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คำานิยม
 บุคคลข้ามเพศจ�านวนมากเผชิญกับความท้าทายในชีวิต 
ประจ�าวัน เพราะเพศสถานะทางกฎหมายที่ปรากฎในเอกสารแสดงตัว
ตนต่างๆ ไม่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขา เรื่องท่ัวๆ ไป
ในชวีติเช่น การเปิดบญัชธีนาคาร หรอืการขอเอกสารการเดนิทางไปต่าง
ประเทศ สามารถก่อให้เกิดการคุกคาม และความรุนแรง การถูกกล่าว
หาว่าใช้เอกสารปลอมท�าให้บ่อยครั้งบุคคลข้ามเพศถูกบังคับให้ต้องเปิด
เผยเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ แม้เจ้าตัวจะไม่ต้องการเปิดเผยก็ตาม

 การขาดการรบัรองเพศสถานะจงึท�าให้เกดิการกดีกนัทางสงัคม 
การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรง เมื่อบุคคลนั้นถูกรับรู้ว่า 
แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทางเพศ เพียงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศและ/
หรือการแสดงออกไม่ได้สอดคล้องไปกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด  

ดงันัน้เป้าประสงค์ของการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายจงึเป็นไปเพือ่แก้ไขช่องว่างดงักล่าว และเป็นการให้การรบัรองเพศสถานะ
ทางกฎหมายกบับคุคลข้ามเพศอย่างเป็นทางการ การรับรองเพศสถานะเป็นสิง่จ�าเป็นตามหลกัสทิธมินษุยชนเพือ่ให้บคุคลข้ามเพศ
ได้มสี่วนร่วมทางสังคมอย่างสมบูรณ์และเพื่อป้องกันการเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ผ่านกฎหมายฉบับแรกที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ คือ พระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึง่ได้มกีารป้องกนัการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมด้วยเหตแุห่งเพศ กฎหมายนี้เป็นเครือ่งมอืแรก
ของประเทศไทยทีม่คีวามครอบคลมุถงึบคุคลข้ามเพศ ขณะนี้ประเทศไทยก�าลงัพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในการพฒันากฎหมาย
ว่าด้วยการรับรองเพศสถานะ กระบวนการดังกล่าวจ�าเป็นต้องประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลข้ามเพศ

 แผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2561-2564 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติซึ่งได้ก�าหนดแนวทางใหม่ของโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติในการช่วยให้ประเทศต่างๆ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืนในปี พ.ศ. 2573 ได้เสนอให้ลด 
ความไม่เสมอภาคทางเพศลงและในขณะเดียวกันก็เสนอให้เสริมพลังให้กับกลุ่มประชากรที่เปราะบางซึ่งเป็นส่วนส�าคัญยิ่งต่อ 
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน การตอบสนองต่อความจ�าเป็นของกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มชายขอบ เช่น กลุ่มบุคคล 
ที่มคีวามหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งในการแสดงความยนืยันว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นก้าวส�าคญัของประเทศไทยในการปฏบิตัติามข้อก�าหนดของสนธสิญัญาระหว่าง
ประเทศด้านสทิธมินษุยชนและค�ามั่นสญัญาทางนโยบายในระดับภูมภิาค ในการเคารพ การป้องกัน และเตมิเต็มสทิธมินุษยชนให้
กับทุกคนซึ่งรวมถึงบุคคลข้ามเพศด้วย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะยังคงท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเข้าถึง 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายอย่างรอบด้านเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย และใน 
ประเทศอื่นๆ ในภูมภิาคเอเชยี

 ข้าพเจา้หวงัวา่รายงานฉบบันี้จะสามารถให้ข้อมลูการพฒันากฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วกบัการรบัรองเพศสถานะของ
ประเทศไทย และสามารถเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ หรอืกลุ่มอื่นๆ ที่ถูกท�าให้เป็นชายขอบ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตจิะท�างานอย่างต่อเนื่องและ
ใกล้ชดิกบัภาคเีครอืข่ายภาครฐัและประชาสงัคม เพือ่น�าไปสู่สงัคมทีไ่ม่ได้ใครไว้เบื้องหลงัและการมสีทิธมินุษยชนของทกุคนต่อไป

มาร์ตนิ ฮาร์ท-แฮนเซ่น 
รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ



5ค�ำนิยม

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนษุย์ มภีารกจิส�าคญัในการร่วมเสรมิสร้างความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ การคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธ ิรวมทัง้การธ�ารงศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ 

 ปัจจุบัน พัฒนาการของ “เพศ” มีมิติที่หลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งใน 
ประเด็นเพศสถานะ วิถีทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ 
ซึ่งความหลากหลายนี้ยิ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้า และเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 
แห่ง “เพศ” มากยิ่งขึ้น 

 ดังนั้น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงได้ร่วมกับทุกภาค
ส่วนผลกัดนัให้มกีารตราพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  
อันมีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและหลักการสิทธิ
มนุษยชนสากล

 นับแต่พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มผีลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 การขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ด�าเนินการควบคู่กันไปทั้งในระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ 
การขับเคลื่อนระดับปฏิบัติเพื่อคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ทัง้ยังมกีองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ เพื่อชดเชยและเยยีวยาความเสยีหายให้แก่ผู้ถูกเลอืกปฏบิัตดิ้วย 

 กระนัน้กต็าม “เพศ” ในมติใิหม่ซึง่ก้าวไปไกลกว่า เพศหญงิและเพศชาย ในโลกอดุมคต ิท�าให้นานาประเทศเริม่ปรบัปรงุ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายรับรองเพศ กฎหมายรับรองหรือการอนุญาตให้มี 
การจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ในบางประเทศแม้จะยังไม่มีการปรับปรุงกฎหมายหรือออกกฎหมายใหม่ แต่ก็มีค�า
พพิากษาของศาล หรอืการวนิจิฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต่างๆ ก�าหนดแนวปฏบิัตใินประเด็นเหล่านี้

 ส�าหรับประเทศไทยนัน้ กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว เล็งเห็นความส�าคัญและตระหนักในสถานการณ์ปัญหา 
ทีเ่กดิขึ้นกบักลุม่บคุคลทีม่เีพศสถานะไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ ซึง่ท�าให้เกดิการตตีรา การกดีกนั และการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรม  
ซึง่ตรงข้ามกบัความมุง่มัน่ของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว ในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศและความครอบคลมุ
ทุกกลุ่มคนในสังคม (Social Inclusion) 

 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme: UNDP) จัดท�า “รายงานทบทวนกฎหมายและนโยบายการรับรองเพศสถานะตามกฎหมายใน
ประเทศไทย” ซึ่งจะเป็นทั้งข้อมูลและเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมของบุคคล
ข้ามเพศต่อไป ทั้งยังจะเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีในการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่จะรวมพลัง
สร้างสรรค์ความเท่าเทยีมระหว่างเพศในสังคมไทยร่วมกัน 

นายเลศิปัญญา บูรณบัณฑติ
อธบิดกีรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว
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กิตติกรรมประกาศ
การรบัรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: รายงานการทบทวนกฎหมายและนโยบายพัฒนา โดยโครงการพฒันา

แห่งสหประชาชาตเิพื่อทบทวนกฎมาย ระเบยีบข้อบังคับและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะของประเทศไทย
อย่างครอบคลุม

ผู้เขยีนหลักของรายงานนี้ได้แก่ นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง โดยมรีณภูม ิสามัคคคีารมย์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้แปลและเรยีบเรยีงเนื้อหาจากรายงานฉบับภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

ผู้เขยีนที่มสี่วนท�าให้รายงานนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่ สุภาณ ีพงษ์เรอืงพันธุ์ (เจ) เจ้าหน้าที่ด้านธรรมาภบิาล สทิธมินุษยชน 
และ ความหลากหลายทางเพศ ส�านกังานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิและ Jensen Byrne เจ้าหน้าทีด่้านความหลากหลาย
ทางเพศ และ สิทธิมนุษยชน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�าภูมิภาค รายงานฉบับภาษาอังกฤษได้รับการตรวจและ 
เรยีบเรยีงโดย Andy Quan และ Angel Treesa Roni, ผูช่้วยด้านงานวจิยั โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิส�านกังานประจ�าภมูภิาค 

ขอขอบคุณ Jack Byrne และ Eszter Kismodi ที่ได้ให้ค�าแนะน�าในส่วนของการประเมินเครื่องมือและให้การสนับสนุน 
ผูเ้ขยีนในระหว่างการท�าวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยั และขอขอบคณุ Cianan Russel เจ้าหน้าทีด้่านสทิธมินุษยชนและการรณรงค์  
จากเครอืข่ายบุคคลข้ามเพศเอเชยีแปซฟิิค ในการช่วยตรวจทานงานโดยผู้เชี่ยวชาญ 

คณะผู้เขียนขอขอบคุณองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในการให้ค�าปรึกษา การตรวจทานงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และมีส่วน 
ช่วยเหลอือื่นๆ โดยมรีายนามดังนี้

กระทรวงและกรมต่างๆ 
 ∞ ส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 ∞ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 ∞ คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
 ∞ กองการสัสดี กระทรวงกลาโหม
 ∞ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
 ∞ กองทัพบก
 ∞ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
 ∞ ส�านักงานศาลยุติธรรม

วชิาการ
 ∞ 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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การศึกษาวิจัยครั้งนี้พัฒนาขึ้นจากการการประชุมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการรับรอง อัตลักษณ์ทางเพศ 

ในประเทศไทยโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติทั้งสองครั้ง ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และ 
วนัที ่15 มถินุายน พ.ศ.2559 ตามล�าดับ ซึง่การประชมุในครัง้แรกนัน้ผูเ้ข้าร่วมจากชมุชนบคุคลข้ามเพศ คณะกรรมการสทิธมินุษย
ชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในมิติของกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยที่มีต่อบุคคล
ข้ามเพศ ในขณะที่เวทคีรัง้ที่สองผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานฉบับนี้

ซึ่ง Edmund Settle ที่ปรึกษาด้านนโยบายเกี่ยวกับ HIV สิทธิมนุษยชน และ ธรรมาภิบาล Katri Kivioja ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการด�าเนนิโครงการ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิส�านักงานประจ�าภูมภิาค และสุภาณ ีพงษ์เรอืงพันธุ์ (เจ) เจ้าหน้าที่
ด้านธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน และ ความหลากหลายทางเพศ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้มีส่วนในการจัดการ 
พัฒนารายงานฉบับนี้ขึ้น

การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวจิัยใน
ระดับภูมิภาคซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติกับ เครือข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชียและแปซิฟิก 
ซึง่ได้ทบทวนกฎหมาย กฎระเบยีบข้อบงัคบัและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศบังคลาเทศ 
จนี อนิเดยี เนปาล ปากสีถาน ฟิลปิินส์ และประเทศไทย โดยที่เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชยีและแปซฟิิกได้ทบทวนเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องของประเทศอนิโดนเีซยี และมาเลเซยีด้วย

ส�าหรบัรายงานระดบัภูมภิาคสามารถดไูด้ที ่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�าหรับประเทศไทยนัน้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตผิ่านโครงการ Being 
LGBTI in Asia ซึง่เป็นโครงการในระดบัภมูภิาคทีมุ่ง่หวงัให้เกดิการตระหนกัถงึปัญหาความไม่เสมอภาค ความรนุแรง และการเลอืก
ปฏบิตัอินัมรีากฐานจากสถานะทางวถิทีางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ หรอืเพศก�ากวม และการส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารสขุภาพและ
บรกิารทางสงัคมอย่างถ้วนหน้า โดยความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสงัคม องค์กรในระดบัภูมภิาค และผู้มสี่วนเกีย่วข้อง 
อื่นๆ เพื่อให้เกิดการผนวกรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากโครงการนี้ตระหนักว่ากลุ่มคนที่มีความหลาก
หลายทางเพศถูกท�าให้เป็นคนชายขอบอย่างรุนแรง และต้องเผชิญกับการตีตรา การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความต่างของวิถี
ทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออก ดังนั้นโครงการนี้จึงได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
สถานฑูตสวเีดน ส�านักงานกรุงเทพมหานคร องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมรกิา และมูลนธิ ิFaith in Love  
เขตปกครองพเิศษฮ่องกง

กิตติกรรมประกำศ
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คำาย่อ
APF  องค์กรความร่วมมอืระหว่างสถาบันสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินภูมภิาคเอเชยี – แปซฟิิก
APTN  เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชยีและแปซฟิิก
CEDAW  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรใีนทุกรูปแบบ
CDA  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
CSO  องค์กรภาคประชาสังคม
DSM  คู่มอืการวนิจิฉัยและสถติสิ�าหรับความผดิปกตทิางจติ
GID  ความผดิปกตขิองอัตลักษณ์ทางเพศ
HPP  โครงการนโยบายสุขภาพ
ICD  บัญชจี�าแนกโรคระหว่างประเทศ
ICJ  คณะกรรมการนติศิาสตร์สากล
ILO  องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
LGBTI  บุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ 
   (เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ และคนเพศก�ากวม)
MSDHS  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
NCPO  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
NHRC  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ
NSWPC  คณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาติ
OHCHR  ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสทิธมินุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ
RSAT  สมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทย
SDG  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยนื
SOGIE  วถิทีางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ
TGEU  เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศยุโรป
Thai TGA  มูลนธิเิครอืข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสทิธมินุษยชน
TMAT  เครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย
UNAIDS  โครงการร่วมของสหประชาชาตเิกี่ยวกับโรคเอดส์
UNCESR  คณะกรรมการว่าด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ สังคม และ วัฒนธรรม
UNDP  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
UNESCO  องค์การเพื่อการศกึษา วทิยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
UNFPA  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
UNHCR  ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ
UNICEF  องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
UNODC  ส�านักงานป้องกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
USAID  องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมรกิา
WFP  โครงการอาหารโลก
WHO  องค์การอนามัยโลก
WPATH  สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ 
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คำาศัพท์
Cisgender (เพศสถานะสอดคล้อง): ค�าที่ถูกใช้ในการอธบิายบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศสอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด 

ณ แรกเกดิ ซึ่งเป็นค�าที่ตรงกันข้ามกับบุคคลข้ามเพศ

Gender Affirming Health Services (การให้บริการสุขภาพเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้
ตรงกับเพศสถานะ): ค�าที่หมายรวมถึงการด�าเนินการต่างๆ ทางการแพทย์ การศัลยกรรม และสุขภาพซึ่งบุคคลข้ามเพศอาจ
ใช้เพื่อจัดการกับร่างกายและอัตลักษณ์ทางเพศ อาทิเช่น การเข้ารับการให้ค�าปรึกษา การใช้ฮอร์โมน การย้ายหรือปลูกผมหรือ
ขน รวมทัง้การศัลยกรรม ซึ่งค�าว่า “gender affirming surgeries” มักถูกใช้มากกว่าค�าว่า “sex reassignment surgery” (SRS).1

Gender Expression (การแสดงออกทางเพศ): การที่บุคคลที่วธิใีนการสื่อสารเพศสถานะ เช่น การไม่ระบุความเป็น
เพศ ความเป็นชาย ความเป็นหญงิ ซึ่งกระท�าผ่านการลักษณะทางกายภาพได้แก่ เสื้อผ้า ทรงผม และการใช้เครื่องส�าอาง จรติ
มารยาทวธิกีารพูด และรูปแบบพฤตกิรรมเมื่อปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น

Gender Identity (อตัลักษณท์างเพศ): ความรู้สกึภายในของบุคคลในการเป็นผู้ชาย ผู้หญงิ หรอืเพศสถานะอื่นๆ หรอื
การมหีรอืไม่มเีพศสถานะก็ได้ ซึ่งทุกคนล้วนมอีัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ 

Gender Marker (ค�าระบุเพศสถานะ): การที่บุคคลถูกบันทึกว่าเป็นเพศสถานะอะไรในเอกสารทางการในประเทศไทย
ถูกก�าหนดให้มผีู้ชาย ผู้หญงิ และยังหมายรวมถงึค�าน�าหน้านาม ได้แก่ นาย นาง และนางสาว

Gender Non-conforming (เพศสถานะไมส่อดคลอ้งกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกิด): การทีบ่คุคลมกีารแสดงออก
ที่ไม่สอดคล้องกับเพศสถานะตามที่สังคมและวัฒนธรรมคาดหวัง

Intersex/Sex Characteristics (เพศก�ากวม/ลกัษณะของเพศสรรีะ): บุคคลที่มเีพศก�ากวมเกดิมามลีักษณะของเพศ
สรรีะเช่น อวัยวะเพศ ต่อมบ่งเพศ และรูปแบบโครโมโซม ซึ่งไม่สอดคล้องกับระบบเพศแบบขัว้ตรงข้าม คอืเพศชาย และเพศหญงิ 
ค�าว่าเพศก�ากวมจึงหมายรวมถึงความผันแปรของร่างกายในลักษณะต่างๆ ในบางกรณีลักษณะของเพศก�ากวมจะมองเห็นได ้
เมื่อแรกเกิด หรืออาจไม่เห็นจนกว่าจะย่างเข้าสู่วัยรุ่น หรือบางส่วนก็ไม่แสดงให้เห็นทางกายภาพมีเพียงโครโมโซมที่ผันแปร  
การเป็นเพศก�ากวมจึงเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของเพศสรีระซึ่งอาจต่างไปจากวิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศสถานะก็ได้  
บางคนอาจเป็นผู้ชาย ผู้หญงิ เกย์ เลสเบี้ยน คนรักสองเพศหรอืคนไม่มเีพศก็ได้เช่นกัน2

Non-Binary (ไมอ่ยูใ่นระบบเพศขัว้ตรงขา้ม): ค�าทีใ่ช้บ่งบอกถงึอตัลักษณ์ทางเพศ ซึง่ไม่ใช่เพยีงความเป็นชายหรอืความ
เป็นหญงิเท่านัน้

Sex (เพศสรีระ): ค�าที่อ้างถึงลักษณะทางชีววิทยาที่ใช้แบ่งแยกคนว่าเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง (ท�าความเข้าใจได้จาก
นยิามของเพศก�ากวม)

Sex assigned at birth (เพศท่ีถูกก�าหนด ณ แรกเกิด): เพศสรีระที่บุคคลถูกก�าหนดให้เมื่อแรกเกิดหรือหลังจาก
เกดิได้ไม่นาน การก�าหนดนี้อาจไม่ได้สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศเมื่อบุคคลนัน้เตบิโต คนส่วนมากมักมอีัตลักษณ์ทางเพศ
ที่สอดคล้องไปกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ แต่ส�าหรับบุคคลข้ามเพศกลับไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกันไป

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

1 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.

2 UN Free and Equal (2015) Fact sheet: Intersex.

ค�ำศัพท์



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย10

Transgender (บุคคลขา้มเพศ): ค�าทีใ่ช้อธบิายบคุคลซึง่มอีตัลกัษณ์ทางเพศทีแ่ตกต่างไปกบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ

Transgender man (ผู้ชายข้ามเพศ): ค�าที่ใช้อธบิายบุคคลข้ามเพศที่นยิามตนเองเป็นผู้ชาย (นั่นคอื บุคคลที่มเีพศที่ถูก
ก�าหนด ณ แรกเกดิเป็นเพศหญงิ แต่นยิามว่าตนเป็นเพศชาย)

Transgender woman (ผูห้ญงิขา้มเพศ): ค�าทีใ่ช้อธบิายบคุคลข้ามเพศทีน่ยิามตนเองเป็นผูห้ญงิ (นัน่คอื บคุคลทีม่เีพศ
ที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิเป็นเพศชาย แต่นยิามว่าตนเป็นเพศหญงิ)

Transition (การเปลี่ยนผ่าน): กระบวนการที่บุคคลข้ามเพศหลายคน (แต่ไม่ทุกคน) จ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อให้
สามารถใช้ชวีติตามที่ตนต้องการตามอัตลักษณ์ทางเพศ กระบวนการนี้อาจหมายรวมถงึการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกทางเพศ  
(เช่น ชือ่ เสื้อผ้า ทรงผม) การเปลีย่นผ่านนี้อาจต้องอาศัยการด�าเนนิการทางการแพทย์และศลัยกรรมเพือ่ให้ร่างกายสอดคล้องไปกบั 
อัตลักษณ์ทางเพศของตน
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บทสรุปผู้บริหาร
สิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงในตนเองและได้รับการรับรองโดยกฎหมายเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของทุกคนโดยไม่มี 

ข้อยกเว้น ซึง่รวมถงึบคุคลข้ามเพศด้วย แต่ในทางกลบักนัสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศในการก�าหนดเจตจ�านงของตวัเองกลบั
ไม่ได้รบัการเคารพและถูกละเมดิทัว่โลก รวมถงึภมูภิาคเอเชยีและประเทศไทย นอกจากนี้พนัธะสญัญาทีว่่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั” 
เป็นหลักการที่ส�าคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาติ (SDGs)3 แม้ว่ากลุ่มบุคคลข้ามเพศยังมิได้ถูกกล่าวถึงใน 
เป้าหมายนี้ สหประชาชาตก็ิมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการพฒันาตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืเพือ่ประโยชน์กบัประชากรทกุคนทัว่โลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรชายขอบซึ่งรวมถงึกลุ่มบุคคลข้ามเพศด้วย

รายงานฉบบันี้ การรบัรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย ได้พยายามทบทวน
กฎหมาย กฎระเบยีบข้อบังคมและนโยบายต่างๆ ของประเทศไทยที่ได้รวมเอากลุ่มบุคคลข้ามเพศไว้ในกลุ่มเป้าหมาย และซึ่งอาจ
มคีวามเชือ่มโยงกบัประเดน็การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย โดยรายงานนี้แบ่งออกเป็น 10 ส่วน และปิดท้ายด้วยข้อเสนอแนะ
จากผลการศกึษา

ระบบกฎหมายของประเทศไทย เป็นส่วนที่น�าเสนอภาพรวมของระบบกฎหมายของประเทศไทย บทนี้จะช่วยให้ผู้อ่าน
ได้เข้าใจถงึแนวคดิของกฎหมายไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาของบทอื่นๆ ที่ตามมาได้ดขีึ้น

การป้องกันการเลอืกปฏบิัตแิละบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย ปัจจุบันมพีระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ 
พ.ศ. 2558 เพยีงฉบับเดยีวที่ให้ให้การคุ้มครองบุคคลข้ามเพศอย่างชัดเจน แต่การบังคับใช้กฎหมายยังคงเป็นสิ่งที่ต้องตดิตามกัน
ต่อไปเนื่องจากกฎหมายเพิ่งออกใหม่ ก่อนหน้าการตราพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ มีเพียงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เท่านัน้ทีส่ามารถน�ามาตคีวามเพือ่คุม้ครองบคุคลข้ามเพศได้ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและสนธสิญัญาระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชนห้ามการเลือกปฏิบัติเอาไว้แต่ก็มิได้บัญญัติอย่างเจาะจงถึงอัตลักษณ์ทางเพศเอาไว้ เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึง
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) ของประเทศไทยในการส่งเสริมและป้องกันสิทธิ
มนษุยชนของบคุคลข้ามเพศ และได้แสดงให้เหน็ว่าคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิด้ให้ความส�าคญักบักลุ่มบคุคลข้ามเพศ
และสิทธิมนุษยชนของคนกลุ่มนี้ นอกจากนี้ภายในบทนี้ยังมีบทวิเคราะห์แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3 ซึ่งมีแผนงานย่อย 
เกี่ยวกับ “บุคคลที่มีความแตกต่างด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ” และได้วิเคราะห์ศักยภาพของแผนฯในการเป็น 
เครื่องมอืเพื่อการรณรงค์และส่งเสรมิการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและเอกสารราชการของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ที่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้านาม และเพศในเอกสารราชการได้ ส่งผลให้อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล 
ข้ามเพศยังคงเป็นประเด็นที่ท้าทายส�าหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการปฏิรูป
กฎหมายในการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้ามเพศ เนื้อหาของบทนี้จะสะท้อนความเป็นมาในการร่างกฎหมายการรับรองเพศ
สถานะ หลักการของระบบทะเบยีนราษฏร์ของประเทศไทย การใช้ค�าน�าหน้านาม และระบุว่าหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานใดบ้างที่
มสี่วนรับผดิชอบในการแก้ไขเอกสารราชการต่างๆ

การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานทีท่�างาน มมีาตรฐานและนโยบายจ�านวนหนึง่ทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยงกบัการ
รับรองเพศสถานะในสถานที่ท�างาน แม้ว่าจะไม่ได้เจาะจงไปที่มิติอัตลักษณ์ทางเพศสถานะและการแสดงออก แต่หลักการของ
มาตรฐานและนโยบายเหล่านั้น อาทิ ส่วนที่ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในมาตรฐานแรงงานไทย ก็ได้ครอบคลุมถึงการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งเพศ และสามารถน�ามาสู่การถกแถลงถึงแนวทางในการตีความมาตรฐานดังกล่าวภายใต้บริบทของการคุ้มครอง 
โดยรฐัธรรมนูญ และพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พทุธศกัราช 2558 นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมข้ีอก�าหนดซึง่จ�ากดั
การแสดงออกทางเพศ เช่น ข้อก�าหนดโดยระเบยีบว่าด้วยเครื่องแบบราชการพลเรอืน เป็นต้น

3 เป้าหมายในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเป็นวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนืในปี พ. ศ. 2573 และมเีป้าหมาย 17 ข้อและเป้าหมายย่อย 169 ข้อโดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่ "เปลีย่นโลกของเรา" โดยมุง่เป้าทีจ่ะสร้างการพัฒนา

ต่อจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (2000–2015). 

บทสรุปผู้บริหำร



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย12

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศึกษา ปัจจุบันยังไม่มีการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการ
เลือกปฏิบัติในระบบการศึกษา นักเรียนในประเทศไทยยังคงต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบของทางโรงเรียนในทุกระดับรวมทั้งระดับ
มหาวทิยาลยั ทัง้นี้ในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษานักเรยีนต้องสวมใส่เครือ่งแบบนักเรยีนอย่างเข้มงวด (เสื้อผ้า และทรงผม)  
ตามเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ ซึง่ระเบยีบข้อบงัคบัยงัสบืเนือ่งไปถงึระดบัมหาวทิยาลยั โดยแต่ละมหาวทิยาลยัจะสามารถออก
ระเบยีบของตนเองได้ ซึง่หากนกัเรยีนประพฤตผิดิระเบยีบกจ็ะมผีลต่อคะแนนผลการเรยีนและคะแนนความประพฤต ิเนื้อหาในบทนี้ 
จะฉายให้เห็นตัวอย่างของมหาวทิยาลัยบางแห่งที่ขาดมาตรฐานอันเป็นระบบที่จะเอื้อให้นักศกึษาข้ามเพศสามารถเรยีน เข้าสอบ
และจบการศกึษาได้โดยมจิ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกของตน

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร บทนี้จะน�ากล่าวถึง
การรับรองบุคคลข้ามเพศเพื่อการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการรับราชการทหาร โดยที่ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2555) ได้ก�าหนดให้กลุ่มบุคคลข้ามเพศเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการจัดสวัสดิการสังคม และยัง
เป็นกฎหมายแรกของประเทศไทยที่จ�าแนกและให้นิยามความหมายที่ชัดเจนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และบุคคล
ข้ามเพศ อกีทัง้ยังได้เสนอกระบวนการเกณฑ์ทหารทีเ่พศชายไทยทกุคนต้องผ่านกระบวนการนี้ โดยที่ก่อนปี พ.ศ. 2554 ผู้ญงิข้าม
เพศทกุคนตอ้งเข้าสูก่ระบวนการเกณฑ์ทหารในฐานะเพศชายภายใต้กฎหมาย แม้ได้รบัการยกเว้นในการเข้ารบัราชการทหารกอง
เกนิด้วยการถูกระบุว่าเป็นโรคจติถาวร แต่ด้วยกรณกีารฟ้องร้องศาลปกครองในปี พ.ศ. 2549 ได้มกีารเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ
ให้ได้รบัการยกเว้นด้วยการถกูระบใุหม่ว่า เพศสถานะไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ โดยเนื้อหาในบทนี้จะเล่าถงึการตดัสนิโดยศาลปกครอง 
ดังกล่าวนี้ รวมไปถงึความเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นตามมา และการน�านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏบิัติ

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับความคลุมเครือของกฎหมายอาญา การขาดการรับรองเพศสถานะทาง
กฎหมายอาจน�าไปสูค่วามคลมุเครอืในการตคีวามกฎหมายอาญามาตราต่างๆ ซึง่กส่็งผลต่อเนือ่งให้เกดิความเปราะบางกบับคุคล
ข้ามเพศในการเข้าถงึความยตุธิรรม บทนี้จะแสดงให้เหน็ว่ากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าประเวณถีกูน�ามาใช้อย่างไม่เป็นธรรมต่อ
กลุ่มผู้หญิงข้ามเพศอย่างไร และยังได้ให้ข้อเสนอให้มีกฎหมายนโยบายในการปกป้องคุ้มครองกลุ่มบุคคลข้ามเพศ คนกลุ่มน้อย
ทางเพศ และบุคคลเพศก�ากวมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอให้คนกลุ่มนี้ถูกครอบคลุมอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่มีขึ้น
เพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนด้วย

บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอาญาของประเทศไทย เนื้อหาในบทนี้กล่าวถึงการขาดการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมาย และความไม่สอดคล้องกันของตัวตนในเอกสารอันเป็นผลสืบเนื่องจากการขาดกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อ
ประสบการณ์ของบคุคลข้ามเพศในฐานะผู้กระท�าผดิในระบบยตุธิรรมอาญาของประเทศไทย เนื้อหาในบทนี้ส�ารวจไปถงึการออก
หมายเรียก การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในช่วงควบคุมตัวและคุมขัง ซึ่งรวมถึงขั้นตอนการตรวจค้น และการเข้าถึงฮอร์โมนและ
การตรวจสุขภาพบุคคลข้ามเพศ

การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวินิจฉัยทางการแพทย์ (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย 
หลกัฐานทางการแพทย์และวทิยาศาสตร์มบีทบาทส�าคญัในการพฒันาและตคีวามกฎหมายระเบยีบข้อบงัคบั ส่งผลให้บทบาทของ
หลกัฐานทางการแพทย์กลายเป็นประเดน็ส�าคญัในการพจิารณาถกเถยีงในเรื่องการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายของบคุคลข้าม
เพศในประเทศไทย บทนี้จะฉายให้เห็นถึงแนวโน้มและการถกเถียงเกี่ยวกับพยาธิสภาพทางจิตวิทยาในปัจจุบัน และบทวิเคราะห์
ของผู้เชี่ยวชาญ และตัวอย่างของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายที่ไม่มีเงื่อนไขจ�ากัดอันละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคล
ข้ามเพศในการแสดงเจตจ�านงและได้รับการรับรองโดยกฎหมาย

บคุคลเพศก�ากวมกบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย แม้การวเิคราะห์เชงิลกึในการแก้ไขกฎหมายเพือ่รับรองเพศ
สถานะบุคคลเพศก�ากวมในประเทศไทยจะอยู่นอกเหนอืขอบเขตของการศกึษาฉบับนี้ แต่ก็ได้มกีารน�าเสนอแนวปฏบิัตใินรูปแบบ
ต่างๆ ที่จะมปีระโยชน์ในการอ้างองิในอนาคตต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการเขยีนรายงานฉบบันี้ ประกอบกบัการประชมุทีป่รกึษากบัคณะผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีซึง่เป็นส่วนหนึง่ของเวที

การประชุมสนทนากับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ท�าให้ได้ข้อเสนอหลักดังต่อไปนี้

1. การป้องกันการเลือกปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐสภา

 ∞ ด�ารงไว้ซึ่งการตคีวามค�าว่า “เพศ” ให้ครอบคลุมถงึบุคคลข้ามเพศใน “เจตนารมย์” ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 ∞ ท�าให้กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และนโยบายทัง้หมดเป็นไปตามหลกัการของการไม่เลอืกปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย

สทิธมินุษยชนสากล

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

 ∞ สร้างความตระหนักในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพการค้า และสาธารณชน และสร้าง
ความเข้าใจว่านิยามของเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้าง 
ที่เป็นบุคคลข้ามเพศด้วย

 ∞ ทบทวนและแก้ไขข้อยกเว้นในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องไปกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล  
ซึ่งจะไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ในการเลอืกปฏบิัตกิับบุคคลข้ามเพศได้

 ∞ ให้สมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ และคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้รับการพัฒนาให้มคีวามละเอยีดอ่อนต่อประเด็นของบุคคลข้ามเพศภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน

 ∞ ด�าเนนิการให้ทุกคนสามารถเข้าถงึกลไกการร้องเรยีนตามพระราชบัญญัตนิี้
 ∞ สร้างความชัดเจนในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัตเิกี่ยวกับกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ให้สามารถส่งเสรมิ 

ชดเชย เยยีวยาให้กับผู้ที่ถูกเลอืกปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถงึบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ทบทวนกฎหมายทีม่อียูเ่พือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รขีองบคุคลข้ามเพศ และหากเกดิผลกระทบ 

เชิงลบเกิดขึ้นจะต้องด�าเนินการให้เกิดกลไกตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติในการตั้งข้อสังเกตุว่ากฎหมายนั้นขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรอืไม่ และแสวงหาแนวทางการปฏริูปกฎหมายให้ดขีึ้น

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม

 ∞ สร้างความชัดเจนให้การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายถูกระบุและให้ความส�าคัญอยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 
3 ในส่วนของแผนงานว่าด้วยความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

 ∞ ตดิตาม บนัทกึ และส่งเสรมิโครงการของหน่วยงานต่างๆ ทีม่แีผนการส่งเสรมิสทิธมินษุยชนส�าหรบักลุม่บคุคลทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภายในหน่วยงาน

2. การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�างาน
กระทรวงแรงงาน

 ∞ ตดิตาม บนัทกึ และส่งเสรมิการด�าเนนิการตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิไทย มรท. 8001 – 2553  
ของนายจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชน

 ∞ ด�าเนินการให้มาตรฐานแรงงานไทยถูกน�าไปปฏิบัติในการจ้างงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นตัวอย่างในการด�าเนินการ 
ที่ดแีก่นายจ้างอื่นๆ น�าไปปฏบิัตติามได้

 ∞ พิจารณาทบทวนเรื่องชุดเครื่องแบบข้าราชการพลเรือนและให้แนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้และข้าราชการ และผู้สมัคร 
เข้ารับราชการพลเรอืนที่เป็นบุคคลข้ามเพศสามารถปฏบิัตติามอัตลักษณ์ทางเพศของตน

 ∞ ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการคุกคามทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลไกในการร้องเรยีนพฤตกิรรมการเลอืกปฏบิัติ

บทสรุปผู้บริหำร
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 ∞ ก�าหนดให้มมีาตราการพเิศษและมนีโยบายในการปกป้องคุ้มครองแรงงานต่างชาตทิี่เป็นบุคคลข้ามเพศรวมไปถงึผูป้ฏบิตังิาน
ให้องค์กรต่างประเทศที่กฎหมายแรงงานไทยไม่คุ้มครอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
 ∞ ส่งเสริมการน�าเอาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไปบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทัง้พัฒนาแนวทางการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตฯิ ส�าหรับนายจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชน
 ∞ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการใช้กลไกของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย 

ระเบยีบข้อบังคับ และนโยบายใดที่ยังคงเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ 

3. การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

 ∞ ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะกบัทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย และโรงเรยีนในการร่างแนวทางทีช่ดัเจนเกีย่วกับ
เครือ่งแบบส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษาทีข้่ามเพศให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากลเพือ่ประโยชน์และสวสัดภิาพ 
สุงสุดของนักเรยีน นักศกึษาที่ข้ามเพศ

 ∞ พฒันาและบงัคบัใช้นโยบายการป้องกนัการกลัน่แกล้งกนัในกลุม่นกัเรยีนส�าหรบันกัเรยีนทกุเพศสถานะ โดยเฉพาะการจดัการ
กับผู้กระท�าการกลั่นแกล้ง (ซึ่งหมายรวมถงึครูอาจารย์ด้วย) ให้ปราศจากการเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ วถิทีางเพศ หรอื
อัตลักษณ์ทางเพศ หรอืการแสดงออกทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้กระท�าหรอืผู้ถูกกระท�า

 ∞ บังคับใช้ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (พ.ศ.2555)4 ซึ่งก�าหนดให้ต้องเพิ่มโอกาสใน 
การศกึษาให้กับบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
และทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

 ∞ ท�างานกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ ให้กฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอดคล้อง และเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ ทัง้นี้เนื่องจากแต่ละมหาวทิยาลัยมกีฎหมายรองรับเป็นของตนเองจงึไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศเนื่องจากล�าดับชัน้ของกฎหมายเท่ากนั อย่างไรกต็ามพระราชบญัญตัิ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศสามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับการปฏบิัตทิี่ดสี�าหรับความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทย

 ∞ ส่งเสรมิให้คณาจาย์ ผู้บรหิาร หรอืบคุลากรอืน่ๆ มคีวามละเอยีดอ่อนต่อมติคิวามหลากหลายของวถิทีางเพศ และอตัลกัษณ์
ทางเพศ

 ∞ ด�าเนนิการให้นักเรยีนสามารถเข้าเรยีน เข้าสอบ และใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องค�านงึถงึเครื่องแบบ
 ∞ ด�าเนนิการให้มห้ีองน�า้ส�าหรบัทกุเพศหรอืห้องน�า้ทีเ่ป็นมติรและปลอดภยัต่อบคุคลข้ามเพศ และมกีารออกแบบเครือ่งอ�านวย

ความสะดวกที่จ�าเป็นที่ค�านงึถงึศักดิ์ศรขีองบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยค�านึงถึงสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของนักเรียนข้ามเพศ โดยอนุญาตให้สวมใส่

ชุดเครื่องแบบที่ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศ

4. การรับรองโดยกฎหมาย: นิยาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 ∞ ใช้อ�านาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการพัฒนานิยามที่ครอบคลุมของบุคคลข้ามเพศ 
อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ วถิทีางเพศ และลกัษณะทางเพศสรรีะ ซึง่สามารถให้ทกุระบบกฎหมายน�าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบเดยีวกัน ซึ่งหลังจากพัฒนานยิามเสร็จแล้วอาจน�าไปประกาศในราชกจิจานุเบกษาเพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับการตรากฎหมายและประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้นิยามเหล่านี้สามารถที่จะรวบรวมอยู่ในพจนานุกรมกฎหมาย
ไทยได้อกีด้วย

4  ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิว่าด้วยการก�าหนดบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบรกิารสวัสดกิารสังคม พ.ศ.2555



15

 ∞ พัฒนาร่างกฎหมายส�าหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศ ด้วยการรับฟังความเห็นจากบุคคล
ข้ามเพศ โดยที่

 ∞ ด�าเนินการให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไขเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด และค�าน�าหน้านามในเอกสารการเกิด 
ทะเบยีนราษฎร์ และเอกสารทางราชการอื่นๆ 

 ∞ ระบุนยิามของบุคคลข้ามเพศที่มคีรอบคลุมความหลากหลายของบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย  

ความเป็นส่วนตัว เจตจ�านงในการก�าหนดตัวเอง และสทิธอิ�านาจในเนื้อตัวร่างกาย
 ∞ การรับรองเพศสถานะต้องเข้าถึงได้ส�าหรับบุคคลข้ามเพศทุกๆ คน ทั้งนี้โดยมิจ�าเป็นต้องมีหลักฐานจาก 

การวินิจฉัย หรือการรักษาโดยแพทย์ และไม่ต้องค�านึงถึงการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ

 ∞ มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งด�าเนินการเมื่อมีการยื่นค�าร้องบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศที่ผู้ยื่น
ค�าร้องนยิามด้วยตนเอง และได้รับการยนืยันโดยพยานหลักฐานตามกฎหมาย

 ∞ สอดคล้องกับการป้องกันการเลอืกปฏบิัตใินพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ

5. เอกสาราชการ: ค�าน�าหน้านาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

 ∞ พัฒนากฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และนโยบายที่ท�าให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�าหน้านามได้ โดยที่:
 ∞ อยู่บนพื้นฐานของการนยิามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ซึ่งยนืยันได้จากพยานหลักฐานตามกฎหมาย
 ∞ ไม่ต้องร้องขอหลักฐานการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือ

การวนิจิฉัยโดยแพทย์

6. การศึกษาและฝึกอบรมของผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 ∞ ส่งเสรมิให้กฎหมายและผูก้�าหนดนโยบายมคีวามละเอยีดอ่อนในมติอิตัลกัษณ์ทางเพศ วถิทีางเพศ และลกัษณะทางเพศสรรีะ 
เพือ่ใหก้ฎหมายและการตดัสนิใจนัน้ๆ เกดิขึ้นได้อย่างถกูต้องแม่นย�าและมคีวามชดัเจนในเนื้อหา ซึง่จะน�าไปสูค่วามชดัเจนใน
การตคีวามและน�าไปปฏบิตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสทิธมินษุยชนสากล และมาตรา 10 ของพระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีม 
ระหว่างเพศ

 ∞ พฒันาและจดัให้มกีารอบรมด้านกฎหมาย หรอืแนวทางด้านสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศ และการน�าเอาพระราชบญัญตัิ
ไปบังคับใช้ รวมทัง้เชื่อมโยงถงึมาตรฐานสทิธมินุษยชนสากล

7. บุคคลข้ามเพศกับการรับราชการทหาร
กระทรวงกลาโหม

 ∞ พจิารณาทบทวนแนวปฏบัิตใินการเกณฑ์ทหารโดยค�านงึถงึอตัลกัษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศ โดยไม่กดีกนัชายหรอืผูห้ญงิ
ข้ามเพศจากการสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองเกนิ โดยหมายรวมถงึการพจิารณาทบทวนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 ∞ พจิารณาว่าผูห้ญงิข้ามเพศได้รบัการยกเว้นในการเข้ารบัราชการทหารกองเกนิในฐานะผูห้ญงิ ซึง่ในประเทศไทย 
ผู้หญิงมิจ�าเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร และยังควรพัฒนาแนวทางระดับชาติในการเกณฑ์ทหารส�าหรับ 
ผู้หญงิข้ามเพศด้วย

 ∞ ยกเลกิกระบวนการคัดกรองผู้หญงิข้ามเพศทุกคนซึ่งมใิช่กระบวนการที่เป็นทางการในการเกณฑ์ทหาร
 ∞ อนุญาตให้ผู้ชายข้ามเพศและผู้หญิงข้ามเพศสมัครเข้ารับราชการทหารกองเกินเหมือนกับพลเมืองไทยคนอื่นๆ 

โดยปราศจากข้อจ�ากัดเงื่อนไขเพยีงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

บทสรุปผู้บริหำร
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8. บุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง
กระทรวงยุติธรรม

 ∞ หมายรวมเอาบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังให้ได้การรับรองเพศสถานะ
 ∞ พฒันาแนวนางทีม่คีวามเคารพและละเอยีดอ่อนส�าหรบักระบวนการตรวจค้น และกระบวนการคมุขงับคุคลข้ามเพศบนหลกั

การของความจ�าเป็นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยส�าหรับทุกคนในสถานคุมขัง รวมถึงบุคคลที่อัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจาก
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

 ∞ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสถานคุมขังมีความละเอียดอ่อนต่ออัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยการอบรมในประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศสถานะ โดยที่เน้นย�า้ถึงประเด็นการตรวจค้น การคุมขัง การฟื้นฟู และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�าหรับบุคคล
ข้ามเพศที่ถูกคุมขัง

 ∞ ด�าเนินการให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศมีสิทธิในการอยู่ในที่ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกว่าจะอยู่ในสถานที่คุมขังส�าหรับผู้ชาย 
หรอืผู้หญงิ หรอืที่อื่นๆ ที่ปลอดภัยได้

 ∞ ด�าเนนิการให้บคุคลข้ามเพศในสถานคมุขงัให้สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพในการปรบัเปลีย่นเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ ในระดับที่เทียบเท่ากับบุคคลข้ามเพศที่มิได้ถูกคุมขัง ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมน 
และการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บุคคลข้ามเพศตระหนักถึงประมวลระเบียบการต�ารวจฯ ข้อ 139 ตั้งแต่
เวลาที่ถูกจับกุม เพื่อให้เมื่อเป็นไปได้ บุคคลข้ามเพศสามารถได้รับการคุมขังแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นๆ หากบุคคลข้ามเพศ
ปรารถนาเช่นนัน้

9. การให้ค�าปรึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

 ∞ ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศและองค์กรบุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและให้ค�าปรึกษาในทุกระยะของ 
การพัฒนา การแก้ไข หรอืปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายที่อาจมผีลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศโดยตรง

10. บุคคลเพศก�ากวม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

 ∞ ส่งเสริมให้การจ�าแนกเพศสรีระหรือเพศสถานะ รวมถึงค�าน�าหน้านามสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ 
ที่ไม่ยุ่งยากหากมกีารร้องขอจากบุคคลเพศก�ากวม กระบวนการบรหิารจัดการควรจะด�าเนนิไปตามมาตรฐานสทิธมินุษยชน
สากล โดยที่:

 ∞ ขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้บุคคลเพศก�ากวมทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ มิใช่จ�ากัดอยู่เพียง
เฉพาะบุคคลที่มอีวัยวะเพศคลุมเครอืเมื่อแรกเกดิเท่านัน้

 ∞ ยกเลิกเงื่อนไขส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือที่ระบุว่าต้องผ่านกระบวนการศัลยกรรม 
เพื่อร่างกายสอดคล้องกับความเป็นชายหรอืหญงิที่ถูกก�าหนดโดยสังคมจงึจะได้รับการรับรองเพศสถานะ

 ∞ ยกเลกิเงือ่นไขทีร่ะบวุ่าต้องมใีบรบัรองแพทย์ทีใ่ห้รายละเอยีดทัง้เพศสถานะ และวถิทีางเพศของบคุคลเพศก�ากวม
ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้านาม เพศสรรีะ หรอืเพศสถานะ

11.  การวินิจฉัยทางการแพทย์กับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

 ∞ ด�าเนนิการเพือ่ยกเลกิเงือ่นไขซึง่ก�าหนดให้การวนิจิฉยัทางการแพทย์ว่าบคุคลข้ามเพศเป็น “ความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์ทาง
เพศ” หรอืมพียาธสิภาพทางจติวทิยาลักษณะอื่นๆ เป็นเงื่อนไขส�าหรับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และ
การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถงึการแต่งกายหรอืเครื่องแบบ
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1.1 เป้าหมายและความเป็นมาของงานวิจัย 

1.1.1 ความเป็นมาของงานวิจัย
สทิธใินการก�าหนดเจตจ�านงในตนเองและได้รบัการรบัรองโดยกฎหมายเป็นหลกัการขัน้พื้นฐานของสทิธมินุษยชนของทกุคน

โดยไม่มข้ีอแตกต่างหรอืยกเว้นซึง่รวมถงึบคุคลข้ามเพศ แต่ในทางกลบักนัสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศในการก�าหนดเจตจ�านง
ของตัวเองกลับไม่ได้รับการเคารพและถูกละเมิดกันทั่วโลก ซึ่งรวมถึงภูมิภาคเอเชียและประเทศไทย รายงานฉบับนี้ได้แสดงถึง 
รปูแบบทีห่ลากหลายของการละเมดิสทิธแิละการเลอืกปฏบัิตทิีบ่คุคลข้ามเพศได้รับอนัเนือ่งมาจากการขาดการรบัรองเพศสถานะ
ทางกฎหมาย ปัจจุบันแม้จะเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วหลังจากการยกร่างหลักการยอกยาการ์ตา แต่ก็ยังต้องมีการด�าเนินการเพื่อ 
ขับเคลื่อนและผลักดันความเปลี่ยนแปลงอกีมาก เพื่อให้สทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศได้รับการเคารพ5

นอกจากนี้ พนัธะสญัญาทีว่่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลงั” เป็นหลกัการทีส่�าคญัของเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของสหประชาต ิ 
(SDGs) แม้ว่ากลุ่มบุคคลข้ามเพศยังมิได้ถูกกล่าวถึงในเป้าหมายนี้ สหประชาชาติก็มุ่งมั่นที่จะด�าเนินการพัฒนาตามเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์กับประชากรทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประชากรชายขอบซึ่งรวมถึงกลุ่มบุคคลข้าม
เพศด้วย

รายงานฉบับบนี้ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณโดยโครงการ Being LGBTI ในภมูภิาคเอเชยี6 ซึง่เป็นโครงการระดบัภมูภิาค
ทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่แก้ปัญหาความไม่เสมอภาค ความรนุแรง และการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งวถิทีางเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศและ
คณุลกัษณะทางเพศสรรีะ และเพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึบรกิารทางสขุภาพและสงัคมอย่างทัว่ถงึในภมูถิาคเอเชยีและแปซฟิิก โดยใน
ปี พ.ศ. 2557 โครงการ Being LGBTI ในภมูภิาคเอเชยีได้จดัการพดูคยุในระดบัชาตขิึ้นทีก่รงุเทพมหานคร ประเทศไทย7 การพดูคยุ
ในครัง้นี้ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อทบทวนกฎหมายและสถาพแวดล้อมทางสังคมที่กลุ่มเลสเบยีน เกย์ คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ 
และคนเพศก�ากวม (LGBT) ในประเทศไทยต้องเผชญิ หนึ่งในประเดน็ส�าคญัท้าทายทีบ่คุคลข้ามเพศสะท้อนคอื การขาดการรบัรอง
เพศสถานะทางกฎหมาย หรอืการที่บุคคลข้ามเพศไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารราชการให้สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศของพวกเขาได้

นอกจากนี้ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 มูลนธิเิครอืข่ายเพื่อนกะเทยไทยเพื่อสทิธมินุษยชนได้ท�าการประเมนิ
ความต้องการของชุมชนและทบทวนกฎหมายการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของผู้ให้ข้อมูลจ�านวน 
275 คน ให้ความส�าคัญกับการขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นอันดับต้นๆ นั่นเพราะการขาดกฎหมายดังกล่าวยังส่ง
ผลกระทบต่อการจ้างงานด้วย8

ข้อค้นพบว่าการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นข้อค�านึงด้านสิทธิมนุษยชนอันดับต้นๆ ส�าหรับบุคคลข้ามเพศ  
ได้ถูกเผยแพร่ในเวทรีะดับชาตทิี่จัดขึ้นทั่วภูมภิาคเอเชยีและในระดับภูมภิาค9 ทัง้นี้ เพื่อสนองต่อความต้องการดังกล่าวนี้โครงการ 
Being LGBTI ในภมูภิาคเอเชยี จงึรเิริม่การศกึษาการรบัรองเพศสถานะของบุคุคลข้ามเพศของประเทศต่างๆ ภายในภมูภิาค รายงาน
ฉบับนี้เป็นหนึ่งในเจ็ดรายงานระดับประเทศภายใต้โครงการนี้10 ซึ่งรายงานจากทัง้ 7 ประเทศได้ถูกน�ามาใช้เป็นข้อมูลตัง้ต้นในร่าง
เอกสารอภิปรายในระดับภูมิภาคเพื่อสังเคราะห์ให้เห็นถึงการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในบริบทต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ11

5 หลักการยอร์กยาการ์ตา (หลักการเกี่ยวกับการใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ) สะท้อนถึงสถานะของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

ทีม่อียู่ในเรือ่งเกีย่วกบัประเดน็วถิทีางเพศและอตัลักษณ์ทางเพศที่ทกุรฐัต้องปฏบิตัติาม; คณะกรรมการนกันติศิาสตร์สากลหรอืไอซเีจ (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�าประเทศไทย 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 เวทรีะดับชาตถิูกจัดขึ้นในประเทศกัมพูชา จนี อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ มองโกเลยี เนปาล ไทย และเวยีดนาม การประชุมในแต่ละประเทศน�าไปสู่การรายงานเฉพาะประเทศ และน�าไปสู่รายงานระดับภูมภิาค

ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเตมิได้จาก: http://www.asia pacic.undp.org/content/rbap/en/home/operations/projects/overview/being-lgbt-in-asia.html

10  ประเทศบังคลาเทศ จนี อนิเดยี เนปาล ปากสีถาน ฟิลปิปินส์ 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�าคัญและข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล
ข้ามเพศในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีความหวังว่ารายงานนี้จะเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าส�าหรับนักขับเคลื่อนเชิงนโยบาย  
นักกจิกรรม และภาคเีครอืข่าย ในการรณรงค์และผลักดันให้เกดิการรับรองเพศสถานะของบุคคลข้ามเพศ

1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัย

1.2.1 วัตถุประสงค์การวิจัย
รายงานนี้มขีึ้นเพือ่ฉายให้เหน็ถงึกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยที่ส่งผลต่อบคุคลข้ามเพศ และเพือ่ก�าหนดประเดน็

ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายและการท�าให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย รายงานนี้
ได้พิจารณาขอบเขตของกฎหมาย หรือเอกสารต่างๆ อย่างกว้างและครอบคลุม ซึ่งรวมถึงกฎหมาย นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ  
การบังคับทางตุลาการ ค�าพพิากษา และหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถงึข้อบกพร่องของกฎหมายและนโยบายในปัจจุบัน รวมถงึ
ผลกระทบอันสะสมมาอย่างต่อเนื่องต่อชุมชนบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย

1.2.2 ขอบเขตการวิจัย
การประเมนิกฎหมายและนโยบาย รวมทัง้การประชมุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการประเมนิกฎหมาย นโยบาย และสถานะการ

บังคับใช้กฎหมายในปัจจุบันที่เกี่ยวเนื่องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันยัง
ไม่มกีฎหมายใดทีไ่ด้ระบอุย่างชดัแจ้งในการรบัรองเพศสถานะของบคุคลข้ามเพศตามอตัลกัษณ์ทางเพศ ดงันัน้ผู้ศกึษาจงึประเมนิ
ว่ากฎหมายและนโยบายที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของบุคคลข้ามเพศอย่างไร และเสนอประเด็น
ส�าคัญในการขับเคลื่อนเพื่อปรับเปลี่ยนกฎหมายและการท�าให้เกิดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในอนาคต ผู้ศึกษายังได้
ประเมนิว่ากฎหมายและนโยบายเหล่านี้สอดคล้องกบัมาตรฐานสทิธมินษุยชนเพยีงใด พร้อมทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรงุ
พัฒนาต่อไปอกีด้วย

1.3 ระเบียบวิธีวิจัย

1.3.1 การทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร
ผูศ้กึษารวบรวมและวเิคราะห์ตัวบทกฎหมายและนโยบายทีเ่กีย่วข้องกบัการรับรองเพศสถานะและการปกป้องสทิธมินษุยชน 

ของบคุคลข้ามเพศ คณะผูว้จิยัยงัได้ทบทวนเอกสารการบงัคบัทางตลุาการและค�าพพิากษาด้วย โดยหลงัจากคณะผูว้จิยัได้ก�าหนด
ปัจจยัทีจ่ะท�าการศกึษาแล้วกไ็ด้ด�าเนนิการวเิคราะห์เนื้อหาเชงิลกึ และแสวงหาตวัอย่างทีแ่สดงให้เหน็ว่ากฎหมายปฏบิตัต่ิอบคุคล
ข้ามเพศในลักษณะที่ผดิไปจากมาตรฐานสทิธมินุษยชน

1.3.2 การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตไิด้จัดการประชุมโต๊ะกลมส�าหรับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีใน

ประเดน็การรบัรองเพศสถานะในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมาย นโยบาย และการปฏบิตั ิโดยผู้แทนจากชมุชนบุคคลข้ามเพศ 
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ(NHRC) และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับเชญิให้เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย โครงการฯ 
ได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์การวจิัย หลังจากนัน้ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลต่างๆ ได้
ทบทวนและแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมายและนโยบายของประเทศไทยที่ส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศ นอกจากนี้ยังได้ขอให้กลุ่ม 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีร่วมให้ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับงานวจิัยนี้ หลังจากการประชุมในครัง้นี้คณะผู้ศกึษายังได้รับการสนับสนุน ข้อมูล
จากแกนน�าชุมชน และได้รับค�าปรกึษาอันมปีระโยชน์ยิ่ง
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ในวนัที ่15 มถินุายน พ.ศ. 2559 โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาตไิด้จดัการประชมุโต๊ะกลมส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีใน
ประเด็นการรบัรองเพศสถานะในประเทศไทยเพือ่ทบทวนร่างรายงานฉบบันี้ โดยมปีระชาคมบคุคลข้ามเพศ ผูแ้ทนจากคณะกรรม
สทิธมินุษยชนแห่งชาต ิและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

1.3.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ
คณะผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรมการปกครอง กองทัพไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิศูนย์ศัลยกรรมตกเเต่งความงาม 
พเีอไอ มหาวทิยาลัยมหดิล และประชาคมบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย (ดูภาคผนวก)

จากแหล่งข้อมลูดงักล่าว คณะผู้ศกึษา (รวมทัง้สมาชกิในชมุชนบคุคลข้ามเพศ) ได้รบัความรูอ้นัลกึซึ้งถงึความเป็นจรงิของ
ชีวิตบุคคลข้ามเพศในการขับเคลื่อนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายด้วยตนเอง ผู้ให้ข้อมูลได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ความเหน็ต่อกระบวนการในการท�างานกบักระทรวงกลาโหมในการได้รบัการยกเว้นในการรบัราชการทหารกองเกนิ การด�าเนนิการ 
เกีย่วกบัการแต่งกายชดุทางการ และการถกูคมุขงั นอกจากนี้ยังได้ระบปุระเดน็ส�าคญั และการขาดกฎหมายและนโยบายทีป้่องกนั
การเลอืกปฏบิัต ิการเข้าถงึการจ้างงาน ความมั่นคงทางสังคม และเรื่องส�าคัญอื่นๆ 

1.4 ข้อจ�ากัดด้านข้อมูล
ปัจจุบันประเทศไทยยังคงไม่มีนิยามทางกฎหมายของเพศสถานะ บุคคลข้ามเพศ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

บุคคลกลุ่มน้อยทางเพศ ผู้หญงิ ผู้ชาย หรอืนยิามอื่นๆ ซึ่งจะน�าไปสู่การก�าเนดิแนวคดิอันเป็นฐานของการรับรองเพศสถานะทาง
กฎหมายและการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ12

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดการศึกษาวิจัยในประเด็นการรับรองเพศสถานะ และประเด็นอุปสรรคที่บุคคลข้ามเพศต้อง
เผชิญในการเข้าถึงบริการทางสังคมอันเนื่องมาจากความไม่สอดคล้องกันของการนิยามตนเองกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด 
การศกึษานี้นับเป็นครัง้แรกที่มกีารทบทวนภาพรวมของกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของการรับรองเพศสถานะต่อผู้ชายข้ามเพศและยังขาดการเข้ามาม ี
ส่วนร่วมของผูช้ายข้ามเพศในการขบัเคลือ่น แม้ว่ามลูนธิเิครอืข่ายเพือ่นกะเทยไทยเพือ่สทิธมินุษยชนจะได้ท�าการรณรงค์ในประเดน็
การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายมาอย่างหนกั แต่ในขัน้ต้นนี้จดุเน้นของมลูนธิอิยู่ทีป่ระเดน็การเกณฑ์ทหารของผู้หญงิข้ามเพศ 
และแม้ว่าคณะผู้ศึกษาจะพยายามแสวงหาข้อมูลของทั้งผู้ชายข้ามเพศ ผู้หญิงข้ามเพศ และบุคคลที่มีเพศสถานะไม่สอดคล้อง
กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด แต่ข้อมูลส่วนใหญ่ที่รวบรวมได้ยังคงเป็นประสบการณ์ของผู้หญิงข้ามเพศเป็นหลัก นอกจากนี้ 
ผูห้ญงิข้ามเพศยงัมสีดัส่วนที่มากกว่ากลุม่อืน่ๆ ในการเข้าร่วมประชมุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีด้วย จงึท�าให้คณะผูศ้กึษาจงึต้องหาข้อมลู
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญจากเครือข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย ในส่วนของประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศ  
ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญนี้คอื คุณจมิมี่ กฤตธพีัฒน์ โชตฐิานติสกุล ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลแรกๆ ในประเทศไทยที่เปิดเผยต่อสังคมวงกว้าง
ว่าตนคอืผู้ชายข้ามเพศ หลังจากการเปิดเผยเพศสถานะต่อสาธารณะของคุณจิมมี่ ส่งผลให้ประเด็นสิทธมินุษยชนของผู้ชายข้าม
เพศได้รับการมองเห็นจากสังคมไทย และชุมชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าการถูกมอง
เหน็จะมมีากขึ้น แต่กย็งัขาดการมส่ีวนร่วมของคนในสังคมและความตระหนกัถงึอุปสรรคทีผู่ช้ายข้ามเพศในประเทศไทยต้องเผชญิ  
ซึ่งรวมไปถึงปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพ การถูกเลือกปฏิบัติเมื่อพวกเขาต้องการเข้าถึงบริการสาธารณะ และปัญหา 
การไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการให้สะท้อนอัตลักษณ์ทางเพศสถานะได้

การมองไม่เห็นตัวตนของบุคคลข้ามเพศและบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขั้วตรงข้ามยังคงเป็นประเด็นส�าคัญ ดังนั้น 
คณะผู้ศกึษาจงึยงัไม่สามารถรวมเอาบคุคลทีไ่ม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ตรงข้าม และบคุคลทีไ่ม่สอดคล้องของอตัลกัษณ์ทางเพศกบั
เพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิมาวเิคราะห์ในรายงานนี้ ด้วยยงัคงไม่มคี�าทีช่ดัเจนและเฉพาะของไทยในการนยิามบคุคลทีไ่ม่ได้อยูใ่น
ระบบเพศขัว้ตรงข้าม และบุคคลที่ไม่สอดคล้องของอัตลักษณ์ทางเพศกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ สังคมไทยยังคงรับรู้ระบบ
เพศสถานะในระบบเพศตรงข้ามคอืเพศชายและเพศหญงิ ท�าให้เอกสารทัง้ทางการและไม่เป็นทางการ รวมทัง้ค�าน�าหน้านามยงัคง
เน้นไปทีร่ะบบภาษาแบบขัว้ตรงข้าม ปัจจบุนันี้ยงัคงไม่มพีื้นทีใ่นระบบวาทกรรมของประเทศไทยในมติอิตัลักษณ์ทางเพศของบคุคล

12 ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิ(พ.ศ.2555) ได้ก�าหนดบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลในการได้รับการจัดสวัสดกิารทางสังคม ได้ให้นยิามของ “บุคคลข้ามเพศ” และ “บุคคคที่มี

ความหลากหลายทางเพศ” แต่ก็ยังไม่มกีารน�านยิามนี้ไปใช้ในวงกว้างนอกเหนอืจากข้อก�าหนดนี้

บทที่ 1: บทน�ำ
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ที่นยิามอัตลักษณ์ทางเพศของตนที่ก้าวข้ามระบบขัว้ตรงข้ามเพศชายและเพศหญงิ ปรากฏการณ์นี้เกดิทัง้ในชุมชนบุคคลข้ามเพศ 
และในสังคมกระแสหลักด้วย บุคคลข้ามเพศส่วนมากถูกมองว่าเป็นคนที่ต้องการเปลี่ยนเพศหนึ่งไปสู่อีกเพศหนึ่งในระบบเพศขั้ว 
ตรงข้าม นัน่คอืเปลีย่นจากเพศชายไปเป็นเพศหญงิ หรอืจากเพศหญงิไปเป็นเพศชาย แม้ว่าอตัลกัษณ์อันหลากหลายของเพศทีส่าม
จะมอียู่ในเอเชยีใต้ และคนที่อาศัยในประเทศไทย และแม้ว่าปัจจุบันบุคคลข้ามเพศรุ่นใหม่ก็เริ่มตระหนักถงึอัตลักษณ์และภาษาที่
นอกเหนอืระบบเพศขัว้ตรงข้าม อย่างไรก็ตามแนวคดิว่าอตัลกัษณ์ทางเพศคอืผสัสะภายในของการรบัรูเ้พศสถานะของตนมากกว่า
ที่จะสะท้อนโดยตรงจากสภาวะทางกายภาพยังคงเป็นแนวคดิที่มอียู่ในวงจ�ากัดไม่แพร่หลาย

1.5  การขาดนิยามที่ชัดเจนและขาดความเข้าใจต่อบุคคลข้ามเพศ  
อัตลักษณ์ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศสถานะ
กฎหมายและนโยบายของประเทศไทยยงัคงไม่มนียิามทีช่ดัเจนเป็นระบบในการอธบิายบคุคลข้ามเพศ หรอืแนวคดิว่าด้วย

อัตลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ นอกจากนี้การตัดสนิใจหรอืบรกิารใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศมักมคีวามสับสน
ระหว่างบคุคลข้ามเพศกบับุคคลเพศก�ากวม หรอืสบัสนระหว่างอตัลกัษณ์ทางเพศและวถิทีางเพศ ข้อก�าหนดต่างๆ มกัมกีารใช้ค�า
ว่าเพศสถานะ อัตลักษณ์ทางเพศ และวถิทีางเพศ แทนกันไปมาเสมอืนว่ามคีวามหมายเดยีวกัน และเอกสารข้อบังคับอื่นๆ มักมี
ข้อความอันล้าสมัยและเหยยีดหยาม เช่น การอธบิายของแพทยสภาที่ระบุว่าบุคคลข้ามเพศเป็น “บุคคลที่มพีฤตกิรรมที่สับสน”13 
การให้ค�านิยามเช่นนี้สะท้อนถึงการไม่เคารพสิทธิในการก�าหนดเจตจ�านงหรือศักดิ์ศรีของมนุษย์ ของบุคคลข้ามเพศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ การตัดสนิของศาล และกฎหมายต่างแสดงถงึความไม่คงเส้นคงวาของภาษา ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้การตคีวามและแสดง
ให้เห็นถึงการขาดความละเอียดอ่อนในการตรากฎหมายและกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับบุคคลข้ามเพศ ในที่สุดแล้วการขาด
นยิามและความเข้าใจที่ชัดเจนส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนเชงินโยบายเพื่อให้มกีารรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย นั่นคอืการ
สร้างความตระหนักและความละเอียดอ่อนของกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ต่อประเด็นบุคคลข้ามเพศเป็น
แนวทางการขับเคลื่อนที่ส�าคัญและจ�าเป็น

1.6 ความส�าคัญของการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
เอกสารแสดงตัวตนเป็นสิ่งจ�าเป็นในกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ส�าหรับประชากรส่วนใหญ่แล้วการใช้

เอกสารแสดงตวัตนดงักล่าวเป็นหนึง่ในกจิวตัรและไม่เคยเกดิปัญหา อย่างไรกต็ามส�าหรบับคุคลข้ามเพศแล้ว พวกเขาไม่สามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี เสมอภาค และปลอดภัย หากมิได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย บุคคลข้ามเพศเผชิญกับ 
การเลอืกปฏบิตัแิละกดีกนัเมือ่พวกเธอต้องใช้บตัรประจ�าตวัประชาชน สตูบิตัร หนงัสอืเดนิทาง หรอืเอกสารราชการทีใ่ช้ยนืยนัตวั
ตนซึ่งไม่สอดคล้องไปกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ การเลือกปฏิบัติอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของบุคคล
ข้ามเพศ อาจกีดกัดบุคคลข้ามเพศออกจากระบบการศึกษา บริการสุขภาพ การจ้างงาน การมีที่พักอาศัย หรือแม้แต่การได้รับ
การช่วยเหลอืทางสังคม การเงนิการธนาคาร การจ�านอง

บ่อยครัง้มกัมกีารเรยีกร้องให้มกีารพสูิจน์อตัลกัษณ์โดยเฉพาะในเวลาทีค่นเหล่านี้มคีวามเปราะบางเป็นพเิศษ เช่น เมือ่ต้อง
รับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ เมื่อประสบภัยพิบัติ หรือเมื่อตกอยู่ในภาวะการเป็นคนไร้บ้านหรือการข้ามแดน บุคคลข้ามเพศ
ถูกปฏิเสธในการเข้าถึงบริการต่างๆ หรือไม่ได้รับการสนับสนุนในสถานการณ์ต่างๆ ข้างต้น เพราะพวกเธอไม่มีเอกสารราชการ 
ที่รับรองอัตลักษณ์ทางเพศและ/หรือการแสดงออกทางเพศ เพราะฉะนั้น การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายคือสิ่งส�าคัญยิ่งใน
การท�าให้บุคคลข้ามเพศได้รับการปกป้องคุ้มครองทางกฎหมาย และสามารถได้รับสทิธมินุษยชนอย่างเต็มที่

การรับรองบุคคลข้ามเพศอย่างเป็นทางการสามารถช่วยให้บุคคลข้ามเพศเข้าถึงมาตรการพิเศษหรือการให้ความช่วย
เหลอื วธิกีารนี้ได้ถกูน�าไปประยกุต์ใช้ในหลายประเทศในภมูภิาคนี้เพือ่สนองต่อความจ�าเป็นของบุคคลข้ามเพศหรอืเพือ่แก้ไขปัญหา
อปุสรรคในการเข้าถงึบรกิารทีบ่คุคลข้ามเพศเผชญิ (เช่น การจ้างงาน การมทีีพั่กอาศัย หรอืบรกิารในการป้องกนัแก้ไขความรนุแรง
ด้วยเหตุแห่งเพศสถานะ) อย่างไรก็ตามวธิกีารดังกล่าวนี้ยังไม่ถูกน�ามาใช้ในประเทศไทย

13 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552
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1.7 บริบทสากล
ปัจจุบันผู้คนเริ่มรับรู้มากขึ้นเรื่อยๆ ว่าการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นก้าวส�าคัญที่น�าไปสู่สิทธิในความเสมอ

ภาคและอิสระจากการเลือกปฏิบัติของบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศมักถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจากถูกมองว่าเป็นกลุ่ม 
ที่ต่อต้านบรรทัดฐานทางเพศของสังคม และเพราะว่ามีอัตลักษณ์ทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับเพศที่ 
ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

กฎหมายสทิธมินษุยชนนานาชาตเิป็นหลกัการสากลและครอบคลุมทกุคนรวมทัง้บคุคลข้ามเพศ โดยมจิ�าเป็นว่าอตัลกัษณ์
ทางเพศ และการแสดงออกทางเพศจะได้รบัการคุม้ครองจากการเลอืกปฏบิตัด้ิวยด้วยกฎหมายภายในประเทศ ณ ปัจจบุนัหรอืไม่ 
ทัง้นี้การห้ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบัิตบินฐานของ “สถานะอื่นๆ” ได้ผนวกรวมการเลอืกปฏบิตัดิ้วยเหตอุื่นๆ ซึง่รวมถงึอตัลกัษณ์ทาง
เพศ หรอืการแสดงออกทางเพศที่บุคคลนัน้ๆ นยิามตนเอง หรอืที่ถูกรับรู้โดยบุคคลอื่นๆ14 ทัง้นี้หน่วยงานด้านสทิธมินุษยชนต่างๆ 
ได้เรยีกร้องให้รัฐชาตติ่างๆ ยุตกิารเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งเพศสถานะในทุกมติขิองการด�าเนนิชวีติ15

หลักการยอกยาการ์ตาได้สรุปแนวทางการน�ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากลไปปฏิบัติใช้กับประเด็นทางสิทธิมนุษยชน
ที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศเอาไว้16 หลักการข้อที่ 3 มุ่งเน้นไปยังสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย  
โดยได้ระบุไว้ว่า 

“อตัลกัษณ์ทางเพศ... ทีบ่คุคลแต่ละคนก�าหนดเองย่อมเป็นส่วนส�าคญัของบคุลกิภาพ และเป็นหนึง่ในปัจจัย
พื้นฐานต่อการก�าหนดวิถีชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภาพ มิควรมีผู้ใดถูกบีบบังคับให้เข้ากระบวนการทางการแพทย์ 
รวมถึงการผ่าตัดแปลงเพศ การท�าหมัน หรือการรักษาด้วยฮอร์โมน เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ได้การรับรองอัตลักษณ์
ทางเพศทางกฎหมาย ต้องไม่มีการน�าเอาสถานะใดๆ เช่น การเป็นคู่สมรสหรือบุพการีมาใช้อ้างเพื่อกีดกันมิให้ 
อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับการรับรองทางกฎหมาย”

หลกัการนี้ รวมถงึมาตรฐานนานาชาตทิีถ่กูพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนือ่ง ได้ครอบคลมุประเดน็ส�าคญัทีบ่คุคลข้ามเพศซึง่มไิด้
รบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายต้องเผชญิ ประการแรก หลกัการนี้ชี้ให้เหน็ว่าสทิธขิองบคุคลข้ามเพศในการก�าหนดตนเอง 
ศักดิ์ศร ีและเสรภีาพ มักถูกลดความส�าคัญลง ประการที่สอง กฎหมายการรับรองเพศสถานะ นโยบาย และการปฏบิัตซิึ่งกดีกัน
บคุคลด้วยเหตแุห่งสถานะการสมรส หรอืความเป็นบุพการ/ีสถานะการมคีรอบครวั นับเป็นการเลอืกปฏบิตั ิประการทีส่าม เงือ่นไข
ทางการแพทย์ส�าหรบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นบ่อนท�าลายสทิธใินเสรภีาพจากการละเมดิทางการแพทย์ และอาจ
ส่งผลให้เกดิการบังคับท�าหมัน17

ผู้รายงานพิเศษต่อที่ประชุมสหประชาชาติด้านการทรมานได้กล่าวอย่างชัดเจนไว้ว่า “ในหลายประเทศ บุคคลข้ามเพศ 
ถูกบังคับให้ท�าหมันทั้งที่เจ้าตัวไม่ต้องการ เนื่องจากถูกก�าหนดให้เป็นเงื่อนไขในการได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย”18 
ผู้รายงานพเิศษได้เสนอให้ทกุรฐัก�าหนดให้การบงัคบัท�าหมนัเป็นสิง่ผดิกฎหมายในทกุกรณ ีและต้องให้ความคุ้มครองต่อกลุ่มชาย
ขอบรวมทั้งกลุม่บคุคลข้ามเพศ19 หน่วยงานสทิธมินษุยชนอืน่ๆ ได้เสนอให้ยกเลกิการก�าหนดให้การบงัคบัท�าหมนัเป็นเงือ่นไขส�าหรบั
กฎหมายการรบัรองเพศสถานะ20 ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายงานของสภาสทิธมินษุยชน ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ก�าหนดให้การรับรองเพศสถานะเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญ21 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 ยกตัวอย่างเช่นในเดอืนเมษายน พ. ศ. 2560 ศาลสทิธมินษุยชนยโุรปไดต้ดัสนิว่าการท�าหมนับุคคลข้ามเพศเพือ่รบัรองเพสสถานะเป้นการละเมดิต่อสทิธใินการได้รบัความเคารพในชวีติส่วนตัว 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 หน่วยงานขององค์การสหประชาชาตใินปี พ.ศ.2558 ได้เสนอว่า “รัฐควรจะยกระดับมาตรฐานสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนใน
ประเดน็การไม่เลอืกปฏบิตั.ิ.. รวมถงึการด�าเนนิการรบัรองทางกฎหมายให้แก่อตัลักษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศโดยปราศจาก
เงื่อนไขข้อก�าหนดที่เป็นการการละเมดิ”22

1.8 แนวทางการปฏิบัติระดับประเทศที่ดีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2557 ประเทศอาร์เจนตนิาเป็นประเทศแรกทีผ่่านกฎหมายอตัลกัษณ์ทางเพศทีช่่วยให้เครือ่งหมาย

ก�าหนดเพศสถานะในสูติบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยยึดตามค�าขอของบุคคลที่ต้องการ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการวินิจฉัยทางการแพทย์ การผ่าตัดศัลยกรรม หรือการรักษาด้วยฮอร์โมนเป็น
เงือ่นไข และไม่มข้ีอจ�ากดัด้านอาย ุไม่มข้ีอจ�ากดัทีร่ะบวุ่าบคุคลใดบ้างทีจ่ะเข้าถงึบทบัญญตันิี้ได้ และมบีทบญัญตัทิีใ่ห้การคุม้ครอง
เพิ่มเติมส�าหรับเด็ก โดยปกติการยื่นค�าร้องต้องกระท�าผ่านผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็ก และเด็กหรือเยาวชนนั้นต้องแสดง 
ความยนิยอมอย่างชัดแจ้ง กฎหมายฉบับนี้อ้างองิถงึอนุสัญญาว่าด้วยสทิธเิด็ก ซึ่งรวมถงึการระบุว่าต้องค�านงึผลประโยชน์สูงสุด
ของเด็กและความสามารถในการพัฒนาของเด็กด้วย23

ในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา ค�าสั่งปี พ.ศ. 2558 ในโคลอมเบีย และกฎหมายในประเทศโบลิเวียในปี พ.ศ. 2559 ได้
แก้ไขกระบวนการเพือ่แก้ไขเครือ่งหมายก�าหนดเพศสถานะให้ง่ายขึ้น24 กฎหมายของประเทศโบลเิวยีมบีทบญัญตัเิรือ่งการต่อต้าน 
การเลอืกปฏบิตัแิละลดบทบาทของผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทย์ในการรบัรองว่าบคุคลข้ามเพศได้ตัดสนิใจเปลีย่นเครือ่งหมาย
ก�าหนดเพศสถานะบนฐานของการได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านเพยีงพอ25

นอกจากนี้ ทั้งกฎหมายของประเทศอาร์เจนตินาและมอลตาได้ระบุถึงสิทธิทางสุขภาพ สิทธิในความเป็นส่วนตัว และ 
การได้รับการป้องกันจากการเลือกปฏิบัติของบุคคลข้ามเพศ กฎหมายของมอลตาระบุถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศก�ากวม 
และเป็นครั้งแรกในโลกที่ห้ามไม่ให้มีการผ่าตัดอวัยวะเพศที่เรียกว่า “การท�าให้เพศเป็นปกติ” (sex – normalizing) ในเด็กที่เป็น
บคุคลเพศก�ากวม และเป็นประเทศทีส่องในโลกหลงัออสเตรเลยีทีร่ะบุให้บคุคลเพศก�ากวมได้รบัการคุม้ครองจากการเลอืกปฏบิตัิ

ประเทศเดนมาร์กและไอร์แลนด์มกีฎหมายรับรองเพศสถานะซึ่งท�าให้บุคคลข้ามเพศที่อายุเกนิ 18 ปี สามารถก�าหนดอัต
ลกัษณ์ทางเพศของตนได้เอง26 ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศนอร์เวย์กลายเป็นประเทศทีส่ี่ในยโุรปทีใ่ช้แนวทางการก�าหนดเพศสถานะ
ด้วยตัวเองและใช้ได้กับทุกคนที่มอีายุตัง้แต่ 16 ปีขึ้นไป ในขณะที่ส�าหรับบุคคลที่มอีายุระหว่าง 6 ถงึ 16 ปีต้องได้รับความยนิยอม
จากผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคน27

ปัจจุบันมีบทบัญญัติแลข้อบังคับในบางพื้นที่ของภูมิภาคเอเชียใต้ที่ช่วยให้บุคคลได้รับการยอมรับในฐานะเพศที่สามใน
เอกสารราชการต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ทางเพศที่เจ้าตัวก�าหนดเองเท่านั้น หนังสือเดินทางทั้งในประเทศออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์มีตัวเลือกส�าหรับเพศชาย เพศหญิง หรือเพศสถานะที่สาม โดยขึ้นอยู่กับการก�าหนดอัตลักษณ์ทางเพศด้วยตนเอง28 
สองเขตปกครองในออสเตรเลียใช้วิธีการนี้กับสูติบัติเช่นกัน29 นั่นหมายความว่าบุคคลใดๆ มีอิสระที่จะใช้ “M” “F” หรือ “X”  
เป็นเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะของตนในเอกสารเหล่านี้

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�านองเดยีวกนัพระราชบัญญตัอิตัลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และลกัษณะทางเพศ พ. ศ. 2558 ของประเทศมอลตา ได้ก�าหนดกระบวนการเข้าถงึการได้รบัการรบัรองซึง่สทิธท่ัิวหน้าว่าด้วย

อตัลกัษณ์ทางเพศโดยไม่จ�ากัดอาย ุแต่ส�าหรบัผู้ทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปี จะต้องยืน่ค�าร้องผ่านผู้ปกครองตามกฎหมาย โดยให้ความส�าคญักบัผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก และให้น�้าหนกัทีก่บัความคดิของเด็กโดย

ค�านงึถงึอายุและวุฒภิาวะ

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

ให้กับผู้ที่มอีายุ 16 และ 17 ปี โดยต้องได้รับความยนิยอมจากผู้ปกครอง กระบวนการของประเทศไอร์แลนด์ไม่จ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการทางการแพทย์ส�าหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป ส�าหรับผู้ที่อายุ 16 

และ 17 ปี ต้องได้รบัความยนิยอมจากผูป้กครอง และต้องได้รบัการประเมนิทางการแพทย์เพือ่ให้แน่ใจว่าพวกเขามวุีฒภิาวะเพยีงพอในการตัดสนิใจ มคีวามเข้าใจถงึผลตามมาของการตัดสนิใจ โดยการการ

ตัดสนิใจนัน้ จะไม่มกีารกดดันหรอื ได้รับอทิธพิลจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังต้องได้รับใบรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อ หรอืจติแพทย์ที่เห็นด้วยกับการประเมนิทางการแพทย์ข้างต้น Transgender 

Equality Network Ireland (2015a). หมวดการรับรองเพศสถานะและเยาวชนข้ามเพศสถานะ 

27 Transgender Europe (TGEU) (2016). Norway Approves Legal Gender Recognition Based on Self Determination [Press Release]. 

28  อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลยียังก�าหนดให้ต้องมจีดหมายรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์

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

บทนี้เริม่ต้นด้วยภาพรวมของระบบกฎหมายของประเทศไทย อนัคอืแนวทางในการการระบสุมัพนัธ์ระหว่างกฎหมายทีม่อียู่
ซึ่งส่งผลกระทบต่อชวีติของบุคคลข้ามเพศ และโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลง เนื้อหาในบทนี้จะน�าเสนอเพื่อท�าความเข้าใจ
แนวคดิระบบกฎหมายของประเทศไทยให้มากขึ้น อันจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาของบทต่อๆ ไปได้ดขีึ้น

ประทศไทยใช้กฎหมายระบบลายลักษณ์อักษรซึ่งก็ได้รับอทิธพิลอย่างมนีัยส�าคัญจากกฎหมายประเพณ ีการปกครองรัฐ
และกจิการสังคมถูกก�าหนดโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา และกฎหมายปกครอง

กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อมีการตราขึ้นโดยฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังให้อ�านาจในการตรก
กฎหมายบางส่วนแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการเอื้ออ�านวยการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร การบริหารรัฐกิจ และจัดบริการสาธารณะ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายล�าดับสูงสุดของประเทศ ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมาย ยกตัวอย่างเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถออกระเบยีบข้อบังคับหรอืนโยบายเกี่ยวกับการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมายซึ่งมอีงค์ประกอบที่ขัดต่อสทิธติามรัฐธรรมนูญ

ระบบกฎหมายของประเทศไทยยังประกอบด้วยกฎหมายสารบัญญัติ30 และค�าพพิากษาของศาลซึ่งอยู่ภายใต้อ�านาจของ
ผู้พพิากษาที่เป็นอสิระ กฎหมายสารบัญญัตเิป็นแหล่งข้อมูลหลักส�าหรับการตคีวามทางกฎหมายใดๆ และยังเป็นพื้นฐานส�าหรับ
ค�าพพิากษาของศาลฎกีา อย่างไรก็ตามการตัดสนิของศาลฎกีาก็สามารถให้แนวทางในแต่ละคดไีด้หรอืถูกน�าไปใช้เป็นแบบอย่าง
กับกรณีที่มีข้อเท็จจริงคล้ายคลึงกัน31 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไข
เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะของตนในเอกสารทางกฎหมายได้ ค�าตัดสินของศาลจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการตีความกรณี
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย32

การตัดสินของศาลหลายครั้งเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย เนื่องจากเป็นการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับกับ
ค�าน�าหน้านามหรอืเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะ ตัวอย่างเช่น ค�าพพิากษาศาลฎกีาได้กล่าวไว้ว่า:

“เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ถือก�าเนิดมา และค�าว่า ‘หญิง’ ตาม 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง ‘คนที่ออกลูกได้’ ผู้ร้องถือก�าเนิดมาเป็นชาย ถึงหากจะมี
เสรภีาพในร่างกายโดยรบัการผ่าตดัเปลีย่นแปลงอวยัวะเพศเป็นอวยัวะเพศของหญงิแล้วกต็าม แต่ผูร้้องก็รบัอยูว่่า
ไม่สามารถมบีตุรได้ ฉะนัน้ โดยธรรมชาตแิละตามทีก่ฎหมายรบัรอง ผู้ร้องยงัคงเป็นเพศชายอยู ่และไม่มกีฎหมาย
รบัรองให้สทิธผู้ิร้องขอเปลีย่นแปลงเพศทีถ่อืก�าเนดิมาได้ ทัง้มใิช่กรณทีีผู่ร้้องจะต้องใช้สทิธทิางศาลตามกฎหมาย”

ค�าพิพากษานี้แสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ปิดกั้นการรับรองเพศสถานะของผู้หญิงข้ามเพศในฐานะผู้หญิง
ในปัจจุบัน33

การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายทัว่ประเทศของไทยมแีนวโน้มทีป่ระสบความส�าเรจ็ได้มากทีสุ่ดผ่านการแก้กฎหมายหรอื
นโยบายระดบัชาต ิตัวอย่างหนึง่คอืการตราพระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึง่เป็นผลมาจากกระบวนการ
ทางกฎหมายซึง่รวมถงึกระบวนการพดูคยุแลกเปลีย่นและขอค�าปรกึษาระหว่างเจ้าหน้าทีจ่ากกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 
องค์กรภาคประชาสังคมด้านสิทธิสตรี และองค์กรภาคประชาสังคมด้านความหลากหลายทางเพศ ก่อนที่จะผ่านการลงมต ิ
ผ่านร่างกฎหมายจากสภานติบิัญญัตแิห่งชาติ

เนื่องจากพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเพิ่งจะมีผลบังคับใช้มาไม่นาน จึงยังต้องใช้เวลาในการจัดท�ากฎ
กระทรวงภายใต้พระราชบัญญัติเพื่อเพิ่มความชัดเจนในการบังคับใช้ กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน  
พ.ศ. 2559 หนึ่งในกฎระเบยีบย่อยเหล่านี้ระบุขัน้ตอนส�าหรับผู้ยื่นค�าร้องภายใต้พระราชบัญญัตนิี้ กระบวนการในการยื่นค�าร้อง
เปิดโอกาสให้บุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศก�ากวมผู้ซึ่งเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ
สามารถใช้สิทธิร้องเรียนต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศสามารถศกึษาเพิ่มเตมิในบทที่ 3 ส่วนที่ 4

30 กฎหมายสารบญัญตัคิอื กฎหมายทีก่�าหนดสทิธแิละหน้าทีข่องบคุคลและและกลุ่มบุคคลภายในรฐั รวมทัง้กฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนทุกประเภทเช่น กฎหมายอาญา กฎหมายว่าด้วยสญัญาและ

การละเมดิ กฎหมายสารบัญญัตมิคีวามแตกต่างจากกฎหมายวธิสีบัญญัต ิซึ่งมเีนื้อหาหลักของกฎหมายที่ก�าหนดวธิกีารได้รับสทิธแิละวธิกีารด�าเนนิการของศาลในการให้สทิธิ

31 หลักกฎหมายจากค�าพพิากษาของศาล เป็นหลักการทางกฎหมายที่สร้างขึ้นโดยการตัดสนิของศาลซึ่งต่อมาเป็นแบบอย่างที่มผีลต่อผู้พพิากษาที่อาจตัดสนิในประเด็นที่คล้ายคลงึกันในภายหลัง

32 Sangsrikaew, W. (2003). Legal Status of Transsexual Individuals [LLM Thesis]. Faculty of Law, Thammasat University. 

33 ค�าพพิากษาศาลฎกีาที่ 157/2524 (2524). ข้อมูลเพิ่มเตมิในข้อ 4.2.3. 



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย24

เนื่องจากในระบบกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายสารบัญญัติอยู่เหนือการตัดสินของศาล ค�าตัดสินในอนาคตของคดี
ที่มีผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศจะช่วยนิยามขอบเขตของพระราชบัญญัติด้วยการสร้าง
ค�าพพิากษาบรรทัดฐานขึ้น

การอภิปรายล�าดับชั้นทางกฎหมายของประเทศไทยเป็นสิ่งส�าคัญในการท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวม ซึ่งรวมถึงแกนน�า
บุคคลข้ามเพศและภาคประชาสังคมโดยกว้าง เข้าใจว่าการรณรงค์ขับเคลื่อนเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพส�าหรับการบังคับ
ใช้หรอืแก้ไขบทบัญญัตทิี่มอียู่หรอืการออกกฎหมายใหม่นัน้ท�าได้อย่างไร

ผลของการมลี�าดับชัน้ทางกฎหมายมดีังนี้:34

 ∞ กฎหมายหรอืระเบยีบข้อบังคับที่มศีักดิ์ต�่ากว่าจะขัดหรอืแย้งกับกฎหมายที่มศีักดิ์สูงกว่าไม่ได้ เช่น รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมาย
ที่มลี�าดับศักดิ์สูงสุดม ีกฎหมายฉบับอื่นจะบัญญัตเินื้อหาให้ขัดกับรัฐธรรมนูญมไิด้35

 ∞ กฎหมายที่มศีักดิ์ต�่ากว่า โดยเฉพาะกฎหมายลูกบทจะบัญญัตเิกนิขอบเขตที่กฎหมายแม่บทให้ไว้ไม่ได้
 ∞ กฎหมายที่มศีักดิ์เท่ากัน สามารถแก้ไขเพิ่มเตมิแก่กันได้ เช่น การตราพระราชบัญญัตเิพื่อแก้ไขพระราชบัญญัตเิดมิ

ประโยชน์ที่ส�าคัญของล�าดับชัน้ทางกฎหมายม ี2 ประการคอื 
ก)  ประโยชน์ในการตรากฎหมาย เมื่อมีล�าดับศักดิ์กฎหมายที่ชัดเจนแล้ว ท�าให้ผู้มีอ�านาจในการตรากฎหมายระมัดระวัง  

มใิห้กฎหมายทีม่ลี�าดบัศกัดิต์�า่กว่าขดัหรอืแย้งกบักฎหมายทีม่ลี�าดบัศกัดิ์สงูกว่า เนือ่งจากจะส่งผลให้กฎหมายมสีภาพบงัคบั
ใช้ไม่ได้ 

ข)  ประโยชน์ในการบงัคับใช้กฎหมาย ในกรณทีีก่ฎหมายฉบบัหนึง่ขัดหรอืแย้งกบักฎหมายอกีฉบบัหนึง่ เกดิปัญหาว่าจะใช้กฎหมาย
ฉบับใดบังคับใช้นั้น สามารถพิจารณาได้จากล�าดับศักดิ์ของกฎหมายก่อน กฎหมายล�าดับศักดิ์สูงกว่าย่อมมีผลบังคับเหนือ
กฎหมายที่มลี�าดับศักดิ์ต�่ากว่าเสมอ 

ล�าดับชั้นของกฎหมาย36 ล�าดับชั้น

รัฐธรรมนูญ กฎหมายสูงสุด 1

พระราชบัญญัต ิ(กฎหมายโดยแท้) กฎหมายนติบิัญญัติ
2

พระราชก�าหนด (กฎหมายยกเว้น) กฎหมายบรหิารบัญญัติ

พระราชกฤษฎกีา กฎหมายล�าดับรอง

3
กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวง

ข้อบังคับต่างๆ (ระเบยีบ กฎ ประกาศ)

ข้อบัญญัตทิ้องถิ่น (เทศบัญญัต ิข้อบัญญัตกิรุงเทพมหานคร ฯลฯ) กฎหมายองค์กรบัญญัติ

34 Neabklang, S. (2010). Introduction to Law. Legal Textbook Development Center, Payao University, p. 74. 

35 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6

36 รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 6 บญัญตัไิว้ว่า รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัตใิดของกฎหมาย กฎ หรอืข้อบังคับ ขดัหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนูญนี้ บทบัญญัตนัิน้ 

เป็นอันใช้บังคับมไิด้ 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.



25บทที่ 3: กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ำมเพศในประเทศไทย

บทที่ 3  การป้องกันการเลือกปฏิบัต ิ
  และบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย

ปัจจุบันมีเพียงกฎหมายที่ให้การคุ ้มครองบุคคลข้ามเพศอย่างชัดเจนอยู่เพียงกฎหมายเดียวคือ พระราชบัญญัต ิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 อย่างไรก็ตามกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ออกมาใหม่ การน�ากฎหมายนี้ไปสู่การ
ปฏบิตัยิงัคงเพือ่ส่งเสรมิสทิธบิคุคลข้ามเพศยงัคงเป็นสิง่ทีต้่องจบัตามอง ก่อนทีจ่ะมกีารตรากฎหมายฉบับนี้มเีพยีงรฐัธรรมนญูแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทยเท่านัน้ทีส่ามารถตคีวามได้ว่ามกีารให้ความคุม้ครองบคุคลข้ามเพศ รฐัธรรมนญูของประเทศไทยและสนธสิญัญา 
ด้านสทิธมินุษยชนสากลจ�านวนมากห้ามมใิห้มกีารเลอืกปฏบิัตใินภาพรวม แต่มไิด้ระบุจ�าเพาะถงึอัตลักษณ์ทางเพศ

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2550 มีข้อเสนอให้มีการระบุถึง “บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ”37  

ไว้ในรฐัธรรมนญู ทว่าถกูปฏเิสธจากกรรมการร่างรฐัธรรมนญู อย่างไรกต็ามได้มกีารบนัทกึไว้ใน “เจตนารมณ์” ของรฐัธรรมนญู โดยมี
การอธบิายว่าค�าว่า “เพศ” ในมาตรา 30 นอกจากจะหมายถงึความแตกต่างระหว่างชายและหญงิแล้ว ยงัหมายรวมถงึ “ความแตกต่าง 
ของบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือความหลากหลายทางเพศ แตกต่างจากเพศที่ผู้นั้นถือก�าเนิดอยู่ด้วย”38 ซึ่งการบันทึก 
“เจตนารมณ์” ถูกใช้เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการตคีวามกฎหมาย แม้มไิด้บัญญัตไิว้ในบทบัญญัตริัฐธรรมนูญโดยตรงก็ตาม39

ยกตัวอย่างเช่นมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญที่มีการตีความไว้ในเอกสาร “เจตนารมณ์” ได้ถูกอ้างถึงในค�าวินิจฉัยของ
ศาลปกครองในการยกเลิกค�าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในการห้ามมิให้บุคคลข้ามเพศมีส่วนร่วมในการน่ังในกระทงใน 
ขบวนแห่กระทง เนื่องในวันลอยกระทงซึ่งเทศกาลประจ�าปีของจังหวัดในปี พ.ศ. 255240

3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 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 ซึ่งรวมถงึส่วนที่ว่าด้วยการส่งเสรมิศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพและความเสมอภาค
ของประชาชนชาวไทย43

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังมีหน้าที่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย44 โดยได้มีความพยายามที่จะร่างรัฐธรรมนูญ
อยู่สองครัง้ ร่างฉบับแรกในปี พ.ศ. 2558 ยังมกีารคงไว้ซึ่งมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 โดยไม่มกีารกล่าวถงึบุคคล
ข้ามเพศหรอืความหลากหลายทางเพศไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม “เจตนารมณ์” ของรัฐธรรมนูญยังคงยนืยันถงึการห้ามเลอืก
ปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ ซึง่หมายรวมถงึวถิทีางเพศและอตัลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตามร่างฉบบันี้ได้รบัการโหวตไม่รบัร่างจากสภา
ปฏริปูแห่งชาติ45 ต่อมาร่างอกีฉบบัในปี พ.ศ. 2558 ยงัคงรกัษาเนื้อหามาตรา 30 ของรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ไว้46 ร่างรฐัธรรมนญู

37 ในประเทศไทยแนวคดิเรื่องความหลากหลายทางเพศถูกใช้โดยหมายรวมถงึวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเช่นเดยีวกับความหลากหลายของเพศก�ากวม

38 มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง 

ความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนดิเชื้อชาตภิาษา เพศ อายุ ความพกิาร สภาพทางกายหรอืสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเห็น

ทางการเมอืงอันไม่ขดัต่อบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ จะกระท�ามไิด้; “เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย”; UNDP, USAID (2014) หน้า. 22. ในบรบิทของประเทศไทยมาตรานี้ถกูเข้าใจและ

น�าไปใช้กับกลุ่ม LGBTI ทัง้หมด. ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาดูบทที่ 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 บัญญัตไิว้ว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัต ิแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ สทิธ ิเสรภีาพ และความเสมอภาค บรรดาที่

ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณกีารปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณรีะหว่างประเทศที่ประเทศไทยมอียู่แล้ว ย่อมได้รับ

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

44  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560; กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ได้เสนอให้มีสี่องค์กร: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), ซึ่งท�ารัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557;  

สภานติบิัญญัตแิห่งชาตซิึ่งแต่งตัง้โดย คณะรักษาความสงบแห่งชาต;ิ คณะรัฐมนตรไีด้รับการแต่งตัง้จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

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�าไปลงประชามติโดยประชาชนเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้ประกาศว่าร่างรัฐธรรมนูญได้รับการยอมรับโดยการลงคะแนนร้อยละ 61.35 และไม่ยอมรับร้อยละ 38.6547  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงลงพระปรมาภไิธย และถูกประกาศในราชกจิจานุเบกษาใช้เป็น
กฎหมายเมือ่วนัที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ในระหว่างการเขยีนรายงานฉบับนี้ “เจตนารมณ์” ของรฐัธรรมนูญปี พ.ศ. 2560 ยงัมไิด้
ถูกตพีมิพ์เอาไว้อย่างเป็นทางการ ดังนัน้จงึยังต้องจับตามองว่าการตคีวามค�าว่า “เพศ” ที่หมายรวมถงึบุคคลข้ามเพศจะยังคงอยู่
ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรอืไม่

3.3 กลไกการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3.3.1 บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสถาบันอิสระตามกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐและใช้อ�านาจแห่งรัฐ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRC) ท�าหน้าที่ตรวจสอบและติดตาม 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่ากระท�าโดยบุคคล หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน และสามารถเสนอมาตรการแก้ไข
เยยีวยา หรอืเสนอแก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบังคับ และให้ข้อเสนอแนะเชงินโยบายเพื่อส่งเสรมิและปกป้องสทิธมินุษยชน48

ถ้าบคุคลหรอืกลุ่มบคุคลเชือ่ว่าสทิธมินษุยชนของตนถกูละเมดิ สามารถยืน่ค�าร้องเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยตรงไปที่
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิหรอืคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรอืแม้แต่องค์กรที่ท�างานด้านสทิธมินุษยชนใดๆ ที่ได้รับ
การรับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ49 และหากพบว่าเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นกฎหมาย
หรือนโยบาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ50 หรือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาคส่วนอื่นๆ เช่น  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านสทิธมินุษยชนอื่นๆ51

การร้องเรียนสามารถด�าเนินการต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อบุคคลข้ามเพศถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน52 

และถ้าประเด็นนั้นเข้าข่ายถูกละเมิด คณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศจะด�าเนินการประสาน
งานกับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อร้องเรียนนั้น และเริ่มต้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ถูกกล่าวหาดังกล่าว53 

เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบแล้วหากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นจริง  
คณะกรรมการฯ จะเตรยีมการตรวจสอบรายละเอยีดข้อเทจ็จรงิและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน โดยที่
การร้องเรียนแต่ละครั้งจะได้รับการพิจารณาเป็นรายกรณี อาจมีการจัดประชุมระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขกฎหมายหรอืกลไกภายในอืน่ๆ อันจะเป็นการปกป้องบคุคลข้ามเพศได้ คณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาตยิังมอี�านาจในการไกล่เกลี่ยระหว่างกันได้อกีด้วย54

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตยิงัมหีน้าทีใ่นการตรวจสอบตดิตามกลไกภายใน55 เช่น กฎหมายของท้องถิน่ นโยบาย 
ระเบยีบข้อบงัคับหรอืเอกสารต่างๆ เพือ่ระบแุนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสทิธมินษุยชน และเพือ่ส่งเสรมิให้มกีลไกทีเ่หมาะสมใน
การปกป้องสทิธมินษุยชนตามหลักการเสรภีาพภายใต้รฐัธรรมนญู หลกัการสทิธมินษุยชนสากล หรอือนสุญัญาระหว่างประเทศ56

47  Bangprapa, Mongkol (2016). Official Charter Referendum Figures Posted. Bangkok Post, 11 August. 

48  คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต.ิ บทบาท; พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 15

49  พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542 มาตรา 23

50  อ้างแล้ว. มาตรา15 (3)

51  นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559) บทสัมภาษณ์ กติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559

52 ขั้นตอนการตรวจสอบและร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542 (1999) การร้องเรียนต่อคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ภายใต้มาตรา 25 ของพระราชบัญญัตินี้ เมื่อได้รับการร้องเรียนคณะอนุกรรมการจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการร้องเรียนดังกล่าวถือว่า

เป็นการละเมดิและอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตหิรอืไม่

53 ในปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้มมีตแิต่งตัง้คณะอนุกรรมการชดุพเิศษเพือ่รณรงค์เชงินโยบายในการคุ้มครองสทิธมินุษยชนของLGBT ในประเทศไทย ซึง่คณะอนุกรรมการได้ด�าเนนิการ 

ต่อเนื่องในช่วงสองวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่แต่งตัง้ภายใต้พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542

54 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตไิม่มอี�านาจในการแก้ไขหรอืปรับเปลี่ยนกฎหมายแต่มอี�านาจในการเสนอข้อเสนอแนะให้กับรัฐบาลได้ อ้างแล้ว 

55 พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ.2542, มาตรา15 (1) (3) และ (5). 

56 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ กติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559
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หน้าที่นี้เกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับการศึกษาในครั้งนี้ในประเด็นการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ57  
หากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลข้ามเพศแล้วคณะ
อนกุรรมการพจิารณาเบื้องต้นจะประสานงานกบักระทรวงการพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์ในฐานะหน่วยงานของรฐัที่รบั
ผดิชอบในการบงัคบัใช้พระราชบัญญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ อย่างไรกต็ามหากคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณา
แล้วว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาตกิ็มอี�านาจในการเสนอให้ทบทวนพระราชบัญญัต ิและให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลเพื่อเสนอการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน58

3.3.2 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย  

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิพัีนธกจิอนัมคีวามจ�าเพาะในการเผยแพร่ข้อมลู ส่งเสรมิการศกึษาและการวจิยัเกีย่วกบัสทิธิ
มนุษยชน รวมถงึท�างานเชงิรุกในการให้ความร่วมมอืและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กร
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ อาทิเช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้การสนับสนุนและให้ค�าแนะน�าแก่บุคคลและองค์กรของ
บุคคลข้ามเพศในการแสวงหาแนวทางแก้ไขการละเมดิสทิธมินุษยชน เช่น ประเด็นการเกณฑ์ทหาร59

นอกจากนี้คณะอนกุรรมการของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตซิึง่ท�างานร่วมกบัชมุชนของบคุคลข้ามเพศได้พฒันา
ข้อแนะน�าส�าหรับภาคส่วนต่างๆของประเทศไทย เช่น ร่วมกับภาคการศึกษาและภาคธุรกิจในการด�าเนินการต่อต้านการเลือก
ปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณทีี่ถูกเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งการแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งในบรบิท
ของประเทศไทยนัน้หมายถงึ “การแต่งกายข้ามเพศ”60

นอกจากนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังได้เป็นภาคีส�าคัญในการช่วยชุมชนของบุคคลข้ามเพศในประเด็นการ
รบัรองเพศสถานะทางกฎหมายและประชุมหารอืกบัรฐับาลในประเดน็ค�าน�าหน้านามในประเทศไทย และในวนัที ่29 มนีาคม พ.ศ.2554  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเชิญองค์กรภาคประชาสังคมที่
ท�างานเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขค�าน�าหน้านามของบุคคลข้ามเพศใน
ระบบทะเบยีนราษฎร์ และในวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตยิังได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สาธารณะในประเด็นเดยีวกนันี้ โดยได้เชญิผูแ้ทนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โรงพยาบาลรามาธบิด ีคณะนติศิาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมชนบุคคลข้ามเพศ และบุคคลเพศก�ากวมเข้าร่วมการประชุมด้วย

ตั้งแต่นั้นมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงมีส่วนร่วมในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของบุคคลข้ามเพศ
ในประเทศไทย และล่าสุดนี้ คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองนางแบบข้ามเพศซึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าสู่ผับในโรงแรม 
รอยัลซติี้อเวนวิ61

3.4 การรับรองบุคคลข้ามเพศภายใต้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
แม้ว่าแผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตฉิบับที่ 3 พ.ศ. 2557-2561 จะมใิช่เอกสารที่มผีลตามกฎหมาย แต่ก็นับเป็นเครื่องมอืใน

การรณรงค์เชิงนโยบายที่ส�าคัญส�าหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย แผนนี้เป็นเอกสาร
เชิงนโยบายที่ออกโดยกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และได้ก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการปฏิบัติตามพันธะกรณี
ด้านสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศของประเทศไทย โดยมุ่งส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนได้เรยีนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างแผน
ด้านสทิธมินุษยชนภายในองค์กรของตน62 ในแผนฉบบันี้ม ี26 แผนงานย่อย โดยมแีผนสทิธมินษุยชนของ “บคุคลทีม่คีวามแตกต่าง 

57 พ.ศ. 2558 

58 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ กติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559

59 อ้างแล้ว

60 ขณะนี้ยงัไม่เป็นทีท่ราบแน่ชดัว่าค�าแนะน�าเหล่านี้ได้ถูกน�ามาใช้หรอืแพร่หลายมากน้อยเพยีงใด นอกจากนี้กรณรี้องเรยีนต่อคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตยัิงไม่มกีารเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นผลให้

ที่ปรกึษาใช้หลักฐานเอกสารทุตยิภูมแิละการสัมภาษณ์ผู้แทนของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิในการร่างข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย

61 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตขิองประเทศไทย (2558). คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ลงนามในข้อตกลงในข้อตกลงระหว่างบุคคลนางแบบข้ามเพศสถานะกบัเจ้าของธรุกจิบันเทงิในกรณี

ร้องเรยีนกะเทยห้ามเข้า หนังสอืพมิพ์เดอะเนชั่น วันที่ 10 กุมภาพันธ์

62 รวมทัง้ภาครัฐ การเมอืง เอกชน การศกึษา และภาคพลเมอืง องค์กรตุลาการ และองค์กรอื่น ๆ และองค์กรอสิระ, อ้างแล้ว

บทที่ 3: กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ำมเพศในประเทศไทย



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย28

ของวิถีทางเพศ/อัตลักษณ์ทางเพศ” รวมอยู่ด้วย ซึ่งได้นิยาม “อัตลักษณ์ทางเพศ” ตามนิยามในหลักการยอร์กยาการ์ตา63  
แผนนี้ยังมชีุดของตัวชี้วัดเพื่อตดิตามความก้าวหน้าในมติขิองสทิธมินุษยชนของบุคคลข้ามเพศซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนนี้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย64 ตัวชี้วัดที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่ การร่างกฎหมายใหม่หรือทบทวน
แก้ไขบทบญัญตัปัิจจบุนัเพือ่รบัรองสทิธมินษุยชนของ “บคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ” รวมทัง้ศกึษาเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัิ
และความเป็นไปได้ในการใช้ค�าน�าหน้านามที่เหมาะสมกับบุคคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของ 
การเขยีนรายงานฉบบันี้ยงัไม่พบว่ามหีน่วยงานใดมแีผนสทิธมินษุยชนเพือ่กลุม่ความหลากหลายทางเพศ และกลุม่เอกลกัษณ์ทาง
เพศสถานะของตนเองหรอืได้ด�าเนนิการตามแผนนัน้

3.5 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 
3.5.1 บทน�า

พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ65 ได้รบัการประกาศใช้ในปีพ.ศ. 2558 และปัจจบุนัเป็นกฎหมายทีเ่ข้มแข็งทีส่ดุ
ในการขบัเคลือ่นเพือ่การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย66 เจตนารมณ์เบื้องหลงัของกฎหมายฉบบันี้คอืเพือ่ปกป้อง
คุ้มครองคนจากการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมและท�าให้เกดิการเข้าถงึกระบวนการทางกฎหมายที่เท่าเทยีมกนัไม่ว่าจะเป็นเพศ
ชาย เพศหญงิ หรอื “กลุม่คนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ”67 ในมาตรา 3 ของพระราชบญัญตันิี้ได้นยิามอย่างชดัเจนถงึ “การเลอืก
ปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ” ทีไ่ม่ได้จ�ากดัอยูท่ีผู่ช้ายและผูห้ญงิ แต่ยงัหมายรวมถงึ “บคุคลที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก�าเนดิ”68

พระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายใหม่และเป็นกฎหมายแรกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย ส่งผลให้เจ้า
หน้าที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนาข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนการร่างระเบียบข้อบังคับรองภายใต้พระราช
บญัญตั ิกระบวนการนี้ยงัรวมถงึการนยิามการเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมระหว่างเพศ การนยิามกลุม่คนหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัปกป้อง
คุม้ครอง และการสร้างแนวทางส�าหรบัคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้องในการบงัคบัใช้กฎหมาย69 ตามทีก่ระทรวงการพฒันาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวไว้70 การตีความพระราชบัญญัตินี้ในส่วนของ “บุคคลที่แสดงออกต่างจากเพศโดยก�าเนิด” มีที่มา
จากอนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรทีกุรปูแบบ (CEDAW) ซึง่ไม่เพยีงช่วยปกป้องผูห้ญงิเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึบคุคล
ที่มกีารแสดงออกทางเพศไม่ตรงกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ71 เช่น บุคคลที่ถูกก�าหนดเป็นเพศชาย ณ แรกเกดิ แต่ใช้ชวีติเป็น
ผู้หญิง หรือบุคคลที่ถูกก�าหนดเป็นเพศหญิง ณ แรกเกิด แต่ใช้ชีวิตเป็นผู้ชาย เพราะฉะนั้นพระราชบัญญัตินี้จึงปกป้องคุ้มครอง
บุคคลข้ามเพศจากการเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ

อย่างไรก็ตามผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความเห็นอย่างไม่เป็นทางการว่าวิถี
ทางเพศไม่ได้ครอบคลุมภายใต้นิยามนี้72 การตีความในลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศหรือชนกลุ่มน้อยทางเพศ  
ทั้งนี้เนื่องจากผู้หญิงข้ามเพศมักจะถูกรับรู้โดยสังคมท่ัวไปว่าเป็นเกย์ และผู้ชายข้ามเพศเป็นเลสเบี้ยน อันเป็นผลมาจากความ
ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอัตลักษณ์ทางเพศกับวิถีทางเพศในสังคมไทย การตีความในลักษณดังกล่าว คือการไม่ค�านึง
ถึงวิถีทางเพศนั้น ขัดต่อค�าแนะน�าที่ส�าคัญหลายประการของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ  
ซึ่งตระหนักว่าผู้หญิงเผชิญกับการถูกเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้การด�าเนินงานของ
องค์การเพือ่การส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิม่พลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาตกิม็ุง่การส่งเสรมิสทิธขิองเลสเบี้ยน  
คนรักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ และบุคคลเพศก�ากวมภายในบรบิทของเพศสถานะ73

63 หลกัการของยอกยาการ์ตาได้นยิาม "อตัลกัษณ์ทางเพศ" ไว้ว่าคอื "ประสบการณ์ทางเพศสถานะอันสามารถรู้สกึได้ภายในของแต่ละบุคคล และเป็นของปัจเจกบุคคลซึง่อาจสอดคล้องหรอืไม่สอดคล้องกบั
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ รวมทัง้ความรู้สกึของบุคคลในร่างกาย (ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรอืระบบการท�างานของร่างกายด้วยวธิทีางการแพทย์ การศัลยกรรม หรอืวธิกีารอื่น 
ๆ ทัง้ที่โดยการตัดสนิใจเลอืกโดยอสิระ) และการแสดงออกต่าง ๆ ทางเพศสถานะรวมทัง้การแต่งกาย การพูด และกรยิาท่าทางต่าง ๆ” ICJ (2007)

64 Chokprajakchat, Srisombat et al. (2015). 3rd National Human Rights Plan. Bangkok: Cabinet and Government Gazette: p. 1. 
65 พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 
66 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มนีาคม พ.ศ. 2558 และมผีลใช้บังคับเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 หรอื 180 วันหลังจากที่มกีารประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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 ปัจจุบันยังไม่มกีารแปลเป็นภาษาอังกฤษกับพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พุทธศักราช 2558 ของประเทศไทย ซึ่งบทแปลนี้ได้มาจากการแปลภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการของ Human 

Rights Watch, Human Rights Watch (2015) Thailand Gender Equality Act. 
69 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณรณภูม ิสามัคคคีารมย์, คณะอนุกรรมการร่างอนุบัญญัตติามพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ส�านักงานมูลนธิิ

เพื่อนกะเทยเพื่อสทิธมินุษยชน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
70 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559
71 เป็นสิ่งส�าคัญที่จะต้องทราบว่าในบรบิทประเทศไทยนัน้ “ความแตกต่างของรูปลักษณ์ที่แตกต่างจากเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ถูกเข้าใจว่าเป็นอัตลักษณ์ทางเพศมากกว่าการแสดงออกทางเพศ”
72 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิ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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จุดประสงค์หลักของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ การห้ามมิให้ผู้ใดกระท�าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
อื่นด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่งรวมถึงนโยบายข้อบังคับ ระเบียบข้อบังคับ และเอกสารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนด้วย74  
โดยที่บุคคลที่ได้รับหรือจะได้รับผลกระทบเชิงลบสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงแก่คณะกรรมการภายใต้พระราชบัญญัติ
นี้ หรอืมอบอ�านาจให้กับองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งได้รับการรับรองโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
การด�าเนนิการดังกล่าว75

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศมีข้อยกเว้นในกรณีที่การกระท�านั้นด�าเนินไปเพื่อการคุ้มครอง 
ความปลอดภัยและสวัสดิการของบุคคล การปฏิบัติตามหลักศาสนาหรือความมั่นคงของชาติ76 ซึ่งข้อยกเว้นดังกล่าวขัดกับหลัก
การห้ามการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งนี้หากกรณีใดเข้าข่ายตามข้อยกเว้นดังกล่าวก็จะถือว่า 
การเลอืกปฏบิตับิางรปูแบบไม่ผดิตามพระราชบญัญตันิี้ การมข้ีอยกเว้นเหล่านี้ท�าให้เกดิความกงัวลว่าพระราชบญัญตันิี้จะตคีวาม
เพือ่อนุญาตให้มกีารเลอืกปฏบิตัอิย่างแพร่หลายในบางรปูแบบต่อบคุคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณกีารตคีวามทางศาสนา
เพื่อใช้ในการไม่สนับสนุนหรอืประณามอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ77

เจ้าหน้าที่จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่าใน 
การบังคับใช้พระราชบัญญัตนิี้ ข้อยกเว้นในมาตรา 17 (2) ขัดต่อพันธกรณทีางกฎหมายระหว่างประเทศรวมทัง้อนุสัญญาว่าด้วย
การขจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อสตรทีุกรูปแบบ (CEDAW) ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่อก�าจัดการเลอืกปฏบิัตติ่อผู้หญงิในทุกรูปแบบ78

มาตรา 17 (2) ดเูหมอืนจะอนญุาตให้มกีารเลอืกปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมหรอืการมมีาตรการสนับสนนุส�าหรบักลุ่มชายขอบหรอื
กลุ่มเปราะบางเพื่อขจัดอุปสรรคที่ประชากรกลุ่มนั้นต้องเผชิญ หรือเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้สิทธิและเสรีภาพโดยเท่าเทียมกัน
กับกลุ่มอื่นๆ79 แต่ปัจจุบันก็ยังมิอาจรู้ได้ว่าจะเกิดการตีความเช่นนี้ขึ้นหรือไม่อย่างไร และการตีความเช่นนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรมส�าหรับบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านการจ้างงานและการเข้าถงึการศกึษาหรอืไม่

3.5.2 กลไกการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ (วลพ.)

พระราชบัญญัติได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ (วลพ.) ซึ่งมีหน้า
ที่วินิจฉัยว่าการร้องเรียนดังกล่าวเกิดจากเหตุแห่งเพศตามกฎหมายหรือไม่ ในกรณีที่ วลพ. วินิจฉัยว่าการกระท�านั้นเป็น 
การเลอืกปฏบิตัทิางเพศทีไ่ม่เป็นธรรม วลพ. กม็อี�านาจในการออกค�าสัง่ให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรอืบคุคลทีเ่กีย่วข้อง  
ด�าเนนิการอย่างเหมาะสมเพื่อยุตแิละป้องกันการเลอืกปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ80 ถ้าหน่วยงานไม่ปฏบิัตติามหรอืล้ม
เหลวในการปฏบิัตติามค�าสั่งจะมคีวามผดิทางอาญา และถูกลงโทษจ�าคุกเป็นเวลาไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรับไม่เกนิ 20,000 บาท 
หรอืทัง้จ�าทัง้ปรับ81 นอกจากนี้ วลพ. ยังมหีน้าที่ในการชดเชยและเยยีวยาผู้ถูกเลอืกปฏบิัตดิ้วย82

การวนิจิฉยัของ วลพ. มผีลผกูพนัทางกฎหมาย หากผูร้้องถกูวนิจิฉัยว่าถกูเลอืกปฏบิตัจิรงิ ค�าวนิจิฉยัสามารถน�าไปใช้เพือ่
อ้างสทิธใินกระบวนการทางกฎหมายอืน่ๆ เช่นกระบวนการของศาลยตุธิรรมและศาลปกครอง แต่ไม่สามารถฟ้องต่อศาลก่อนหรอื
ระหว่างกระบวนการพจิารณาของ วลพ.83

74 มาตรา 17. 

75 มาตรา 18. 

76 มาตรา 17(2) บัญญัติว่า “เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทาง

ศาสนา หรอืเพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถอืเป็นการเลอืกปฏบิัตโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

77 UNDP, USAID (2014) pp. 30–31. 

78 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

79 ในขณะที่บทความนี้ดูเหมอืนจะพจิรณาเช่นนี้ เนื่องจากการประกาศใช้และการบังคับใช้กฎหมายในระยะเริ่มแรก แต่สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการอธบิาย

80 มาตรา 20 (1). 

81 มาตรา 34. 

82 มาตรา 20 (2). 

83 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

บทที่ 3: กำรป้องกันกำรเลือกปฏิบัติและบุคคลข้ำมเพศในประเทศไทย



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย30

หน่วยงานของรัฐบางแห่งมีการตราพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่มีล�าดับเทียบเท่ากับพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศที่อาจเข้าข่ายการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศบางรูปแบบ ในการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการฝ่าย
กฎหมายของแผนกความเท่าเทียมทางเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความชัดเจนว่า หากมี
หน่วยงานใดของรัฐที่มีระเบียบข้อบังคับเข้าข่ายเลือกปฏิบัติทางเพศที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ อันรองรับ
ดว้ยกฎหมายทีม่ลี�าดบัชัน้เดยีวกับพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ วลพ. กม็อี�านาจทีจ่ะเสนอต่อผูต้รวจการแผ่นดนิให้
ศาลรัฐธรรมนูญตคีวามว่าขัดต่อการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญในเรื่องการเลอืกปฏบิัตหิรอืไม่84 และหากศาลรัฐธรรมนูญวนิจิฉัย
ว่ากฎหมายเหล่านัน้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ค�าวนิจิฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะยกเลกิข้อความทัง้หมดในกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
และมผีลต่อหน่วยงานภาครัฐทัง้หมด85

กลไกนี้เกีย่วข้องกบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างยิง่ ด้วยการเป็นเครือ่งมอืส�าหรบันกัขบัเคลือ่นรณรงค์ใน
การเสนอให้เกดิการแก้ไขกฎหมายที่ไม่ยุตธิรรมและเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ และยังช่วยเน้นย�า้ความส�าคัญของการรับรอง
บุคคลข้ามเพศตามอัตลักษณ์ทางเพศของตน

คณะกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.)
หาก วลพ. พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่ากฎหมายหรือนโยบายใดๆ เป็นเหตุให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่ง

เพศ ก็อาจเสนอให้มกีารแก้ไขไปยังคณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ (สทพ.) โดย สทพ. สามารถเสนอให้คณะ
รัฐมนตรแีก้ไขปรับปรุงนโยบาย ระเบยีบ และข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตนิี้86

สทพ. มีหน้าที่ในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในส่วนลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น87 บทบาทหน้าที่ของ สทพ. รวมถงึการออกแบบแผน นโยบาย และมาตรการอื่นๆ เพื่อให้หน่วยงานรัฐส่งเสรมิความเท่า
เทียมระหว่างเพศ ซึ่งรวมถึงการท�างานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อผสานความร่วมมือและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความเท่า
เทียมระหว่างเพศ88 หนึ่งในหน้าที่หลักของ สทพ. คือ การก�าหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การสรรหาและการด�าเนิน
งานของ วลพ.89

สทพ. เป็นภาคสี�าคญัในการขบัเคลือ่นให้เกดิการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย เนือ่งจากมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการเผยแพร่ 
ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศและอ�านาจของพระราชบัญญัตนิัน้

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
นอกเหนือจากคณะกรรมการทั้งสองชุดข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

อีกชุด เพื่อบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ90 กองทุนนี้มีขึ้นเพื่อเพื่อสนับสนุน ชดเชย และเยียวยาผู้ที ่
ถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ91 ดงันัน้จงึสามารถใช้กับปัญหาการเลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลข้ามเพศได้ อย่างไรกต็ามยงัต้องจบัตามอง 
ต่อไปว่ากองทุนดังกล่าวจะถูกน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรอืไม่

84 มาตรา 14 (4) ของพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศไดใ้หอ้�านาจคณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในการยืน่เรือ่งต่อผูต้รวจการแผ่นดนิแห่งรฐัสภา ดูมาตรา21. 

85 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

86 มาตรา 10 (2). 

87 มาตรา 10 (1). 

88 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

89 มาตรา 10 (7). 

90 มาตรา 28. 

91 มาตรา 30. 
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3.5.3 ความก้าวหน้าในการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
นบัตัง้แต่ทีพ่ระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศได้ถกูประกาศใช้ ได้มกีารร้องเกีย่วกบัการเลอืกปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นธรรม

ด้วยเหตุแห่งเพศที่เกิดกับบุคคลข้ามเพศไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์92 ในระหว่างที่ยังอยู่ระหว่าง 
การสรรหา วลพ. อยูน่ัน้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์มหีน้าทีร่บัผดิชอบชัว่คราวในการแจ้งต่อผูร้้องเรยีน
และผู้ถูกร้องเรียนว่าการกระท�าใดๆ ที่เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและ
สามารถถูกวนิจิฉัยภายใต้พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.255893

เช่นเดยีวกบักฎหมายอืน่ๆ พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศมจีดุอ่อนบางประการ เช่น การมเีนื้อหาทีก่ว้างและ
ยงัมคี�าทีเ่ปิดโอกาสให้มกีารตคีวามมากเกนิไป การด�าเนนิการต้องอาศยัคณะกรรมการหลายชดุ การให้การปกป้องคุม้ครองสทิธิ
ของบุคคลข้ามเพศที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานขึ้นอยู่กับทัศนคติและมุมมองของคณะกรรมการแต่ละชุด และอาจจะขึ้นอยู่กับว่า 
คณะกรรมการมคีวามละเอยีดอ่อนต่อประเด็นบุคคลข้ามเพศมากน้อยเพยีงใด นอกจากนี้คณะกรรมการแต่ละชุดยังมรีะยะเวลา
ด�ารงต�าแหน่งเพียงสามปีซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อความต่อเนื่องและอาจส่งผลต่อการปฏิบัติและการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ได้94

ระดับการมส่ีวนร่วมขององค์กรและชมุชนกบัพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศจะช่วยเพิม่ศกัยภาพในการส่งเสรมิ 
สทิธขิองบุคคลข้ามเพศ ซึ่งสามารถเห็นได้จากตัวอย่างการด�าเนนิการดังต่อไปนี้:

 ∞ เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศได้มกีารเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการประชุม 
ซึ่งจัดร่วมกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการ Being LGBTI ในภูมิภาคเอเชีย และ
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT)95 และภายในได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว สภาทนายความแห่งประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย และสมาคม 
ฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทยได้ เพื่อส่งเสรมิความร่วมมอืในการบังคับใช้พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ96

 ∞ โครงการ Being LGBTI ในภูมิภาคเอเชียได้ให้การสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558  
ซึ่งเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นกรอบแนวทางในการรณรงค์เชิงนโยบายระดับชาติของประเทศไทย โดยมีภาคประชาสังคมที่ท�างาน
ด้านความหลากหลายทางเพศและบุคคลากรของรัฐร่วมพัฒนากรอบแนวทางดังกล่าวนี้97

 ∞ คุณพงศธร จันทร์เลื่อน ผู้อ�านวยการมูลนิธิ MPlus และนักกิจกรรมด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่งใน 
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ98 นอกจากนี้ คุณรณภูมิ สามัคคีคารมย์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อน
กะเทยไทยเพื่อสทิธมินุษยชน และคุณกมลเศรษฐ์ เก่งการเรอื กรรมการสมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชกิ
ของคณะกรรมการกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ99

92 พ.ศ. 2558 

93 นาดา ไชยจติต์ และ วรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

94 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

95 สมาคมฟ้าสรีุ้งแห่งประเทสไทยเป็นองค์กรที่ท�างานเกี่ยวกับสทิธ ิ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 อรหันต์คณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ. TNN Thailand, 31 ตุลาคม. 

99 Bangkokbiznews (2016) Announcement! 9 members of Committee on Consideration of Unfair Gender Discrimination. Bangkokbiznews.com, 25 July.
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บทที่ 4 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  และเอกสารราชการของประเทศไทย 

ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายทีอ่นญุาตให้บคุคลข้ามเพศสามารถเปลีย่นค�าน�าหน้านาม เพศ หรอืเพศสถานะของตน 
ในเอกสารราชการได้ การที่ไม่สามารถเปลี่ยนเอกสารให้สอดคล้องกบัอัตลักษณ์ทางเพศยังคงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายที่สดุส�าหรับ
บุคคลข้ามเพศในการเข้าถึงสินค้าและบริการ ซึ่งยิ่งตอกย�้าถึงความจ�าเป็นในการปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อให้มีการรับรองเพศ
สถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศ ข้อเสนอส�าหรับร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสถานะที่ถูกเสนอเมื่อไม่นานมา
นี้ถูกปฏิเสธโดยองค์กรภาคประชาสังคมด้านบุคคลข้ามเพศต่างๆ ของประเทศไทย ส่งผลให้รัฐบาลยุติการด�าเนินการเกี่ยวกับ 
การร่างข้อก�าหนดเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศ

เนื้อหาในบทนี้จะแสดงให้เหน็ความเป็นมาสัน้ๆ ของร่างพระราชบญัญตักิการรับรองเพศสถานะ หลักการของระบบทะเบยีน
ราษฎร์ในประเทศไทย และการใช้ค�าน�าหน้านาม และยังแจกแจงว่าหน่วยงานรัฐหน่วยงานใดบ้างมีความรับผิดชอบในการแก้ไข
เอกสารราชการ ซึง่จะช่วยให้บคุคลข้ามเพศและองค์กรทีร่่วมสนบัสนนุสามารถท�าความเข้าใจตวับทกฎหมายทีม่อียู่และทราบว่า
หน่วยงานรัฐหน่วยงานใดที่ต้องเข้ามามสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย

4.1 ร่างกฎหมายการรับรองเพศสถานะ
ในปี พ.ศ. 2559 กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมอืกับ

คณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ น�าเสนอผลการศกึษาเกีย่วกบัการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย การศกึษานี้วเิคราะห์
กฎหมายการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศต่างๆ ทั่วโลกเพื่อเป็นพื้นฐานส�าหรับร่างกฎหมายของประเทศไทย100 
ร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศสถานะอย่างไม่เป็นทางการถูกน�าเสนอต่อสาธารณชนในช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 และเมื่อวันที่ 
14 มนีาคม พ.ศ. 2560 มูลนธิเิพื่อสทิธแิละความเป็นธรรมทางเพศ (For-SOGI) ซึ่งเป็นเครอืข่ายขององค์กรประชาสังคมที่ท�างาน
ประเด็นความหลากหลายทางเพศจ�านวนกว่า 28 องค์กรได้จัดเวทีสาธารณะเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการ
รบัรองเพศสถานะ101 สองวนัหลงัจากเวทดีงักล่าวเครอืข่ายองค์กรต่างๆ ได้ส่งข้อท้วงตงิต่อกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 
แสดงความกังวลต่อความเข้มงวดและคับแคบของเกณฑ์การรับรองเพศสถานะที่มีอยู่ในร่างพระราชบัญญัติการรับรองเพศ
สถานะและเรยีกร้องให้สาธารณชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบุคคลข้ามเพศได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาร่างกฎหมายฉบับนี้  
เวทีสาธารณะดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างๆ มากมาย ซึ่งได้รายงานถึงข้อกังวลที่ภาคประชาสังคมได้สะท้อนใน
เวที102 ผลจากข้อกังวลของเครือข่ายองค์กรต่างๆ และสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเข้มงวดและคับแคบของเกณฑ์การรับรองเพศ
สถานะที่มีอยู่ในกฎหมายตลอดจนความจ�าเป็นของกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อการร่างกฎหมาย ส่งผลให้ 
ผู้อ�านวยการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตัดสินใจ 
ที่จะหยุดการศกึษาและการพัฒนาร่างพระราชบัญญัตเิป็นการชั่วคราวในขณะนี้

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 ชื่อเต็มคอืมูลนธิเิพื่อสทิธแิละความเป็นธรรมทางเพศ (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�าน�าหน้านาม
การใช้ค�าน�าหน้านามทีแ่สดงถงึเพศสถานะเป็นสิง่ทีบ่งัคบัไว้ในกฎหมายของประเทศไทยและบงัคบัใช้ผ่านพระราชบญัญตัิ

ต่อไปนี้

ค�า ค�าอธิบาย ข้อกฎหมาย

เด็กชาย ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศชาย 
อายุต�่ากว่า 15 ปี 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยค�าน�าหน้านามเด็ก 
พ.ศ. 2464

เด็กหญงิ ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศหญงิ 
อายุต�่ากว่า 15 ปี 

พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยค�าน�าหน้านามเด็ก 
พ.ศ. 2464

นาย ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศชาย 
อายุ 15 ปี บรบิูรณ์ขึ้นไป 

พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2484  
พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2505

นางสาว ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศหญงิ 
อายุ 15 ปี บรบิูรณ์ขึ้นไป

พระราชบัญญัตคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551

นาง ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศหญงิ 
ที่แต่งงาน หรอืหย่า

พระราชบัญญัตคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551

ค�าน�าหน้านามจะถูกก�าหนดตามเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ และจะปรากฏในเอกสารราชการทัง้หมด ระบบค�าน�าหน้า
นามจะใช้เป็นสิ่งที่ก�าหนดว่าใครจะใช้ค�าน�าหน้านามใดในสังคมไทย 

พระราชบัญญัตทิะเบยีนราษฎร์ พ.ศ. 2534 ระบุว่าบุคคลแรกเกดิต้องได้รับการจดทะเบยีนในฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์
โดยมคี�าน�าหน้านามว่าเด็กชายหรอืเด็กหญงิ103 หลังจากนัน้เด็กจะได้รับบัตรประจ�าตัวประชาชนเมื่ออายุ 7 ปี104

ส�าหรับผู้ใหญ่ค�าน�าหน้านามส�าหรับเพศชายคอื ‘นาย’ ในขณะที่มสีองตัวเลอืกส�าหรับผู้หญงิคอื ‘นางสาว’ หรอื ‘นาง’105 
ค�าน�าหน้านามเหล่านี้ต้องได้รับการบันทึกในเอกสารทั้งหมดรวมถึงหนังสือเดินทางและบัตรประจ�าตัวประชาชน และไม่สามารถ
ละเว้นหรือลบค�าน�าหน้านามเหล่านี้ออกจากเอกสารหรือเปลี่ยนจากค�าน�าหน้านามของเพศชายเป็นค�าน�าหน้านามของเพศหญิง 
หรอืในทางกลบักนักม็ไิด้เช่นกนั ข้อก�าหนดดงักล่าวเป็นปัญหากบับคุคลข้ามเพศซึง่มลีกัษณะทางกายภาพหรอืการแสดงออกทาง
เพศไม่คล้องไปกับเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะ หรอืค�าน�าหน้านามในเอกสาร 

4.2.1 บัตรประจ�าตัวประชาชน
บัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารทางกฎหมายหลักที่ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในประเทศไทย106 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลข้ามเพศ เนื่องจากบัตรประจ�าตัวประชาชนมักเป็นหลักฐานที่ต้องถูกแสดงทุกครั้งในการใช้บริการสาธารณะ เข้าเรียน
ที่โรงเรียน สมัครงาน หรือเปิดบัญชีธนาคาร ทุกครั้งที่มีการแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชนความแตกต่างระหว่างรูปลักษณ์และ
ข้อมูลในบัตรประจ�าตัวประชาชนท�าให้บุคคลข้ามเพศมีความเปราะบางที่จะถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ ปัญหาเดียวกันนี้เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่บุคคลข้ามเพศต้องแสดงเอกสารที่มีค�าน�าหน้านาม ชื่อ หรือเครื่องหมายก�าหนดเพศซึ่งไม่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ

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 ได้มปีระกาศไว้ในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 และมผีลใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 60 วันในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ระบุว่า “ผู้มสีัญชาตไิทยอายุตัง้แต่ 7 ปีบรบิูรณ์ แต่ไม่เกนิ 70 ปี 

และมชีื่อในทะเบยีนบ้านต้องมบีัตรประชาชน”. สบืค้นจาก: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ‘Child Identification Card, New Dimension, Many Bene ts’. M Society. 

105 พระราชบัญญัตคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551 บัญญัตไิว้ว่า “หญงิซึ่งมอีายุ 15 ปีบรบิูรณ์ขึ้นไป และยังไม่ได้จดทะเบยีนสมรสให้ใช้ ค�าน�าหน้านามว่า “นางสาว” มาตรา 5 หญงิซึ่งจดทะเบยีนสมรสแล้ว 

จะใช้ ค�าน�าหน้านามว่า “นาง” หรอื “นางสาว” ได้ตามความสมัครใจ โดยให้แจ้งต่อนายทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครัว” 

106 พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 มาตรา 5 บัญญัตวิ่า “ผู้มสีัญชาตไิทยอายุตัง้แต่ 7 ปี บรบิูรณ์ แต่ไม่เกนิ 70 ปี และมชีื่อในทะเบยีนบ้านต้องมบีัตรประชาชน” 

บทที่ 4: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยและเอกสำรรำชกำรของประเทศไทย



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย34

4.3 การทะเบียนราษฎร์
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ของพลเมืองไทย107 

ตามพระราชบัญญัตทิะเบยีนราษฎร์ พ.ศ.2534 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องถูกระบุไว้ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดอืนปีเกดิ การตาย 
(ถ้าม)ี สัญชาต ิศาสนา ภูมลิ�าเนา สถานะภาพสมรส การศกึษา ชื่อบดิามารดา หรอืบดิามารดาบุญธรรม ชื่อคู่สมรสและชื่อบุตร

รายละเอียดของทะเบียนราษฎร์ถูกใช้เป็นข้อมูลสถิติของทางการและใช้เป็นข้อมูลทางกฎหมายในการออกสูติบัต ิ
หนังสอืเดนิทาง บตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรนกัเรยีน บตัรประจ�าตวัผูป่้วย และทะบยีนบ้าน108 การเปลีย่นแปลงข้อมลูในทะเบยีน
ราษฎร์ ซึ่งรวมถงึค�าน�าหน้านามบุคคล ต้องถูกป้อนลงในฐานข้อมูลการทะเบยีนราษฎร์109 

ในปี พ.ศ. 2550 เครอืข่ายภาคประชาสงัคมด้านวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ และด้านสทิธสิตร ีได้ร่วมมอืกบัสมาชกิ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิพือ่เสนอร่างพระราชบัญญตัคิ�าน�าหน้าบคุคลให้สภานติบิญัญตัแิห่งชาตพิจิารณา โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่
ให้สตรแีละบคุคลข้ามเพศมโีอกาสเลอืกค�าน�าหน้านามของตนโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศสถานะ110 มาตรา 5 และ 6 
ของร่างพระราชบัญญัตทิี่เสนอนี้ ระบุว่าผู้ชายข้ามเพศ หรอืผู้หญงิข้ามเพศอายุ 15 ปีขึ้นไปสามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้านามได้เพื่อ
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้จ�ากัดเฉพาะผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว และได้รับการ
รับรองว่ามภีาวะเพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนดิ (Gender Identity Disorder หรอื GID) จากคณะแพทย์แล้ว 

ในท้ายที่สุดการหมายรวมเอาผู้ชายข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศเข้าไว้ในพระราชบัญญัตินี้ไม่ได้รับการยอมรับ และ 
พระราชบัญญัติที่เสนอนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติค�าน�าหน้านามหญิง โดยมิได้กล่าวถึงบุคคลข้ามเพศ ร่างพระราช
บญัญตัฉิบบันี้ในทีส่ดุได้กลายเป็นพระราชบญัญตัคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551 ซึง่ก�าหนดให้ผูห้ญงิทีม่ใิช่ผูห้ญงิข้ามเพศสามารถ
เปลี่ยนค�าน�าหน้านามจากนางเป็นนางสาว หรอืจากนางสาวเป็นนางได้111

ในระหว่างการร่างกฎหมายนี้เจ้าหน้าที่รัฐได้คัดค้านการรวมเอาบุคคลข้ามเพศเข้าไว้ในกลุ่มเป้าหมายของกฎหมาย  
โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับประเด็นทางเทคนิคในการบังคับใช้กฎหมาย และการขาดหลักนิติศาสตร์ว่าจะรวมประเด็นดัง
กล่าวลงในร่างกฎหมายได้อย่างไร ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้มีการท�าประชาพิจารณ์เพื่อประเมินความคิดเห็นขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  
และหากจะมีการแก้ไขกฎหมายในภายภาคหน้า ก็มีแนวโน้มว่าความพยายามในการหมายรวมเอาบุคคลเข้าเพศเข้าไว้ก็จะยังคง
อยูบ่นฐานของเงือ่นไขอันจ�ากัดทีก่�าหนดให้ต้องผ่านกระบวนการปรบัเปลีย่นรปูลกัษณ์ภายนอกให้ตรงกบัเพศสถานะและต้องผ่าน 
การวินิจฉัยทางการแพทย์ ซึ่งสิ่งนี้เองก็แสดงถึงการเลือกปฏิบัติโดยพฤตินัยกับบุคคลข้ามเพศที่ยังไม่ได้หรือไม่ประสงค์จะปรับ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกให้ตรงกับเพศสถานะหรอืถูกวนิจิฉัยว่าเป็นโรค

ข้อโต้แย้งทีเ่กดิขึ้นโดยเจ้าหน้าทีร่ฐัเหล่านี้ซึง่ต่อต้านการหมายรวมเอาบคุคลข้ามเพศไว้ในร่างกฎหมายสะท้อนให้เหน็ช่อง
ว่างของความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการรับรองเพศสถานะโดยกฎหมายของบุคคลข้ามเพศ นับตั้งแต่ร่างกฎหมายนี้ถูกน�าเสนอ  
ได้มพีัฒนาการที่ส�าคัญในหลักกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กลไกต่างๆ ของสหประชาชาตกิ็ได้เริ่มแสดงท่าทตี่อประเด็น
การละเมดิสทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลข้ามเพศเช่นกนั หากมองย้อนกลบัไปเมือ่ครัง้ทีก่ฎหมายค�าน�าหน้านามก�าลงัเป็นทีถ่ก
เถียงในประเทศไทย จะพบว่าไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะใดที่เป็นไปตามมาตรฐานในปัจจุบันหรือนับได้ว่า 
เป็นแนวปฏบิัตทิี่ดใีนระดับสากลได้เลย112

107 ฝ่ายที่มคีวามรับผดิชอบโดยตรงในเรื่องนี้คอื ส�านักบรหิารการทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย

108 ทะเบยีนบ้านเป็นเอกสารทางกฎหมายอกีฉบับหนึ่งที่อยู่ในระบบทะเบยีนราษฎร์ที่มขี้อมูลร่วมกับบัตรประจ�าตัวประชาชนและสูตบิัตร ซึ่งแสดงข้อมูลเดยีวกัน ได้แก่ค�าน�าหน้านาม และเครื่องหมายก�าหนด

เพศสถานะ ส�าเนาทะเบยีนบ้านจะมขี้อมูลในระดับครัวเรอืน ซึ่งเป็นข้อมูลส�ามะโนประชากรของประเทศ สถานที่ตัง้ของบ้านที่บุคคลมทีะเบยีนอยู่จะมผีลในทางปฏบิัตบิางประการ เช่น บุคคลจะลงคะแนน

เสยีงที่ใด หรอืส�านักงานเขตที่ออกบัตรประจ�าตัวประชาชนให้เป็นที่ใด เป็นต้น

109 ประเทศไทยเริ่มใช้ระบบทะเบียนราษฎร์ใน พ.ศ. 2499 ซึ่งก�าหนดให้ประชาชนต้องมีบัตรประจ�าตัวประชาชนเพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดการบริการสาธารณะ การส�ามะโนประชากรครั้ง

แรกของประเทศไทยด�าเนนิการเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ส�ารวจครัวเรอืนภายในหมู่บ้านเพื่อบันทกึชื่อบุคคล นามสกุล วันเดอืนปีเกดิชื่อและที่อยู่ของบดิามารดา ในปี พ.ศ. 2526 

ส�านักทะเบยีนได้ก�าหนดให้ประชาชนทุกคนมเีลขประจ�าตัว 13 หลักซึ่งใช้เพื่อระบุตัวบุคคล ส�าหรับหมายเลขระบบอเิล็กทรอนกิส์ไม่ได้ระบุเพศของบุคคลจงึไม่เกี่ยวข้องกับการวจิัยนี้

110 การเสนอกฎหมายนี้เกิดจากหลักการต่อต้านการเลือกปฏิบัติในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW). นาดา ไชยจิตต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559).บทสัมภาษณ์  

คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

111 พระราชบัญญัตคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551, มาตรา 5 และ 6. 

112 ข้อมูลเพิ่มเตมิกรุณาดูในบทที่ 10 เรื่องการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวนิจิฉัยทางการแพทย์ (พยาธสิภาพทางจติวทิยา) ในประเทศไทย



35บทที่ 4: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยและเอกสำรรำชกำรของประเทศไทย

อย่างไรกต็าม การทะเบยีนราษฎร์ในปัจจบุนัและกฎหมายค�าน�าหน้านามนบัเป็นจดุเริม่ต้นส�าหรบัการอภปิรายในประเดน็
อืน่ๆ การรณรงค์เชงินโยบาย และการร่วมขบัเคลือ่นกบักระทรวงมหาดไทยในประเดน็การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย เป็นไป
ได้ว่ากระบวนการท�างานประสานกนัของพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศอาจเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงค�าน�าหน้านามโดยมกีฎหมายรับรอง นอกจากนี้แผนสทิธมินุษยชนแห่งชาตฉิบับที่ 3 ของประเทศไทย อาจสามารถ
สนบัสนนุการณรงค์ขบัเคลือ่นเชงินโยบาย เนือ่งจากได้มกีารระบใุห้การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความเป็นไปได้ในการเปลีย่นค�าน�าหน้า
นามของบุคคลข้ามเพศเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของแผน (ดูบทที่ 3 ส่วนที่ 3) 

ณ ขณะนี้ ยงัมข้ีอจ�ากดัในการเปลีย่นค�าน�าหน้านามและค�าระบเุพศของบคุคลเพศก�ากวม กล่าวคอืสามารถเปลีย่นได้เฉพาะ
ผูท้ีไ่ด้รบัการยอมรับวา่เป็นบคุคลเพศก�ากวมตัง้แต่แรกเกดิ และได้รับการผ่าตดัอวยัวะเพศเพือ่ “ท�าให้ปกต”ิ เพือ่ให้สอดคล้องกบั
เพศที่ระบุแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวนี้ไม่ตระหนักถึงความหลากหลายของบุคคลเพศก�ากวม นั่นคือความเป็นเพศก�ากวมของบาง
คนอาจไม่ถูกค้นพบจนกระทั่งย่างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือในบางรายอาจช้ากว่านั้น นอกจากนั้นแล้วบทบัญญัตินี้ยังตั้งเงื่อนไขให้
ต้องได้รับการผ่าตัดอันไม่สามารถแก้ไขย้อนกลับได้ ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิในการก�าหนดชีวิตของตนเองและสิทธิในเนื้อตัว
ร่างกายของตน113

4.3.1 การตั้งชื่อและเปลี่ยนชื่อ
ดังที่ก�าหนดโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พลเมืองไทยต้องมีชื่อและนามสกุล และอาจมีชื่อกลางได้114 บุคคลมีสิทธิที่จะ

เลอืกและเปลีย่นชือ่ของตน อย่างไรกต็ามชือ่จะมสีถานะทางกฎหมายเมือ่จดทะเบยีนแล้วเท่านัน้ การยอมรับหรอืการปฏเิสธค�าขอ
จดทะเบียนชื่อของบุคคลโดยนายทะเบียนนั้นถือเป็นขั้นตอนการบริหารจัดการโดยสมบูรณ์115 นั่นหมายความว่าการยอมรับหรือ
ปฏเิสธค�าร้องขอเปลี่ยนชื่อก็ขึ้นอยู่กับดุลพนิจิของนายทะเบยีนด้วยเช่นกัน

ในทางปฏิบัติบุคคลข้ามเพศมักเผชิญกับปัญหาเมื่อพยายามเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ เพราะ 
นายทะเบยีนมกัปฏเิสธค�าร้องดงักล่าวตามหลกัในคูม่อืปฏบิตังิานทีก่�าหนดว่าชือ่บคุคลต้องแสดงว่าเพศสถานะของเจ้าของชือ่เป็น
เพศชายหรือเพศหญิง116 ซึ่งโดยปกติแล้วบทบัญญัตินี้มักถูกน�าไปตีความว่าเพศสถานะถูกก�าหนดโดยขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�าหนด 
ณ แรกเกดิ

จากการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัพบว่า นายทะเบยีนมกัจะปฏบิตัติามหลกัการทีก่�าหนดไว้ตามธรรมเนยีมและประเพณี
นยิม อย่างไรก็ตามหลักการดังกล่าวเป็นไปโดยสมัครใจและไม่ได้มกีารประกาศใช้ในกฏหมาย117 หากการร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
และ/หรือนามสกุลของบุคคลคนใดคนหนึ่งถูกปฏิเสธ ก็สามารถอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้โดยยืนอุทธรณ์กับนายทะเบียนท้องถิ่น 
ภายใน 30 วัน118

ในระหว่างการสังเคราะห์รายงานฉบับนี้ คณะนักวิจัยยังไม่พบกรณีศึกษาใดๆ ที่บุคคลข้ามเพศท�าการอุทธรณ์ข้อตัดสิน
ของนายทะเบยีน

ในกรณีที่ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตรประจ�าตัวประชาชนจะต้องมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เสมอ119 
บคุคลข้ามเพศจ�านวนมากมปัีญหาในการขอท�าบตัรประจ�าตวัประชาชนใหม่ เนือ่งจากต้องการเปลีย่นชือ่หรอืเนือ่งจากบตัรประจ�า
ตวัประชาชนของตนหมดอายแุล้ว ปัญหาเกดิขึ้นเมือ่รปูลกัษณ์ทางกายภาพหรอืการแสดงออกทางเพศของบคุคลข้ามเพศแตกต่าง
ไปจากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกบันทกึไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ เมื่อเกดิเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นผู้ยื่นค�าร้องอาจ
ถูกตรวจสอบ หรืออาจถึงขั้นต้องพาพ่อแม่หรือ “ผู้ใหญ่บ้าน” มาท�าการตรวจสอบว่าบุคคลข้ามเพศนั้นเป็นเจ้าของบัตรประจ�า
ตัวประชาชนตัวจริง แม้ว่าข้อมูลชีวภาพ เช่น ลายนิ้วมือ ได้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และเชื่อมโยงกับเลขประจ�าตัว
ประชาชน 13 หลักแล้วก็ตาม ทั้งนี้ข้อมูลในส่วนดังกล่าวจะคงมีอยู่ในระบบตลอด การอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อหรือ 
รายละเอยีดเกี่ยวกับเพศจงึมไิด้เป็นภัยคุกคามในการปลอมแปลงอัตลักษณ์บุคคลแต่อย่างใด

113 การเปลีย่นเพศในระบบทะเบยีนได้รบัอนุญาตโดยระเบยีบของส�านักบรหิารทางทะเบยีนภายใต้ข้อ 113 ของพระราชบญัญตัทิะเบยีนราษฎร์ พ.ศ.2534 โดยศกึษาจากการรับรองเพศสถานะบคุคลเพศก�ากวม

ของประเทศไทยในบทที่ 11

114 พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 5. 

115 Panyawong, S. (2011). Explanation on Fundamental Public Law, School of Law, University of Phayao. 

116 หลักการก�าหนดชื่อบุคคลในคู่มอืการปฏบิัตงิานกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

117 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณค�านวณ วบิูลย์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบยีนสทิธแิละสถานะภาพบุคคล ส่วนการทะเบยีนทั่วไป ส�านักบรหิารการทะเบยีน กรมการ

ปกครอง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มนีาคม พ.ศ.2559

118 พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2505 มาตรา 18. 

119 ตามระเบยีบของกรมการปกครองในการออกบัตรประชาชน พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 11)
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4.3.2 สูติบัตร
แม้ว่าบตัรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารทางกฎหมายหลกัในประเทศไทย แต่สตูบิตัรกเ็ป็นเอกสารฉบบัแรกทีม่กีารบนัทกึ

ลกัษณะส่วนบคุคลในระบบทะเบยีนราษฎร์120 โดยทีโ่รงพยาบาลจะออกรายงานการเกดิซึง่จะมกีารบันทกึเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ  
ทั้งนี้หากเกิดนอกโรงพยาบาลสามารถแจ้งไปยัง “ผู้ใหญ่บ้าน” ผู้ซึ่งสามารถออกแบบฟอร์มการเกิดได้ด้วยเช่นกัน121 ผู้ปกครอง
จะน�าแบบฟอร์มนี้ไปยังหน่วยทะเบียนที่อยู่ในเขตปกครองของบุคคลที่ก�าเนิด นายทะเบียนจะออกสูติบัตรให้ตามกฎหมาย และ
ใส่ข้อมูลรายละเอียดลงในการบันทึกทางทะเบียนราษฎร์ ข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้เว้นแต่มีข้อผิดพลาดหรือบุคคลนั้นเป็น
เพศก�ากวม และเป็นไปตามข้อก�าหนดที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้122 ส�าหรับบุคคลข้ามเพศแล้วความสามารถในการแก้ไขสูตบิัตรจงึ
เป็นพื้นฐานในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

นอกจากนี้ส�าหรับคนที่อาศัย ท�างาน หรือก�าลังพัฒนาทักษะอยู่ในต่างประเทศ สูติบัตรและหนังสือเดินทางมักจะเป็น
เอกสารระบตัุวตนหลกัทีจ่�าเป็น ความไม่สอดคล้องกันระหว่างอัตลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศกบัเครือ่งหมายก�าหนด
เพศสถานะและค�าน�าหน้านามทีอ่ยู่ในสตูบิตัรอาจเป็นสาเหตุให้เกดิความยุง่ยากในการบรหิารจดัการและในประเดน็ส่วนบคุคลของ
บุคคลข้ามเพศ และในบางกรณยีังเพิ่มความเปราะบางต่อการความรุนแรงและการเลอืกปฏบิัตอิกีด้วย

4.3.3 เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะ 
เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะ หมายถึงรูปแบบต่างๆ ที่เพศสถานะของบุคคลถูกบันทึกลงในเอกสารราชการ  

โดยในประเทศไทยตัวเลอืกที่ใช้ได้ถูกจ�ากัดไว้เพยีง “เพศชาย (M)” และ “เพศหญงิ (F)” ทัง้นี้ในเอกสารต่างๆ มักใช้ค�าว่า “เพศ”  
และ “เพศสถานะ” แทนกัน ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ถูกเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง “รายละเอียดเกี่ยวกับเพศ” 
มากกว่าการเปลี่ยนแปลง “เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะ”

ในประเทศไทย เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะถูกใช้ในการก�าหนดสทิธแิละหน้าที่ของพลเมอืงของเพศชายและเพศหญงิ
ตามโครงสร้างแบบขัง้ตรงข้ามของสงัคมไทย ตวัอย่างเช่น ถ้าเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิของคณุเป็นเพศชาย คณุจะมหีน้าทีต้่องผ่าน 
กระบวนการเกณฑ์ทหาร ถ้าเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิเป็นเพศหญงิกจ็ะมสีทิธเิลอืกระหว่างค�าน�าหน้านาม “นางสาว” หรอื “นาง”

การใช้เครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะยังมักถูกใช้เพื่อสนับสนุนวาทกรรมแนวคิดขั้วตรงข้ามซึ่งควบคุมการแสดงออก
ทางเพศอย่างเคร่งครัด ตัวอย่างเช่น มกีฎระเบยีบที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องแบบในระบบการศกึษา ระบบราชการ
ของประเทศไทยที่แยกเครื่องแบบและชุดแต่งกายออกเป็นส�าหรับเพศชายและส�าหรับเพศหญิง บนพื้นฐานของเพศที่ถูกก�าหนด  
ณ แรกเกดิโดยมตีัวเลอืกอื่นๆ อย่างจ�ากัด123

กรณตีวัอย่างของการสามารถเปลี่ยนเครือ่งหมายก�าหนดเพศสถานะได้มอียู่อย่างจ�ากดั หนึง่ในกรณดีงักล่าวคอืเมือ่มขี้อ
ผดิพลาดเกดิขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับและแก้ไขได้ในภายหลัง124

แนวทางปฏิบัติในปัจจุบันมีแนวทางมาจากค�าวินิจฉัยของศาลฎีกาที่ 157/2524 ซึ่งเป็นกรณีของผู้หญิงข้ามเพศที่ก�าลัง
แสวงหาการรับรองเพศสถานะของตน การพิจารณาคดีระบุว่า “เพศสถานะ” ของบุคคลนั้นได้รับการรับรองจากกฎหมาย 
โดยขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด ในส่วนของการพิจารณาคดีผู้พิพากษาได้อ้างอิงถึงพจนานุกรมค�าว่า “ผู้หญิง”  
เป็นบุคคลที่สามารถคลอดบุตรได้ ผู้พิพากษายังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าผู้ยื่นค�าร้องซึ่งเป็นผู้หญิงข้ามเพศนั้นเป็น “ผู้ชายคนหนึ่งที่ได้
รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว แต่ไม่สามารถคลอดบุตรได้” เป็นผลให้ผู้พพิากษาจ�าหน่ายค�าร้องขอเปลี่ยนเครื่องหมายก�าหนดเพศ
สถานะของผู้หญงิข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญงิได้125

จากผลการพิพากษาในครั้งนั้น กรมการปกครองได้ออกหนังสือแจ้งส�านักทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดห้ามมิให้ลงบันทึก
เปลี่ยนแปลงเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ของบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดทางเพศแล้ว ซึ่งเป็นกรมฯ เรยีกว่า “การแปลงเพศ”126

120  แนวคดิทางกฎหมายของลักษณะของบุคคลถูกก�าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา 15 ซึ่งระบุว่า "ลักษณะของบุคคลเริ่มต้นด้วยการคลอดมชีพีและจบลงเมื่อตาย”

121 ผู้น�าหมู่บ้านหรอืหัวหน้าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ได้รับการเลอืกจากประชากรในหมู่บ้าน 'หมู่บ้าน' เป็นส่วนหนึ่งของต�าบล - ระดับการบรหิารที่มรีะดับที่สูงขึ้น และได้รับการแต่งตัง้จากกระทรวงมหาดไทย

แล้ว เมื่อได้รับการเลอืกตัง้แล้วพวกเขา

122  ดูที่หัวข้อ 4.2. 

123 สถาบันการศกึษาบางแห่งให้ทางเลอืกที่ยดืหยุ่นส�าหรับนักเรยีนข้ามเพศ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิดูบทที่ 6 ส่วนที่ 2

124  พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา10. 

125 ข้อความในค�าพพิากษาระบุว่า "เพศสถานะของบคุคลธรรมดาทีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยกฎหมายขึ้นอยู่กบัเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ ตามพจนานกุรม ผู้หญงิคอื คนทีส่ามารถคลอดบุตรได้ อย่างไรกต็ามผู้ร้อง

เป็นผู้ชายที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ แต่ไม่สามารถคลอดบุตรได้ ดังนัน้ค�าร้องที่จะเปลี่ยนเพศสถานะผ่านการใช้สทิธทิางอ�านาจศาสลจงึตกไป"

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.



37บทที่ 4: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยและเอกสำรรำชกำรของประเทศไทย

เนื่องจากไม่มีค�าจ�ากัดความของค�าว่า “ผู้หญิง” ที่เหมาะสมในกฎหมายไทย ศาลจึงอ้างอิงค�าในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑติยสถาน อย่างไรกต็ามค�าจ�ากดัความนี้ไม่เหมาะสมส�าหรบัวตัถปุระสงค์ทางกฎหมาย และยงัเปิดกว้างให้เกดิการวจิารณ์ 
ตัวอย่างเช่น มิใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะสามารถคลอดบุตรได้ แต่ผู้หญิงเหล่านั้นก็มิได้สิ้นสุดการเป็นเพศหญิงหรือผู้หญิงลง ดั้งนั้น 
การนิยามว่าใครเป็นผู้หญิงบนฐานของความสามารถทางระบบอนามัยการเจริญพันธุ์จะเป็นการกีดกันผู้หญิงจ�านวนมากให้ไม่
สามารถก�าหนดค�าน�าหน้านามของตนเองได้ นอกจากนี้หลักคดิดงักล่าวกม็ไิด้น่าเชือ่ถอืและไม่ใช่ข้อโต้แย้งทีเ่หมาะสมส�าหรบัการ
ปฏเิสธการยอมรับอัตลักษณ์ทางเพศของผู้หญงิข้ามเพศ ซึ่งแม้ว่าจะไม่สามารถคลอดบุตรได้แต่ก็ยังคงเป็นผู้หญงิ

ก่อนหน้านี้ค�าตดัสนิของศาลฎกีานี้ ในปี พ.ศ. 2515 มกีรณขีองผู้หญงิข้ามเพศทีผ่่านการศลัยกรรมแปลงเพศและต้องการ
เปลี่ยนเพศจากเพศชายเป็นเพศหญงิในทะเบยีนบ้าน (หรอืทร.14)127 ส�านักงานทะเบยีนจังหวัดขอนแก่นได้ส่งหนังสอืถงึกระทรวง
มหาดไทยโดยระบุว่าค�าร้องนี้เป็นอันตกไป เนื่องจากไม่มีแนวทางและระเบียบส�าหรับด�าเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าว128  
ดงันั้นกระทรวงมหาดไทยจงึได้ออกหนงัสอืชี้แจงว่าเพศโดยธรรมชาตขิองบคุคล และสทิธหิน้าทีข่องบคุคลนัน้ ควรขึ้นอยูก่บัเพศที่
ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ129 และศาลฎกีาได้ตัดสนิว่าการที่ส�านักทะเบยีนจังหวัดขอนแก่นไม่ด�าเนนิการเปลี่ยนเครื่องหมายก�าหนด
เพศสถานะนัน้เป็นการด�าเนนิการทีถ่กูต้องแล้ว130 เนือ่งจากการผ่าตดัแปลงเพศไม่ได้รบัการรบัรองโดยกฎหมาย131 ทัง้นี้ผูห้ญงิข้าม
เพศคนดังกล่าวมไิด้ยื่นอุทธรณ์ค�าสั่งของกระทรวงมหาดไทย132

การพพิากษานี้เป็นกรณตีัวอย่างทางกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองเพศสถานะในทะเบยีนราษฎร์ ด้วยเหตุนี้ ปัจจุบันบุคคล
ข้ามเพศจงึยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆ ทางทะเบยีนราษฎร์ได้

4.4 การออกหนังสือเดินทาง
หนงัสอืเดนิทางเป็นเอกสารราชการส�าหรับการเดนิทางไปต่างประเทศ หนงัสอืเดนิทางของประเทศไทยจะแสดงชือ่ ค�าน�า

หน้านาม และเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะของผู้ถือหนังสือเดินทาง133 ในการยื่นขอหนังสือเดินทางผู้ยื่นค�าขอต้องยื่นค�าขอ 
พร้อมกับแนบบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่ใช้ยืนยันตัวบุคคลแทนบัตรประชาชนได้134 ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่
บุคคลข้ามเพศจะแก้ไขเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะหรือค�าน�าหน้านามในเอกสารเหล่านั้น หนังสือเดินทางก็เช่นกัน คือยังคง
ใช้เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ มใิช่อัตลักษณ์ทางเพศ

หลังจากยื่นใบค�าร้องขอมีหนังสือเดินทางแล้ว เอกสารจะได้รับการตรวจสอบและข้อมูลความสูงและข้อมูลชีวภาพ 
(ภาพถ่ายและลายนิ้วมือ) ของผู้ยื่นค�าร้องจะได้รับการบันทึก ในระหว่างกระบวนการนี้ ถ้าผู้สมัครเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่มีผมยาว
และมบีตัรประจ�าตัวประชาชนซึง่ชือ่ระบวุ่าเป็น “นาย” จะถกูขอให้มดัผมของเธอกลบัเข้าทีป่ลายหางม้า เนือ่งจากการทีผู้่ยืน่ค�าร้อง
ขอหนังสอืเดนิทางเพศชายถ่ายรูปแบบปล่อยผมยาวนัน้ขัดต่อระเบยีบข้อบังคับที่มอียู่135

เพือ่ให้ได้รายละเอยีดใบหน้าทีช่ดัเจนของผูย้ืน่ค�าร้อง ระเบยีบได้ชี้ชดัว่าผูย้ืน่ค�าร้องทัง้หมดจะต้องแสดงให้เหน็หอูย่างชดัเจน 
ผูห้ญงิทีม่ผีมยาวไม่จ�าเป็นต้องผกูผมเป็นหางม้า เพยีงแค่ต้องเหนบ็ผมไปทีอ่ยูห่ลังหเูท่านัน้ ดงันัน้จงึนบัได้ว่ามคีวามแตกต่างในการ
ปฏบิัตริะหว่างผู้หญงิและผู้หญงิข้ามเพศที่มผีมยาวด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ

ทัง้นี้ ผูห้ญงิข้ามเพศสามารถถ่ายรปูในลักษณะปล่อยผมไว้ยาวลงมาได้ แต่ต้องเขยีนรบัรองและลงนามในบนัทกึซึ่งระบวุ่า:

“ข้าพเจ้ายืนยันการถ่ายภาพปล่อยผมลงในหนังสือเดินทาง หากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอยืนยันรับผิด
ชอบแต่เพยีงผู้เดยีว”

127  ค�าตัดสนิศาลฎกีา ที่ 157/2524 

128 หนังสอืเลขที่ มท.19/19705 ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2515 

129 หนังสอืเลขที่ มท.0313/14802 ลงวันที่ 23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2515; มาตรา 15 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ พ.ศ. 2558 

130 Sornsuphap, J. (2010). Legal Problems on Sex Transformation and e Postoperative Transsexuals (ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการผ่าตัดแปลงเพศและบุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว). [Master’s Thesis]. 

Chulalongkorn University, pp. 152–153. 

131 แม้ว่าประเทศไทยจะมกีารด�าเนนิการศัลยกรรมแปลงเพศมากที่สุดในโลกกต็าม นอกจากนี้ยงัมขี้อเสนอแนะของรายงานนี้ว่าการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายไม่ควรบังคับให้ใช้ข้อก�าหนดทางการแพทย์

และการผ่าตัดเป็นเงื่อนไขส�าหรับการรับรองทางกฎหมาย ในระดับสากลการรับรองเพศสถานะทางเพศควรอยู่เป็นไปตามเจตจ�านงของบุคคลนัน้ ๆ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเตมิโปรดดูบทที่ 10

132 หากค�าร้องถูกท�าให้ตกไปในปัจจุบันจะถือว่าเป็น "ค�าส่ังทางการบริหาร" ตามมาตรา 5 ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2539 ค�าส่ังนี้จะมีผลต่อการไม่ให้สิทธิและส่งผลกระทบต่อสถานะของค�าร้องอย่าง

ถาวร ผู้ร้องสามารถยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองขอนแก่นได้

133 หนังสือเดินทางของประเทศไทยสามารถออกให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (อายุที่บรรลุนิติภาวะ) จึงจะยื่นค�าร้องท�าหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง ตามระเบียบกระทรวง

การต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสอืเดนิทาง พ.ศ. 2548

134 พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2526 และ (ฉบับที่2) พ.ศ.2542 

135 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย38

รูปที่ 1 บันทึกที่ระบุว่าผู้ยื่นค�าร้องยืนยันรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายภาพแบบปล่อยผมลง

การให้ผูย้ืน่ค�าร้องลงนามในบนัทกึเช่นนี้เป็นการปฏเิสธความรบัผดิชอบใดๆ ของรฐับาล ในกรณทีีเ่กดิปัญหาหรอือนัตราย
ทีอ่าจเกดิขึ้นกบับคุคลข้ามเพศในต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากการขาดการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย ผูห้ญงิ
ข้ามเพศอยูใ่นสถานการณ์ทีย่ากล�าบากเพราะไม่สามารถแก้ไขเครือ่งหมายก�าหนดเพศหรอืค�าน�าหน้านามบนหนังสอืเดนิทาง และ
ถูกกดดันในการจ�ากัดการแสดงออกทางเพศ พวกเธอจะต้องเดนิทางด้วยหนังสอืเดนิทางที่ไม่สะท้อนการแสดงออกทางเพศหรอื 
อัตลักษณ์ทางเพศที่แท้จรงิของตน

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�านาจที่จะปฏิเสธหรือยับยั้งการขอหนังสือเดินทางด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงปลอดภัยได้136  
เจ้าหน้าทีย่งัสามารถปฏเิสธการออกหนงัสอืเดนิทางแก่บคุคลข้ามเพศหากการเดนิทางออกนอกประเทศด้วยหนังสอืเดนิทางซึง่ระบุ
ข้อมูลไม่สอดคล้องกับเพศสถานะอาจเป็นภัยต่อสวัสดิภาพของผู้เดินทาง137 สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงในการจ�ากัด
เสรีภาพในการเคลื่อนย้ายของบุคคลข้ามเพศ และก่อให้เกิดความวิตกกังวลส�าหรับบุคคลข้ามเพศที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
ด้วยหนังสอืเดนิทางโดยไม่ทราบว่าจะได้รับการปฏบิัตจิากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืงอย่างไร

ขั้นตอนการออกหนังสือเดินทางของประเทศไทยถูกก�าหนดไว้ในกรอบแนวคิดเพื่อการปกป้องความปลอดภัยของ 
ผู้หญงิข้ามเพศ อนัตระหนกัว่าความแตกต่างระหว่างรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางกบัรปูลกัษณ์ทางกายภาพของบคุคลจะน�ามา 
ซึ่งปัญหาความยุ่งยาก อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังให้ความส�าคัญกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดเหนือสิทธิของบุคคลในการ
ก�าหนดอตัลกัษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศของตน แต่ในทางปฏบิตัแิล้ว บคุคลข้ามเพศจะได้รบัความปลอดภยัมากกว่า 
หากสามารถแก้ไขรายละเอยีดในหนังสอืเดนิทางให้ตรงกับรูปลักษณ์ภายนอกและอัตลักษณ์ทางเพศ

ปัจจุบันมีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับประสบการณ์ในการออกหนังสือเดินทางของผู้ชายข้ามเพศ อย่างไรก็ตาม 
การสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูกบัประธานเครอืข่ายผูช้ายข้ามเพศแห่งประเทศไทยระบุว่าผูช้ายข้ามเพศกต้็องเผชญิกบัความยากล�าบาก
และการเลือกปฏิบัติเช่นกัน แม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างจากผู้หญิงข้ามเพศ คือหากมีผมยาวผู้ชายข้ามเพศไม่จ�าเป็นต้อง 
ผูกผมไปด้านหลังเพื่อพสิูจน์อัตลักษณ์ของตน แต่อาจต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบอื่นเพื่อพสิูจน์อัตลักษณ์

136 ระเบยีบกระทรวงการต่างประเทศในการออกหนังสอืเดนิทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21(4) 

137 อ้างแล้ว



39บทที่ 4: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยและเอกสำรรำชกำรของประเทศไทย

ประสบการณ์ของจิมมี่เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง
  “โดยทั่วไปกำรออกหนังสือเดินทำงอำจใช้เวลำประมำณ 10 นำที แต่กับผู้ชำยข้ำมเพศแล้ว 
ไม่ได้เป็นเช่นน้ัน จำกประสบกำรณ์ของผมใช้เวลำอย่ำงน้อยหนึ่งชั่วโมง ในช่วงเวลำท่ีเพ่ิมขึ้นนั้นผมได้รับ 
กำรปฏิบัติอย่ำงไร้ซึ่งศักดิ์ศรีจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ ท่ีรับผิดชอบในกำรออกหนังสือเดินทำง เม่ือผมไปถึง  
ผมถูกตรวจสอบโดยเจ้ำหน้ำที่เพ่ือพิสูจน์ว่ำผมป็นใคร รำวกับว่ำข้อมูลทำงชีวภำพของผมที่ถูกบันทึกอยู่ใน
ฐำนขอ้มลูทะเบยีนรำษฎรจ์ะไม่เพียงพอในกำรยนืยนัตวัตน ผมยงัตอ้งตอบค�ำถำมบำงอยำ่งทีเ่ป็นกำรละเมดิ
สิทธิส่วนบุคคลเช่น ‘พ่อแม่ของคุณพูดอะไรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเพศสถำนะของคุณ’ ‘คุณแปลงเพศ
ด้วยวิธีใด? ‘มันท�ำได้เหมือนผู้ชำยจริงหรือไม่?’ “มันเป็นสถำนกำรณ์ที่กระอักกระอ่วนและเต็มไปด้วยแรง
กดดัน และผมไม่สำมำรถลุกขึ้นมำบอกกับพวกเขำให้หยุดถำมค�ำถำมเหล่ำนี้ ให้หยุดท�ำให้ผมรู้สึกแย่เพรำะ
อตัลกัษณท์ำงเพศของผม เพรำะพวกเขำกุมอ�ำนำจในกำรอนมุตัหินงัสอืเดนิทำงของผมและหำรอืกันวำ่ควร
อนุมัติหนังสือเดินทำงให้ผมหรือไม่” 138

ประเด็นเรื่องความแตกต่างในการออกหนังสือเดินทางมีความส�าคัญต่อประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
เนือ่งจากหนงัสอืเดนิทางของประเทศไทยเป็นเอกสารส�าคญัทีบ่คุคลใช้เพือ่ยนืยนัตนเองในขณะเดนิทางหรอือาศยัอยูใ่นต่างประเทศ 
ในการประชุมครัง้ที่สองของผู้เชี่ยวชาญที่จัดขึ้นในระหว่างการเขยีนรายงานฉบับนี้ ตัวแทนของหน่วยงานรัฐเชื่อว่าภายใต้พระราช
บญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศอาจมกีารยืน่เรือ่งร้องเรยีนว่านโยบายเกีย่วกบัหนงัสอืเดนิทางปัจจบุนันบัเป็นการเลอืกปฏบิตัทิี่
ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ139

4.5 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 ขณะนี้ไม่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในประเทศไทย หากมีการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศ 
เกิดขึ้นในอนาคต จ�าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลข้ามเพศ 
ที่ได้แก้ไขชื่อ ค�าน�าหน้านาม หรอืเครื่องหมายก�าหนดเพศสถานะแล้วนัน้ไม่ถูกล่วงละเมดิความเป็นส่วนตัว

 ปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ถูกควบคุมไว้ด้วยกฎหมาย140 การเปิดเผย 
ข้อมลูใดๆ ทีอ่ยูใ่นฐานข้อมลูทางทะเบยีนราษฎร์ถกูจ�ากดัโดยกฎหมาย ทัง้นี้บคุคลภายนอกจะเข้าถงึข้อมลูเหล่านี้ได้เฉพาะส�าหรบั
การด�าเนินการทางกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลมีข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบุคคลอื่น (การมีนิติสัมพันธ์)141 นอกจากนี้ 
ยังเข้าถึงได้เมื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็บบันทึกทางสถิติหรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ใน 
บัตรประจ�าตัวประชาชนจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดยีวกับการคุ้มครองข้อมูลทางทะเบยีนราษฎร์142

138 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกฤตธพีัฒน์ โชตฐิานติสกุล ประธานเครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

139 ภายใต้มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558, ผู้แทนภาครัฐจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ 

ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.): การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

140 พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

141 การมนีติสิัมพันธ์หมายถงึการกระท�าที่ได้รับการรับรองโดยประมวลกฎหมายแพ่ง เช่น สัญญาหรอืข้อตกลงต่าง ๆ ที่มผีลในทางกฎหมาย

142 พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 7 เสรมิด้วยพระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ.2554 มาตรา 6. 



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย40

บทที่ 5  การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  ในสถานที่ทำางาน

ปัจจุบันในประเทศไทยยังมีบทบัญญัติด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับน้อยมากที่สามารถปกป้องสิทธิของบุคคลข้าม
เพศในการได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�างาน143

ตวัอย่างทีเ่ป็นรปูธรรมมากทีสุ่ดทีผ่ลักดันให้เกดิการด�าเนนิการในประเดน็นี้อย่างกว้างขวางกค็อืกรณข้ีอร้องเรยีนเกีย่วกบั
การเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศกรณหีนึง่ทีถ่กูร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตโิดยบคุคลข้ามเพศ เหตุการณ์
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เมื่อผู้หญิงข้ามเพศร้องเรียนว่า บริษัท ซาร์โทเรียส จ�ากัด เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ  
ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งต่อบริษัทดังกล่าวอย่างชัดเจนว่าการปฏิเสธที่จะจ้างงานด้วยเหตุแห่งอัตลักษณ์
ทางเพศหรอืการแสดงออกทางเพศ (รวมถงึ “การแต่งกายข้ามเพศ”) นับเป็นการเลอืกปฏบิตัแิละไม่ควรเกดิขึ้น144 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้กระทรวงแรงงานแจ้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้าม
เพศและบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศเป็นสิ่งที่ผดิกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 นอกจากนี้ 
คณะกรรมการฯ ยังได้แจ้งต่อนายจ้างและองค์กรลูกจ้างว่าต้องรับรองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ (ในการ
จ้างงานเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ)145 อย่างไรก็ตามไม่มขี้อมูลว่ากระทรวงแรงงานได้ด�าเนนิตามข้อเสนอแนะนี้หรอืไม่อย่างไร

ปัจจุบันมีมาตรฐานและนโยบายที่มีความเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายอย่างมีนัยส�าคัญในสถานที่
ท�างานอยู่บ้าง แม้ว่าจะไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศและอัตลักษณ์ หลักการอันครอบคลุมเหล่านี้  
ซึง่รวมถงึบทบญัญัตว่ิาด้วยการเลอืกปฏบิตัใินมาตรฐานแรงงานอนัหมายรวมถงึการเลอืกปฏบิตัด้ิวยเหตแุห่งเพศ สามารถท�าให้เกดิ
การอภปิรายถกเถยีงเกีย่วกบัวธิกีารตคีวามมาตรฐานดงักล่าวในบรบิทของการคุม้ครองตามรฐัธรรมนญูต่อการเลอืกปฏบิตั ิและ 
พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ นอกจากนี้ยังมบีทบัญญัตทิี่สร้างข้อจ�ากัดต่อการแสดงออกทางเพศ เช่น ข้อก�าหนด
เกีย่วกับชุดเครือ่งแบบของข้าราชการพลเรอืน ซึง่สามารถถกูพจิารณาปรบัปรงุได้ภายใต้บรบิทของรฐัธรรมนญูและพระราชบญัญตัิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งหมดนี้จ�าเป็นต้องมีการอภิปรายถกเถียงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
อย่างแข็งขันจากชุมชนของบุคคลข้ามเพศ

5.1 มาตรฐานแรงงานไทย
ภายใต้มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท.8001 – 2553 เพศเป็นมิติต้องที่ห้ามใช้ใน

การเลือกปฏิบัติ146 มาตรา 2 กล่าวถึงขอบเขตและการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซึ่งชัดเจนว่าเป็นมาตรฐานโดยความสมัครใจที่ไม่มี
การบังคับใช้โดยกฎหมาย อย่างไรก็ตามมาตรฐานดังกล่าวตัง้อยู่บนฐานของมาตรฐานสทิธมินุษยชนสากลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถงึ
กฎหมายแรงงานและหลักการความรับผดิชอบต่อสังคม

5.2 ระเบียบว่าด้วยชุดเครื่องแบบราชการ
ระเบียบทางราชการมีผลบังคับใช้อย่างเคร่งครัดกับการแต่งกายของเพศชายและเพศหญิง โดยอยู่บนฐานของเพศที่ถูก

ก�าหนด ณ แรกเกิด ส่งผลให้ผู้หญิงข้ามเพศผู้ซึ่งต้องการปฏิบัติงานในระบบราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบหลักเกณฑ์การแต่ง
กายของผู้ชาย เช่น ต้องตัดผมสั้นหรือสวมวิกผมผู้ชายเพราะเป็นเพศชายตามกฎหมาย ในขณะที่ผู้ชายข้ามเพศจะต้องปฏิบัติ
ระเบยีบการแต่งกายเพศหญงิ147

คณะวิจัยยังไม่พบกรณีตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดีที่นายจ้างภาครัฐใช้มาตรฐานแรงงานไทยโดยสมัครใจเพื่อปกป้อง
คุม้ครองบคุคลข้ามเพศจากการเลอืกปฏบิตัใินการแต่งกายในทีท่�างาน โดยคณะวจิยัหวงัว่าพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่าง
เพศอาจถกูน�ามาใช้เป็นเครือ่งมอืทางกฎหมายในการแก้ไขนโยบายเกีย่วกบัการแต่งกายในทีท่�างานทีม่ลีกัษณะเป็นการเลอืกปฏบิตัิ

143 Suriyasarn, B. (2014). 

144 ผู้ร้องเรยีนฟ้องนายจ้างในศาลแรงงานกลางด้วย อย่างไรก็ตามผู้ร้องเรยีนและบรษิัทซาร์โทเรยีสเลอืกที่จะไก่เกลี่ยกันนอกชัน้ศาล จงึไม่มกีารตัดสนิคดี

145 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.

146 ภายใต้มาตรฐานแรงงานไทย: ความรับผดิชอบทางสังคมของธุรกจิไทย มรท.8001 – 2553 ส่วน 5.6: การเลอืกปฏบิัต ิดูภาคผนวกเพื่อการอ้างองิ

147 Suriyasarn, B. (2014) p. 21.
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บทที่ 6 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  ในระบบการศึกษา

การขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศกึษาส่งผลกระทบซึง่ปรากฏชดัเจนได้หลายทาง เช่น เดก็ข้ามเพศ 
เยาวชน และผู้ใหญ่ถูกบังคับให้เข้าเรยีนในโรงเรยีนชายล้วนหรอืหญงิล้วน ต้องสวมเครื่องแบบหรอืใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น 
ห้องน�า้และห้องเปลีย่นเสื้อผ้าตามเพศทีก่�าหนด ณ แรกเกดิ เป็นต้น ซึง่ก่อให้เกดิสภาพแวดล้อมเชงิสถาบันทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัต่ิอ
บคุคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ต่อเดก็และเยาวชน ซึง่อาจเป็นภยัคกุคามต่อสขุภาพทางกาย สขุภาพจติ และอารมณ์148 อย่างไร
ก็ตามเนื้อหาในบทนี้จะเน้นเฉพาะข้อก�าหนดเรื่องการแต่งกาย ซึ่งเป็นมติเิดยีวที่คณะวจิัยพบกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้อง

นกัเรยีนในประเทศไทยต้องสวมเครือ่งแบบนกัเรยีนตลอดทกุระดับการศกึษารวมทั้งระดบัมหาวทิยาลยั ในโรงเรยีนประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษานักเรียนต้องสวมเครื่องแบบตรงตามเพศที่ก�าหนด ณ แรกเกิด อย่างเคร่งครัด ซึ่งหมายความว่าเด็กชาย
ต้องสวมเสื้อสีขาวและกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาว (มักเป็นสีกากีหรือน�้าเงิน) ในขณะที่เด็กผู้หญิงต้องสวมเสื้อสีขาวหรือ 
สอ่ีอนและกระโปรง (มกัเป็นสกีรมท่า) เดก็นกัเรยีนผูห้ญงิต้องไว้ผมยาวหรอืสัน้ขึ้นอยูกั่บกฎระเบยีบของโรงเรยีนแต่ละแห่ง ส�าหรบั
ผูท้ีไ่ว้ผมยาวต้องมดัไว้ด้านหลงัให้เรยีบร้อย และส�าหรบัผูท้ีม่ผีมสัน้กต้็องอยูเ่หนอืไหล่ ส�าหรบันกัเรยีนผูช้ายต้องไว้ผมสัน้โดยปกติ
จะยาวไม่เกนิ 1 ถงึ 1.5 นิ้ว

ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถก�าหนดกฎระเบียบว่าด้วย
เครื่องแบบเองได้ หากพบว่านักศึกษามีการละเมิดกฎระเบียบการแต่งกายของมหาวิทยาลัย นักศึกษามักถูกลงโทษโดยการตัด
คะแนนความประพฤตแิละคะแนนสอบในชัน้เรยีน ในมหาวทิยาลัยบางแห่งและโรงเรยีนเทคนคิหรอือาชวีศกึษาส่วนใหญ่นักเรยีน
ข้ามเพศอาจได้รับอนุญาตให้สวมเครื่องแบบตามอัตลักษณ์ทางเพศของตนได้ แต่นักศึกษายังต้องสวมเครื่องแบบที่ “ถูกต้อง” 
(สอดคล้องกบัเพศทีก่�าหนด ณ แรกเกดิ) ในวนัสอบและรบัปรญิญา149 กฎระเบยีบเหล่านี้องิตามระเบยีบของกระทรวงศกึษาธกิารที่
ห้าม “การแต่งกายข้ามเพศ”150 นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2552 ทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทยออกค�าสัง่ให้นกัศกึษามหาวทิยาลยั
ต้องสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับเพศของตน

ปัจจุบันไม่มีการป้องกันคุ้มครองเป็นการเฉพาะส�าหรับบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติในสถาบันการศึกษา อย่างไร
ก็ตามข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2557 ระบุว่าควรเพิ่มโอกาสในการศกึษาส�าหรับบุคคลที่
มคีวามหลากหลายทางเพศ ควรส่งเสรมิให้เกดิความภาคภมูใิจและคณุค่าในความหลากหลายทางเพศ และควรแก้ไขปรบัเปลีย่น
โยบายทีเ่ลอืกปฏบิตัต่ิอบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ151 ข้อบงัคบันี้สามารถเป็นจดุเริม่ต้นในการด�าเนนิการร่วมกบักระทรวง
ศกึษาธกิารและมหาวทิยาลยัในการปกป้องและรบัรองเพศสถานะของนกัศกึษาข้ามเพศและส่งเสรมิสภาพแวดล้อมทางการศกึษา
ที่ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังว่าพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศจะกลายเป็นเครื่องมือส�าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และส่งเสริมการรับรองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในการก�าหนดอัตลักษณ์ทางเพศของ
ตนในระบบการศกึษา

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 อ้างถงึระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยเครื่องแบบนักเรยีน พ.ศ.2551; สมชาย ปรชีาศลิปกุล (2558) หน้า 52; Suriyasarn, B. (2014) p. 62.

151 ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิสวัสดกิารสงัคมแห่งชาต ิพ.ศ. 2555 ในการก�าหนดกลุม่เป้าหมายในการได้รบัการจดัสวสัดกิารสงัคม; UNESCO (2015), p. 50. ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิสวสัดกิาร

สังคมแห่งชาตแิสดงในบทที่ 7. 

บทที่ 6: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยในระบบกำรศึกษำ



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย42

6.1 นโยบายเกี่ยวกับการแต่งกายและชุดเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย 
แต่ละมหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัติในการจัดตั้งเป็นของตนเอง ซึ่งได้ให้อ�านาจในการออกกฏเกณฑ์และระเบียบข้อ

บังคับของตนเอง อันรวมถงึนโยบายเครื่องแบบนักศกึษา ระเบยีบข้อบังคับเหล่านี้ก�าหนดเครื่องแบบส�าหรับนักศกึษาที่จะสวมใส่
ในระหว่างการศกึษาทัว่ไป หรอืในโอกาสพเิศษ เช่น พธิรีบัปรญิญาบตัร ทัง้นี้เครือ่งแบบนกัศกึษาชายและหญงิมคีวามแตกต่างกนั
อย่างเห็นได้ชัดและมกีารบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจ�านวนไม่มากที่อนุญาตให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถแต่งกายชุดเครื่องแบบได้ตามอัตลักษณ์
ทางเพศเข้ารับปริญญาบัตร อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังคงยืนยันว่าชายและผู้หญิงข้ามเพศต้องสวมชุดนักศึกษาที่
ตรงกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด ทั้งนี้นักศึกษาข้ามเพศยังคงจะได้รับเอกสารรับรองการส�าเร็จการศึกษาแม้จะไม่ได้เข้าร่วม
พธิรีบัปรญิญาบตัร อย่างไรกต็ามนัน่หมายความว่านกัศกึษาข้ามเพศต้องยอมปรบัอตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ และ
สวัสดภิาพส่วนบคุคล มฉิะนัน้กจ็ะถกูกดีกนัให้ไม่สามารถเข้าร่วมเหตกุารณ์ทีส่�าคัญของชวีติตนได้ ซึง่เป็นการเพิม่ระดบัการกดีกนั
ทางสังคมที่อันเป็นประสบการณ์ที่บุคคลข้ามเพศต้องประสบอยู่แล้วในประเทศไทย152 มาตรฐานที่แตกต่างและไม่ชัดเจนระหว่าง
มหาวทิยาลัยเป็นอุปสรรคต่อการด�ารงไว้ซึ่งการศกึษาและสุขภาวะที่ดขีองนักศกึษาข้ามเพศ153

6.1.1 ตัวอย่างของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดลถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นโยบายเครื่องแบบนักศึกษาของ
มหาวทิยาลยัมหดิลมกีารก�าหนดไว้ในระเบยีบชดุนกัศกึษา พ.ศ.2553 ซึง่ได้ก�าหนดข้อบงัคบัเกีย่วกบัเครือ่งแบบหญงิและชาย แต่
ก็ให้อ�านาจแก่อธกิารบดใีนการให้การตัดสนิ “ในกรณทีี่เกดิปัญหาในการด�าเนนิงาน”154

ข้อบังคับดังกล่าวก�าหนดให้นักเรียนทุกคนสวมชุดเครื่องแบบทางการเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และเช่น
เดยีวกับมหาวทิยาลัยอื่นๆ มหาวทิยาลัยมหดิลมชีุดเครื่องแบบทางการที่แตกต่างกันส�าหรับนักศกึษาชายและหญงิ และไม่มกีาร
ระบุถึงนักศึกษาข้ามเพศเป็นการเฉพาะในข้อบังคับ สันนิษฐานว่าการระบุว่าใครเป็นเพศชายหรือหญิงขึ้นอยู่กับเพศที่ถูกก�าหนด 
ณ แรกเกดิ ทัง้นี้มหาวทิยาลยัมหดิลไม่มข้ีอก�าหนดทีอ่นญุาตให้นกัศกึษาข้ามเพศสวมเครือ่งแบบตามอตัลกัษณ์ทางเพศของตนได้

ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้หญิงข้ามเพศจ�านวนหนึ่งสวมเครื่องแบบหญิงอย่างเป็นทางการเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรได้ คณะวิจัยมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้หญิงข้ามเพศ คุณเบลล่า ธนกานต์ นักกิจกรรมจากองค์กร 
Transpiration Power Group และอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เธอได้อธิบายขั้นตอนที่เธอได้รับอนุญาตให้สวมชุดนักศึกษา
หญงิเพื่อเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร

152  UNDP, USAID (2014); UNESCO (2015). 

153  Preechasilapakul, S. (2013) p. 56.

154 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศกึษา พ.ศ. 2553 ส่วนที่ 7
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คุณเบลล่ากับกฎระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

  ในช่วงกำรจบกำรศึกษำ เบลล่ำและเพ่ือนซึ่งเป็นผู้หญิงข้ำมเพศพยำยำมขออนุญำตให้สำ
มำถสวมเครื่องแบบนักศึกษำหญิงในพิธีรับปริญญำบัตร พวกเธอได้เขียนเอกสำรค�ำร้องด้วยตนเอง155  
และยืน่ค�ำร้องพรอ้มกบัใบรบัรองแพทยท่ี์วนิจิฉยัวำ่มคีวำมผิดปกตขิองอัตลกัษณท์ำงเพศ (GID)156 ในกำร
ใหส้มัภำษณก์บัรำยงำนฉบบันี้ คณุเบลล่ำกลำ่ววำ่พวกเธอเชื่อว่ำนี่เปน็เอกสำรหลกัฐำนเดยีวที่จะโนม้น้ำว
เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรให้เข้ำใจถึงควำมจ�ำเป็นของพวกเธอในฐำนะบุคคลข้ำมเพศ คุณเบลล่ำผู้ซึ่งได้รับ
กำรศัลยกรรมเพ่ือปรับรูปลักษณ์ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทำงเพศแล้วกล่ำวว่ำนักศึกษำคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ผ่ำน
กำรผ่ำตัดเช่นเดียวกับเธออำจต้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่มหำวิทยำลัย157 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกฎหมำยและ
ศูนย์ข้อมลูนักศึกษำมหำวทิยำลยัมหดิลกลำ่ววำ่ไดม้กีำรหำรอืในที่ประชมุผูบ้รหิำร และไดม้กีำรตดัสนิใจวำ่
ในเมือ่ขอ้บงัคบัไม่ไดร้ะบถุงึนกัศึกษำขำ้มเพศ อธกิำรบดสีำมำรถใชอ้�ำนำจตำมควำมเหมำะสมดงัทีมี่ระบุไว้
ข้อก�ำหนด158 จึงได้มีกำรออกหนังสือขอควำมเห็นจำกคณบดีของคณะท่ีนักศึกษำเรียนอยู่ ซึ่งคณบดีได้
ให้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษรที่สอดคล้องกับค�ำขอของนักศึกษำ ในที่สุดอธิกำรบดีได้ออกจดหมำย
ให้นักศึกษำสวมเครื่องแบบหญิงในพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตรได1้59

ภายหลงัจากการตดัสนิอนญุาตให้คณุเบลล่าและเพือ่นสวมเครือ่งแบบผูห้ญงิ ทีป่ระชมุผูบ้รหิารได้มมีตใิห้นกัศกึษาผูห้ญงิ
ข้ามเพศทีป่ระสงค์จะสวมเครือ่งแบบผูห้ญงิในพธิรัีบพระราชทานปรญิญาบตัรต้องส่งเอกสารเช่นเดยีวกบัคณุเบลล่า รวมทัง้ใบรับ
รองแพทย์ที่วนิจิฉัยว่ามคีวามผดิปกตเิกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ นโยบายนี้ได้ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปีการศกึษา พ.ศ. 2557 แม้ว่า
ขณะนี้จะมกีลไกส�าหรบัผูห้ญงิข้ามเพศในการยืน่ขอสวมเครือ่งแบบทางการตามอตัลักษณ์ทางเพศ แต่ยงัไม่มข้ีอมลูว่ากระบวนการ
นี้จะเปิดกว้างส�าหรับผู้ชายข้ามเพศอย่างเท่าเทยีมกันด้วยหรอืไม่

นอกจากนี้ การขอให้นักศึกษาส่งค�าร้องซึ่งต้องแนบเอกสารเช่นเดียวกันกับคุณเบลล่า มหาวิทยาลัยก�าลังเพิ่มภาระ 
การบรหิารงานของตวัเองและยงัเป็นการเพิม่ภาระต่อนกัศกึษาด้วย การทีนั่กศกึษาต้องส่งหลกัฐานการวนิจิฉยัความผดิปกตเิกีย่ว
กับอัตลักษณ์ทางเพศสร้างความยากล�าบากส่วนบุคคลและเป็นภาระทางการเงนิต่อนักศกึษา160

หลังจากที่มพีระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มหาวทิยาลัยมหดิลมเีจตนาที่จะทบทวนระเบยีบและ
ข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญส�าหรับการรณรงค์เชิงนโยบายกับผู้บริหารของ
มหาวทิยาลัยในการเสนอแนวปฏบิัตดิ้านชุดเครื่องแบบที่ค�านงึถงึนักเรยีนข้ามเพศ161

155 ชุดเอกสารประกอบไปด้วย 1. หนังสือขอสวมชุดเครื่องแบบนักศึกษากับอธิการบดีมหาวิทยาลัย 2. ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลง

เพศ พ.ศ. 2552 3. แนวทางปฏบิัตสิ�าหรับจติแพทย์ในการช่วยเหลอืผู้ที่มีปัญหาเอกลักษณ์ทางเพศ 2552, ราชวทิยาลัยจติแพทย์แห่งประเทศไทย (18 กันยายน 2552) 4. การอ้างองิถงึ IDC-10, WHO 

(องค์การอนามยัโลก, การจ�าแนกประเภทความผดิปกตทิางจติและพฤตกิรรม : ค�าอธบิายทางคลนิกิและแนวทางการวนิจิฉยั) 5. ใบรบัรองแพทย์ระบุว่านักศกึษาทีย่ืน่ค�าร้องขอมภีาวะเพศสถานะไม่ตรงกบั 

เพศก�าเนดิ/ ภาวะข้ามเพศ

156 การระบุว่าผดิปกตทิางจติ (กล่าวคอืบุคคลข้ามเพศคอืคนที่มคีวามผดิปกตทิางด้านจติใจหรอืมสีุขภาพจติไม่ปกต)ิ เป็นการขัดต่อหลักการสทิธมินุษยชนและสทิธใินการก�าหนดใจตนเองของบุคคลข้ามเพศ 

และน�าไปสู่ปัญหาที่ท�าให้บุคคลข้ามเพศไม่ได้รับการยอมรับและเข้าใจ อาทิ การมีอคติและการเลือกปฏิบัติ และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพกายและจิตใจ. สมาคมวิชาชีพโลกว่าด้วยสุขภาพของ

บุคคลข้ามเพศ (WPATH) (2010). De-psychopathologization Statement. 26 May; HPP, APTN, UNDP (2015). 

157 ซึ่งอาจรวมถึงการอธิบายสาเหตุของการไม่ท�าศัลยกรรมดังกล่าวเช่น ค่าใช้จ่ายสูง หรือเงื่อนไขทางการแพทย์อื่น ๆ หรือแนวทางการด�าเนินการของ คลินิกต้องให้บุคคลข้ามเพศต้องรออีกหนึ่งปีก่อนที่

จะได้รับการผ่าตัด เงื่อนไขนี้ยังอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่ไม่ต้องการที่ผ่านกระบวนการทางการแพทย์ หรอืการบ�าบัดด้วยฮอร์โมน หรอืผู้ที่ต้องการหลกีเลี่ยงการวนิจิฉัยทางการแพทย์ นาดา ไชยจติต์ และ

วรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณฐานกาญจน์ วงศ์วศิษิฎ์ศลิป์, นักกจิกรรมกลุ่ม Transpiration Power และอดตีนักศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลัยมหดิล สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน  

พ.ศ.2558 หาข้อมูลเพิ่มเตมิในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวนิจิฉัยทางการแพทย์ (พยาธสิภาพทางจติวทิยา) ในประเทศไทย

158 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศกึษา พ.ศ.2553 ส่วนที่ 7 

159 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณบุญชู แจ้งเจรญิกจิ, ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวทิยาลัยมหดิลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

160 หาข้อมูลเพิ่มเตมิในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวนิจิฉัยทางการแพทย์ (พยาธสิภาพทางจติวทิยา) ในประเทศไทย

161 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณบุญชู แจ้งเจรญิกจิ, ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มหาวทิยาลัยมหดิลสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

บทที่ 6: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยในระบบกำรศึกษำ



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย44

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระเบยีบของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่เกีย่วกบัชดุเครือ่งแบบนกัศกึษา พ.ศ. 2555 มรีายละเอยีดเกีย่วกบัชดุแต่งกายหญงิและ

ชายในโอกาสพเิศษ และไม่มกีารกล่าวถงึชดุเครือ่งแบบส�าหรบันกัศกึษาข้ามเพศ อย่างไรกต็ามคณะวจิยัพบกรณตีวัอย่างหนึง่ของ
นักศกึษาผู้ชายข้ามเพศที่ได้ขออนุญาตสวมเครื่องแบบนักศกึษาชายแต่ถูกปฏเิสธ

คุณวรนิฐฐำซึ่งเป็นนักศึกษำผู้ชำยข้ำมเพศจำกคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
ได้ขออนุญำตสวมเครื่องแบบนักศึกษำชำยในกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ด้วยกำรส่งเอกสำรเช่น
เดียวกันกับนักศึกษำผู้หญิงข้ำมเพศของมหำวิทยำลัยมหิดล ซ่ึงรวมถึงเอกสำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์
เกี่ย่วกับควำมผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำงเพศ คุณวรนิฐฐำกล่ำวว่ำ ฝำ่ยเลขำนุกำรพิธีพระรำชทำน
ปริญญำบัตรปฏิเสธค�ำร้องขอของเขำ เนื่องจำกเห็นว่ำนักศึกษำผู้ชำยข้ำมเพศสวมเครื่องแบบชำยจะ 
ขัดต่อประเพณีของพิธีกำร และเป็นอุปสรรคต่อกำรจัดเตรียมงำนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติของ 
สมเด็จพระเทพรัตรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำร1ี62

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในปี พ.ศ. 2558 มหาวทิยาลยักรงุเทพได้ออกหลกัเกณฑ์ว่าด้วยเครือ่งแบบนกัศกึษาใหม่ซึ่งประกอบด้วย 4 รปูแบบ ได้แก่ 

“ผูช้าย” “ผูห้ญงิ” “ผูช้ายข้ามเพศ” และ “ผูห้ญงิข้ามเพศ”163 ท�าให้ให้นกัศกึษามโีอกาสเลอืกชดุเครือ่งแบบตามอตัลกัษณ์ทางเพศ
โดยไม่ได้รบัการต�าหนติราบเท่าทีน่กัศกึษายดึมัน่ในข้อก�าหนด164 แนวปฏบิตันิี้เป็นแนวปฏบิตัด้ิานเครือ่งแบบทีม่คีวามก้าวหน้าและ
ส่งเสรมิให้เกดิการเข้าถงึได้มากทีส่ดุในขณะนี้ในประเทศไทย ทีค่�านงึถงึการแสดงออกทางเพศทีม่คีวามแตกต่างหลากหลาย และ
เป็นตวัอย่างในการครอบคลมุนกัศกึษาข้ามเพศในนโยบายเครือ่งแบบนกัศกึษา อย่างไรกต็ามยงัจ�าเป็นต้องตดิตามข้อมลูเพิม่เตมิ
ต่อไปว่าแนวปฏบิัตเิหล่านี้ได้รับการน�าไปปฏบิัตอิย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่อย่างไร

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2557 มกีรณทีี่ผู้ชายข้ามเพศได้ยื่นร้องเรยีนไปยังคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิอันเนื่องมา

จากผูร้้องเรยีนถกูปฏเิสธมใิห้เข้านัง่สอบหลายครัง้เพราะผูร้้องเรยีนไม่ยนิยอมสวมกระโปรง การร้องเรยีนประสบความส�าเรจ็ และ
มหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้อนุญาตให้นกัศกึษาสามารถเลอืกสวมชดุเครือ่งแบบเข้าสอบได้เองหากมหีนังสอืรบัรองจากฝ่ายบรหิาร 
ในการขอหนังสอืดังกล่าวนักศกึษาจะต้องยื่นขออนุญาตเมื่อเริ่มต้นภาคเรยีนของทุกภาคเรยีน165

มหาวิทยาลัยพะเยา
พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศเป็นหนทางในการพทิกัษ์สทิธใินการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการ

ศกึษา ดงัตวัอย่างในปี พ.ศ.2559 มหาวทิยาลยัพะเยาปฏเิสธทีจ่ะออกใบรบัรองและเอกสารแสดงผลการเรยีนแก่นกัศกึษาผู้หญงิ
ข้ามเพศทีเ่ป็นบคุคลเพศก�ากวมเพยีงเพราะเธอส่งภาพถ่ายทีใ่ช้ตดิในใบหลกัฐานทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัผู้หญงิแม้ว่าเอกสารระบตุวั
ตนของเธอจะมเีครือ่งหมายก�าหนดเพศสถานะชาย ซึง่ขดัแย้งกบัโยบายของมหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัได้แนะน�าว่านกัศกึษาต้อง
ถ่ายรปูใหม่ ผูกผมไว้ข้างหลงั สวมใส่เนคไท และแสดงความเป็นชายเพือ่ให้มหาวทิยาลยัออกเอกสารให้ ทัง้นี้ทีผ่่านมา มหาวทิยาลยั
ได้ยกเว้นข้อก�าหนดเกี่ยวกับเครื่องแบบนักศึกษาเป็นรายกรณี โดยต้องส่งหลักฐานการวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ทางเพศและการแปลงเพศ เมื่อนักศกึษาได้เปิดเผยว่าได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว มหาวทิยาลัยแจ้งให้ทราบว่าค�าร้องสามารถ
ด�าเนนิการพจิารณาต่อไปได้ อย่างไรกต็ามนกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ดงักล่าวได้เลอืกทีจ่ะไม่ยืน่ค�าร้องต่อมหาวทิยาลยั เธอไม่เหน็

162 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณวรนฐิฐา บัณฑติผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558

163 ทอมบอยหรอืทอมเป็นค�าที่หมายถงึผู้ชายข้ามเพศ ทัง้นี้ผู้หญงิที่เดทกับทอมบอยไม่จ�าเป็นต้องเป็นเลสเบี้ยนหรอืคนรักสองเพศ "เลดี้บอย" เป็นหนึ่งในหลาย ๆ ค�าที่ใช้ในการกล่าวถงึผู้หญงิข้ามเพศ ผู้ชาย

ที่เดทกับผู้หญงิข้ามเพศไม่จ�าเป็นต้องเป็นเกย์หรอืคนรักสองเพศ

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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ด้วยกบัข้อก�าหนดเรือ่งการวนิจิฉยัความผดิปกตเิกีย่วกบัอตัลกัษณ์ทางเพศและการแปลงเพศ โดยเชือ่ว่าเป็นการไม่เคารพในสทิธิ
ของบคุคลข้ามเพศในการก�าหนดตนเอง นกัศกึษาหนัมาใช้บทบญัญตัเิรือ่งการต่อต้านการเลอืกปฏบิตัทิีร่ะบไุว้ในพระราชบญัญตัิ
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2559 ค�าร้องของเธอต่อของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศได้รับการวนิจิฉัย และเธอได้รับการออกใบรับรองของมหาวทิยาลัยในเดอืนมกราคม พ.ศ.2560 อย่างไรก็ตามนักศกึษาคนนี้ 
ไม่สามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้านามของเธอจากนายเป็นนางสาวได้ เพราะอยู่ภายใต้ขอบเขตอ�านาจของกฎหมายที่แตกต่างกัน  
(ดูบทที่ 4) ณ วันที่มกีารตัดสนินี้ มนีักศกึษาอกี 10 คนที่ได้ด�าเนนิการยื่นค�าร้องเพิ่มเตมิด้วย166

ข้อมูลข้างต้นเกี่ยวกับข้อก�าหนดการแต่งกายในมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นระบบเดียวกันและการขาด
มาตรฐานร่วมที่จะท�าให้นักศึกษาข้ามเพศสามารถเข้าศึกษา นั่งสอบและจบการศึกษา โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ทางเพศ
และการแสดงออกของตน ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ระบุไว้ข้างต้นได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติให้ดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผล
ต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย การบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศเพียงอย่างเดียวจะไม่ช่วยให้เกิด 
ความชัดเจนและสอดคล้องกันของบทบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัย เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
มีล�าดับชั้นทางกฎหมายเท่าเทียมกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ อย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศอาจส่งเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาเพื่อยื่นเรื่องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพจิารณาว่ามคีวามขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญหรอืไม่167

ความต้องการของนักศึกษาในการสวมเครื่องแบบที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศมิได้เป็นเพียงความดื้อรั้น  
การไม่สามารถแสดงออกถงึความรูส้กึภายในหรอืความเป็นตวัเองสามารถน�าไปสูค่วามทกุข์ทรมานทางจติใจ การขาดการรบัรอง
ในด้านการศกึษาอาจส่งผลเสยีต่อความเชือ่มัน่ในตนเอง ความรูส้กึมคีณุค่าในตนเอง และระดบัของการเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม และ
ยงัส่งผลเสยีต่อสขุภาพจติและผลการเรยีน168 ด้วยเหตนุี้กฎระเบยีบด้านชดุเครือ่งแบบทีค่�านงึถงึบคุคลข้ามเพศจงึเป็นองค์ประกอบ
ที่ส�าคัญในการส่งเสรมิการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ที่เอื้ออ�านวยต่อนักศกึษาทุกคน

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 พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558. มาตรา 14(4); มาตรา 21. 

168 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณวรนฐิฐา บัณฑติผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558

บทที่ 6: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยในระบบกำรศึกษำ



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย46

บทที่ 7  การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  กับการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและ 
  การรับราชการทหาร 

เนื้อหาในบทนี้จะส�ารวจการรบัรองบคุคลข้ามเพศเพือ่วตัถปุรสงค์ในการเข้าถงึสวสัดกิารสงัคม และการรบัราชการทหาร

ทุกคนมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการรบัรองในฐานะบคุคลโดยกฎหมาย169 และการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายเป็นสิง่จ�าเป็นเพือ่ส่งเสรมิ
ให้บุคคลข้ามเพศได้รับการรับรองโดยกฎหมายอย่างเท่าเทยีมกัน170

บคุคลข้ามเพศในประเทศไทยในขณะนี้ได้รบัการรบัรองโดยกฎหมายอย่างจ�ากดั ทัง้นี้ในกรณทีีม่กีารรบัรองบคุคลข้ามเพศ
เกดิขึ้น กเ็ป็นเพยีงการรบัรองวา่บคุคลข้ามเพศเป็นส่วนหนึง่ของประชากรในประเทศไทย อย่างไรกต็ามการรบัรองนี้ไม่ได้ขยายไป
ถงึการรับรองเพศสถานะที่บุคคลข้ามเพศก�าหนดเอง

7.1  การเข้าถึงสวัสดิการสังคมส�าหรับบุคคลข้ามเพศและการเข้าถึง 
การสนับสนุนทุนส�าหรับองค์กรภาคประชาสังคมของบุคคลข้ามเพศ
ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2557171 ระบุให้บุคคลข้ามเพศเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับ

ประโยชน์จากการจดัสวสัดกิารสงัคม และได้ให้นยิามอย่างชดัเจนกบัค�าว่า “ความหลากหลายทางเพศ”172 และ “บคุคลข้ามเพศ”173

ข้อก�าหนดนี้มีความส�าคัญต่อการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเพราะเป็นกฎหมายแรกที่ให้นิยามความหมายกับ 
กลุ่มประขากรเหล่านี้ ภายในข้อก�าหนดนี้บุคคลข้ามเพศมิได้ถูกนิยามแยกไว้ต่างหากแต่ถูกรวมอยู่ในนิยามของ “บุคคลที่มี 
ความหลากหลายทางเพศ”

ข้อก�าหนดนี้ยงัเป็นหนึง่ในกฎระเบยีบทีช่่วยให้องค์กร กลุม่บคุคล หรอืบคุคลทีใ่ห้บรกิารทางสวัสดกิารสงัคมแก่บคุคลข้าม
เพศสามารถจดทะเบียนเป็นองค์การนอกภาครัฐ (NGOs) ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย หลังจากจดะเบียนแล้วองค์กรเหล่านี้
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการและรับเงนิทุนสนับสนุนส�าหรับการท�างานเพื่อสวัสดกิารสังคมได้

ข้อก�าหนดเหล่านี้ยังได้ก�าหนดมาตรการส�าคัญสามประการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศดังนี้:

1.  ส่งเสรมิความภาคภมูใิจและคณุค่าของความหลากหลายทางเพศ และแก้ไขอคตทิีฝั่งอยูใ่นค่านยิมทางสงัคม ประเพณ ี
และระบบความเชื่อซึ่งลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ของบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

2.  เพิม่โอกาสและทางเลอืกในการจ้างงาน การศกึษา และสขุภาพเพือ่สทิธแิละการปกป้องคุม้ครองบคุคลทีม่คีวามหลาก
หลายทางเพศอย่างเท่าเทยีม

3.  จัดระบบการบริการสังคมและการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแล รวมทั้งทบทวนมาตรการ 
ระเบยีบข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายที่เลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

169 สิทธิในการรับรองโดยกฎหมายก�าหนดไว้ในปฏิญญาณสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (มาตรา 6) และสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่มีผลผูกพันกับกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สทิธทิางการเมอืง (มาตรา 16) ที่ได้รับการรับรองจากประเทศไทยแล้ว

170 สทิธทิีจ่ะได้รบัการรบัรองโดยกฎหมายจะใช้บงัคบักับบคุคลข้ามเพศผ่านจดุส�าคญัในหลักการข้อที ่3 ของหลักเกณฑ์ยอกยาการ์ตา ซึง่เป็นหลักการทีร่ะบุว่าอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลเป็นส่วนส�าคญัต่อ

ลักษณะส่วนบุคคลและเป็นพื้นฐานในการก�าหนดตัวตน ศักดิ์ศรีและเสรีภาพ เพื่อให้บุคคลข้ามเพศสถานะได้รับการรับรองโดยกฎหมายบนพื้นฐานของการยอมรับตามการก�าหนดเพศสถานะของตนเอง 

หลักการข้อที่ 3 ยังชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของรัฐในการใช้มาตรการทางกฎหมาย การบริหารและมาตรการอื่น ๆ ที่จ�าเป็นเพื่อให้เกิดความเคารพอย่างเต็มที่และถูกต้องตามกฎหมายในการรับรอง 

อัตลักษณ์ทางเพศของแต่ละคน ICJ (2007). 

171 ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิว่าด้วยการก�าหนดบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบรกิารสวัสดกิารสังคม พ.ศ.2555, ภายใต้มาตราที่ 7; ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคม พ.ศ. 2546 และปรับปรุงเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

172 หมวด 13 ข้อ 51, “บุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ หมายถงึ บุคคลที่มีรสนยิมทางเพศ หรอืมคีวามพงึพอใจทางเพศและหรอืมลีักษณะการแสดงออกทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รักเพศเดยีวกัน 

รักสองเพศ บุคคลข้ามเพศ คนที่มลีักษณะเพศทางชวีวทิยาไม่ชัดเจน และกลุ่มคนที่มลีักษณะทางเพศ ที่อาจท�าให้ได้รับผลกระทบทางสังคม” 

173 หมวด 13 ข้อ 54, “...บุคคลข้ามเพศ ได้แก่ ผู้ที่มีประสบการณ์การแสดงออกทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศก�าเนิด และเพศสถานะที่เป็นความคาดหวังทางสังคม แต่เป็นความรู้สึกเฉพาะในแต่ละบุคคล  

บุคคลข้ามเพศ มทีัง้จากชายเป็นหญงิ เช่น กะเทย สาวประเภทสอง หรอืผู้หญงิข้ามเพศ เป็นต้น และจากหญงิเป็นชาย เช่น ทอม รวมถงึผู้ที่นยิามตนเองว่าไม่ใช่ทัง้หญงิทัง้ชาย” 
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คณะวิจัยไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนว่าได้มีการด�าเนินการตามข้อก�าหนดนี้ แม้ว่าข้อก�าหนดนี้จะมีศักยภาพในการส่งเสริม
การเข้าถงึสวสัดกิารสงัคมส�าหรบับคุคลข้ามเพศ และการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุส�าหรับองค์กรภาคประชาสงัคมของบคุคลข้ามเพศ174 
ระเบียบนี้ยังมีความส�าคัญเนื่องจากมีการให้นิยามที่ชัดเจนและค�านึงถึง “ความหลากหลายทางเพศ” และ “บุคคลข้ามเพศ”  
ในกฎหมาย

7.2 การรับรองและปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกองทัพ
ในประเทศไทย ผู้ชายทกุคนต้องรบัราชการทหาร175 ก่อนปี พ.ศ. 2554 ผู้หญงิข้ามเพศทีผ่่านการแปลงเพศหรอืใช้ฮอร์โมน

ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลอืกเข้ารับราชการทหารกองเกนิเนื่องจากถอืว่าเป็นเพศชายตามกฎหมาย176 

ก่อนทีศ่าลจะมคี�าพพิากษาในปี พ.ศ. 2549 มกีฎกระทรวงก�าหนดถงึคณุลกัษณะของบคุคลทีเ่หมาะสมและไม่เหมาะสมใน
การรบัราชการทหารกองเกนิ177 อย่างไรกต็ามจนถงึปี พ.ศ. 2554 ผูห้ญงิข้ามเพศทีเ่ข้ารบัการเกณฑ์ทหารได้รบัการยกเว้นจากการ
เข้ารบัราชการทหารกองเกนิ โดยให้เหตผุลว่าม ี“ความผดิปกตทิางจติถาวร”178 ข้อยกเว้นดงักล่าวนี้ปรากฎในเอกสารราชการ สด.43  
(ใบรับรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเข้ารับราชการทหารกองประจ�าการ)

คดีการฟ้องร้องต่อศาลปกครองในปีพ.ศ. 2559 น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยมีผู้ฟ้องคือผู้หญิงข้ามเพศคนไทย
ฟ้องกระทรวงกลาโหมต่อศาลปกครองหลังจากที่ถูกระบุว่าม ี“ความผดิปกตทิางจติถาวร” ในเอกสารราชการ สด.43179 โดยการ
ระบุเช่นนี้เป็นการละเมดิต่อศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ และน�ามาซึ่งผลกระทบเชงิลบในทางกฎหมายต่อบุคคลที่ถูกระบุดังกล่าว180

ดังทีผู่ใ้ห้ข้อมลูส�าคญัท่านหนึง่ซึง่เป็นเจ้าหน้าทีก่องการสสัดไีด้กล่าวไว้ ผลจากการฟ้องร้องนี้ได้ส่งผลกระเพือ่มในกระทรวง
กลาโหม เกิดการปรึกษาหารือร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต หน่วยแพทย์กองทัพบก  
กลุ่มสิทธิมนุษยชน และภาคประชาสังคมในการหาค�าที่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศที่ต้องระบุไว้ในเอกสาร “สด. 43”  
การประชุมอภปิรายยังได้หาแนวทางแก้ไขส�าหรับบุคคลที่ผ่านขัน้ตอนการเกณฑ์กทหารก่อนปี พ.ศ. 2549 และได้รับการระบุว่า
ม ี“ความผดิปกตทิางจติถาวร” ไปแล้ว รวมถงึวธิกีารในการแก้ไขเอกสาร “สด. 43” ของผู้ฟ้องร้อง181

ในเดอืนกันยายน พ.ศ. 2554 ศาลปกครองได้ตัดสนิว่าควรยกเลกิการใช้ค�าว่า “ความผดิปกตทิางจติถาวร” ในใบ สด.43 
และกระทรวงกลาโหมต้องแก้ไขและระบุคุณสมบัติที่ได้รับการยกเว้นจากการรับราชการทหารทหารกองเกินให้ชัดเจน182 ในภาค
ผนวกของค�าพพิากษาของศาลระบุว่าการใช้ค�าว่า “ความผดิปกตทิางจติถาวร” ไม่ได้อยู่บนฐานความรู้ด้านการแพทย์ในปัจจุบัน 
และท�าให้บคุคลต้องอับอาย183 นบัเป็นการบงัคบัใช้กฎหมายโดยไม่ค�านงึถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์184 ค�าพพิากษาของศาลระบวุ่า
ในอนาคตหน่วยงานของรัฐควรพิทักษ์สิทธิของบุคคลข้ามเพศและปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศอย่างเคารพศักดิ์ศรีและมีมนุษยธรรม
เช่นเดยีวกับที่ปฏบิัตติ่อบุคคลอื่นๆ185

174  นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกันตพงศ์ รังสสีว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

175  มาตรา 7 พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497

176  Preechasilpakul, S. (2013) p. 56. 

177  กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2516) แก้ไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497; นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ 

พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

178 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497, บุคคล 4 จ�าพวกที่ได้รับการยกเว้นรับราชการทหารกองเกนิ มาตรา41 ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร 

พ.ศ. 2497 ;นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

179  Preechasilpakul, S. (2013) p. 56. 

180  ซึ่งส่งผลในทางกฎหมายต่อเธอ เนื่องจากมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งระบุว่าคนที่มคีวามผดิปกตทิางจติจะขาดความสามารถเต็มรูปแบบตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา 28-30

181  นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม 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�าจ�ากัดความของ 'ความผิดปกติทางจิตถาวร' ในพจนานุกรมของประเทศไทย และค�าจ�ากัดความของกรมสุขภาพจิตซึ่งระบุไว้ ในขณะที่ผู้ร้องได้ถูกก�าหนดให้เป็นชาย  

ณ แรกเกดิ โดยที่เธอมหีน้าอก และลักษณะส่วนบุคคลเป็นผู้หญงิ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของ "ความผดิปกตทิางจติถาวร" ตามค�าจ�ากัดความที่มอียู่ ศาลจงึใช้ความเห็นจากผู้แทนกรมสุขภาพจติเกี่ยวกับการตัด

บุคคลรักเพศเดยีวกันออกจาก บัญชจี�าแนกโรคสากล ฉบับที่ 10 ขององค์การอนามัยโลก แสดงให้เห็นว่าการกระท�าของคณะกรรมการตรวจเลอืกทหารกองเกนิ ซึ่งใช้ค�าว่า 'ความผดิปกตทิางจติถาวร' 

ในเอกสาร สด.43 ของผู้ร้อง ซึง่ไม่ได้สะท้อนถงึข้อเทจ็จรงิทางการแพทย์ในปัจจุบัน ในการนี้การตดัสนิอยู่บนฐานของความเชือ่มัน่ในการอยู่ร่วมกนัของคนรกัเพศเดยีวกนั และอัตลักษณ์ทางเพศของบคุคล

ข้ามเพศสถานะ ในฐานะที่เป็นผู้หญงิข้ามเพศซึ่งถูกจ�ากัดเนื่องจากอัตลักษณ์ทางเพศ และจากการมเีพศสัมพันธ์กับคนรักเพศเดยีวกัน และการแสดงออกทางเพศ

185  Preechasilpakul, S. (2013), pp. 56–57. 

บทที่ 7: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมและกำรรับรำชกำรทหำร



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย48

ค�าตัดสินนี้น�าไปสู่การตัดสินของกองการสัสดีในการออกเอกสารรับรองการยกเว้นจากการรับราชการทหารกองเกินรูป
แบบใหม่ที่ระบุว่าผู้ฟ้องร้องได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นบุคคลที่ “เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนิด”186 อย่างไรก็ตามการแก้ไข
ค�าดังกล่าวนี้มิได้เป็นไปโดยอัตโนมัติส�าหรับเอกสารที่ถูกออกไปแล้ว ดังนั้นบุคคลที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อนปี พ.ศ. 2555 จึง
ต้องยื่นขอให้มกีารแก้ไขเอกสารต่อกองการสัสดี187 การตัดสนิในลักษนะนี้ยังคงน�ามาซึ่งปัญหาเพราะการยื่นค�าร้องแก้ไขเอกสาร
นั้นขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายนี้ของผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ.2555 ในขณะ
ที่การด�าเนินการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงเอกสารเหล่านี้ของกองการสัสดียังมีอยู่อย่างจ�ากัด นั่นหมายความว่าผู้หญิงข้ามเพศจ�านวน
มากที่ผ่านการเกณฑ์ทหารก่อน พ.ศ. 2555 และได้รับการระบุว่าเป็น “ความผิดปกติทางจิตถาวร” มีแนวโน้มที่จะยังคงใช้ชีวิต
อยู่กับข้อความดังกล่าว ซึ่งยังคงท�าให้ผู้หญิงข้ามเพศยังคงมีความเปราะบางและถูกตีตราอันเป็นการคุกคามศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ดังค�าพพิากษาของศาลปกครอง

หลังจากการตัดสินในขั้นต้นนั้น ในระหว่างที่กฎกระทรวงฉบับที่ 75 ยังไม่มีผลบังคับใช้ ระเบียบเดิมยังคงมีผลบังคับอยู่ 
กองการสสัดไีด้ออกระเบยีบชัว่คราวแก่สสัดทีัว่ประเทศ188 โดยระเบยีบชัว่คราวนี้อนุญาตบคุคลทีเ่พศสถานะไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ
ได้รบัการยกเว้นตามบทบญัญตัทิีม่ใีนฐานะของกลุม่บคุคลทีส่ภาพร่างกายไม่แขง็แรงพอทีจ่ะสามารถรบัราชการทหารกองเกนิใน
ขณะนัน้ (บคุคลจ�าพวกที ่3) ผู้หญงิข้ามเพศจงึได้รบัการยกเว้นชัว่คราวในปีที่เข้ารับการตรวจเลอืก และต้องมารายงานตวัในปีต่อ
ไปหลังจากที่กฎกระทรวงฉบับที่ 75 มผีลบังคับใช้189

เมือ่กฎกระทรวงฉบบัที ่75 มผีลบงัคบัใช้ในปี พ.ศ. 2555 ผูห้ญงิข้ามเพศได้รบัการยกเว้นจากการรบัราชการทหารกองเกนิ
เพราะ “เพศสถานะไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ” แทนทีก่ารใช้ค�าว่า “ความผดิปกตทิางจติถาวร” คอืเป็นบคุคลจ�าพวกที ่2 ซึง่ท�าให้พวก
เขาอยู่ล�าดับถัดจากบุคคลที่มรี่างกายแข็งแรงด ี(บุคคลจ�าพวกที่ 1) โดยไม่ต้องถูกนยิามให้ป่วยทางจติ ในขณะที่การยกเลกิค�าว่า 
“ความผดิปกตทิางจติถาวร” นบัเป็นความก้าวหน้าในการไม่ระบวุ่ามคีวามผดิปกตกิบัสภาพร่างกายของผูห้ญงิข้ามเพศทีจ่ะท�าให้
ไม่ต้องรบัราชการทหารกองเกนิ อย่างไรกต็ามการยกเว้นนี้ไม่ได้เกดิขึ้นบนฐานคดิของการบัรองว่าเป็นผูห้ญงิ แต่เป็นการยนืยนัว่า
สภาพร่างกายมคีวามด้อยกว่า แม้ว่าจะมสีขุภาพดกีต็าม จงึนบัเป็นปัญหาดงัทีผู่ใ้ห้ข้อมลูแก่รายงานฉบบันี้ระบวุ่ากระทรวงกลาโหม
มนีโยบายคดักรองเพือ่ไม่รบับคุคลข้ามเพศเข้ารบัราชการทหารกองเกนิ190 ซึง่แสดงว่าผูช้ายข้ามเพศจะไม่สามารถรบัราชการทหาร
ในกองทัพไทยได้ในฐานะผู้ชาย เช่นเดียวกันผู้หญิงข้ามเพศก็ไม่สามารถรับราชการทหารกองเกินในฐานะเป็นผู้หญิง ดังนั้นแม้ว่า
การใช้ค�าอันเป็นผลมาจากการตัดสินของศาลและกฎกระทรวงฉบับที่ 75 จะเป็นความก้าวหน้าอย่างที่สุดส�าหรับประเทศไทยใน
ขณะนี้ แต่ในทางปฏบิตัแิล้ว กองทพัยงัคงไม่รบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศ อย่างไรก็ตามในแง่ของความเชือ่มโยงกบั
การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย การไม่ยอมรับการวนิจิฉยัว่ามปัีญหาสขุภาพจติเป็นเหตผุลส�าหรบัการยกเว้นการรบัราชการ
ทหารกองเกนิกย็งัเป็นตวัอย่างที่ดเีกีย่วกบัความจ�าเป็นในการหลกีเลีย่งการก�าหนดเงือ่นไขลกัษณะดงักล่าวในนโยบายด้านอืน่ๆ191

186 กองทัพบกคอื หน่วยงานกระทรวงกลาโหมรับผดิชอบในการพจิารณาการแก้ไขเพิ่มเตมิ กฎกระทรวง ฉบับที่ 75. 

187 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

188 กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2555) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มผีลบังคับใช้ 11 เมษายน 2555

189 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

190 อ้างแล้ว 

191 หาข้อมูลเพิ่มเตมิในบทที่ 10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายกับการวนิจิฉัยทางการแพทย์ (พยาธสิภาพทางจติวทิยา) ในประเทศไทย



49

ประเภทของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน

จ�ำพวกที่ 1 -  คนที่มีร่ำงกำยสมบูรณ์ดี
จ�ำพวกที่ 2 -  ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภำพ
จ�ำพวกที่ 3 -  คนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับรำชกำรทหำรในขณะนั้นได้ 
 เพรำะป่วยและไม่สำมำรถรักษำให้หำยได้ใน 30 วัน
จ�ำพวกที่ 4 -  พิกำร ทุพพลภำพ หรือ มีโรคที่ไม่สำมำรถรับรำชกำรทหำรได้

7.3 มุมมองต่อการยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองเกินในปัจจุบัน
ในระหว่างการสนทนากลุ่มย่อยส�าหรับการวิจัยนี้ คณะวิจัยพบว่ามีสองมุมมองที่เกี่ยวกับระเบียบการเกณฑ์ทหารใหม่ 

กลุ่มที่หนึ่งเชื่อว่ากระบวนการตรวจคัดกรองเฉพาะผู้หญิงข้ามเพศเป็นการปกป้องคุ้มครองผู้หญิงข้ามเพศ เป็นไปตามความเชื่อ
ที่ว่าการรับราชการทหารมรีะบบการฝึกอบรมและกฎระเบยีบที่ใช้ส�าหรับผู้ชาย ฐานคดินี้มองว่าผู้หญงิข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงหรือกินยาฮอร์โมน ไม่มีความสามารถทางกายภาพส�าหรับระบบ
การฝึกอบรมและระเบียบดังกล่าว ตรงกันข้ามอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า การคัดแยกผู้หญิงข้ามเพศจากการรับราชการทหารกองเกิน  
เป็นจ�ากดัสทิธขิองผูห้ญงิข้ามเพศ ในการเข้ารบัราชการทหารในฐานะผูห้ญงิ192 นอกจากนี้นโยบายการตรวจคดักรองโดยอตัโนมตัิ
เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลข้ามเพศทั้งหมดได้รับราชการทหารกองเกินเป็นการเลือกปฏิบัติกับบุคคลข้ามเพศที่อาจต้องการเข้ารับ
ราชการทหารกองเกนิด้วย193

7.4 กระบวนการเกณฑ์ทหารของประเทศไทย
ปัจจุบันนี้มกีระบวนการในการระบุตัวบุคคลที่เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนดิในวันที่มกีารเกณฑ์ทหาร

ผู้หญิงข้ามเพศจะต้องน�าใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าเพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนิดมาด้วย ซึ่งใบรับรองแพทย์นี้สามารถ
ขอได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งของกองทัพบกไทยหรือโรงพยาบาลที่มีแผนกจิตเวช ใบรับรองนี้ใช้ในการจ�าแนกผู้ที่ได้รับการยกเว้น
จ�าพวก 2 ในใบ “สด.43” และบุคคลนัน้ไม่จ�าเป็นต้องผ่านการตรวจร่างกายใดๆ อกีในหน่วยการตรวจเลอืก เว้นแต่แพทย์ประจ�า
หน่วยจะร้องขอเป็นรายกรณี

หากผูห้ญงิข้ามเพศคนใดไม่ได้ขอใบรบัรองแพทย์ จะต้องผ่านขัน้ตอนการตรวจเบื้องต้นซึง่รวมถงึการตรวจร่างกายในห้อง
ส่วนตวั โดยทัว่ไปถ้าบคุคลได้ผ่านกระบวนเปลีย่นเป็นผู้หญงิหรอืใช้ยาฮอร์โมนแล้ว เจ้าหน้าทีจ่ะจดัให้เป็นบคุคลจ�าพวกที ่2 ซึง่ได้
รับการยกเว้นการรับราชการทหารกองเกนิ

ถ้าผูห้ญงิข้ามเพศคนใดไม่มใีบรับรองแพทย์ หรอืไม่ได้เปลีย่นแปลงร่างกายอย่างเหน็ได้ชดั มักจะถกูจดัเป็นบคุคลจ�าพวกที ่1  
ซึง่หมายความว่ามร่ีางกายทีส่ามารถรบัราชการทหารกองเกนิ และมคีณุสมบตัใินการเข้ารบัการเกณฑ์ทหาร คณะกรรมการตรวจ
เลอืกอาจให้ข้อมลูหรอืสอบถามอกีครัง้ในวนัตรวจเลอืก หากคณะกรรมการตัง้ข้อสงัเกตว่าบคุคลใดอาจเป็นผูห้ญงิข้ามเพศ แต่ไม่มี
หลักฐานทางการแพทย์มายนืยัน คณะกรรมการตรวจเลอืกจะจัดให้เป็นบุคคลจ�าพวกที่ 3 คอืคนที่ไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการ
ทหารในขณะนัน้ได้ ซึ่งต้องมารายงานตัวอกีครัง้ในปีถัดไป

แม้ว่ากองการสัสดจีะมนีโยบายคัดกรองบุคคลที่เพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนดิ แต่ก็เป็นที่ทราบกันว่าอาจมผีู้หญงิข้าม
เพศบางรายที่อาจไม่ตระหนักถึงนโยบายนี้ หรืออาจมีผู้ที่ปฏิเสธการเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจเลือกเนื่องจากกลัวว่าจะต้องเข้ารับ
ราชการทหาร ในประเด็นนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้ระบุสถานการณ์ที่เป็นไปได้สองกรณไีด้แก่

192  การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

193 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

194 การจับฉลากจะใช้เพื่อก�าหนดผู้ที่จะรับการเกณฑ์ทหาร คนที่มเีพศก�าหนด ณ แรกเกดิเป็นเพศชายจะต้องจับใบด�าใบแดงในการเกณฑ์ทหารกองเกนิ หากจับได้บัตรสแีดงจะต้องรับราชการทหารกองเกนิ

บทที่ 7: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมและกำรรับรำชกำรทหำร



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย50

กรณีที่ 1: ผู้หญิงข้ามเพศตกหล่นจากกระบวนการตรวจคัดกรอง และเข้าสู่การรับการเกณฑ์ทหารกองเกิน194กรณีนี้ 
ทีอ่าจเกดิขึ้นเนือ่งจากการขาดข้อมลูหรอืไม่ได้รบัความช่วยเหลอืในวันตรวจเลอืก หรอือาจเกดิจากผูห้ญงิข้ามเพศนัน้ไม่ได้เปิดเผย
อัตลักษณ์ทางเพศระหว่างขัน้ตอนการตรวจเลอืก โดยมแีนวปฏบิัตสิ�าหรับกรณดีังกล่าวอยู่ คอืผู้หญงิข้ามเพศสามารถส่งค�าร้อง
อุทธรณ์ผลต่อคณะกรรมการชัน้สูงของจังหวัดภายในวันที่ 30 เมษายนของปีที่ได้รับการคัดเลอืก เมื่อพบว่ามบีุคคลที่เพศสถานะ
ไม่ตรงกับเพศก�าเนิดจะมีการออกค�าสั่งไปยังหน่วยทหารที่ผู้หญิงข้ามเพศนั้นสังกัดอยู่โดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวไม่ต้องรายงาน
ตัวต่อการรับราชการทหารกองเกินอีกต่อไป หากไม่สามารถด�าเนินการได้ทันเวลาและบุคคลนั้นต้องไปรายงานตัวเข้ารับการรับ
ราชการทหารในรอบแรกๆ ค�าสัง่จะออกมาในลกัษณะของเอกสารอย่างเป็นทางการในการปล่อยตวัออกจากหน่วยทหารเนือ่งจาก
พบว่าบุคคลมเีพศสถานะไม่ตรงกับเพศก�าเนดิ

กรณีที่ 2: หากผู้หญิงข้ามเพศกลัวการรับราชการทหารกองเกิน และเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกระบวนการตรวจเลือกตั้งแต่
แรก หรอื ถ้าต้องการทีจ่ะผ่อนผนัแต่ไม่สามารถยืน่ผ่อนผนัได้ ก็จะเข้าข่ายความผดิตามมาตรา 45 ของพระราชบญัญตัริบัราชการ
ทหาร พ.ศ. 2497 มโีทษจ�าคกุไม่เกนิสามปี เมือ่ได้รบัโทษทางอาญาแล้ว หากพบว่าไม่มอีาการหรอืโรคตามกฎกระทรวงฉบบัที ่76 
ก็จะต้องเข้ารับราชการทหารกองเกนิโดยไม่มสีทิธใินการจับฉลากเกณฑ์ทหาร
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บทที่ 8  การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  กับความคลุมเครือของกฎหมายอาญา

การขาดการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายอาจน�าไปสูค่วามคลมุเครอืในการตคีวามกฎหมายอาญาบางอย่างซึง่อาจเพิม่
ความเปราะบางให้กับบุคคลข้ามเพศอันกระทบต่อการเข้าถงึความยุตธิรรม

8.1 กฎหมายซึ่งก�าหนดว่าความเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นความผิดทั้งทางตรง
และทางอ้อม
ในประเทศไทย ไม่มกีฎหมายทีก่�าหนดให้บคุคลข้ามเพศมคีวามผดิอาญาโดยตรง แต่การให้บรกิารทางเพศเป็นความผดิทาง

อาญาภายใต้พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 กฎหมายนี้อาจส่งผลทางอ้อมต่อผู้หญงิขา้มเพศ  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นทีพ่ทัยา ต�ารวจมักจะตรวจสอบผูห้ญงิข้ามเพศในทีส่าธารณะด้วยข้อหาก่อให้เกดิความร�าคาญและความ
ไม่สงบในทีส่าธารณะ แม้ว่าสิง่เหล่านี้จะไม่ได้เป็นความผดิภายใต้กฎหมายของประเทศไทย195 เนือ่งจากมผีูห้ญงิข้ามเพศเป็นสดัส่วน
ทีส่งูในกลุม่ผูใ้ห้บรกิารทางเพศและยงัเป็นจดุสงัเกตเหน็ได้ง่าย ท�าให้ผูห้ญงิข้ามเพศทัง้หมดถูกเหมารวมว่าเป็นผู้ให้บรกิารทางเพศ 
และกลายเป็นเป้าหมายของต�ารวจ

8.2 ความคลุมเครือของกฎหมายอาญาว่าด้วยการข่มขืน
ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยได้รับการแก้ไขในปี พ.ศ. 2550 เพื่อขยายนิยามของการข่มขืนให้รวมถึงการ

คุกคามทางเพศและการข่มขืนคู่สมรส ไม่ว่าจะเป็นเพศหรือเพศสถานะใด นอกจากนี้ยังก�าหนดบทลงโทษที่เข้มข้นมากขึ้นกับผู้ที่
กระท�าการข่มขนืหรอืทารณุกรรมทางเพศ196 อย่างไรกต็ามแม้จะมนียิามทีค่รอบคลมุและชดัเจน แต่ก็มกีารถกเถยีงกนัว่าการข่มขนื
บุคคลข้ามเพศที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วนั้นจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่197 ทั้งนี้ภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบัน  
บคุคลข้ามเพศไม่ว่าจะได้รบัการผ่าตดัแปลงเพศแล้วหรอืไม่กต็าม ย่อมมคีวามผดิหากกระท�าการข่มขนื และย่อมได้รบัการคุม้ครอง
ตามกฎหมายหากถูกข่มขืน อย่างไรก็ตามการขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศในประเทศไทยซึ่ง
ตระหนกัถงึความหลากหลายภายในกลุม่บคุคลขา้มเพศกไ็ด้สร้างความคลมุเครอืและข้อโต้แย้งต่อกฎหมายนี้ อย่างไรกต็ามแม้ว่า
จะมีข้อโต้เถียงดังกล่าวแต่ก็เป็นที่ชัดเจนว่ากฎหมายได้ถูกร่างขึ้นโดยมีเจตนาชัดเจนในการปกป้องทุกคนจากความรุนแรงทาง
เพศและการข่มขนื และถอืว่าทุกคนที่กระท�าความผดิต้องรับผดิชอบต่อการกระท�าไม่ว่าจะผ่านการผ่าตัดมาแล้วหรอืไม่ก็ตาม198

ผู้พพิากษา ดล บุนนาค ซึ่งเป็นหนึ่งของผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้มสี่วนร่วมในการประชุมโต๊ะกลมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ครั้งที่ 2 ได้เสนอแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมายอาญาในอนาคตในการเพิ่มข้อความว่า “บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อวัยวะเพศควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกัน” เพื่อขจัดความคลุมเครือและให้บุคคลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นๆ ต่างเห็นด้วยว่าข้อเสนอนี้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการแก้ไขครั้งแรกในการปกป้อง 
ผู้ที่ถูกกระท�าความรุนแรงทางเพศและการข่มขนืและเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลข้ามเพศทุกคนก็ได้รับความคุ้มครอง199

195 มาตรา 5 ตามพระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539 “ผู้ใดเข้าตดิต่อ ชักชวน แนะน�าตัว ตดิตาม หรอืรบเร้าบุคคลตามถนนหรอืสาธารณสถาน หรอืกระท�าการดังกล่าวในที่

อื่นใด เพื่อการค้าประเวณอีันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอาย หรอืเป็นที่เดอืดร้อนค�าราญแก่สาธารณชน ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิหนึ่งพันบาท” อย่างไรก็ตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับบรบิทของเพศผู้ที่ชักชวน

เท่านัน้ ไม่มกีฎหมายเฉพาะเพื่อต่อต้านความร�าคาญหรอืการเตรดเตร่ในประเทศไทย

196 ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่19) พ.ศ.2550

197 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารสนักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

198 ในการสนับสนุนนี้ รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์ ศัลยแพทย์ผู้ช�านาญด้านศัลยแพทย์ตกกล่าวว่า กฎหมายควรให้ความส�าคัญ และปกป้องบุคคลข้ามเพศที่ผ่านการผ่าตัดดังกล่าว; นาดา ไชยจิตต์ และ 

วรรณพงษ์ ยอดเมือง (2559). บทสัมภาษณ์ รศ.นพ. ศิริชัย จินดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�าสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2559; การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครั้งที่ 2  

เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ 

199 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ

บทที่ 7: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยกับกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมและกำรรับรำชกำรทหำร
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‘ความคลมุเครอื’ ในการตคีวามของกฏหมายทีม่กีารระบอุย่างชดัเจนแล้วแสดงให้เหน็ถงึความจ�าเป็นในการก�าหนดอย่าง
ชัดแจ้ง และการนิยามความหมายของบุคคลข้ามเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ วิถีทางเพศ ความหลากหลายผันแปรของเพศก�ากวม 
ความหลากหลายทางเพศ และค�าอื่นๆ ที่มกีารใช้ในบรบิทของคนที่มคีวามหลากหลายทางเพศในกฎหมาย นโยบาย ระเบยีบข้อ
บังคับ และค�าพิพากษาของศาล การขาดแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนในปัจจุบันท�าให้บุคคลข้ามเพศ คนกลุ่มน้อยทางเพศ และบุคคล
เพศก�ากวมมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการลดขีดความสามารถของกฎหมายที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกคน
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บทที่ 9  บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรม 
  อาญาของประเทศไทย

เนื้อหาในบทนี้จะส�ารวจว่าการไร้ซึ่งการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายและความไม่สอดคล้องกันของเอกสารยืนยันตัว
บุคคลส่งผลต่อประสบการณ์ของบุคคลข้ามเพศซึ่งเป็นผู้กระท�าผิดในระบบศาลสถิตยุติธรรมอย่างไร ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์
ที่บันทึกไว้ในระบบหรือรหัสประจ�าตัวประชาชนของผู้บุคคลข้ามเพศส่งผลต่อการได้รับการปฏิบัติเมื่อถูกตั้งข้อหาหรือคุมขังตาม
กฎหมายอาญาในประเทศไทย นั่นเพราะในประเทศไทยมีแนวปฏิบัติในการตรวจค้นและคุมขังที่แตกต่างกันส�าหรับเพศหญิงและ
เพศชาย และบุคคลข้ามเพศได้รับการปฏบิัตติามเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิแทนที่จะเป็นไปตามอัตลักษณ์ทางเพศ200 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ในระบบยุตธิรรมอาญาของประเทศไทยคอื ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และ
ข้อบังคับของประธานศาลฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารเกี่ยวกับการออกค�าสั่งหรอืหมายอาญา พ.ศ.2548201

9.1 การแยกเพศชายและเพศหญิงในสถานคุมขัง
ข้อก�าหนดขัน้ต�า่ขององค์การสหประชาชาตใินการปฏบิตัต่ิอผูต้้องขงัระบวุ่า ผูห้ญงิทีถ่กูลดิรอนเสรภีาพควรอยูใ่นทีส่ถานที่

แยกออกจากผูต้้องขงัผูช้าย เพือ่ป้องกนัการล่วงละเมดิทางเพศและการคกุคามทางเพศ202 ข้อก�าหนดขัน้ต�า่นี้ครอบคลมุกฎระเบยีบ
ข้อบังคับของสถานกักกันท่ัวภูมิภาค203 เนื่องจากมีบุคคลข้ามเพศจ�านวนน้อยมากที่ได้รับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ในภูมิภาคนี้ ซึ่งหมายถึงว่าเมื่อมีการตัดสินเกี่ยวกับการคุมขังบุคคลข้ามเพศ โดยทั่วไปมักด�าเนินไปบนฐานของเพศที่ถูกก�าหนด  
ณ แรกเกดิ ผู้หญงิข้ามเพศจงึอาจถกูจดัให้อยู่ในที่สถานทีเ่ดยีวกนักับผู้ชาย ซึง่ท�าให้ผู้หญงิข้ามเพศตกอยู่ในความเสีย่งต่อการถกู
ล่วงละเมดิทางเพศและการคุกคามทางเพศ

9.2 การออกหมายเรียกหรือการประกันตัว
การขาดการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย และการพึ่งพาบัตรประจ�าตัวประชาชนเป็นเอกสารหลักในการยืนยันตัวตน

ท�าให้ผูห้ญงิข้ามเพศถูกปฏบิตัเิสมอืนเป็นเพศชายในเรอืนจ�า ในขณะทีผู่ช้ายข้ามเพศจะได้รบัการปฏบัิตเิสมอืนเพศหญงิ เจ้าหน้าที่
จะใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ในการค้นหาบุคคลเพื่อออกหมายเรียก ถ้าบุคคลที่อยู่ในหมายเรียกมีค�าน�าหน้านามเป็น “นาย”  
เจ้าหน้าที่จะตามหาผู้ชาย; ถ้ามีค�าน�าหน้านามเป็น “นางสาว” เจ้าหน้าที่จะตามหาผู้หญิง เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ได้ให้สัมภาษณ์ใน
ระหว่างการเขยีนรายงานฉบบันี้ยอมรบัว่าสถานการณ์เช่นนี้ท�าให้การระบตุวัผูต้้องสงสยัเป็นไปได้ยากและอาจท�าให้เกดิการจบักมุ
ตัวผดิคนในที่สุด204 การปรับปรุงบัตรประจ�าตัวประชาชนให้มขี้อมูลที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศ
ของบุคคลข้ามเพศสามารถช่วยลดปัญหาการระบุตัวตนผดิเช่นนี้ได้

หลักฐานซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบอัตลักษณ์ของบุคคลข้ามเพศคอื เลข 13 หลักบนบัตรประจ�าตัวประชาชน และ
ข้อมลูชวีภาพทีเ่กบ็ไว้ในฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ ภาพถ่ายทีล้่าสมยับนบตัรประจ�าตวัประชาชนของบคุคลข้ามเพศ (แต่สอดคล้อง
กับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด) จะเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหรือการตามหาบุคคลข้ามเพศที่ตกเป็น
ผู้ต้องสงสัย ดังนั้นการปรับปรุงข้อมูลบนบัตรประจ�าตัวประชาชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศจะเป็น
ประโยชน์ต่อความปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศโดยท่ัวไป และเป็นประโยชน์ต่อความสามารถในการระบุตัวบุคคลข้ามเพศที่เป็น
ผู้กระท�าผดิทางอาญา

200 ยังไม่มกีารรับรองบุคคลข้ามเพศที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ตรงข้าม และบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบเพศขัว้ตรงข้าม และบุคคลที่เพศสถานะไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ ปัจจุบันคนเหล่านี้ยัง

ได้รับการปฏบิัตใินฐานะบุคคลที่มเีพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ 

201  นอกจากนี้ในมาตรา 28 ของรฐัธรรมนูญก�าหนดว่า การจบักุมการคมุขงัการค้นหาบุคคลหรอืการกระท�าใด ๆ  ที่มผีลต่อสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกายจะไม่ได้รบัอนญุาตเว้นแต่กระท�าตามค�าสัง่ศาล

หรอืหรอืเหตุอื่นตามที่ระบุไว้ 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 ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. อภชิา ถาวรศริ ิผู้ก�ากับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 3 กองคดอีาญา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

บทที่ 9: บุคคลข้ำมเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอำญำของประเทศไทย
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9.3 การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศระหว่างการควบคุมตัวและขณะโดนคุมขัง
หลกัการข้อที ่9 ของหลักการของยอกยาการ์ตาให้แนวทางทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความรบัผดิชอบของรฐัในการปฏบิตัต่ิอบคุคล

ข้ามเพศด้วยความมมีนุษยธรรมในขณะที่ถูกคุมขัง กล่าวคอื:

“ทกุคนทีถ่กูลดิรอนเสรภีาพต้องได้รบัการปฏบิตัดิ้วยความมมีนษุยธรรมและด้วยความเคารพต่อศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนษุย์ 
วถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นส่วนส�าคัญต่อศักดิ์ศรขีองบุคคล"

หลักการนี้รวมถึงความรับผิดชอบของรัฐที่จะใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการท�าให้บุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังถูกผลักสู ่
ความเป็นชายขอบมากขึ้นไปอีก อันอาจท�าให้ตกอยู่ในความเสี่ยงต่อความรุนแรง การรักษาความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจที่
ไม่มีคุณภาพ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งความรับผิดชอบในการให้การรักษาทางการแพทย์อย่างเพียงพอเหมาะสมและ
ค�านึงถึงความต้องการเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ เช่น การเข้าถึงยาฮอร์โมนและการผ่าตัดแปลงเพศเมื่อบุคคลข้ามเพศต้องการ 
นัยส�าคัญของหลักการที่ 9 เน้นย�้าว่าผู้ที่ถูกคุมขังต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่ที่จะถูกคุมขังที่เหมาะสมกับอัต
ลักษณ์ทางเพศของตนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้205

ทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย บุคคลข้ามเพศต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเลือกปฏิบัติ การซ้อม
ทรมาน การรักษาความเจ็บป่วยที่ไม่มคีุณภาพ และความรุนแรง รวมถงึการละเมดิทางเพศและการข่มขนืในสถานคุมขัง อันเป็น
ผลมาจากระบบยตุธิรรมอาญาทีม่กัมองข้ามและละเลยความต้องการเฉพาะของบคุคลข้ามเพศ206 ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไม่มแีนว
ปฏิบัติที่เป็นทางการในกระบวนการตรวจค้น กักตัว และการคุมขังส�าหรับผู้กระท�าผิดที่เป็นบุคคลข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศอาจ
ถูกคุมขังภายใต้หมายระหว่างการพิจารณาคดีอาญาหรือเมื่อถูกคุมขัง รวมถึงระหว่างอุทธรณ์คดี ระเบียบกรมราชทัณฑ์ระบุว่า  
ผู้ถกูคมุขงัชายและผูถู้กคมุขงัหญงิต้องถกูคมุขงัแยกกนั207 ในประเทศไทยนัน้ผูห้ญงิข้ามเพศมแีนวโน้มถกูด�าเนนิคดอีาญามากกว่า
ผู้ชายข้ามเพศเพราะส�าหรับผู้หญิงข้ามเพศหลายๆ คนนั้น การให้บริการทางเพศเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกในการมีงานท�า แต่ก็
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย มีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงข้ามเพศมีความเปราะบางต่อความรุนแรงทางเพศ
และทางกายเมื่อถูกคุมขังอยู่กับนักโทษเพศชาย208

เพื่อที่จะคุมขังผู้ถูกกล่าวหาว่ากระท�าผิดในช่วงควบคุมตัว สถานีต�ารวจทุกแห่งในประเทศไทยจึงมีห้องขังสองห้องเพื่อ
คุมขังผู้ชายและผู้หญงิแยกกัน และเช่นเดยีวกันกับประเด็นก่อนๆ ข้อมูลเพศบนประจ�าตัวประชาชนจะถูกใช้เพื่อตัดสนิว่าผู้กระท�า
ผดินัน้เป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิบนฐานเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ อ�านาจตามที่ระบุไว้ในประมวลระเบยีบการต�ารวจฯ ข้อ 139 ให้
ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสถานีต�ารวจมีอ�านาจสั่งด้วยดุลพินิจให้มีห้องคุมขังชั่วคราว และแยกห้องคุมขังส�าหรับบุคคลข้ามเพศ
ออกกจากผู้กระท�าผิดอื่น209 อย่างไรก็ตามในระหว่างการประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพบว่า บุคคลข้ามเพศที่ร่วมประชุมส่วนใหญ่
ไม่ทราบถึงประมวลระเบียบนี้และไม่ทราบว่าคนที่ถูกด�าเนินคดีโดยระบบยุติธรรมทางอาญาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับประเด็นนี้มาก
น้อยเพียงใด นอกจากนี้อ�านาจนี้มีผลแค่เพียงในระหว่างการควบคุมตัวขั้นต้นนั้น ไม่สามารถส่งผลไปถึงการคุมขังในเรือนจ�าได้ 
(ดูหัวข้อ 9.1 ข้างต้น)

ในระหว่างการสมัภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมลูส�าคญัจากกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ ผูใ้ห้ข้อมลูคนดังกล่าวมคีวามเหน็ว่าการขาด
กฎหมายระเบยีบข้อบงัคบัหรอืแนวทางปฏบิตัทิีชั่ดเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัติ่อบคุคลข้ามเพศในสถานคมุขงัจะไม่เป็นปัญหา เพราะ
กระทรวงยุตธิรรมได้พจิารณาประเด็นเหล่านี้แล้ว อย่างไรก็ตามยังกล่าวต่อว่า “ในทางปฏบิัตเินื่องจากมขี้อจ�ากัดด้านขนาดพื้นที่
ของสถานคมุขงับางแห่ง ท�าให้มข้ีอจ�ากดัในการจดัการสภาพแวดล้อมและการแยกผูถ้กูคมุขงัให้เหมาะสม มเีพยีงเรอืนจ�าบางแห่ง
ที่มทีรัพยากรเพยีงพอเท่านัน้ที่สามารถจัดสรรพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวได้"

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 ระเบยีบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏบิัตติ่อผู้ต้องกักขัง 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 เมื่อเรอืนจ�าาไทยจะเปิดแดนพเิศษเพื่อผู้มคีวาม 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 ประมวลระเบยีบการต�ารวจเกี่ยวกับคด:ี ระเบยีบที่ 139 พ.ศ. 2545
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เมื่อพิจารณาถึงข้อจ�ากัดเหล่านี้แล้ว ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเห็นว่าการผลักดันให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ถูกคุมขัง 
ข้ามเพศที่อยู่ในเรอืนจ�าควรผลักดันให้เกดิผลในระดับข้อตกลงหรอืในระดับ “แนวปฏบิัต”ิ เท่านัน้ ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเชื่อว่าภายใต้
ข้อจ�ากัดของทรัพยากรในปัจจุบันนัน้การก�าหนดให้มขี้อบังคับนัน้ไม่สามารถท�าให้เกดิการปฏบิัตติามได้จรงิ210

อย่างไรก็ตามความมั่นคงปลอดภัยของบุคคลข้ามเพศในสถานกักกันต้องได้รับการให้ความส�าคัญอยู่ตลอด ตัวอย่าง 
การปฏบิตัทิีด่ใีนระดบันานาชาตแิละแนวปฏบัิตสิากลเกีย่วกบัการคมุขงับคุคลข้ามเพศทีอ่อกโดยส�านกังานป้องกนัยาเสพตดิและ
ปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC) ระบวุ่าควรจดัสรรผูก้ระท�าผดิข้ามเพศภายใต้การปรกึษาหารอืกบัผูต้้องขงั
เป็นรายกรณไีป และยงัได้ระบเุพิม่เตมิว่าการจดัสรรผูก้ระท�าผดิข้ามเพศบนฐานของเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
การให้ผู้หญงิข้ามเพศอยู่ในสถานคมุขงัเดยีวกนักบัผู้กระท�าผดิชายจะเอื้อให้เกดิการล่วงละเมดิทางเพศและการข่มขนื ทัง้นี้บคุคล
ข้ามเพศไม่ควรถกูให้ไปอยู่ในสถานคมุขงัหรอืห้องคมุขงัร่วมกบับคุคลทีอ่าจส่งผลให้บคุคลข้ามเพศตกอยูใ่นความเสีย่ง ไม่ว่าบคุคล
ข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดเพื่อปรับรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศสถานะแล้วหรอืไม่ก็ตาม211

9.4 การค้นตัวผู้ต้องหา
ในระหวา่งการจบักมุนัน้ต�ารวจมอี�านาจในการค้นตวัผูต้้องหา “การค้นตวัดงักล่าวต้องกระท�าอย่างถกูต้องเหมาะสม และ

การค้นตัวผู้หญงิจะต้องกระท�าโดยผู้หญงิ”212

ในประเทศไทยเนื่องจากผู้หญงิข้ามเพศมสีถานะเป็นเพศชายตามกฎหมาย จงึถูกค้นตัวโดยผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายข้ามเพศ
ที่ถูกจ�าแนกตามกฎหมายว่าเพศหญงิจะถูกค้นตัวโดยผู้หญงิ อย่างไรก็ตามการใช้มาตรฐานนี้กับบุคคลข้ามเพศบนฐานของเพศที่
ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิท�าให้พวกเธอเปราะบางต่อความอับอาย การละเมดิต่อความเป็นส่วนตัว และการเลอืกปฏบิัติ

ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญท่านหนึ่งกล่าวว่าในขณะที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาระบุว่าบุคคลควรได้รับการค้นตัว
โดยบุคคลเพศเดยีวกัน (ตคีวามว่าเป็นเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ) ในทางปฏบิัตคิุณลักษณะและบุคลกิภาพของผู้หญงิข้ามเพศ
ที่จะถูกค้นตัวอาจได้รับการพิจารณาเพื่อตัดสินว่าจะได้รับการค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงข้ามเพศได้
ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่ หรือเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรู้สึกสะดวกในการค้นตัวหรือไม่ เป็นต้น213 นั่นหมายความว่าเพศของ
ผู้ที่ท�าการค้นตัวผู้หญิงข้ามเพศจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่มากกว่าการท�าตามแนวทางที่มีอยู่อย่างชัดเจน ความ
คลุมเครือนี้ท�าให้ผู้หญิงข้ามเพศมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล แต่อย่างน้อยก็นับว่าดี
กว่าการตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัด สถานการณ์ดังกล่าวนี้ยังเน้นย�้าให้เห็นว่าการตกแต่งทางกายภาพของผู้หญิงข้ามเพศ
ยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ก�าหนดว่าผู้หญิงข้ามเพศจะได้รับการปฏิบัติในสถานคุมขังอย่างไร มากกว่าที่จะค�านึงความปลอดภัยหรือ 
การเคารพต่อศักดิ์ศรแีละสุขภาวะของผู้หญงิข้ามเพศ

ในกรณีของผู้ชายข้ามเพศผู้ให้ข้อมูลส�าคัญกล่าวว่าผู้ชายข้ามเพศจะได้รับการปฏิบัติโดยไม่ได้รับการค�านึงถึงอัตลักษณ์
ทางเพศ ลักษณะที่ปรากฏ และไม่ว่าจะผ่านการผ่าตัดแปลงเพศมาแล้วหรือไม่214 นั่นหมายความว่าผู้ชายข้ามเพศจะถูกปฏิบัติ
ในฐานะผู้หญิงอยู่ตลอดเมื่ออยู่ในสถานคุมขัง ทั้งนี้ผู้ชายข้ามเพศจะถูกค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงไม่ว่าความต้องการ ลักษณะที่
ปรากฏ หรอืลักษณะทางกายภาพของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ตาม

การมุ่งเน้นเน้นด้านความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งรวมถงึการค�านงึถงึความเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมดิทางเพศหรอืการคุกคาม
ทางเพศ เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการพจิารณาความเปราะบางของบุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง อย่างไรก็ตาม ความเปราะบางต่อ
ความรนุแรงนี้มไิด้ขึ้นอยู่กบัว่าบคุคลข้ามเพศได้ผ่านการผ่าตดัเพือ่เปลี่ยนแปลงอวยัวะเพศมาแล้วหรอืไม่ (หรอืการผ่าตัดหน้าอก/
เต้านม) นโยบายการค้นตัวของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติปัจจุบัน อนุญาตให้มีการใช้ดุลพินิจว่าจะให้ใครค้นตัวนักโทษข้ามเพศ

210 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสมัภาษณ์ คณุเกดิโชค เกษมวงศ์จติร ผูเ้ชยีวชาญเฉพาะด้านการส่งเสรมิและระงบัข้อพพิาท กรมคุม้ครอง สทิธแิละเสรภีาพกระทรวงยตุธิรรม สัมภาษณ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559

211  Human Rights Watch (2011); UNODC (2009), p. 115. 

212 มาตรา 85 ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา เจ้าพนักงานผู้จับหรอืรับตัวผู้ถูกจับไว้ มอี�านาจค้นตัวผู้ต้องหา และยดึสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ การค้นนัน้จักต้องท�าโดยสุภาพ 

ถ้าค้นผู้หญงิต้องให้หญงิอืน่เป็นผู้ค้น สิง่ของใดทีย่ดึไว้เจ้าพนักงานมอี�านาจยดึไว้จนกว่าคดถีงึทีสุ่ด เมือ่เสรจ็คดแีล้วกใ็ห้คนืแก่ผู้ต้องหาหรอืแก่ผู้อืน่ ซึง่มสีทิธเิรยีกร้องขอคนืสิง่ของนัน้ เว้นแต่ศาลจะสัง่เป็น

อย่างอื่น 

213 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ พ.ต.อ. อภชิา ถาวรศริ ิผู้ก�ากับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 3 กองคดอีาญา สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

214 อยู่บนพื้นฐานของมาตรา 85 ประมวลกฎหมายวธิพีิจารณาความอาญา และประมวลระเบยีบการต�ารวจเกี่ยวกับคด:ี ข้อที่ 70 ซึ่งข้อกฎหมายทัง้สองถูกน�ามาอภปิรายประเด็นต่าง ๆ เช่น ใครควรท�าการ

ค้นหาร่างกายของบคุคลข้ามเพศ ทัง้นี้เพือ่รกัษาความปลอดภยัของประชาชนและเพือ่ป้องกนัการละเมดิทีไ่ม่เป็นธรรม ผูช้ายข้ามเพศจะถกูคุมขงัโดยไม่ค�านงึถงึลกัษณะทีป่รากฎภายนอก คุณลกัษณะ หรอื

ไม่ว่าพวกเขาจะผ่านการศัลยกรรมแปลงเพศหรอืไม่ก็ตาม อ้างแล้ว

บทที่ 9: บุคคลข้ำมเพศที่ถูกคุมขังในระบบยุติธรรมอำญำของประเทศไทย



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย56

บนฐานด้านความปลอดภัย อย่างไรก็ตามแนวทางดังกล่าวควรท�าให้เป็นแนวปฏิบัติอย่างทางการและอนุญาตให้มีการใช้วิธีการ
ที่เคารพ อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และสทิธสิ่วนบุคคล และสทิธทิี่จะได้รับความปลอดภัย แนวทางนี้ควรปรับใช้กับ 
ผูต้้องขังข้ามเพศทกุคน ไม่ว่าอตัลกัษณ์ทางเพศหรอืสถานะการผ่าตดัจะเป็นอย่างไรกต็าม แนวทางดงักล่าวจะเป็นตวัอย่างแนวทาง
ปฏบิัตทิี่ดใีห้แก่เขตอ�านาจศาลอื่น215

แนวทางระหว่างประเทศของส�านักงานป้องกันยาเสพตดิและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNODC) เรื่อง
การคุมขังบุคคลข้ามเพศได้เสนอแนะว่าผู้ต้องขังข้ามเพศต้องได้รับโอกาสในการเลือกเพศของผู้ค้นตัว216 ซึ่งควรด�าเนินไปโดย 
ไม่เกี่ยวว่าบุคคลข้ามเพศจะได้รับการผ่าตัดทางเพศแล้วหรือไม่ นอกจากนี้ผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติเรื่องการ
ทรมานได้เรยีกร้องให้รัฐภาคขีองอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน “รับรองให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศทุกคนมโีอกาสเลอืกว่าจะถูกค้นตัว
โดยเจ้าหน้าที่เพศชายหรือเพศหญิง” รวมถึง “ค�านึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศและทางเลือกของบุคคลก่อนที่จะตัดสินให้บุคคลข้าม
เพศถูกคุมขังในสถานคุมขังใดและให้โอกาสในการอุทธรณ์การตัดสนิดังกล่าว”217

9.5 การเข้าถึงฮอร์โมนและการตรวจสุขภาพของบุคคลข้ามเพศ
นอกจากนี้คณะวิจัยยังได้พูดคุยกับผู้หญิงข้ามเพศที่รายงานว่ามีระเบียบข้อบังคับในการคุมขังที่ส่งผลต่อบุคคลข้ามเพศ

โดยอย่างไม่เป็นธรรมมากไปกว่าการค้นตัวขั้นต้นและการคุมขัง กฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงข้อบังคับด้านการแต่งกาย ซึ่งจ�ากัด
การแสดงออกทางเพศของผู้ต้องขังข้ามเพศ เช่น การบังคับให้ผู้หญิงข้ามเพศต้องตัดผมและการห้ามใช้ฮอร์โมนในขณะถูกคุมขัง 
ส�าหรับผู้หญงิข้ามเพศหลายคนการรับบรกิารทางสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนผ่านทางเพศ เช่น การใช้ฮอร์โมน และการตรวจสุขภาพ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการเปลีย่นผ่าน เป็นความจ�าเป็นในการรกัษาสขุภาพทางกายและสขุภาพจติ การปฏเิสธการเข้าถงึฮอร์โมนต่อผูต้้อง
ขังข้ามเพศในสถานคุมขังจงึเป็นการละเมดิสทิธใินการมสีุขภาวะที่ด ี218

ด้วยเหตุนี้ แม้ว่ากระทรวงยุติธรรมจะตระหนักถึงความท้าทายและปัญหาที่ผู้ต้องขังข้ามเพศต้องเผชิญในสถานคุมขัง  
แต่การขาดกฎระเบียบข้อบังคับที่ค�านึงและปกป้องบุคคลข้ามเพศ ทั้งในประเด็นเกี่ยวกับการค้นตัวและการคุมขัง ก็ยังส่งผลให้
ผู้ต้องขังข้ามเพศมีความเปราะบางต่อการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร ดังนั้นจึงเสนอเป็นอย่างยิ่งว่าควร
มีการก�าหนดให้มีนโยบายที่มีศักยภาพในการบังคับใช้มากกว่า ‘แนวปฏิบัติ’ และมีการบังคับใช้และติดตามในเรือนจ�าและสถาน
คุมขังทุกแห่ง

ประสบการณ์เหล่านี้ของผูห้ญงิข้ามเพศทีถ่กูคมุขงัแสดงให้เหน็ถงึความส�าคญักบัของการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นในระหว่างการประชุมผู้เชี่ยวชาญส�าหรับรายงานนี้ในครั้งที่ 2 กระทรวงยุติธรรมชี้ว่าในระยะสั้นนี้
กระทรวงยตุธิรรมมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพฒันาและออกแนวปฏบิตัใินการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองบคุคลข้ามเพศในเรอืนจ�า โดยจะจดั
ให้มกีารพัฒนาร่วมกับกรมพนิจิและคุ้มครองเด็ก กรมราชทัณฑ์ และภาคประชาสังคมด้านบุคคลข้ามเพศ นี่เป็นหนึ่งในโอกาสใน
การผลักดันนโยบายเพื่อตอกย�้าผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสวัสดิการของบุคคลข้ามเพศหากมีการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย ทั้งนี้
สิ่งส�าคัญคอืแนวทางดังกล่าวต้องครอบคลุมถงึบุคคลข้ามเพศทุกคนไม่ว่าจะผ่านการแปลงเพศหรอืรับบรกิารทางการแพทย์เพื่อ
เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ตรงกับเพศสถานะมาแล้วหรอืไม่ก็ตาม

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศในการถูกค้นตัวหรือคุมขัง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึง 
การขาดแนวปฏบิตัแิละกฎระเบยีบข้อบงัคบัทีช่ดัเจน จงึเป็นไปได้ว่าผูช้ายข้ามเพศอาจต้องเผชญิกับปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนักบัผูห้ญงิ
ข้ามเพศในการถูกค้นตัว การจัดสรรว่าจะถูกคุมขังในสถานคุมขังใด และการเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เพศ ทั้งนี้เนื่องจากยังขาดข้อมูล ประสบการณ์ของผู้ชายข้ามเพศในสถานคุมขังในประเทศไทยจึงนับเป็นประเด็นที่จ�าเป็นต้องมี
การศกึษาวจิัยเพิ่มเตมิในอนาคต

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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บทที ่10 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย 
  กับการวินิจฉัยทางการแพทย์  
  (พยาธิสภาพทางจิตวิทยา) ในประเทศไทย219

ในประเทศไทยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาและการตีความกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ เป็นผลให้บทบาทของหลักฐานเอกสารทางการแพทย์ได้กลายเป็นหลักในการประชุมถกเถียงเกี่ยวกับการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศในประเทศไทย และดังที่รายงานการวิจัยนี้ได้กล่าวมาตลอด บุคคลข้ามเพศ
มักถูกก�าหนดให้ต้องยื่นเอกสารรับรองทางการแพทย์ที่วินิจฉัยว่าบุคคลข้ามเพศนั้นมีความผิดปกติของอัตลักษณ์ทางเพศเพื่อให้
ได้รับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ220 นอกจากนี้ในหลายครั้งศัลยแพทย์ต้องให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงร่างกายของบุคคล
ข้ามเพศเพื่อเป็นหลักฐานการสนับสนุนในการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศดังกล่าว221 และในหลายกรณีนักกิจกรรมบุคคลข้ามเพศ
และผูก้�าหนดนโยบายในประเทศไทยได้แสดงความเหน็ว่าการนยิามบคุคลทีม่หีลากหลายทางเพศว่าเป็นความเจบ็ป่วยทางจติเป็น
หนทางเดยีวที่จะพสิูจน์การมตีัวตนและความจ�าเป็นเฉพาะของบุคคลข้ามเพศ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นส�าคัญอีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือการแยกแยะระหว่างหลักฐานทางการแพทย์ในฐานะหลักฐาน
สนบัสนุนและการท�าให้หลกัฐานทางการแพทย์นัน้กลายเป็นเงือ่นไขในการยอมรบัการมสีทิธมินษุยชนขัน้พื้นฐาน ทัง้นี้องค์กรสทิธิ
มนุษยชนทั้งในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ต่างก�าลังเรียกร้องให้หยุดมองอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย
เป็นความผิดปกติทางจิต และเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการศัลยกรรมเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการ
รับรองเพศสถานะทางกฎหมาย222 ในปี พ.ศ.2553 และ 2558 ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกที่เชี่ยวชาญด้านการแปลงเพศได้
ยนืยนัถงึการแยกแยะความแตกต่างดงักล่าวนี้ สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสขุภาพของบคุคลข้ามเพศ (WPATH) ได้ออกแถลงการณ์
คัดค้านการก�าหนดให้ศัลยกรรมและการท�าหมันเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านสทิธิ
มนุษยชนจ�านวนมากและหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติยืนยันว่าข้อก�าหนดดังกล่าวเป็นข้อก�าหนดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลข้ามเพศในการก�าหนดใจตนเองและการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย223

ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2553 คณะกรรมการสมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสขุภาพของบคุคลข้ามเพศออกแถลงการณ์ต่อไป
นี้เพื่อเรยีกร้องให้ยกเลกิการก�าหนดว่าการเป็นบุคคลข้ามเพศเป็นความผดิปกตทิางจติ:

“การแสดงออกซึง่ลกัษณะทางเพศ รวมถงึอตัลกัษณ์ทีม่ตีรงตามลกัษณะทางเพศทีส่งัคมก�าหนดเป็นปรากฏการณ์
ท่ัวไปที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม ซึ่งไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็นโรคหรือสิ่งเลวร้าย การท�าให้การ
แสดงออกซึ่งลักษณะทางเพศและ อัตลักษณ์ทางเพศกลายเป็นความผิดปกติทางจิตนั้นเป็นการส่งเสริมตีตรา 
อคต ิและการเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ ส่งผลให้บุคคลข้ามเพศเปราะบางต่อการถูกกดีกันและการเบยีดขับ
ทางสงัคม และยงัเพิม่ความเสีย่งต่อปัญหาทางสขุภาพจติและสขุภาวะทางกาย สมาคมวชิาชพีโลกว่าด้วยสขุภาพ
ของบคุคลข้ามเพศเรยีกร้องให้องค์กรวชิาชพีทางการแพทย์และองค์กรของรฐัทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัเิพือ่
ขจัดการตตีราต่อบุคคลที่มคีวามแตกต่างหลากหลายทางเพศสถานะ” 224

219 การวนิจิฉัยทางการแพทย์พยาธสิภาพทางจติวทิยา คอืการนยิามอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศว่ามคีวามผดิปกตทิางจติ 

220 กรุณาดูหัวข้อ 7.2 “การรับรองและปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกองทัพ” และบทที่ 6 การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในระบบการศกึษา

221 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ รศ.นพ. ศริชิัย จนิดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�าสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มนีาคม พ.ศ.2559

222 Winter, Sam et al. (2016). Transgender people: health at the margins of society, The Lancet, Volume 388, Issue 10042, pp. 390–400. 

223  กรุณาดูหัวข้อ 1.7 “บรบิทสากล” เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

224 HPP, APTN, UNDP (2015), pp. 32–33 

บทที่ 10: กำรรับรองเพศสถำนะทำงกฎหมำยกับกำรวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ (พยำธิสภำพทำงจิตวิทยำ) ในประเทศไทย



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย58

บัญชีจ�าแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง (ICD) ซึ่งออกโดยองค์การอนามัยโลกและ
คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�าหรับความผิดปกติทางจิต (DSM) ของสมาคมจิตเวชอเมริกันถูกน�ามาใช้โดยระบบสาธารณสุข 
ทั่วโลก รวมทัง้ประเทศไทย ก่อนหน้านี้ ICD และ DSM ระบุให้อัตลักษณ์ข้ามเพศเป็น “ความผดิปกตขิองอัตลักษณ์ทางเพศ” หรอื 
GID225 ในปี พ.ศ. 2556 คู่มือการวินิจฉัยและสถิติส�าหรับความผิดปกติทางจิตได้รับการปรับปรุง และ GID ถูกแทนที่ด้วยค�าว่า  
‘ภาวะความไม่สอดคล้องกันของเพศสถานะ’226 ซึ่งถอืเป็นค�าที่มคีวามหมายเชงิบวกมากขึ้น เนื่องจาก GID เป็นเป็นการตตีราอัต
ลกัษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศ ในขณะทีค่�าว่าภาวะความไม่สอดคล้องกนัของเพศสถานะมคีวามเจาะจงไปทีค่วามทกุข์ใจของ
บุคคลข้ามเพศจ�านวนหนึ่งเมื่ออัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับร่างกาย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงของค�าเหล่านี้ยังมิได ้
ส่งผลให้เกดิความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

ปัจจุบัน ICD อยู่ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุง และได้มีการระบุว่า ICD ฉบับที่ 11 จะตัดค�าว่า “ความผิดปกติของเพศ
สถานะ” ออกจากบทที่ว่าด้วยสุขภาพจติและจะออกค�าใหม่ที่จะไม่ท�าให้การแสดงออกทางเพศเป็นพยาธสิภาพ โดยมขี้อเสนอให้
บรรจุไว้ในบทที่ว่าด้วย ‘อาการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ’ แทน ทั้งนี้เพื่อด�ารงไว้ซึ่งโอกาสส�าหรับบุคคลข้ามเพศในการเข้า
ถงึบรกิารด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านทางเพศ227

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายเริ่มมีจ�านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
ทั่วโลก ซึ่งแนวทางเหล่านี้อิงตามหลักการในการก�าหนดใจตนเองและการมีอ�านาจความชอบธรรมในเนื้อตัวร่างกายของตน  
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ประเทศอาร์เจนติน่ากลายเป็นประเทศแรกที่ผ่านกฎหมายอัตลักษณ์ทางเพศที่อนุญาตให้
บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายก�าหนดเพศในใบสูติบัตรและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามความต้องการของตน228  
และประเด็นส�าคัญหนึ่งก็คอืกฎหมายฉบับนี้ไม่ก�าหนดให้การวนิจิฉัยทางการแพทย์ การศัลยกรรม หรอืใช้ฮอร์โมน เป็นเงื่อนไขใน
การก�าหนด อัตลักษณ์ทางเพศ นอกจากนี้ ประเทศเดนมาร์ก229 ประเทศมอลตา230 ประเทศไอร์แลนด์231 และประเทศนอร์เวย์232 
ต่างกไ็ด้ตรากฎหมายทีอ่นุญาตให้บคุคลข้ามเพศสามารถนยิามอตัลกัษณ์ทางเพศของตวัเองได้โดยได้รับการรบัรองตามกฎหมาย
และไม่ต้องผ่านการวนิจิฉัยทางการแพทย์ การผ่าตัด หรอืการรับฮอร์โมน

225 ดังที่ได้แสดงในรายงานฉบับนี้, ความผดิปกตทิางอัตลักษณ์ทางเพศ (GID) ยังคงถูกใช้ในการวนิจิฉัยในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน

226  HPP, APTN, UNDP (2015) p. 32.

227 เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงในการจัดท�า 'ความผดิปกตทิางอัตลักษณ์ทางเพศ' หรอืค�าว่า 'ความไม่สอดคล้องของเพศสถานะ' อัตลักษณ์ข้ามเพศสถานะก็ไม่ได้ถูกวนิจิฉัยอกีต่อไปในลักษณะของความผดิปกติ

ทางจติหรอืผดิปกตทิางพฤตกิรรม; 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-amendments-

2014-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 บุคคลเพศกำากวมกับการรับรองเพศ 
  สถานะทางกฎหมาย

การศกึษาวจิยันี้ถกูออกแบบเพื่อศกึษาประเดน็การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายของประเทศไทย ซึง่มไิด้มกีารเกบ็ข้อมลู
เชงิรกุเกีย่วกบักฎหมาย นโยบาย ระเบยีบข้อบงัคบั และการพพิากษาของศาลเพือ่ให้บคุคลเพศก�ากวมสามารถแก้ไขชือ่ เพศ หรอื
ค�าน�าหน้านามของตนในเอกสารทางราชการ อย่างไรกต็ามคณะวจิยัพบว่ามบีทบญัญัตทิีเ่กีย่วข้องกบับคุคลเพศก�ากวมอยู ่จงึตดัสนิ
ใจทีจ่ะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้และน�าเสนอในรายงานฉบบันี้เพือ่ประโยชน์ในการอ้างองิในอนาคต อย่างไรกต็ามการวเิคราะห์เชงิลกึ
เกี่ยวกับกฎหมายการรับรองเพศสถานะส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมในประเทศไทยอยู่นอกขอบเขตของการศกึษาครัง้นี้ 

เพศก�ากวม (Intersex) เป็นค�าที่มคีวามหมายครอบคลุมความหลากหลายของร่างกายตามธรรมชาตซิึ่งมลีักษณะร่วมกัน
คอื คณุลกัษณะทางกายภาพ ฮอร์โมน หรอืลกัษณะทางพนัธกุรรมของบคุคลเพศก�ากวมนัน้ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะของเพศชาย
และเพศหญงิทีส่งัคมคาดหวงัแบบเหมารวม233 อย่างไรกต็ามในบรบิทของสงัคมไทยค�าว่า ‘บคุคลเพศก�ากวม’ และ ‘บคุคลข้ามเพศ’  
มีฐานคิดทางวัฒนธรรมร่วมกัน และมักถูกน�ามาปะปนร่วมกันภายใต้ค�าว่า ‘กะเทย’ ปัจจุบันสังคมไทยยังขาดความรู้เกี่ยวกับตัว
ตนของบุคคลเพศก�ากวมและปัญหาที่บุคคลเพศก�ากวมต้องเผชญิ

ในประเด็นการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย ในขณะที่บุคคลข้ามเพศยังไม่สามารถแก้ไขค�าน�าหน้านาม
หรอืเครือ่งหมายก�าหนดเพศสถานะในสตูบิตัรได้ แต่บคุคลเพศก�ากวมยงัมทีางเลอืกทางกฎหมายทีแ่ตกต่างไปจากบคุคลข้ามเพศ 
มาก

บคุคลเพศก�ากวมบางคนอาจสามารถแก้ไขเพศทีถ่กูลงทะเบยีนไว้ในเอกสารทัง้หมดได้ อย่างไรกต็ามสทิธนิี้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะ
กบัคนทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่ามภีาวะเพศก�ากวมตัง้แต่แรกเกดิแล้วเท่านัน้234 (ยดึตามหลกัอวยัวะเพศก�ากวม) และต้องเป็นผู้ทีไ่ด้รบั
การผ่าตัด “ท�าให้เพศเป็นปกติ” เพื่อท�าให้อวัยวะเพศสอดคล้องกับความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในระดับ
สากลนัน้การผ่าตดัในลกัษณะดังกล่าวมกักระทบเมือ่บคุคลเพศก�ากวมยงัเดก็เกนิกว่าทีจ่ะให้ความเหน็ชอบได้ แนวปฏบัิตนิี้จงึถกู
วพิากษ์วจิารณ์โดยกลไกและหน่วยงานของสหประชาชาตวิ่าเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน235

การศึกษาครั้งนี้พบว่า ประเทศไทยไม่มีกฎหมายการรับรองเพศสถานะส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมที่ไม่ระบุเงื่อนทางการ
แพทย์หรือการผ่าตัด236 งานวิจัยส�าหรับโครงการนี้พบเอกสารค�าส่ังทางปกครองฉบับหนึ่งซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยในปี 
พ.ศ. 2535 237 ขอบเขตของเอกสารนี้จ�ากัดอยู่ที่บุคคลเพศก�ากวมที่ม ี“อวัยวะคลุมเครอื” เท่านัน้

ค�าสัง่ทางปกครองนี้ออกเพือ่ตอบสนองต่อกรณใีนปี พ.ศ. 2535 ทีถ่กูร้องเรยีนไปยงัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ของประเทศไทย โดยทีบ่คุคลเพศก�ากวมทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต้องการทีจ่ะเปลีย่นค�าน�าหน้านามในเอกสารทางกฎหมาย238 คณะกรรมการ
ขอให้กรมการปกครองชี้แจงว่าบุคคลเพศก�ากวมสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ และเอกสารทางกฎหมาย เช่น บัตร
ประจ�าตัวประชาชน ได้หรอืไม่ และถ้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะอาศัยอ�านาจตามกฎหมายและระเบยีบใด

233  APF (2016). p. 65. 

234 นกัเคลือ่นไหวในประเดน็บคุคลเพศก�ากวมหลายคนปฏเิสธภาษาทางการแพทย์ทีใ่ช้อธบิายถงึร่างกายของคนทีม่เีพศก�ากวม การก�าหนดให้ร่างกายของบุคคลเพศก�ากวมเป็นความเจ็บป่วยถกูใช้ในการสร้าง

ความชอบธรรมให้กับการผ่าตัดเพื่อบังคับให้ร่างกายของบุคคลเพศก�ากวมสอดคล้องกับความเป็นเพศชายและเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่ง การรักษาเหล่านี้มักเกิดขึ้นโดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจ 

และอาจส่งผลกระทบในระยะยาวต่อสุขภาพจติ อารมณ์ กาย และสุขภาวะทางเพศของบุคคลที่มเีพศก�ากวม ดังนัน้ผู้เขยีนรายงานฉบับนี้เลอืกที่จะไม่ผลติซ�า้การใช้ค�าที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้กับร่างกายที่เกดิ

ขึ้นตามธรรมชาตขิองคนที่มเีพศก�ากวม ทัง้นี้มกีารใช้ค�าดังกล่าวเฉพาะเมื่อเป็นการอ้างองิโดยตรงจากตัวบทที่อ้างองิ; 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�าหนดเงื่อนไขทางการแพทย์และศัลยกรรมส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมในการแก้ไขเอกสารประจ�าตัวของตนเป็นการละเมิดกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรุณาดูหัวข้อ 1.7 “บริบทสากล”  

เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเตมิ 

237  ส�านักบรหิารทางทะเบยีน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

238 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559
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ในหนังสอืราชการที่ออกโดยส�านักบรหิารการทะเบยีนมกีารชี้แจงว่า บุคคลเพศก�ากวมในกรณนีี้ได้รับการระบุว่าเป็นเพศ
ชายในสูตบิตัร แต่ได้รบั “การวนิจิฉยั” ว่าม ี“ความผดิปกตขิองอวยัวะเพศ” และได้ผ่านการผ่าตดั “เอาอวัยวะทีผ่ดิปกตอิอกแล้ว”239 
หนังสอืราชการฉบับนี้ระบุว่าการผ่าตัดนัน้ “ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนแปลงเพศ” ซึ่งจากหลักฐานนี้ “นายทะเบยีนสามารถแก้ไข
หลักฐานในสูตบิัตรและทะเบยีนบ้านตามความเป็นจรงิตามระเบยีบของส�านักบรหิารการทะเบยีน”240

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ยนืยนัว่าค�าสัง่ทางปกครองนี้ได้จ�ากดัการแก้ไขบนัทกึข้อมลูของบุคคลเพศก�ากวม
ได้เฉพาะเมื่อความเป็นเพศก�ากวมนัน้เกดิจากการม ี“อวัยวะเพศคลุมเครอื” ซึ่งถูกระบุไว้ ณ แรกเกดิ และได้มกีารผ่าตัดอวัยวะ
เพศให้สอดคล้องกับความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว241 ซึ่งเป็นการกีดกันบุคคลเพศก�ากวมส่วนใหญ่ให ้
ไม่สามารถการแก้ไขรายละเอยีดเพศในข้อมูลทะเบยีนราษฎร์ได้242

หลังจากนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�าเอกสารเผยแพร่โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการดงักล่าว เอกสารเผยแพร่ดงักล่าวนี้ได้ระบถุงึเอกสารต่างๆ ทีบ่คุคลเพศก�ากวมทีม่สีทิธใินการเปลีย่นแปลงแก้ไขข้อมลู
จ�าเป็นต้องยื่นเพื่อการแก้ไขข้อมูลในรายการทะเบยีนราษฎร์ โดยมรีายละเอยีดดังนี้243

1. ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับเพศสถานะและวิถีทางเพศ รวมทั้งความเห็นของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในการก�าหนดค�าน�าหน้า
นามทีค่วรใช้และบคุคลทีข่อเปลีย่นแปลงจ�าเป็นต้องมกีารผ่าตดัอวยัวะเพศให้มอีวยัวะเพศชายหรอืหญงิอย่างใดอย่าง
หนึ่งในลักษณะที่ไม่มคีวามก�ากวม

2. หมายเลขประจ�าตัวประชาชน 13 หลัก
3. ชื่อของบุคคลที่เป็นพยานและไปแสดงตัว ณ ส�านักงานเขต หรอืส�านักงานเขตตามภูมลิ�าเนา

แนวปฏบัิตนิี้มปัีญหาในหลายระดบั กล่าวคอืเป็นการตตีราบคุคลเพศก�ากวม หรอืคนทีม่ ี‘อวยัวะเพศก�ากวม’ ให้เป็นความ
ผดิปกตทิี่ควรได้รับการแก้ไขด้วยการผ่าตัด ซึ่งเป็นแนวทางที่ขัดกับหลักฐานด้านสทิธมินุษยชนสากลที่มเีพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันชี้ชัดว่า 
การผ่าตัดดังกล่าวโดยมากมักกระท�าก่อนที่บุคคลเพศก�ากวมจะมีอายุมากพอที่จะให้ความยินยอม ภายในสถานการณ์นี้  
แนวปฏบิัตดิังกล่าวนับเป็นการละเมดิมาตรฐานสทิธมินุษยชนหลายประการ

แม้ว่ากระบวนการดังกล่าวจะถูกก�าหนดขึ้นอย่างชัดเจน แต่เงื่อนไขในการพจิารณาเพศสถานะและวถิทีางเพศของบุคคล
เพศก�ากวมก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนั้นมิได้ค�านึงถึงสิทธิในการก�าหนดใจตนเองของบุคคลเพศก�ากวม 
นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าวิถีทางเพศของบุคคลเพศก�ากวมถูกน�ามาใช้ในการพิจารณาด้วย ปรากฏการณ์นี้สอดคล้องกับ
ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลข้ามเพศและบุคคลเพศก�ากวมในประเทศไทย นั่นคืออัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศยังคงถูกรับ
รู้ภายใต้กรอบวิถีทางเพศแบบรักต่างเพศ ส่งผลให้บุคคลเพศก�ากวมที่รักต่างเพศมีแนวโน้มที่จะได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
เอกสารมากกว่าบุคคลเพศก�ากวมที่มีวิถีทางเพศกับคนเพศเดียวกัน244 บุคคลเพศก�ากวมมีความหลากหลายในวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศเช่นเดียวกับคนอื่นๆ และไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศนั้น ถ้าบุคคล
เพศก�ากวมต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเรื่องเพศในเอกสาร หลักฐานทางการแพทย์ของวิถีทางเพศก็ไม่ควรเป็นเงื่อนไขใน
การเปลี่ยนแปลงนัน้

239 รองผู้อ�านวยการ, ส�านักบรหิารทางทะเบยีน (2545). หนังสอืถงึหน่วยบรหิารทางทะเบยีนพษิณุโลก ที่ มท.0322/9158 ลงวันที่ 21 ตุลาคม

240 ส�านักบรหิารทางทะเบยีน (2545) ข้อที่115: ระเบยีบนี้ระบุว่าเพื่อที่จะแก้ไขเนื้อหาในเอกสารทะเบยีนราษฎร์ผู้ร้องขอจะต้องส่งเอกสารไปยังนายทะเบยีนอ�าเภอหรอืนายทะเบยีนท้องถิ่น ถ้าการจดทะเบยีน

ได้รับการพจิารณาอนุมัตแิล้วให้แก้ไขเนื้อหาในเอกสารทะเบยีนราษฎร์ต่อไป

241 นาดา ไชยจติต์ และวรรณพงษ์ ยอดเมอืง (2559). บทสัมภาษณ์ คุณกติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559

242 บคุคลเพศก�ากวมมอียู่หลายรูปแบบ ซึง่รวมถงึ เพศก�ากวมในระดบัโครโมโซมหรอืระดบัฮอร์โมนที่ไม่ได้ส่งผลให้มอีวยัวะเพศก�ากวมตัง้แต่แรกเกดิ เป็นผลให้บคุคลเพศก�ากวมจ�านวนมากอาจไม่พบว่าตนเอง

คอืบุคคลเพศก�ากวมจนกว่าจะถงึวัยรุ่นหรอืวัยผู้ใหญ่

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 การประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีครัง้ที่ 2 เรื่องการรับรองเพศสถานะในประเทศไทย วันที่ 15 มถิุนายน 2559 อาคารส�านักงานเลขาธกิารสหประชาชาต ิกรุงเทพ
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ตวัอย่างส�าคญัของการปฏบิตัทิีด่ใีนการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายของบคุคลเพศก�ากวมในระดบัสากล คอืกรณขีอง
ประเทศมอลตา กฎหมายของประเทศมอลตาได้ค�านงึถงึสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร และเป็นครัง้
แรกในโลกทีห่้ามการผ่าตัดทีเ่รยีกว่า ‘การท�าให้เพศเป็นปกต’ิ ในทารกที่มภีาวะเพศก�ากวม และเป็นประเทศทีส่องในโลกหลงัจาก
ประเทศออสเตรเลยีทีป่กป้องคุม้ครองบคุคลเพศก�ากวมจากการเลอืกปฏบิตัโิดยการระบอุย่างชดัเจนว่าห้ามการเลอืกปฏบิตัด้ิวย
เหตุแห่งความเป็นเพศก�ากวม245

ค�าแถลงการณ์จากการประชุมบุคคลเพศก�ากวมระหว่างประเทศครัง้ที่ 3 ในเดอืนธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมผีู้ประชุมจาก
ภูมิภาคเอเชียด้วยนั้น ได้วางกรอบการรับรองทางกฎหมายส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมโดยค�านึงถึงสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย อ�านาจ
และความชอบธรรม และสิทธิในการก�าหนดใจตนเอง ค�าแถลงการณ์นี้ได้เสนอแนวการปฏิบัติที่ดีส�าหรับการรับรองเพศสถานะ
ทางกฎหมายของบุคคลเพศก�ากวมไว้ดังนี้

 ∞ เสนอให้ลงทะเบยีนเดก็เพศก�ากวมในฐานะเพศหญงิหรอืเพศชาย โดยต้องตระหนกัว่าเดก็เหล่านี้เมื่อเตบิโตขึ้นแล้วอาจ
ระบุเพศหรอืเพศสถานะของตนแตกต่างไปจากที่ลงทะเบยีนไว้

 ∞ ส่งเสรมิให้การจ�าแนกเพศหรอืเพศสถานะสามารถแก้ไขได้ภายหลงัผ่าน โดยมขีัน้ตอนทีง่่ายไม่ซับซ้อน และเป็นไปตาม
การร้องขอของบคุคลเพศก�ากวม ผูใ้หญ่และผูเ้ยาว์ทกุคนสามารถทีจ่ะเลอืกเป็นเพศหญงิ (F) เพศชาย (M) เพศสถานะ
ที่อยู่นอกระบบเพศขัว้ตรงข้าม หรอืเลอืกมากกว่าหนึ่งได้ ทัง้นี้ในอนาคตเพศหรอืเพศสถานะไม่ควรถูกระบุในสูตบิัตร
หรอืเอกสารระบุตัวตน เช่นเดยีวกันกับเชื้อชาตหิรอืศาสนา

245 บุคคลเพศก�ากวมได้รับการคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย "ลักษณะทางเพศ" ของมอลตาปี พ.ศ. 2558 และในประเทศออสเตรเลีย 'ความเป็นเพศก�ากวม' ถูกเพิ่มเป็นกลุ่มที่ได้รับความคุ้มครองตามตาม 

พระราชบญัญตักิารเลอืกปฏบิตัทิางเพศของรฐับาลกลาง 1984 (Cth) ในปี พ.ศ. 2556 เช่นเดยีวกบัวถิทีางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ; อัตลักษณ์ทางเพศของมอลตาการแสดงออกทางเพศ และคุณลกัษณะ

ทางเพศ 2015; TGEU (2015); มูลนธิ ิOpen Society (2014)
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บทสรุป

รายงานนี้ได้รวบรวมและศกึษากฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และนโยบายจ�านวนหนึง่ในประเทศไทยทีไ่ด้รวมเอาบคุคลข้าม
เพศเข้าไว้ในขอบเขตของกฎหมายและนโยบายเหล่านัน้ ซึ่งอาจมคีวามเกี่ยวข้องกับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้บังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศซึ่งให้ความคุ้มครองจาก 
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และได้มีการก�าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่ระบุว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมีผล
บังคับใช้กับผู้หญิงข้ามเพศอย่างไร อย่างไรก็ตามแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะแสดงถึงความคืบหน้า แต่กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือนโยบายต่างๆ ก็ยังไม่ได้ให้ความส�าคัญอย่างเพียงพอกับการปกป้องบุคคลข้ามเพศจากการเลือกปฏิบัติและ 
การรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย

ดังที่รายงานฉบับนี้ได้ชี้ให้เห็น ประเทศไทยมีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ จ�านวนมาก ที่มีการเลือก
ปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบุคคลข้ามเพศ เช่น กฎหมายค�าน�าหน้านามบุคคลที่ก�าหนดให้มีการใช้ค�าน�าหน้านามตามเพศ
ที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด การแยกเพศของชุดเครื่องแบบในระบบการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนตามฐานแนวความคิดแบบเพศ
ขัว้ตรงข้ามผู้ชายและผู้หญงิตามเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ และการตรวจคัดกรองทางการทหารที่คัดผู้หญงิข้ามเพศออกจาก
การเป็นผู้สมัคร

นอกจากนี้ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้น�าไปสู ่ความกังวลของบุคคลข้ามเพศว่าแนวคิดเรื่อง เพศ  
จะถูกตีความให้หมายรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศหรือไม่ ดังเช่นในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 ที่ถูกยกเลิกไป  
ทัง้นี้การตคีวามค�าว่า เพศ ทีห่มายรวมถงึความหลากหลายทางเพศเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัการรบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศของบคุคล
ข้ามเพศ

รายงานนี้มองว่าพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นเครื่องมอืที่ทรงพลังที่สุดส�าหรับการรณรงค์
ขบัเคลือ่นเชงินโยบายให้เกดิการรบัรองเพศสถานะทางกฎหมาย และยงัเป็นเครื่องมอืส�าหรบัการแก้ไขบทบญัญตัทิีเ่ป็นการเลอืก
ปฏบิตัต่ิอบคุคลข้ามเพศในทกุภาคส่วน อย่างไรกต็าม พระราชบญัญัตฉิบบันี้ยงัเป็นกฎหมายใหม่ ความเข้มแขง็และความครอบคลมุ
ของการน�าไปปฏบิตัใิช้ยงัเป็นสิง่ทีต้่องจบัตามองกนัต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 17 ของกฎหมายฉบบันี้ได้ก�าหนดข้อยกเว้นเฉพาะเอา
ไว้ เช่น การเลอืกปฏบิตับินฐานของความเชือ่ทางศาสนา ข้อยกเว้นนี้อนุญาตให้มกีารเลอืกปฏบิตัซิึง่ไม่สอดคล้องกบัมาตรฐานสทิธิ
มนุษยชนสากลว่าด้วยการต่อต้านการเลอืกปฏบิัติ246

ทั้งนี้ในระหว่างการเขียนรายงานฉบับนี้และการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมอภิปรายโต๊ะกลมของ 
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ได้เกดิการระบุประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

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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ประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ 

1. การป้องกันการเลือกปฏิบัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
รัฐสภา

 ∞ ด�ารงไว้ซึ่งการตคีวามค�าว่า “เพศ” ให้ครอบคลุมถงึบุคคลข้ามเพศใน “เจตนารมย์” ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 ∞ ท�าให้กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และนโยบายทัง้หมดเป็นไปตามหลกัการของการไม่เลอืกปฏบิตัติามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย

สทิธมินุษยชนสากล

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

 ∞ สร้างความตระหนักในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ หน่วยงานของรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพการค้า และสาธารณชน และสร้าง
ความเข้าใจว่านิยามของเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศในพระราชบัญญัตินี้คุ้มครองครอบคลุมไปถึงลูกจ้างที่
เป็นบุคคลข้ามเพศด้วย

 ∞ ทบทวนและแก้ไขข้อยกเว้นในมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติเพื่อให้สอดคล้องไปกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งจะ 
ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ในการเลอืกปฏบิัตกิับบุคคลข้ามเพศได้

 ∞ ให้สมาชิกคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ และคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ได้รับการพัฒนาให้มคีวามละเอยีดอ่อนต่อประเด็นของบุคคลข้ามเพศภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของตน

 ∞ ด�าเนนิการให้ทุกคนสามารถเข้าถงึกลไกการร้องเรยีนตามพระราชบัญญัตนิี้
 ∞ สร้างความชัดเจนในมาตรา 30 ของพระราชบัญญัตเิกี่ยวกับกองทุนส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ ให้สามารถส่งเสรมิ 

ชดเชย เยยีวยาให้กับผู้ที่ถูกเลอืกปฏบิัตทิี่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ รวมถงึบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ทบทวนกฎหมายทีม่อียูเ่พือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อสทิธมินษุยชนและศกัดิศ์รขีองบคุคลข้ามเพศ และหากเกดิผลกระทบ 

เชิงลบเกิดขึ้นจะต้องด�าเนินการให้เกิดกลไกตามมาตรา 21 ตามพระราชบัญญัติในการตั้งข้อสังเกตุว่ากฎหมายนั้นขัดกับ
รัฐธรรมนูญหรอืไม่ และแสวงหาแนวทางการปฏริูปกฎหมายให้ดขีึ้น

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 3
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกระทรวงยุติธรรม

 ∞ สร้างความชดัเจนให้การรบัรองเพศสถานะทางกฎหมายถกูระบแุละให้ความส�าคญัอยูใ่นแผนสทิธมินษุยชนแห่งชาตฉิบบัที ่3  
ในส่วนของแผนงานว่าด้วยความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ

 ∞ ติดตาม บันทึก และส่งเสริมโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีแผนการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนส�าหรับกลุ่มบุคคลที่มี 
ความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภายในหน่วยงาน

2. การรับรองเพศสถานะทางกฎหมายในสถานที่ท�างาน
กระทรวงแรงงาน

 ∞ ตดิตาม บันทกึ และส่งเสรมิการด�าเนนิการตามมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผดิชอบต่อสังคมของธุรกจิไทย มรท. 8001 
– 2553 ของนายจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชน

 ∞ ด�าเนนิการให้มาตรฐานแรงงานไทยถกูน�าไปปฏบิตัใินการจ้างงานของกระทรวงแรงงาน เพือ่เป็นตวัอย่างในการด�าเนนิการทีด่ ี
แก่นายจ้างอื่นๆ น�าไปปฏบิัตติามได้

 ∞ พจิารณาทบทวนเรือ่งชดุเครือ่งแบบข้าราชการพลเรอืนและให้แนวทางในการปฏบิตัเิพือ่ให้และข้าราชการ และผูส้มคัรเข้ารบั 
ราชการพลเรอืนที่เป็นบุคคลข้ามเพศสามารถปฏบิัตติามอัตลักษณ์ทางเพศของตน

 ∞ ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ มีนโยบายในการปกป้องคุ้มครองบุคคลข้ามเพศจากการคุกคามทุกรูปแบบ และสนับสนุนให้จัดตั้ง
กลไกในการร้องเรยีนพฤตกิรรมการเลอืกปฏบิัติ

ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย64

 ∞ ก�าหนดให้มมีาตราการพเิศษและมนีโยบายในการปกป้องคุ้มครองแรงงานต่างชาตทิี่เป็นบุคคลข้ามเพศรวมไปถงึผูป้ฏบิตังิาน
ให้องค์กรต่างประเทศที่กฎหมายแรงงานไทยไม่คุ้มครอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์
 ∞ ส่งเสริมการน�าเอาพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศไปบังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมทัง้พัฒนาแนวทางการปฏบิัตติามพระราชบัญญัตฯิส�าหรับนายจ้างทัง้ภาครัฐและเอกชน
 ∞ ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการใช้กลไกของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมาย 

ระเบยีบข้อบังคับ และนโยบายใดที่ยังคงเลอืกปฏบิัตติ่อบุคคลข้ามเพศ 

3. การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

 ∞ ร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะกบัทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย และโรงเรยีนในการร่างแนวทางทีช่ดัเจนเกีย่วกับ
เครือ่งแบบส�าหรบันกัเรยีน นกัศกึษาทีข้่ามเพศให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนระดบัสากลเพือ่ประโยชน์และสวสัดภิาพ 
สุงสุดของนักเรยีน นักศกึษาที่ข้ามเพศ

 ∞ พฒันาและบงัคบัใช้นโยบายการป้องกนัการกลัน่แกล้งกนัในกลุม่นกัเรยีนส�าหรบันกัเรยีนทกุเพศสถานะ โดยเฉพาะการจดัการ
กับผู้กระท�าการกลั่นแกล้ง (ซึ่งหมายรวมถงึครูอาจารย์ด้วย) ให้ปราศจากการเลอืกปฏบิัตดิ้วยเหตุแห่งเพศ วถิทีางเพศ หรอื
อัตลักษณ์ทางเพศ หรอืการแสดงออกทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้กระท�าหรอืผู้ถูกกระท�า

 ∞ บงัคบัใช้ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจดัสวัสดกิารสงัคมแห่งชาต ิ(พ.ศ.2555)247 ซึง่ก�าหนดให้ต้องเพิม่โอกาสในการ
ศกึษาให้กับบุคคลที่มคีวามหลากหลายทางเพศ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ และทีป่ระชุมอธิการบดีแห่ง
ประเทศไทย

 ∞ ท�างานกบัมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนต่างๆ ให้กฎระเบยีบข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนสอดคล้องและเป็นไปตามพ
ระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละมหาวิทยาลัยมีกฎหมายรองรับเป็นของตนเองจึงไม่สามารถ
แก้ไขได้ด้วยพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศเนื่องจากล�าดับชัน้ของกฎหมายเท่ากนั อย่างไรกต็ามพระราชบญัญตัิ
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศสามารถใช้เป็นแนวทางส�าหรับการปฏบิัตทิี่ดสี�าหรับความเสมอภาคทางเพศของประเทศไทย

 ∞ ส่งเสรมิให้คณาจาย์ ผู้บรหิาร หรอืบคุลากรอืน่ๆ มคีวามละเอยีดอ่อนต่อมติคิวามหลากหลายของวถิทีางเพศ และอตัลกัษณ์
ทางเพศ

 ∞ ด�าเนนิการให้นักเรยีนสามารถเข้าเรยีน เข้าสอบ และใช้พื้นที่สาธารณะโดยไม่ต้องค�านงึถงึเครื่องแบบ
 ∞ ด�าเนนิการให้มห้ีองน�า้ส�าหรบัทกุเพศหรอืห้องน�า้ทีเ่ป็นมติรและปลอดภยัต่อบคุคลข้ามเพศ และมกีารออกแบบเครือ่งอ�านวย

ความสะดวกที่จ�าเป็นที่ค�านงึถงึศักดิ์ศรขีองบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดีในระดับสากล โดยค�านึงถึงสุขภาพจิต และคุณภาพชีวิตของนักเรียนข้ามเพศ โดยอนุญาตให้สวมใส่

ชุดเครื่องแบบที่ตรงตามอัตลักษณ์ทางเพศ

4. การรับรองโดยกฎหมาย: นิยาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 ∞ ใช้อ�านาจตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศในการพัฒนานิยามที่ครอบคลุมของบุคคลข้ามเพศ 
อตัลกัษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ วถิทีางเพศ และลกัษณะทางเพศสรรีะ ซึง่สามารถให้ทกุระบบกฎหมายน�าไปใช้ได้
อย่างถูกต้องเป็นระบบเดยีวกัน ซึ่งหลังจากพัฒนานยิามเสร็จแล้วอาจน�าไปประกาศในราชกจิจานุเบกษาเพื่อเป็นมาตรฐาน
ส�าหรับการตรากฎหมายและประเด็นทางกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้นิยามเหล่านี้สามารถที่จะรวบรวมอยู่ในพจนานุกรมกฎหมาย
ไทยได้อกีด้วย

247 ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคมแห่งชาต ิว่าด้วยการก�าหนดบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบรกิารสวัสดกิารสังคม พ.ศ.2555
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 ∞ พัฒนาร่างกฎหมายส�าหรับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมายส�าหรับบุคคลข้ามเพศ ด้วยการรับฟังความเห็นจากบุคคล
ข้ามเพศ โดยที่

 ∞ ด�าเนินการให้บุคคลข้ามเพศสามารถแก้ไขเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิด และค�าน�าหน้านามในเอกสารการเกิด 
ทะเบยีนราษฎร์ และเอกสารทางราชการอื่นๆ 

 ∞ ระบุนยิามของบุคคลข้ามเพศที่มคีรอบคลุมความหลากหลายของบุคคลข้ามเพศ
 ∞ ต้องอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งรวมถึงสิทธิในการได้รับการรับรองโดยกฎหมาย  

ความเป็นส่วนตัว เจตจ�านงในการก�าหนดตัวเอง และสทิธอิ�านาจในเนื้อตัวร่างกาย
 ∞ การรบัรองเพศสถานะต้องเข้าถงึได้ส�าหรับบคุคลข้ามเพศทุกๆ คน ทัง้นี้โดยมจิ�าเป็นต้องมหีลกัฐานจากการวนิจิฉยั 

หรือการรักษาโดยแพทย์ และไม่ต้องค�านึงถึงการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ทางเพศ

 ∞ มีกระบวนการขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งด�าเนินการเมื่อมีการยื่นค�าร้องบนฐานของอัตลักษณ์ทางเพศที่  
ผู้ยื่นค�าร้องนยิามด้วยตนเอง และได้รับการยนืยันโดยพยานหลักฐานตามกฎหมาย

 ∞ สอดคล้องกับการป้องกันการเลอืกปฏบิัตใินพระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ

5. เอกสารราชการ: ค�าน�าหน้านาม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย

 ∞ พัฒนากฎหมาย ระเบยีบข้อบังคับ และนโยบายที่ท�าให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนค�าหน้านามได้ โดยที่:
 ∞ อยู่บนพื้นฐานของการนยิามอัตลักษณ์ทางเพศของตนเอง ซึ่งยนืยันได้จากพยานหลักฐานตามกฎหมาย
 ∞ ไม่ต้องร้องขอหลักฐานการศัลยกรรมเพื่อให้เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกิดสอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศหรือ

การวนิจิฉัยโดยแพทย์

6. การศึกษาและฝึกอบรมของผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

 ∞ ส่งเสริมให้กฎหมายและผู้ก�าหนดนโยบายมีความละเอียดอ่อนในมิติอัตลักษณ์ทางเพศ วิถีทางเพศ และลักษณะทาง
เพศสรีระ เพื่อให้กฎหมายและการตัดสินใจนั้นๆ เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม่นย�าและมีความชัดเจนในเนื้อหา ซึ่งจะน�าไปสู่ 
ความชดัเจนในการตคีวามและน�าไปปฏบิตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสทิธมินษุยชนสากล และมาตรา 10 ของพระราชบญัญตัิ 
ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ

 ∞ พฒันาและจดัให้มกีารอบรมด้านกฎหมาย หรอืแนวทางด้านสทิธมินษุยชนของบคุคลข้ามเพศ และการน�าเอาพระราชบญัญตัิ
ไปบังคับใช้ รวมทัง้เชื่อมโยงถงึมาตรฐานสทิธมินุษยชนสากล

7. บุคคลข้ามเพศกับการรับราชการทหาร
กระทรวงกลาโหม

 ∞ พจิารณาทบทวนแนวปฏบัิตใินการเกณฑ์ทหารโดยค�านงึถงึอตัลกัษณ์ทางเพศของบคุคลข้ามเพศ โดยไม่กดีกนัชายหรอืผูห้ญงิ
ข้ามเพศจากการสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองเกนิ โดยหมายรวมถงึการพจิารณาทบทวนในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 ∞ พจิารณาว่าผู้หญงิข้ามเพศได้รบัการยกเว้นในการเข้ารบัราชการทหารกองเกนิในฐานะผู้หญงิ ซึ่งในประเทศไทย 
ผูห้ญงิมจิ�าเป็นต้องเข้ารบัการเกณฑ์ทหาร และยงัควรพฒันาแนวทางระดบัชาตใินการเกณฑ์ทหารส�าหรบัผูห้ญงิ
ข้ามเพศด้วย

 ∞ ยกเลกิกระบวนการคัดกรองผู้หญงิข้ามเพศทุกคนซึ่งมใิช่กระบวนการที่เป็นทางการในการเกณฑ์ทหาร
 ∞ อนุญาตให้ผู้ชายข้ามเพศ และผู้หญิงข้ามเพศสมัครเข้ารับราชการทหารกองเกินเหมือนกับพลเมืองไทยคนอื่นๆ 

โดยปราศจากข้อจ�ากัดเงื่อนไขเพยีงเพราะอัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

ประเด็นและข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญ
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8. บุคคลข้ามเพศในสถานคุมขัง
กระทรวงยุติธรรม

 ∞ หมายรวมเอาบุคคลข้ามเพศที่ถูกคุมขังให้ได้การรับรองเพศสถานะ
 ∞ พฒันาแนวนางทีม่คีวามเคารพและละเอยีดอ่อนส�าหรบักระบวนการตรวจค้น และกระบวนการคมุขงับคุคลข้ามเพศบนหลกั

การของความจ�าเป็นเพื่อให้เกดิความปลอดภัยส�าหรับทุกคนในสถานคุมขัง รวมถงึบุคคลที่ อัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจาก
เพศที่ถูกก�าหนด ณ แรกเกดิ

 ∞ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ในสถานคุมขังมีความละเอียดอ่อนต่ออัตลักษณ์ทางเพศ ด้วยการอบรมในประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศสถานะ โดยที่เน้นย�า้ถึงประเด็นการตรวจค้น การคุมขัง การฟื้นฟู และการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�าหรับบุคคล
ข้ามเพศที่ถูกคุมขัง

 ∞ ด�าเนินการให้ผู้ถูกคุมขังข้ามเพศมีสิทธิในการอยู่ในที่ปลอดภัย รวมทั้งสามารถเลือกว่าจะอยู่ในสถานที่คุมขังส�าหรับผู้ชาย 
หรอืผู้หญงิ หรอืที่อื่นๆ ที่ปลอดภัยได้

 ∞ ด�าเนนิการให้บคุคลข้ามเพศในสถานคมุขงัให้สามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพในการปรบัเปลีย่นเพศทีถ่กูก�าหนด ณ แรกเกดิให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ ในระดับที่เทียบเท่ากับบุคคลข้ามเพศที่มิได้ถูกคุมขัง ทั้งนี้รวมถึงการเข้าถึงการใช้ฮอร์โมน 
และการตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง และต้องแจ้งให้บุคคลข้ามเพศตระหนักถึงประมวลระเบียบการต�ารวจฯ ข้อ 139 ตั้งแต่
เวลาที่ถูกจับกุม เพื่อให้เมื่อเป็นไปได้ บุคคลข้ามเพศสามารถได้รับการคุมขังแยกจากผู้ต้องหาคนอื่นๆ หากบุคคลข้ามเพศ
ปรารถนาเช่นนัน้

9. การให้ค�าปรึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

 ∞ ส่งเสริมให้บุคคลข้ามเพศและองค์กรบุคคลข้ามเพศได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะและให้ค�าปรึกษาในทุกระยะของ 
การพัฒนา การแก้ไข หรอืปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายที่อาจมผีลกระทบต่อบุคคลข้ามเพศโดยตรง

10. บุคคลเพศก�ากวม
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์

 ∞ ส่งเสริมให้การจ�าแนกเพศสรีระหรือเพศสถานะ รวมถึงค�าน�าหน้านามสามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการบริหารจัดการ 
ที่ไม่ยุ่งยากหากมกีารร้องขอจากบุคคลเพศก�ากวม กระบวนการบรหิารจัดการควรจะด�าเนนิไปตามมาตรฐานสทิธมินุษยชน
สากล โดยที่:

 ∞ ขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายให้บุคคลเพศก�ากวมทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ มิใช่จ�ากัดอยู่เพียง
เฉพาะบุคคลที่มอีวัยวะเพศคลุมเครอืเมื่อแรกเกดิเท่านัน้

 ∞ ยกเลิกเงื่อนไขส�าหรับบุคคลเพศก�ากวมที่มีอวัยวะเพศคลุมเครือที่ระบุว่าต้องผ่านกระบวนการศัลยกรรมเพื่อ
ร่างกายสอดคล้องกับความเป็นชายหรอืหญงิที่ถูกก�าหนดโดยสังคมจงึจะได้รับการรับรองเพศสถานะ

 ∞ ยกเลกิเงือ่นไขทีร่ะบวุ่าต้องมใีบรบัรองแพทย์ทีใ่ห้รายละเอยีดทัง้เพศสถานะ และวถิทีางเพศของบคุคลเพศก�ากวม
ก่อนที่จะสามารถเปลี่ยนค�าน�าหน้านาม เพศสรรีะ หรอืเพศสถานะ

11. การวินิจฉัยทางการแพทย์กับการรับรองเพศสถานะทางกฎหมาย
ทุกหน่วยงานภาครัฐ

 ∞ ด�าเนนิการเพือ่ยกเลกิเงือ่นไขซึง่ก�าหนดให้การวนิจิฉยัทางการแพทย์ว่าบคุคลข้ามเพศเป็น “ความผดิปกตขิองอตัลกัษณ์ทาง
เพศ” หรอืมพียาธสิภาพทางจติวทิยาลักษณะอื่นๆ เป็นเงื่อนไขส�าหรับการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลข้ามเพศ และ
การแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถงึการแต่งกายหรอืเครื่องแบบ



67

บรรณานุกรม

Areerat, Kongpob (2015). LGBT Activists to push for title law and legal recognitions. Prachatai, 14 July. 
Available at: http://prachatai.org/english/node/5313?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook (Accessed 
02 April 2016).

Asia Pacific 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.

Bangkokbiznews (2016). Announcement! 9 members of Committee on Consideration of Unfair Gender 
Discrimination. Bangkokbiznews.com, 25 July. Available at: http://www.bangkokbiznews.com/news/
detail/708917. Accessed 15 August 2016.

Bangprapa, Mongkol (2016). Official Charter Referendum Figures Posted. Bangkok Post, 11 August. Available 
at: http://www.bangkokpost.com/news/politics/1058026/official-charter-referendum-figures-posted. Accessed 
15 August 2016.

BBC Thai (2016). Stories from an inmate: When Thai prisoners will designate a special area of LGBTs – ฟงัควำม
เห็นนักโทษ เมื่อเรือนจ�ำไทยจะเปิดแดนพิเศษเพ่ือผู้มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ. Available at: https://www.youtube.com/
watch?v=Uv-9Jc1Fhkg. Accessed 28 October 2016.

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.

Chokprajakchat, Srisombat et al. (2015). 3rd National Human Rights Plan. Bangkok: Cabinet and Government 
Gazette.

Chueathai, Somyot (2013). Introduction to Law. Bangkok: Winyuchon Publication House.

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. 

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.

Human Rights Watch (2011). Rights in Transition: Making Legal Gender Recognition for Trans People a Global 
Priority. Available at: https://www.hrw.org/world-report/2016/rights-in-transition. Accessed 19 August 2016.

Human Rights Watch (2015). Thailand Gender Equality Act. Available at: https://www.hrw.org/
news/2015/09/21/thailand-gender-equality-act. Accessed 8 September 2016.

International Commission of Jurists (ICJ) (2007). Yogyakarta Principles – Principles on the application of 
international human rights law in relation to sexual orientation and gender identity.

iLaw (2014). The Story of Trans people in Male Prisons – เรื่องเล่ำควำมหลำกหลำยทำงเพศในคุก (ชำย)’ [blog], iLaw, 
22 April. Available at: https://ilaw.or.th/node/3088. Accessed 28 October 2016.

iLaw (2015). iLaw compilation of 10 major stories of 2015/2015 iLaw รวม 10 เรื่องเด่น ประจ�ำปี 2558 [Blog], 
iLaw, 28 December. Available at: http://ilaw.or.th/node/3980. Accessed 5 October 2016.

ILO, OHCHR, UNAIDS 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. Available at: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/Joint_LGBTI_
Statement_ENG.pdf. Accessed 5 August 2016.

Jumpa, Manit et al. (2003). Basic Knowledge of the Law, Bangkok. Bangkok: Darnsutha Printing Co. Ltd.

บรรณำนุกรม



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย68

Klindera, Kent (2015). Fighting for Legal Recognition for Trans Individuals in Thailand [Blog]. amfAR. 
3 August. Available at: http://www.amfar.org/Around-the-World/GMT/GMT-Blog/Fighting-for-Legal-
Recognition-for-Trans-Individuals-in-Thailand/. Accessed 2 April 2016. 

The Lancet, UNDP (June 2016). The Lancet special issue on transgender health. Available at: http://www.
thelancet.com/series/transgender-health. 

Lavers, Michael K. (2015). Colombia to Allow Gender Change without Surgery. The Washington Blade, June 
8. Available at: http://www.washingtonblade.com/2015/06/08/colombia-to-allow-gender-change-without-
surgery/. Accessed 1 November 2016.

Mahavongtrakul, Melalin (2016). Newly released research provides a framework for gender recognition law, 
but will it be enough, activists ask. Bangkok Post, 26 September. Available at: http://www.bangkokpost.com/
print/1095085/. Accessed 11 October 2016.

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. Available 
at: https://www.pressreader.com/thailand/bangkok-post/20170206/282084866539811. Accessed 12 March 
2017.

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. Available at: http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002275/227518e.pdf. Accessed 20 October 2016.

McCormick, Joseph Patrick (2015). Top Thai University Changes Uniform Guidelines to Accommodate Trans 
Students. Pink News, 10 June. Available at: http://www.pinknews.co.uk/2015/06/10/top-thai-university-
changes-uniform-guidelines-to-accommodate-trans-students. Accessed 29 August 2016.

MSDHS (n.d.) Child Identification Card, New Dimension, Many Benefits. M Society. Available at: http://
www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=1722. Accessed 20 March 2016.

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].

National Human Rights Commission of Thailand (n.d.) Mandates. Available at: http://www.nhrc.or.th/
AboutUs/The-Commission/Mandates.aspx. Accessed 15 August 2016.

National Human Rights Commission of Thailand (2015). NHRC signing an agreement with transgender and 
entertainment establishment. Available at: http://www.nhrc.or.th/News/Information-News/กสม-ร่วมท�ำบันทึก
ข้อตกลงระหว่ำงคนข้ำมเพศกับสถำนบันเ.aspx. Accessed 25 August 2016.

Neabklang, S. (2010). Introduction to Law. Legal Textbook Development Center, Payao University. 

Open Society Foundations (2014a). License to Be Yourself: Laws and advocacy for legal gender recognition 
of trans people. Available at: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/license-to-be-
yourself-20140501.pdf. Accessed 1 November 2016.

Open Society Foundations (2014b). License to be yourself: Trans Children and Youth. Available at: https://www.
opensocietyfoundations.org/sites/default/files/lgr_trans-children-youth-20151120.pdf. Accessed 1 November 
2016. 

Panyawong, S. (2011). Explanation on Fundamental Public Law, School of Law, University of Phayao.

Phumhiran, Chanikan (2015). Transgender model appeals to NHRC over alleged ban from pub. The Nation, 10 
February. Available at: http://www.nationmultimedia.com/news/national/aec/30253724. Accessed 25 August 
2016.



69

Prachatai English (2017). Our Genders Need no Approval from the State: LGBT Activists. Prachatai, 15 March. 
Available at: http://prachatai.org/english/node/7006. Accessed 17 March 2017.

Preechasilpakul, S. (2013). Persons with sexual diversity in legal system. Bangkok: Foundation for SOGI Rights 
and Justice.

Sangsrikaew, Watcharin (2003). Legal Status of Transsexual Individuals [LLM Thesis]. Faculty of Law, 
Thammasat University.

Sangsrikaew, W. (2013). Administrative Order for Transgender. Academic Papers of Senate Law Data 
and Coordination Service Center, 4 November. Available at: http://www.snc.lib.su.ac.th/serindex/dublin.
php?&f=dublin&ID=13399501112. Accessed 22 October 2016.

Solares, Mateo Rodrigo and Edelman, Elijah Adiv (2016). Bolivia Prioritizes Transgender and Transsexual 
Human Rights, Anthropology News, 19 May. Available at: http://www.anthropology-news.org/index.
php/2016/08/31/bolivia-prioritizes-transgender-and-transsexual-human-rights/. Accessed 1 November 2016.

Neabklang, Somsak (2010). Introduction to Law. Legal Textbook Development Center, Payao University.

Sornsuphap, J. (2010). Legal Problems on Sex Transformation and The Postoperative Transsexuals (ปัญหำทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรผ่ำตัดแปลงเพศและบุคคลที่ผ่ำตัดแปลงเพศแล้ว) [Master’s Thesis]. Chulalongkorn University.

Suriyasarn, Busakorn (2014). Gender Identity and Sexuality in Thailand: Promoting Rights, Diversity and Equality 
in the World of Work (PRIDE). Bangkok: ILO.

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]. Available at: http://tgeu.org/
who-publishes-icd-11-beta/. Accessed 1 November 2016.

TGEU (2014b). Danish Trans Law Amendments 2014. Available at: http://tgeu.org/danish-trans-law-
amendments-2014-l-182-motion-to-amend-the-act-on-the-danish-civil-registration-system. Accessed 9 
August 2016.

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.

TGEU (2016). Norway Approves Legal Gender Recognition Based on Self Determination [Press Release]. 
Available at: http://tgeu.org/norway-lgr/. (Accessed 20 December 2016).

TNN24 (2015). 9 members of Gender Equality Promotion Commission are named. TNN Thailand, 31 October. 
Available at: http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=81942&t=news. Accessed 15 August 2016.

Transgender Equality Network Ireland (2015a). Gender Recognition and Transgender Young People. Available at: 
http://teni.ie/attachments/8156eb45-14af-4804-aac4-412a3f6cdec1.PDF. Accessed 5 October 2016.

Transgender Equality Network Ireland (2015b). Legal Gender Recognition in Ireland. Available at: http://www.
teni.ie/page.aspx?contentid=586. Accessed 9 August 2016.

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. Available at: http://www.refworld.
org/docid/4a60961f2.html. Accessed 23 January 2018.

UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (2010). General Recommendation No. 28 
on the Core Obligations of States Parties, 16 December, CEDAW/C/GC/28.

UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (2015). General Recommendation No. 33 
on Women’s Access to Justice, 23 July, CEDAW/C/GC/33.

UN Committee on the Rights of the Child (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.

บรรณำนุกรม



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย70

UNDP (2015). UNDP Partners with Royal Thai Government and ‘Being LGBTI in Asia’ to launch new 
Gender Equality Act [Blog], 3 September. Available at: http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/
presscenter/pressreleases/2015/09/02/undp-partners-with-royal-thai-government-and-being-lgbti-in-asia-to-
launch-new-gender-equality-act-.html. Accessed 5 February 2016.

UNDP, APTN (2017). Legal Gender Recognition: A Multi-Country Legal and Policy Review in Asia.

UNDP, USAID (2014). Being LGBT in Asia: Thailand Country Report. Bangkok.

UNESCO (2015). From insult to inclusion: Asia-Pacific report on school bullying, violence and discrimination on the 
basis of sexual orientation and gender identity. Bangkok.

UN Free and Equal (2015). Fact sheet: Intersex. Available at: https://unfe.org/system/unfe-65-Intersex_
Factsheet_ENGLISH.pdf. Accessed 1 November 2016.

UN Human Rights Council (2013). Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, 1 February, A/HRC/22/53. Available at: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf. Accessed 28 March 2016.

UN Human Rights Council (2016). Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, 5 January , A/HRC/31/57, paras 34–36. Available at: https://documents-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/000/97/PDF/G1600097.pdf?OpenElement. Accessed 31 October 2016.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2008). Handbook for prison managers and policymakers on 
Women and Imprisonment, Criminal Justice Handbook Series 

UNODC (2009). Handbook on Prisoners with special needs. Criminal Justice Handbook Series. Available at: 
https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf. Accessed 31 
October 2016.

UN 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.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2015). Discrimination and violence against individuals 
based on their sexual orientation and gender identity. Report of the United Nations High Commissioner for Human 
Rights, 4 May, A/HRC/29/23. Available at: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
HRC/29/23&referer=/english/&Lang=E. Accessed 19 April 2016.

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.

United States Agency for International Development (USAID), United Nations Development Programme 
(UNDP), Asia Pacific Transgender Network (APTN), Health Policy Project (HPP) (2015). Blueprint for the 
Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities. Washington, DC: Futures Group, 
Health Policy Project.

Winter, Sam et al. (2016). Transgender people: health at the margins of society, The Lancet, Volume 388, Issue 
10042, pp. 390–400.

World Professional Association for Transgender Health (WPATH) (2010). De-psychopathologization Statement. 
May 26. Available at: http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351&pk_
association_webpage=3928. Accessed 25 August 2016.

World Health Organization (1992). The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: Clinical 
descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization.

WHO (2015). Sexual health, human rights and the law. Available at: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/175556/1/9789241564984_eng.pdf. Accessed 4 April 2016.



71

WHO, OHCHR, UN Women, UNAIDS, UNDP, UNFPA and UNICEF (2014). Eliminating forced, coercive 
and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement. Available at: http://www.who.int/
reproductivehealth/publications/gender_rights/eliminating-forced-sterilization/en/. Accessed 28 March 2016.

บรรณำนุกรม



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย72

กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติ
ประเทศไทย
พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2484
ค�าพพิากษาศาลปกครองกลาง คดหีมายเลขแดงที่ 1540/2554
พระราชบัญญัตวิธิปีฏบิัตริาชการทาง.ปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบยีบส�านักทะเบยีนกลางว่าด้วยการจัดท�าทะเบยีนราษฎร พ.ศ.2535 ข้อ 115
พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยค�าน�าหน้านามเด็ก พ.ศ. 2464
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์
ประมวลกฎหมายแพ่ง
พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัตกิารทะเบยีนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัตคิ�าน�าหน้านามหญงิ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
แนวทางปฏบิตัสิ�าหรบัจติแพทย์ในการช่วยเหลอืผู้ทีม่ปัีญหาเอกลกัษณ์ทางเพศ 2552 ราชวทิยาลยัจติแพทย์แห่งประเทศไทย (18 
กันยายน 2552)
พระราชบัญญัตคิณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิพ.ศ. 2542
ข้อบังคับมหาวทิยาลัยมหดิล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศกึษา พ.ศ.2553
พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2516) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2518) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497
กฎกระทรวง ฉบับที่ 75 (พ.ศ.2555) ภายใต้พระราชบัญญัตริับราชการทหาร พ.ศ. 2497
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าด้วยเครื่องแบบนักเรยีน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน พ.ศ.2526
พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัตบิัตรประจ�าตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัตสิ่งเสรมิการจัดสวัสดกิารสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก�าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับ
บรกิารสวัสดกิารสังคม พ.ศ.2555
พระราชบัญญัตชิื่อบุคคล พ.ศ. 2505
ประมวลระเบยีบการต�ารวจเกี่ยวกับคด:ี ระเบยีบที่ 139 พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการค้าประเวณ ีพ.ศ. 2539
ระเบยีบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏบิัตติ่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ. 2549 ข้อ 24
ระเบยีบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดท�าบัตรประจ�าประชาชน พ.ศ. 2554 ข้อ 11
ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจรยิธรรมแห่งวชิาชพีเวชกรรม เรื่อง เกณฑ์การรักษาเพื่อแปลงเพศ พ.ศ. 2552
ระเบยีบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสอืเดนิทาง พ.ศ. 2548
ค�าพพิากษาศาลฎกีาที่ 157/2524
มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผดิชอบทางสังคมของธุรกจิไทย มรท. 8001 – 2553



73

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]

บรรณำนุกรม



การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและนโยบาย74

ภาคผนวก

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในประเด็นการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทยครั้งที่ 1
21 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ณ อำคำรส�ำนักงำนสหประชำชำติ กรุงเทพมหำนคร 

อัจฉราฉว ีหาสุณหะ นักพัฒนาสังคมช�านาญการพเิศษ กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

กันตพงศ์ รังษสีว่าง ผู้อ�านวยการฝ่ายนติกิาร กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ 

พันธุ์พงศ์ อัศวชัยโสภณ เจ้าหน้าที่วเิคราะห์แผนและนโยบาย กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

ทพิวรรณ จติรัตน์ เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการ ส�านักบรหิารทางทะเบยีน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

ดร. แท้จรงิ ศริพิานชิ กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
(NHRCT)

มนต์สวรรค์ วุฒยิิ่งยง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนธิเิอ็มพลัส 

เคท ครัง้พบิูลย์ ผู้ร่วมก่อตัง้ และ คณะท�างาน มูลนธิเิครอืข่ายเพื่อนกะเทยไทย 
เพื่อสทิธมินุษยชน(Thai TGA) 

ณัท ไกรเพชร ผู้ประสานงานเครอืข่าย เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 
(APTN) 

ฐติญิานันท์ หนักป้อ ผู้อ�านวยการ มูลนธิซิสิเตอร์ส

วรรณพงษ์ ยอดเมอืง ที่ปรกึษา UNDP UNDP 

รณภูม ิสามัคคคีารมย์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

นาดา ไชยจติต์ นักกจิกรรมอสิระด้านสทิธบิุคคล 
ข้ามเพศและอนิเทอร์เซ็กส์ 
และ ที่ปรกึษา UNDP 

เครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศ (TMAT) 
เครอืข่ายสุขภาพและโอกาส (HON)
UNDP 

บุษกร สุรยิสาร ที่ปรกึษา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

แจ็ค เบริ์น ที่ปรกึษา ระดับภูมภิาค ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค

เอสเธอร์ กสิโมดิ ที่ปรกึษา ระดับภูมภิาค ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค

คาทร ีควิโิอจา Programme Specialist ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค



75

เจนเซ่น เบริ์น เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน และ 
ความหลากหลายทางเพศ 

ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค

เออร์เนสท์ โนรอนฮา เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค

ทเีวยี กวม นักศกึษาฝึกงาน โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ 
ประจ�าภูมภิาคเอเชยีและแปซฟิิค 

สุภาณ ีพงษ์เรอืงพันธุ์ เจ้าหน้าที่ด้านธรรมาภบิาล สทิธิ
มนุษยชน และความหลากหลาย 
ทางเพศ 

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ 
ประจ�าประเทศไทย 

ภำคผนวก
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รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสนทนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการรับรองอัต
ลักษณ์ทางเพศในประเทศไทย ครั้งที่ 2
16 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 ณ อำคำรส�ำนักงำนสหประชำชำติ กรุงเทพมหำนคร 

พ.ต.อ. อภชิา ถาวรศริิ ผู้ก�ากับการ กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 3 
กองคดอีาญา
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ดร. ดล บุนนาค ผู้พพิากษาหัวหน้าศาลเยาวชน 
และครอบครับ จังหวัดสกลนคร

ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสกลนคร

ค�านวณ วบิูลย์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบยีนสทิธ ิ
และสถานะภาพบุคลล  
ส่วนการทะเบยีนทั่วไป 

ส�านักบรหิารการทะเบยีน
กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

กรรณกิาร์ เจรญิลักษณ์ เลขานุการกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรยีน 
คณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืกปฏบิัติ
ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

กรมกจิการสตรแีละสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ 

เกดิโชค เกษมวงศ์จติร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสรมิ
และระงับข้อพพิาท

กรมคุ้มครองสทิธแิละเสรภีาพ
กระทรวงยุตธิรรม

กติพิร บุญอ�่า เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
(NHRC)

พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการกองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดนิแดน
กระทรวงกลาโหม

พงษ์ธร จันทร์เลื่อน กรรมการ คณะกรรมการส่งสรมิความเท่าเทยีม 
ระหว่างเพศ

สุรเชษฐ์ สถตินริามัย กรรมการ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

เจษฏา แต้สมบัติ ผู้อ�านวยการ มูลนธิเิครอืข่ายเพื่อนกะเทยไทย 
เพื่อสทิธมินุษยชน (Thai TGA) 

กฤตธพีัฒน์ โชตฐิานติสกุล ผู้ร่วมก่อตัง้ เครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย (TMAT)

มนต์สวรรค์ วุฒยิิ่งยง เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนธิเิอ็มพลัส 

นัยนา สุภาพึ่ง ผู้อ�านวยการ มูลนธิธิรีนาถ กาญจนอักษร

ณัท ไกรเพชร ผู้ประสานงานเครอืข่าย เครอืข่ายบุคคลข้ามเพศแห่งเอเชยีและแปซฟิิก 
(APTN) 

ฐานกาญจน์ วงศ์วศิษิฎ์ศลิป์ ผู้ก่อตัง้ กลุ่มพลังบันดาลใจบุคคลข้ามเพศ 
(Transpiration Power)

ทฤษฎ ีสว่างยิ่ง  ผู้อ�านวยการ เครอืข่ายสุขภาพและโอกาส พัทยา (HON) 

บุญชู แจ้งเจรญิกจิ ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

มหาวทิยาลัยมหดิล

รณภูม ิสามัคคคีารมย์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
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รศ.นพ. ศริชิัย จนิดารักษ์ หัวหน้าภาควชิาศัลยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลัย ศัลยแพทย์ตกแต่ง
ประจ�าสถาบัน PAI

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และ สถาบัน PAI

ดร. วมิลเรขา ศริชิัยราวรรณ ผู้อ�านวยการ ศูนย์ช่วยเหลอืประชาชน
และพัฒนาทักษะทางกฎหมาย 

คณะนติศิาสตร์
บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยพะเยา 

ดร. บุษกร สุรยิสาร ที่ปรกึษา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

สุภาณ ีพงษ์เรอืงพันธุ์ เจ้าหน้าที่ด้านธรรมภบิาล  
สทิธมินุษยชน และความหลากหลาย
ทางเพศ 

ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
ประจ�าประเทศไทย 

นาดา ไชยจติต์ นักกจิกรรมอสิระด้านสทิธบิุคคล 
ข้ามเพศและอนิเทอร์เซ็กส์  
และที่ปรกึษา UNDP 

UNDP 

วรรณพงษ์ ยอดเมอืง ที่ปรกึษา UNDP UNDP 

ภำคผนวก
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ข้อมูลส่วนหนึ่งจากมาตรฐานแรงงานไทย  
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย มรท. 8001 – 2553

5.6 การเลือกปฏิบัติ
5.6.1 สถานประกอบกิจการต้องไม่กระท�า หรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ทั้งการจ่ายค่าจ้าง และ 

ค่าตอบแทนในการท�างาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นหรือต�าแหน่งหน้าที่  
การเลกิจ้าง การเกษยีณอายุการท�างานและอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาต ิเชื้อชาต ิศาสนา ภาษา 
อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ความพกิาร การตดิเชื้อเอชไอว ีการเป็นผูป่้วยเอดส์ การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการ
ลูกจ้าง ความนยิมในพรรคการเมอืง หรอืแนวความคดิส่วนบุคคลอื่นๆ

5.6.2 สถานประกอบกจิการต้องไม่ขดัขวาง แทรกแซง หรอืกระท�าการใดๆ ทีจ่ะเป็นผลกระทบต่อการใช้ส้ทิธขิองลกูจ้างที่
ไม่มผีลเสยีหายต่อกจิการ ในการด�าเนนิกจิกรรมทีเ่กีย่วกบเชื้อชาต ิประเพณปีระจ�าชาต ิศาสนา เพศ ความพกิาร การเป็นกรรมการ
ลูกจ้าง การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน หรอืพรรคการเมอืงและการแสดงออกตามทัศนคตสิ่วนบุคคลออื่นๆ
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รายชื่อบุคคลผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยโดยนักวจิัย นาดา ไชยจติต์ และ วรรณพงศ์ ยอดเมอืง 

พ.ต.อ. อภชิา ถาวรศริ ิผู้ก�ากับการ, กลุ่มงานตรวจสอบส�านวน 3 กองคดอีาญา 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คุณฐานกาญจน์ วงศ์วิศิษฎ์ศิลป์, นักกิจกรรมกลุ่ม Transpiration Power และอดีตนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ.2558

คุณบุญชู แจ้งเจรญิกจิ, ผู้อ�านวยการกองกฎหมายและศูนย์ข้อมูลข่าวสารมหาวทิยาลัยมหดิล
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คุณกันตพงศ์ รังสีสว่าง, ผู้อ�านวยการฝ่ายกฎหมาย กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 มนีาคม พ.ศ.2559

คุณค�านวณ วิบูลย์พันธ์, หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนสิทธิและสถานะภาพบุคคล ส่วนการทะเบียนทั่วไป ส�านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24 มนีาคม พ.ศ.2559

คณุเกดิโชค เกษมวงศ์จติร, ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านการส่งเสรมิและระงบัข้อพพิาท กรมคุม้ครอง สทิธแิละเสรภีาพกระทรวงยตุธิรรม 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559

คุณกติพิร บุญอ�่า, เจ้าหน้าที่ด้านสทิธมินุษยชน คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 มนีาคม พ.ศ.2559

คุณกฤตธพีัฒน์ โชตฐิานติสกุล, ประธานเครอืข่ายผู้ชายข้ามเพศแห่งประเทศไทย 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559

พ.ท. ปิยะชาต ิประสานนาม, ทหารกองการสัสด ีกองการรักษาดนิแดน สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 มนีาคม พ.ศ.2559

รศ.นพ. ศริชิัย จนิดารักษ์, ศัลยแพทย์ตกแต่งประจ�าสถาบัน PAI สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มนีาคม พ.ศ.2559

คณุรณภมู ิสามคัคคีารมย์, คณะอนกุรรมการร่างอนบุญัญตัติามพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 สมัภาษณ์
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

คุณวรนฐิฐา บัณฑติผู้ชายข้ามเพศ จากคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558

ภำคผนวก
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โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ส�านักงานประเทศไทย
ชั้น 12 อำคำรสหประชำชำติ
ถนนรำชด�ำเนินนอก 
กรุงเทพมหำนคร 10200 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2304 9191
โทรสำร: +66 2280 4294
Twitter: @UNDPThailand
เว็ปไซต์: http://www.th.undp.org/


