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หน่วยที ่8 

ความเท่าเทียมกนัทางเพศสภาพ 
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แผนการสอนประจ าหน่วย 
 
ชุดวิชา  การพฒันามนุษยใ์นบรบิทโลก 
หน่วยท่ี 8 ความเท่าเทยีมกนัทางเพศสภาพ 
ตอนท่ี 

8.1 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ 
8.2 การพฒันาและการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศทีค่รอบคลุม 
8.3 ปญัหาและแนวโน้มการพฒันาดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศในบรบิทโลกและในประเทศไทย 

 
แนวคิด 

1. แนวคดิเรือ่งเพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีและค านิยามของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ประกอบดว้ย 3 
มติทิีต่อ้งพจิารณารว่มกนั ไดแ้ก่ เพศทางรา่งกายสรรีะ เพศทีเ่ป็นบทบาททางสงัคม และเพศในทาง
กามารมณ์ เพศสมัพนัธ ์และอารมณ์ความรูส้กึ 
2. แนวคดิเกีย่วกบักรอบความรว่มมอืระหว่างประเทศ และสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิ
ความเสมอภาคระหว่างเพศ 
3. ปญัหาและแนวโน้มการพฒันาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเท่าเทยีมของมนุษย์ในบรบิทโลก 

 
วตัถปุระสงค ์

เมือ่ศกึษาหน่วยที ่15 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 
1. อธบิายเรือ่งเพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีและความหลากหลายทางเพศได ้
2. อธบิายเกีย่วกบัสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศได ้
3. อธบิายและวเิคราะหป์ญัหาและแนวโน้มการพฒันาดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศในบรบิทโลกและ
ในประเทศไทยได ้

 
กิจกรรมระหว่างเรียน 

1. ท าแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนหน่วยที ่8 
 2. ศกึษาเอกสารการสอนตอนที ่8.1 - 8.3 
 3. ปฏบิตักิจิกรรมตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในเอกสารการสอน 

4. ฟงัรายการวทิยกุระจายเสยีง (ถา้ม)ี 
5. ชมรายการวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 
6. เขา้รบับรกิารการสอนเสรมิ (ถา้ม)ี 
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7. แบบประเมนิผลตนเองหลงัเรยีนหน่วยที ่8 
 
ส่ือการสอน 

1. เอกสารการสอน 
2. แบบฝึกปฏบิตั ิ

 3. รายการสอนทางวทิยกุระจายเสยีง (ถา้ม)ี 
 4. รายการสอนทางวทิยโุทรทศัน์ (ถา้ม)ี 
 
การประเมินผล 

1. ประเมนิผลจากแบบประเมนิผลตนเองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
2 ประเมนิผลจากกจิกรรมและแนวตอบทา้ยเรือ่ง 
3. ประเมนิผลจากการสอบไล่ประจ าภาคการศกึษา 

 
เม่ืออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
หน่วยท่ี 8 ในแบบฝึกปฏิบติั แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป 
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ตอนที ่8.1 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศ 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่8.1 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

8.1.1 แนวคดิเรือ่ง เพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีและค านิยามของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
 8.1.2 พฒันาการความหลากหลายทางเพศในบรบิทโลก และในสงัคมไทย 
 
แนวคิด 

1. แนวคดิเรือ่งเพศ เพศภาวะ เพศวถิ ีกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประกอบดว้ย 3 มติ ิไดแ้ก่ เพศทางร่างกายสรรีะ เพศทีเ่ป็นบทบาททางสงัคม และเพศในทางกามารมณ์ 
เพศสมัพนัธ ์และอารมณ์ความรูส้กึ 
2. พฒันาการความหลากหลายทางเพศในอารยธรรมต่างๆ ไมไ่ดเ้พิง่จะเกดิขึน้ในปจัจบุนั แต่ไดม้มีานาน
แลว้ตัง้แต่สมยัโบราณ 

วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่8.1 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายเรือ่งความหลากหลายทางเพศและความเสมอภาคระหว่างเพศได ้
2. อธบิายการเปลีย่นแปลงของประเดน็ความหลากหลายทางเพศในสงัคมบรบิทโลกและประเทศไทยได ้
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เรือ่งที ่8.1.1 
แนวคิดเร่ือง เพศ เพศภาวะ เพศวิถี และค านิยามของกลุ่ม 
ความหลากหลายทางเพศ 
 

ในปจัจบุนัความเขา้ใจในสงัคมหรอืการสื่อความหมายของภาษาทีเ่กี่ยวกบั “เพศ” ของบุคคลนัน้ ไมไ่ดย้ดึ
โยงแค่เพศทีเ่ป็นอวยัวะรา่งกาย หรอืเพศตามค าน าหน้าชื่อเท่านัน้ ในความเขา้ใจของสงัคมในปจัจบุนั ค าเรยีก
หรอืค าศพัทท์ีใ่ชเ้รยีกบุคคลทีไ่มไ่ดแ้สดงออกเป็นหญงิหรอืชายตรงตามเพศก าเนิดไดป้รากฎขึน้มากมาย เช่น 
เกย ์กะเทย ทอม ดี ้ผูห้ญงิขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ เป็นตน้ การเกดิขึน้หรอืการรวมกลุ่มของบุคคลเหล่านี้ไดท้า้
ทายแนวคดิความเชื่อเรือ่งเพศแบบเดมิทีย่ดึเอาเพศก าเนิดเป็นทีต่ ัง้ ชุดความรูน้ี้ถูกรือ้ถอนจากแนวคดิสมยัใหม่
ซึง่ไดร้บัอทิธพิลตัง้แต่จากแนวคดิสตรนีิยมรวมถงึแนวคดิเรือ่งสทิธมินุษยชนทีแ่พร่หลายและถูกหลอมรวมเขา้สู่
แนวคดิกระแสหลกัในการพฒันามนุษยแ์ละพฒันาสงัคมต่อมา 

ดงันัน้เราจงึตอ้งท าความเขา้ใจกบัแนวคดิเรือ่งเพศทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนั ซึง่อาจจะเป็นเรือ่งทีซ่บัซอ้นใน
บรบิทของสงัคมไทยทีม่กีารใชค้ าศพัทค์ าว่า “เพศ” เพยีงค าเดยีว แต่กนิความหมายไดห้ลายมติ ิซึง่ต่างจากการ
ใชค้ าศพัทใ์นภาษาองักฤษทีม่อียูห่ลายค าทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น Sex ทีห่มายถงึเพศทางร่างกาย Gender ซึง่มกัถูก
แปลเป็นภาษาไทยว่า เพศสภาพ เพศภาวะ หรอืเพศสภาวะ และ Sexuality หรอื Sexual Orientation ซึง่จะ
หมายถงึเพศในความหมายเกีย่วกบักามารมณ์ ความรูส้กึดงึดดู อารมณ์ปรารถนาทางเพศหรอืความรกัใครช่อบ
พอ มกัถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า เพศวถิ ี

แนวคดิเรือ่งเพศจงึประกอบไปดว้ย 3 มติทิีต่อ้งพจิารณารว่มกนั ไดแ้ก่ เพศทางร่างกายสรรีะ (Sex) เพศ
ทีเ่ป็นบทบาททางสงัคม (Gender) และเพศในทางกามารมณ์ เพศสมัพนัธ ์และอารมณ์ความรูส้กึ (Sexuality, 
Sexual Orientation) 

1. เพศสรีระ (Sex) หรอืมกัใชค้ าว่าเพศโดยก าเนิด หมายถงึ อวยัวะเพศ ลกัษณะเพศทางกายภาพที่
มองเหน็จากภายนอก และเพศทีถู่กระบุทางพนัธุกรรมหรอืโครโมโซม เช่น คนทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศชาย หรอื
โครโมโซม XY หรอืคนทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศหญงิ หรอืมโีครโมโซม XX เพศสรรีะมกัเป็นถูกใชเ้ป็นตวัก าหนดเพศ
ทีถู่กรบัรองในทางกฎหมายหรอืถูกรบัรองอย่างเป็นทางการโดยระบบของรฐั เช่น ในประเทศไทย เดก็ทีเ่กดิมามี
อวยัวะเพศชาย จะไดร้บัการจดทะเบยีนการเกดิเป็นเพศชาย และไดร้บัค าน าหน้าว่า เดก็ชาย เดก็ทีเ่กดิมามี
อวยัวะเพศหญงิยอ่มไดร้บัค าน าหน้าว่าเดก็หญงิ ทัง้นี้เป็นไปตามกฎหมายหรอืขอ้บญัญตัทิีร่ฐัก าหนด 

อยา่งไรกต็าม โดยธรรมชาตแิลว้นัน้ ยงัมบีุคคลทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศ หรอืมลีกัษณะทางกายภาพ หรอื
พนัธุกรรมทีไ่มส่ามารถระบุไดว้่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง หรอืทีเ่รยีกว่า Intersex จากการบนัทกึทางสถติขิอง 
Intersex Society of North America เดก็ทีเ่กดิมาแลว้มลีกัษณะของ Intersex มปีระมาณ 1 คน ต่อเดก็ทีเ่กดิ 
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1,000 – 2,000 คน1 การเกดิขึน้ของบุคคลทีเ่ป็น Intersex แสดงใหเ้หน็ว่าแมแ้ต่เพศทางสรรีะทีเ่กดิโดยธรรมชาติ
นัน้ กไ็มไ่ดม้แีค่สองเพศเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามหลายหลากทางเพศสรรีะอื่นๆ หลากหลายรปูแบบทีเ่กดิขึน้ตาม
ธรรมชาตเิช่นเดยีวกนั ดงันัน้ในหลายๆ ประเทศจงึมกีารปกป้องสทิธขิองเดก็ทีเ่ป็น Intersex โดยไม่ท าการผ่าตดั
เปลีย่นแปลงอวยัวะเพศของเดก็ แต่รอใหเ้ดก็เตบิโตพอทีจ่ะรบัรูแ้ละเลอืกเพศทีต่นเองตอ้งการจะเป็น ดงัเช่น ใน
เยอรมนันีมกีารออกกฎหมายใหเ้ดก็แรกเกดิทีย่งัไมส่ามารถระบุเพศไดร้บัการจดทะเบยีนการเกดิในเพศ “X” 
จนกว่าเดก็จะเตบิโตและสามารถตดัสนิใจเลอืกเพศของตนเองได2้ 

2. เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถงึ บทบาทความเป็นเพศทีถู่กก าหนดและประกอบสรา้ง
ขีน้จากขนบธรรมเนียม ประเพณ ีโครงสรา้งอ านาจ และกลไกทางสงัคมต่างๆ ซึง่ส่งผลต่อการนิยามตนเอง
หรอือตัลกัษณ์ทางเพศ (Gender Identity) และการแสดงบทบาททางเพศ หรอืตวัตนทางเพศของบุคคลในสงัคม 
เช่น การแสดงบทบาทความเป็นหญงิ หรอืความเป็นชาย หรอืความเป็นเพศอื่นๆ ในสงัคมของบุคคล เพศสภาพ
เป็นผลลพัธจ์ากกระบวนการขดัเกลาทางสงัคมทีเ่ชื่อมโยงกบัทศันคต ิความเชื่อ วฒันธรรม ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีซึง่ไมม่สีถานะตายตวั สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามยคุสมยั ตามความแตกต่างทาง
สงัคมและวฒันธรรม และไม่จ าเป็นจะต้องสอดคลอ้งกบัเพศสรรีะหรอืเพศก าเนิดกไ็ด ้อยา่งไรกต็าม ในสงัคมทีม่ ี
การควบคุมบทบาททางเพศสภาพและบรรทดัฐานความเป็นหญงิความเป็นชาย (Gender Norm) สงู บุคคล
อาจจะไมส่ามารถแสดงออกความเป็นเพศของตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที ่และจ าตอ้งแสดงออกบทบาททางเพศตามที่
สงัคมก าหนด เช่น เกดิเป็นผูห้ญงิตอ้งเรยีบรอ้ย ตอ้งใส่กระโปรง เป็นผูช้ายตอ้งเขม้แขง็ เป็นผูน้ า ไม่รอ้งไห ้เป็น
ตน้ การควบคุมบทบาททางเพศสภาพเหล่านี้ส่งผลท าใหค้นกลุ่มหนึ่งทีแ่สดงออกผกิแผกไปจากบรรทดัฐานทาง
สงัคมถูกตตีราท าใหเ้ป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group) 

บุคคลทีม่เีพศสภาพแตกต่างจากเพศก าเนิดนัน้หมายถงึบุคคลทีเ่กดิมาเป็นเพศก าเนิดหน่ึงแต่นิยาม
ตนเอง หรอืแสดงออกแตกต่างออกไป ไมส่อดคลอ้งกบัเพศก าเนิด ซึง่ในภาษาองักฤษเรยีกว่า Transgender 
หรอืคนขา้มเพศ คนขา้มเพศก าหนดนิยามตนเองหรอืมสี านึกรูว้่าตนเองมเีพศสภาพทีแ่ตกต่างจากเพศสรรีะ และ
บทบาททางเพศทีส่งัคมก าหนด โดยแบ่งออกเป็นบุคคลทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศชายแต่นิยามตนเองและแสดง
ออกเป็นผูห้ญงิ (Male - to - female) ในภาษาไทยเรยีกว่า ผูห้ญงิขา้มเพศ และบุคคลทีเ่กดิมามอีวยัวะเพศหญงิ 
แต่แสดงออกหรอืนิยามตนเองว่าเป็นผูช้าย (Female - to - male) ในภาษาไทยเรยีกว่าผูช้ายขา้มเพศ (การ
ก าหนดค าเรยีกนัน้จะยดึเพศทีบุ่คคลนัน้ตอ้งการจะเป็นเป็นหลกั) ในกลุ่มคนขา้มเพศยงัมคีวามหลากหลาย
ของอตัลกัษณ์และการแสดงออกในหลายระดบั ซึง่ขึน้อยูก่บัความพอใจ ความตอ้งการ ความพรอ้มในดา้นต่างๆ 
ของแต่ละบุคคล บางคนอาจจะพอใจในการแต่งกายและแสดงออกขา้มเพศ แต่ไมต่อ้งการใชฮ้อรโ์มนเพื่อ
เปลีย่นแปลงรา่งกาย หรอืไมเ่ขา้รบัการผ่าตดัแปลงเพศกไ็ด ้(ทัง้นี้ อาจจะขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัทางเศรษฐกจิของแต่
ละบุคคลดว้ย) หรอืบางคนอาจจะตอ้งการเปลีย่นเพศสรรีะดว้ยการผ่าตดัแปลงเพศ และการใชฮ้อรโ์มนเพื่อขา้ม

                                                           
1 ขอ้มลูจาก http://www.isna.org/faq/frequency 
2 สามารถอ่านขา่วเพิม่เตมิไดต้าม https://www.thairath.co.th/content/364187 
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ไปเป็นเพศทีต่นเองเป็นอย่างสมบรูณ์ ในปจัจบุนัเทคโนโลยทีางการแพทยพ์ฒันาไปมากและสามารถท าการ
ผ่าตดัแปลงเพศจากหญงิเป็นชาย และชายเป็นหญงิไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ในหลายประเทศมกีารรบัรองเพศที่
เปลีย่นแปลงใหมข่องคนขา้มเพศอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยการอนุญาตใหเ้ปลีย่นค าน าหน้า และรบัรองสทิธิ
ตามเพศทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่จะกล่าวในบทต่อไป 

3. เพศวิถี (Sexuality) หมายถงึ วถิชีวีติทางเพศในทางกามารมณ์ และในดา้นตวามรกัความรูส้กึ ซึง่
หมายรวมถงึรสนิยมทางเพศ ความรูส้กึดงึดดู ความปรารถนาทางเพศ ความรูส้กึรกัใครช่อบพอ หรอืพฤตกิรรม
ในความสมัพนัธท์างเพศของบุคคล ซึง่สามารถแบ่งออกไดด้งันี้ การรกัเพศตรงข้าม (Heterosexuality) 
หมายถงึการทีบุ่คคลรกัใคร่ชอบพอ พงึพอใจ หรอืมคีวามรูส้กึดงึดูดทางเพศต่อบุคคลทีม่อีตัลกัษณ์หรอืการ
แสดงออกทางเพศทีต่รงขา้มกบัตนเอง เช่น ความรกัระหว่างชายกบัหญงิ การรกัเพศเดียวกนั 
(Homosexuality) หมายถงึการทีบุ่คคลรกัใครช่อบพอ พงึพอใจ หรอืมคีวามรูส้กึดงึดดูทางเพศต่อบุคคลทีม่อีตั
ลกัษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศแบบเดยีวกบัตนเอง การรกัสองเพศ (Bisexuality) การทีบุ่คคลรกัใครช่อบ
พอ พงึพอใจ หรอืมคีวามรูส้กึดงึดดูทางเพศต่อบุคคลทีม่อีตัลกัษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศทีต่รงขา้มกบั
ตนเอง และบุคคลทีม่อีตัลกัษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศแบบเดยีวกบัตนเอง (ทัง้นี้ไมไ่ดห้มายถงึการรกัหรอืมี
ความสมัพนัธก์บัคน 2 คนในเวลาเดยีวกนั) นอกจากน้ีในสงัคมปจัจบุนัยงัมกีารนิยามบุคคลทีร่ะบุว่าตนเองไมไ่ด้
รกั ไมไ่ดช้อบเพศใดๆ หรอืไมไ่ดช้อบบุคคลแบบหนึ่งแบบใดเลย ในภาษาองักฤษเรยีกว่า Asexual และบุคคล
ระบุว่าตนเองรกัและพงึพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได ้โดยไม่มขีอ้จ ากดัในเรือ่งเพศ ทัง้เพศสรรีะ เพศสภาพ และ
เพศวถิ ีในภาษาองักฤษเรยีกบุคคลกลุ่มนี้ว่า Pansexual 

การท าความเขา้ใจต่อความซบัซอ้นของมติต่ิางๆ ของ “เพศ” เป็นสิง่ส าคญัเพื่อท าความเขา้ใจความ
หลากหลายทางเพศ และอตัลกัษณ์ทางเพศของผูค้นในสงัคมปจัจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงและการนิยามตวัตน
ใหม่ๆ  อยูต่ลอดเวลา ความเป็นเพศทัง้ 3 มติแิสดงใหเ้หน็ว่า “เพศ” ไมไ่ดม้เีพยีงสองรปูแบบ เพยีงแค่ชายและ
หญงิอยา่งทีเ่คยเขา้ใจกนั แต่ “เพศ” เป็นสถานะหรอืภาวะทีไ่มต่ายตวั ลื่นไหล และสามารถเปลีย่นแปลงได ้ทัง้ใน
ระดบัปจัเจกหรอืการแสดงออกหรอืการนิยามตนเองของบุคคล และในระดบัสงัคม เพศของบุคคลไมไ่ดถู้ก
ก าหนดและควบคุมโดยเพศสรรีะหรอืโครโมโซม แต่เป็นสิง่ทีบุ่คคลพงึแสดงออกตามความต้องการ ความพงึ
พอใจ ตามสทิธแิละเสรภีาพในชวีติ และความเป็นส่วนตวัของบุคคลนัน้ 

ในสงัคมไทยปจัจุบนั บุคคลทีเ่ป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรอืทีส่งัคมไทยยงัเรยีกว่า “เพศทีส่าม” 
นัน้ ปรากฎตวัและแสดงตนในสงัคมมากขึน้ และไดม้กีารน าศพัทภ์าษาองักฤษบางค ามาใชใ้นการนิยามตวัตนใน
ภาษาไทยมากขึน้ เช่น gay, lesbian, bisexual, transgender และ intersex โดยมกีารปรบัความหลายใหเ้ขา้กบั
บรบิททางวฒันธรรม ยกตวัอยา่งเช่น 

เกย ์ในประเทศไทย หมายถงึ ผูช้ายทีร่กัผูช้ายเท่านัน้ ผูห้ญงิทีร่กัเพศเดยีวกนัจะไมถู่กเรยีกว่าเกยแ์ต่จะ
เรยีกว่า ทอม ดี้ หรอื เลส (เลสเบีย้น) แทน ขึน้อยูก่บัอตัลกัษณ์หรอืการแสดงออกทางเพศของบุคคลผูน้ัน้ 

เลส หรือ เลสเบีย้น หมายถงึ ผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะการแสดงออกทางเพศไมต่่างจากผูห้ญงิทัว่ไป และ
ชอบเพศหญงิเหมอืนกนั เป็นค าทีม่กีารใชบ้า้ง แต่ไมค่่อยไดร้บัความนิยมจากหญงิรกัหญงิในประเทศไทย 
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ทอม มาจาก tomboy ในภาษาองักฤษ หมายถงึผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะเหมอืนผูช้าย แต่งกายเหมอืนผูช้าย 
และชอบเพศหญงิดว้ยกนั 

ด้ี มาจาก lady ในภาษาองักฤษ หมายถงึผูห้ญงิทีม่ลีกัษณะหรอืการแสดงออกทีเ่ป็นหญงิและชอบผูห้ญงิ
ดว้ยกนั 

ชายรกัชาย หมายถงึ ผูช้ายทีร่กัผูช้ายดว้ยกนั ถอืเป็นค าทีเ่ป็นทีน่ิยมและสุภาพส าหรบัชายทีเ่ป็นเกย์ 
หญิงรกัหญิง หมายถงึ ผูห้ญงิทีร่กัผูห้ญงิดว้ยกนั เป็นค าทีน่ิยม และสุภาพแทนค าว่า เลสเบีย้น ทอม 

และดี ้
ไบ มาจาก bisexual เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกคนรกัสองเพศอยา่งไมเ่ป็นทางการ และใชใ้นบรบิทเดยีวกนักบัใน

ภาษาองักฤษ ในปจัจบุนัในประเทศไทยมคีนไทยจ านวนน้อยมากทีเ่ปิดเผยตนเองว่าเป็นคนรกัสองเพศ 
คนข้ามเพศ หรอื ทจี ี(Transgender) หมายถงึคนทีข่า้มเพศจากชายเป็นหญงิ หรอืหญงิเป็นชาย 
หญิงข้ามเพศ มาจากค าว่า transwoman ในภาษาองักฤษ ใชเ้รยีกคนขา้มเพศจากหญงิเป็นชายทีก่ าลงั

อยูใ่นขัน้ตอนการแปลงเพศ หรอืไดแ้ปลงเพศเป็นหญงิแลว้ 
ชายข้ามเพศ มาจากค าว่า transman ในภาษาองักฤษ ใชเ้รยีกคนขา้มเพศจากหญงิเป็นชายทีก่ าลงัอยู่

ในขัน้ตอนการแปลงเพศ หรอืไดแ้ปลงเพศเป็นชายแลว้ 
กะเทย หมายถงึ คนทีเ่กดิมาเป็นชายโดยก าเนิด แต่มลีกัษณะภายนอก การแสดงออก และพฤตกิรรมที่

เหมอืนผูห้ญงิ ค านี้มทีีม่าทางประวตัศิาสตรแ์ละทางการแพทย ์แต่เดมิใชเ้รยีกผูม้จีติใจเป็นเพศตรงขา้มทัง้จาก
ชายเป็นหญงิและจากหญงิเป็นชาย แต่ในปจัจบุนัใชเ้รยีกเฉพาะคนขา้มเพศจากชายเป็นหญงิเท่านัน้ คนขา้มเพศ
จากชายเป็นหญงิบางคนโดยเฉพาะคนทีต่อ้งการแปลงเพศไมน่ิยมค านี้เท่าใดนกั แต่บางคนกย็อมรบัความหมาย
ของค าว่า “กะเทย” ทีส่ ื่อถงึอตัลกัษณ์ทางเพศทีไ่มใ่ช่ชาย ไมใ่ช่หญงิ และอยูต่รงกลางระหว่างความเป็นชายและ
ความเป็นหญงิ 

สาวประเภทสอง หมายถงึ ผูห้ญงิประเภททีส่อง มกัใชเ้รยีกกะเทยและคนขา้มเพศจากชายเป็นหญงิทีม่ ี
ลกัษณะการแสดงออกคลา้ยกบัเพศหญงิ แต่เป็นค าเรยีกทีแ่บ่งแยกชนชัน้ระหว่างผูห้ญงิทีเ่ป็นหญงิตามเพศ
ก าเนดิและผูห้ญงิขา้มเพศจากการแปลงเพศ 

ตุด๊ มาจากภาพยนตรเ์รือ่ง Tootsie น าแสดงโดยดสัตนิ ฮอฟแมน เป็นค าเรยีกทีใ่ชเ้หมอืนกบัค าว่า fag 
หรอื faggot ในภาษาองักฤษ มคีวามหมายในลกัษณะดูถูกเหยยีดหยาม หรอืเป็นค าด่าทอต่อชายทีเ่ป็นเกย ์เป็น
กะเทย และคนขา้มเพศจากชายเป็นหญงิ แต่อาจไดร้บัการยอมรบัจากคนรุน่ใหม่และมกีารใชอ้ย่างแพรห่ลาย 
อยา่งไรกต็ามควรหลกีเลีย่งการใชค้ านี้ 

เพศท่ีสาม หมายถงึ คนทีอ่ยูใ่นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นค าทีใ่ชเ้รยีกรวมทุกกลุ่มที่คนรกัต่าง
เพศ หรอืไมใ่ช่ชายหญงิทัว่ไป ค านี้ไมเ่ป็นทีน่ิยมนกัในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากมคีวามหมายสื่อ
ถงึชนชัน้ทางเพศ (ใครเป็นเพศทีห่นึ่ง ใครเป็นเพศทีส่อง) จงึเป็นค าทีไ่มค่วรใช้ 
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นอกจากน้ีในปจัจบุนัยงัมคี านิยามใหม่ๆ  ทีใ่ชท้บัศพัทภ์าษาองักฤษ เช่น เควยีร ์(Queer) ซึง่หมายถงึ
กลุ่มทีไ่มต่อ้งการจ ากดัตวัตนหรอืวถิชีวีติของตนเองอยูใ่นกรอบความคดิหรอืในบรรทดัฐานของสงัคมอย่างใด
อยา่งหนึ่ง และตอ้งการรือ้ถอนกรอบความคดิทีแ่บ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่างๆ โดยเน้นว่าเพศเป็นสภาวะทีเ่ลื่อนไหล
ไปมา เปลีย่นแปลงได ้และไรก้รอบ ไรข้ดีจ ากดั เควยีรย์งัเป็นแนวคดิทางการเมอืงทีต่่อสูเ้พื่อความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ทีม่องว่าคนทุกเพศควรไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั โดยไม่มกีารอคตหิรอืแบ่งแยกระหว่าง
เพศ เพศหรอืความแตกต่างทางเพศไมอ่าจน ามาเป็นขอ้อา้งในการเลอืกปฏบิตั ิการแบ่งแยก การกดีกนั หรอืการ
จ ากดัสทิธ ิและโอกาสในการเขา้ถงึทรพัยากร และสวสัดกิารของรฐั นอกจากนี้ยงัมกีลุ่มคนทีน่ิยามตนเองว่าเป็น 
Non-binary gender คอื กลุม่คนทีม่สี านึกหรอืมอีตัลกัษณ์ทางเพศทีไ่มใ่ช่ชายและหญงิตามบรรทดัฐานของสงัคม 
อาจจะมหีลากหลายเพศสภาพแลว้แต่การนิยามตนเอง และการแสดงออก 
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ค้นพบเพศท่ีแท้จริงของคณุใน 3 วินาที 

ฉนัคิดวา่ตนเองเป็นเพศใด? 

อตัลกัษณ์ทางเพศ 

ฉนัคิดวา่ตนเองเป็นเพศ? 

หญิง Gender queer/others  ชาย 

วิถีทางเพศ คณุดงึดดูเพศใด? หญิง Both/all  None ชา 

เพศโดยก าเนิด เกิดเป็น ญ หรือ ช หรือมี 2 เพศ? 

หญิง Intersex ชาย 

การแสดงออกทางเพศ คณุแสดงออกเป็นเพศใด?  หญิง   Androgynous/others ชาย 

การแสดงออกของฉนัเป็นเพศใด? 

ฉนัดงึดดูเพศใด?   เพศโดยก าเนิด 
ภาพที ่8.1  Gender Bear 

 
เราสามารถท าความเขา้ใจเรื่องความหลากหลายทางเพศใหง้า่ยขึน้โดยดูจากรปู Gender Bear ซึง่แบ่ง

เพศของบุคคลออกเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ เพศก าเนิด (อยูท่ีอ่วยัวะเพศและโครโมโซม) อตัลกัษณ์ทางเพศ (อยูท่ีส่มอง 
- ฉนัคดิว่าตนเองเป็นเพศใด) เพศวถิหีรอืวถิทีางเพศ (อยูท่ีห่วัใจ - ฉนัรูส้กึดงึดดูต่อเพศใด) และการแสดงออก
ทางเพศ (อยูท่ีร่่างกาย - บทบาททีฉ่นัแสดงออกเป็นเพศใด) ซึง่เพศทัง้ 4 ดา้นไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั เช่น เกดิมามอีวยัวะเพศหญงิ แต่อาจจะนิยามตนเองเป็นผูช้าย และแสดงออกผ่านท่าทาง กรยิา และ
การแต่งกายแบบผูช้าย (เป็นผูช้ายขา้มเพศ) และมคีวามรกัใคร่ชอบพอกบัคนทีเ่ป็นผูช้ายเหมอืนกนั (และเป็น
ชายรกัชาย) หรอืเกดิมาเป็น Intersex และนิยามตวัเองเป็นผูห้ญงิ แสดงออกแบบ Androgynous หรอืกึง่หญงิกึง่
ชาย (ไมแ่สดงออกชดัเจนในความเป็นหญงิหรอืเป็นชาย เช่น แต่งตวัแบบ Unisex) มรีสนิยมชอบทัง้หญงิและ
ชาย เป็นตน้ ถา้เราเขา้ใจความหลากหลายทีเ่กดิขึน้ไดข้องทัง้ 4 มติ ิเรากจ็ะเขา้ใจว่าความหลากหลายทางเพศมี
มากมายไมส่ิน้สุด 
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กิจกรรม 8.1.1 
 จงอธบิายมติต่ิางๆ ของค าว่า “เพศ” และแนวคดิเรือ่งเพศในปจัจบุนั 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1 
 เพศก าเนิด (อยูท่ีอ่วยัวะเพศและโครโมโซม) อตัลกัษณ์ทางเพศ (อยูท่ีส่มอง - ฉนัคดิว่าตนเองเป็นเพศ
ใด) เพศวถิหีรอืวถิทีางเพศ (อยูท่ีห่วัใจ - ฉนัรูส้กึดงึดดู่อเพศใด) และการแสดงออกทางเพศ (อยูท่ีร่า่งกาย - 
บทบาททีฉ่ันแสดงออกเป็นเพศใด) ซึง่ทัง้ 4 มติไิม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
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เรือ่งที ่8.1.2 
พฒันาการความหลากหลายทางเพศในบริบทโลกและในสงัคมไทย 
 

ในความเป็นจรงิความหลากหลายทางเพศไมใ่ช่เรื่องใหม ่หรอืเพิง่เกดิขึน้ในสงัคมสมยัใหม่ แต่มมีานาน
แลว้ในอารยธรรมต่างๆ ของมนุษย ์เช่น ในประเทศญีปุ่่น ศาสนาชนิโตซึง่เป็นศาสนาดัง้เดมิของญีปุ่น่ทีอ่นุญาต
ใหพ้ระมคีวามสมัพนัธท์างเพศกบัลกูศษิยส์ามเณรเพื่อแลกกบัการเรยีนวชิาความรูท้างศาสนา ความสมัพนัธท์าง
เพศระหว่างครกูบัลกูศษิยเ์ป็นความสมัพนัธแ์ลกเปลีย่นซึง่กนัและกนัเพื่อใหเ้ขา้ถงึธรรมะ ความสมบรูณ์ทาง
อารมณ์และความสุขทางจติวญิญาณ ขอ้ปฏบิตันิี้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึมุมมองในเชงิบวกต่อความสมัพนัธท์างเพศ
ระหว่างเพศเดยีวกนัในศาสนาทีไ่มไ่ดม้องว่าความสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดยีวกนัเป็นสิง่เลวรา้ย หรอืเป็นอุปสรรค
ในการบรรลุธรรม ในทางตรงกนัขา้มกลบัเป็นสิง่ทีช่่วยส่งเสรมิการเขา้ถงึขอ้ประพฤตปิฏบิตัต่ิางๆ การรูจ้กั
ควบคุมตนเอง และเสรมิสรา้งจรยิธรรมความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวระหว่างเพศชาย3 

ในสมยักรกี-โรมนั ความสมัพนัธท์างเพศระหว่างผูช้ายถอืเป็นเรือ่งปกต ิโดยเกีย่วโยงกบัความสมัพนัธ์
เชงิอ านาจระหว่างผูช้ายดว้ยกนั และระบบชนชัน้ในสงัคมโรมนัอกีดว้ย ผูช้ายชาวโรมนัสามารถมคีวามสมัพนัธ์
ทางเพศกบัผูช้ายทีม่ฐีานะต ่ากว่า เช่น เดก็ชาย ทาส โสเภณชีาย หรอืนกัแสดง และแสดงบทบาทเป็นฝา่ยรกุ 
(Active Partner) ในความสมัพนัธ ์โดยถอืว่าไมไ่ดท้ าใหส้ญูเสยีชื่อเสยีงความเป็นชายไป แนวปฏบิตัเิหล่านี้สญู
หายไปเมือ่ศาสนาครสิตเ์ขา้มามอีทิธพิลในอาณาจกัรโรมนั และแผ่ขยายไปทัว่ยุโรป ศาสนาครสิต์ยดึถอืความเชื่อ
ทีว่่าการรว่มเพศทางทวารหนกั และการมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างคนเพศเดยีวกนัเป็นความผดิบาป ผดิศลีธรรม และ
ผดิกฎหมาย จ าตอ้งไดร้บัโทษทีร่นุแรง องคค์วามรูท้างการแพทยแ์บบตะวนัตกกม็สี่วนรว่มท าใหเ้กดิการตตีรา
เลอืกปฎบิตัแิละความไมเ่ท่าเทยีมทางสงัคมแก่กลุ่มความหลายหลายทางเพศ เนื่องจากแนวคดิทางวทิยาศาสตร์
และการแพทยแ์บบสมยัใหม่ไดร้บัอทิธพิลแนวคดิจากทฤษฎวีวิฒันาการของชารล์ส ์ดารว์นิ (Charles Darwin) 
นกัชวีวทิยาชาวองักฤษ ทีม่องเพศเป็นเพยีงกลไกหนึ่งในการอยูร่อดและด ารงเผ่าพนัธุข์องมนุษย ์เพศจงีมเีพยีง
ชายกบัหญงิ และชายกบัหญงิตอ้งคู่กนัเท่านัน้ ชายและหญงิจงึเป็น “เพศทีป่กต”ิ ส่วนการแสดงออกทางเพศแบบ
อื่นถอืเป็นความไมป่กต ิและเป็นโรคทางจติ ความเชื่อทางศาสนาและทางการแพทยท์ าใหเ้กดิความเชื่อทีผ่ดิและ
ส่งผลใหเ้กดิการควบคุมทางสงัคมทีเ่ขม้งวดและรุนแรง เช่น การจบักุม การลงโทษจ าคุก รวมถงึการประหารชวีติ 
ในช่วงยคุกลางจนถงึกลางครสิตศ์ควรรษที ่20 แนวคดิการเอาผดิและลงโทษคนรกัเพศเดยีวกนัน้ีแผ่ขยายไปทัว่
ยโุรป รวมถงึในส่วนอื่นๆ ของโลกจากอทิธพิลของประเทศเจา้อาณานิคม การปราบปรามเอาผดิกบัผูท้ีร่กัเพศ
เดยีวกนั หรอืรว่มประเวณทีางทวารหนกัเกดิขึน้มากมายในยโุรปและมโีทษถงึประหารชวีติ ในระหว่าง

                                                           
3 นฤพนธ ์ดว้งวเิศษ. (2559). เพศและความเป็นชายในพทุธศาสนากบัการควบคมุภกิษุ สามเณร และบณัเฑาะก.์ วารสาร
สงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร ปีที ่12, ฉบบัที ่1, หน้า 3. 
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สงครามโลกครัง้ที ่2 กองทพันาซไีดก้วาดลา้งและจบักุมบุคคลทีเ่ป็นคนรกัเพศเดยีวกนัไวใ้นค่ายกกักนั ผูถู้ก
จบักุมถูกทรมาน ถูกบงัคบัใชแ้รงงาน ถูกใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการทดลองในมนุษย ์และมผีูเ้สยีชวีติจ านวนมาก 

หลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 การรกัเพศเดยีวกนัเริม่ถูกตคีวามใหมแ่ละกลายเป็นประเดน็เรือ่งสทิธเิสรภีาพ 
และสทิธมินายชน เมือ่นานาอารยะประเทศเริม่มกีารตื่นตวัเรือ่งสทิธ ิเสรภีาพ อสิรภาพ และความเป็น
ประชาธปิไตย ในสหรฐัอเมรกิารเกดิเหตุการณ์จลาจลทีเ่รยีกกว่า Stonewall Riots โดยกลุ่มนกัเคลื่อนไหวสทิธิ
ความหลากหลายทางเพศกบัต ารวจ ณ กรงุนิวยอรก์ ในวนัที ่28 มถุินายน ค.ศ.1969 ซึง่การเคลื่อนไหวดงักล่าว
ไดก้ลายเป็นเหตุการณ์สญัลกัษณ์ของการต่อสูเ้พื่อความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ทีแ่ผ่กระจายไปทัว่สหรฐัอเมรกิา และถอืเป็นจดุเริม่ตน้ของการเคลื่อนไหวทางสงัคมในการเรยีกรอ้งสทิธ ิและ
ความเท่าเทยีมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ ใน ค.ศ. 1973 สมาคมจติเวชศาสตรส์หรฐัอเมรกิา 
(American Psychiatric Association) ไดถ้อดการรกัเพศเดยีวกนัออกจากคู่มอืการวนิิจฉยัและสถติสิ าหรบัความ
ผดิปกตทิางจติ เพื่อรบัรองว่าการรกัเพศเดยีวกนัไมใ่ช่อาการปว่ยทางจติ ต่อมาใน ค.ศ. 1990 องคก์ารอนามยั
โลกไดถ้อดการรกัเพศเดยีวกนัออกจากบญัชจี าแนกทางสถติริะหว่างประเทศของโรคและปญัหาสุขภาพที่
เกีย่วขอ้ง ฉบบัที ่10 (International Classification of Diseases’ 10th Revision: ICD-10) เช่นเดยีวกนั 

การเปลีย่นแปลงมุมมองเรือ่งการรกัเพศเดียวกนันี้แสดงใหเ้หน็ถงึบรรทดัฐานทางเพศสามารถ
เปลีย่นแปลงไปไดต้ามยคุสมยั ตามความเชื่อทางวฒันธรรม และทศันคตทิีเ่ปลีย่นแปลงไปของสงัคม ในปจัจบุนั
การรกัเพศเดยีวกนัไมถ่อืว่าเป็นความผดิหรอืความผดิปกตใินหลายๆ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ อยา่งไรกต็ามยงัมี
บางประเทศทีย่งัถอืว่าการรกัเพศเดยีวกนัเป็นอาชญากรรม เช่น ในประเทศที่นบัถอืศาสนาอสิลาม และประเทศ
แถบแอฟรกิา (ดไูดจ้ากแผนที)่ 
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ภาพที ่8.2 แผนทีแ่สดงประเทศทีย่งัเอาผดิทางกฎหมายกบัคนรกัเพศเดยีวกนั 

 
นอกจากการรกัเพศเดยีวกนัหรอืความสมัพนัธท์างเพศระหว่างเพศเดยีวกนัทีม่อียูใ่นหลากหลาย

วฒันธรรมแลว้นัน้ การข้ามเพศกส็ามารถพบไดใ้นหลากหลายอารยธรรมเช่นเดนีวกนั 
ในวฒันธรรมของชาวอนิเดยีแดงในทวปีอเมรกืารตอนเหนือมคีวามเชื่อว่าเพศมมีากกว่าสองเพศ 

กล่าวคอืนอกจากชายและหญงิแลว้ยงัมคีนทีข่า้มจากชายเป็นหญงิ และหญงิเป็นชาย โดยในบางชนเผ่า คนขา้ม
เพศจะเลยีนแบบการแต่งกายของอกีเพศหนึ่ง ในขณะทีบ่างเผ่าคนขา้มเพศจะขา้มเพศไปทัง้ทางการแต่งกายและ
ทางบทบาททางสงัคมและพฤตกิรรม รวมถงึมกีารใหคุ้ณค่าทีแ่ตกต่างออกไป เช่น คนขา้มเพศถอืว่ามอี านาจ
เหนือธรรมชาตบิางอย่าง หรอืมพีลงัพเิศษมากกว่าคนทัว่ไป 

ในกลุ่มชาวอนิเดยีแดงเผ่านาวาโฮ (Navajo) แบ่งเพศออกเป็น ชาย หญงิ และ Nadleeh ทีม่รีา่งกายเป็น
หญงิแต่แสดงออกเป็นชาย และ Nadleeh ทีม่รี่างกายเป็นชายแต่แสดงออกเป็นหญงิ ผูห้ญงิสามารถมี
ความสมัพนัธท์างเพศกบั Nadleeh ทีม่รีา่งกายเป็นหญงิแต่แสดงออกเป็นชายได ้หรอืผูช้ายสามารถมี
ความสมัพนัธก์บั Nadleeh ทีม่รี่างกายเป็นชายแต่แสดงออกเป็นหญงิไดโ้ดยไมผ่ดิธรรมเนียม Nadleeh ทีม่ี
รา่งกายเป็นหญงิแต่แสดงออกเป็นชายมกัแสดงบทบาททีเ่ป็นชาย เช่น เป็นผูน้ า เป็นคนสรา้งบา้น และมบีทบาท
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ในการน าในพธิกีารตามความเชื่อต่างๆ ส่วน Nadleeh ทีม่รี่างกายเป็นชายแต่แสดงออกเป็นหญงิมกัจะท า
กจิกรรมทีเ่ป็นของผูห้ญงิ เช่น การทอผา้ การท าอาหาร การท าเครือ่งป ัน้ดนิเผา เป็นตน้ 

ในกลุ่มชาวอนิเดยีแดงเผ่าโมฮาเว (Mohave/Mojave) คนขา้มเพศจากชายเป็นหญงิเรยีกว่า Alyha การ
ไดเ้ป็น Alyha มกัเกดิขึน้จากการทีแ่มท่ีต่ ัง้ครรภฝ์นัว่าอาจจะไดล้กูชายทีเ่ป็น Alyha และเมือ่เดก็เกดิมาและเริม่
โตอาจจะแสดงอาการทีไ่มส่นใจกจิกรรมของเดก็ชาย เช่น การเรยีนรูก้ารล่าสตัว ์ขีม่า้ การท าลกูศรและคนัธนู แต่
กลบัสนใจในกจิกรรมของผูห้ญงิ เช่น การเล่นตุ๊กตา การท างานบา้น การเล่นเครือ่งแต่งกายของผูห้ญงิ เป็นต้น 
เมือ่พ่อแมแ่น่ใจว่าเดก็ตอ้งการเป็น Alyha กจ็ะท าการจดัเตรยีมพธิ ีโดยเดก็ทีเ่ป็น Alyha จะถูกแต่งกายใหเ้ป็น
หญงิ และเตน้ร าตามผูน้ าทีเ่ป็นหญงิ 2 คน โดยมชีาวบา้นและญาตพิีน้่องรว่มรอ้งเพลงประกอบพธิ ีจากนัน้เดก็จะ
ถูกน าไปทีแ่ม่น ้าเพื่อช าระร่างกายและมอบชุดกระโปรงให ้เมือ่เสรจ็พธิเีดก็กจ็ะกลายเป็น Alyha โดยสมบูรณ์ แต่
ยงัคงใชช้ื่อเดมิทีเ่ป็นชื่อเพศชายของตวัเอง ชาว Mohave เชื่อว่า Alyha เป็นภรรยาทีด่กีว่าผูห้ญงิคนอื่น ๆ 
ดงันัน้พวกเธอจงึไมป่ระสบปญัหาในการมสีาม ีในสงัคมของชาว Mohave คนทีเ่ป็น Alyha จะไดร้บัการยอมรบั
ในฐานะ Alyha และไมถู่กลอ้เลยีน เนื่องจากความเชื่อทีว่่าการเป็น Alyha ไดถู้กก าหนดไวแ้ลว้ตัง้แต่ก่อนก าเนิด 
(จากความฝนัของแม)่ Alyha ยงัมสีถานะเป็นเหมอืนหมอรกัษาโรคทีท่รงพลงั โดยเฉพาะการรกัษาโครจาก
เพศสมัพนัธ ์ถงึแมว้่า Alyha จะรบับทบาทหลายๆ อยา่งเหมอืนผูห้ญงิ แต่กม็สีถานะทางสงัคมต่างจากผูห้ญงิ 
เช่น การไมใ่ชช้ื่อผูห้ญงิ การไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างจากผูห้ญงิ และความเชื่อในพลงัเหนือธรรมชาตทิีแ่ตกต่าง
จากคนอื่น4 

ในประเทศอนิเดยี มวีฒันธรรมการขา้มเพศทีเ่รยีกคนขา้มเพศจากชายเป็นหญงิว่า Hijra (หชิรา) ตาม
ธรรมเนียมปฏบิตั ิHijra หมายถงึคนทีเ่กดิเป็นชายแต่แต่งกายและมพีฤตกิกรรมไปเป็นผูห้ญงิ หรอืคนทีไ่มใ่ชท้ัง้
ชายและหญงิซึง่หมายถงึคนทีเ่ป็น Intersex ดว้ย ส่วนใหญ่แลว้ Hijra จะตอ้งผ่านการพธิกีารและขัน้ตอนการตอน
อวยัวะเพศชายเสยีก่อน Hijra บชูาพระแมพ่หุชรา (Bahuchara) เทพในศาสนาฮนิดูซึง่เกีย่วพนักบัอตัลกัษณ์การ
ขา้มเพศ ตามประเพณแีลว้ Hijra มหีน้าทีใ่นการสวดมนตแ์ละรอ้งร าท าเพลงในการเฉลมิฉลองการเกดิของเดก็ 
และการแต่งงาน โดยเชื่อว่า Hijra จะน าความอุดมสมบูรณ์และความเจรญิรุ่งเรอืงมาสู่ครอบครวั โดยครอบครวัจะ
มอบเงนิ และเสือ้ผา้ให ้Hijra เป็นการตอบแทน การเตน้ร าในงานมงคลถอืเป็นงานทีม่เีกยีรตแิละไดร้บัการ
ยอมรบัในสงัคมของ Hijra แต่อกีบทบาทหนึ่งคอืการขอเงนิของ Hijra ในสถานทีต่่างๆ เช่น ตามรา้นคา้ธุรกจิ วึง่
อาจจะกลายเป็นการขูก่รรโชกทรพัย ์Hijra ส่วนใหญ่ไมม่คีรอบครวัและไมไ่ดร้บัการศกึษา จงึอาศยัอยูด่ว้ยกนั
เป็นชุมชน มรีะบบแบ่งชนชัน้วรรณะกนัภายในชุมชน โดยมผีูน้ าหนึ่งคนเรยีกว่า Naik การทีจ่ะเขา้มาเป็นสมาชกิ
ในชุมชนไดต้อ้งผ่านกูร ู(Guru) ทีจ่ะยอมรบัและเป็นเหมอืนพีเ่ลีย้งทีจ่ะแนะน าและท าใหเ้ขา้เป็นสมาชกิ Hijra ได ้
ในปจัจบุนั Hijra ไดร้บัการยอมรบัทางสงัคมและทางกฎหมายมากขึน้ โดยกฎหมายอนิเดยีก าหนดให ้Hijra 
สามารถเปลีย่นสถานะทางกฎหมายและในเอกสารราชการใหเ้ป็นเพศทีส่ามได ้

                                                           
4 Serena Nanda. (2000). Gender Diversity: Crossclutural Variations. Waveland Press. Illinois. 
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ตวัอยา่งเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าการแบ่งแยกเพศเพยีงแค่สองเพศไมใ่ช่ความจรงิแทแ้น่นอน และไมไ่ดเ้ป็น
แนวคดิทีเ่ป็นสากล ยงัมอีกีหลากหลายวฒันธรรมในอารยธรรมมนุษยท์ีม่องเพศในลกัษณะทีม่คีวามหลากหลาย 
เป็นสถานะทีเ่ปลีย่นแปลงได ้และไมไ่ดย้ดึตดิกบัอวยัวะเพศ 

ส าหรบัประเทศไทย ความหลากหลายทางเพศน่าจะอยู่คู่กบัสงัคมไทยมานานแลว้ จากหลกัฐาน
กฎหมายตราสามดวง ซึง่เป็นระบบกฎหมายทีส่นันิษฐานว่าใชส้บืต่อกนัมาตัง้แต่ตน้กรงุศรอียธุยา หรอืก่อน
ก่อตัง้กรงุศรอียธุยา จนถงึสมยัรชักาลที ่5 แห่งกรงุรตันโกสนิทร ์ปรากฏการกล่าวถงึ “กะเทย” ในพระอยัการ
ลกัษณภญาน ในส่วนทีก่ล่าวถงึบุคคล 33 จ าพวกทีจ่ะเอามาเป็นพยานมไิด ้ไดแ้ก่ คนทีไ่มอ่ยูใ่นศลี คนทีไ่ม่มี
เรอืน คนจรจดั คนทีกู่ห้น้ียมืสนิหรอืเป็นลกูหน้ีของคู่ความฝ่ายใดฝา่ยหน่ึง คนขอทาน คนทีเ่ป็นทาสของของ
คู่ความฝา่ยใดฝ่ายหน่ึง คนหหูนวก คนตาบอด คนทีเ่ป็นญาตขิองคู่ความฝ่ายใดฝา่ยหน่ึง คนทีเ่ป็นมติรสหาย
หรอืเพื่อนสนิทของคู่ความฝ่ายใดฝา่ยหน่ึง หญงิโสเภณ ีหญงิแพศยา หญงิมคีรรภ ์คนทีท่ะเลาะววิาทกบัคู่ความ
ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง กะเทย บณัเฑาะก ์คนมกัมาก คนทีผ่กูเวรกบัคู่ความฝา่ยใดฝา่ยหน่ึง พ่อมดแม่มด คนทีเ่ป็น
โรครา้ยแรง คนวกิลจรติ เดก็อายไุมถ่งึ 7 ปี คนแก่อายเุกนิ 70 ปี คนทีเ่ป็นหมอเถื่อนไมไ่ดเ้รยีนต าราแพทย ์ช่าง
เกอืก คนทีพ่ดูส่อเสยีด ชาวประมง คนทีเ่ตน้กนิร ากนิเลีย้งชพี นกัเลงพนัน คนเล่นดนตรขีอทาน โจร คนทีม่โีทโส
มาก และเพชฌฆาต จากตวัอยา่งนี้ จะเหน็ไดว้่าบุคคลประเภทต่างๆ ทีไ่มส่ามารถมาเป็นพยานไดน้ัน้ ถอืเป็นผูท้ี่
อยูน่อกกรอบศลีธรรมทีส่งัคมก าหนด หรอืเป็นบุคคล “ชายขอบ” ทีส่งัคมไม่ยอมรบัใหเ้ท่าเทยีมเท่ากบัผูอ้ื่น 
อยา่งไรกต็ามกฎหมายตราสามดวงยงัก าหนดขอ้ยกเวน้ว่า ถา้หากคู่ความยนิยอมกส็ามารถน าบุคคลเหล่านี้มา
เป็นพยานได ้จะเหน็ไดว้่าการก าหนดประเภทบุคคลทีเ่ป็นกะเทย และบุคคลทีเ่ป็นบณัเฑาะกน์ัน้ แสดงใหเ้หน็
การยอมรบัการมตีวัตนอยูใ่นสงัคมของบุคคลเหล่านี้ในสงัคมในอดตี และความแตกต่างระหว่างบุคคลสอง
ประเภท 

เทอดศกัดิ ์รม่จ าปา5 กล่าวว่า “กะเทย” และ “บณัเฑาะก”์ ในกฎหมายตราสามดวง มกีารบญัญตัคิ าแยก
ออกจากกนั แสดงว่าคน 2 ประเภทนี้มคีวามแตกต่างกนั บณัเฑาะก ์น่าจะหมายถงึคนทีไ่ม่ปรากฏเพศหญงิหรอื
เพศชาย หรอืคนทีม่อีวยัวะเพศทีไ่มส่ามารถระบุบอกเพศไดแ้น่ชดั (Intersex, hermaphrodite) ส่วนค าว่า กะเทย 
ในกฎหมายตราสามดวงน่าจะหมายถงึ บุคคลทีม่กีริยิาท่าทางตรงขา้มกบัเพศของตน และเป็นค าภาษาถิน่ดัง้เดมิ
ทีใ่ชเ้รยีกคนกลุ่มนี้กนัอยูแ่ลว้ และเป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไป จงึสามารถอนุมานไดว้่า กะเทยและบณัเฑาะกเ์ป็นกลุ่ม
บุคคลทีม่ตีวัตน เป็นส่วนหนึ่งในสงัคมไทยตัง้แต่อดตี และระบบกฎหมายในสมยันัน้กย็อมรบัการมอียูแ่ละก าหนด
สทิธบิางประการ ในทีน่ี้คอืสทิธใินการเป็นพยาน 

จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรเ์หล่านี้ เราอาจจะสรปุไดว้่า แต่เดมิค าว่า กะเทย เป็นค าไทยเพยีงค า
เดยีวทีใ่ชเ้รยีกบุคคลทีไ่มใ่ช่ชาย ไมใ่ช่หญงิ และน่าจะใชส้ าหรบัเรยีกกลุ่มความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยงั
มคี าว่า เล่นเพ่ือน และ เล่นสวาท ซึง่ปรากฏในวรรณกรรมในสมยัอยธุยาและช่วงตน้รตันโกสนิทร ์ซึง่เป็นค าที่

                                                           
5 เทอดศกัดิ ์ร่มจ าปา. (2545). วาทกรรมเกีย่วกบั “เกย”์ ในสงัคมไทย พ.ศ. 2508-2542 (วทิยานิพนธอ์กัษรศาสตร)์. มหาบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
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บ่งบอกถงึพฤตกิรรมการรกัเพศเดยีวกนัและเพศวถิแีบบรกัเพศเดยีวกนั ค าศพัทเ์หล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่าความ
หลากหลายทางเพศเป็นสิง่ทีส่งัคมไทยในอดตีรบัรูม้านานแลว้ และน่าจะมกีารยอมรบั อะลุ่มอล่วย และความ
อดทนต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศไดใ้นระดบัหนึ่ง อนัจะเหน็ไดจ้ากการทีก่ฎหมายในอดตีไมไ่ดก้ าหนดว่า
การเป็นกะเทย หรอืการเล่นเพื่อนเล่นสวาทเป็นความผดิรา้ยแรง หรอืเป็นอาชญากรรมทีม่โีทษถงึประหารชวีติ 
อยา่งเช่นในสงัคมวฒันธรรมตะวนัตกในช่วงยคุสมยัเดยีวกนั6 อยา่งไรกต็าม สงัคมไทยในอดตีไดส้รา้งค าอธบิาย
ของการมอียูข่องความหลากหลายทางเพศ โดยอา้งองิหลกักฎแห่งกรรมตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาว่า
เป็นเพราะกรรมในชาตปิางก่อน จงึท าใหบุ้คคลเกดิมาเป็นกะเทย ดงัเช่นปรากฏในพระราชก าหนดใหมใ่น
กฎหมายตราสามดวงยงัมกีารกล่าวถงึการเป็นกะเทย ว่าเป็นผลมาจากกรรมทีล่่วงประเวณภีรรยาผูอ้ื่น “ชายใด
สมเสพกาเมสุมจิฉา ล่วงประเวณภีรยิาผูอ้ืน่นัน้ยอ่มเกดิกามก าหนดัพรอ้มเตม็บรบิูรณ์ ซึง่ส าเรจ็เป็นคุรกุรรม
อุกฤษฏโ์ทษ ครัน้ดบัสงัขารอนาคต ไปตกอยูใ่นโลหะกุมภนีรกหกหมืน่ปี แลว้ขึ้นมาทนทุกขเวทนาอยูใ่นอุสุทนรก
สมิพลไีมง้ิว้หนามยางสบิหกองคุล ีนายนิรยิบาลรมุกนัทิม่แทงแรง้การมุกนัจกิ ครัง้สิ้นกรรมขึ้นมาเป็นหญงิหา้รอ้ย
ชาต ิกะเทยหา้รอ้ยชาต ิเป็นสตัวใ์หเ้ขาตอนเสยีหา้รอ้ยชาติ” และยงัก าหนดใหก้ะเทยมสีถานะเป็นรองเพศชาย
และเพศหญงิ เช่น การก าหนดในกฎหมายว่ากะเทยไม่สามารถเป็นพยานไดเ้ช่นเดยีวกบัชายหญงิทัว่ไป เหล่านี้
สะทอ้นถงึทศันคตเิชงิลบทีจ่ดัชัน้ล าดบัเพศใหก้ะเทยมคีุณค่าทีด่อ้ยกว่าชาย-หญงิทัว่ไปเช่นเดยีวกนั 

ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั มกีารปฏริปูกฎหมายบา้นเมอืงมากมาย โดย
ทรงยกเลกิกฎหมายตราสามดวง และใชจ้ดัระเบยีบการบรหิารบา้นเมอืงตามอย่างประเทศตะวนัตก ตวัอยา่งหนึ่ง
ทีแ่สดงใหเ้หน็ความวติกกงัวลต่อการคุกคามและการแผ่ขยายอ านาจของชาตติะวนัตก จนตอ้งเกดิการปฏริปู
เปลีย่นแปลงอย่างชดัเจน คอื การปรบัปรุงระบบกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึง่เป็นกฎหมายแรก และ
กฎหมายเดยีวในประเทศไทยทีม่กีารระบุถงึความผดิฐานช าเราผดิธรรมดามนุษยแ์ละบทลงโทษของพฤตกิรรม
รกัเพศเดยีวกนั ไมว่่าจะเป็นหญงิหรอืชายอยา่งชดัเจน ในมาตราที ่242 หมวดที ่1 ความผดิฐานกระท าอนาจาร
อนัเกีย่วแก่สาธารณะ “ผูใ้ดกระท าช าเราผดิธรรมดามนุษย ์ดว้ยชายกด็ ีหญงิกด็ ีหรอืท าช าเราดว้ยสตัวเ์ดยีรฉาน
กด็ ีท่าว่ามนัมคีวามผดิ ตอ้งรวางโทษตดิคุกตัง้แต่ 3 เดอืน ขึน้ไปจนถงึ 3 ปี แลใหป้รบัตัง้แต่ 50 บาทขึ้นไปจนถงึ 
500 บาท” อยา่งไรกต็าม นักวชิาการดา้นกฎหมายไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า กฎหมายมาตราดงักล่าวไมไ่ดเ้กดิ
จากความตอ้งการทีจ่ะก าจดัพฤตกิรรมการรกัเพศเดยีวกนัในหมูป่ระชาชน แต่เป็นการพยายามสรา้งระบบ
กฎหมายใหมโ่ดยลอกเลยีนระบบกฎหมายอาญาของชาตติะวนัตก ซึง่มกีารก าหนดโทษและความผดิเรือ่งการมี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนกั และการมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดยีวกนั (Sodomy Law) โดยประเพณคีวามเชื่อ
ทางศาสนาครสิต ์การเลยีนแบบดงักล่าวมจีดุประสงคจ์ะพฒันาระบบกฎหมายไทยใหม้คีวามเป็นสากล ทดัเทยีม
และทนัสมยัเช่นเดยีวกนัประเทศตะวนัตก และเพื่อใหช้าตมิหาอ านาจเหล่านี้ยอมรบักฎหมายไทย และไม่
สามารถน ามากล่าวอา้งมาเพื่อขอสทิธนิอกอาณาเขตทางการศาลได ้อนัจะท าใหเ้กดิผลเสยีและเกดิความไม่
มัน่คงต่ออ านาจอธปิไตยของสยามประเทศในขณะนัน้ กฎหมายอาญามาตราดงักล่าวกม็ไิดม้ผีลบงัคบัใชจ้รงิ 

                                                           
6 เพิง่อา้ง 
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ต่อมาจงึมกีารประกาศใหล้ดหยอ่นโทษความผดินี้เหลอืเพยีงโทษจ าคุกตัง้แต่ 3 เดอืน ขึน้ไปจนถงึ 3 ปีเท่านัน้ 
และภายหลงัเมือ่มกีารตรวจช าระประมวลกฎหมายลกัษณะอาญา และจดัท าประมวลกฎหมายอาญาฉบบัใหมซ่ึง่
ไดป้ระกาศใชใ้น พ.ศ. 2499 คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายจงึมมีตใิหย้กเลกิความผดิฐานนี้ไปเสยี เพราะ
เหน็ว่ามกัไมเ่กดิเป็นคดขีึน้ ดงันัน้หลงัจาก พ.ศ. 2499 เป็นตน้มา พฤตกิรรมรกัเพศเดยีวกนัในประเทศไทยจงึไม่
ถอืเป็นความผดิอาญาฐานกระท าช าเราผดิธรรมดามนุษยอ์กีต่อไป7 

ถงึแมว้่าการรกัเพศเดยีวกนัจะไมเ่ป็นความผดิทางกฎหมาย แต่วาทกรรมทางการแพทยส์มยัใหม่จาก
ตะวนัตกเขา้มามบีทบาทในการตตีราความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทยใหก้ลายเป็นความวปิรติผดิปกต ิผดิ
ธรรมชาต ิตัง้แต่ช่วงทศวรรษที ่2500 เป็นตน้มา องคค์วามรูด้า้นการแพทยไ์ดเ้ขา้มามอีทิธพิลต่อมมุมองเรือ่ง
ความหลากหลายทางเพศของสงัคมไทยโดยกวา้ง นายแพทยส์ุด แสงวเิชยีรเป็นนายแพทยค์นแรกๆ ทีใ่หค้วาม
สนใจในความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยพยายามจ าแนกประเภทของ “กะเทย” โดยก าหนดว่าผูท้ีม่ ี
อวยัวะก ากวม ไมส่ามารถระบุไดว้่าเป็นหญงิหรอืชายนัน้คอื กะเทย ส่วนบุคคลทีม่พีฤตกิรรมตรงขา้มกบัเพศ
ก าเนิดนัน้ควรจะเรยีกว่า “ลกัเพศ” ซึง่หมายถงึการทีบุ่คคล “ลกั” เอาพฤตกิรรมของเพศตรงขา้มมาเป็นของตน 
ใน พ.ศ. 2508 การศกึษาของนายแพทยส์ุดไดต้พีมิพใ์นหนงัสอืพมิพส์ยามนิกรโดยพาดหวัขา่วว่า “วจิยักะเทย 
แกป้ญัหารกัรว่มเพศ ระบุอาการปว่ยทางจติ” โดยระบุว่าพฤตกิรรมดงักล่าวเป็นความผดิปกตทิางจติ ซึง่รกัษาได้
ยากกว่าทางรา่งกาย แต่สามารถบ าบดัได้8 ผลงานของนายแพทยส์ุดไดก้ลายเป็นต้นแบบของการศกึษาในเวลา
ต่อมา เช่น การศกึษาของอรณุ ภาคสุวรรณ ซึง่ไดส้รา้งวาทกรรมเรือ่งความหลากหลากทางเพศว่าเป็น “โรค” 
และเป็นความผดิปกตทิางจติใจ ทีจ่ะตอ้งป้องกนัตัง้แต่เดก็ดว้ยการเลีย้งดแูละอบรมอยา่งใกลช้ดิในครอบครวั 
หรอืท าการรกัษาบ าบดัเพื่อใหบ้รรเทาจากอาการดงักล่าว อทิธพิลทางการแพทยเ์ขา้ไปมสี่วนรว่มในการผลติวาท
กรรมความวปิรติตผิดิเพศและอคตทิางสงัคมให้เพิม่พูนเตบิโตขึน้ในสงัคมวงกวา้ง และเป็นทีม่าของความเชื่อ
เรือ่งความผดิปกต ิผดิธรรมชาตขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีย่งัฝงัรากลกึในความเชื่อของคนใน
สงัคมไทย ถงึแมว้่าในวงการการแพทยส์ากลจะปฏเิสธ และพยายามลบลา้งความเชื่อนี้แลว้กต็าม 

ประเทศไทยไดร้บัรองว่าการรกัเพศเดยีวกนัไมใ่ช่ความผดิปกตทิางจติเกดิขึน้อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่
29 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยกรมสุขภาพจติไดอ้อกหนงัสอืราชการเพื่อแจง้ว่าการรกัเพศเดยีวกนัไมถ่อืเป็นความ
ผดิปกตทิางจติและถูกตดัออกจากการจดักลุ่มโรคระดบันานาชาตโิดยองคก์ารอนามยัโลกแลว้ นบัเป็นเวลารว่ม
สบิปีเตม็หลงัจากประกาศขององคก์ารอนามยัโลกทีร่ฐัไทยยอมรบัว่าความหลากหลายทางเพศไมใ่ช่เรือ่ง
ความผดิปกตทิางจติใจ แต่กระนัน้ถงึแมว้่าจะเกดิการรบัรองอยา่งเป็นทางการในดา้นการแพทย ์แต่ในทางปฏบิตัิ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัไดร้บัผลกระทบจากการอคตทิางเพศ การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ และ
การดถููกเหยยีดหยามจากมุมมองของสงัคม 

                                                           
7 เพิง่อา้ง 
8 พชัรนิทร ์สริสนุทร และ วชัรวฒุ ิซื่อสตัย.์ (2015). บทความวจิยั สขุภาวะทางเพศ และกจิกรรมทางเพศของนกัศกึษาชายรกั
ชาย. ภาควชิาประวตัศิาสตร ์คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร. ปีที ่15 ฉบบัที ่1 มกราคม-มถุินายน 2558. 
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จากรายงานการศกึษาทบทวนและวเิคราะหก์ฎหมายและสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร
ภาคประชาสงัคมและบุคคลทีเ่ป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United 
Nations Development Programme: UNDP) ใน ค.ศ. 2014 กลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยงั
ประสบปญัหาการถูกกดีกนัทางการศกึษา การถูกเลอืกปฏบิตัใินการท างาน ไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารของรฐัได้
อยา่งเตม็ทีท่ ัง้ทางดา้นสาธารณสุข ดา้นสวสัดกิารสงัคม และการเขา้ถงึกระบวนการยตุธิรรม 

ในดา้นระบบการศกึษา เยาวชนทีเ่ป็นความหลากหลายทางเพศยงัประสบปญัหาการถูกกดีกนัออกจาก
ระบบการศกึษา เนื่องจากการไมย่อมรบัและไมเ่คารพในอตัลกัษณ์หรอืตวัตนการแสดงออกของนกัเรยีน
นกัศกึษาของครอูาจารยใ์นสถาบนัการศกึษา อกีทัง้หลกัสตูรการศกึษายงัผลติซ ้าความเชื่อทีผ่ดิๆ ทีย่งัตตีราว่า
กลุ่มความหลากหายทางเพศเป็นความผดิปกต ิและโรคจติทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ข จากการศกึษาของวจิติร วอิง
วารทีพิย ์พบว่า แบบเรยีนสุขศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาของประเทศไทยยงัถูกผลติซ ้าใหเ้กดิการเรยีนการสอนที่
ผดิพลาด โดยน าเสนอกลุ่มหลากหลายทางเพศว่าเป็นผูห้ลงเพศ มพีฤตกิรรมเบีย่งเบนไมเ่หมาะสม และเป็น
ปญัหาทีต่อ้งป้องกนัและแกไ้ข ซึง่เป็นการผลติซ ้าและเผยแพรอ่งคค์วามรูท้ีผ่ดิและลา้สมยั ทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรู้
ทีผ่ดิในกลุ่มวยัรุน่นกัเรยีนนักศกึษา รวมถงึบุคลากรทีเ่ป็นครอูาจารยอ์กีดว้ย ซึง่เป็นเรือ่งที่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ข
อยา่งเรง่ด่วน9 

ในดา้นเศรษฐกจิ จากการศกึษาของธนาคารโลก (World Bank) ในประเดน็การรบัสมคัรเขา้ท างาน คมที่
เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศมกัถูกปฏเิสธการเขา้ท างานเพราะเหตุแห่งเพศ จากการส ารวจคนทีเ่ป็นความ
หลากหลายทางเพศ 3,000 คน คนทีเ่ป็นเกยป์ระมาณรอ้ยละ 49 หญงิรกัหญงิรอ้ยละ 62 และคนขา้มเพศรอ้ยละ 
77 เคยถูกปฏเิสธไมใ่หเ้ขา้ท างาน เพราะอตัลกัษณ์ทางเพศทีแ่ตกต่าง กว่ารอ้ยละ 40 ของคนขา้มเพศตอ้งประสบ
กบัการคุกคามทางเพศและการลอ้เลยีนเกีย่วกบัเพศของตนเองจากคนในทีท่ างาน การศกึษาดงักล่าวพบว่ากลุ่ม
ทีป่ระสบกบัปญัหาการเลอืกปฏบิตัมิากทีสุ่ดคอืกลุ่มคนขา้มเพศ มากถงึรอ้ยละ 60 (World Bank 2015) 

ในตลาดแรงงานกลุ่มคนหลากหลายทางเพศประสบปญัหาการกดีกนัอย่างมาก จากการส ารวจของ
องคก์รแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ใน ค.ศ. 2014 พบว่ากลุ่มความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทยมกัประสบปญัหาการถูกเลอืกปฏบิตัใินการท างาน เช่น การถูกปฏเิสธไม่
รบัเขา้ท างาน การถูกกดีกนัออกจากงานถงึแมว้่าจะมคีวามรูค้วามสามารถเพยีงพอ การถูกกดดนัจาก
สภาพแวดลอ้มการท างาน การถูกบงัคบัใหแ้ต่งกายตามเพศก าเนิดแมว้่าสภาพรา่งกายภายนอกจะขา้มเพศไป
แลว้กต็าม เป็นตน้ ในดา้นสุขภาพอนามยั พบว่ากลุ่มชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายและสาวประเภทสองหรอืหญงิ
ขา้มเพศมอีตัราการตดิเชือ้เอชไอวสีงู และไมม่าสารถเขา้ถงึขอ้มลูในการดแูลสุขภาพและการรบับรกิารดา้น
สาธารณสุขอยา่งเตม็ที ่

                                                           
9 วจิติร ว่องสารทีพิย์ (2559). ความหลากหลายทางเพศในแบบเรยีนไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิพื่อสทิธแิละความเป็นธรรมทาง
เพศ. 
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กลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัตอ้งเผชญิปญัหาทางดา้นกฎหมาย เพราะประเทศไทยยงัขาดกฎหมาย
การรบัรองสทิธแิละสถานภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เช่น กฎหมายรบัรองการสมรสของบุคคลรกั
เพศเดยีวกนั กฎหมายการรบัรองสถานภาพของบุคคลขา้มเพศ คนขา้มเพศยงัไมส่ามารถเปลีย่นเพศสภาพของ
ตนเองในเอกสารทางราชการและสถานะทางกฎหมายได ้ถงึแมว้่าพวกเขาจะไดร้บัการผ่าตดัแปลงเพศไปแลว้ก็
ตาม เป็นต้น ขอ้จ ากดัดงักล่าวท าใหก้ลุ่มความหลากหลายทางเพศไมส่ามารถเขา้ถงึสทิธต่ิาง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้
อยา่งเตม็ที ่เช่น สทิธใินการไดร้บัความคุม้ครองเมือ่ถูกกระท าความรนุแรง (หากสาวประเภทสองถูกขม่ขนื ไม่
สามารถเอาผดิกบัผูก้ระท าในความผดิขม่ขนืเน่ืองจากกฎหมายไมร่บัรองอวยัวะเพศทีไ่ดม้าจากการผ่าตดั เป็น
เพยีงแต่แผลผ่าตดัเท่านัน้) สทิธทิีเ่กีย่วกบับุตร สทิธใินการรบับุตรบุญธรรม สทิธใินการรบัมรดก สทิธใินการท า
นิตกิรรมต่าง ๆ รว่มกบัคู่สมรส เป็นตน้ 

ในปจัจบุนัเป็นทีท่ราบกนัว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศปรากฏตวัในทุกระดบัชัน้ของสงัคม และมี
พืน้ทีม่ากขึน้ในยคุโลกาภวิตัน์ ในปจัจบุนัไมไ่ดม้แีค่ค าว่า “กะเทย” เหมอืนในอดตี แต่มคี าว่า เกย ์ทอม ดี ้สาว
ประเภทสอง หญงิรกัหญงิ ชายรกัชาย ผูห้ญงิขา้มเพศ ผูช้ายขา้มเพศ ฯลฯ เพิม่ขึน้มาอกีดว้ย ซึง่ลว้นเป็นค าที่
ถูกผนวกเขา้ไปในชวีติประจ าวนัของสงัคมไทย การปรากฏขึน้ของค าเรยีกขาน ตวัตน ค านิยาม หรอือตัลกัษณ์
ทางเพศแบบใหม ่ๆ แสดงใหเ้หน็ความหลากหลาย การเปิดเผยตวัตนและความชดัเจนในอตัลกัษณ์แบบต่าง ๆ 
ทีเ่พิม่มากขึน้ กลุ่มคนรุน่ใหมก่ลา้ทีจ่ะเปิดเผยตวัตนของตนเอง หรอืรสนิยมทางเพศอนัเป็นส่วนหนึ่งของอตั
ลกัษณ์ของตนเองมากขึน้ เหล่านี้เป็นผลพวงจากพลวตัทางสงัคมวฒันธรรมทีป่รบัตวัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็
ตามกระแสโลก การสื่อสารในสื่อต่าง ๆ ทัง้สื่อออนไลน์ สิง่ตพีมิพ ์วทิย ุโทรทศัน์ อกีทัง้ ยงัท าใหเ้กดิการรวมกลุ่ม 
หรอืเกดิชุมชน (Community) เกดิการรวมกลุ่มของภาคประชาสงัคมความหลากหลายทางเพศ เพื่อเคลื่อนไหว
เรยีกรอ้งการเปลีย่นแปลง การยอมรบัและความชอบธรรมทางกฎหมายของเพศหลากหลาย ซึง่ทีผ่่านมาได้
น าไปสู่ความส าเรจ็ในการแกไ้ขและปรบัปรงุการรบัรองและการยอมรบัจากรฐัในระดบัหนึ่ง เช่น กรณกีาร
เปลีย่นแปลงเอกสาร ส.ด. 43 ในการยกเวน้การเกณฑท์หารส าหรบักลุ่มสาวประเภทสองหรอืผูห้ญงิขา้มเพศ เกดิ
จากการเรยีกรอ้งของกลุ่มเครอืขา่ยคนขา้มเพศทีต่อ้งการด ารงชวีติอยา่งมเีกยีรตแิละเท่าเทยีมคนอื่นๆ รวมถงึ
เพื่อการขจดัปญัหาการถูกเลอืกปฏบิตัแิละถูกปฏเิสธในการเขา้ท างานเน่ืองมาจากการถูกตตีราว่าคนขา้มเพศ
เป็น “โรคจติถาวร” จากเดมิทีเ่อกสารยกเวน้การเกณฑท์หารระบุสาเหตุของการยกเวน้ว่า “จติผดิปกตอิยา่ง
ถาวร” ไดเ้ปลีย่นเป็น “ภาวะเพศสภาพไมต่รงกบัเพศก าเนิด” การรบัรองจากภาครฐั โดยกระทรวงกลาโหมนี้ ถอื
เป็นความกา้วหน้าหนึ่งในการรบัรองความเสมอภาคและเท่าเทยีมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีส่ าคญัใน
ประเทศไทย 

บทน้ีตอ้งการแสดงใหเ้หน็ว่า แนวคดิเรือ่งเพศทีย่ดึตดิกบัความเป็นสองเพศแค่หญงิและชาย หรอืการ
แบ่งแยกเพศตามอวยัวะเพศนัน้ไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งทีเ่ป็นสากล และไมใ่ช่ความจรงิหนึ่งเดยีวทีล่บลา้งไมไ่ด ้การยดึตดิ
ว่าเพศตอ้งเป็นไปตามอวยัวะทีถ่อืก าเนิดมาเป็นแนวคดิทีล่า้สมยั และไมค่รอบคลุมความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้ใน
สงัคม และการมองกลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นความผดิปกตกิเ็ป็นองคค์วามรูท้ีผ่ดิทีน่ าไปสู่การสรา้งอคติ
ทางเพศและความรนุแรงต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ แต่อยา่งไรกต็ามเราปฏเิสธไมไ่ดว้่าแนวคดิแบบสอง
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เพศโยงยดึอวยัวะเป็นตวัก าหนดยงัมอีทิธพิลอยูใ่นสงัคมไทยและในสงัคมโลก เนื่องจากระบบกฎหมายและ
โครงสรา้งทางสงัคมทีเ่ป็นอยูถู่กสรา้งขึน้จากการแบ่งเพศเป็น 2 เพศเท่านัน้ (ยกตวัอยา่งเช่น ผูช้ายตอ้งแต่งงาน
กบัผูห้ญงิเท่านัน้ การแบ่งแยกหอ้งน ้าหญงิ และหอ้งน ้าชาย การมคี าน าหน้านามเฉพาะเพศหญงิและเพศชาย 
เป็นตน้) ซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหาแก่บุคคลทีไ่มไ่ดเ้ป็นชาย ไม่ไดเ้ป็นหญงิ ตามบรรทดัฐานทางเพศแบบสองเพศ แต่
ระบุว่าตนเองเป็นความหลากหลายทางเพศ ทัง้ทีเ่ขาเหล่านัน้กล็ว้นเป็นมนุษย ์และมศีกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์
เท่ากบัหญงิชายทัว่ๆ ไป จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่อ้งมกีารปรบัเปลีย่นมุมมองเรือ่งความเป็นเพศในระบบการจดัการ
บรหิารบา้นเมอืงใหค้รอบคลุมความหลากหลายทางเพศ ในบทต่อไปจะกล่าวถงึหลกัสทิธมินุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ และแนวคดิเกีย่วกบัเพศทีแ่ตกต่างในฐานะสทิธใินการแสดงออก และการใชช้วีติ 
 
 
 
กิจกรรม 8.1.2 
 จงอธบิายและยกตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงแนวคดิเรือ่งเพศในสงัคมจากอดตีถงึปจัจุบนั 

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2 
 แนวคดิเรือ่งเพศเปลีย่นแปลงไดต้ามยคุสมยั ตามวฒันธรรม และตามกาลเวลา การยดึตดิว่าเพศตอ้ง
เป็นไปตามอวยัวะโดยก าเนิดไมใ่ช่แนวคดิทีเ่ป็นสากล มหีลากหลายวฒันธรรมทีเ่พศไมไ่ดม้แีค่สองเพศ เช่น ใน
กลุ่มชาวอนิเดยีนในอเมรกิารหนือ หรอื Hijra ในอนิเดยี เป็นตน้ 
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ตอนที ่8.2 
การพฒันาและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศท่ีครอบคลมุ 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่8.2 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

8.2.1 ววิฒันาการของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
8.2.2 พนัธกรณคีวามรว่มมอืระหว่างประเทศและการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศ 

แนวคิด 
1. หลกัการสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศเพราะเป็นพืน้ฐานของสทิธิ
ส าหรบัมนุษยท์ุกคนทุกเพศ 
2. กฎหมายระหว่างประเทศไดใ้หก้ารรบัรองและส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่8.2 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายแนวคดิดา้นสทิธมินุษยชนทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ 
2. อธบิายความส าคญัของการมกีฎหมายทีร่บัรองและส่งเสรมิการเขา้ถงึสทิธขิองกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศได ้
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เรือ่งที ่8.2.1 
วิวฒันาการของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ 
 

ประเทศในโลกตะวนัตกไดท้ยอยยกเลกิกฎหมายการลงโทษการมเีพศสมัพนัธร์ะหว่างชายรกัชายหรอื 
Sodomy law ตัง้แต่เขา้สู่ยคุสมยัใหมเ่ป็นต้นมา ฝรัง่เศสเป็นประเทศแรกทีย่กเลกิกฎหมายการลงโทษการมี
เพศสมัพนัธท์างทวารหนกัใน ค.ศ. 1791 ซึง่เป็นผลพวงจากการปฏวิตัฝิร ัง่เศส ต่อมาประเทศยโุรปและอาณา
นิคมอื่นๆ ไดย้กเลกิกฎหมายดงักล่าวเช่นเดยีวกนั เช่น ลกัแซมเบริก์ใน ค.ศ. 1795 เนเธอรแ์ลนดใ์น ค.ศ. 1811 
บราซลิใน ค.ศ. 1830 โปรตุเกสใน ค.ศ. 1852 เมก็ซโิกและกวัเตมาลาใน ค.ศ. 1871 ญีปุ่น่ในค.ศ. 1880 และ
อติาลใีนปี ค.ศ. 1889 และต่อมาในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่20 เดนมารค์ไดย้กเลกิกฎหมายดงักล่าวใน ค.ศ. 1930 
โปแลนดใ์น ค.ศ. 1932 อูรกุวยัใน ค.ศ. 1934 ไอซแ์ลนดใ์น ค.ศ. 1940 สวติเซอรแ์ลนดใ์น ค.ศ. 1942 สวเีดนใน 
ค.ศ. 1944 กรซี ใน ค.ศ. 1951 องักฤษใน ค.ศ. 1967 และสหรฐัอเมรกิาใน ค.ศ. 2003 ศาลสงูของสหรฐัอเมรกิา
ไดม้คี าตดัสนิใหก้ฎหมาย Sodomy ขดัแยง้และไมเ่ป็นไปตามรฐัธรรมนูญจากกรณีการฟ้องรอ้ง Lawrence vs. 
Texas 

เราจะเหน็ไดว้่า โลกตะวนัตกในยคุสมยัใหมไ่ดเ้ขา้สู่การเปลีย่นแปลงดา้นสงัคมวฒันธรรมทีส่ าคญั และ
ส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงมมุมองในเรือ่งเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ สทิธคิวามเป็นส่วนตวัของบุคคล และมมุมอง
ต่อเพศวถิขีองคนในสงัคม สว่นหน่ึงเป็นเพราะอทิธพิลของศาสนาครสิตใ์นฐานะเครื่องมอืในการควบคุม
พฤตกิรรมของมนุษยใ์นสงัคมทีเ่สื่อมถอยอ่อนก าลงัลงในระบอบการเมอืงการปกครองในรฐัชาตติะวนัตก และอกี
ส่วนหน่ึงไดร้บัอทิธพิลจากการพฒันาแนวคดิเสรนีิยมทีใ่หค้วามส าคญั และตระหนกัถงึสทิธเิสรภีาพ ความเท่า
เทยีมกนัของมนุษย ์และการเคารพในสทิธมินุษยชนทีเ่ป็นแนวคดิทีก่ าเนิดและเตบิโตขึน้ในสงัคมตะวนัตก ควบคู่
ไปกบัการพฒันาของระบอบประชาธปิไตย10 

การรบัรองสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศไดร้บัความส าคญัและตระหนกัในระดบัสากลเพิม่มาก
ขึน้ในช่วงปลายครสิตศ์ตวรรษที ่20 จนถงึตน้ครสิตศ์ตวรรษที ่21 ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เกดิกระแส
แนวคดิเรือ่งสทิธมินุษยชนและแนวคดิแบบเสรนีิยมทีพ่ฒันาไปสู่แนวคดิทีต่อ้งการต่อสูก้บัโครงสรา้งอ านาจใน
ระบบอนุรกัษ์นิยมแบบเก่า เช่น แนวคดิและกระแสในการต่อตา้นและปลดแอกจากระบบอาณานิคม แนวคดิ
ต่อตา้นการเหยยีดสผีวิ รวมถงึแนวคดิดา้นสตรนีิยมซึง่เผยใหเ้หน็ระบบอ านาจชายเป็นใหญ่ทีค่วบคุมสงัคมอยู ่
ประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายประเทศไดพ้ฒันาแนวคดิดา้นสทิธมินุษยชน จากการยกเลกิใหก้ารมเีพศสมัพนัธก์บั
เพศเดยีวกนัไมใ่ช่ความผดิ ไดก้า้วหน้ามาเป็นการรบัรองสถานภาพทางกฎหมายและรบัรองสทิธต่ิางๆ เช่น สทิธิ
                                                           
10 สมชาย ปรชีาศลิปะกุล. (2558). บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิพื่อสทิธแิละความเป็นธรรมทาง
เพศ มลูนิธธิรีนาถ กาญจนอกัษร และ สสส. 
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ในการแต่งงาน การมชีวีติคู่ การมคีรอบครวัของบุคคลเพศเดยีวกนั และการรบัรองเพศของคนขา้มเพศ ประเทศ
เดนมารก์เป็นประเทศแรกทีอ่นุญาตใหจ้ดทะเบยีนคู่ชวีติ (Civil Union) ระหว่างคู่รกัเพศเดยีวกนัเป็นประเทศแรก
ใน ค.ศ. 1989 และตามดว้ยประเทศอื่นๆ เช่น นอรเ์วย ์สเปน องักฤษ ฝรัง่เศส เป็นตน้ ซึง่ต่อมาไดม้กีารพฒันา
กฎหมายใหเ้ป็นกฎหมายแต่งงานเพศ (Same sex Marriage) เหมอืนคู่รกัชาย-หญงิทัว่ไป 

โดยส่วนใหญ่แลว้ประเทศในยโุรปจะเริม่จากการอนุญาตใหม้กีารจดทะเบยีนคู่ชวีติไดร้ะหว่งคนเพศ
เดยีวกนั หรอืมีเ่รยีกว่า Partnership หรอื Civil Union ซึง่เป็นกฎหมายคนละฉบบักบัการสมรส แลว้จงึพฒันามา
เป็นกฎหมายสมรสระหว่างเพศเดยีวกนั ในทีน่ี้ขอยกตวัอยา่งจากประเทศต่างๆ เพื่อใหเ้หน็ววิฒันาการการ
เปลีย่นแปลงของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
 

ฝรัง่เศส 
 ฝรัง่เศสไดเ้ริม่มกีฎหมายรบัรองคู่ชวีติเพศเดยีวกนัในช่วงปลายทศวรรษที ่1900 ก่อนหน้านัน้ประเทศ
ฝรัง่เศสเคยมกีฎหมายลงโทษผูท้ีม่คีวามสมัพนัธร์ะหว่างเพศเดยีวกนั ในช่วงครสิตศ์ตวรรษที ่17 และไดย้กเลกิ
ไปใน ค.ศ. 1791 หลง้จากมกีารปฏวิตัลิม้ลา้งระบบกษตัรยิใ์น ค.ศ. 1789 ต่อมาเมือ่มกีารระบาดของเชือ้ HIV 
กลุ่มความหลากหลายทางเพศมกัถูกตตีราว่าเป็นผูแ้พร่เชือ้ในสงัคม และส่งผลใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัใินสงัคม
และในทางกฎหมาย เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นผูส้ ่าส่อน ไม่มคีวามสมัพนัธย์นืยาวแบบคู่รกัต่างเพศ 
และยงัไม่มกีารรบัรองทางกฎหมายความสมัพนัธข์องคู่รกัเพศเดยีวกนั ท าใหก้ลุ่มความหลากหลายทางเพศไมไ่ด้
รบัสทิธปิระโยชน์ต่างๆ เท่าเทยีมกบัคู่รกัต่างเพศ ก่อใหเ้กดิกระแสการเรยีกรอ้งความเป็นธรรมผ่านการ
เดนิขบวนประทว้ง และการผลกัดนักฎหมายผ่านกระบวนการยตุธิรรม ซึง่กไ็ดร้บัการต่อตา้นจากฝ่ายอนุรกัษ์
นิยมและประชาชนผูค้ดัคา้นทีม่องว่ากฎหมายดงักล่าวจะท าลายความเป็นครอบครวัทีม่ ีพ่อ แม่ และลกูเป็น
ส าคญั แต่ในทีสุ่ดใน ค.ศ. 1999 ฝรัง่เศสกไ็ดผ้่านกฎหมายเพื่อรบัรองความเป็นคู่ชวีติของบุคคล ซึง่ไดร้วมคู่รกั
หลากหลายทางเพศดว้ยคอื กฎหมาย PACS (Le Pacte Civil de Solidarité) 
 PACS เป็นกฎหมายทีอ่นุญาตใหบุ้คคล 2 คน ไมว่่าจะเป็นเพศใด ท าสญัญาคู่ชวีติรว่มกนัเพื่อจดัการการ
ใชช้วีติรว่มกนัอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย คู่ชวีติ PACS มหีน้าทีต่ามกฎหมายในการดแูลกนัและกนั ช่วยเหลอืซึ่
กนัและกนั และรบัผดิชอบหนี้สนิรว่มกนั ทัง้นี้ สามารถถอืครองทรพัยส์นิรว่มกนัได ้โดยสามารถท าขอ้ตกลง
รว่มกนัไดว้่าจะแบ่งการถอืครองทรพัยส์นิรว่มกนัอย่างไร นอกจากนี้ยงัไดร้บัสทิธปิระโยชน์อื่นๆ เช่น สทิธใินการ
ยืน่ภาษรีว่มกนั สทิธใินการขอยา้ยงานตามคู่ชวีติ สทิธใินการไดร้บัการช่วยเหลอืจากสวสัดกิารสงัคม สทิธใินการ
เช่ารว่มกนั ฯลฯ แต่กฎหมายไมอ่นุญาตใหคู้่รกั PACS รบับตุรบุญธรรมและไมม่สีทิธใินการขอรบับรกิารการมี
บุตรโดยอาศยัเทคโนโลยทีางการเจรญิพนัธุ ์ทีร่ฐัใหก้ารสนบัสนุนแก่คู่สมรสต่างเพศเท่านัน้ 
 จะเหน็ไดว้่ายงัมสีทิธปิระโยชน์หลายอยา่งทีคู่่ชวีติ PACS ไดร้บัไมเ่ท่าเทยีมกบัคู่สมรสต่างเพศ จงึท าให้
เกดิกระแสการเรยีกรอ้ง และต่อสู่เพื่อความเท่าเทยีมทางสทิธอิยา่งแทจ้รงิ ใน ค.ศ. 2008 คู่รกัหญงิรกัหญงิไดร้อ้ง
ต่อศาลสทิธมินุษยชนแห่งยุโรปเนื่องจากถูกเลอืกปฎบิตัจิากรฐั ในกรณีทีไ่มส่ามารถรบับุตรบุญธรรมได ้ซึง่ศาล
สทิธมินุษยชนแห่งยโุรปไดว้นิิจฉยัว่า ผูร้อ้งถูกเลอืกปฏบิตัจิากรฐับาลฝรัง่เศสซึง่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน
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ตามอนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชน ขอ้ 8 ซึง่ว่าดว้ยสทิธใินชวีติความเป็นส่วนตวัและครอบครวั และขอ้ 4 ว่าดว้ย
การเลอืกปฏบิตั ิรฐับาลฝรัง่เศสจ าเป็นตอ้งแกไ้ขกฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัสทิธมินุษยชนแห่งยโุรป 
อยา่งไรกต็ามการอนุญาตใหคู้่รกัเพศเดยีวกนัสมรสไดอ้ย่างถูกตอ้งตามกฎหมายยงัถูกต่อตา้นอยูม่ากในสงัคม
ฝรัง่เศสเอง เนื่องจากกลุ่มอนุรกัษ์นิยมและกลุ่มประชาชนทีน่ับถอืศาสนาครสิตอ์ยา่งเครง่ครดัยงัมองว่าการสมรส
เป็นเรือ่งศกัสทิธิ ์ถอืเป็นการครองคู่ชวีติโดยพระผูเ้ป็นเจา้เป็นสกัขพียาน ดงันัน้คู่รกัเพศเดยีวกนัไมอ่าจจะท าได ้
เนื่องจากการรกัเพศเดยีวกนัถอืเป็นบาปตามหลกัการของศาสนา 
 จนกระทัง่ใน ค.ศ. 2012 นายฟรอ็งซวัส ์โอลองด ์(François Hollande) ผูส้มตัรรบัเลอืกตัง้ในต าแหน่ง
ประธานาธบิดจีากพรรคสงัคมนิยม ไดใ้หค้ ามัน่สญัญาในระหว่างหาเสยีงทีจ่ะผ่ากฎหมายการสมรสส าหรบัทุก
เพศ หากไดเ้ป็นประธานาธบิด ีและเมือ่นายโอลองดไ์ดร้บัเลอืก กไ็ดเ้ดนิหน้าผลกัดนันโยบาย “การแต่งงานเพื่อ
ทุกคน” (Mariage pour tous) เขา้สู่สภา โดยผ่านรฐัมนตรกีระทรวงยตุธิรรม อยา่งไรกต็ามนโยบายดงักล่าวกพ็บ
อุปสรรคและกระแสต่อตา้นอยา่งมาก ประชาชนฝรัง่เศสทีไ่มเ่หน็ดว้ยออกมาเดนิขบวนประทว้งบนทอ้งถนน
มากมายโดยแสดงความเหน็ว่าการแกไ้ขกฎหมายทีอ่นุญาตใหคู้่รกัเพศเดยีวกนัสามารถจดทะเบยีนสมรสได ้โดย
การแกก้ฎหมายการสมรส โดยเปลีย่นจากค าว่า “สามภีรรยา” เป็น “คู่สมรส” และค าว่า “พ่อและแม”่ เป็น 
“ผูป้กครอง” จะท าใหเ้กดิปญัหาในเรือ่งการสบืสนัดานและทายาท และมองว่าเดก็ ๆ ควรมสีทิธทิีจ่ะมพี่อ และแม ่
ทัง้ ๆ ทีป่ระเทศฝรัง่เศสเองไดย้อมรบัความเป็นครอบครวัของพ่อเลีย้งเดีย่วหรอืแม่เลีย้งเดีย่วอยูแ่ลว้ จงึท าใหข้อ้
โตแ้ยง้นี้ไม่มนี ้าหนกัเท่าใดนกั ขอ้งกงัวลของกลุ่มทีต่่อตา้นยงัรวมถงึประเดน็การรบับุตรบุญธรรมและการ
ช่วยเหลอืการตัง้ครรภโ์ดยอาศยัเทคโนโลยกีารเจรญิพนัธุ ์อกีทัง้ พรรคการเมอืงฝ่ายขวากไ็ดโ้จมตนีโยบาย
ดงักล่าว และน าไปโจมตพีรรคฝา่ยรฐับาล การต่อสูร้ะหว่างทัง้ 2 ฝา่ยกนิเวลา 6 เดอืน ฝรัง่เศสจงึประกาศใช้
กฎหมายสมรสฉบบัใหมใ่นวนัที ่18 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 เป็นตน้มา กฎหมายการสมรสเพื่อทุกเพศนี้ ไดข้ยาย
สทิธปิระโยชน์ใหค้รอบคลุมสทิธใินการรบับุตรบุญธรรมและการการช่วยเหลอืการตัง้ครรภโ์ดยอาศนัเทคโนโลยี
การเจรญิพนัธุใ์หแ้ก่คู่สมรสเพศเดยีวกนั ถอืเป็นความก้าวหน้าอยา่งมากทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจในสงัคมต่อความ
เป็นครอบครวัทีม่คีวามหลากหลาย ไมย่ดึตดิแค่องคป์ระกอบแบบจารตีนิยมทีป่ระกอบดว้ยพ่อ แม ่และลกู ซึง่
สอดคลอ้งกบัหลกัสทิธมินุษยชน 
 

สหรฐัอเมริกา 
 สหรฐัอเมรกิามกีารปกครองโดยมรีฐับาลกลาง (Federal Government) และรฐับาลทอ้งถิน่ (State 
Government) ตามมลรฐัต่างๆ ซึง่รฐับาลกลางจะมหีน้าทีจ่ ากดัเฉพาะตามทีร่ฐัธรรมนูญก าหนด เช่น หน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบดา้นความมัน่คง การต่างประเทศ หรอืการก าหนดมาตรฐานในเรือ่งต่างๆ เพื่อใหทุ้กมลรฐัปฏบิตัติาม 
ในขณะทีร่ฐับาลมลรฐัจะมอี านาจในการบรหิารจดัการเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนโดยตรง ดงันัน้
กฎหมายเรือ่งการแต่งงานจะเป็นอ านาจหน้าทีข่องรฐับาลมลรฐัทีส่ามารถก าหนดไดเ้องโดยตรง 
 การต่อสูเ้รือ่งสทิธคิวามเท่าเทยีมของคู่รกัเพศเดีย่วกนัมมีาอย่างยาวนาน แต่กข็าดการสนับสนุนจาก
รฐับาลกลาง จงึท าใหแ้ต่ละรฐัสามารถอนุญาตหรอืไมอ่นุญาตกไ็ด ้ใน ค.ศ. 1996 มกีารออกกฎหมายคุม้ครองการ
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สมรส (Defend of Marriage Act) ซึง่ก าหนดว่าการสมรสนัน้เป็นการรบัรองความสมัพนัธร์ะหว่างชายและหญงิ
เท่านัน้ ต่อมาใน ค.ศ. 2000 เวอรม์อนทเ์ป็นมลรฐัแรกทีผ่่านกฎหมายการจดทะเบยีนคู่ชวีติระหว่างคู่รกัเพศ
เดยีวกนัได ้ใน ค.ศ. 2004 มลรฐัแมสซาชเูซตตก์อ็นุญาตใหม้กีารจดทะเบยีนสมรสระหว่างเพศเดยีวกนัได ้และใน 
ค.ศ. 2013 มลรฐัแคลฟิอรเ์นียกไ็ดอ้นุญาตอยา่งเป็นทางการเช่นเดีย่วกนั โดยผ่านศาลการวนิิจฉยัของศาง
อุทธรณ์ของรฐับาลกลาง ต่อมาในปีเดยีวกนัศาลสงูของรฐับาลกลางกม็คี าวนิิจฉยัใหย้กเลกิกฎหมายคุม้ครองการ
สมรสเนื่องจากขดัต่อหลกัการว่าดว้ยความเท่าเทยีมทางกฎหมายของประชาชนตามรฐัธรรมนูญสงูสุดของ
สหรฐัอเมรกิา และในเดอืนมถุินายน ค.ศ. 2015 ศาลสงูของสหรฐัอเมรกิาไดใ้หก้ารรบัรองสทิธกิารแต่งงานของ
เพศเดยีวกนั ซึง่ส่งผลใหทุ้กมลรฐัตอ้งด าเนินการออกกฎหมายรบัรองสทิธใินการแต่งงานของทุกเพศในประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
 

ออสเตรเลีย 
 ออสเตรเลยีกเ็ป็นอกีประเทศหนึ่งทีม่กีารต่อสูเ้พื่อคู่รกัเพศเดยีวกนัมาอยา่งยาวนาน และมรีะบบการ
ปกครองทีท่บัซอ้นระหว่างรฐับาลกลางและรฐับาลมลรฐั ในอดตีตัง้แต่ ค.ศ. 1961 – ค.ศ. 2004 ออสเตรเลยีเคยมี
กฎหมายการสมรส (Marriage Act) ทีไ่มไ่ดน้ิยามก าหนดว่าตอ้งเป็นแค่ระหว่างชายและหญงิ แต่ต่อมาใน ค.ศ. 
2004 ไดม้กีารออกกฎหมายเพื่อแกไ้ขเนื้อหาในกฎหมายว่าการสมรสจะกระท าไดร้ะหว่างชายและหญงิเท่านัน้ 
ซึง่ร่างกฎหมายดงักล่าวไดร้บัการสนบัสนุนจากฝ่ายรฐับาลแต่กท็ าใหเ้กดิการโตเ้ถยีงขึน้ในสงัคม ในทีสุ่ด
กฎหมายนี้กผ็่านและประกาศใช ้จงึท าใหคู้่รกัหลากหลายทางเพศไมไ่ดร้บัสทิธใินการมคีู่ชวีติอยา่งถูกกฎหมาย 
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2013 ไดม้คีวามพยายามในการเสนอกฎหมายใหมแ่ต่กไ็มส่ าเรจ็ เพราะขาด
คะแนนเสยีงสนบัสนุนในสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิใน ค.ศ. 2015 มคีวามพยายามจะเสนอกฎหมายอกีทัง้โดย
ผลกัดนัในเกดิการลงคะแนนจากประชาชน โดยผ่านการท าประชามต ิแต่กไ็มป่ระสบความส าเรจ็เนื่องจาก
วุฒสิภาไมเ่หน็ดว้ย อยา่งไรกต็ามในทางปฏบิตัมิลรฐัต่างๆ กพ็ยายามออกกฎหมายเพื่อคุม้ครองสทิธขิองกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในมลรฐัของตนเอง เช่น นิวเซาธเ์วลสไ์ดอ้อกกฎหมายจดทะเบยีนคู่ชวีติส าหรบัคู่รกั
เพศเดยีวกนัตัง้แต่ ค.ศ. 2010 รฐัควนีสแ์ลนดใ์นปี ค.ศ. 2016 เป็นตน้ 

ต่อมาใน ค.ศ. 2017 ไดม้กีารส ารวจความคดิเหน็ของประชาชนต่อการอนุญาตใหเ้พศเดยีวกนัแต่งงานได ้
น าโดยรฐับาลกลาง และผลการส ารวจปรากฎว่าประชาชนสนับสนุนกฎหมายน้ีถงึรอ้ยละ 61.6 จงึท าใหร้ฐับาล
เดนิหน้าในการผลกัดนัการแกก้ฎหมายต่อไป โดยมกีารเสนอการแกก้ฎหมาย Marriage Act เดมิเพื่อให้
ครอบคลุมคู่รกัทีเ่ป็นเพศเดยีวกนั ใน ค.ศ. 2017 รา่งกฎหมายสามารถผ่านการลงคะแนนเสยีงในวุฒสิภาและ
สภาผูแ้ทนราษฎรดว้ยคะแนนเสยีงอย่างท่วมทน้ และออสเตรเลยีไดป้ระกาศใชก้ฎหมายในวนัที ่8 ธนัวาคม ค.ศ. 
2017 นบัเป็นประเทศล่าสุดทีม่กีฎหมายสมรสส าหรบัคู่รกัเพศเดยีวกนั 

ในทวปีเอเชยี ญีปุ่่นไดเ้ริม่มกีารรบัรองทางกฎหมายคู่รกัเพศเดยีวกนัในบางเขตการปกครอง ตัง้แต่ ค.ศ. 
2015 แต่ยงัไมไ่ดม้กีารประกาศใชใ้นระดบัประเทศ และในประเทศไตห้วนัภายใตร้ฐับาลของนางไช่ องิเหวนิ (Cài 
Yīngwén) ประธานาธบิดหีญงิคนแรกไตห้วนัไดส้นับสนุนนโยบายและกฎหมายใหคู้่รกัเพศเดยีวกนัสามารถ
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แต่งงานได ้ทัง้นี้ในบางเมอืงของไตห้วนัคู่รกัเพศเดยีวกนัสามารถจดทะเบยีนคู่ชวีติไดบ้า้งแลว้ตัง้แต่ ค.ศ. 2015 
ในเดอืนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ศาลรฐัธรรมนูญของไตห้วนัไดม้ตวิ่า คู่รกัเพศเดยีวกนัมสีทิธติามรฐัธรรมนูญทีจ่ะ
แต่งงานกนัได ้และสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตมิเีวลา 2 ปีเพื่อท าการร่างกฎหมายและประกาศใช ้ในขณะนี้ร่าง
กฎหมายอยูใ่นระหว่างการพจิารณาของรฐับาลและสภานิตบิญัญตัคิณะปจัจบุนั 

ในเรือ่งที ่8.2.1 นี้เราจะเหน็ไดว้่าประเทศทีพ่ฒันาแลว้หลายๆ ประเทศใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และมุง่แกไ้ขกฎหมายและระเบยีบต่างๆ เพื่อใหร้บัรองคู่รกัเพศเดยีวกนั ในยโุรปและ
อเมรกิานัน้ มกีารพฒันากฎหมายการรบัรองคู่ชวีติ และ/หรอืกฎหมายอนุญาตการแต่งงานของเพศเดยีวกนัแทบ
ทัง้สิน้ ซึง่อาจจะแตกต่างกนัไปในเนื้อหาและขอบเขตของสทิธปิระโยชน์ทีคุ่มครองและไดร้บั และหากพจิารณา
พฒันาการของกฎหมายก็จะเหน็ไดว้่าหลายๆ ประเทศเริม่ตน้พฒันาดว้ยการออกกฎหมายคู่ชวีติก่อน ซึง่เป็นคน
ละฉบบักบัการสมรสของชายและหญงิ และเมือ่สงัคมคีวามเขา้ใจมากขึน้ มกีารยอมรบัมากขึน้ รวมถงึมกีาร
ผลกัดนัผ่านกระบวนการยตุธิรรมอื่นๆ เช่น ศาลสงู ศาลรฐัธรรมนูญ กจ็งึไดเ้ริม่พฒันารปูแบบเป็นการเปลีย่น
กฎหมายสมรสใหค้รอบคลุมทุกเพศ ไมว่่า ชาย หญงิ หรอื เพศใดๆ กส็ามารถจดทะเบยีนสมรสได ้โดยใช้
กฎหมายฉบบัเดยีวกนั อนัน าไปสู่ความเท่าเทยีมทางกฎหมาบ และการไมเ่ลอืกปฏบิตัอิยา่งแทจ้รงิ 
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ภาพที ่8.3  แผนทีแ่สดงประเทศทีม่กีฎหมายคู่ชวีติ หรอืกฎหมายการแต่งงานของคู่รกัเพศเดยีวกนั  
ทีม่า:  http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws 

 
 
 

กิจกรรม 8.2.1 
 จงอธบิายความแตกต่างระหว่างกฎหมายคู่ชวีติและกฎหมายการสมรสพรอ้มยกตวัอยา่งกฎหมายจาก
ประเทศต่างๆ 

แนวตอบกิจกรรม 8.2.1 
 กฎหมายคู่ชวีติมกัจะใหส้ทิธปิระโยชน์น้อยกว่ากฎหมายสมรส เช่น กฎหมาย PACS ของฝรัง่เศสไม่
อนุญาตใหร้บับุตรบุญธรรม แต่กฎหมายสมรสอนุญาตได ้เป็นตน้ ในหลายๆ ประเทศนัน้ผลกัดนัใหม้กีฎหมาย
คู่ชวีติก่อนแลว้จงึเปลีย่นแปลงกฎหมายสมรสใหค้รอบคลุมทุกเพศ 
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เรือ่งที ่8.2.2 
พนัธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ 
 
 นอกจากการพฒันากฎหมายเพื่อรบัรองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และการรบัรองการแต่งงานเพศ
เดยีวกนัในหลายๆ ประเทศ ซึง่เกดิจากการปรบัเปลีย่นแนวความคดิในการนิยามเพศ และการพฒันาเรือ่งสทิธิ
มนุษยชนแลว้นัน้ ในบรบิทขององคก์รระหว่างประเทศหรอืความรว่มมอืระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาตกิไ็ด้
ใหค้วามส าคญัในเรือ่งความหลากหลายทางเพศเช่นเดยีวกนั ในบทน้ีจะกล่าวถงึความกา้วหน้าของขอ้ตกลงหรอื
พนัธกรณรีะหว่างประเทศทีเ่ป็นขอ้ตกลงรว่มในระดบัสากลทีเ่กีย่วกบัความหลากหลายทางเพศ 
 ในเดอืนพฤศจกิายน  ค.ศ. 2006 ไดเ้กดิการรวมตวัของนกัสทิธมินุษยชนและผูเ้ชีย่วดา้นกฎหมาย ณ 
เมอืงยอกยาการต์า สาธารณรฐัอนิโดนีเซยี เพื่อรา่งและจดัท าหลกัการสากลว่าด้วยสทิธมินุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ โดยประกอบดว้ยคณะกรรมการนกันิตศิาสตรร์ะหว่างประเทศ (International Commission 
of Jurists) และองคก์การบรกิารระหว่างประเทศเพื่อสทิธมินุษยชน (International Services of Human Rights) 
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นสทิธมินุษยชน จาก 25 ประเทศทัว่โลก ส าหรบัประเทศไทยมผีูเ้ชีย่วชาญเขา้รว่มคอื 
ศาสตราจารยว์ทิติ มนัตราภรณ์ เขา้รว่มและเป็นผูล้งนามในหลกัการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการรบัรองและถูกขนาน
นามว่า หลกัการยอกยาการต์า (Yogyakarta Principles, The Application of International Human Rights Law 
in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity) หลกัการดงักล่าวประกอบดว้ย 29 ขอ้ ดงันี้ 
หลกัการขอ้ 1 สทิธใินการใชส้ทิธมินุษยชนทีเ่ป็นสากล 
หลกัการขอ้ 2 สทิธใินความเสมอภาค และการหา้มเลอืกปฏบิตัิ 
หลกัการขอ้ 3 สทิธใินการรบัรองทางกฎหมาย 
หลกัการขอ้ 4 สทิธใินชวีติ 
หลกัการขอ้ 5 สทิธใินหลกัประกนัของบุคคล 
หลกัการขอ้ 6 สทิธใินความเป็นส่วนบุคคล 
หลกัการขอ้ 7 สทิธใินความเป็นอสิระจากการถูกเพกิถอนเสรภีาพโดยพลการ 
หลกัการขอ้ 8 สทิธใินการพจิารณาคดดีว้ยความเป็นธรรม 
หลกัการขอ้ 9 สทิธใินดา้นการปฏบิตัใินลกัษณะความเป็นมนุษย ์ระหว่างถูกควบคุมตวั 
หลกัการขอ้ 10 สทิธใินความเป็นอสิระจากการทรมานและการปฏบิตัหิรอืลงโทษ ในลกัษณะทารณุโหดรา้ยไร้
มนุษยธรรม หรอืท าลายศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์
หลกัการขอ้ 11 สทิธใินความคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์ การคา้และการลกัพามนุษยใ์นทุกรปูแบบ 
หลกัการขอ้ 12 สทิธใินการท างาน 
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หลกัการขอ้ 13 สทิธใินประกนัสงัคม และมาตรการคุม้ครองทางสงัคมหรอือื่น ๆ  
หลกัการขอ้ 14  สทิธใินมาตรฐานการครองชพีตามสมควร 
หลกัการขอ้ 15 สทิธใินการมทีีอ่ยูอ่าศยัตามสมควร 
หลกัการขอ้ 16 สทิธใินการศกึษา 
หลกัการขอ้ 17 สทิธใินการจดัใหม้มีาตรฐานสงูสุดดา้นสุขภาพ 
หลกัการขอ้ 18 ความคุม้ครองจากการกระท าทีม่ชิอบทางการแพทย์ 
หลกัการขอ้ 19 สทิธใินความเหน็และการแสดงความคดิเหน็ 
หลกัการขอ้ 20 สทิธใินอสิระดา้นการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม 
หลกัการขอ้ 21 สทิธใินอสิระดา้นความคดิ ความเชื่อและศาสนา 
หลกัการขอ้ 22 สทิธใินอสิระดา้นการยา้ยถิน่ฐาน 
หลกัการขอ้ 23 สทิธใินการแสวงหาทีพ่กัพงิ 
หลกัการขอ้ 24 สทิธใินการก่อตัง้ครอบครวั 
หลกัการขอ้ 25 สทิธใินการมสี่วนรว่มในการด ารงชวีติทางปกครอง 
หลกัการขอ้ 26 สทิธใินการมสี่วนรว่มในการด ารงชวีติทางวฒันธรรม 
หลกัการขอ้ 27 สทิธใินการส่งเสรมิสทิธมินุษยชน 
หลกัการขอ้ 28 สทิธใินการเยยีวยาแกไขและการชดใชใ้นลกัษณะเกดิผลใชบ้งัคบัได้ 
หลกัการขอ้ 29 ภาระความรบัผดิ 

จะเหน็ไดว้่าหลกัการต่างๆ นัน้เป็นหลกัการสทิธมินุษยชนพืน้ฐานส าหรบัมนุษยท์ุกคน หลกัการยอกยา
การต์าไมไ่ดผ้ดิแผกแตกต่างหรอืมคีวามพเิศษไปจากหลกัการกฎหมายหรอืพนัธกรณวี่าดว้ยสทิธมินุษยชนอื่นๆ 
ถงึแมว้่าหลกัการยอกยาการต์าจะไมไ่ดม้สีถานะเป็นพนัธกรณรีะหว่างประเทศ หรอืเป็นสนธสิญัญาระหว่าง
ประเทศทีม่ขีอ้งผกูพนัทางกฎหมาย แต่กเ็ป็นหลกัการสากลว่าดว้ยสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีต่อ้ง
ไดร้บัการปกป้องและคุม้ครองจากรฐัในฐานะมนุษยแ์ละประชาชนคนหนึ่งเช่นเดยีวกบัหญงิ-ชายทัว่ไป 

ความกา้วหน้าดา้นการปกป้องและคุม้ครองสทิธมินุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศไดถู้ก
ยกระดบัความส าคญัโดยกลไกของสหประชาชาต ิเช่น กระบวนการ (Universal Periodic Review: UPR) ซึง่เป็น
กลไกภายใตค้ณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาต ิ(Human Rights Council: HRC) ซึง่ก าหนดใหป้ระเทศ
สมาชกิสหประชาชาตทิัง้ 193 ประเทศ จดัท ารายงานทบทวนสถานการณ์สทิธมินุษยชนของประเทศ หรอืเรยีก
ยอ่ๆ ว่ารายงาน UPR เพื่อเสนอต่อคณะมนตรสีทิธมินุษยชน โดยมกีารจดัท ารายงานทุกๆ 5 ปี รายงานประเทศ
นัน้จะถูกตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญอสิระ และโดยรปูแบบ “เพื่อนแนะน าเพื่อน” (peer to peer review) โดยเปิด
โอกาสใหแ้ต่ละประเทศแสดงความคดิเหน็พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะต่อสถานการณ์สทิธมินุษยชนของประเทศทีถู่ก
ทบทวน โดยทุกประเทศไดเ้ขา้รว่มกระบวนการ UPR โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ นับตัง้แต่การเปิดใหม้กีารน าเสนอ
รายงาน UPR รอบที ่1 เมือ่ ค.ศ. 2008 การรายงานความก้าวหน้าและสถานการณ์สทิธมินุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศกม็มีากขึน้เรือ่ยๆ UPR นบัเป็นกลไกระหว่างประเทศกลไกหนึ่งทีท่ าหน้าทีใ่นการก ากบั
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ตดิตามการด าเนินงานดา้นความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุม้ครองสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ของประเทศสมาชกิสหประชาชาต1ิ1 

เมือ่วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2559 คณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิดม้ขีอ้มตทิี ่32/2 ว่าการ
ปกป้องคุม้ครองเน่ืองดว้ยการกระท าความรนุแรงและการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งวถิทีางเพศ และอตัลกัษณ์ทาง
เพศ (Resolution adopted by the Human Rights Council on 30 June 2016 - 32/2. Protection against 
violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity) ซึง่มเีนื้อหาคดัคา้นการ
กระท าความรนุแรงและการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งวถิทีางเพศ และอตัลกัษณ์ทางเพศ และมมีตใิหแ้ต่งตัง้
ผูเ้ชีย่วชาญอสิระของสหประชาชาตเิพื่อด าเนินการตรวจสอบ และด าเนินการแกไ้ขปญัหาความรุนแรงและการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่มบุคคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัคดัเลอืกเป็นผูเ้ชีย่วชาญต าแหน่งนี้คอื 
ศาสตราจารยก์ติตคิุณ วทิติ มนัตาภรณ์ นกักฎหมายชาวไทย ผูเ้ชีย่วชาญดา้นกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่าง
ประเทศ 

นอกจากนี้กลไกระหว่างประเทศอื่นๆ ของสหประชาชาตไิดเ้ริม่ใหค้วามส าคญั และผนวกประเดน็ความ
หลากหลายทางเพศ หรอืมกัเรยีกอยา่งเป็นทางการว่า ประเดน็ว่าดว้ยวถิทีางเพศ เพศภาวะและอตัลกัษณ์ทาง
เพศ (Sexual orientation and Gender identity and Expression: SOGIE) เขา้ไปในกลไกพนัธกรณรีะหว่าง
ประเทศอื่น ๆ อกีดว้ย เช่น ในอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) คณะกรรมการว่าดว้ยการขจดัการ
เลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้ญงิทุกรปูแบบ (Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against 
Women) ไดม้ขีอ้เสนอแนะหมายเลข 27 ว่าดว้ยการปกป้องคุม้ครองสทิธมินุษยชนของสตรสีงูอาย ุ(General 
recommendation No.27 on older women and protection of their human rights) ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2010 
โดยไดเ้พิม่ค าอธบิายการเลอืกปฏบิตัใินยอ่หน้าที ่13 ดงันี้ “การเลอืกปฏบิตันิัน้มมีติทิีห่ลากหลาย ทัง้การเลอืก
ปฏบิตัดิว้ยแห่งอาย ุเพศ เพศภาวะ เชื้อชาต ิความพกิาร ความยากจน วถิทีางเพศ และอตัลกัษณ์ทางเพศ 
สถานการณ์ยา้ยถิน่ฐาน สถานะทางครอบครวัและการแต่งงาน การรูห้นงัสอื และเหตุผลอืน่ๆ” และใน
ขอ้เสนอแนะหมายเลข 28 วา่ดว้ยพนัธกรณขีองรฐัภาคภีายใตข้อ้ 2 ของอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (General recommendation No. 28 on the Core Obligation of States Parties 
under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ได้
กล่าวถงึ ความทบัซอ้นของเหตุและปจัจยัต่างๆ (Intersectionality) ทีน่ าไปสู่การเลอืกปฏบิตัต่ิอสตร ี“การเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรดีว้ยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะนัน้เชือ่มโยงกบัปจัจยัอืน่ๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อสตร ีไมว่่าจะเป็นเชื้อ
ชาต ิชาตพินัธุ ์ศาสนา ความเชือ่ สถานภาพ สุขภาพ อาย ุชนชัน้ทางสงัคม วรรณะ และวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์
ทางเพศ การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะอาจจะส่งผลต่อสตรใีนกลุ่มต่างๆ เหล่านี้แตกต่างไปจาก
บุรษุ รฐัภาคมีหีน้าทีร่บัรองและหา้มไมใ่หเ้กดิการเลอืกปฏบิตัใินทุกรปูแบบอนัเกดิดว้ยเหตุและปจัจยัเหล่าน้ี 
                                                           
11 ARC Intermational et al. (2016). Sexual Orientation, Gender Indentity and Expression and Sex Characteristics at the 
Universal Periodic Review. 



32 
 

32 
 

รวมถงึผลกระทบเชงิลบจากการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้ต่อสตร ีรฐัภาคมีหีน้าทีด่ าเนินนโยบาย โครงการ หรอืมี
มาตรการพเิศษเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัเิหล่านี้ใหห้มดไป” ถงึแมว้่าเดมิทอีนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบจะเน้นการคุม้ครองและการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรเีพยีงเท่านัน้ แต่การตคีวามค า
นิยาม การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ ใหค้รอบคลุมถงึเหตุแห่งเพศวถิ ีและเพศภาวะหรอือัตลกัษณ์ทางเพศ 
ในขอ้เสนอแนะ 27 และ 28 ทีเ่กดิในภายหลงันัน้เป็นการขยายความคุม้ครองของอนุสญัญาฯ ไปสู่ประชากรกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการพทิกัษ์รกัษาและปกป้องสทิธมินุษยชนของบุคคล
ทุกหมูเ่หล่าใหเ้ป็นไปตามหลกัการสากล 

ในอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (Convention on the Rights of the Child: CRC) กไ็ดร้ะบุถงึประเดน็ว่า
ดว้ยวถิทีางเพศ เพศภาวะและอตัลกัษณ์ทางเพศ เช่นเดยีวกนั เช่น ในขอ้เสนอแนะ 3 ใน ค.ศ. 2003 เกีย่วกบั
ประเดน็การตดิเชือ้ HIV โดยระบุถงึเดก็ทีต่ดิเชือ้นัน้มกัถูกละเมดิสทิธแิละไม่มาสารถเขา้ถงึการรกัษาและการ
บรกิารทางการแพทยไ์ด ้เนื่องจากถูกเลอืกปฏบิตัดิว้ยเพศวถิทีีแ่ตกต่าง ในขอ้เสนอแนะ 4 ใน ค.ศ. 2003 ใน
ประเดน็ทางดา้นสุขภาพและการพฒันาบองเดก็ยงัระบุถงึ ปจัจยัทบัซอ้นทีท่ าใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัต่ิอเดก็ 
นอกจากจะเกดิจากปญัหาดา้นสุขภาพทีเ่ดก็เป็นอยูย่งัเกดิจากเพศวถิทีีแ่ตกต่าง ซึง่ท าใหเ้ดก็กลุ่มนี้เป็นผูท้ี่
เปราะบางและเสีย่งต่อการถูกกระท าความรนุแรง การล่วงละเมดิ และการแสวงหาผลประโยชน์ ดงันัน้รฐัควร
จะตอ้งใหค้วามส าคญัต่อการใหค้วามรูใ้นเรือ่งเพศวถิต่ีอเดก็ และผลกัดนัการเปลีย่นแปลงค่านิยมในดา้นเพศวถิ ี
เพื่อใหเ้ดก็สามารถเขา้ถงึการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธท์ีถู่กตอ้ง 

ขอ้เสนอแนะของอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ ขอ้ที ่11 ใน ค.ศ. 2011 เป็นขอ้เสนอแนะแรกทีค่ณะกรรมการ 
CRC ไดก้ล่าวถงึอตัลกัษณ์ทางเพศ โดยระบุว่าเดก็มสีทิธทิีจ่ะเป็นอสิระ และไมถู่กกระท าความรนุแรง ไมว่่าจะ
เป็นความรุนแรงในรปูแบบใด ดงันัน้รฐัจงึตอ้งปกป้องและป้องกนัการกระท าความรุนแรงและการเลอืกปฏบิตัทิี่
เกดิขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มเดก็ทีเ่ปราะบางและเป็นชนกลุ่มน้อย ซึง่รวมถงึเดก็ๆ ทีเ่ป็นหญงิรกัหญงิ ชาย
รกัชาย คนขา้มเพศ เป็นต้น รฐัจะตอ้งด าเนินการในเชงิรกุเพื่อรบัรองความปลอดภยัและการไดร้บัการปฏบิตัทิี่
เท่าเทยีมแก่เดก็ๆ เหล่านี้เหมอืนเดก็ทัว่ๆ ไป 

ถงึแมอ้นุสญัญาระหว่างประเทศเหล่านี้จะระบุชดัเจนถงึความจ าเป็นเรง่ด่วนทีร่ฐัภาคตีอ้งปฏบิตัติามใน
การคุม้ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ อนัเน่ืองจากอนุสญัญาเหล่านี้เป็นอนุสญัญาดา้นสทิธมินุษยชน แต่
อยา่งไรกต็าม ยงัมกีระแสเรยีกรอ้งสนบัสนุนใหเ้กดิการตคีวามตามอนุสญัญาเหล่านี้ใหก้วา้งครอบคลุม และ
ชดัเจนมากขึน้ ตวัอยา่งเช่น ในอนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ ยงัถูกมองว่าเป็น
อนุสญัญาทีคุ่ม้ครองแต่ผูห้ญงิทีเ่ป็นผูห้ญงิโดยเพศก าเนิด ซึง่อาจจะรวมกลุ่มหญงิรกัหญงิ กลุ่มคนรกัสองเพศ 
และคนขา้มเพศดว้ย แต่ในความเป็นจรงิ กลุ่มชายรกัชาย หรอืผูช้ายเองกอ็าจจะไดร้บัผลกระทบจากการเลอืก
ปฏบิตัหิลายๆ อยา่ง จงึควรจะมกีารตคีวามใหมว่่าผูท้ีถู่กเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศไมไ่ดม้แีต่ผูห้ญิง อาจจะมี
ผูช้ายดว้ย และควรมกีารปกป้องคุม้ครองใหอ้นุสญัญาดงักล่าวครอบคลุมทุกเพศจรงิๆ 

ส าหรบัอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ คณะกรรมการ CRC ยงัขาดความชดัเจน สอดคลอ้ง และความเป็น
รปูธรรม โดยในการออกเอกสารขอ้สรุปส าหรบัรายงานจากประเทศต่างๆ โดยยงัไม่มกีารปกป้องสทิธขิองเดก็ที่
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เป็นความหลากหลายทางเพศอยา่งชดัเจนในทุกประเดน็ และในทุกประเทศสมาชกิภาค ีจงึยงัตอ้งมกีารปรบัปรุง
ท าใหป้ระเดน็ความหลากหลายทางเพศในสทิธเิดก็เป็นประเดน็เรง่ด่วนทีส่ าคญั ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการกระท า
ความรุนแรง การเลอืกปฏบิตั ิการมสีทิธใินการนิยามตนเอง และเลอืกเพศทีต่นเองตอ้งการ ซึง่มคีวามส าคญัมาก
ส าหรบัเดก็ทีเ่ป็นคนขา้มเพศ และ Intersex 

ตวัอยา่งจากกฎหมายระหว่างประเทศและองคก์ารสากลเหล่านี้แสดงใหเ้หน็ว่า การเปิดมุมมองและการ
เชื่อมโยงทศันคตเิรือ่งเพศ อตัลกัษณ์ทางเพศ กบัสทิธมินุษยชน อกีทัง้ มมุมองต่อชวีติคู่และชวีติครอบครวัของ
รฐั และสงัคมต่างๆ ทัว่โลก ทีไ่ดก้า้วขา้มผ่านการยดึตดิกบัระบบคดิแบบสองเพศ (Binary) ไปยงัฐานความคดิ
แบบเพศหลากหลาย (Diversity) และมมุมองเรือ่งเพศนัน้ทีไ่มใ่ดย้ดึโยงกบัเพศก าเนิดเลย แต่เพศถูกตคีวามเป็น
สทิธขิองบุคคลทีจ่ะเลอืกทีจ่ะเป็น และเลอืกแนวทางชวีติทีต่อ้งการได ้

สทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัไดก้ลายเป็นประเดน็สากลทีส่หประชาชาต ิและนานาประเทศ
ใหค้วามส าคญั และตระหนักว่ายงัเกดิความไมเ่สมอภาคระหว่างเพศ การเลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลดว้ยเหตุแห่งเพศ 
และการละเมดิสทิธคิวามเป็นมนุษยข์องกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จงึมมีตติกลงรว่มกนัเพื่อท าใหเ้กดิการ
ด าเนินการไปในทศิทางเดยีวกนั ผ่านกลไกดา้นสทิธมินุษยชนและอนุสญัญาต่างๆ หากเปรยีบเทยีบ
ความกา้วหน้าเรือ่งสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศในระดบัมาตรฐานสากลกบัในประเทศไทยกย็งัพบว่ามี
ช่องว่าง และยงัห่างไกลเป้าหมายอยูม่าก เนื่องจากประเทศไทยยงัไมม่กีฎหมายรบัรองกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ และในทางปฏบิตักิลุ่มความหลากหลายทางเพศกย็งัถูกเลอืกปฏบิตัอิยูม่าก ดงันัน้รฐัไทยในฐานะเป็น
ประเทศสมาชกิ และรฐัภาคขีองอนุสญัญาต่างๆ จงึมหีน้าทีท่ีจ่ะปฏบิตัติามพนัธกรณีดว้ยการสรา้งมาตรการ 
นโยบาย และด าเนินการเพื่อขจดัการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ ไมว่่าจะเป็นเพศใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
การคุม้ครองปกป้องและรบัรองสทิธปิระชาชนทุกคน ทุกเพศ และเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคระหว่างเพศอยา่ง
แทจ้รงิ 

กิจกรรม 8.2.2 
 จงยกตวัอย่างหลกัการสากล หรอือนุสญัญาระหว่างประเทศทีคุ่ม้ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ 
แนวตอบกิจกรรม 8.2.2 
 หลกัการยอกยาการต์า กระบวนการ Universal Periodic Review อนุสญัญาว่าดว้ยการขจดัการเลอืก
ปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ หรอือนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ เป็นตน้ 
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ตอนท่ี 8.3 
ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความ
เท่าเทียมของมนุษยใ์นบริบทโลก 
โปรดอ่านหวัเรือ่ง แนวคดิ และวตัถุประสงคข์องตอนที ่8.3 แลว้จงึศกึษารายละเอยีดต่อไป 
 
หวัเร่ือง 

8.3.1 ปญัหาและแนวโน้มการพฒันาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเท่าเทยีมของมนุษยใ์น 
        บรบิทโลก 

 8.3.2 แนวทางการพฒันาดา้นการส่งเสรมิความเสมอภาคระหว่างเพศส าหรบัประเทศไทย 
 
แนวคิด 

1. แนวคดิเรือ่งสทิธมินุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และแนวโน้มสถานการณ์ในบรบิทโลก
ในปจัจบุนั 
2. แนวคดิการพฒันากฎหมาย และแนวนโยบายเพื่อปกป้องกลุ่มความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย 

 
วตัถปุระสงค ์
 เมือ่ศกึษาตอนที ่8.3 จบแลว้ นกัศกึษาสามารถ 

1. อธบิายแนวโน้มสถานการณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในบรบิทโลกปจัจุบนัได ้
2. อธบิายแนวโน้มสถานการณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในบรบิทประเทศไทย การพฒันา
กฎหมาย และแนวนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งได ้
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เรือ่งที ่8.3.1 
ปัญหาและแนวโน้มการพฒันาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความ
เท่าเทียมของมนุษยใ์นบริบทโลก 
 
 ในปจัจบุนั หากมองในบรบิทโลกสทิธมินุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ กย็งัไมไ่ดถู้กคุม้ครอง
อยา่งทัว่ถงึในทุกๆ ประเทศในโลก ถงึแมว้่าจะมกีารก าหนดกฎหมายพนัธกรณรีะหว่างประเทศต่างๆ ไมว่่าจะ
เป็นหลกัการยอกยาการต์า กระบวนการ Universal Periodic Review หรอือนุสญัญาระหว่างประเทศต่างๆ หรอื
แมแ้ต่ขอ้มตคิณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่งสหประชาชาตไิด ้ขอ้ที ่32/2 ซึง่มเีจตจ านงทีจ่ะผลกัดนัการปกป้องสทิธิ
ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพื่อใหทุ้กประเทศสมาชกิเหน็ความส าคญัในการออกกฎหมายหรอื
มาตราการแกไ้ขเพื่อความเสมอภาคของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และไดแ้ต่งตัง้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระของ
สหประชาชาตเิพื่อด าเนินการตรวจสอบ และด าเนินการแกไ้ขปญัหาความรุนแรงและการเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่ม
บุคคลผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ ในการลงมตคิรัง้นัน้ มกีลุ่มประเทศคณะมนตรสีทิธมินุษยชนแห่ง
สหประชาชาตทิีเ่หน็ดว้ย 23 ประเทศ และทีไ่มเ่หน็ดว้ย 18 ประเทศ และมปีระเทศทีง่ดออกเสยีง 6 ประเทศ จาก
ตวัอยา่งนี้แสดงใหเ้หน็ว่าประเดน็เรือ่งสทิธมินุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัไมเ่ป็นทีย่อมรบัของ
หลายประเทศ หากพจิารณาจากกลุ่มประเทศทีไ่มเ่หน็ด้วยกบัขอ้มต ิ32/2 จะเหน็ไดว้่าเป็นกลุ่มประเทศทีน่บัถอื
ศาสนาอสิลาม กลุ่มประเทศในสหภาพโซเวยีต และกลุ่มประเทศแอฟรกิา ซึง่กลุ่มประเทศเหล่านี้ยงัมขีอ้จ ากดั
ดา้นแนวคดิของศาสนาทีม่องว่า ความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่งผดิบาป และการแสดงออกทางความ
หลากหลายทางเพศ เช่น การเป็นคนรกัเพศเดยีวกนั หรอืการแต่งกายขา้มเพศ เป็นเรือ่งผดิกฎหมาย 
 จากรายงานของวทิติ มนัตาภรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระของสหประชาชาตดิา้นสทิธคิวามหลากหลายทางเพศ 
ไดร้ะบุว่า ในปจัจบุนัยงัมปีระเทศต่างๆ ในโลกมากกว่า 70 ประเทศทีย่งัก าหนดใหก้ารรกัเพศเดยีวกนัเป็น
ความผดิทางกฎหมาย โดยเฉพาะความสมัพนัธร์ะหว่างชายรกัชาย ในจ านวนน้ีมปีระมาณ 40 ประเทศทีล่งโทษ
หญงิรกัหญงิ หรอืหญงิทีม่เีพศสมัพนัธก์บัหญงิ ในจ านวนประเทศเหล่านี้ ซึง่ส่วนใหญ่อยู่ในทวปีแอฟรกิารและ
เอเชยี (ตะวนัออกกลาง) มกีารก าหนดบทลงโทษถงึขัน้ประหารชวีติ และยงัมกีารตดัสนิลงโทษประหารชวีติจรงิๆ 
ในหลายพืน้ที ่ในช่วง 20 ปีทผี่านมาหลายประเทศมุง่หน้าแกไ้ขปญัหาทางกฎหมายดงักล่าวดว้ยการยกเลกิการ
เอาผดิกบักลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนั เช่น เบลซิ โมซมับกิ ปาเลา ซเีชลล ์เป็นตน้ ซึง่ถอืว่าเป็นเป็นความก้าวหน้าทีด่ ี
แต่อยา่งไรกต็ามในทางปฏบิตัยิงัเกดิปญัหาการกดีกนั การเลอืกปฏบิตั ิหรอืความรุนแรงกบักลุ่มความ
หลากหลายทางเพศได ้เนื่องดว้ยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆ หรอืการก าหนดการเอาผดิทางกฎหมายดา้นอื่นๆ 
เช่น การหา้มการแต่งกายขา้มเพศ การหา้มการคา้ประเวณ ีเป็นตน้ ยงัเป็นช่องทางท าใหเ้กดิการกระท าความ
รนุแรง ความไมเ่ป็นธรรม และการเลอืกปฏบิตีต่ิอกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ ตวัอยา่งเช่น ประเทศแค
มารนูไดก้ าหนดการเอาผดิกบัคนรกัเพศเดยีวกนัในกฎหมายอาญา มาตรา 347 โดยระบุว่า “ผูใ้ดมคีวามสมัพนัธ์
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ทางเพศกบับุคลเพศเดยีวกนัจะตอ้งไดร้บัโทษจ าคุกหกเดอืนถงึหา้ปี และปรบั 20,000 ถงึ 200,000 ฟรงัก”์ หรอื
ในอยีปิตท์ีถ่งึแมจ้ะไม่มกีฎหมายหา้มความสมัพนัธร์กัเพศเดยีวกนัอยา่งเป็นทางการ แต่กม็กีารเอาผดิคนทีร่กั
เพศเดยีวกนัโดยช่องทางกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายการหา้มคา้ประเวณ ีและกฎหมายว่าดว้ยการกระท าทีผ่ดิ
ศลีธรรม เป็นต้น จากการส ารวจขององคก์รกลุ่มความหลากหลายทางเพศนานาชาต ิหรอื ILGA ใน ค.ศ. 2016 
พบว่าในอยีปิต ์รอ้ยละ 44 ของผูถู้กส ารวจใหค้วามเหน็ว่า ความหลากหลายทางเพศนัน้เป็นอาชญกรรมอยา่ง
หนึ่ง และมากกว่ารอ้ยละ 53 ไมส่บายใจหากมเีพื่อนบา้นทีเ่ป็นเกยห์รอืเลสเบีย้น 
 ในกลุ่มประเทศมสุลมิมกีารลงโทษคนทีร่กัเพศเดยีวกนัและคนขา้มเพศอยา่งรนุแรง ยกตวัอยา่งเช่น 
อหิรา่น ซึง่เป็นประเทศทีม่กีารใชก้ฎหมายชะรอีะห ์ซึง่เป็นกฎหมายตามหลกัศาสนาอสิลาม ไดก้ าหนดว่าบุคคล
เพศชายทีม่คีวามสมัพนัธท์างเพศกบัชายโดยการสอดใส่ตอ้งถูกลงโทษโดยการประหารชวีติ หากเป็นการสมัผสั
ภายนอก จะตอ้งถูกลงโทษโดยการเฆีย่น อกีทัง้มุมมองในสงัคมอหิร่านยงัมองว่าการรกัเพศเดยีวกนันัน้เป็น
อทิธพิลของวฒันธรรมตะวนัตก และท าใหเ้กดิความเสื่อมเสยีทางสงัคม มรีายงานว่าตัง้แต่อหิรา่นเปลีย่นแปลง
เป็นประเทศโดยการปฏวิตัดิา้นการเมอืงและศาสนาจนกลายเป็นรฐัอสิลาม คาดว่ามผีูถู้กตดัสนิประหารชวีติ
เนื่องจากขอ้หาการมเีพศสมัพนัธก์บัเพศเดยีวกนัประมาณ 4,000 - 6,000 คน แมจ้ะมกีารต่อตา้นและการ
เรยีกรอ้งจากสหประชาชาต ิหรอืองคก์ารระหว่างประเทศ แต่กย็งัไมส่่งผลในการเปลีย่นแปลงสถานการณ์แต่
อยา่งใด 

มาเลเซยีเป็นอกีประเทศหนึ่งทีม่กีารใชก้ฎหมายชะรอีะหใ์นบางรฐั ซึง่ก าหนดโทษส าหรบัผูท้ีม่ ี
ความสมัพนัธแ์บบหญงิรกัหญงิ หรอืชายรกัชาย ในรฐัปเูลาปีนงั ของประเทศมาเลเซยีไดก้ าหนดโทษในกรรณีที่
บุคคลมคีวามสมัพนัธร์กัเพศเดยีวกนั เป็นการปรบัจ านวน 5,000,000 รงิกติต ์การจ าคุก 3 ปี และการลงโทษ
ดว้ยการโบย 
 ในกลุ่มประเทศแอฟรกิาหลายประเทศทีถ่อืเป็นพืน้ทีอ่นัตรายส าหรบักลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนั เช่น อูกนัดา 
รฐับาลอูกนัดาไดอ้อกกฎหมายต่อตา้นการรกัเพศเดยีวกนัใน ค.ศ. 2013 โดยก าหนดโทษผูก้ระท าความผดิเป็น
การจ าคุกตลอดชวีติ และหา้มการแต่งงานระหว่างเพศเดยีวกนัและการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ต่อมา
ใน ค.ศ. 2014 ศาลรฐัธรรมนูญของอูกนัดาไดม้มีตยิกเลกิกฎหมายดงักล่าวเพราะรฐับาลขาดองคป์ระกอบที่
สมบณูณ์ในการออกกฎหมายในขณะนัน้ แต่อยา่งไรกต็ามการรกัเพศเดยีวกนักย็งัผดิกฎหมายอาญามาตัง้แต่ 
ค.ศ. 1950 มคีวามพยายามจะออกกฎหมายน้ีขึน้มาใหไ้ดใ้นปลาย ค.ศ. 2014 และสถานการณ์ความตงึเครยีด
ในช่วงทีอ่อกกฎหมายท าใหช้าวอูกนัดาทีเ่ป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศขอลีภ้ยัและเดนิทางออกนอก
ประเทศ เช่น อพยพไปประเทศเคนยา่ ใน ค.ศ. 2016 เกดิการจบักุมกลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนัครัง้ใหญ่ในอูกนัดา มี
ผูถู้กจบักุม 20 คน และไดร้บัการปล่อยตวัโดยไมถู่กตัง้ขอ้หา แต่กถ็อืเป็นการปฏบิตักิารเพื่อขม่ขู ่และรดิรอน
สทิธบิุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ 

จากการต่อตา้นกลุ่มความหลากหลายทางเพศอยา่งรนุแรงในประเทศเหล่านี้ ท าใหเ้กดิการยา้ยถิน่ฐาน
เพื่อขอลีภ้ยัของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฝรัง่เศสเป็นประเทศแรกทีใ่หส้ทิธการขอลีภ้ยัเนื่องจากเหตุ
อนัตรายทีจ่ะเกดิขึน้ดว้ยเหตุแห่งเพศ เนเธอรแ์ลนดก์ใ็หส้ทิธทิีจ่ะเปิดรบับุคคลทีอ่าจจะตกอยูใ่นอนัตรายหากตอ้ง
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ถูกส่งกลบัประเทศ ในปจัจบุนัมหีลายประเทศทีอ่นุญาตใหข้อลีภ้ยัไดเ้น่ืองจากเหตุผลความไมป่ลอดภยัใน
ประเทศเดมิ อนัเน่ืองมาจากการเป็นบุคคลทีเ่ป็นความหลากหลายทางเพศ แต่ในทางปฏบิตักิย็งัมอุีปสรรคปญัหา
และความยากในการพสิูจน์สาเหตุและสถานการณ์จรงิทีผ่ลกัดนัใหข้อลีภ้ยั ผู้ขอลีภ้ยัเองตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดว้่าเป็นผู้
มคีวามหลากหลายทางเพศทีต่กอยูใ่นอนัตรายจรงิๆ และบางทกีถ็ูกคุมขงัรว่มกบัผูข้อลีภ้ยัคนอื่นๆ ทีร่งัเกยีจ
บุคคลทีเ่ป็นความหลากหลายทางเพศ จงึเกดิความเสีย่งในการถูกท ารา้ย ถูกกระท าความรุนแรง หรอืถูกเลอืก
ปฏบิตั ิในประเทศปลายทางได ้
 ความขดัแยง้และการไม่ยอมรบักลุ่มความหลากหลายทางเพศยงัเกดิขึน้อยู่ทัว่ทุกมุมโลก และบางครัง้กม็ี
แนวโน้มทีจ่ะมสีถานการณ์ทีเ่ลวรา้ยลงแมจ้ะเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะกระแสแนวคดิอนุรกัษ์
นิยมทีก่่อตวัเพิม่อทิธพิลมากขึน้ทัง้ทางการเมอืงและทางสงัคม ดงัเหน็ไดจ้ากการขึน้รบัต าแหน่งของ
ประธานาธบิด ีโดนลัด ์ทรมัป์ (Donald J. Trump) จากพรรครพิบัลกินั ในสหรฐัอเมรกิา ซึง่ส่งผลใหน้โยบายดา้น
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการส่งเสรมิสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนและถูก
จ ากดัมากขึน้ ในช่วงทีป่ระธานาธบิดบีารคั โอบามา (Barack Obama) ด ารงต าแหน่งอยูน่ัน้ มคีวามก้าวหน้าใน
ดา้นสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศหลายประเดน็ ซึง่เป็นแนวนโยบายของประธานาธบิดโีอบามาเอง 
เช่น การสนบัสนุนคนขา้มเพศในกองทพัสหรฐัอเมรกิา และการสนบัสนุนการแต่งงานของคู่รกัเพศเดยีวกนั แต่
เมือ่ประธานาธบิดโีดนลัด ์ทรมัป์ขึน้ด ารงต าแหน่งเมือ่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2017 ความกา้วหน้าหลายๆ อยา่งก็
หยดุชะงกัและกลบัถูกผลกัดนัในทางตรงกนัขา้ม เช่น ความพยายามของโดนลัด ์ทรมัป์ทีจ่ะกดีกนัคนขา้มเพศใน
กองทพัสหรฐัอเมรกิาโดยการอา้งว่ากองทพัตอ้งสญูเสยีเงนิมากเกนิไปในการดแูลสุขภาพของคนกลุ่มน้ี หรอืการ
แต่งตัง้ผูพ้พิากษาสงูทีม่แีนวความคดิอนุรกัษ์นิยมและต่อตา้นความหลากหลายทางเพศ ซึง่อาจะส่งอทิธพิลต่อ
จากผ่านกฎหมายการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และสทิธขิองคนขา้มเพศในการเข้า
หอ้งน ้าสาธารณะตามเพศสภาพ โดนลัด ์ทรมัป์ยงัสนบัสนุนแนวคดิและแนวปฏบิตัดิา้นการเคารพเสรภีาพทาง
ศาสนาทีจ่ะท าใหเ้กดิการตคีวามว่าเสรภีาพทางศาสนานัน้ส าคญักว่าสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ
จะท าใหเ้กดิการอา้งเสรภีาพทางศาสนามาเพื่อกระท าการเลอืกปฏบิตั ิหรอืการกระท าทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศได ้โดยโดนลัด ์ทรมัป์มนีโยบายสนับสนุนกรณกีารฟ้องรอ้งของชายคนท าขนมเคก้และคู่รกั
เกยค์ู่หนึ่ง (Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Division) ซึง่ชายคนท าขนมเคก้ยนืกราน
ปฏเิสธการท าขนมเคก้ใหคู้่รกัเกยใ์นงานแต่งงานของพวกเขา เนื่องดว้ยอา้งว่าความเชื่อทางศาสนาทีต่นเองนบั
ถอื กรณฟ้ีองรอ้งน้ีท าใหเ้กดิกระแสการวพิากษ์วจิารณ์อยา่งมาก และหากผลการพจิารณาคดยีนืยนัความชอบ
ธรรมของชายคนท าขนมเคก้ทีม่สีทิธทิีจ่ะปฏเิสธไดต้ามหลกัการเสรภีาพทางศาสนา กอ็าจจะท าใหเ้กดิช่องว่าง
ทางกฎหมายทีท่ าใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่มความหลากหลายทางเพศ อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยอา้ง
เสรภีาพทางศาสนา 

ประเดน็ความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนัน้ยงัเป็นประเดน็ที่ทา้ทายและ
ยงัตอ้งเผชญิอุปสรรคปญัหาและการต่อสูอ้กีมาก ทัง้จากความเชื่อทางศาสนาทีส่รา้งกรอบคดิในเรือ่งเพศทีจ่ ากดั 
และสรา้งใหก้ลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นความผดิบาปทีต่อ้งก าจดัออกจากสงัคม ซึง่ถอืเป็นเรือ่ง
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ยากล าบากทีจ่ะต่อสูใ้นประเดน็ความหลากหลายทางเพศ และในบางกรณสี าหรบับางประเทศ เช่น ประเทศไทย
ทีไ่มไ่ดต่้อสูก้บัประเดน็ทางศาสนามากเท่าใดนกั แต่กย็งัตอ้งต่อสูก้บักรอบความคดิแบบสองเพศที่ยงัมอี านาจ
ควบคุมความคดิของคนในสงัคม รวมถงึกฎหมายบา้นเมอืง กฏเกณฑต่์างๆ ทีต่อ้งไดร้บัการแกไ้ขในระดบั
โครงสรา้ง 

วทิติ มนัตาภรณ์ ผูเ้ชีย่วชาญอสิระของสหประชาชาตดิา้นสทิธคิวามหลากหลายทางเพศของ
สหประชาชาต ิไดเ้สนอแนวทางการแกป้ญัหาเพื่อส่งเสรมิสทิธแิละความเสมอภาคของกลุ่มความหลายหลายทาง
เพศไว ้6 ประเดน็ ไดแ้ก่ 

1. การยกเลิกการเอาผิดทางกฎหมายกบัคนท่ีรกัเพศเดียวกนัและความสมัพนัธท์างเพศ ระหว่าง
คนเพศเดียวกนั ซึง่ถอืบนัไดข้ ัน้แรกในการความเป็นมนุษยท์ีเ่ท่าเทยีมของกลุ่มความหลากหลายางเพศ 

2. มาตรการการขจดัการเลือกปฏิบติั การถูกเลอืกปฏบิตัหินือการถูกกดีกนันัน้เกดิจากหลายสาเหตุ
และปจัจยั ซึง่อาจจะไมไ่ดเ้กดิจากเพศเพยีงอย่างเดยีว แต่อาจะเป็นผลมาจากเชือ้ชาต ิชาติพนัธุ ์อาย ุความ
พกิาร สถานภาพทางเศรษฐกจิ สถานภาพทางสญัชาต ิหรอืสถานะทางกฎหมายของบุคคล การเป็นบุคคลีม่ ี
ความหลากหลายทางเพสอาจจะท าใหเ้กดิการเลอืกปฏบิตัทิีท่บัซอ้นไปอกี ดงันัน้การมมีาตรการการขจดัการ
เลอืกปฏบิตัติอ้งค านึงถงึปจัจยัเหล่าน้ี และจะตอ้งบงัคบัใชใ้นทุกบรบิทของสงัคม เช่น ในระบบการศกึษา ในการ
ท างาน และในการใชช้วีติประจ าวนั ถงึแมว้่าในบางประเทศจะมกีฎหมายแลว้ แต่สิง่ส าคญัทีสุ่ดคอืการน าไป
ปฏบิตัใินเกดิผลอย่างแทจ้รงิและเป็นรปูธรรม 

3. การรบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศ ในบางประเทศไดม้กีารออกกฎหมายรบัรองเพศ
ใหแ้ก่คนขา้มเพศแลว้ ทัง้นี้ไมเ่พยีงแต่เป็นการเปลีย่นค าน าหน้า แต่ยงัเป็นการรบัรองสทิธติามเพศทีเ่ปลีย่นไป
อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยในบางประเทสมกีฎหมายทีม่คีวามก้าวหน้าทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานสทิธทินุษยชน สทิธิ
ในการนิยามตนเองละสทิธใินความเป็นส่วนตวั โดยไม่บงัคบัว่าจะตอ้งผ่าตดัแปลงเพศแลว้ หรอืผ่านกระบวนการ
ทางการแพทยห์รอืทางจติวทิยา และไมบ่งัคบัท าหมนัหรอืบงัคบัหย่ารา้งก่อน ซึง่ประเทศทีม่กีฎหมายเหล่านี้ 
ไดแ้ก่ อารเ์จนตน่ิา ออสเตรเลยี มอลตา้ และประเทศในแถบสแกนดเินเวยี เป็นตน้ การมกีฎหมายรบัรองเพศ
ส่งผลใหเ้กดิความรนุแรงน้อยลง และขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอคนขา้มเพซในการใชช้วีติ 

4. การยกเลิกการตีตราและการระบวุ่าความหลากหลายทางเพศเป็นโรคหรือความผิดปกติ ใน
ปจัจบุนัยงัมคีวามเชื่อว่าการเป็นเกย ์เลสเบีย้น หรอืคนขา้มเพศเป็นความผดิปกต ิซึง่เป็นความเชื่อทีผ่ดิ ในบาง
ประเทศยงัมกีารรกัษาคนรกัเพศเดยีวกนัดว้ยวธิกีารต่างๆ เพื่อใหเ้ลกิเป็น ซึง่ไมใ่ชว้ธิกีารทีถู่กตอ้ง อกีทัง้ยงัเป็น
การละเมดิสทิธมินุษยชนอกีดว้ย แนวทางแกไ้ขปญัหาทีถู่กตอ้งคอื ตอ้งสนบัสนุนใหก้ลุ่มความหลากหลายทาง
เพศเขา้ถงึการสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐาน โดยไมถู่กเลอืกปฏบิตัหิรอืกดีกนั ทัง้นี้จะต้องด าเนินการรว่มไปกบัการ
ใหค้วามรูท้ีท่นัสมยัแก่บุคลากรทางการแพทย์ 

5. การขจดักีดกนัทางสงัคม การกดีกนัในสงัคมต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีย่งัเกดิขึน้นัน้ส่งผล
ใหเ้กดิการกระท าความรนุแรง และการเลอืกปฏบิตัใินรปูแบบต่างๆ ทัง้การกดีกนัในที่ท างาน ในสถานศกึษา การ
ขจดัการกดีกนัทางสงัคมจะตอ้งไดร้บัความรว่มมอืทางทุกภาคส่วน ทัง้คนในชุมชน ผูน้ าทางการเมอืง ผูน้ าทาง
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ศาสนา ทีจ่ะตอ้งท าใหเ้กดิความรูส้กึเหน็อกเหน็ใจซึง่กนัและกนัในสงัคม ถงีแมว้่าเราจะมคีวามแตกต่างกนั การ
กดีกนัทางสงัคมต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จะมผีลต่อเศรษฐกจิและสงัคม เช่น การกดีกนักลุ่มความ
หลากหลายทางเพศไมใ่หเ้ขา้ถงึการบรกิารสุขภาพนัน้ อาจจะท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ในกลุ่มเฉพาะมากยิง่ขึน้ เป็น
ตน้ ดงันัน้การเปิกโอกาสใหก้ลุ่มคามหลากหลายทางเพศยอ่มเป็นผลดต่ีอการสรา้งสงัคมทีน่่าอยู ่สบงสุข และ
ยัง่ยนื 

6. การส่งเสริมความเท่าเทียมและการเหน็อกเหน็ใจผูอ่ื้นผ่านการศึกษา นโยบายดา้นการศกึษา
ของรฐัตอ้งสอดแทรกความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งความหลากหลายทางเพศเขา้ไปในหลกัสตูรของเดก็นกัเรยีน เพื่อ
เป็นการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม่ๆ  แก่สงัคม ทัง้นี้จะตอ้งมคีวามฝึกอบรมครอูาจารยเ์พื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถ
ถ่ายถอดความเขา้ใจเรือ่งมุมมองเรือ่งเพศไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals)12 กส็ามารถเป็นอกีแนวทางหนึ่งทีจ่ะ
สอดแทรกประเดน็เรือ่งการส่งเสรมิความเท่าเทยีมและความเสมอภาคของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเขา้ไป
ในแนวนโยบายและการด าเนินงานดา้นการพฒันาประเทศ เน่ืองจากหลกัการของเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืนัน้
เน้นหลกัการ “การไมท่ิง้ใครไวเ้บือ้งหลงั” (No one is lift behind) ซึง่ตอ้งรวมคนทุกกลุ่มไมว่่าจะมคีวามแตกต่าง
กนัอยา่งไร เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืจงึสามารถเป็นโอกาสหนึ่งทีร่ฐัต่างๆ จะสามารถสอดแทรกการ
ด าเนินการดา้นการส่งเสรมิสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศไวใ้นแนวนโยบายดา้นการพฒันาของตนเอง
ได ้
 
 

                                                           
12  การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development: SD) เริม่ตน้จากการประชุมสหประชาชาต ิครัง้ที ่2 ณ กรุงรโิอ เดอ จาเนโร 
ประเทศบราซลิ ใน ค.ศ. 1992 ประเทศสมาชกิต่างๆ ประชุมร่วมกนัในหวัขอ้ว่าด้วยสิง่แวดลอ้มและการพฒันา (Environment 
and Development) และไดเ้หน็ชอบใหป้ระกาศหลกัการแห่งสิง่แวดลอ้ม และแผนปฏบิตักิาร 21 (Agenda 21) ส าหรบัทศวรรษ 
1990 และครสิต์ศตวรรษที ่21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกส าหรบัการด าเนินงานทีจ่ะท าใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ในดา้น
สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม และในเวลาต่อมาไดม้กีารจดัท าเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (Millennium Development 
Goals: MDGs) จ านวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558) อาท ิการขจดัความยากจนและความ
หวิโหย การสง่เสรมิความเท่าเทยีมทางเพศและบทบาทสตร ีและการรกัษาและจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื เป็นตน้ 
ปจัจุบนั MDGs ได้สิน้สุดลงแล้ว โดยประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดใีนหลายประเทศ เช่นเดยีวกบัประเทศไทย และเพื่อใหเ้กดิ
ความต่อเน่ืองของการพฒันา องคก์ารสหประชาชาตจิงึไดก้ าหนดเป้าหมายการพฒันาขึน้ใหม่โดยอาศยักรอบความคดิทีม่องการ
พฒันาเป็นมติิ (Dimensions) ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม ให้มคีวามเชื่อมโยงกนั เรยีกว่า เป้าหมายการพฒันาที่
ยัง่ยนื หรอื Sustainable Development Goals (SDGs) ทัง้นี้ เมื่อเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2558 นายกรฐัมนตรขีองไทยพรอ้มคณะ 
เขา้ร่วมประชุมสมชัชาสหประชาชาตสิมยัสามญั ครัง้ที ่70 พรอ้มกบัผูน้ าจากประเทศสมาชกิ 193 ประเทศ หวัขอ้การประชุมใน
ครัง้นัน้คอื การพฒันาที่ยัง่ยนื พรอ้มกนัน้ีผู้น าจากประเทศสมาชกิเหล่าน้ีได้ร่วมรบัรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพฒันาอย่าง
ยั ง่ยืนห ลัง  ค .ศ . 2015 Sustainable Development Goals ที่ เรียกว่ า  Transforming Our World: the 2030  Agenda for 
Sustainable Development (การปรบัเปลีย่นโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื) 
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กิจกรรม 8.3.1 
 จงยกตวัอยา่งและอธบิายแนวทางในการแกไ้ขปญัหา เพื่อส่งเสรมิสทิธขิองกลุ่มความหลากหลาบทาง
เพศ 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.1 

1. การยกเลกิการเอาผดิทางกฎหมายกบัคนทีร่กัเพศเดยีวกนัและความสมัพนัธท์างเพศ ระหว่างคนเพศ
เดยีวกนั 
2. มาตรการการขจดัการเลอืกปฏบิตั ิ
3. การรบัรองอตัลกัษณ์ทางเพศของคนขา้มเพศ 
4. การยกเลกิการตตีราและการระบุว่าความหลากหลายทางเพศเป็นโรคหรอืความผดิปกติ 
5. การขจดักดีกนัทางสงัคม 
6. การส่งเสรมิความเท่าเทยีม และการเหน็อกเหน็ใจผูอ้ื่นผ่านการศกึษา 
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เรือ่งที ่8.3.2 
แนวทางการพฒันาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
ส าหรบัประเทศไทย 
 

ในบรบิทประเทศไทย มกีารต่อสูเ้รยีกรอ้งเพื่อความเท่าเทยีมและความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศมาอยา่งยาวนาน การต่อสูท้ีเ่รยีกว่าประสบความส าเรจ็อย่างชดัเจน ไดแ้ก่ กรณกีาร
เปลีย่นแปลงเอกสาร ส.ด. 43 ในการยกเวน้การเกณฑท์หารส าหรบักลุ่มสาวประเภทสองหรอืผูห้ญงิขา้มเพศ 
จากเดมิทีเ่อกสารยกเวน้การเกณฑท์หารระบุสาเหตุของการยกเวน้ว่า “จติผดิปกตอิยา่งถาวร” ไดเ้ปลีย่นเป็น 
“ภาวะเพศสภาพไมต่รงกบัเพศก าเนิด” หรอืการขยายความค าว่า “เพศ” ในบนัทกึเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ 
พ.ศ. 2550 ว่า ความแตกต่างเรือ่ง “เพศ” นอกจากหมายถงึความแตกต่างระหว่างชายหรอืหญงิแลว้ ยงัหมาย
รวมถงึความแตกต่างของบุคคลทีม่อีตัลกัษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) หรอืเพศสภาพ (Gender) หรอืความ
หลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) แตกต่างจากเพศทีผู่น้ัน้ถอืก าเนิดอยูด่ว้ย ความกา้วหน้าเหล่านี้ถอืเป็น
ความกา้วหน้าในทางกฎหมายทีไ่ดร้บัการรบัรองจากรฐั และเป็นรากฐานแรกในการต่อสูเ้รยีกรอ้งของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศในปจัจุบนั 

พระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ถอืเป็นกฎหมายฉบบัแรกของรฐัไทยทีใ่หก้าร
คุม้ครองและพทิกัษ์สทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศอยา่งชดัเจน โดยมาตรา 3 ในพระราชบญัญตันิี้ระบุว่า 
“การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า “การกระท าหรอืไมก่ระท าการใด อนัเป็นการ
แบ่งแยก กดีกนั หรอืจ ากดัสทิธปิระโยชน์ใดๆ ไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะ
เหตุทีบุ่คคลนัน้เป็นเพศชายหรอืเพศหญงิ หรอืมกีารแสดงออกทีแ่ตกต่างจากเพศโดยก าเนิด” ทัง้นี้ วลทีีว่่า “การ
แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด” มคีวามหมายรวมถงึบุคคลทีแ่ตกต่างจากจากเพศชาย และเพศหญงิ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ ชายรกัชาย หญงิรกัหญงิ และคนขา้มเพศ แต่อยา่งไรกต็าม ในหลกัการแลว้กฎหมายฉบบันี้ก็
ขอ้จ ากดัและช่องว่างทีท่ าใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมไมเ่ป็นธรรม และเป็นประเดน็ทีภ่าคประชาสงัคมและผูม้สี่วนได้
เสยีวพิากษ์วจิารณ์แสดงความไมเ่หน็ดว้ย นัน่คอื มาตรา 17 ซึง่ไดก้ าหนดขอ้ยกเวน้ไวว้่า “การก าหนดนโยบาย 
กฎ ระเบยีบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรอืวธิปีฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐั องคก์รเอกชน หรอืบุคคลใดใน
ลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศจะกระท ามไิด ้การด าเนินการตามวรรคหนึง่ เพือ่ขจดั
อุปสรรคหรอืส่งเสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธแิละเสรภีาพไดเ้ช่นเดยีวกบับุคคลอืน่ หรอืเพือ่คุม้ครองสวสัดภิาพ
และความปลอดภยั หรอืการปฏบิตัติามหลกัการทางศาสนา หรอืเพือ่ความมัน่คงของประเทศ ยอ่มไมถ่อืเป็นการ
เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรมระหว่างเพศ” ขอ้ยกเวน้ดงักล่าวนัน้สามารถตคีวามไดว้่า การเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุ
แห่งเพศยอ่มเกดิขึน้ไดโ้ดยไมผ่ดิกฎหมาย หากเป็นการปฏบิตัติามหลกัการศาสนา และเพื่อเป็นการรกัษาความ
มัน่คงของประเทศ 
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การก าหนดขอ้ยกเวน้ดงักล่าว ท าใหเ้กดิการตัง้ค าถามถงึขอบเขตการตคีวามหลกัการศาสนา และความ
มัน่คงของประเทศ เพราะในทางปฏบิตั ิขอ้ยกเวน้เหล่านี้ลว้นเป็นขอ้อา้งในการละเมดิสทิธ ิการควบคุม และการ
เลอืกปฏบิตัต่ิางๆ ดว้ยเหตุแห่งเพศทีม่อียูแ่ลว้ในสงัคมปจัจบุนั และลว้นเป็นค าทีม่คีวามหมายกวา้ง สามารถ
ตคีวามไดม้ากมาย การตคีวามยอ่มขึน้อยูก่บัวจิารณญาณ และทศันคตขิองผูท้ีม่อี านาจในการพจิารณาวนิิจฉยั 
และเป็นการยากทีจ่ะสรา้งบรรทดัฐานทีเ่ป็นกลาง และเทีย่งธรรมอย่างแทจ้รงิ อกีทัง้การบญัญตัขิอ้ยกเวน้ในเรื่อง
หลกัการศาสนา และความมัน่คงของประเทศยงัเป็นผลติซ ้าและเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของแนวคดิชายเป็น
ใหญ่ เพราะในสงัคมเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้ว่า พืน้ทีข่องสถาบนัศาสนา การเมอืงการปกครอง และการทหารยงั
เป็นพืน้ทีข่องผูช้าย เพศอื่นๆ ไมว่่าจะเป็นเพศหญงิ เกย ์กะเทย ทอม ดี ้ฯลฯ ถูกมองว่าเป็นเพศอ่อนแอ หรอื
อ่อนดอ้ยกว่า ไมเ่หมาะสมทีจ่ะถอืครองกรรมสทิธิห์รอืมสี่วนรว่มในพืน้ทีเ่หล่าน้ี ขอ้ยกเวน้ของกฎหมายดงักล่าว
อาจจะสามารถถูกอา้งมาใชเ้ป็นสาเหตุในการเลอืกปฏบิตัไิดใ้นหลากกรณ ีเช่น การปฏเิสธไมใ่หส้ตร ีหรอืกะเทย
บวชเป็นภกิษุณ ีการหา้มหรอืเลอืกปฏบิตัไิมใ่หส้ตรหีรอืผูท้ีเ่ป็นชายรกัชายเขา้สู่ต าแหน่งระดบัสงูในสาชาอาชพี
ต ารวจ หรอืทหาร โดยอา้งเหตุของความมัน่คงในการปกครอง เป็นตน้ การมมีาตรา 17 พระราชบญัญตัคิวามเท่า
เทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นการตอกย า้ต่อระบบชายเป็นใหญ่ทีแ่ทรกซมึครอบง าอยูใ่นโครงสรา้งและ
สถาบนัต่างๆ ในสงัคม ซึง่น าไปสู่การผลติซ ้าความไมเ่ท่าเทยีมระหว่างเพศ และการจดัล าดบัชัน้ทางเพศในรปู
แบบเดมิ 

นอกจาก พ.ร.บ. ความเท่าเทยีมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แลว้ ยงัมชี่องโหว่ในทางกฎหมายอื่นๆ ทีไ่ม่
สามารถปกป้องคุม้ครอง และขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอกลุ่มความหลากหลายทางเพศไดอ้ยา่งแทจ้รงิ เช่น ประเทศ
ไทยยงัขาดการรบัรองสทิธใินการแต่งงานสรา้งครอบครวัและการแต่งงานของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่
เป็นสทิธขิองมนุษยท์ุกคนตามหลกัการยอกยาการต์า หรอืในกรณขีองคนขา้มเพศไมไ่ดก้ารรบัรองตามเพศที่
ตนเองเป็นได ้ยงัคงตอ้งอยูใ่นสถานภาพตามเพศก าเนิด ซึง่ถอืเป็นการละเมดิสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและสทิธใิน
การแสดงออกของคนขา้มเพศ 
 

กฎหมายเก่ียวกบัการแต่งงานของเพศเดียวกนั 
ประเทศไทยมกีารเคลื่อนไหวเรือ่งการรบัรองการแต่งงานของคู่รกัเพศเดนีวกนัมาตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 

2555 โดยมคีู่รกัชายรกัชายคู่หนึ่งเดนิทางไปขอจดทะเบยีน ณ ทีว่่าการอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่
แต่ถูกเจา้หน้าทีป่ฏเิสธ จงึไดร้อ้งเรยีนต่อคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินุษยชน สภา
ผูแ้ทนราษฎรในขณะนัน้ เพื่อใหร้ฐับาลพจิารณาทบทวนขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัการสมรสทีย่งัมกีารเลอืกปฎบิตัต่ิอ
กลุ่มคนรกัเพศเดยีวกนั ซึง่มผีลใหค้ณะกรรมมธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินุษยชนรว่มกบักรม
คุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เพื่อยกร่างพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคู่ชวีติ พ.ศ. .... ซึง่ไดม้ี
การเผยแพรใ่นเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 

จากการเคลื่อนไหวจากทางภาครฐัดงักล่าว ท าใหเ้กดิการวพิากษ์วจิารณแืละการเคลื่อนไหวในภาค
ประชาสงัคม แต่มแีนวคดิต่างๆ ต่อรา่ง พ.ร.บ. ฉบบัน้ี ทัง้ทีเ่หน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ย และภาคประชาสงัคมของ
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กลุ่มความหลากหลายทางเพศเองยงัมองว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบบัน้ียงัมชี่องโหว่งทีท่ าใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีม เช่น 
เหน็ว่าไมค่วรมกีฎหมายเฉพาะส าหรบัการแต่งงานของคนเพศเดยีวกนั แต่ควรมกีารแกไ้ขกฎหมายสมรส หรอื
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์โดยแกไ้ขจากเดมิทีร่ะบุว่าการสมรสระหว่ง “ชายและหญงิ” ใหใ้ชค้ าว่า
ระหว่าง “บุคคล” และใชค้ าว่า “คู่สมรส” แทนค าว่า “สามภีรยิา” ซึง่แนวคดิดงักล่าวกไ็ดร้บัการปฏเิสธจาก
คณะท างานของคณะกรรมมธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรมและสทิธมินุษยชน เนื่องจากมองว่าการแกไ้ข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยเ์ป็นเรือ่งยาก และมโีอกาสทีจ่ะไมผ่่าน และไมไ่ดร้บัการเหน็ชอบ และการ
สนบัสนุนในสงัคมมคีอ้นขา้งมาก คณะท างานฯ มมีตใิหก้รมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพด าเนินการร่าง
พระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคู่ชวีติ พ.ศ. .... โดยมเีนื้อหาใหบุ้คคลเพศเดยีวกนัเท่านัน้จดทะเบยีนคู่ชวีติกนัได ้
ซึง่อาจจะท าใหไ้มค่รอบคลุมถงึบุคคลขา้มเพศทีไ่มไ่ดน้ิยามตนเองเป็นคนรกัเพศเดยีวกนั ทัง้นี้ มขีอ้ก าหนดอื่นๆ 
ทีไ่มเ่ท่าเทยีม เช่น ตอ้งอายุ 20 ปีขึน้ไป แต่กฎหมายสมรสก าหนดว่า 17 ปีขึน้ไป ฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงตอ้งมสีญัชาติ
ไทย และในเนื้อหาของร่างพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคู่ชวีติ พ.ศ. .... ไดใ้ห้สทิธปิระโยชน์เหมอืนคู่สมรสชาย
หญงิ ไดแ้ก่ การสทิธกิารใชน้ามสกุล สทิธติามกฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภยัหรอืประกนัชวีติ และประกนัสงัคม 
สทิธใินการลดหยอ่นภาษ ีแต่ไมม่บีทยญัญตัเิกีย่วกบัสทิธใินการรบับุตรบุญธรรม หรอืการมบีุตรโดยอาศยั
เทคโนโลยชี่ายการเจรญิพนัธุท์างการแพทย ์(การอุม้บุญ) เป็นตน้ 

จะเหน็ไดว้่าร่างพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคู่ชวีติ พ.ศ. .... นัน้กย็งัมคีวามไมเ่ท่าเทยีมในประเดน็ที่
เกีย่วขอ้งกบัการมบีุตร ซึง่ท าใหไ้มไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาคประชาสงัคมกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในปี 
พ.ศ. 2559 จงึไดม้กีารทบทวนรา่งพระราชบญัญตักิารจดทะเบยีนคู่ชวีติ พ.ศ. .... อกีครัง้หนึ่ง โดยคณะท างาน
หลายภาคส่วน เช่น กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กรมสรรพากร กรมการปกครอง เป็นตน้ จนท าใหไ้ดร้่างฉบบั
ทีส่อง ซึง่มเีนื้อหาแตกต่างออกไป เช่น อายุ ก าหนดว่าตอ้งบรรลุนิตภิาวะ การก าหนดบทบญัญตัเิรือ่งค่าอุปการะ
เลีย้งด ูการเป็นผูอ้นุบาล การเป็นผูพ้ทิกัษ์ และทีส่ าคญัมกีารก าหนดขอ้ยกเวน้ ในมาตรา 10 มคีวามว่า “คู่ชวีติยิ่
มมสีทิธแิละหน้าทีเ่ช่นเดยีวกบัคู่สมรส ตามกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอื่นๆ เว้นแต่สิทธิ
และหน้าท่ีซ่ึงโดยสภาพมิอาจปรบัใช้ต่อคู่ชีวิตน้ีได้” ซึง่การเพิม่ขอ้ยกเวน้ดงักล่าว อาจจะท าใหเ้กดิความ
ยุง่ยากในการตคีวาม และในทางปฏบิตัอิาจจะเกดิการตัง้ค าถามว่าคู่ชวีติทีเ่ป็นเพศเดยีวกนัจะสามารถมสีทิธิ
อะไรไดบ้า้งและจะเหมอืนกบัคู่สมรสชายหญงิ 100 เปอรเ์ซน็ตไ์ดเ้ลยหรอืไม ่ซึง่เท่ากบัว่ากฎหมายยงัเปิด
ช่องทางใหเ้กดิความไมเ่ท่าเทยีมอยู่ 

จากความไมพ่งีพอใจในรา่งกฎหมายคู่ชวีตินี้ ท าใหภ้าคประชาชนรวมตวัเพื่อรา่งกฎหมายฉบบั
ประชาชนขึน้มาเช่นเดยีวกนั ซึง่มรีายละเอยีดแตกต่างอยา่งมาก เช่น ไมไ่ดจ้ ากดัแต่คู่รกัเพศเดยีวกนั เพศไหนๆ 
กส็ามารถจดได ้มสีทิธฟ้ิองรอ้งค่าเลีย้งด ูสทิธใินการรบับุตรทีต่ดิมากบัฝา่ยหน่ึงเป็นบุญธรรมของตนเอง คู่ชวีติ
สามารถรบับุตรบุญธรรมได ้คู่ชวีติทีเ่ป็นคนต่างดา้วสามารถขอยื่นขอสบัชาตไิทยได ้ซึง่จะเหน็ไดว้่ามกีารใหส้ทิธิ
ในการมบีุตรบุญธรรมไดด้ว้ย ซึง่อาจจะยงัเป็นประเดน็ละเอยีดอ่อนมากในการทีจ่ะผลกัดนัในกฎหมายผ่าน และ
ใชไ้ดจ้รงิ ในขณะนี้กย็งัไมม่คีวามกา้วหน้าในการผลกัดนักฎหมายดงักล่าว และยงัไมม่คีวามแน่นอนว่ารา่ง
กฎหมายฉบบัใดทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัจากทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง และไดร้บัการผลกัดนัต่อไป 
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กฎหมายรบัรองคนข้ามเพศ 
 ในปจัจบุนัมกีารพูดถงึการเรยีกรอ้งสทิธขิองคนขา้มเพศมากขึน้ในสงัคมไทย คนขา้มเพศจ านวนมาก
ตอ้งการใหร้ฐัรบัรองสทิธขิองตนเองตามทีเ่พศทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงไป รวมถงึการเปลีย่นแปลงค าน าหน้า ซึง่ใน
หลายๆ ประเทศกไ็ดม้กีารออกกฎหมายในลกัษณะดงักล่าวไปแลว้ ยกตวัอยา่งเช่น 
 อารเ์จนตินา 

อารเ์จนตนิามกีฎหมายรบัรองเพศทีถ่อืว่ากา้วหน้าทีสุ่ด ซึง่ยดึถอืความตอ้งการและสทิธขิองบุคคลในการ
นิยามเพศของตนเองและใชช้วีติตามเพศทีต่นเองตอ้งการเป็นหลกั โดยไมไ่ดก้ าหนดเงือ่นไขใดๆ ในการขอการ
รบัรองเพศ ไม่จ าเป็นตอ้งผ่าตดัแปลงเพศหรอืผ่านการท าหมนั หรอืผ่านกระบวนการทางการแพทยห์รอืทาง
จติวทิยาใดๆ และไม่จ าเป็นตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์อกีทัง้ไมม่กี าหนดระยะเวลาขัน้ต ่าในการใชช้วีติขา้มเพศของ
บุคคลก่อนทีจ่ะขอการรบัรองเพศ กรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 18 ปี ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากผูป้กครอง หรอืมอี านาจ
ศาลสัง่กระบวนการการขอรบัรองเพศ การเปลีย่นแปลงเพศในทางกฎหมายของอารเ์จนตนิานัน้ไมต่อ้งเสยี
ค่าใชจ้่าย และสามารถแกไ้ขสตูบิตัรไดอ้กีดว้ย กฎหมายของสาธารณรฐัอารเ์จนตนิาเป็นกฎหมายทีเ่คารพสทิธิ
มนุษยชนของบุคคลขา้มเพศมากทีสุ่ด และไดร้บัการยอมรบัทัว่โลก ภายหลงัการออกกฎหมายการรบัรองเพศ
ส าหรบัคนขา้มเพศยงัไม่มรีายงานการใชช้่องทางการเปลีย่นแปลงเพศเพื่อหลบหนีคดคีวาม หรอืใชใ้นการหลอก
หลวงบุคคลอื่น ในทางกลบักนั ความรุนแรงต่อคนขา้มเพศลดลงประมาณรอ้ยละ 70 และคนขา้มเพศมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้ 

เยอรมนี 
เยอรมนีออกกฎหมายรบัรองสทิธใินการเปลีย่นชื่อ และการเปลีย่นเพศใหค้นขา้มเพศตัง้แต่ ค.ศ. 1980 

โดยในช่วงแรกมกีารก าหนดว่าผูร้อ้งขอจะตอ้งพสิจูน์ว่าไดใ้ชช้วีติในเพศทีต่อ้งการจะเป็นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
สามปี และตอ้งไดร้บัการรบัรองจากบุคลากรทางการแพทยห์รอืจติแพทยอ์ย่างน้อย 2 คน ในทางปฏบิตัแิลว้มกัมี
เงือ่นไขในการก าหนดว่าผูร้อ้งขอจะตอ้งผ่าตดัแปลงเพศก่อน และไดร้บัการท าหมนัแลว้หรอืไมส่ามารถสบืพนัธุ์
ตามอวยัวะสบืพนัธุเ์ดมิได ้ต่อมาศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนัไดม้คี าวนิิจฉัยใหล้ดความเขม้งวดใหก้ารพจิารณาค า
ขอรอ้งนี้ลง เช่น ไม่มกีารก าหนดอายุขัน้ต ่าของผูท้ีม่ารอ้งขอใชส้ทิธ ิไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นโสด หรอืหย่ารา้งเสยี
ก่อนทีจ่ะมาขอใชส้ทิธ ิและใน ค.ศ. 2011 ศาลรฐัธรรมนูญเยอรมนัไดอ้อกกฎหมายใหมย่กเลกิขอ้ก าหนดทีบ่งัคบั
ใหผ้่าตดัแปลงเพศ หรอืท าหมนัก่อนการของเปลีย่นเพศ เนื่องจากการบงัคบัดงักล่าวถอืว่าขดักบัรฐัธรรมนูญ
เยอรมนั ผลจากการเปลีย่นกฎหมายดงักล่างท าใหม้ผีูม้าขอเปลีย่นแปลงเพศจากประมาณ 900 รายต่อปี เป็น 
1400 รายต่อปี 
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เวียดนาม 
เวยีดนามตัง้แต่ ค.ศ. 2010 สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามมคีวามก้าวหน้าในประเดน็การพทิกัษ์สทิธิ

ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศอยา่งมาก ใน ค.ศ. 2013 ไดย้กเลกิการเอาผดิการมคีู่รกัเป็นเพศเดยีวกนั และ
รฐับาลไดส้ัง่การใหม้กีารศกึษาสถานการณ์และท าความเขา้ใจในประเดน็ของคนขา้มเพศ ต่อมาไดม้กีารร่าง
กฎหมายการรบัรองคนขา้มเพศ และการเปิดรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในเมอืงต่างๆ ซึง่การด าเนินการ
ดงักล่าวเป็นความรบัผดิชอบของกระทรวงยตุธิรรมและกระทรวงสาธารณสุข อกีทัง้สภานิตบิญัญตัสิาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนามยงัไดเ้ปิดเวทเีสวนากบัภาคประชาสงัคมของกลุ่มคนขา้มเพศ และไดจ้ดัตัง้คณะท างานรว่ม 
ประกอบดว้ย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยตุธิรรม นกักฎหมาย แพทย ์และภาคประชาสงัคม โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการร่างกฎหมายทีส่นับสนุนส่งเสรมิสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยไม่ยดึโยงกบั
ระบบการคดิแบบสองเพศ โดยเน้นใชภ้าษาทางกฎหมายทีถู่กตอ้งครบถว้น และครอบคลุม ขอ้ทา้ทายในการ
ด าเนินงานสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามคอื การแปลค าศพัทห์รอืแนวคดิเกีย่วกบัเพศหลากหลายใหเ้ป็นภาษา
เวยีดนามทีเ่ขา้ใจไดง้่าย การขาดองคค์วามรูใ้นประเดน็มาตรฐานสากลทางการแพทยท์ีเ่กีย่วกบัการดแูลคนขา้ม
เพศ ทัง้นี้กระทรวงสาธารณสุขไดใ้หข้อ้เสนอในร่างกฎหมายก าหนดเงือ่นไขในการขอรบัรองเพศของคนขา้มเพศ
ว่าจะตอ้งมปีระสบการณ์การขา้มเพศมาแลว้อยา่งน้อย 2 ปี อยา่งไรกต็าม ภาคประชาสงัคมยงัไมเ่หน็ดว้ยใน
ประเดน็น้ี โดยถอืว่าสทิธใินการรบัรองเพศเป็นสทิธขิองบุคคลทีต่อ้งการขา้มเพศอย่างแทจ้รงิ โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ผ่านความเหน็ชอบจากแพทย ์หรอืการรบัรองจากบุคคลอื่น ทัง้นี้คาดว่าจะไดข้อ้สรปุและสามารถผ่านกฎหมาย
ไดภ้ายใน ค.ศ. 2018 

ฮ่องกง 
ฮ่องกงหรอืเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ในปจัจบุนัคนขา้มเพศ ในฮ่องกง

สามารถขอเปลีย่นค าน าหน้าไดใ้นหนงัสอืเดนิทางและบตัรประจ าตวัประชาชน แต่จะตอ้งเป็นผูท้ีผ่่านการผ่าตดั
แปลงเพศและท าหมนัอวยัวะสบืพนัธุข์องเพศเดมิแลว้ ต่อมาใน ค.ศ. 2016 มกีรณผีูห้ญงิขา้มเพศฟ้องรอ้งต่อศาล
เพื่อขอแต่งงานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายกบัผูช้ายคนหนึ่ง ศาลมคี าพพิากษาอนุญาตใหแ้ต่งงานไดแ้ละมคี าสัง่
ใหร้ฐับาลเขตบรหิารพเิศษฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนีด าเนินการออกกฎหมายเพื่อรบัรองคนขา้มเพศ จงึ
ท าใหเ้กดิการจดัตัง้คณะท างานในภาครฐัเพื่อท าการศกึษาและรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในการรา่ง
กฎหมายดงักล่าว ในขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการเปิดเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทีม่คีวาม
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างค่อนขา้งมาก เนื่องจากแนวคดิทางวฒันธรรมทีไ่มเ่ปิดกวา้งส าหรบัความหลากหลายทางเพศ 
แต่กม็กีลุ่มหวักา้วหน้าทีเ่หน็ดว้ย และสนบัสนุนการยอมรบัและการรบัรองทางกฎหมายของคนขา้มเพศ 
นอกจากนี้ยงัมกีารศกึษาเพื่อการร่างกฎหมายขจดัการเลอืกปฏบิตัดิว้ยเหตุแห่งเพศ เนื่องจากเขตบรหิารพเิศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนียงัไมม่กีารคุม้ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศจากการถูกเลอืกปฏบิตัิ 
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ประเทศไทย 
ในประเทศไทยไดม้กีารเคลื่อนไหวดา้นการรบัรองสทิธขิองคนขา้มเพศในช่วง พ.ศ. 2550 ซึง่ไดม้กีาร

ขบัเคลื่อนรา่งพระราชบญัญตัคิ าน าหน้านามบุคคล พ.ศ. ... ซึง่มเีนื้อหาใหส้ทิธแิก่ผูห้ญงิทีแ่ต่งงานแล้วทีจ่ะ
เลอืกใชค้ าน าหน้าว่านางสาว หรอืนางกไ็ด ้และใหส้ทิธคินขา้มเพศทีแ่ปลงเพศแลว้ใชค้ าว่านายหรอืนาง นางสาว 
ตามเพศทีไ่ดเ้ปลีย่แปลงไป แต่เมือ่รา่งกฎหมายดงักล่าวเขา้สู่สภาผู้แทนราษฎร กฎหมายในส่วนของคนขา้มเพศ
กต็กไป 

ในปจัจบุนัไดม้กีารท าการศกึษารปูแบบกฎหมายการรบัรองคนขา้มเพศทีเ่หมาะสมกบัประเทศไทย โดย
มกีารศกึษาทัง้จากหน่วยงานภาครฐั เช่น กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั และองคก์ารสหประชาต ิเช่น 
โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Development Programme: UNDP) ประเดน็น้ีอยูใ่น
ระหว่างการขบัเคลื่อนการร่างกฎหมาย และการท าความเขา้ใจกบัสงัคม 

การด าเนินงานดา้นการปกป้องคุม้ครองสทิธขิองกลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยงัตอ้ง
ต่อสูอ้กียาวไกล เพราะยงัมอุีปสรรคอื่นๆ ทัง้ภายในภาคประชาสงัคมเอง และภายนอก ยกตวัอยา่งเช่น การท า
ความเขา้ใจและใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัความหลากหลายทางเพศกบัคนในสงัคม ทีอ่าจจะยงัมอีคตแิละความเขา้ใจที่
ผดิพลาดอยู ่และความหลากหลายทางความคดิภายในภาคประชาสงัคมเองยงัท าใหข้าดความเป็นเอกภาพใน
การขบัเคลื่อนและการรณรงคเ์พื่อความกา้วหน้าดา้นต่างๆ ทัง้นี้ในภาครฐัเองกย็งัไมใ่หค้วามส าคญัต่อประเดน็นี้
เท่าใดนกั ส าหรบัแนวทางการด าเนินงานในอนาคตของประเทศไทย น่าจะมปีระเดน็ส าคญัทีทุ่กภาคส่วนควร
ค านึงถงึ ดงันี้ 

1) การยดึหลกัการสากล ในบทน้ีไดอ้ธบิายถงึหลกัการสากลหรอืพนัธกรณต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธขิอง
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานสากลทีป่ระเทศไทยควรน าไปเป็นแนวทางในการปรบัใชใ้น
การด าเนินงานในประเทศ โดยเฉพาะหลกัการยอกยาการต์าทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล หลกัการยอกยาการต์า
เป็นหลกัการสทิธมินุษยชนทีค่รอบคลุมในทุกบรบิท ทีส่ามารถปรบัไปใชใ้นทุกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัสทิธขิองกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ 

2) การเคลื่อนไหวทางดา้นกฎหมาย ประเทศไทยจ าเป็นจะตอ้งมกีารผลกัดนักฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกบั
การแต่งงานเพศเดยีวกนั และกฎหมายการรบัรองสทิธขิองคนขา้มเพศใหเ้ป็นจรงิ ถงึแมใ้นสงัคมจะมรีะดกัารยอม
รบัทีเ่พิม่มากขึน้ แต่การรบัรองทางกฎหมายกเ็ป็นสิง่ส าคญัในการยนืยนัสทิธคิวามเท่าเทยีม และจะช่วยใหก้ารใช้
ชวีติของกลุ่มความหลากหลายทางเพศดขีึน้ รวมถงึเป็นเครือ่งช่วยขจดัการเลอืกปฏบิตัทิีม่ใีนสงัคม ทัง้นี้ การ
ด าเนินการผลกัดนักฎหมายจะตอ้งด าเนินไปดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแทจ้รงิ 

3) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งและทนัเหตุการณ์ต่อสงัคม โดยเริม่จากในระบบการศกึษา ตอ้ง
ปรบัเปลีย่นหลกัสตูรต่างๆ ทีย่งัมอีคตต่ิอกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพื่อใหเ้ยาวชนรุ่นใหมเ่ขา้ใจเรือ่งเพศ
และความหลากหลายทางเพศอยา่งถูกตอ้ง รวมถงึการใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีใ่นภาครฐัทีท่ างานเกีย่วกบักลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และการใหค้วามรูแ้ก่สงัคมส่วนรวม 
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กิจกรรม 8.3.2 
 จงอธบิายความแตกต่างระหว่างกฎหมายเกีย่วกบัการแต่งงานเพศเดยีวกนั และกฎหมายการรบัรองสทิธิ
ของคนขา้มเพศ 
แนวตอบกิจกรรม 8.3.2 
 กฎหมายเกี่ยวกบัการแต่งงานเพศเดยีวกนัเป็นกฎหมายทีอ่นุญาตใหช้ายรกัชาย หรอืหญงิรกัหญงิ
แต่งงานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
 กฎหมายการรบัรองสทิธขิองคนขา้มเพศเป็นกฎหมายรบัรองเพศตามเพศทีต่อ้งการของคนขา้มเพศ ไม่
ว่าจะเป็นชายขา้มเพศ (ขา้มจากหญงิเป็นชาย) หรอืหญงิขา้มเพศ (ขา้มจากชายเป็นหญงิ) 
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