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แผนการสอนประจาหน่ วย
ชุดวิ ชา
การพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก
หน่ วยที่ 8
ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ
ตอนที่
8.1 ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ
8.2 การพัฒนาและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศทีค่ รอบคลุม
8.3 ปญั หาและแนวโน้มการพัฒนาด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในบริบทโลกและในประเทศไทย
แนวคิ ด
1. แนวคิดเรือ่ งเพศ เพศภาวะ เพศวิถี และคานิยามของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้วย 3
มิตทิ ต่ี อ้ งพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ เพศทางร่างกายสรีระ เพศทีเ่ ป็นบทบาททางสังคม และเพศในทาง
กามารมณ์ เพศสัมพันธ์ และอารมณ์ความรูส้ กึ
2. แนวคิดเกีย่ วกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศ
3. ปญั หาและแนวโน้มการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเท่าเทียมของมนุษย์ในบริบทโลก
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาหน่วยที่ 15 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเรือ่ งเพศ เพศภาวะ เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศได้
2. อธิบายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศได้
3. อธิบายและวิเคราะห์ปญั หาและแนวโน้มการพัฒนาด้านความเสมอภาคระหว่างเพศในบริบทโลกและ
ในประเทศไทยได้
กิ จกรรมระหว่างเรียน
1. ทาแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1 - 8.3
3. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในเอกสารการสอน
4. ฟงั รายการวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
5. ชมรายการวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
6. เข้ารับบริการการสอนเสริม (ถ้ามี)
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7. แบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8
สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบตั ิ
3. รายการสอนทางวิทยุกระจายเสียง (ถ้ามี)
4. รายการสอนทางวิทยุโทรทัศน์ (ถ้ามี)
การประเมิ นผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
2 ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรือ่ ง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ทาแบบประเมิ นผลตนเองก่อนเรียน
หน่ วยที่ 8 ในแบบฝึ กปฏิ บตั ิ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่ อไป
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ตอนที ่ 8.1
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
โปรดอ่านหัวเรือ่ ง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.1.1 แนวคิดเรือ่ ง เพศ เพศภาวะ เพศวิถี และคานิยามของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
8.1.2 พัฒนาการความหลากหลายทางเพศในบริบทโลก และในสังคมไทย
แนวคิ ด
1. แนวคิดเรือ่ งเพศ เพศภาวะ เพศวิถี กลุ่มความหลากหลายทางเพศ และความเสมอภาคระหว่างเพศ
ประกอบด้วย 3 มิติ ได้แก่ เพศทางร่างกายสรีระ เพศทีเ่ ป็นบทบาททางสังคม และเพศในทางกามารมณ์
เพศสัมพันธ์ และอารมณ์ความรูส้ กึ
2. พัฒนาการความหลากหลายทางเพศในอารยธรรมต่างๆ ไม่ได้เพิง่ จะเกิดขึน้ ในปจั จุบนั แต่ได้มมี านาน
แล้วตัง้ แต่สมัยโบราณ
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายเรือ่ งความหลากหลายทางเพศและความเสมอภาคระหว่างเพศได้
2. อธิบายการเปลีย่ นแปลงของประเด็นความหลากหลายทางเพศในสังคมบริบทโลกและประเทศไทยได้
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เรือ่ งที ่ 8.1.1
แนวคิดเรื่อง เพศ เพศภาวะ เพศวิถี และคานิยามของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ
ในปจั จุบนั ความเข้าใจในสังคมหรือการสื่อความหมายของภาษาทีเ่ กี่ยวกับ “เพศ” ของบุคคลนัน้ ไม่ได้ยดึ
โยงแค่เพศทีเ่ ป็นอวัยวะร่างกาย หรือเพศตามคานาหน้าชื่อเท่านัน้ ในความเข้าใจของสังคมในปจั จุบนั คาเรียก
หรือคาศัพท์ทใ่ี ช้เรียกบุคคลทีไ่ ม่ได้แสดงออกเป็นหญิงหรือชายตรงตามเพศกาเนิดได้ปรากฎขึน้ มากมาย เช่น
เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ผูห้ ญิงข้ามเพศ ผูช้ ายข้ามเพศ เป็นต้น การเกิดขึน้ หรือการรวมกลุ่มของบุคคลเหล่านี้ได้ทา้
ทายแนวคิดความเชื่อเรือ่ งเพศแบบเดิมทีย่ ดึ เอาเพศกาเนิดเป็นทีต่ งั ้ ชุดความรูน้ ้ถี ูกรือ้ ถอนจากแนวคิดสมัยใหม่
ซึง่ ได้รบั อิทธิพลตัง้ แต่จากแนวคิดสตรีนิยมรวมถึงแนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนทีแ่ พร่หลายและถูกหลอมรวมเข้าสู่
แนวคิดกระแสหลักในการพัฒนามนุษย์และพัฒนาสังคมต่อมา
ดังนัน้ เราจึงต้องทาความเข้าใจกับแนวคิดเรือ่ งเพศทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั ซึง่ อาจจะเป็ นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนใน
บริบทของสังคมไทยทีม่ กี ารใช้คาศัพท์คาว่า “เพศ” เพียงคาเดียว แต่กนิ ความหมายได้หลายมิติ ซึง่ ต่างจากการ
ใช้คาศัพท์ในภาษาอังกฤษทีม่ อี ยูห่ ลายคาทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น Sex ทีห่ มายถึงเพศทางร่างกาย Gender ซึง่ มักถูก
แปลเป็นภาษาไทยว่า เพศสภาพ เพศภาวะ หรือเพศสภาวะ และ Sexuality หรือ Sexual Orientation ซึง่ จะ
หมายถึงเพศในความหมายเกีย่ วกับกามารมณ์ ความรูส้ กึ ดึงดูด อารมณ์ปรารถนาทางเพศหรือความรักใคร่ชอบ
พอ มักถูกแปลเป็นภาษาไทยว่า เพศวิถี
แนวคิดเรือ่ งเพศจึงประกอบไปด้วย 3 มิตทิ ต่ี อ้ งพิจารณาร่วมกัน ได้แก่ เพศทางร่างกายสรีระ (Sex) เพศ
ทีเ่ ป็นบทบาททางสังคม (Gender) และเพศในทางกามารมณ์ เพศสัมพันธ์ และอารมณ์ความรูส้ กึ (Sexuality,
Sexual Orientation)
1. เพศสรีระ (Sex) หรือมักใช้คาว่าเพศโดยกาเนิด หมายถึง อวัยวะเพศ ลักษณะเพศทางกายภาพที่
มองเห็นจากภายนอก และเพศทีถ่ ูกระบุทางพันธุกรรมหรือโครโมโซม เช่น คนทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศชาย หรือ
โครโมโซม XY หรือคนทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศหญิง หรือมีโครโมโซม XX เพศสรีระมักเป็นถูกใช้เป็ นตัวกาหนดเพศ
ทีถ่ ูกรับรองในทางกฎหมายหรือถูกรับรองอย่างเป็ นทางการโดยระบบของรัฐ เช่น ในประเทศไทย เด็กทีเ่ กิดมามี
อวัยวะเพศชาย จะได้รบั การจดทะเบียนการเกิดเป็นเพศชาย และได้รบั คานาหน้าว่า เด็กชาย เด็กทีเ่ กิดมามี
อวัยวะเพศหญิงย่อมได้รบั คานาหน้าว่าเด็กหญิง ทัง้ นี้เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้อบัญญัตทิ ร่ี ฐั กาหนด
อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติแล้วนัน้ ยังมีบุคคลทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศ หรือมีลกั ษณะทางกายภาพ หรือ
พันธุกรรมทีไ่ ม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง หรือทีเ่ รียกว่า Intersex จากการบันทึกทางสถิตขิ อง
Intersex Society of North America เด็กทีเ่ กิดมาแล้วมีลกั ษณะของ Intersex มีประมาณ 1 คน ต่อเด็กทีเ่ กิด
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1,000 – 2,000 คน1 การเกิดขึน้ ของบุคคลทีเ่ ป็ น Intersex แสดงให้เห็นว่าแม้แต่เพศทางสรีระทีเ่ กิดโดยธรรมชาติ
นัน้ ก็ไม่ได้มแี ค่สองเพศเท่านัน้ แต่ยงั มีความหลายหลากทางเพศสรีระอื่นๆ หลากหลายรูปแบบทีเ่ กิดขึน้ ตาม
ธรรมชาติเช่นเดียวกัน ดังนัน้ ในหลายๆ ประเทศจึงมีการปกป้องสิทธิของเด็กทีเ่ ป็น Intersex โดยไม่ทาการผ่าตัด
เปลีย่ นแปลงอวัยวะเพศของเด็ก แต่รอให้เด็กเติบโตพอทีจ่ ะรับรูแ้ ละเลือกเพศทีต่ นเองต้องการจะเป็น ดังเช่น ใน
เยอรมันนีมกี ารออกกฎหมายให้เด็กแรกเกิดทีย่ งั ไม่สามารถระบุเพศได้รบั การจดทะเบียนการเกิดในเพศ “X”
จนกว่าเด็กจะเติบโตและสามารถตัดสินใจเลือกเพศของตนเองได้2
2. เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมายถึง บทบาทความเป็นเพศทีถ่ ูกกาหนดและประกอบสร้าง
ขีน้ จากขนบธรรมเนียม ประเพณี โครงสร้างอานาจ และกลไกทางสังคมต่างๆ ซึง่ ส่งผลต่อการนิยามตนเอง
หรืออัตลักษณ์ทางเพศ (Gender Identity) และการแสดงบทบาททางเพศ หรือตัวตนทางเพศของบุคคลในสังคม
เช่น การแสดงบทบาทความเป็นหญิง หรือความเป็นชาย หรือความเป็ นเพศอื่นๆ ในสังคมของบุคคล เพศสภาพ
เป็นผลลัพธ์จากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทีเ่ ชื่อมโยงกับทัศนคติ ความเชื่อ วัฒนธรรม ค่านิยม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึง่ ไม่มสี ถานะตายตัว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามยุคสมัย ตามความแตกต่างทาง
สังคมและวัฒนธรรม และไม่จาเป็ นจะต้องสอดคล้องกับเพศสรีระหรือเพศกาเนิดก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในสังคมทีม่ ี
การควบคุมบทบาททางเพศสภาพและบรรทัดฐานความเป็นหญิงความเป็นชาย (Gender Norm) สูง บุคคล
อาจจะไม่สามารถแสดงออกความเป็ นเพศของตนเองได้อย่างเต็มที่ และจาต้องแสดงออกบทบาททางเพศตามที่
สังคมกาหนด เช่น เกิดเป็ นผูห้ ญิงต้องเรียบร้อย ต้องใส่กระโปรง เป็นผูช้ ายต้องเข้มแข็ง เป็นผูน้ า ไม่รอ้ งไห้ เป็น
ต้น การควบคุมบทบาททางเพศสภาพเหล่านี้ส่งผลทาให้คนกลุ่มหนึ่งทีแ่ สดงออกผิกแผกไปจากบรรทัดฐานทาง
สังคมถูกตีตราทาให้เป็นกลุ่มชายขอบ (Marginalized Group)
บุคคลทีม่ เี พศสภาพแตกต่างจากเพศกาเนิดนัน้ หมายถึงบุคคลทีเ่ กิดมาเป็นเพศกาเนิดหนึ่งแต่นิยาม
ตนเอง หรือแสดงออกแตกต่างออกไป ไม่สอดคล้องกับเพศกาเนิด ซึง่ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Transgender
หรือคนข้ามเพศ คนข้ามเพศกาหนดนิยามตนเองหรือมีสานึกรูว้ ่าตนเองมีเพศสภาพทีแ่ ตกต่างจากเพศสรีระ และ
บทบาททางเพศทีส่ งั คมกาหนด โดยแบ่งออกเป็นบุคคลทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศชายแต่นิยามตนเองและแสดง
ออกเป็นผูห้ ญิง (Male - to - female) ในภาษาไทยเรียกว่า ผูห้ ญิงข้ามเพศ และบุคคลทีเ่ กิดมามีอวัยวะเพศหญิง
แต่แสดงออกหรือนิยามตนเองว่าเป็นผูช้ าย (Female - to - male) ในภาษาไทยเรียกว่าผูช้ ายข้ามเพศ (การ
กาหนดคาเรียกนัน้ จะยึดเพศทีบ่ ุคคลนัน้ ต้องการจะเป็นเป็นหลัก) ในกลุ่มคนข้ามเพศยังมีความหลากหลาย
ของอัตลักษณ์และการแสดงออกในหลายระดับ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความพอใจ ความต้องการ ความพร้อมในด้านต่างๆ
ของแต่ละบุคคล บางคนอาจจะพอใจในการแต่งกายและแสดงออกข้ามเพศ แต่ไม่ตอ้ งการใช้ฮอร์โมนเพื่อ
เปลีย่ นแปลงร่างกาย หรือไม่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศก็ได้ (ทัง้ นี้ อาจจะขึน้ อยูก่ บั ข้อจากัดทางเศรษฐกิจของแต่
ละบุคคลด้วย) หรือบางคนอาจจะต้องการเปลีย่ นเพศสรีระด้วยการผ่าตัดแปลงเพศ และการใช้ฮอร์โมนเพื่อข้าม
1
2

ข้อมูลจาก http://www.isna.org/faq/frequency
สามารถอ่านข่าวเพิม่ เติมได้ตาม https://www.thairath.co.th/content/364187
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ไปเป็นเพศทีต่ นเองเป็ นอย่างสมบูรณ์ ในปจั จุบนั เทคโนโลยีทางการแพทย์พฒ
ั นาไปมากและสามารถทาการ
ผ่าตัดแปลงเพศจากหญิงเป็ นชาย และชายเป็ นหญิงได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ในหลายประเทศมีการรับรองเพศที่
เปลีย่ นแปลงใหม่ของคนข้ามเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยการอนุญาตให้เปลีย่ นคานาหน้า และรับรองสิทธิ
ตามเพศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ จะกล่าวในบทต่อไป
3. เพศวิ ถี (Sexuality) หมายถึง วิถชี วี ติ ทางเพศในทางกามารมณ์ และในด้านตวามรักความรูส้ กึ ซึง่
หมายรวมถึงรสนิยมทางเพศ ความรูส้ กึ ดึงดูด ความปรารถนาทางเพศ ความรูส้ กึ รักใคร่ชอบพอ หรือพฤติกรรม
ในความสัมพันธ์ทางเพศของบุคคล ซึง่ สามารถแบ่งออกได้ดงั นี้ การรักเพศตรงข้าม (Heterosexuality)
หมายถึงการทีบ่ ุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรูส้ กึ ดึงดูดทางเพศต่อบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์หรือการ
แสดงออกทางเพศทีต่ รงข้ามกับตนเอง เช่น ความรักระหว่างชายกับหญิง การรักเพศเดียวกัน
(Homosexuality) หมายถึงการทีบ่ ุคคลรักใคร่ชอบพอ พึงพอใจ หรือมีความรูส้ กึ ดึงดูดทางเพศต่อบุคคลทีม่ อี ตั
ลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกับตนเอง การรักสองเพศ (Bisexuality) การทีบ่ ุคคลรักใคร่ชอบ
พอ พึงพอใจ หรือมีความรูส้ กึ ดึงดูดทางเพศต่อบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศทีต่ รงข้ามกับ
ตนเอง และบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศแบบเดียวกับตนเอง (ทัง้ นี้ไม่ได้หมายถึงการรักหรือมี
ความสัมพันธ์กบั คน 2 คนในเวลาเดียวกัน) นอกจากนี้ในสังคมปจั จุบนั ยังมีการนิยามบุคคลทีร่ ะบุว่าตนเองไม่ได้
รัก ไม่ได้ชอบเพศใดๆ หรือไม่ได้ชอบบุคคลแบบหนึ่งแบบใดเลย ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Asexual และบุคคล
ระบุว่าตนเองรักและพึงพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ โดยไม่มขี อ้ จากัดในเรือ่ งเพศ ทัง้ เพศสรีระ เพศสภาพ และ
เพศวิถี ในภาษาอังกฤษเรียกบุคคลกลุ่มนี้ว่า Pansexual
การทาความเข้าใจต่อความซับซ้อนของมิตติ ่างๆ ของ “เพศ” เป็นสิง่ สาคัญเพื่อทาความเข้าใจความ
หลากหลายทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศของผูค้ นในสังคมปจั จุบนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงและการนิยามตัวตน
ใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา ความเป็นเพศทัง้ 3 มิตแิ สดงให้เห็นว่า “เพศ” ไม่ได้มเี พียงสองรูปแบบ เพียงแค่ชายและ
หญิงอย่างทีเ่ คยเข้าใจกัน แต่ “เพศ” เป็นสถานะหรือภาวะทีไ่ ม่ตายตัว ลื่นไหล และสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ ใน
ระดับปจั เจกหรือการแสดงออกหรือการนิยามตนเองของบุคคล และในระดับสังคม เพศของบุคคลไม่ได้ถูก
กาหนดและควบคุมโดยเพศสรีระหรือโครโมโซม แต่เป็นสิง่ ทีบ่ ุคคลพึงแสดงออกตามความต้องการ ความพึง
พอใจ ตามสิทธิและเสรีภาพในชีวติ และความเป็นส่วนตัวของบุคคลนัน้
ในสังคมไทยปจั จุบนั บุคคลทีเ่ ป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือทีส่ งั คมไทยยังเรียกว่า “เพศทีส่ าม”
นัน้ ปรากฎตัวและแสดงตนในสังคมมากขึน้ และได้มกี ารนาศัพท์ภาษาอังกฤษบางคามาใช้ในการนิยามตัวตนใน
ภาษาไทยมากขึน้ เช่น gay, lesbian, bisexual, transgender และ intersex โดยมีการปรับความหลายให้เข้ากับ
บริบททางวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น
เกย์ ในประเทศไทย หมายถึง ผูช้ ายทีร่ กั ผูช้ ายเท่านัน้ ผูห้ ญิงทีร่ กั เพศเดียวกันจะไม่ถูกเรียกว่าเกย์แต่จะ
เรียกว่า ทอม ดี้ หรือ เลส (เลสเบีย้ น) แทน ขึน้ อยูก่ บั อัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศของบุคคลผูน้ นั ้
เลส หรือ เลสเบีย้ น หมายถึง ผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะการแสดงออกทางเพศไม่ต่างจากผูห้ ญิงทัวไป
่ และ
ชอบเพศหญิงเหมือนกัน เป็ นคาทีม่ กี ารใช้บา้ ง แต่ไม่ค่อยได้รบั ความนิยมจากหญิงรักหญิงในประเทศไทย
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ทอม มาจาก tomboy ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเหมือนผูช้ าย แต่งกายเหมือนผูช้ าย
และชอบเพศหญิงด้วยกัน
ดี้ มาจาก lady ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะหรือการแสดงออกทีเ่ ป็ นหญิงและชอบผูห้ ญิง
ด้วยกัน
ชายรักชาย หมายถึง ผูช้ ายทีร่ กั ผูช้ ายด้วยกัน ถือเป็นคาทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมและสุภาพสาหรับชายทีเ่ ป็นเกย์
หญิ งรักหญิ ง หมายถึง ผูห้ ญิงทีร่ กั ผูห้ ญิงด้วยกัน เป็นคาทีน่ ิยม และสุภาพแทนคาว่า เลสเบีย้ น ทอม
และดี้
ไบ มาจาก bisexual เป็นคาทีใ่ ช้เรียกคนรักสองเพศอย่างไม่เป็นทางการ และใช้ในบริบทเดียวกันกับใน
ภาษาอังกฤษ ในปจั จุบนั ในประเทศไทยมีคนไทยจานวนน้อยมากทีเ่ ปิดเผยตนเองว่าเป็นคนรักสองเพศ
คนข้ามเพศ หรือ ทีจ ี (Transgender) หมายถึงคนทีข่ า้ มเพศจากชายเป็ นหญิง หรือหญิงเป็นชาย
หญิ งข้ามเพศ มาจากคาว่า transwoman ในภาษาอังกฤษ ใช้เรียกคนข้ามเพศจากหญิงเป็นชายทีก่ าลัง
อยูใ่ นขัน้ ตอนการแปลงเพศ หรือได้แปลงเพศเป็นหญิงแล้ว
ชายข้ามเพศ มาจากคาว่า transman ในภาษาอังกฤษ ใช้เรียกคนข้ามเพศจากหญิงเป็นชายทีก่ าลังอยู่
ในขัน้ ตอนการแปลงเพศ หรือได้แปลงเพศเป็นชายแล้ว
กะเทย หมายถึง คนทีเ่ กิดมาเป็นชายโดยกาเนิด แต่มลี กั ษณะภายนอก การแสดงออก และพฤติกรรมที่
เหมือนผูห้ ญิง คานี้มที ม่ี าทางประวัตศิ าสตร์และทางการแพทย์ แต่เดิมใช้เรียกผูม้ จี ติ ใจเป็นเพศตรงข้ามทัง้ จาก
ชายเป็ นหญิงและจากหญิงเป็ นชาย แต่ในปจั จุบนั ใช้เรียกเฉพาะคนข้ามเพศจากชายเป็ นหญิงเท่านัน้ คนข้ามเพศ
จากชายเป็นหญิงบางคนโดยเฉพาะคนทีต่ อ้ งการแปลงเพศไม่นิยมคานี้เท่าใดนัก แต่บางคนก็ยอมรับความหมาย
ของคาว่า “กะเทย” ทีส่ ่อื ถึงอัตลักษณ์ทางเพศทีไ่ ม่ใช่ชาย ไม่ใช่หญิง และอยูต่ รงกลางระหว่างความเป็นชายและ
ความเป็ นหญิง
สาวประเภทสอง หมายถึง ผูห้ ญิงประเภททีส่ อง มักใช้เรียกกะเทยและคนข้ามเพศจากชายเป็ นหญิงทีม่ ี
ลักษณะการแสดงออกคล้ายกับเพศหญิง แต่เป็นคาเรียกทีแ่ บ่งแยกชนชัน้ ระหว่างผูห้ ญิงทีเ่ ป็นหญิงตามเพศ
กาเนิดและผูห้ ญิงข้ามเพศจากการแปลงเพศ
ตุด๊ มาจากภาพยนตร์เรือ่ ง Tootsie นาแสดงโดยดัสติน ฮอฟแมน เป็นคาเรียกทีใ่ ช้เหมือนกับคาว่า fag
หรือ faggot ในภาษาอังกฤษ มีความหมายในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม หรือเป็นคาด่าทอต่อชายทีเ่ ป็นเกย์ เป็ น
กะเทย และคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง แต่อาจได้รบั การยอมรับจากคนรุน่ ใหม่และมีการใช้อย่างแพร่หลาย
อย่างไรก็ตามควรหลีกเลีย่ งการใช้คานี้
เพศที่สาม หมายถึง คนทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เป็นคาทีใ่ ช้เรียกรวมทุกกลุ่มที่คนรักต่าง
เพศ หรือไม่ใช่ชายหญิงทัวไป
่ คานี้ไม่เป็นทีน่ ิยมนักในกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากมีความหมายสื่อ
ถึงชนชัน้ ทางเพศ (ใครเป็นเพศทีห่ นึ่ง ใครเป็นเพศทีส่ อง) จึงเป็นคาทีไ่ ม่ควรใช้
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นอกจากนี้ในปจั จุบนั ยังมีคานิยามใหม่ๆ ทีใ่ ช้ทบั ศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่น เควียร์ (Queer) ซึง่ หมายถึง
กลุ่มทีไ่ ม่ตอ้ งการจากัดตัวตนหรือวิถชี วี ติ ของตนเองอยูใ่ นกรอบความคิดหรือในบรรทัดฐานของสังคมอย่างใด
อย่างหนึ่ง และต้องการรือ้ ถอนกรอบความคิดทีแ่ บ่งแยกเพศเป็นกลุ่มต่างๆ โดยเน้นว่าเพศเป็นสภาวะทีเ่ ลื่อนไหล
ไปมา เปลีย่ นแปลงได้ และไร้กรอบ ไร้ขดี จากัด เควียร์ยงั เป็นแนวคิดทางการเมืองทีต่ ่อสูเ้ พื่อความเสมอภาค
ระหว่างเพศ ทีม่ องว่าคนทุกเพศควรได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มกี ารอคติหรือแบ่งแยกระหว่าง
เพศ เพศหรือความแตกต่างทางเพศไม่อาจนามาเป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบตั ิ การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการ
จากัดสิทธิ และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร และสวัสดิการของรัฐ นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มคนทีน่ ิยามตนเองว่าเป็ น
Non-binary gender คือ กลุม่ คนทีม่ สี านึกหรือมีอตั ลักษณ์ทางเพศทีไ่ ม่ใช่ชายและหญิงตามบรรทัดฐานของสังคม
อาจจะมีหลากหลายเพศสภาพแล้วแต่การนิยามตนเอง และการแสดงออก

9

10

ค้ นพบเพศที่แท้ จริ งของคุณใน 3 วินาที
ฉันคิดว่าตนเองเป็ นเพศใด?
อัตลักษณ์ทางเพศ
ฉันคิดว่าตนเองเป็ นเพศ?
หญิง Gender queer/others ชาย
วิถีทางเพศ
คุณดึงดูดเพศใด?
หญิง Both/all None ชา
เพศโดยกาเนิด เกิดเป็ น ญ หรื อ ช หรื อมี 2 เพศ?
หญิง Intersex
ชาย
การแสดงออกทางเพศ คุณแสดงออกเป็ นเพศใด? หญิง Androgynous/others
การแสดงออกของฉันเป็ นเพศใด?
ฉันดึงดูดเพศใด? เพศโดยกาเนิด

ชาย

ภาพที ่ 8.1 Gender Bear

เราสามารถทาความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศให้งา่ ยขึน้ โดยดูจากรูป Gender Bear ซึง่ แบ่ง
เพศของบุคคลออกเป็น 4 ด้านได้แก่ เพศกาเนิด (อยูท่ อ่ี วัยวะเพศและโครโมโซม) อัตลักษณ์ทางเพศ (อยูท่ ส่ี มอง
- ฉันคิดว่าตนเองเป็นเพศใด) เพศวิถหี รือวิถที างเพศ (อยูท่ ห่ี วั ใจ - ฉันรูส้ กึ ดึงดูดต่อเพศใด) และการแสดงออก
ทางเพศ (อยูท่ ร่ี ่างกาย - บทบาททีฉ่ นั แสดงออกเป็ นเพศใด) ซึง่ เพศทัง้ 4 ด้านไม่จาเป็นต้องเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน เช่น เกิดมามีอวัยวะเพศหญิง แต่อาจจะนิยามตนเองเป็นผูช้ าย และแสดงออกผ่านท่าทาง กริยา และ
การแต่งกายแบบผูช้ าย (เป็ นผูช้ ายข้ามเพศ) และมีความรักใคร่ชอบพอกับคนทีเ่ ป็นผูช้ ายเหมือนกัน (และเป็น
ชายรักชาย) หรือเกิดมาเป็ น Intersex และนิยามตัวเองเป็นผูห้ ญิง แสดงออกแบบ Androgynous หรือกึง่ หญิงกึง่
ชาย (ไม่แสดงออกชัดเจนในความเป็ นหญิงหรือเป็ นชาย เช่น แต่งตัวแบบ Unisex) มีรสนิยมชอบทัง้ หญิงและ
ชาย เป็ นต้น ถ้าเราเข้าใจความหลากหลายทีเ่ กิดขึน้ ได้ของทัง้ 4 มิติ เราก็จะเข้าใจว่าความหลากหลายทางเพศมี
มากมายไม่สน้ิ สุด

10

11

กิ จกรรม 8.1.1
จงอธิบายมิตติ ่างๆ ของคาว่า “เพศ” และแนวคิดเรือ่ งเพศในปจั จุบนั
แนวตอบกิ จกรรม 8.1.1
เพศกาเนิด (อยูท่ อ่ี วัยวะเพศและโครโมโซม) อัตลักษณ์ทางเพศ (อยูท่ ส่ี มอง - ฉันคิดว่าตนเองเป็นเพศ
ใด) เพศวิถหี รือวิถที างเพศ (อยูท่ ห่ี วั ใจ - ฉันรูส้ กึ ดึงดูด่อเพศใด) และการแสดงออกทางเพศ (อยูท่ ร่ี า่ งกาย บทบาททีฉ่ ันแสดงออกเป็นเพศใด) ซึง่ ทัง้ 4 มิตไิ ม่จาเป็ นต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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เรือ่ งที ่ 8.1.2
พัฒนาการความหลากหลายทางเพศในบริบทโลกและในสังคมไทย
ในความเป็ นจริงความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรื่องใหม่ หรือเพิง่ เกิดขึน้ ในสังคมสมัยใหม่ แต่มมี านาน
แล้วในอารยธรรมต่างๆ ของมนุษย์ เช่น ในประเทศญีป่ ุ่น ศาสนาชินโตซึง่ เป็ นศาสนาดัง้ เดิมของญีป่ นุ่ ทีอ่ นุ ญาต
ให้พระมีความสัมพันธ์ทางเพศกับลูกศิษย์สามเณรเพื่อแลกกับการเรียนวิชาความรูท้ างศาสนา ความสัมพันธ์ทาง
เพศระหว่างครูกบั ลูกศิษย์เป็นความสัมพันธ์แลกเปลีย่ นซึง่ กันและกันเพื่อให้เข้าถึงธรรมะ ความสมบูรณ์ทาง
อารมณ์และความสุขทางจิตวิญญาณ ข้อปฏิบตั นิ ้สี ะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ทางเพศ
ระหว่างเพศเดียวกันในศาสนาทีไ่ ม่ได้มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกันเป็ นสิง่ เลวร้าย หรือเป็ นอุปสรรค
ในการบรรลุธรรม ในทางตรงกันข้ามกลับเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยส่งเสริมการเข้าถึงข้อประพฤติปฏิบตั ติ ่างๆ การรูจ้ กั
ควบคุมตนเอง และเสริมสร้างจริยธรรมความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวระหว่างเพศชาย 3
ในสมัยกรีก-โรมัน ความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผูช้ ายถือเป็นเรือ่ งปกติ โดยเกีย่ วโยงกับความสัมพันธ์
เชิงอานาจระหว่างผูช้ ายด้วยกัน และระบบชนชัน้ ในสังคมโรมันอีกด้วย ผูช้ ายชาวโรมันสามารถมีความสัมพันธ์
ทางเพศกับผูช้ ายทีม่ ฐี านะต่ ากว่า เช่น เด็กชาย ทาส โสเภณีชาย หรือนักแสดง และแสดงบทบาทเป็ นฝา่ ยรุก
(Active Partner) ในความสัมพันธ์ โดยถือว่าไม่ได้ทาให้สญ
ู เสียชื่อเสียงความเป็นชายไป แนวปฏิบตั เิ หล่านี้สญ
ู
หายไปเมือ่ ศาสนาคริสต์เข้ามามีอทิ ธิพลในอาณาจักรโรมัน และแผ่ขยายไปทัวยุ
่ โรป ศาสนาคริสต์ยดึ ถือความเชื่อ
ทีว่ ่าการร่วมเพศทางทวารหนัก และการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันเป็ นความผิดบาป ผิดศีลธรรม และ
ผิดกฎหมาย จาต้องได้รบั โทษทีร่ นุ แรง องค์ความรูท้ างการแพทย์แบบตะวันตกก็มสี ่วนร่วมทาให้เกิดการตีตรา
เลือกปฎิบตั แิ ละความไม่เท่าเทียมทางสังคมแก่กลุ่มความหลายหลายทางเพศ เนื่องจากแนวคิดทางวิทยาศาสตร์
และการแพทย์แบบสมัยใหม่ได้รบั อิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีววิ ฒ
ั นาการของชาร์ลส์ ดาร์วนิ (Charles Darwin)
นักชีววิทยาชาวอังกฤษ ทีม่ องเพศเป็นเพียงกลไกหนึ่งในการอยูร่ อดและดารงเผ่าพันธุข์ องมนุษย์ เพศจีงมีเพียง
ชายกับหญิง และชายกับหญิงต้องคู่กนั เท่านัน้ ชายและหญิงจึงเป็น “เพศทีป่ กติ” ส่วนการแสดงออกทางเพศแบบ
อื่นถือเป็นความไม่ปกติ และเป็นโรคทางจิต ความเชื่อทางศาสนาและทางการแพทย์ทาให้เกิดความเชื่อทีผ่ ดิ และ
ส่งผลให้เกิดการควบคุมทางสังคมทีเ่ ข้มงวดและรุนแรง เช่น การจับกุม การลงโทษจาคุก รวมถึงการประหารชีวติ
ในช่วงยุคกลางจนถึงกลางคริสต์ศควรรษที่ 20 แนวคิดการเอาผิดและลงโทษคนรักเพศเดียวกันนี้แผ่ขยายไปทัว่
ยุโรป รวมถึงในส่วนอื่นๆ ของโลกจากอิทธิพลของประเทศเจ้าอาณานิคม การปราบปรามเอาผิดกับผูท้ ร่ี กั เพศ
เดียวกัน หรือร่วมประเวณีทางทวารหนักเกิดขึน้ มากมายในยุโรปและมีโทษถึงประหารชีวติ ในระหว่าง

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2559). เพศและความเป็ นชายในพุทธศาสนากับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี ท่ี 12, ฉบับที่ 1, หน้า 3.
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สงครามโลกครัง้ ที่ 2 กองทัพนาซีได้กวาดล้างและจับกุมบุคคลทีเ่ ป็ นคนรักเพศเดียวกันไว้ในค่ายกักกัน ผูถ้ ูก
จับกุมถูกทรมาน ถูกบังคับใช้แรงงาน ถูกใช้เป็ นเครือ่ งมือในการทดลองในมนุษย์ และมีผเู้ สียชีวติ จานวนมาก
หลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 การรักเพศเดียวกันเริม่ ถูกตีความใหม่และกลายเป็นประเด็นเรือ่ งสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนายชน เมือ่ นานาอารยะประเทศเริม่ มีการตื่นตัวเรือ่ งสิทธิ เสรีภาพ อิสรภาพ และความเป็ น
ประชาธิปไตย ในสหรัฐอเมริการเกิดเหตุการณ์จลาจลทีเ่ รียกกว่า Stonewall Riots โดยกลุ่มนักเคลื่อนไหวสิทธิ
ความหลากหลายทางเพศกับตารวจ ณ กรุงนิวยอร์ก ในวันที่ 28 มิถุนายน ค.ศ.1969 ซึง่ การเคลื่อนไหวดังกล่าว
ได้กลายเป็ นเหตุการณ์สญ
ั ลักษณ์ของการต่อสูเ้ พื่อความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ทีแ่ ผ่กระจายไปทัวสหรั
่ ฐอเมริกา และถือเป็นจุดเริม่ ต้นของการเคลื่อนไหวทางสังคมในการเรียกร้องสิทธิ และ
ความเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ ใน ค.ศ. 1973 สมาคมจิตเวชศาสตร์สหรัฐอเมริกา
(American Psychiatric Association) ได้ถอดการรักเพศเดียวกันออกจากคู่มอื การวินิจฉัยและสถิตสิ าหรับความ
ผิดปกติทางจิต เพื่อรับรองว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่อาการปว่ ยทางจิต ต่อมาใน ค.ศ. 1990 องค์การอนามัย
โลกได้ถอดการรักเพศเดียวกันออกจากบัญชีจาแนกทางสถิตริ ะหว่างประเทศของโรคและปญั หาสุขภาพที่
เกีย่ วข้อง ฉบับที่ 10 (International Classification of Diseases’ 10th Revision: ICD-10) เช่นเดียวกัน
การเปลีย่ นแปลงมุมมองเรือ่ งการรักเพศเดียวกันนี้แสดงให้เห็นถึงบรรทัดฐานทางเพศสามารถ
เปลีย่ นแปลงไปได้ตามยุคสมัย ตามความเชื่อทางวัฒนธรรม และทัศนคติทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปของสังคม ในปจั จุบนั
การรักเพศเดียวกันไม่ถอื ว่าเป็นความผิดหรือความผิดปกติในหลายๆ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว อย่างไรก็ตามยังมี
บางประเทศทีย่ งั ถือว่าการรักเพศเดียวกันเป็นอาชญากรรม เช่น ในประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลาม และประเทศ
แถบแอฟริกา (ดูได้จากแผนที)่
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ภาพที ่ 8.2 แผนทีแ่ สดงประเทศทีย่ งั เอาผิดทางกฎหมายกับคนรักเพศเดียวกัน

นอกจากการรักเพศเดียวกันหรือความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างเพศเดียวกันทีม่ อี ยูใ่ นหลากหลาย
วัฒนธรรมแล้วนัน้ การข้ามเพศก็สามารถพบได้ในหลากหลายอารยธรรมเช่นเดีนวกัน
ในวัฒนธรรมของชาวอินเดียแดงในทวีปอเมรืการตอนเหนือมีความเชื่อว่าเพศมีมากกว่าสองเพศ
กล่าวคือนอกจากชายและหญิงแล้วยังมีคนทีข่ า้ มจากชายเป็นหญิง และหญิงเป็นชาย โดยในบางชนเผ่า คนข้าม
เพศจะเลียนแบบการแต่งกายของอีกเพศหนึ่ง ในขณะทีบ่ างเผ่าคนข้ามเพศจะข้ามเพศไปทัง้ ทางการแต่งกายและ
ทางบทบาททางสังคมและพฤติกรรม รวมถึงมีการให้คุณค่าทีแ่ ตกต่างออกไป เช่น คนข้ามเพศถือว่ามีอานาจ
เหนือธรรมชาติบางอย่าง หรือมีพลังพิเศษมากกว่าคนทัวไป
่
ในกลุ่มชาวอินเดียแดงเผ่านาวาโฮ (Navajo) แบ่งเพศออกเป็น ชาย หญิง และ Nadleeh ทีม่ รี า่ งกายเป็น
หญิงแต่แสดงออกเป็นชาย และ Nadleeh ทีม่ รี ่างกายเป็นชายแต่แสดงออกเป็นหญิง ผูห้ ญิงสามารถมี
ความสัมพันธ์ทางเพศกับ Nadleeh ทีม่ รี า่ งกายเป็นหญิงแต่แสดงออกเป็นชายได้ หรือผูช้ ายสามารถมี
ความสัมพันธ์กบั Nadleeh ทีม่ รี ่างกายเป็ นชายแต่แสดงออกเป็นหญิงได้โดยไม่ผดิ ธรรมเนียม Nadleeh ทีม่ ี
ร่างกายเป็ นหญิงแต่แสดงออกเป็นชายมักแสดงบทบาททีเ่ ป็นชาย เช่น เป็นผูน้ า เป็ นคนสร้างบ้าน และมีบทบาท
14

15

ในการนาในพิธกี ารตามความเชื่อต่างๆ ส่วน Nadleeh ทีม่ รี ่างกายเป็ นชายแต่แสดงออกเป็นหญิงมักจะทา
ั ้ นเผา เป็ นต้น
กิจกรรมทีเ่ ป็นของผูห้ ญิง เช่น การทอผ้า การทาอาหาร การทาเครือ่ งปนดิ
ในกลุ่มชาวอินเดียแดงเผ่าโมฮาเว (Mohave/Mojave) คนข้ามเพศจากชายเป็ นหญิงเรียกว่า Alyha การ
ได้เป็น Alyha มักเกิดขึน้ จากการทีแ่ ม่ทต่ี งั ้ ครรภ์ฝนั ว่าอาจจะได้ลกู ชายทีเ่ ป็ น Alyha และเมือ่ เด็กเกิดมาและเริม่
โตอาจจะแสดงอาการทีไ่ ม่สนใจกิจกรรมของเด็กชาย เช่น การเรียนรูก้ ารล่าสัตว์ ขีม่ า้ การทาลูกศรและคันธนู แต่
กลับสนใจในกิจกรรมของผูห้ ญิง เช่น การเล่นตุ๊กตา การทางานบ้าน การเล่นเครือ่ งแต่งกายของผูห้ ญิง เป็นต้น
เมือ่ พ่อแม่แน่ใจว่าเด็กต้องการเป็ น Alyha ก็จะทาการจัดเตรียมพิธ ี โดยเด็กทีเ่ ป็น Alyha จะถูกแต่งกายให้เป็น
หญิง และเต้นราตามผูน้ าทีเ่ ป็นหญิง 2 คน โดยมีชาวบ้านและญาติพน่ี ้องร่วมร้องเพลงประกอบพิธ ี จากนัน้ เด็กจะ
ถูกนาไปทีแ่ ม่น้าเพื่อชาระร่างกายและมอบชุดกระโปรงให้ เมือ่ เสร็จพิธเี ด็กก็จะกลายเป็น Alyha โดยสมบูรณ์ แต่
ยังคงใช้ช่อื เดิมทีเ่ ป็นชื่อเพศชายของตัวเอง ชาว Mohave เชื่อว่า Alyha เป็นภรรยาทีด่ กี ว่าผูห้ ญิงคนอื่น ๆ
ดังนัน้ พวกเธอจึงไม่ประสบปญั หาในการมีสามี ในสังคมของชาว Mohave คนทีเ่ ป็ น Alyha จะได้รบั การยอมรับ
ในฐานะ Alyha และไม่ถูกล้อเลียน เนื่องจากความเชื่อทีว่ ่าการเป็ น Alyha ได้ถูกกาหนดไว้แล้วตัง้ แต่ก่อนกาเนิด
(จากความฝนั ของแม่) Alyha ยังมีสถานะเป็นเหมือนหมอรักษาโรคทีท่ รงพลัง โดยเฉพาะการรักษาโครจาก
เพศสัมพันธ์ ถึงแม้ว่า Alyha จะรับบทบาทหลายๆ อย่างเหมือนผูห้ ญิง แต่กม็ สี ถานะทางสังคมต่างจากผูห้ ญิง
เช่น การไม่ใช้ช่อื ผูห้ ญิง การได้รบั การปฏิบตั ทิ แ่ี ตกต่างจากผูห้ ญิง และความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติทแ่ี ตกต่าง
จากคนอื่น4
ในประเทศอินเดีย มีวฒ
ั นธรรมการข้ามเพศทีเ่ รียกคนข้ามเพศจากชายเป็ นหญิงว่า Hijra (หิชรา) ตาม
ธรรมเนียมปฏิบตั ิ Hijra หมายถึงคนทีเ่ กิดเป็นชายแต่แต่งกายและมีพฤติกกรรมไปเป็นผูห้ ญิง หรือคนทีไ่ ม่ใช้ทงั ้
ชายและหญิงซึง่ หมายถึงคนทีเ่ ป็น Intersex ด้วย ส่วนใหญ่แล้ว Hijra จะต้องผ่านการพิธกี ารและขัน้ ตอนการตอน
อวัยวะเพศชายเสียก่อน Hijra บูชาพระแม่พหุชรา (Bahuchara) เทพในศาสนาฮินดูซง่ึ เกีย่ วพันกับอัตลักษณ์การ
ข้ามเพศ ตามประเพณีแล้ว Hijra มีหน้าทีใ่ นการสวดมนต์และร้องราทาเพลงในการเฉลิมฉลองการเกิดของเด็ก
และการแต่งงาน โดยเชื่อว่า Hijra จะนาความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว โดยครอบครัวจะ
มอบเงิน และเสือ้ ผ้าให้ Hijra เป็นการตอบแทน การเต้นราในงานมงคลถือเป็นงานทีม่ เี กียรติและได้รบั การ
ยอมรับในสังคมของ Hijra แต่อกี บทบาทหนึ่งคือการขอเงินของ Hijra ในสถานทีต่ ่างๆ เช่น ตามร้านค้าธุรกิจ วึง่
อาจจะกลายเป็นการขูก่ รรโชกทรัพย์ Hijra ส่วนใหญ่ไม่มคี รอบครัวและไม่ได้รบั การศึกษา จึงอาศัยอยูด่ ว้ ยกัน
เป็นชุมชน มีระบบแบ่งชนชัน้ วรรณะกันภายในชุมชน โดยมีผนู้ าหนึ่งคนเรียกว่า Naik การทีจ่ ะเข้ามาเป็ นสมาชิก
ในชุมชนได้ตอ้ งผ่านกูรู (Guru) ทีจ่ ะยอมรับและเป็ นเหมือนพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะแนะนาและทาให้เข้าเป็ นสมาชิก Hijra ได้
ในปจั จุบนั Hijra ได้รบั การยอมรับทางสังคมและทางกฎหมายมากขึน้ โดยกฎหมายอินเดียกาหนดให้ Hijra
สามารถเปลีย่ นสถานะทางกฎหมายและในเอกสารราชการให้เป็ นเพศทีส่ ามได้
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ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการแบ่งแยกเพศเพียงแค่สองเพศไม่ใช่ความจริงแท้แน่นอน และไม่ได้เป็น
แนวคิดทีเ่ ป็นสากล ยังมีอกี หลากหลายวัฒนธรรมในอารยธรรมมนุษย์ทม่ี องเพศในลักษณะทีม่ คี วามหลากหลาย
เป็นสถานะทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ และไม่ได้ยดึ ติดกับอวัยวะเพศ
สาหรับประเทศไทย ความหลากหลายทางเพศน่ าจะอยู่ค่กู บั สังคมไทยมานานแล้ว จากหลักฐาน
กฎหมายตราสามดวง ซึง่ เป็ นระบบกฎหมายทีส่ นั นิษฐานว่าใช้สบื ต่อกันมาตัง้ แต่ตน้ กรุงศรีอยุธยา หรือก่อน
ก่อตัง้ กรุงศรีอยุธยา จนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏการกล่าวถึง “กะเทย” ในพระอัยการ
ลักษณภญาน ในส่วนทีก่ ล่าวถึงบุคคล 33 จาพวกทีจ่ ะเอามาเป็นพยานมิได้ ได้แก่ คนทีไ่ ม่อยูใ่ นศีล คนทีไ่ ม่ม ี
เรือน คนจรจัด คนทีก่ หู้ นี้ยมื สินหรือเป็ นลูกหนี้ของคู่ความฝ่ายใดฝา่ ยหนึ่ง คนขอทาน คนทีเ่ ป็ นทาสของของ
คู่ความฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่ง คนหูหนวก คนตาบอด คนทีเ่ ป็ นญาติของคู่ความฝ่ายใดฝา่ ยหนึ่ง คนทีเ่ ป็ นมิตรสหาย
หรือเพื่อนสนิทของคู่ความฝ่ายใดฝา่ ยหนึ่ง หญิงโสเภณี หญิงแพศยา หญิงมีครรภ์ คนทีท่ ะเลาะวิวาทกับคู่ความ
ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง กะเทย บัณเฑาะก์ คนมักมาก คนทีผ่ กู เวรกับคู่ความฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่ง พ่อมดแม่มด คนทีเ่ ป็น
โรคร้ายแรง คนวิกลจริต เด็กอายุไม่ถงึ 7 ปี คนแก่อายุเกิน 70 ปี คนทีเ่ ป็นหมอเถื่อนไม่ได้เรียนตาราแพทย์ ช่าง
เกือก คนทีพ่ ดู ส่อเสียด ชาวประมง คนทีเ่ ต้นกินรากินเลีย้ งชีพ นักเลงพนัน คนเล่นดนตรีขอทาน โจร คนทีม่ โี ทโส
มาก และเพชฌฆาต จากตัวอย่างนี้ จะเห็นได้ว่าบุคคลประเภทต่างๆ ทีไ่ ม่สามารถมาเป็นพยานได้นนั ้ ถือเป็นผูท้ ่ี
อยูน่ อกกรอบศีลธรรมทีส่ งั คมกาหนด หรือเป็ นบุคคล “ชายขอบ” ทีส่ งั คมไม่ยอมรับให้เท่าเทียมเท่ากับผูอ้ ่นื
อย่างไรก็ตามกฎหมายตราสามดวงยังกาหนดข้อยกเว้นว่า ถ้าหากคู่ความยินยอมก็สามารถนาบุคคลเหล่ านี้มา
เป็นพยานได้ จะเห็นได้ว่าการกาหนดประเภทบุคคลทีเ่ ป็นกะเทย และบุคคลทีเ่ ป็ นบัณเฑาะก์นนั ้ แสดงให้เห็น
การยอมรับการมีตวั ตนอยูใ่ นสังคมของบุคคลเหล่านี้ในสังคมในอดีต และความแตกต่างระหว่างบุคคลสอง
ประเภท
เทอดศักดิ ์ ร่มจาปา5 กล่าวว่า “กะเทย” และ “บัณเฑาะก์” ในกฎหมายตราสามดวง มีการบัญญัตคิ าแยก
ออกจากกัน แสดงว่าคน 2 ประเภทนี้มคี วามแตกต่างกัน บัณเฑาะก์ น่าจะหมายถึงคนทีไ่ ม่ปรากฏเพศหญิงหรือ
เพศชาย หรือคนทีม่ อี วัยวะเพศทีไ่ ม่สามารถระบุบอกเพศได้แน่ชดั (Intersex, hermaphrodite) ส่วนคาว่า กะเทย
ในกฎหมายตราสามดวงน่าจะหมายถึง บุคคลทีม่ กี ริ ยิ าท่าทางตรงข้ามกับเพศของตน และเป็นคาภาษาถิน่ ดัง้ เดิม
ทีใ่ ช้เรียกคนกลุ่มนี้กนั อยูแ่ ล้ว และเป็นทีร่ จู้ กั กันทัวไป
่ จึงสามารถอนุ มานได้ว่า กะเทยและบัณเฑาะก์เป็นกลุ่ม
บุคคลทีม่ ตี วั ตน เป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทยตัง้ แต่อดีต และระบบกฎหมายในสมัยนัน้ ก็ยอมรับการมีอยูแ่ ละกาหนด
สิทธิบางประการ ในทีน่ ้คี อื สิทธิในการเป็นพยาน
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เหล่านี้ เราอาจจะสรุปได้ว่า แต่เดิมคาว่า กะเทย เป็นคาไทยเพียงคา
เดียวทีใ่ ช้เรียกบุคคลทีไ่ ม่ใช่ชาย ไม่ใช่หญิง และน่ าจะใช้สาหรับเรียกกลุ่มความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ยงั
มีคาว่า เล่นเพื่อน และ เล่นสวาท ซึง่ ปรากฏในวรรณกรรมในสมัยอยุธยาและช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ซึง่ เป็นคาที่
เทอดศักดิ ์ ร่มจาปา. (2545). วาทกรรมเกีย่ วกับ “เกย์” ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 (วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตร์). มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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บ่งบอกถึงพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันและเพศวิถแี บบรักเพศเดียวกัน คาศัพท์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความ
หลากหลายทางเพศเป็ นสิง่ ทีส่ งั คมไทยในอดีตรับรูม้ านานแล้ว และน่าจะมีการยอมรับ อะลุ่มอล่วย และความ
อดทนต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ในระดับหนึ่ง อันจะเห็นได้จากการทีก่ ฎหมายในอดีตไม่ได้กาหนดว่า
การเป็ นกะเทย หรือการเล่นเพื่อนเล่นสวาทเป็ นความผิดร้ายแรง หรือเป็ นอาชญากรรมทีม่ โี ทษถึงประหารชีวติ
อย่างเช่นในสังคมวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงยุคสมัยเดียวกัน6 อย่างไรก็ตาม สังคมไทยในอดีตได้สร้างคาอธิบาย
ของการมีอยูข่ องความหลากหลายทางเพศ โดยอ้างอิงหลักกฎแห่งกรรมตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาว่า
เป็นเพราะกรรมในชาติปางก่อน จึงทาให้บุคคลเกิดมาเป็นกะเทย ดังเช่นปรากฏในพระราชกาหนดใหม่ใน
กฎหมายตราสามดวงยังมีการกล่าวถึงการเป็ นกะเทย ว่าเป็นผลมาจากกรรมทีล่ ่วงประเวณีภรรยาผูอ้ ่นื “ชายใด
สมเสพกาเมสุมจิ ฉา ล่วงประเวณีภริยาผูอ้ นื ่ นัน้ ย่อมเกิดกามกาหนัดพร้อมเต็มบริบูรณ์ ซึง่ สาเร็จเป็นคุรกุ รรม
อุกฤษฏ์โทษ ครัน้ ดับสังขารอนาคต ไปตกอยูใ่ นโลหะกุมภีนรกหกหมืน่ ปี แล้วขึ้นมาทนทุกขเวทนาอยูใ่ นอุสุทนรก
สิมพลีไม้งว้ ิ หนามยางสิบหกองคุล ี นายนิรยิ บาลรุมกันทิม่ แทงแร้งการุมกันจิก ครัง้ สิ้นกรรมขึ้นมาเป็ นหญิงห้าร้อย
ชาติ กะเทยห้าร้อยชาติ เป็นสัตว์ให้เขาตอนเสียห้าร้อยชาติ” และยังกาหนดให้กะเทยมีสถานะเป็ นรองเพศชาย
และเพศหญิง เช่น การกาหนดในกฎหมายว่ากะเทยไม่สามารถเป็ นพยานได้เช่นเดียวกับชายหญิงทัวไป
่ เหล่านี้
สะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบทีจ่ ดั ชัน้ ลาดับเพศให้กะเทยมีคุณค่าทีด่ อ้ ยกว่าชาย-หญิงทัวไปเช่
่
นเดียวกัน
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีการปฏิรปู กฎหมายบ้านเมืองมากมาย โดย
ทรงยกเลิกกฎหมายตราสามดวง และใช้จดั ระเบียบการบริหารบ้านเมืองตามอย่างประเทศตะวันตก ตัวอย่างหนึ่ง
ทีแ่ สดงให้เห็นความวิตกกังวลต่อการคุกคามและการแผ่ขยายอานาจของชาติตะวันตก จนต้องเกิดการปฏิรปู
เปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน คือ การปรับปรุงระบบกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 ซึง่ เป็นกฎหมายแรก และ
กฎหมายเดียวในประเทศไทยทีม่ กี ารระบุถงึ ความผิดฐานชาเราผิดธรรมดามนุษย์และบทลงโทษของพฤติกรรม
รักเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรือชายอย่างชัดเจน ในมาตราที่ 242 หมวดที่ 1 ความผิดฐานกระทาอนาจาร
อันเกีย่ วแก่สาธารณะ “ผูใ้ ดกระทาชาเราผิดธรรมดามนุ ษย์ ด้วยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทาชาเราด้วยสัตว์เดียรฉาน
ก็ดี ท่าว่ามันมีความผิด ต้องรวางโทษติดคุกตัง้ แต่ 3 เดือน ขึน้ ไปจนถึง 3 ปี แลให้ปรับตัง้ แต่ 50 บาทขึ้นไปจนถึง
500 บาท” อย่างไรก็ตาม นักวิชาการด้านกฎหมายได้แสดงความคิดเห็นว่า กฎหมายมาตราดังกล่าวไม่ได้เกิด
จากความต้องการทีจ่ ะกาจัดพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันในหมูป่ ระชาชน แต่เป็นการพยายามสร้างระบบ
กฎหมายใหม่โดยลอกเลียนระบบกฎหมายอาญาของชาติตะวันตก ซึง่ มีการกาหนดโทษและความผิดเรือ่ งการมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก และการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน (Sodomy Law) โดยประเพณีความเชื่อ
ทางศาสนาคริสต์ การเลียนแบบดังกล่าวมีจดุ ประสงค์จะพัฒนาระบบกฎหมายไทยให้มคี วามเป็นสากล ทัดเทียม
และทันสมัยเช่นเดียวกันประเทศตะวันตก และเพื่อให้ชาติมหาอานาจเหล่านี้ยอมรับกฎหมายไทย และไม่
สามารถนามากล่าวอ้างมาเพื่อขอสิทธินอกอาณาเขตทางการศาลได้ อันจะทาให้เกิดผลเสียและเกิดความไม่
มันคงต่
่ ออานาจอธิปไตยของสยามประเทศในขณะนัน้ กฎหมายอาญามาตราดังกล่าวก็มไิ ด้มผี ลบังคับใช้จริง
6
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ต่อมาจึงมีการประกาศให้ลดหย่อนโทษความผิดนี้เหลือเพียงโทษจาคุกตัง้ แต่ 3 เดือน ขึน้ ไปจนถึง 3 ปีเท่านัน้
และภายหลังเมือ่ มีการตรวจชาระประมวลกฎหมายลักษณะอาญา และจัดทาประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ซง่ึ
ได้ประกาศใช้ใน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการร่างประมวลกฎหมายจึงมีมติให้ยกเลิกความผิดฐานนี้ไปเสีย เพราะ
เห็นว่ามักไม่เกิดเป็ นคดีขน้ึ ดังนัน้ หลังจาก พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันในประเทศไทยจึงไม่
ถือเป็นความผิดอาญาฐานกระทาชาเราผิดธรรมดามนุษย์อกี ต่อไป7
ถึงแม้ว่าการรักเพศเดียวกันจะไม่เป็นความผิดทางกฎหมาย แต่ วาทกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่จาก
ตะวันตกเข้ามามีบทบาทในการตีตราความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยให้กลายเป็นความวิปริตผิดปกติ ผิด
ธรรมชาติ ตัง้ แต่ช่วงทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา องค์ความรูด้ า้ นการแพทย์ได้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อมุมมองเรือ่ ง
ความหลากหลายทางเพศของสังคมไทยโดยกว้าง นายแพทย์สุด แสงวิเชียรเป็นนายแพทย์คนแรกๆ ทีใ่ ห้ความ
สนใจในความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยพยายามจาแนกประเภทของ “กะเทย” โดยกาหนดว่าผูท้ ม่ี ี
อวัยวะกากวม ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็ นหญิงหรือชายนัน้ คือ กะเทย ส่วนบุคคลทีม่ พี ฤติกรรมตรงข้ามกับเพศ
กาเนิดนัน้ ควรจะเรียกว่า “ลักเพศ” ซึง่ หมายถึงการทีบ่ ุคคล “ลัก” เอาพฤติกรรมของเพศตรงข้ามมาเป็นของตน
ใน พ.ศ. 2508 การศึกษาของนายแพทย์สุดได้ตพี มิ พ์ในหนังสือพิมพ์สยามนิกรโดยพาดหัวข่าวว่า “วิจยั กะเทย
แก้ปญั หารักร่วมเพศ ระบุอาการปว่ ยทางจิต” โดยระบุว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็ นความผิดปกติทางจิต ซึง่ รักษาได้
ยากกว่าทางร่างกาย แต่สามารถบาบัดได้8 ผลงานของนายแพทย์สุดได้กลายเป็นต้นแบบของการศึกษาในเวลา
ต่อมา เช่น การศึกษาของอรุณ ภาคสุวรรณ ซึง่ ได้สร้างวาทกรรมเรือ่ งความหลากหลากทางเพศว่าเป็ น “โรค”
และเป็ นความผิดปกติทางจิตใจ ทีจ่ ะต้องป้องกันตัง้ แต่เด็กด้วยการเลีย้ งดูและอบรมอย่างใกล้ชดิ ในครอบครัว
หรือทาการรักษาบาบัดเพื่อให้บรรเทาจากอาการดังกล่าว อิทธิพลทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตวาท
กรรมความวิปริตติผดิ เพศและอคติทางสังคมให้เพิม่ พูนเติบโตขึน้ ในสังคมวงกว้าง และเป็นทีม่ าของความเชื่อ
เรือ่ งความผิดปกติ ผิดธรรมชาติของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีย่ งั ฝงั รากลึกในความเชื่อของคนใน
สังคมไทย ถึงแม้ว่าในวงการการแพทย์สากลจะปฏิเสธ และพยายามลบล้างความเชื่อนี้แล้วก็ตาม
ประเทศไทยได้รบั รองว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตเกิดขึน้ อย่างเป็นทางการเมือ่ วันที่
29 มกราคม พ.ศ. 2545 โดยกรมสุขภาพจิตได้ออกหนังสือราชการเพื่อแจ้งว่าการรักเพศเดียวกันไม่ถอื เป็นความ
ผิดปกติทางจิตและถูกตัดออกจากการจัดกลุ่มโรคระดับนานาชาติโดยองค์การอนามัยโลกแล้ว นับเป็นเวลาร่วม
สิบปีเต็มหลังจากประกาศขององค์การอนามัยโลกทีร่ ฐั ไทยยอมรับว่าความหลากหลายทางเพศไม่ใช่เรือ่ ง
ความผิดปกติทางจิตใจ แต่กระนัน้ ถึงแม้ว่าจะเกิดการรับรองอย่างเป็นทางการในด้านการแพทย์ แต่ในทางปฏิบตั ิ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศยังได้รบั ผลกระทบจากการอคติทางเพศ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ และ
การดูถูกเหยียดหยามจากมุมมองของสังคม
เพิง่ อ้าง
8 พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรวุฒ ิ ซื่อสัตย์. (2015). บทความวิจย
ั สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทางเพศของนักศึกษาชายรัก
ชาย. ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปี ท่ี 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2558.
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จากรายงานการศึกษาทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายและสภาพแวดล้อมทางสังคมทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร
ภาคประชาสังคมและบุคคลทีเ่ ป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Programme: UNDP) ใน ค.ศ. 2014 กลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยัง
ประสบปญั หาการถูกกีดกันทางการศึกษา การถูกเลือกปฏิบตั ใิ นการทางาน ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้
อย่างเต็มทีท่ งั ้ ทางด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม และการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม
ในด้านระบบการศึกษา เยาวชนทีเ่ ป็ นความหลากหลายทางเพศยังประสบปญั หาการถูกกีดกันออกจาก
ระบบการศึกษา เนื่องจากการไม่ยอมรับและไม่เคารพในอัตลักษณ์หรือตัวตนการแสดงออกของนักเรียน
นักศึกษาของครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษา อีกทัง้ หลักสูตรการศึกษายังผลิตซ้าความเชื่อทีผ่ ดิ ๆ ทีย่ งั ตีตราว่า
กลุ่มความหลากหายทางเพศเป็นความผิดปกติ และโรคจิตทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข จากการศึกษาของวิจติ ร วิอง
วารีทพิ ย์ พบว่า แบบเรียนสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยยังถูกผลิตซ้าให้เกิดการเรียนการสอนที่
ผิดพลาด โดยนาเสนอกลุ่มหลากหลายทางเพศว่าเป็ นผูห้ ลงเพศ มีพฤติกรรมเบีย่ งเบนไม่เหมาะสม และเป็ น
ปญั หาทีต่ อ้ งป้องกันและแก้ไข ซึง่ เป็ นการผลิตซ้าและเผยแพร่องค์ความรูท้ ผ่ี ดิ และล้าสมัย ทีท่ าให้เกิดการเรียนรู้
ทีผ่ ดิ ในกลุ่มวัยรุน่ นักเรียนนักศึกษา รวมถึงบุคลากรทีเ่ ป็ นครูอาจารย์อกี ด้วย ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ตอ้ งได้รบั การแก้ไข
อย่างเร่งด่วน9
ในด้านเศรษฐกิจ จากการศึกษาของธนาคารโลก (World Bank) ในประเด็นการรับสมัครเข้าทางาน คมที่
เป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศมักถูกปฏิเสธการเข้าทางานเพราะเหตุแห่งเพศ จากการสารวจคนทีเ่ ป็นความ
หลากหลายทางเพศ 3,000 คน คนทีเ่ ป็ นเกย์ประมาณร้อยละ 49 หญิงรักหญิงร้อยละ 62 และคนข้ามเพศร้อยละ
77 เคยถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าทางาน เพราะอัตลักษณ์ทางเพศทีแ่ ตกต่าง กว่าร้อยละ 40 ของคนข้ามเพศต้องประสบ
กับการคุกคามทางเพศและการล้อเลียนเกีย่ วกับเพศของตนเองจากคนในทีท่ างาน การศึกษาดังกล่าวพบว่ากลุ่ม
ทีป่ ระสบกับปญั หาการเลือกปฏิบตั มิ ากทีส่ ุดคือกลุ่มคนข้ามเพศ มากถึงร้อยละ 60 (World Bank 2015)
ในตลาดแรงงานกลุ่มคนหลากหลายทางเพศประสบปญั หาการกีดกันอย่างมาก จากการสารวจของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ใน ค.ศ. 2014 พบว่ากลุ่มความ
หลากหลายทางเพศในประเทศไทยมักประสบปญั หาการถูกเลือกปฏิบตั ใิ นการทางาน เช่น การถูกปฏิเสธไม่
รับเข้าทางาน การถูกกีดกันออกจากงานถึงแม้ว่าจะมีความรูค้ วามสามารถเพียงพอ การถูกกดดันจาก
สภาพแวดล้อมการทางาน การถูกบังคับให้แต่งกายตามเพศกาเนิดแม้ว่าสภาพร่างกายภายนอกจะข้ามเพศไป
แล้วก็ตาม เป็นต้น ในด้านสุขภาพอนามัย พบว่ากลุ่มชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชายและสาวประเภทสองหรือหญิง
ข้ามเพศมีอตั ราการติดเชือ้ เอชไอวีสงู และไม่มาสารถเข้าถึงข้อมูลในการดูแลสุขภาพและการรับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างเต็มที่

วิจติ ร ว่องสารีทพิ ย์ (2559). ความหลากหลายทางเพศในแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ พื่อสิทธิและความเป็ นธรรมทาง
เพศ.
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กลุ่มความหลากหลายทางเพศยังต้องเผชิญปญั หาทางด้านกฎหมาย เพราะประเทศไทยยังขาดกฎหมาย
การรับรองสิทธิและสถานภาพของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เช่น กฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลรัก
เพศเดียวกัน กฎหมายการรับรองสถานภาพของบุคคลข้ามเพศ คนข้ามเพศยังไม่สามารถเปลีย่ นเพศสภาพของ
ตนเองในเอกสารทางราชการและสถานะทางกฎหมายได้ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รบั การผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วก็
ตาม เป็นต้น ข้อจากัดดังกล่าวทาให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้
อย่างเต็มที่ เช่น สิทธิในการได้รบั ความคุม้ ครองเมือ่ ถูกกระทาความรุนแรง (หากสาวประเภทสองถูกข่มขืน ไม่
สามารถเอาผิดกับผูก้ ระทาในความผิดข่มขืนเนื่องจากกฎหมายไม่รบั รองอวัยวะเพศทีไ่ ด้มาจากการผ่าตัด เป็ น
เพียงแต่แผลผ่าตัดเท่านัน้ ) สิทธิทเ่ี กีย่ วกับบุตร สิทธิในการรับบุตรบุญธรรม สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการทา
นิตกิ รรมต่าง ๆ ร่วมกับคู่สมรส เป็นต้น
ในปจั จุบนั เป็ นทีท่ ราบกันว่ากลุ่มความหลากหลายทางเพศปรากฏตัวในทุกระดับชัน้ ของสังคม และมี
พืน้ ทีม่ ากขึน้ ในยุคโลกาภิวตั น์ ในปจั จุบนั ไม่ได้มแี ค่คาว่า “กะเทย” เหมือนในอดีต แต่มคี าว่า เกย์ ทอม ดี้ สาว
ประเภทสอง หญิงรักหญิง ชายรักชาย ผูห้ ญิงข้ามเพศ ผูช้ ายข้ามเพศ ฯลฯ เพิม่ ขึน้ มาอีกด้วย ซึง่ ล้วนเป็นคาที่
ถูกผนวกเข้าไปในชีวติ ประจาวันของสังคมไทย การปรากฏขึน้ ของคาเรียกขาน ตัวตน คานิยาม หรืออัตลักษณ์
ทางเพศแบบใหม่ ๆ แสดงให้เห็นความหลากหลาย การเปิดเผยตัวตนและความชัดเจนในอัตลักษณ์แบบต่าง ๆ
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ กลุ่มคนรุน่ ใหม่กล้าทีจ่ ะเปิดเผยตัวตนของตนเอง หรือรสนิยมทางเพศอันเป็นส่วนหนึ่งของอัต
ลักษณ์ของตนเองมากขึน้ เหล่านี้เป็ นผลพวงจากพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมทีป่ รับตัวเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
ตามกระแสโลก การสื่อสารในสื่อต่าง ๆ ทัง้ สื่อออนไลน์ สิง่ ตีพมิ พ์ วิทยุ โทรทัศน์ อีกทัง้ ยังทาให้เกิดการรวมกลุ่ม
หรือเกิดชุมชน (Community) เกิดการรวมกลุ่มของภาคประชาสังคมความหลากหลายทางเพศ เพื่อเคลื่อนไหว
เรียกร้องการเปลีย่ นแปลง การยอมรับและความชอบธรรมทางกฎหมายของเพศหลากหลาย ซึง่ ทีผ่ ่านมาได้
นาไปสู่ความสาเร็จในการแก้ไขและปรับปรุงการรับรองและการยอมรับจากรัฐในระดับหนึ่ง เช่น กรณีการ
เปลีย่ นแปลงเอกสาร ส.ด. 43 ในการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสาหรับกลุ่มสาวประเภทสองหรือผูห้ ญิงข้ามเพศ เกิด
จากการเรียกร้องของกลุ่มเครือข่ายคนข้ามเพศทีต่ อ้ งการดารงชีวติ อย่างมีเกียรติและเท่าเทียมคนอื่นๆ รวมถึง
เพื่อการขจัดปญั หาการถูกเลือกปฏิบตั แิ ละถูกปฏิเสธในการเข้าทางานเนื่องมาจากการถูกตีตราว่าคนข้ามเพศ
เป็น “โรคจิตถาวร” จากเดิมทีเ่ อกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหารระบุสาเหตุของการยกเว้นว่า “จิตผิดปกติอย่าง
ถาวร” ได้เปลีย่ นเป็น “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด” การรับรองจากภาครัฐ โดยกระทรวงกลาโหมนี้ ถือ
เป็นความก้าวหน้าหนึ่งในการรับรองความเสมอภาคและเท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีส่ าคัญใน
ประเทศไทย
บทนี้ตอ้ งการแสดงให้เห็นว่า แนวคิดเรือ่ งเพศทีย่ ดึ ติดกับความเป็ นสองเพศแค่หญิงและชาย หรือการ
แบ่งแยกเพศตามอวัยวะเพศนัน้ ไม่ได้เป็นเรือ่ งทีเ่ ป็ นสากล และไม่ใช่ความจริงหนึ่งเดียวทีล่ บล้างไม่ได้ การยึดติด
ว่าเพศต้องเป็นไปตามอวัยวะทีถ่ อื กาเนิดมาเป็นแนวคิดทีล่ า้ สมัย และไม่ครอบคลุมความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึน้ ใน
สังคม และการมองกลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดปกติกเ็ ป็ นองค์ความรูท้ ผ่ี ดิ ทีน่ าไปสู่การสร้างอคติ
ทางเพศและความรุนแรงต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ แต่อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแนวคิดแบบสอง
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เพศโยงยึดอวัยวะเป็ นตัวกาหนดยังมีอทิ ธิพลอยูใ่ นสังคมไทยและในสังคมโลก เนื่องจากระบบกฎหมายและ
โครงสร้างทางสังคมทีเ่ ป็นอยูถ่ ูกสร้างขึน้ จากการแบ่งเพศเป็น 2 เพศเท่านัน้ (ยกตัวอย่างเช่น ผูช้ ายต้องแต่งงาน
กับผูห้ ญิงเท่านัน้ การแบ่งแยกห้องน้าหญิง และห้องน้าชาย การมีคานาหน้านามเฉพาะเพศหญิงและเพศชาย
เป็ นต้น) ซึง่ ก่อให้เกิดปญั หาแก่บุคคลทีไ่ ม่ได้เป็ นชาย ไม่ได้เป็ นหญิง ตามบรรทัดฐานทางเพศแบบสองเพศ แต่
ระบุว่าตนเองเป็นความหลากหลายทางเพศ ทัง้ ทีเ่ ขาเหล่านัน้ ก็ลว้ นเป็นมนุษย์ และมีศกั ดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
เท่ากับหญิงชายทัวๆ
่ ไป จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการปรับเปลีย่ นมุมมองเรือ่ งความเป็นเพศในระบบการจัดการ
บริหารบ้านเมืองให้ครอบคลุมความหลากหลายทางเพศ ในบทต่อไปจะกล่าวถึงหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ และแนวคิดเกีย่ วกับเพศทีแ่ ตกต่างในฐานะสิทธิในการแสดงออก และการใช้ชวี ติ

กิ จกรรม 8.1.2
จงอธิบายและยกตัวอย่างการเปลีย่ นแปลงแนวคิดเรือ่ งเพศในสังคมจากอดีตถึงปจั จุบนั
แนวตอบกิ จกรรม 8.1.2
แนวคิดเรือ่ งเพศเปลีย่ นแปลงได้ตามยุคสมัย ตามวัฒนธรรม และตามกาลเวลา การยึดติดว่าเพศต้อง
เป็นไปตามอวัยวะโดยกาเนิดไม่ใช่แนวคิดทีเ่ ป็นสากล มีหลากหลายวัฒนธรรมทีเ่ พศไม่ได้มแี ค่สองเพศ เช่น ใน
กลุ่มชาวอินเดียนในอเมริการหนือ หรือ Hijra ในอินเดีย เป็นต้น
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ตอนที ่ 8.2
การพัฒนาและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศที่ครอบคลุม
โปรดอ่านหัวเรือ่ ง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.2.1 วิวฒ
ั นาการของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
8.2.2 พันธกรณีความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
แนวคิ ด
1. หลักการสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศเพราะเป็ นพืน้ ฐานของสิทธิ
สาหรับมนุ ษย์ทุกคนทุกเพศ
2. กฎหมายระหว่างประเทศได้ให้การรับรองและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทาง
เพศ
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้
2. อธิบายความสาคัญของการมีกฎหมายทีร่ บั รองและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศได้
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เรือ่ งที ่ 8.2.1
วิวฒ
ั นาการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ
ประเทศในโลกตะวันตกได้ทยอยยกเลิกกฎหมายการลงโทษการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายรักชายหรือ
Sodomy law ตัง้ แต่เข้าสู่ยคุ สมัยใหม่เป็นต้นมา ฝรังเศสเป็
่
นประเทศแรกทีย่ กเลิกกฎหมายการลงโทษการมี
เพศสัมพันธ์ทางทวารหนักใน ค.ศ. 1791 ซึง่ เป็นผลพวงจากการปฏิวตั ฝิ รังเศส
่ ต่อมาประเทศยุโรปและอาณา
นิคมอื่นๆ ได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเช่นเดียวกัน เช่น ลักแซมเบิรก์ ใน ค.ศ. 1795 เนเธอร์แลนด์ใน ค.ศ. 1811
บราซิลใน ค.ศ. 1830 โปรตุเกสใน ค.ศ. 1852 เม็กซิโกและกัวเตมาลาใน ค.ศ. 1871 ญีป่ นุ่ ในค.ศ. 1880 และ
อิตาลีในปี ค.ศ. 1889 และต่อมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 เดนมาร์คได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวใน ค.ศ. 1930
โปแลนด์ใน ค.ศ. 1932 อูรกุ วัยใน ค.ศ. 1934 ไอซ์แลนด์ใน ค.ศ. 1940 สวิตเซอร์แลนด์ใน ค.ศ. 1942 สวีเดนใน
ค.ศ. 1944 กรีซ ใน ค.ศ. 1951 อังกฤษใน ค.ศ. 1967 และสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 2003 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกา
ได้มคี าตัดสินให้กฎหมาย Sodomy ขัดแย้งและไม่เป็ นไปตามรัฐธรรมนูญจากกรณีการฟ้องร้อง Lawrence vs.
Texas
เราจะเห็นได้ว่า โลกตะวันตกในยุคสมัยใหม่ได้เข้าสู่การเปลีย่ นแปลงด้านสังคมวัฒนธรรมทีส่ าคัญ และ
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงมุมมองในเรือ่ งเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สิทธิความเป็ นส่วนตัวของบุคคล และมุมมอง
ต่อเพศวิถขี องคนในสังคม ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะอิทธิพลของศาสนาคริสต์ในฐานะเครื่องมือในการควบคุม
พฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทีเ่ สื่อมถอยอ่อนกาลังลงในระบอบการเมืองการปกครองในรัฐชาติตะวันตก และอีก
ส่วนหนึ่งได้รบั อิทธิพลจากการพัฒนาแนวคิดเสรีนิยมทีใ่ ห้ความสาคัญ และตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพ ความเท่า
เทียมกันของมนุษย์ และการเคารพในสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นแนวคิดทีก่ าเนิดและเติบโตขึน้ ในสังคมตะวันตก ควบคู่
ไปกับการพัฒนาของระบอบประชาธิปไตย10
การรับรองสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้รบั ความสาคัญและตระหนักในระดับสากลเพิม่ มาก
ขึน้ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เกิดกระแส
แนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนและแนวคิดแบบเสรีนิยมทีพ่ ฒ
ั นาไปสู่แนวคิดทีต่ อ้ งการต่อสูก้ บั โครงสร้างอานาจใน
ระบบอนุรกั ษ์นิยมแบบเก่า เช่น แนวคิดและกระแสในการต่อต้านและปลดแอกจากระบบอาณานิคม แนวคิด
ต่อต้านการเหยียดสีผวิ รวมถึงแนวคิดด้านสตรีนิยมซึง่ เผยให้เห็นระบบอานาจชายเป็นใหญ่ทค่ี วบคุมสังคมอยู่
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหลายประเทศได้พฒ
ั นาแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน จากการยกเลิกให้การมีเพศสัมพันธ์กบั
เพศเดียวกันไม่ใช่ความผิด ได้กา้ วหน้ามาเป็นการรับรองสถานภาพทางกฎหมายและรับรองสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิ
สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. (2558). บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ พื่อสิทธิและความเป็ นธรรมทาง
เพศ มูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษร และ สสส.
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ในการแต่งงาน การมีชวี ติ คู่ การมีครอบครัวของบุคคลเพศเดียวกัน และการรับรองเพศของคนข้ามเพศ ประเทศ
เดนมาร์กเป็ นประเทศแรกทีอ่ นุญาตให้จดทะเบียนคู่ชวี ติ (Civil Union) ระหว่างคู่รกั เพศเดียวกันเป็นประเทศแรก
ใน ค.ศ. 1989 และตามด้วยประเทศอื่นๆ เช่น นอร์เวย์ สเปน อังกฤษ ฝรังเศส
่ เป็นต้น ซึง่ ต่อมาได้มกี ารพัฒนา
กฎหมายให้เป็ นกฎหมายแต่งงานเพศ (Same sex Marriage) เหมือนคู่รกั ชาย-หญิงทัวไป
่
โดยส่วนใหญ่แล้วประเทศในยุโรปจะเริม่ จากการอนุญาตให้มกี ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ ได้ระหว่งคนเพศ
เดียวกัน หรือมีเ่ รียกว่า Partnership หรือ Civil Union ซึง่ เป็นกฎหมายคนละฉบับกับการสมรส แล้วจึงพัฒนามา
เป็นกฎหมายสมรสระหว่างเพศเดียวกัน ในทีน่ ้ีขอยกตัวอย่างจากประเทศต่างๆ เพื่อให้เห็นวิวฒ
ั นาการการ
เปลีย่ นแปลงของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

ฝรังเศส
่
ฝรังเศสได้
่
เริม่ มีกฎหมายรับรองคู่ชวี ติ เพศเดียวกันในช่วงปลายทศวรรษที่ 1900 ก่อนหน้านัน้ ประเทศ
ฝรังเศสเคยมี
่
กฎหมายลงโทษผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 และได้ยกเลิก
ไปใน ค.ศ. 1791 หล้งจากมีการปฏิวตั ลิ ม้ ล้างระบบกษัตริยใ์ น ค.ศ. 1789 ต่อมาเมือ่ มีการระบาดของเชือ้ HIV
กลุ่มความหลากหลายทางเพศมักถูกตีตราว่าเป็ นผูแ้ พร่เชือ้ ในสังคม และส่งผลให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นสังคม
และในทางกฎหมาย เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นผูส้ ่าส่อน ไม่มคี วามสัมพันธ์ยนื ยาวแบบคู่รกั ต่างเพศ
และยังไม่มกี ารรับรองทางกฎหมายความสัมพันธ์ของคู่รกั เพศเดียวกัน ทาให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่าเทียมกับคู่รกั ต่างเพศ ก่อให้เกิดกระแสการเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านการ
เดินขบวนประท้วง และการผลักดันกฎหมายผ่านกระบวนการยุตธิ รรม ซึง่ ก็ได้รบั การต่อต้านจากฝ่ายอนุ รกั ษ์
นิยมและประชาชนผูค้ ดั ค้านทีม่ องว่ากฎหมายดังกล่าวจะทาลายความเป็นครอบครัวทีม่ ี พ่อ แม่ และลูกเป็น
สาคัญ แต่ในทีส่ ุดใน ค.ศ. 1999 ฝรังเศสก็
่
ได้ผ่านกฎหมายเพื่อรับรองความเป็นคู่ชวี ติ ของบุคคล ซึง่ ได้รวมคู่รกั
หลากหลายทางเพศด้วยคือ กฎหมาย PACS (Le Pacte Civil de Solidarité)
PACS เป็นกฎหมายทีอ่ นุญาตให้บุคคล 2 คน ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ทาสัญญาคู่ชวี ติ ร่วมกันเพื่อจัดการการ
ใช้ชวี ติ ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คู่ชวี ติ PACS มีหน้าทีต่ ามกฎหมายในการดูแลกันและกัน ช่วยเหลือซึ่
กันและกัน และรับผิดชอบหนี้สนิ ร่วมกัน ทัง้ นี้ สามารถถือครองทรัพย์สนิ ร่วมกันได้ โดยสามารถทาข้อตกลง
ร่วมกันได้ว่าจะแบ่งการถือครองทรัพย์สนิ ร่วมกันอย่างไร นอกจากนี้ยงั ได้รบั สิทธิประโยชน์อ่นื ๆ เช่น สิทธิในการ
ยืน่ ภาษีรว่ มกัน สิทธิในการขอย้ายงานตามคู่ชวี ติ สิทธิในการได้รบั การช่วยเหลือจากสวัสดิการสังคม สิทธิในการ
เช่าร่วมกัน ฯลฯ แต่กฎหมายไม่อนุญาตให้ค่รู กั PACS รับบุตรบุญธรรมและไม่มสี ทิ ธิในการขอรับบริการการมี
บุตรโดยอาศัยเทคโนโลยีทางการเจริญพันธุ์ ทีร่ ฐั ให้การสนับสนุ นแก่คู่สมรสต่างเพศเท่านัน้
จะเห็นได้ว่ายังมีสทิ ธิประโยชน์หลายอย่างทีค่ ่ชู วี ติ PACS ได้รบั ไม่เท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศ จึงทาให้
เกิดกระแสการเรียกร้อง และต่อสู่เพื่อความเท่าเทียมทางสิทธิอย่างแท้จริง ใน ค.ศ. 2008 คู่รกั หญิงรักหญิงได้รอ้ ง
ต่อศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปเนื่องจากถูกเลือกปฎิบตั จิ ากรัฐ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ ซึง่ ศาล
สิทธิมนุษยชนแห่งยุโรปได้วนิ ิจฉัยว่า ผูร้ อ้ งถูกเลือกปฏิบตั จิ ากรัฐบาลฝรังเศสซึ
่
ง่ เป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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ตามอนุสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุ ษยชน ข้อ 8 ซึง่ ว่าด้วยสิทธิในชีวติ ความเป็ นส่วนตัวและครอบครัว และข้อ 4 ว่าด้วย
การเลือกปฏิบตั ิ รัฐบาลฝรังเศสจ
่
าเป็ นต้องแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป
อย่างไรก็ตามการอนุญาตให้ค่รู กั เพศเดียวกันสมรสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายยังถูกต่อต้านอยูม่ ากในสังคม
ฝรังเศสเอง
่
เนื่องจากกลุ่มอนุรกั ษ์นิยมและกลุ่มประชาชนทีน่ ับถือศาสนาคริสต์อย่างเคร่งครัดยังมองว่าการสมรส
เป็ นเรือ่ งศักสิทธิ ์ ถือเป็ นการครองคู่ชวี ติ โดยพระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นสักขีพยาน ดังนัน้ คู่รกั เพศเดียวกันไม่อาจจะทาได้
เนื่องจากการรักเพศเดียวกันถือเป็นบาปตามหลักการของศาสนา
จนกระทังใน
่ ค.ศ. 2012 นายฟร็องซัวส์ โอลองด์ (François Hollande) ผูส้ มัตรรับเลือกตัง้ ในตาแหน่ ง
ประธานาธิบดีจากพรรคสังคมนิยม ได้ให้คามันสั
่ ญญาในระหว่างหาเสียงทีจ่ ะผ่ากฎหมายการสมรสสาหรับทุก
เพศ หากได้เป็นประธานาธิบดี และเมือ่ นายโอลองด์ได้รบั เลือก ก็ได้เดินหน้าผลักดันนโยบาย “การแต่งงานเพื่อ
ทุกคน” (Mariage pour tous) เข้าสู่สภา โดยผ่านรัฐมนตรีกระทรวงยุตธิ รรม อย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวก็พบ
อุปสรรคและกระแสต่อต้านอย่างมาก ประชาชนฝรังเศสที
่
ไ่ ม่เห็นด้วยออกมาเดินขบวนประท้วงบนท้องถนน
มากมายโดยแสดงความเห็นว่าการแก้ไขกฎหมายทีอ่ นุ ญาตให้ค่รู กั เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้ โดย
การแก้กฎหมายการสมรส โดยเปลีย่ นจากคาว่า “สามีภรรยา” เป็น “คู่สมรส” และคาว่า “พ่อและแม่” เป็น
“ผูป้ กครอง” จะทาให้เกิดปญั หาในเรือ่ งการสืบสันดานและทายาท และมองว่าเด็ก ๆ ควรมีสทิ ธิทจ่ี ะมีพ่อ และแม่
ทัง้ ๆ ทีป่ ระเทศฝรังเศสเองได้
่
ยอมรับความเป็นครอบครัวของพ่อเลีย้ งเดีย่ วหรือแม่เลีย้ งเดีย่ วอยูแ่ ล้ว จึงทาให้ขอ้
โต้แย้งนี้ไม่มนี ้าหนักเท่าใดนัก ข้องกังวลของกลุ่มทีต่ ่อต้านยังรวมถึงประเด็นการรับบุตรบุญธรรมและการ
ช่วยเหลือการตัง้ ครรภ์โดยอาศัยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ อีกทัง้ พรรคการเมืองฝ่ายขวาก็ได้โจมตีนโยบาย
ดังกล่าว และนาไปโจมตีพรรคฝา่ ยรัฐบาล การต่อสูร้ ะหว่างทัง้ 2 ฝา่ ยกินเวลา 6 เดือน ฝรังเศสจึ
่
งประกาศใช้
กฎหมายสมรสฉบับใหม่ในวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา กฎหมายการสมรสเพื่อทุกเพศนี้ ได้ขยาย
สิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมและการการช่วยเหลือการตัง้ ครรภ์โดยอาศันเทคโนโลยี
การเจริญพันธุใ์ ห้แก่ค่สู มรสเพศเดียวกัน ถือเป็นความก้าวหน้าอย่างมากทีท่ าให้เกิดความเข้าใจในสังคมต่อความ
เป็นครอบครัวทีม่ คี วามหลากหลาย ไม่ยดึ ติดแค่องค์ประกอบแบบจารีตนิยมทีป่ ระกอบด้วยพ่อ แม่ และลูก ซึง่
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกามีการปกครองโดยมีรฐั บาลกลาง (Federal Government) และรัฐบาลท้องถิน่ (State
Government) ตามมลรัฐต่างๆ ซึง่ รัฐบาลกลางจะมีหน้าทีจ่ ากัดเฉพาะตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกาหนด เช่น หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบด้านความมันคง
่ การต่างประเทศ หรือการกาหนดมาตรฐานในเรือ่ งต่างๆ เพื่อให้ทุกมลรัฐปฏิบตั ติ าม
ในขณะทีร่ ฐั บาลมลรัฐจะมีอานาจในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประชาชนโดยตรง ดังนัน้
กฎหมายเรือ่ งการแต่งงานจะเป็นอานาจหน้าทีข่ องรัฐบาลมลรัฐทีส่ ามารถกาหนดได้เองโดยตรง
การต่อสูเ้ รือ่ งสิทธิความเท่าเทียมของคู่รกั เพศเดีย่ วกันมีมาอย่างยาวนาน แต่กข็ าดการสนับสนุ นจาก
รัฐบาลกลาง จึงทาให้แต่ละรัฐสามารถอนุญาตหรือไม่อนุ ญาตก็ได้ ใน ค.ศ. 1996 มีการออกกฎหมายคุม้ ครองการ
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สมรส (Defend of Marriage Act) ซึง่ กาหนดว่าการสมรสนัน้ เป็ นการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง
เท่านัน้ ต่อมาใน ค.ศ. 2000 เวอร์มอนท์เป็นมลรัฐแรกทีผ่ ่านกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชวี ติ ระหว่างคู่รกั เพศ
เดียวกันได้ ใน ค.ศ. 2004 มลรัฐแมสซาชูเซตต์กอ็ นุญาตให้มกี ารจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันได้ และใน
ค.ศ. 2013 มลรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้อนุญาตอย่างเป็ นทางการเช่นเดีย่ วกัน โดยผ่านศาลการวินิจฉัยของศาง
อุทธรณ์ของรัฐบาลกลาง ต่อมาในปีเดียวกันศาลสูงของรัฐบาลกลางก็มคี าวินิจฉัยให้ยกเลิกกฎหมายคุม้ ครองการ
สมรสเนื่องจากขัดต่อหลักการว่าด้วยความเท่าเทียมทางกฎหมายของประชาชนตามรัฐธรรมนูญสูงสุดของ
สหรัฐอเมริกา และในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2015 ศาลสูงของสหรัฐอเมริกาได้ให้การรับรองสิทธิการแต่งงานของ
เพศเดียวกัน ซึง่ ส่งผลให้ทุกมลรัฐต้องดาเนินการออกกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งงานของทุกเพศในประเทศ
สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งทีม่ กี ารต่อสูเ้ พื่อคู่รกั เพศเดียวกันมาอย่างยาวนาน และมีระบบการ
ปกครองทีท่ บั ซ้อนระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐ ในอดีตตัง้ แต่ ค.ศ. 1961 – ค.ศ. 2004 ออสเตรเลียเคยมี
กฎหมายการสมรส (Marriage Act) ทีไ่ ม่ได้นิยามกาหนดว่าต้องเป็นแค่ระหว่างชายและหญิง แต่ต่อมาใน ค.ศ.
2004 ได้มกี ารออกกฎหมายเพื่อแก้ไขเนื้อหาในกฎหมายว่าการสมรสจะกระทาได้ระหว่างชายและหญิงเท่านัน้
ซึง่ ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รบั การสนับสนุ นจากฝ่ายรัฐบาลแต่กท็ าให้เกิดการโต้เถียงขึน้ ในสังคม ในทีส่ ุด
กฎหมายนี้กผ็ ่านและประกาศใช้ จึงทาให้ค่รู กั หลากหลายทางเพศไม่ได้รบั สิทธิในการมีค่ชู วี ติ อย่างถูกกฎหมาย
ในช่วงระหว่าง ค.ศ. 2007 - ค.ศ. 2013 ได้มคี วามพยายามในการเสนอกฎหมายใหม่แต่กไ็ ม่สาเร็จ เพราะขาด
คะแนนเสียงสนับสนุนในสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ใน ค.ศ. 2015 มีความพยายามจะเสนอกฎหมายอีกทัง้ โดย
ผลักดันในเกิดการลงคะแนนจากประชาชน โดยผ่านการทาประชามติ แต่กไ็ ม่ประสบความสาเร็จเนื่องจาก
วุฒสิ ภาไม่เห็นด้วย อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั มิ ลรัฐต่างๆ ก็พยายามออกกฎหมายเพื่อคุม้ ครองสิทธิของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศในมลรัฐของตนเอง เช่น นิวเซาธ์เวลส์ได้ออกกฎหมายจดทะเบียนคู่ชวี ติ สาหรับคู่รกั
เพศเดียวกันตัง้ แต่ ค.ศ. 2010 รัฐควีนส์แลนด์ในปี ค.ศ. 2016 เป็นต้น
ต่อมาใน ค.ศ. 2017 ได้มกี ารสารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการอนุญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานได้
นาโดยรัฐบาลกลาง และผลการสารวจปรากฎว่าประชาชนสนับสนุ นกฎหมายนี้ถงึ ร้อยละ 61.6 จึงทาให้รฐั บาล
เดินหน้าในการผลักดันการแก้กฎหมายต่อไป โดยมีการเสนอการแก้กฎหมาย Marriage Act เดิมเพื่อให้
ครอบคลุมคู่รกั ทีเ่ ป็นเพศเดียวกัน ใน ค.ศ. 2017 ร่างกฎหมายสามารถผ่านการลงคะแนนเสียงในวุฒสิ ภาและ
สภาผูแ้ ทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น และออสเตรเลียได้ประกาศใช้กฎหมายในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ.
2017 นับเป็ นประเทศล่าสุดทีม่ กี ฎหมายสมรสสาหรับคู่รกั เพศเดียวกัน
ในทวีปเอเชีย ญีป่ ่นุ ได้เริม่ มีการรับรองทางกฎหมายคู่รกั เพศเดียวกันในบางเขตการปกครอง ตัง้ แต่ ค.ศ.
2015 แต่ยงั ไม่ได้มกี ารประกาศใช้ในระดับประเทศ และในประเทศไต้หวันภายใต้รฐั บาลของนางไช่ อิงเหวิน (Cài
Yīngwén) ประธานาธิบดีหญิงคนแรกไต้หวันได้สนับสนุนนโยบายและกฎหมายให้ค่รู กั เพศเดียวกันสามารถ
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แต่งงานได้ ทัง้ นี้ในบางเมืองของไต้หวันคู่รกั เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนคู่ชวี ติ ได้บา้ งแล้วตัง้ แต่ ค.ศ. 2015
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันได้มติว่า คู่รกั เพศเดียวกันมีสทิ ธิตามรัฐธรรมนูญทีจ่ ะ
แต่งงานกันได้ และสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมเี วลา 2 ปีเพื่อทาการร่างกฎหมายและประกาศใช้ ในขณะนี้ร่าง
กฎหมายอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลและสภานิตบิ ญ
ั ญัตคิ ณะปจั จุบนั
ในเรือ่ งที่ 8.2.1 นี้เราจะเห็นได้ว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วหลายๆ ประเทศให้ความสาคัญกับสิทธิของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และมุง่ แก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้รบั รองคู่รกั เพศเดียวกัน ในยุโรปและ
อเมริกานัน้ มีการพัฒนากฎหมายการรับรองคู่ชวี ติ และ/หรือกฎหมายอนุญาตการแต่งงานของเพศเดียวกันแทบ
ทัง้ สิน้ ซึง่ อาจจะแตกต่างกันไปในเนื้อหาและขอบเขตของสิทธิประโยชน์ทค่ี ุมครองและได้รบั และหากพิจารณา
พัฒนาการของกฎหมายก็จะเห็นได้ว่าหลายๆ ประเทศเริม่ ต้นพัฒนาด้วยการออกกฎหมายคู่ชวี ติ ก่อน ซึง่ เป็ นคน
ละฉบับกับการสมรสของชายและหญิง และเมือ่ สังคมีความเข้าใจมากขึน้ มีการยอมรับมากขึน้ รวมถึงมีการ
ผลักดันผ่านกระบวนการยุตธิ รรมอื่นๆ เช่น ศาลสูง ศาลรัฐธรรมนูญ ก็จงึ ได้เริม่ พัฒนารูปแบบเป็นการเปลีย่ น
กฎหมายสมรสให้ครอบคลุมทุกเพศ ไม่ว่า ชาย หญิง หรือ เพศใดๆ ก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ โดยใช้
กฎหมายฉบับเดียวกัน อันนาไปสู่ความเท่าเทียมทางกฎหมาบ และการไม่เลือกปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง
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ภาพที ่ 8.3 แผนทีแ่ สดงประเทศทีม่ กี ฎหมายคู่ชวี ติ หรือกฎหมายการแต่งงานของคู่รกั เพศเดียวกัน
ทีม่ า: http://ilga.org/maps-sexual-orientation-laws

กิ จกรรม 8.2.1
จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎหมายคู่ชวี ติ และกฎหมายการสมรสพร้อมยกตัวอย่างกฎหมายจาก
ประเทศต่างๆ
แนวตอบกิ จกรรม 8.2.1
กฎหมายคู่ชวี ติ มักจะให้สทิ ธิประโยชน์น้อยกว่ากฎหมายสมรส เช่น กฎหมาย PACS ของฝรังเศสไม่
่
อนุญาตให้รบั บุตรบุญธรรม แต่กฎหมายสมรสอนุญาตได้ เป็นต้น ในหลายๆ ประเทศนัน้ ผลักดันให้มกี ฎหมาย
คู่ชวี ติ ก่อนแล้วจึงเปลีย่ นแปลงกฎหมายสมรสให้ครอบคลุมทุกเพศ
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เรือ่ งที ่ 8.2.2
พันธกรณี ความร่วมมือระหว่างประเทศและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ
นอกจากการพัฒนากฎหมายเพื่อรับรองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และการรับรองการแต่งงานเพศ
เดียวกันในหลายๆ ประเทศ ซึง่ เกิดจากการปรับเปลีย่ นแนวความคิดในการนิยามเพศ และการพัฒนาเรือ่ งสิทธิ
มนุษยชนแล้วนัน้ ในบริบทขององค์กรระหว่างประเทศหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติกไ็ ด้
ให้ความสาคัญในเรือ่ งความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกัน ในบทนี้จะกล่าวถึงความก้าวหน้าของข้อตกลงหรือ
พันธกรณีระหว่างประเทศทีเ่ ป็นข้อตกลงร่วมในระดับสากลทีเ่ กีย่ วกับความหลากหลายทางเพศ
ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ได้เกิดการรวมตัวของนักสิทธิมนุษยชนและผูเ้ ชีย่ วด้านกฎหมาย ณ
เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อร่างและจัดทาหลักการสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ โดยประกอบด้วยคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์ระหว่างประเทศ (International Commission
of Jurists) และองค์กการบริการระหว่างประเทศเพื่อสิทธิมนุษยชน (International Services of Human Rights)
และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสิทธิมนุ ษยชน จาก 25 ประเทศทัวโลก
่
สาหรับประเทศไทยมีผเู้ ชีย่ วชาญเข้าร่วมคือ
ศาสตราจารย์วทิ ติ มันตราภรณ์ เข้าร่วมและเป็ นผูล้ งนามในหลักการดังกล่าว ซึง่ ได้รบั การรับรองและถูกขนาน
นามว่า หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles, The Application of International Human Rights Law
in Relation to Sexual Orientation and Gender Identity) หลักการดังกล่าวประกอบด้วย 29 ข้อ ดังนี้
หลักการข้อ 1 สิทธิในการใช้สทิ ธิมนุษยชนทีเ่ ป็นสากล
หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบตั ิ
หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย
หลักการข้อ 4 สิทธิในชีวติ
หลักการข้อ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล
หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล
หลักการข้อ 7 สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ
หลักการข้อ 8 สิทธิในการพิจารณาคดีดว้ ยความเป็นธรรม
หลักการข้อ 9 สิทธิในด้านการปฏิบตั ใิ นลักษณะความเป็ นมนุษย์ ระหว่างถูกควบคุมตัว
หลักการข้อ 10 สิทธิในความเป็นอิสระจากการทรมานและการปฏิบตั หิ รือลงโทษ ในลักษณะทารุณโหดร้ายไร้
มนุ ษยธรรม หรือทาลายศักดิ ์ศรีความเป็ นมนุ ษย์
หลักการข้อ 11 สิทธิในความคุม้ ครองจากการแสวงหาประโยชน์ การค้าและการลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ
หลักการข้อ 12 สิทธิในการทางาน
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หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุม้ ครองทางสังคมหรืออื่น ๆ
หลักการข้อ 14 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร
หลักการข้อ 15 สิทธิในการมีทอ่ี ยูอ่ าศัยตามสมควร
หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา
หลักการข้อ 17 สิทธิในการจัดให้มมี าตรฐานสูงสุดด้านสุขภาพ
หลักการข้อ 18 ความคุม้ ครองจากการกระทาทีม่ ชิ อบทางการแพทย์
หลักการข้อ 19 สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น
หลักการข้อ 20 สิทธิในอิสระด้านการชุมนุ มโดยสงบและการสมาคม
หลักการข้อ 21 สิทธิในอิสระด้านความคิด ความเชื่อและศาสนา
หลักการข้อ 22 สิทธิในอิสระด้านการย้ายถิน่ ฐาน
หลักการข้อ 23 สิทธิในการแสวงหาทีพ่ กั พิง
หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตัง้ ครอบครัว
หลักการข้อ 25 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดารงชีวติ ทางปกครอง
หลักการข้อ 26 สิทธิในการมีส่วนร่วมในการดารงชีวติ ทางวัฒนธรรม
หลักการข้อ 27 สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
หลักการข้อ 28 สิทธิในการเยียวยาแกไขและการชดใช้ในลักษณะเกิดผลใช้บงั คับได้
หลักการข้อ 29 ภาระความรับผิด
จะเห็นได้ว่าหลักการต่างๆ นัน้ เป็ นหลักการสิทธิมนุษยชนพืน้ ฐานสาหรับมนุษย์ทุกคน หลักการยอกยา
การ์ตาไม่ได้ผดิ แผกแตกต่างหรือมีความพิเศษไปจากหลักการกฎหมายหรือพันธกรณีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอื่นๆ
ถึงแม้ว่าหลักการยอกยาการ์ตาจะไม่ได้มสี ถานะเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือเป็นสนธิสญ
ั ญาระหว่าง
ประเทศทีม่ ขี อ้ งผูกพันทางกฎหมาย แต่กเ็ ป็นหลักการสากลว่าด้วยสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีต่ อ้ ง
ได้รบั การปกป้องและคุม้ ครองจากรัฐในฐานะมนุษย์และประชาชนคนหนึ่งเช่นเดียวกับหญิง-ชายทัวไป
่
ความก้าวหน้าด้านการปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ถูก
ยกระดับความสาคัญโดยกลไกของสหประชาชาติ เช่น กระบวนการ (Universal Periodic Review: UPR) ซึง่ เป็ น
กลไกภายใต้คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) ซึง่ กาหนดให้ประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติทงั ้ 193 ประเทศ จัดทารายงานทบทวนสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศ หรือเรียก
ย่อๆ ว่ารายงาน UPR เพื่อเสนอต่อคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชน โดยมีการจัดทารายงานทุกๆ 5 ปี รายงานประเทศ
นัน้ จะถูกตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระ และโดยรูปแบบ “เพื่อนแนะนาเพื่อน” (peer to peer review) โดยเปิด
โอกาสให้แต่ละประเทศแสดงความคิดเห็นพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะต่อสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของประเทศทีถ่ ูก
ทบทวน โดยทุกประเทศได้เข้าร่วมกระบวนการ UPR โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น นับตัง้ แต่การเปิดให้มกี ารนาเสนอ
รายงาน UPR รอบที่ 1 เมือ่ ค.ศ. 2008 การรายงานความก้าวหน้าและสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศก็มมี ากขึน้ เรือ่ ยๆ UPR นับเป็ นกลไกระหว่างประเทศกลไกหนึ่งทีท่ าหน้าทีใ่ นการกากับ
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ติดตามการดาเนินงานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุม้ ครองสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
ของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ11
เมือ่ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มขี อ้ มติท่ี 32/2 ว่าการ
ปกป้องคุม้ ครองเนื่องด้วยการกระทาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทาง
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) ซึง่ มีเนื้อหาคัดค้านการ
กระทาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งวิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ และมีมติให้แต่งตัง้
ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระของสหประชาชาติเพื่อดาเนินการตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขปญั หาความรุนแรงและการ
เลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่มบุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ซึง่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั คัดเลือกเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญตาแหน่งนี้คอื
ศาสตราจารย์กติ ติคุณ วิทติ มันตาภรณ์ นักกฎหมายชาวไทย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
นอกจากนี้กลไกระหว่างประเทศอื่นๆ ของสหประชาชาติได้เริม่ ให้ความสาคัญ และผนวกประเด็นความ
หลากหลายทางเพศ หรือมักเรียกอย่างเป็นทางการว่า ประเด็นว่าด้วยวิถที างเพศ เพศภาวะและอัตลักษณ์ทาง
เพศ (Sexual orientation and Gender identity and Expression: SOGIE) เข้าไปในกลไกพันธกรณีระหว่าง
ประเทศอื่น ๆ อีกด้วย เช่น ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW) คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ติ ่อผูห้ ญิงทุกรูปแบบ (Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women) ได้มขี อ้ เสนอแนะหมายเลข 27 ว่าด้วยการปกป้องคุม้ ครองสิทธิมนุ ษยชนของสตรีสงู อายุ (General
recommendation No.27 on older women and protection of their human rights) ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2010
โดยได้เพิม่ คาอธิบายการเลือกปฏิบตั ใิ นย่อหน้าที่ 13 ดังนี้ “การเลือกปฏิบตั นิ นั ้ มีมติ ทิ หี ่ ลากหลาย ทัง้ การเลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยแห่งอายุ เพศ เพศภาวะ เชื้อชาติ ความพิการ ความยากจน วิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
สถานการณ์ยา้ ยถิน่ ฐาน สถานะทางครอบครัวและการแต่งงาน การรูห้ นังสือ และเหตุผลอืน่ ๆ” และใน
ข้อเสนอแนะหมายเลข 28 ว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้ขอ้ 2 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ (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
กล่าวถึง ความทับซ้อนของเหตุและปจั จัยต่างๆ (Intersectionality) ทีน่ าไปสู่การเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรี “การเลือก
ปฏิบตั ติ ่อสตรีดว้ ยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะนัน้ เชือ่ มโยงกับปจั จัยอืน่ ๆ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสตรี ไม่ว่าจะเป็ นเชื้อ
ชาติ ชาติพนั ธุ์ ศาสนา ความเชือ่ สถานภาพ สุขภาพ อายุ ชนชัน้ ทางสังคม วรรณะ และวิถที างเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะอาจจะส่งผลต่อสตรีในกลุ่มต่ างๆ เหล่านี้แตกต่างไปจาก
บุรษุ รัฐภาคีมหี น้าทีร่ บั รองและห้ามไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบอันเกิดด้วยเหตุและปจั จัยเหล่านี้
ARC Intermational et al. (2016). Sexual Orientation, Gender Indentity and Expression and Sex Characteristics at the
Universal Periodic Review.
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รวมถึงผลกระทบเชิงลบจากการเลือกปฏิบตั ทิ เี ่ กิดขึน้ ต่อสตรี รัฐภาคีมหี น้าทีด่ าเนินนโยบาย โครงการ หรือมี
มาตรการพิเศษเพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั เิ หล่านี้ให้หมดไป” ถึงแม้ว่าเดิมทีอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบจะเน้นการคุม้ ครองและการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีเพียงเท่านัน้ แต่การตีความคา
นิยาม การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ให้ครอบคลุมถึงเหตุแห่งเพศวิถี และเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ในข้อเสนอแนะ 27 และ 28 ทีเ่ กิดในภายหลังนัน้ เป็ นการขยายความคุม้ ครองของอนุสญ
ั ญาฯ ไปสู่ประชากรกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ในการพิทกั ษ์รกั ษาและปกป้องสิทธิมนุ ษยชนของบุคคล
ทุกหมูเ่ หล่าให้เป็ นไปตามหลักการสากล
ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) ก็ได้ระบุถงึ ประเด็นว่า
ด้วยวิถที างเพศ เพศภาวะและอัตลักษณ์ทางเพศ เช่นเดียวกัน เช่น ในข้อเสนอแนะ 3 ใน ค.ศ. 2003 เกีย่ วกับ
ประเด็นการติดเชือ้ HIV โดยระบุถงึ เด็กทีต่ ดิ เชือ้ นัน้ มักถูกละเมิดสิทธิและไม่มาสารถเข้าถึงการรักษาและการ
บริการทางการแพทย์ได้ เนื่องจากถูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเพศวิถที แ่ี ตกต่าง ในข้อเสนอแนะ 4 ใน ค.ศ. 2003 ใน
ประเด็นทางด้านสุขภาพและการพัฒนาบองเด็กยังระบุถงึ ปจั จัยทับซ้อนทีท่ าให้เกิดการเลือกปฏิบตั ติ ่อเด็ก
นอกจากจะเกิดจากปญั หาด้านสุขภาพทีเ่ ด็กเป็ นอยูย่ งั เกิดจากเพศวิถที แ่ี ตกต่าง ซึง่ ทาให้เด็กกลุ่มนี้เป็นผูท้ ่ี
เปราะบางและเสีย่ งต่อการถูกกระทาความรุนแรง การล่วงละเมิด และการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนัน้ รัฐควร
จะต้องให้ความสาคัญต่อการให้ความรูใ้ นเรือ่ งเพศวิถตี ่อเด็ก และผลักดันการเปลีย่ นแปลงค่านิยมในด้านเพศวิถี
เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทถ่ี ูกต้อง
ข้อเสนอแนะของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อที่ 11 ใน ค.ศ. 2011 เป็นข้อเสนอแนะแรกทีค่ ณะกรรมการ
CRC ได้กล่าวถึงอัตลักษณ์ทางเพศ โดยระบุว่าเด็กมีสทิ ธิทจ่ี ะเป็นอิสระ และไม่ถูกกระทาความรุนแรง ไม่ว่าจะ
เป็นความรุนแรงในรูปแบบใด ดังนัน้ รัฐจึงต้องปกป้องและป้องกันการกระทาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ทิ ่ี
เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเด็กทีเ่ ปราะบางและเป็นชนกลุ่มน้อย ซึง่ รวมถึงเด็กๆ ทีเ่ ป็นหญิงรักหญิง ชาย
รักชาย คนข้ามเพศ เป็นต้น รัฐจะต้องดาเนินการในเชิงรุกเพื่อรับรองความปลอดภัยและการได้รบั การปฏิบตั ทิ ่ี
เท่าเทียมแก่เด็กๆ เหล่านี้เหมือนเด็กทัวๆ
่ ไป
ถึงแม้อนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศเหล่านี้จะระบุชดั เจนถึงความจาเป็ นเร่งด่วนทีร่ ฐั ภาคีตอ้ งปฏิบตั ติ ามใน
การคุม้ ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ อันเนื่องจากอนุสญ
ั ญาเหล่านี้เป็นอนุสญ
ั ญาด้านสิทธิมนุษยชน แต่
อย่างไรก็ตาม ยังมีกระแสเรียกร้องสนับสนุนให้เกิดการตีความตามอนุสญ
ั ญาเหล่านี้ให้กว้างครอบคลุม และ
ชัดเจนมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ ยังถูกมองว่าเป็ น
อนุสญ
ั ญาทีค่ ุม้ ครองแต่ผหู้ ญิงทีเ่ ป็นผูห้ ญิงโดยเพศกาเนิด ซึง่ อาจจะรวมกลุ่มหญิงรักหญิง กลุ่มคนรักสองเพศ
และคนข้ามเพศด้วย แต่ในความเป็ นจริง กลุ่มชายรักชาย หรือผูช้ ายเองก็อาจจะได้รบั ผลกระทบจากการเลือก
ปฏิบตั หิ ลายๆ อย่าง จึงควรจะมีการตีความใหม่ว่าผูท้ ถ่ี ูกเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศไม่ได้มแี ต่ผหู้ ญิง อาจจะมี
ผูช้ ายด้วย และควรมีการปกป้องคุม้ ครองให้อนุสญ
ั ญาดังกล่าวครอบคลุมทุกเพศจริงๆ
สาหรับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คณะกรรมการ CRC ยังขาดความชัดเจน สอดคล้อง และความเป็น
รูปธรรม โดยในการออกเอกสารข้อสรุปสาหรับรายงานจากประเทศต่างๆ โดยยังไม่มกี ารปกป้องสิทธิของเด็กที่
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เป็นความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจนในทุกประเด็น และในทุกประเทศสมาชิกภาคี จึงยังต้องมีการปรับปรุง
ทาให้ประเด็นความหลากหลายทางเพศในสิทธิเด็กเป็ นประเด็นเร่งด่วนทีส่ าคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่ งการกระทา
ความรุนแรง การเลือกปฏิบตั ิ การมีสทิ ธิในการนิยามตนเอง และเลือกเพศทีต่ นเองต้องการ ซึง่ มีความสาคัญมาก
สาหรับเด็กทีเ่ ป็นคนข้ามเพศ และ Intersex
ตัวอย่างจากกฎหมายระหว่างประเทศและองค์การสากลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การเปิดมุมมองและการ
เชื่อมโยงทัศนคติเรือ่ งเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ กับสิทธิมนุษยชน อีกทัง้ มุมมองต่อชีวติ คู่และชีวติ ครอบครัวของ
รัฐ และสังคมต่างๆ ทัวโลก
่
ทีไ่ ด้กา้ วข้ามผ่านการยึดติดกับระบบคิดแบบสองเพศ (Binary) ไปยังฐานความคิด
แบบเพศหลากหลาย (Diversity) และมุมมองเรือ่ งเพศนัน้ ทีไ่ ม่ใด้ยดึ โยงกับเพศกาเนิดเลย แต่เพศถูกตีความเป็น
สิทธิของบุคคลทีจ่ ะเลือกทีจ่ ะเป็น และเลือกแนวทางชีวติ ทีต่ อ้ งการได้
สิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศยังได้กลายเป็ นประเด็นสากลทีส่ หประชาชาติ และนานาประเทศ
ให้ความสาคัญ และตระหนักว่ายังเกิดความไม่เสมอภาคระหว่างเพศ การเลือกปฏิบตั ติ ่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ
และการละเมิดสิทธิความเป็ นมนุษย์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จึงมีมติตกลงร่วมกันเพื่อทาให้เกิดการ
ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านกลไกด้านสิทธิมนุ ษยชนและอนุสญ
ั ญาต่างๆ หากเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าเรือ่ งสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในระดับมาตรฐานสากลกับในประเทศไทยก็ยงั พบว่ามี
ช่องว่าง และยังห่างไกลเป้าหมายอยูม่ าก เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายรับรองกลุ่มความหลากหลาย
ทางเพศ และในทางปฏิบตั กิ ลุ่มความหลากหลายทางเพศก็ยงั ถูกเลือกปฏิบตั อิ ยูม่ าก ดังนัน้ รัฐไทยในฐานะเป็น
ประเทศสมาชิก และรัฐภาคีของอนุสญ
ั ญาต่างๆ จึงมีหน้าทีท่ จ่ี ะปฏิบตั ติ ามพันธกรณีดว้ ยการสร้างมาตรการ
นโยบาย และดาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ ไม่ว่าจะเป็ นเพศใดๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายของ
การคุม้ ครองปกป้องและรับรองสิทธิประชาชนทุกคน ทุกเพศ และเพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศอย่าง
แท้จริง
กิ จกรรม 8.2.2
จงยกตัวอย่างหลักการสากล หรืออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศทีค่ ุม้ ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
แนวตอบกิ จกรรม 8.2.2
หลักการยอกยาการ์ตา กระบวนการ Universal Periodic Review อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุกรูปแบบ หรืออนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เป็นต้น
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ตอนที่ 8.3
ปัญหาและแนวโน้ มการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความ
เท่าเทียมของมนุษย์ในบริบทโลก
โปรดอ่านหัวเรือ่ ง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป
หัวเรื่อง
8.3.1 ปญั หาและแนวโน้มการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความเท่าเทียมของมนุษย์ใน
บริบทโลก
8.3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศสาหรับประเทศไทย
แนวคิ ด
1. แนวคิดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และแนวโน้มสถานการณ์ในบริบทโลก
ในปจั จุบนั
2. แนวคิดการพัฒนากฎหมาย และแนวนโยบายเพื่อปกป้องกลุ่มความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
วัตถุประสงค์
เมือ่ ศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายแนวโน้มสถานการณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในบริบทโลกปจั จุบนั ได้
2. อธิบายแนวโน้มสถานการณ์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในบริบทประเทศไทย การพัฒนา
กฎหมาย และแนวนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องได้
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เรือ่ งที ่ 8.3.1
ปัญหาและแนวโน้ มการพัฒนาความเสมอภาคระหว่างเพศ และความ
เท่าเทียมของมนุษย์ในบริบทโลก
ในปจั จุบนั หากมองในบริบทโลกสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ก็ยงั ไม่ได้ถูกคุม้ ครอง
อย่างทัวถึ
่ งในทุกๆ ประเทศในโลก ถึงแม้ว่าจะมีการกาหนดกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นหลักการยอกยาการ์ตา กระบวนการ Universal Periodic Review หรืออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศต่างๆ หรือ
แม้แต่ขอ้ มติคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ ข้อที่ 32/2 ซึง่ มีเจตจานงทีจ่ ะผลักดันการปกป้องสิทธิ
ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ทุกประเทศสมาชิกเห็นความสาคัญในการออกกฎหมายหรือ
มาตราการแก้ไขเพื่อความเสมอภาคของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และได้แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระของ
สหประชาชาติเพื่อดาเนินการตรวจสอบ และดาเนินการแก้ไขปญั หาความรุนแรงและการเลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่ม
บุคคลผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ ในการลงมติครัง้ นัน้ มีกลุ่มประเทศคณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติทเ่ี ห็นด้วย 23 ประเทศ และทีไ่ ม่เห็นด้วย 18 ประเทศ และมีประเทศทีง่ ดออกเสียง 6 ประเทศ จาก
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าประเด็นเรือ่ งสิทธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศยังไม่เป็ นทีย่ อมรับของ
หลายประเทศ หากพิจารณาจากกลุ่มประเทศทีไ่ ม่เห็นด้วยกับข้อมติ 32/2 จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มประเทศทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม กลุ่มประเทศในสหภาพโซเวียต และกลุ่มประเทศแอฟริกา ซึง่ กลุ่มประเทศเหล่านี้ยงั มีขอ้ จากัด
ด้านแนวคิดของศาสนาทีม่ องว่า ความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่ งผิดบาป และการแสดงออกทางความ
หลากหลายทางเพศ เช่น การเป็ นคนรักเพศเดียวกัน หรือการแต่งกายข้ามเพศ เป็ นเรือ่ งผิดกฎหมาย
จากรายงานของวิทติ มันตาภรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระของสหประชาชาติดา้ นสิทธิความหลากหลายทางเพศ
ได้ระบุว่า ในปจั จุบนั ยังมีประเทศต่างๆ ในโลกมากกว่า 70 ประเทศทีย่ งั กาหนดให้การรักเพศเดียวกันเป็ น
ความผิดทางกฎหมาย โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชายรักชาย ในจานวนนี้มปี ระมาณ 40 ประเทศทีล่ งโทษ
หญิงรักหญิง หรือหญิงทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั หญิง ในจานวนประเทศเหล่านี้ ซึง่ ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริการและ
เอเชีย (ตะวันออกกลาง) มีการกาหนดบทลงโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ และยังมีการตัดสินลงโทษประหารชีวติ จริงๆ
ในหลายพืน้ ที่ ในช่วง 20 ปีทผี ่านมาหลายประเทศมุง่ หน้าแก้ไขปญั หาทางกฎหมายดังกล่าวด้วยการยกเลิกการ
เอาผิดกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน เช่น เบลิซ โมซัมบิก ปาเลา ซีเชลล์ เป็นต้น ซึง่ ถือว่าเป็นเป็ นความก้าวหน้าทีด่ ี
แต่อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ยิ งั เกิดปญั หาการกีดกัน การเลือกปฏิบตั ิ หรือความรุนแรงกับกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศได้ เนื่องด้วยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆ หรือการกาหนดการเอาผิดทางกฎหมายด้านอื่นๆ
เช่น การห้ามการแต่งกายข้ามเพศ การห้ามการค้าประเวณี เป็นต้น ยังเป็นช่องทางทาให้เกิดการกระทาความ
รุนแรง ความไม่เป็นธรรม และการเลือกปฏิบตี ติ ่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้ ตัวอย่างเช่น ประเทศแค
มารูนได้กาหนดการเอาผิดกับคนรักเพศเดียวกันในกฎหมายอาญา มาตรา 347 โดยระบุว่า “ผูใ้ ดมีความสัมพันธ์
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ทางเพศกับบุคลเพศเดียวกันจะต้องได้รบั โทษจาคุกหกเดือนถึงห้าปี และปรับ 20,000 ถึง 200,000 ฟรังก์” หรือ
ในอียปิ ต์ทถ่ี งึ แม้จะไม่มกี ฎหมายห้ามความสัมพันธ์รกั เพศเดียวกันอย่างเป็ นทางการ แต่กม็ กี ารเอาผิดคนทีร่ กั
เพศเดียวกันโดยช่องทางกฎหมายอื่นๆ เช่น กฎหมายการห้ามค้าประเวณี และกฎหมายว่าด้วยการกระทาทีผ่ ดิ
ศีลธรรม เป็นต้น จากการสารวจขององค์กรกลุ่มความหลากหลายทางเพศนานาชาติ หรือ ILGA ใน ค.ศ. 2016
พบว่าในอียปิ ต์ ร้อยละ 44 ของผูถ้ ูกสารวจให้ความเห็นว่า ความหลากหลายทางเพศนัน้ เป็ นอาชญกรรมอย่าง
หนึ่ง และมากกว่าร้อยละ 53 ไม่สบายใจหากมีเพื่อนบ้านทีเ่ ป็นเกย์หรือเลสเบีย้ น
ในกลุ่มประเทศมุสลิมมีการลงโทษคนทีร่ กั เพศเดียวกันและคนข้ามเพศอย่างรุนแรง ยกตัวอย่างเช่น
อิหร่าน ซึง่ เป็นประเทศทีม่ กี ารใช้กฎหมายชะรีอะห์ ซึง่ เป็นกฎหมายตามหลักศาสนาอิสลาม ได้กาหนดว่าบุคคล
เพศชายทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางเพศกับชายโดยการสอดใส่ตอ้ งถูกลงโทษโดยการประหารชีวติ หากเป็ นการสัมผัส
ภายนอก จะต้องถูกลงโทษโดยการเฆีย่ น อีกทัง้ มุมมองในสังคมอิหร่านยังมองว่าการรักเพศเดียวกันนัน้ เป็ น
อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และทาให้เกิดความเสื่อมเสียทางสังคม มีรายงานว่าตัง้ แต่อหิ ร่านเปลีย่ นแปลง
เป็นประเทศโดยการปฏิวตั ดิ า้ นการเมืองและศาสนาจนกลายเป็ นรัฐอิสลาม คาดว่ามีผถู้ ูกตัดสินประหารชีวติ
เนื่องจากข้อหาการมีเพศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันประมาณ 4,000 - 6,000 คน แม้จะมีการต่อต้านและการ
เรียกร้องจากสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ แต่กย็ งั ไม่ส่งผลในการเปลีย่ นแปลงสถานการณ์แต่
อย่างใด
มาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งทีม่ กี ารใช้กฎหมายชะรีอะห์ในบางรัฐ ซึง่ กาหนดโทษสาหรับผูท้ ม่ี ี
ความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิง หรือชายรักชาย ในรัฐปูเลาปีนงั ของประเทศมาเลเซียได้กาหนดโทษในกรรณีท่ี
บุคคลมีความสัมพันธ์รกั เพศเดียวกัน เป็นการปรับจานวน 5,000,000 ริงกิตต์ การจาคุก 3 ปี และการลงโทษ
ด้วยการโบย
ในกลุ่มประเทศแอฟริกาหลายประเทศทีถ่ อื เป็นพืน้ ทีอ่ นั ตรายสาหรับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน เช่น อูกนั ดา
รัฐบาลอูกนั ดาได้ออกกฎหมายต่อต้านการรักเพศเดียวกันใน ค.ศ. 2013 โดยกาหนดโทษผูก้ ระทาความผิดเป็น
การจาคุกตลอดชีวติ และห้ามการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันและการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ต่อมา
ใน ค.ศ. 2014 ศาลรัฐธรรมนูญของอูกนั ดาได้มมี ติยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเพราะรัฐบาลขาดองค์ประกอบที่
สมบูณณ์ในการออกกฎหมายในขณะนัน้ แต่อย่างไรก็ตามการรักเพศเดียวกันก็ยงั ผิดกฎหมายอาญามาตัง้ แต่
ค.ศ. 1950 มีความพยายามจะออกกฎหมายนี้ขน้ึ มาให้ได้ในปลาย ค.ศ. 2014 และสถานการณ์ความตึงเครียด
ในช่วงทีอ่ อกกฎหมายทาให้ชาวอูกนั ดาทีเ่ ป็ นกลุ่มความหลากหลายทางเพศขอลีภ้ ยั และเดินทางออกนอก
ประเทศ เช่น อพยพไปประเทศเคนย่า ใน ค.ศ. 2016 เกิดการจับกุมกลุ่มคนรักเพศเดียวกันครัง้ ใหญ่ในอูกนั ดา มี
ผูถ้ ูกจับกุม 20 คน และได้รบั การปล่อยตัวโดยไม่ถูกตัง้ ข้อหา แต่กถ็ อื เป็นการปฏิบตั กิ ารเพื่อข่มขู่ และริดรอน
สิทธิบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
จากการต่อต้านกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างรุนแรงในประเทศเหล่านี้ ทาให้เกิดการย้ายถิน่ ฐาน
เพื่อขอลีภ้ ยั ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ฝรังเศสเป็
่
นประเทศแรกทีใ่ ห้สทิ ธการขอลีภ้ ยั เนื่องจากเหตุ
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ด้วยเหตุแห่งเพศ เนเธอร์แลนด์กใ็ ห้สทิ ธิทจ่ี ะเปิดรับบุคคลทีอ่ าจจะตกอยูใ่ นอันตรายหากต้อง
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ถูกส่งกลับประเทศ ในปจั จุบนั มีหลายประเทศทีอ่ นุ ญาตให้ขอลีภ้ ยั ได้เนื่องจากเหตุผลความไม่ปลอดภัยใน
ประเทศเดิม อันเนื่องมาจากการเป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นความหลากหลายทางเพศ แต่ในทางปฏิบตั กิ ย็ งั มีอุปสรรคปญั หา
และความยากในการพิสูจน์สาเหตุและสถานการณ์จริงทีผ่ ลักดันให้ขอลีภ้ ยั ผู้ขอลีภ้ ยั เองต้องพิสจู น์ให้ได้ว่าเป็ นผู้
มีความหลากหลายทางเพศทีต่ กอยูใ่ นอันตรายจริงๆ และบางทีกถ็ ูกคุมขังร่วมกับผูข้ อลีภ้ ยั คนอื่นๆ ทีร่ งั เกียจ
บุคคลทีเ่ ป็นความหลากหลายทางเพศ จึงเกิดความเสีย่ งในการถูกทาร้าย ถูกกระทาความรุนแรง หรือถูกเลือก
ปฏิบตั ิ ในประเทศปลายทางได้
ความขัดแย้งและการไม่ยอมรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศยังเกิดขึน้ อยู่ทวทุ
ั ่ กมุมโลก และบางครัง้ ก็ม ี
แนวโน้มทีจ่ ะมีสถานการณ์ทเ่ี ลวร้ายลงแม้จะเป็นประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะกระแสแนวคิดอนุรกั ษ์
นิยมทีก่ ่อตัวเพิม่ อิทธิพลมากขึน้ ทัง้ ทางการเมืองและทางสังคม ดังเห็นได้จากการขึน้ รับตาแหน่งของ
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ (Donald J. Trump) จากพรรคริพบั ลิกนั ในสหรัฐอเมริกา ซึง่ ส่งผลให้นโยบายด้าน
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศไม่ได้รบั การสนับสนุนและถูก
จากัดมากขึน้ ในช่วงทีป่ ระธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) ดารงตาแหน่ งอยูน่ นั ้ มีความก้าวหน้าใน
ด้านสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศหลายประเด็น ซึง่ เป็ นแนวนโยบายของประธานาธิบดีโอบามาเอง
เช่น การสนับสนุนคนข้ามเพศในกองทัพสหรัฐอเมริกา และการสนับสนุ นการแต่งงานของคู่รกั เพศเดียวกัน แต่
เมือ่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขน้ึ ดารงตาแหน่ งเมือ่ เดือนมกราคม ค.ศ. 2017 ความก้าวหน้าหลายๆ อย่างก็
หยุดชะงักและกลับถูกผลักดันในทางตรงกันข้าม เช่น ความพยายามของโดนัลด์ ทรัมป์ทจ่ี ะกีดกันคนข้ามเพศใน
กองทัพสหรัฐอเมริกาโดยการอ้างว่ากองทัพต้องสูญเสียเงินมากเกินไปในการดูแลสุขภาพของคนกลุ่มนี้ หรือการ
แต่งตัง้ ผูพ้ พิ ากษาสูงทีม่ แี นวความคิดอนุรกั ษ์นิยมและต่อต้านความหลากหลายทางเพศ ซึง่ อาจะส่งอิทธิพลต่อ
จากผ่านกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และสิทธิของคนข้ามเพศในการเข้า
ห้องน้าสาธารณะตามเพศสภาพ โดนัลด์ ทรัมป์ยงั สนับสนุ นแนวคิดและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเคารพเสรีภาพทาง
ศาสนาทีจ่ ะทาให้เกิดการตีความว่าเสรีภาพทางศาสนานัน้ สาคัญกว่าสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และ
จะทาให้เกิดการอ้างเสรีภาพทางศาสนามาเพื่อกระทาการเลือกปฏิบตั ิ หรือการกระทาทีไ่ ม่เป็นธรรมต่อกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศได้ โดยโดนัลด์ ทรัมป์มนี โยบายสนับสนุ นกรณีการฟ้องร้องของชายคนทาขนมเค้กและคู่รกั
เกย์ค่หู นึ่ง (Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Division) ซึง่ ชายคนทาขนมเค้กยืนกราน
ปฏิเสธการทาขนมเค้กให้ค่รู กั เกย์ในงานแต่งงานของพวกเขา เนื่องด้วยอ้างว่าความเชื่อทางศาสนาทีต่ นเองนับ
ถือ กรณีฟ้องร้องนี้ทาให้เกิดกระแสการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมาก และหากผลการพิจารณาคดียนื ยันความชอบ
ธรรมของชายคนทาขนมเค้กทีม่ สี ทิ ธิทจ่ี ะปฏิเสธได้ตามหลักการเสรีภาพทางศาสนา ก็อาจจะทาให้เกิดช่องว่าง
ทางกฎหมายทีท่ าให้เกิดการเลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยอ้าง
เสรีภาพทางศาสนา
ประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่มความหลากหลายทางเพศนัน้ ยังเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายและ
ยังต้องเผชิญอุปสรรคปญั หาและการต่อสูอ้ กี มาก ทัง้ จากความเชื่อทางศาสนาทีส่ ร้างกรอบคิดในเรือ่ งเพศทีจ่ ากัด
และสร้างให้กลุ่มความหลากหลายทางเพศเป็นความผิดบาปทีต่ อ้ งกาจัดออกจากสังคม ซึง่ ถือเป็นเรือ่ ง
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ยากลาบากทีจ่ ะต่อสูใ้ นประเด็นความหลากหลายทางเพศ และในบางกรณีสาหรับบางประเทศ เช่น ประเทศไทย
ทีไ่ ม่ได้ต่อสูก้ บั ประเด็นทางศาสนามากเท่าใดนัก แต่กย็ งั ต้องต่อสูก้ บั กรอบความคิดแบบสองเพศที่ยงั มีอานาจ
ควบคุมความคิดของคนในสังคม รวมถึงกฎหมายบ้านเมือง กฏเกณฑ์ต่างๆ ทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไขในระดับ
โครงสร้าง
วิทติ มันตาภรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระของสหประชาชาติดา้ นสิทธิความหลากหลายทางเพศของ
สหประชาชาติ ได้เสนอแนวทางการแก้ปญั หาเพื่อส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่มความหลายหลายทาง
เพศไว้ 6 ประเด็น ได้แก่
1. การยกเลิ กการเอาผิดทางกฎหมายกับคนที่รกั เพศเดียวกันและความสัมพันธ์ทางเพศ ระหว่าง
คนเพศเดียวกัน ซึง่ ถือบันได้ขนั ้ แรกในการความเป็นมนุษย์ทเ่ี ท่าเทียมของกลุ่มความหลากหลายางเพศ
2. มาตรการการขจัดการเลือกปฏิ บตั ิ การถูกเลือกปฏิบตั หิ นือการถูกกีดกันนัน้ เกิดจากหลายสาเหตุ
และปจั จัย ซึง่ อาจจะไม่ได้เกิดจากเพศเพียงอย่างเดียว แต่อาจะเป็ นผลมาจากเชือ้ ชาติ ชาติพนั ธุ์ อายุ ความ
พิการ สถานภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสัญชาติ หรือสถานะทางกฎหมายของบุคคล การเป็นบุคคลีม่ ี
ความหลากหลายทางเพสอาจจะทาให้เกิดการเลือกปฏิบตั ทิ ท่ี บั ซ้อนไปอีก ดังนัน้ การมีมาตรการการขจัดการ
เลือกปฏิบตั ติ อ้ งคานึงถึงปจั จัยเหล่านี้ และจะต้องบังคับใช้ในทุกบริบทของสังคม เช่น ในระบบการศึกษา ในการ
ทางาน และในการใช้ชวี ติ ประจาวัน ถึงแม้ว่าในบางประเทศจะมีกฎหมายแล้ว แต่สงิ่ สาคัญทีส่ ุดคือการนาไป
ปฏิบตั ใิ นเกิดผลอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม
3. การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศ ในบางประเทศได้มกี ารออกกฎหมายรับรองเพศ
ให้แก่คนข้ามเพศแล้ว ทัง้ นี้ไม่เพียงแต่เป็ นการเปลีย่ นคานาหน้า แต่ยงั เป็ นการรับรองสิทธิตามเพศทีเ่ ปลีย่ นไป
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยในบางประเทสมีกฎหมายทีม่ คี วามก้าวหน้าทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานสิทธิทนุษยชน สิทธิ
ในการนิยามตนเองละสิทธิในความเป็นส่วนตัว โดยไม่บงั คับว่าจะต้องผ่าตัดแปลงเพศแล้ว หรือผ่านกระบวนการ
ทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยา และไม่บงั คับทาหมันหรือบังคับหย่าร้างก่อน ซึง่ ประเทศทีม่ กี ฎหมายเหล่านี้
ได้แก่ อาร์เจนติน่า ออสเตรเลีย มอลต้า และประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย เป็ นต้น การมีกฎหมายรับรองเพศ
ส่งผลให้เกิดความรุนแรงน้อยลง และขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อคนข้ามเพซในการใช้ชวี ติ
4. การยกเลิ กการตีตราและการระบุว่าความหลากหลายทางเพศเป็ นโรคหรือความผิดปกติ ใน
ปจั จุบนั ยังมีความเชื่อว่าการเป็ นเกย์ เลสเบีย้ น หรือคนข้ามเพศเป็ นความผิดปกติ ซึง่ เป็นความเชื่อทีผ่ ดิ ในบาง
ประเทศยังมีการรักษาคนรักเพศเดียวกันด้วยวิธกี ารต่างๆ เพื่อให้เลิกเป็น ซึง่ ไม่ใช้วธิ กี ารทีถ่ ูกต้อง อีกทัง้ ยังเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกด้วย แนวทางแก้ไขปญั หาทีถ่ ูกต้องคือ ต้องสนับสนุนให้กลุ่มความหลากหลายทาง
เพศเข้าถึงการสาธารณสุขทีไ่ ด้มาตรฐาน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบตั หิ รือกีดกัน ทัง้ นี้จะต้องดาเนินการร่วมไปกับการ
ให้ความรูท้ ท่ี นั สมัยแก่บุคลากรทางการแพทย์
5. การขจัดกีดกันทางสังคม การกีดกันในสังคมต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศทีย่ งั เกิดขึน้ นัน้ ส่งผล
ให้เกิดการกระทาความรุนแรง และการเลือกปฏิบตั ใิ นรูปแบบต่างๆ ทัง้ การกีดกันในที่ทางาน ในสถานศึกษา การ
ขจัดการกีดกันทางสังคมจะต้องได้รบั ความร่วมมือทางทุกภาคส่วน ทัง้ คนในชุมชน ผูน้ าทางการเมือง ผูน้ าทาง
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ศาสนา ทีจ่ ะต้องทาให้เกิดความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจซึง่ กันและกันในสังคม ถีงแม้ว่าเราจะมีความแตกต่างกัน การ
กีดกันทางสังคมต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จะมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น การกีดกันกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศไม่ให้เข้าถึงการบริการสุขภาพนัน้ อาจจะทาให้เกิดการติดเชือ้ ในกลุ่มเฉพาะมากยิง่ ขึน้ เป็น
ต้น ดังนัน้ การเปิกโอกาสให้กลุ่มคามหลากหลายทางเพศย่อมเป็นผลดีต่อการสร้างสังคมทีน่ ่ าอยู่ สบงสุข และ
ยังยื
่ น
6. การส่งเสริ มความเท่าเทียมและการเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นผ่านการศึกษา นโยบายด้านการศึกษา
ของรัฐต้องสอดแทรกความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งความหลากหลายทางเพศเข้าไปในหลักสูตรของเด็กนักเรียน เพื่อ
เป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจใหม่ๆ แก่สงั คม ทัง้ นี้จะต้องมีความฝึกอบรมครูอาจารย์เพื่อให้เข้าใจและสามารถ
ถ่ายถอดความเข้าใจเรือ่ งมุมมองเรือ่ งเพศได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development Goals)12 ก็สามารถเป็นอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ ะ
สอดแทรกประเด็นเรือ่ งการส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคของกลุ่มความหลากหลายทางเพศเข้าไป
ในแนวนโยบายและการดาเนินงานด้านการพัฒนาประเทศ เนื่องจากหลักการของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นนัน้
เน้นหลักการ “การไม่ทง้ิ ใครไว้เบือ้ งหลัง” (No one is lift behind) ซึง่ ต้องรวมคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีความแตกต่าง
กันอย่างไร เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นจึงสามารถเป็ นโอกาสหนึ่งทีร่ ฐั ต่างๆ จะสามารถสอดแทรกการ
ดาเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศไว้ในแนวนโยบายด้านการพัฒนาของตนเอง
ได้

การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น (Sustainable Development: SD) เริม่ ต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครัง้ ที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร
ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. 1992 ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิง่ แวดล้อมและการพัฒนา (Environment
and Development) และได้เห็นชอบให้ประกาศหลักการแห่งสิง่ แวดล้อม และแผนปฏิบตั กิ าร 21 (Agenda 21) สาหรับทศวรรษ
1990 และคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็ นแผนแม่บทของโลกสาหรับการดาเนินงานทีจ่ ะทาให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทัง้ ในด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสิง่ แวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มกี ารจัดทาเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals: MDGs) จานวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2558) อาทิ การขจัดความยากจนและความ
หิวโหย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น เป็ นต้น
ปจั จุบนั MDGs ได้สน้ิ สุดลงแล้ว โดยประสบความสาเร็จเป็ นอย่างดีในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย และเพื่อให้เกิด
ความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจงึ ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาขึน้ ใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดทีม่ องการ
พัฒนาเป็ นมิติ (Dimensions) ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่
ยังยื
่ น หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทัง้ นี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ
เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครัง้ ที่ 70 พร้อมกับผูน้ าจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมใน
ครัง้ นัน้ คือ การพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น พร้อมกันนี้ผู้นาจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั ง่ ยื น ห ลั ง ค .ศ . 2015 Sustainable Development Goals ที่ เ รี ย กว่ า Transforming Our World: the 2030 Agenda for
Sustainable Development (การปรับเปลีย่ นโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น)
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กิ จกรรม 8.3.1
จงยกตัวอย่างและอธิบายแนวทางในการแก้ไขปญั หา เพื่อส่งเสริมสิทธิของกลุ่มความหลากหลาบทาง
เพศ
แนวตอบกิ จกรรม 8.3.1
1. การยกเลิกการเอาผิดทางกฎหมายกับคนทีร่ กั เพศเดียวกันและความสัมพันธ์ทางเพศ ระหว่างคนเพศ
เดียวกัน
2. มาตรการการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
3. การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของคนข้ามเพศ
4. การยกเลิกการตีตราและการระบุว่าความหลากหลายทางเพศเป็นโรคหรือความผิดปกติ
5. การขจัดกีดกันทางสังคม
6. การส่งเสริมความเท่าเทียม และการเห็นอกเห็นใจผูอ้ ่นื ผ่านการศึกษา
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เรือ่ งที ่ 8.3.2
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
สาหรับประเทศไทย
ในบริบทประเทศไทย มีการต่อสูเ้ รียกร้องเพื่อความเท่าเทียมและความเสมอภาคระหว่างเพศของกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศมาอย่างยาวนาน การต่อสูท้ เ่ี รียกว่าประสบความสาเร็จอย่างชัดเจน ได้แก่ กรณีการ
เปลีย่ นแปลงเอกสาร ส.ด. 43 ในการยกเว้นการเกณฑ์ทหารสาหรับกลุ่มสาวประเภทสองหรือผูห้ ญิงข้ามเพศ
จากเดิมทีเ่ อกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหารระบุสาเหตุของการยกเว้นว่า “จิตผิดปกติอย่างถาวร” ได้เปลีย่ นเป็ น
“ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิด” หรือการขยายความคาว่า “เพศ” ในบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ว่า ความแตกต่างเรือ่ ง “เพศ” นอกจากหมายถึงความแตกต่างระหว่างชายหรือหญิงแล้ว ยังหมาย
รวมถึงความแตกต่างของบุคคลทีม่ อี ตั ลักษณ์ทางเพศ (Sexual Identity) หรือเพศสภาพ (Gender) หรือความ
หลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) แตกต่างจากเพศทีผ่ นู้ นั ้ ถือกาเนิดอยูด่ ว้ ย ความก้าวหน้าเหล่านี้ถอื เป็ น
ความก้าวหน้าในทางกฎหมายทีไ่ ด้รบั การรับรองจากรัฐ และเป็นรากฐานแรกในการต่อสูเ้ รียกร้องของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศในปจั จุบนั
พระราชบัญญัตคิ วามเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐไทยทีใ่ ห้การ
คุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างชัดเจน โดยมาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนิ ้ีระบุว่า
“การเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า “การกระทาหรือไม่กระทาการใด อันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะ
เหตุทบี ่ ุคคลนัน้ เป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกทีแ่ ตกต่างจากเพศโดยกาเนิด ” ทัง้ นี้ วลีทว่ี ่า “การ
แสดงออกที่แตกต่ างจากเพศโดยกาเนิ ด” มีความหมายรวมถึงบุคคลทีแ่ ตกต่างจากจากเพศชาย และเพศหญิง
ทัวไป
่ ได้แก่ ชายรักชาย หญิงรักหญิง และคนข้ามเพศ แต่อย่างไรก็ตาม ในหลักการแล้วกฎหมายฉบับนี้ก็
ข้อจากัดและช่องว่างทีท่ าให้เกิดความไม่เท่าเทียมไม่เป็ นธรรม และเป็นประเด็นทีภ่ าคประชาสังคมและผูม้ สี ่วนได้
เสียวิพากษ์วจิ ารณ์แสดงความไม่เห็นด้วย นันคื
่ อ มาตรา 17 ซึง่ ได้กาหนดข้อยกเว้นไว้ว่า “การกาหนดนโยบาย
กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธปี ฏิบตั ขิ องหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดใน
ลักษณะทีเ่ ป็นการเลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศจะกระทามิได้ การดาเนินการตามวรรคหนึ ง่ เพือ่ ขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิ ธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเพือ่ คุม้ ครองสวัสดิภาพ
และความปลอดภัย หรือการปฏิบตั ติ ามหลักการทางศาสนา หรือเพือ่ ความมันคงของประเทศ
่
ย่อมไม่ถอื เป็นการ
เลือกปฏิบตั โิ ดยไม่เป็ นธรรมระหว่างเพศ” ข้อยกเว้นดังกล่าวนัน้ สามารถตีความได้ว่า การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุ
แห่งเพศย่อมเกิดขึน้ ได้โดยไม่ผดิ กฎหมาย หากเป็ นการปฏิบตั ติ ามหลักการศาสนา และเพื่อ เป็นการรักษาความ
มันคงของประเทศ
่
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การกาหนดข้อยกเว้นดังกล่าว ทาให้เกิดการตัง้ คาถามถึงขอบเขตการตีความหลักการศาสนา และความ
มันคงของประเทศ
่
เพราะในทางปฏิบตั ิ ข้อยกเว้นเหล่านี้ลว้ นเป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิ การควบคุม และการ
เลือกปฏิบตั ติ ่างๆ ด้วยเหตุแห่งเพศทีม่ อี ยูแ่ ล้วในสังคมปจั จุบนั และล้วนเป็ นคาทีม่ คี วามหมายกว้าง สามารถ
ตีความได้มากมาย การตีความย่อมขึน้ อยูก่ บั วิจารณญาณ และทัศนคติของผูท้ ม่ี อี านาจในการพิจารณาวินิจฉัย
และเป็นการยากทีจ่ ะสร้างบรรทัดฐานทีเ่ ป็ นกลาง และเทีย่ งธรรมอย่างแท้จริง อีกทัง้ การบัญญัตขิ อ้ ยกเว้นในเรื่อง
หลักการศาสนา และความมันคงของประเทศยั
่
งเป็นผลิตซ้าและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแนวคิด ชายเป็น
ใหญ่ เพราะในสังคมเป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า พืน้ ทีข่ องสถาบันศาสนา การเมืองการปกครอง และการทหารยัง
เป็นพืน้ ทีข่ องผูช้ าย เพศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ฯลฯ ถูกมองว่าเป็นเพศอ่อนแอ หรือ
อ่อนด้อยกว่า ไม่เหมาะสมทีจ่ ะถือครองกรรมสิทธิ ์หรือมีส่วนร่วมในพืน้ ทีเ่ หล่านี้ ข้อยกเว้นของกฎหมายดังกล่าว
อาจจะสามารถถูกอ้างมาใช้เป็นสาเหตุในการเลือกปฏิบตั ไิ ด้ในหลากกรณี เช่น การปฏิเสธไม่ให้สตรี หรือกะเทย
บวชเป็นภิกษุณี การห้ามหรือเลือกปฏิบตั ไิ ม่ให้สตรีหรือผูท้ เ่ี ป็นชายรักชายเข้าสู่ตาแหน่งระดับสูงในสาชาอาชีพ
ตารวจ หรือทหาร โดยอ้างเหตุของความมันคงในการปกครอง
่
เป็นต้น การมีมาตรา 17 พระราชบัญญัตคิ วามเท่า
เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นการตอกยา้ ต่อระบบชายเป็ นใหญ่ทแ่ี ทรกซึมครอบงาอยูใ่ นโครงสร้างและ
สถาบันต่างๆ ในสังคม ซึง่ นาไปสู่การผลิตซ้าความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ และการจัดลาดับชัน้ ทางเพศในรูป
แบบเดิม
นอกจาก พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แล้ว ยังมีช่องโหว่ในทางกฎหมายอื่นๆ ทีไ่ ม่
สามารถปกป้องคุม้ ครอง และขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศได้อย่างแท้จริง เช่น ประเทศ
ไทยยังขาดการรับรองสิทธิในการแต่งงานสร้างครอบครัวและการแต่งงานของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ที่
เป็นสิทธิของมนุษย์ทุกคนตามหลักการยอกยาการ์ตา หรือในกรณีของคนข้ามเพศไม่ได้การรับรองตามเพศที่
ตนเองเป็นได้ ยังคงต้องอยูใ่ นสถานภาพตามเพศกาเนิด ซึง่ ถือเป็นการละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัวและสิทธิใน
การแสดงออกของคนข้ามเพศ

กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานของเพศเดียวกัน
ประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวเรือ่ งการรับรองการแต่งงานของคู่รกั เพศเดีนวกันมาตัง้ แต่ประมาณ พ.ศ.
2555 โดยมีค่รู กั ชายรักชายคู่หนึ่งเดินทางไปขอจดทะเบียน ณ ทีว่ ่าการอาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
แต่ถูกเจ้าหน้าทีป่ ฏิเสธ จึงได้รอ้ งเรียนต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผูแ้ ทนราษฎรในขณะนัน้ เพื่อให้รฐั บาลพิจารณาทบทวนข้อกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสทีย่ งั มีการเลือกปฎิบตั ติ ่อ
กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ซึง่ มีผลให้คณะกรรมมธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชนร่วมกับกรม
คุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม เพื่อยกร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. .... ซึง่ ได้ม ี
การเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
จากการเคลื่อนไหวจากทางภาครัฐดังกล่าว ทาให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณืและการเคลื่อนไหวในภาค
ประชาสังคม แต่มแี นวคิดต่างๆ ต่อร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ทัง้ ทีเ่ ห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และภาคประชาสังคมของ
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กลุ่มความหลากหลายทางเพศเองยังมองว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ยงั มีช่องโหว่งทีท่ าให้เกิดความไม่เท่าเทียม เช่น
เห็นว่าไม่ควรมีกฎหมายเฉพาะสาหรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน แต่ควรมีการแก้ไขกฎหมายสมรส หรือ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยแก้ไขจากเดิมทีร่ ะบุว่าการสมรสระหว่ง “ชายและหญิง” ให้ใช้คาว่า
ระหว่าง “บุคคล” และใช้คาว่า “คู่สมรส” แทนคาว่า “สามีภริยา” ซึง่ แนวคิดดังกล่าวก็ได้รบั การปฏิเสธจาก
คณะทางานของคณะกรรมมธิการการกฎหมาย การยุตธิ รรมและสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมองว่าการแก้ไ ข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นเรือ่ งยาก และมีโอกาสทีจ่ ะไม่ผ่าน และไม่ได้รบั การเห็นชอบ และการ
สนับสนุ นในสังคมมีคอ้ นข้างมาก คณะทางานฯ มีมติให้กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพดาเนินการร่าง
พระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาให้บุคคลเพศเดียวกันเท่านัน้ จดทะเบียนคู่ชวี ติ กันได้
ซึง่ อาจจะทาให้ไม่ครอบคลุมถึงบุคคลข้ามเพศทีไ่ ม่ได้นิยามตนเองเป็ นคนรักเพศเดียวกัน ทัง้ นี้ มีขอ้ กาหนดอื่นๆ
ทีไ่ ม่เท่าเทียม เช่น ต้องอายุ 20 ปีขน้ึ ไป แต่กฎหมายสมรสกาหนดว่า 17 ปีขน้ึ ไป ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งต้องมีสญ
ั ชาติ
ไทย และในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. .... ได้ให้สทิ ธิประโยชน์เหมือนคู่สมรสชาย
หญิง ได้แก่ การสิทธิการใช้นามสกุล สิทธิตามกฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยหรือประกันชีวติ และประกันสังคม
สิทธิในการลดหย่อนภาษี แต่ไม่มบี ทยัญญัตเิ กีย่ วกับสิทธิในการรับบุตรบุญธรรม หรือการมีบุตรโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่ายการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ (การอุม้ บุญ) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. .... นัน้ ก็ยงั มีความไม่เท่าเทียมในประเด็นที่
เกีย่ วข้องกับการมีบุตร ซึง่ ทาให้ไม่ได้รบั การสนับสนุ นจากภาคประชาสังคมกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ในปี
พ.ศ. 2559 จึงได้มกี ารทบทวนร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคู่ชวี ติ พ.ศ. .... อีกครัง้ หนึ่ง โดยคณะทางาน
หลายภาคส่วน เช่น กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กรมสรรพากร กรมการปกครอง เป็นต้น จนทาให้ได้ร่างฉบับ
ทีส่ อง ซึง่ มีเนื้อหาแตกต่างออกไป เช่น อายุ กาหนดว่าต้องบรรลุนิตภิ าวะ การกาหนดบทบัญญัตเิ รือ่ งค่าอุปการะ
เลีย้ งดู การเป็ นผูอ้ นุบาล การเป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ และทีส่ าคัญมีการกาหนดข้อยกเว้น ในมาตรา 10 มีความว่า “คู่ชวี ติ ยิ่
มมีสทิ ธิและหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคู่สมรส ตามกฎหมายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ เว้นแต่สิทธิ
และหน้ าที่ ซึ่งโดยสภาพมิ อาจปรับใช้ต่อคู่ชีวิตนี้ ได้” ซึง่ การเพิม่ ข้อยกเว้นดังกล่าว อาจจะทาให้เกิดความ
ยุง่ ยากในการตีความ และในทางปฏิบตั อิ าจจะเกิดการตัง้ คาถามว่าคู่ชวี ติ ทีเ่ ป็นเพศเดียวกันจะสามารถมีสทิ ธิ
อะไรได้บา้ งและจะเหมือนกับคู่สมรสชายหญิง 100 เปอร์เซ็นต์ได้เลยหรือไม่ ซึง่ เท่ากับว่ากฎหมายยังเปิด
ช่องทางให้เกิดความไม่เท่าเทียมอยู่
จากความไม่พงี พอใจในร่างกฎหมายคู่ชวี ติ นี้ ทาให้ภาคประชาชนรวมตัวเพื่อร่างกฎหมายฉบับ
ประชาชนขึน้ มาเช่นเดียวกัน ซึง่ มีรายละเอียดแตกต่างอย่างมาก เช่น ไม่ได้จากัดแต่ค่รู กั เพศเดียวกัน เพศไหนๆ
ก็สามารถจดได้ มีสทิ ธิฟ้องร้องค่าเลีย้ งดู สิทธิในการรับบุตรทีต่ ดิ มากับฝา่ ยหนึ่งเป็ นบุญธรรมของตนเอง คู่ชวี ติ
สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ คู่ชวี ติ ทีเ่ ป็นคนต่างด้าวสามารถขอยื่นขอสับชาติไทยได้ ซึง่ จะเห็นได้ว่ามีการให้สทิ ธิ
ในการมีบุตรบุญธรรมได้ดว้ ย ซึง่ อาจจะยังเป็ นประเด็นละเอียดอ่อนมากในการทีจ่ ะผลักดันในกฎหมายผ่าน และ
ใช้ได้จริง ในขณะนี้กย็ งั ไม่มคี วามก้าวหน้าในการผลักดันกฎหมายดังกล่าว และยังไม่มคี วามแน่ นอนว่าร่าง
กฎหมายฉบับใดทีจ่ ะได้รบั การยอมรับจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั การผลักดันต่อไป
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กฎหมายรับรองคนข้ามเพศ
ในปจั จุบนั มีการพูดถึงการเรียกร้องสิทธิของคนข้ามเพศมากขึน้ ในสังคมไทย คนข้ามเพศจานวนมาก
ต้องการให้รฐั รับรองสิทธิของตนเองตามทีเ่ พศทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงไป รวมถึงการเปลีย่ นแปลงคานาหน้า ซึง่ ใน
หลายๆ ประเทศก็ได้มกี ารออกกฎหมายในลักษณะดังกล่าวไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่น
อาร์เจนติ นา
อาร์เจนตินามีกฎหมายรับรองเพศทีถ่ อื ว่าก้าวหน้าทีส่ ุด ซึง่ ยึดถือความต้องการและสิทธิของบุคคลในการ
นิยามเพศของตนเองและใช้ชวี ติ ตามเพศทีต่ นเองต้องการเป็ นหลัก โดยไม่ได้กาหนดเงือ่ นไขใดๆ ในการขอการ
รับรองเพศ ไม่จาเป็ นต้องผ่าตัดแปลงเพศหรือผ่านการทาหมัน หรือผ่านกระบวนการทางการแพทย์หรือทาง
จิตวิทยาใดๆ และไม่จาเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ อีกทัง้ ไม่มกี าหนดระยะเวลาขัน้ ต่ าในการใช้ชวี ติ ข้ามเพศของ
บุคคลก่อนทีจ่ ะขอการรับรองเพศ กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง หรือมีอานาจ
ศาลสังกระบวนการการขอรั
่
บรองเพศ การเปลีย่ นแปลงเพศในทางกฎหมายของอาร์เจนตินานัน้ ไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่าย และสามารถแก้ไขสูตบิ ตั รได้อกี ด้วย กฎหมายของสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเป็นกฎหมายทีเ่ คารพสิทธิ
มนุษยชนของบุคคลข้ามเพศมากทีส่ ุด และได้รบั การยอมรับทัวโลก
่
ภายหลังการออกกฎหมายการรับรองเพศ
สาหรับคนข้ามเพศยังไม่มรี ายงานการใช้ช่องทางการเปลีย่ นแปลงเพศเพื่อหลบหนีคดีความ หรือใช้ในการหลอก
หลวงบุคคลอื่น ในทางกลับกัน ความรุนแรงต่อคนข้ามเพศลดลงประมาณร้อยละ 70 และคนข้ามเพศมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
เยอรมนี
เยอรมนีออกกฎหมายรับรองสิทธิในการเปลีย่ นชื่อ และการเปลีย่ นเพศให้คนข้ามเพศตัง้ แต่ ค.ศ. 1980
โดยในช่วงแรกมีการกาหนดว่าผูร้ อ้ งขอจะต้องพิสจู น์ว่าได้ใช้ชวี ติ ในเพศทีต่ อ้ งการจะเป็นเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
สามปี และต้องได้รบั การรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์หรือจิตแพทย์อย่างน้อย 2 คน ในทางปฏิบตั แิ ล้วมักมี
เงือ่ นไขในการกาหนดว่าผูร้ อ้ งขอจะต้องผ่าตัดแปลงเพศก่อน และได้รบั การทาหมันแล้วหรือไม่สามารถสืบพันธุ์
ตามอวัยวะสืบพันธุเ์ ดิมได้ ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้มคี าวินิจฉัยให้ลดความเข้มงวดให้การพิจารณาคา
ขอร้องนี้ลง เช่น ไม่มกี ารกาหนดอายุขนั ้ ต่าของผูท้ ม่ี าร้องขอใช้สทิ ธิ ไม่จาเป็นต้องเป็ นโสด หรือหย่าร้างเสีย
ก่อนทีจ่ ะมาขอใช้สทิ ธิ และใน ค.ศ. 2011 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ออกกฎหมายใหม่ยกเลิกข้อกาหนดทีบ่ งั คับ
ให้ผ่าตัดแปลงเพศ หรือทาหมันก่อนการของเปลีย่ นเพศ เนื่องจากการบังคับดังกล่าวถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญ
เยอรมัน ผลจากการเปลีย่ นกฎหมายดังกล่างทาให้มผี มู้ าขอเปลีย่ นแปลงเพศจากประมาณ 900 รายต่อปี เป็น
1400 รายต่อปี
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เวียดนาม
เวียดนามตัง้ แต่ ค.ศ. 2010 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความก้าวหน้าในประเด็นการพิทกั ษ์สทิ ธิ
ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างมาก ใน ค.ศ. 2013 ได้ยกเลิกการเอาผิดการมีค่รู กั เป็นเพศเดียวกัน และ
รัฐบาลได้สงการให้
ั่
มกี ารศึกษาสถานการณ์และทาความเข้าใจในประเด็นของคนข้ามเพศ ต่อมาได้มกี ารร่าง
กฎหมายการรับรองคนข้ามเพศ และการเปิดรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนในเมืองต่างๆ ซึง่ การดาเนินการ
ดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงยุตธิ รรมและกระทรวงสาธารณสุข อีกทัง้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตสิ าธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามยังได้เปิดเวทีเสวนากับภาคประชาสังคมของกลุ่มคนข้ามเพศ และได้จดั ตัง้ คณะทางานร่วม
ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุตธิ รรม นักกฎหมาย แพทย์ และภาคประชาสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์ในการร่างกฎหมายทีส่ นับสนุ นส่งเสริมสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยไม่ยดึ โยงกับ
ระบบการคิดแบบสองเพศ โดยเน้นใช้ภาษาทางกฎหมายทีถ่ ูกต้องครบถ้วน และครอบคลุม ข้อท้าทายในการ
ดาเนินงานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามคือ การแปลคาศัพท์หรือแนวคิดเกีย่ วกับเพศหลากหลายให้เป็ นภาษา
เวียดนามทีเ่ ข้าใจได้ง่าย การขาดองค์ความรูใ้ นประเด็นมาตรฐานสากลทางการแพทย์ทเ่ี กีย่ วกับการดูแลคนข้าม
เพศ ทัง้ นี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ขอ้ เสนอในร่างกฎหมายกาหนดเงือ่ นไขในการขอรับรองเพศของคนข้ามเพศ
ว่าจะต้องมีประสบการณ์การข้ามเพศมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมยังไม่เห็นด้วยใน
ประเด็นนี้ โดยถือว่าสิทธิในการรับรองเพศเป็ นสิทธิของบุคคลทีต่ อ้ งการข้ามเพศอย่างแท้จริง โดยไม่จาเป็นต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากแพทย์ หรือการรับรองจากบุคคลอื่น ทัง้ นี้คาดว่าจะได้ขอ้ สรุปและสามารถผ่ านกฎหมาย
ได้ภายใน ค.ศ. 2018
ฮ่องกง
ฮ่องกงหรือเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจั จุบนั คนข้ามเพศ ในฮ่องกง
สามารถขอเปลีย่ นคานาหน้าได้ในหนังสือเดินทางและบัตรประจาตัวประชาชน แต่จะต้องเป็นผูท้ ผ่ี ่านการผ่าตัด
แปลงเพศและทาหมันอวัยวะสืบพันธุข์ องเพศเดิมแล้ว ต่อมาใน ค.ศ. 2016 มีกรณีผหู้ ญิงข้ามเพศฟ้องร้องต่อศาล
เพื่อขอแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับผูช้ ายคนหนึ่ง ศาลมีคาพิพากษาอนุญาตให้แต่งงานได้และมีคาสัง่
ให้รฐั บาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดาเนินการออกกฎหมายเพื่อรับรองคนข้ามเพศ จึง
ทาให้เกิดการจัดตัง้ คณะทางานในภาครัฐเพื่อทาการศึกษาและรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนในการร่าง
กฎหมายดังกล่าว ในขณะนี้อยูใ่ นระหว่างการเปิดเวทีรบั ฟงั ความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทีม่ คี วาม
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างค่อนข้างมาก เนื่องจากแนวคิดทางวัฒนธรรมทีไ่ ม่เปิดกว้างสาหรับความหลากหลายทางเพศ
แต่กม็ กี ลุ่มหัวก้าวหน้าทีเ่ ห็นด้วย และสนับสนุนการยอมรับและการรับรองทางกฎหมายของคนข้ามเพศ
นอกจากนี้ยงั มีการศึกษาเพื่อการร่างกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ เนื่องจากเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่มกี ารคุม้ ครองกลุ่มความหลากหลายทางเพศจากการถูกเลือกปฏิบตั ิ
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ประเทศไทย
ในประเทศไทยได้มกี ารเคลื่อนไหวด้านการรับรองสิทธิของคนข้ามเพศในช่วง พ.ศ. 2550 ซึง่ ได้มกี าร
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัตคิ านาหน้านามบุคคล พ.ศ. ... ซึง่ มีเนื้อหาให้สทิ ธิแก่ผหู้ ญิงทีแ่ ต่งงานแล้วทีจ่ ะ
เลือกใช้คานาหน้าว่านางสาว หรือนางก็ได้ และให้สทิ ธิคนข้ามเพศทีแ่ ปลงเพศแล้วใช้คาว่านายหรือนาง นางสาว
ตามเพศทีไ่ ด้เปลีย่ แปลงไป แต่เมือ่ ร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร กฎหมายในส่วนของคนข้ามเพศ
ก็ตกไป
ในปจั จุบนั ได้มกี ารทาการศึกษารูปแบบกฎหมายการรับรองคนข้ามเพศทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย โดย
มีการศึกษาทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และองค์การสหประชาติ เช่น
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ประเด็นนี้อยูใ่ น
ระหว่างการขับเคลื่อนการร่างกฎหมาย และการทาความเข้าใจกับสังคม
การดาเนินงานด้านการปกป้องคุม้ ครองสิทธิของกลุ่มความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยยังต้อง
ต่อสูอ้ กี ยาวไกล เพราะยังมีอุปสรรคอื่นๆ ทัง้ ภายในภาคประชาสังคมเอง และภายนอก ยกตัวอย่างเช่น การทา
ความเข้าใจและให้ความรูเ้ กี่ยวกับความหลากหลายทางเพศกับคนในสังคม ทีอ่ าจจะยังมีอคติและความเข้าใจที่
ผิดพลาดอยู่ และความหลากหลายทางความคิดภายในภาคประชาสังคมเองยังทาให้ขาดความเป็ นเอกภาพใน
การขับเคลื่อนและการรณรงค์เพื่อความก้าวหน้าด้านต่างๆ ทัง้ นี้ในภาครัฐเองก็ยงั ไม่ให้ความสาคัญต่อประเด็นนี้
เท่าใดนัก สาหรับแนวทางการดาเนินงานในอนาคตของประเทศไทย น่ าจะมีประเด็นสาคัญทีท่ ุกภาคส่วนควร
คานึงถึง ดังนี้
1) การยึดหลักการสากล ในบทนี้ได้อธิบายถึงหลักการสากลหรือพันธกรณีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิของ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึง่ ถือเป็นมาตรฐานสากลทีป่ ระเทศไทยควรนาไปเป็ นแนวทางในการปรับใช้ใน
การดาเนินงานในประเทศ โดยเฉพาะหลักการยอกยาการ์ตาทีเ่ ป็นทีย่ อมรับในระดับสากล หลักการยอกยาการ์ตา
เป็นหลักการสิทธิมนุษยชนทีค่ รอบคลุมในทุกบริบท ทีส่ ามารถปรับไปใช้ในทุกเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสิทธิของกลุ่มความ
หลากหลายทางเพศ
2) การเคลื่อนไหวทางด้านกฎหมาย ประเทศไทยจาเป็ นจะต้องมีการผลักดันกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับ
การแต่งงานเพศเดียวกัน และกฎหมายการรับรองสิทธิของคนข้ามเพศให้เป็นจริง ถึงแม้ในสังคมจะมีระดัการยอม
รับทีเ่ พิม่ มากขึน้ แต่การรับรองทางกฎหมายก็เป็ นสิง่ สาคัญในการยืนยันสิทธิความเท่าเทียม และจะช่วยให้การใช้
ชีวติ ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศดีขน้ึ รวมถึงเป็ นเครือ่ งช่วยขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ ม่ี ใี นสังคม ทัง้ นี้ การ
ดาเนินการผลักดันกฎหมายจะต้องดาเนินไปด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
3) การให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องและทันเหตุการณ์ต่อสังคม โดยเริม่ จากในระบบการศึกษา ต้อง
ปรับเปลีย่ นหลักสูตรต่างๆ ทีย่ งั มีอคติต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้เยาวชนรุ่ นใหม่เข้าใจเรือ่ งเพศ
และความหลากหลายทางเพศอย่างถูกต้อง รวมถึงการให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีใ่ นภาครัฐทีท่ างานเกีย่ วกับกลุ่ม
ความหลากหลายทางเพศ และการให้ความรูแ้ ก่สงั คมส่วนรวม
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กิ จกรรม 8.3.2
จงอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎหมายเกีย่ วกับการแต่งงานเพศเดียวกัน และกฎหมายการรับรองสิทธิ
ของคนข้ามเพศ
แนวตอบกิ จกรรม 8.3.2
กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานเพศเดียวกันเป็นกฎหมายทีอ่ นุญาตให้ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง
แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
กฎหมายการรับรองสิทธิของคนข้ามเพศเป็นกฎหมายรับรองเพศตามเพศทีต่ อ้ งการของคนข้ามเพศ ไม่
ว่าจะเป็นชายข้ามเพศ (ข้ามจากหญิงเป็นชาย) หรือหญิงข้ามเพศ (ข้ามจากชายเป็ นหญิง)

47

48

บรรณานุกรม
กฤตยา อาชวนิจกุล. (2554). เพศวิถที กี ่ าลังเปลีย่ นไปในสังคมไทย. สืบค้นจาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/
ConferenceVII/Download/2011-Article-03.pdf
ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร. (2560). รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์เรือ่ งสิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลทีม่ ี
ความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย. นนทบุร:ี สาขาวิชานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช.
นฤพนท์ ด้วยวิเศษ. (2559). “เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนากับการควบคุมภิกษุ สามเณร และ
บัณเฑาะก์” วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีท่ี 12(1) ฉบับที่ 1, มกราคม – มิถุนายน
2559, หน้า 3 – 25.
บุษกร สุรยิ สารม. (2557). อัตลักษณ์และวิถที างเพศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ประจาประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, โครงการส่งเสริม
สิทธิ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมในโลกของการทางาน.
มาตาลักษณ์ ออรุง่ โรจน์ และคณะ. (2559). รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเปรัยบเทียบ
กฎหมายระหว่างประเทศเพือ่ จัดทาร่างกฎหมายว่าด้วยการรับรองเพศ. เสนอต่อกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว.
วิจติ ร ว่องสารีทพิ ย์. (2559). ความหลากหลายทางเพศในแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ พื่อสิทธิและ
ความเป็ นธรรมทางเพศ.
สมชาย ปรีชาศิลปกุล. (2558). บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ พื่อสิทธิและ
ความเป็ นธรรมทางเพศ มูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษร และสสส.
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ. (2558). หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ. กรุงเทพฯ: บริษทั พิมพ์ดี จากัด.
ARC Intermational et al. (2016). Sexual Orientation, Gender Indentity and Expression and Sex
Characteristics at the Universal Periodic Review.
Holtmaat, Rikki and Post, Paul. “Enchancing LGBTI Rights by Changing the Interpretation of the
Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations against Women?”. Nordic
Journal of Human Rights, 33(40). pp. 319 - 336.
Nanda, Serena. (2000). Gender Diversity: Crossclutural Variations. Waveland Press. Illinois.
Sanberg, Kirsten. (2015). “The Rights of LGBTI Children under the Convention on the Rights of the
Child”. Nordic Journal of Human Rights, 33(40). pp. 337 - 352.
UNDP, USAID. (2014). Being LGBT in Asia: The Thailand Country Report. Bangkok.
United Nations. (2017). Protectiona against Violence and Discrimination based on Sexual
48

49

Orientation and Gender Identity. General Assembly.
United Nations. (2017). Report of the Independent Expert on Protectiona against Violence and
Discrimination based on Sexual Orientation and Gender Identity. Human Rights Council.
World Bank Group. (2016). Economic Inclusion of LGBTI groups in Thailand. Bangkok.

49

50

1 ข้อมูลจาก http://www.isna.org/faq/frequency
2 สามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ตาม https://www.thairath.co.th/content/364187
3 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2559). เพศและความเป็นชายในพุทธศาสนากับการควบคุมภิกษุ สามเณร และบัณเฑาะก์.
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, หน้า 3.
4 Serena Nanda. (2000). Gender Diversity: Crossclutural Variations. Waveland Press. Illinois.
5 เทอดศักดิ์ ร่มจาปา. (2545). วาทกรรมเกี่ยวกับ “เกย์” ในสังคมไทย พ.ศ. 2508-2542 (วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์).
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6 เพิ่งอ้าง
7 เพิ่งอ้าง
8 พัชรินทร์ สิรสุนทร และ วัชรวุฒิ ซื่อสัตย์. (2015). บทความวิจัย สุขภาวะทางเพศ และกิจกรรมทางเพศของนักศึกษา
ชายรักชาย. ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
2558.
9 วิจิตร ว่องสารีทิพย์ (2559). ความหลากหลายทางเพศในแบบเรียนไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็น
ธรรมทางเพศ.
10 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. (2558). บุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็น
ธรรมทางเพศ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร และ สสส.
11 ARC Intermational et al. (2016). Sexual Orientation, Gender Indentity and Expression and Sex
Characteristics at the Universal Periodic Review.
12 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) เริ่มต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ
เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ใน ค.ศ. 1992 ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ
21 (Agenda 21) สาหรับทศวรรษ 1990 และคริสต์ศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสาหรับการดาเนินงานที่
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เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
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เหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลัง ค.ศ. 2015 Sustainable Development Goals
ที่เรียกว่า Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลก
ของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)
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