลักษณ์
เกิดโชค เกษมวงศ์จติ ร์

รณภูมิ สามัคคีคารมย์

76

กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 3
กองคดีอาญา
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร
ส�ำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุตธิ รรม
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(NHRC)
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
กระทรวงกลาโหม
คณะกรรมการส่งสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
เพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA)
เครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย (TMAT)
มูลนิธิเอ็มพลัส
มูลนิธิธรี นาถ กาญจนอักษร
เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก
(APTN)
กลุ่มพลังบันดาลใจบุคคลข้ามเพศ
(Transpiration Power)
เครือข่ายสุขภาพและโอกาส พัทยา (HON)
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์

ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ดร. บุษกร สุรยิ สาร
สุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์
นาดา ไชยจิตต์
วรรณพงษ์ ยอดเมือง

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ประจ�ำสถาบัน PAI
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
และพัฒนาทักษะทางกฎหมาย
ที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ด้านธรรมภิบาล
สิทธิมนุษยชน และความหลากหลาย
ทางเพศ
นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิบุคคล
ข้ามเพศและอินเทอร์เซ็กส์
และที่ปรึกษา UNDP
ที่ปรึกษา UNDP

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถาบัน PAI

คณะนิติศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ส�ำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�ำประเทศไทย
UNDP
UNDP
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ข้อมูลส่วนหนึ่งจากมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553
5.6 การเลือกปฏิบัติ
5.6.1 สถานประกอบกิจการต้องไม่กระท�ำ หรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ทั้งการจ่ายค่าจ้าง และ
ค่าตอบแทนในการท�ำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือต�ำแหน่งหน้าที่
การเลิกจ้าง การเกษียณอายุการท�ำงานและอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ความพิการ การติดเชือ้ เอชไอวี การเป็นผู้ป่วยเอดส์ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการ
ลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
5.6.2 สถานประกอบกิจการต้องไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรือกระทําการใดๆ ทีจ่ ะเป็นผลกระทบต่อการใช้ส้ ทิ ธิของลูกจ้างที่
ไม่มผี ลเสียหายต่อกิจการ ในการดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกบเชือ้ ชาติ ประเพณีประจาํ ชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ การเป็นกรรมการ
ลูกจ้าง การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือพรรคการเมืองและการแสดงออกตามทัศนคติส่วนบุคคลออื่นๆ
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รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยโดยนักวิจัย นาดา ไชยจิตต์ และ วรรณพงศ์ ยอดเมือง
พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิริ ผู้ก�ำกับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�ำนวน 3 กองคดีอาญา
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
คุณฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์, นักกิจกรรมกลุ่ม Transpiration Power และอดีตนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ, ผู้อ�ำนวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยมหิดล
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559
คุณค�ำนวณ วิบูลย์พันธ์, หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสิทธิและสถานะภาพบุคคล ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�ำนักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559
คุณเกิดโชค เกษมวงศ์จติ ร, ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมและระงับข้อพิพาท กรมคุม้ ครอง สิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุตธิ รรม
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559
คุณกิติพร บุญอ�่ำ, เจ้าหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2559
คุณกฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล, ประธานเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559
พ.ท. ปิยะชาติ ประสานนาม, ทหารกองการสัสดี กองการรักษาดินแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2559
รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�ำสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559
คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์, คณะอนุกรรมการร่างอนุบญ
ั ญัตติ ามพระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
คุณวรนิฐฐา บัณฑิตผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
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โครงการพั ฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�ำนักงานประเทศไทย

ชั้น 12 อาคารสหประชาชาติ
ถนนราชด�ำเนินนอก
กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2304 9191
โทรสาร: +66 2280 4294
Twitter: @UNDPThailand
เว็
82ปไซต์: http://www.th.undp.org/
การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย

