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ร�ยง�นฉบับนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจ�กก�รนำ�เสนอและก�รอภิปร�ยแลกเปลี่ยนในง�นเสวน�ของกลุ่ม LGBT แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันที่ 21-22 มีน�คม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์ก�รประชุมสหประช�ช�ติ กรุงเทพมห�นคร 

นอกจ�กนี้ ยังมีก�รสัมภ�ษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจ�กผู้เข้�ร่วมง�นเสวน�และทบทวนเอกส�รวรรณกรรมที่ได้รับก�รตีพิมพ์ 

อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองในขณะที่ก�รขับเคลื่อนชุมชน LGBT เกิดข้ึนอยู่บ่อยคร้ัง ก�ร

ดำ�เนินง�นและคว�มก้�วหน้�ที่ผ่�นม�บ�งประก�รจึงอ�จยังไม่ได้รวมอยู่ในร�ยง�นฉบับนี้ในขณะตีพิมพ์ 

คณะผู้จัดทำ�ขอขอบพระคุณทุกท่�นที่ได้ม�เข้�ร่วมง�นเสวน�แห่งช�ติและแบ่งปันข้อมูลคว�มรู้อันมีคุณค่�เพื่อก�รจัดทำ�

ร�ยง�นฉบับนี้ ร�ยชื่อองค์กรที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถูกจัดเก็บไว้ในภ�คผนวกที่ 1 ของร�ยง�น

ร�ยง�นฉบับนี้เขียนโดย คุณ Rashima Kwatra และ ดร.กนกวรรณ ธร�วรรณ (ผู้บันทึกก�รประชุม) โดยมีคุณ

อัญชลี แก้วแหวน และคุณอัญชน� สุวรรณ�นนท์  ซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินร�ยก�รในง�นเสวน�แห่งช�ติให้คว�มช่วยเหลือ และ

คณะผู้จัดทำ�ขอขอบคุณทุกท่�นม� ณ โอก�สนี้

ร�ยง�นฉบับนี้ยังได้รับข้อคิดเห็นและคำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์จ�กผู้เชี่ยวช�ญอีกหล�ยท่�น อันได้แก่ คุณ Thomas 

White รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย Governance and Vulnerable Populations จ�ก USAID ASIA คุณ Vy Lam จ�ก 

American Association for the Advancement of Science Fellow นอกจ�กนี้ยังมี คุณ Edmund Settle ที่

ปรึกษ�ท�งด้�นนโยบ�ยจ�ก UNDP APRC คุณ Saurav Jung Thapa นักวิช�ก�รด้�น LGBT และสิทธิมนุษยชนจ�ก 

UNDP APRC และคุณ Andy Quan เป็นบรรณ�ธิก�ร 

รูปภ�พทั้งหมดในร�ยง�นเป็นภ�พของผู้เข้�ร่วมก�รเสวน�ของกลุ่ม LGBT แห่งช�ติ   โดยคุณ Rashima Kwatra 

หนึ่งในผู้ร่วมเขียนเป็นผู้ถ่�ยภ�พ

ท้�ยที่สุด ผู้เข้�ร่วมง�นเสวน�ขอขอบคุณคุณชุม�พร แต่งเกลี้ยง คุณพิมพ์สิริ เพชรนำ้�รอบ คุณเปรมปรีด� ปร�โมท 

ณ อยุธย� คุณ Timo Ojanen และคุณน�ด� ไชยจิตต์ รวมทั้งคุณ Nicholas Booth ที่ปรึกษ�ด้�นนโยบ�ย ก�รกำ�กับ

ดูแล ก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน จ�ก UNDP APRC และคุณ Li Zhou อดีตนักวิช�ก�ร LGBT และ

สิทธิมนุษยชนจ�ก UNDP APRC เช่นเดียวกับคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ให้คว�มช่วย

เหลือและสนับสนุนให้ง�นเสวน�เกิดข้ึนและดำ�เนินไปจนเป็นผลสำ�เร็จ

ง�นเสวน�ของกลุ่ม LGBT แห่งช�ติและก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ ได้รับก�รสนับสนุนจ�ก UNDP และ USAID ภ�ยใต้

โครงก�ร “Being LGBT in Asia” ซึ่งเป็นโครงก�รริเริ่มเพื่อที่จะเรียนรู้และทำ�คว�มเข้�ใจสภ�วก�รณ์ต่�งๆ ที่กลุ ่ม 

LGBT ต้องเผชิญใน 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูช� จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนป�ล ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดน�ม เพื่อ

ศึกษ�ถึงคว�มต้องก�รขององค์กรชุมชน LGBT ในพื้นที่ก�รทำ�ง�น คว�มส�ม�รถในก�รต่อสู ้กับปัญห�สิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนก�รมีส่วนร่วมในก�รเสวน�เชิงนโยบ�ยของกลุ่ม นอกจ�กนี้ โครงก�รยังพย�ย�มที่จะตรวจสอบข้อกฎหม�ย 

นโยบ�ย ก�รเข้�ถึงคว�มยุติธรรมและบริก�รสุขภ�พ คว�มร่วมมือข้�มพรมแดน รวมไปถึงบทบ�ทของสื่อเทคโนโลยี

ใหม่ๆ เพื่อก�รช่วยเหลือและสนับสนุนกลุ่มผู ้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ
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Screenshot of the sign for the Thailand national LGBT community dialogue

ความเป็นมา

ร�ยง�นฉบับนี้เป็นก�รศึกษ�ทบทวนกฎหม�ยและสภ�พแวดล้อมท�งสังคมที่กลุ่มผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ซึ่งหม�ยรวมถึงเลส

เบี้ยน (LESBIAN) ช�ยรักช�ยหรือเกย์ (GAY) คนรักสองเพศ (BISEXUAL) และคนข้�มเพศ (TRANSGENDER) หรือที่มัก

ถูกอ้�งอิงรวมกันเรียกว่� “LGBT” (ซึ่งในส่วนต่อไปของร�ยง�นฉบับนี้จะใช้คำ�ว่� LGBT แทน “กลุ่มผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ”) ต้องเผชิญอยู่ในประเทศไทย โดยใช้ข้อค้นพบที่เก็บรวบรวมจ�กง�นเสวน�กลุ่ม LGBT แห่งช�ติ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนมีน�คม 

ปีพ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมห�นคร และมีก�รเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้เข้�ร่วมเสวน�รวมทั้งก�รทบทวนและวิเคร�ะห์

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ในประเทศไทย 

ง�นเสวน�แห่งช�ติฯ มีผู้เข้�ร่วม 45 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจ�กองค์กร LGBT ทั่วประเทศ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ 

หน่วยง�นที่ ให้ก�รสนับสนุนโครงก�ร องก์กรพัฒน�เอกชนด้�นสิทธิมนุษยชน องค์กรที่ ให้คว�มช่วยเหลือท�งด้�นกฎหม�ย และ

องค์กรภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้อง ง�นเสวน�แห่งช�ติฯ ดังกล่�วจัดโดยสำ�นักง�นโครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ (UNDP) 

ร่วมกับองค์ก�รเพื่อก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� (USAID)

ร�ยง�นฉบับนี้เป็นผลิตผลของโครงก�รริเริ่มที่มีชื่อว่� “BEING LGBT IN ASIA: A PARTICIPATORY REVIEW 

AND ANALYSIS OF THE LEGAL AND SOCIAL ENVIRONMENT FOR LESBIAN, GAY, BISEXUAL AND 

TRANSGENDER (LGBT) PERSONS AND CIVIL SOCIETY” โครงก�รนี้เปิดตัวขึ้นในวันสิทธิมนุษยชน ซึ่งตรงกับวันที่ 

10 ธันว�คม ในปี พ.ศ. 2555 เป็นก�รดำ�เนินง�นเพื่อเรียนรู้ร่วมกันระหว่�ง UNDP และ USAID กับองค์กรชุมชนที่ทำ�ง�นร่วม

กับ LGBT และผู้นำ�ชุมชนในเอเชียเป็นครั้งแรก โดยเริ่มดำ�เนินก�รในประเทศที่ถูกจัดลำ�ดับให้มีคว�มสำ�คัญในอันดับต้นๆ อันได้แก่ 



6 | รายงานในบริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in Asia)

บทสรุปผู ้บร ิหาร

กัมพูช� จีน อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนป�ล ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดน�ม เป็นคว�มพย�ย�มที่จะศึกษ�ประสบก�รณ์ตรงของกลุ่ม 

LGBT ในแง่มุมเรื่องก�รพัฒน�และสิทธิ

โครงก�ร ‘BEING LGBT IN ASIA’ มีเป้�หม�ยที่จะส่งเสริมก�รพัฒน�และเชื่อมโยงเครือข่�ย LGBT ทั่วภูมิภ�ค ส่งเสริมก�ร

สร้�งฐ�นคว�มรู้และคว�มเข้�ใจถึงศักยภ�พขององค์กร LGBT ในก�รเข้�ร่วมเสวน�และขับเคลื่อนชุมชน นอกจ�กนี้ ก�รดำ�เนิน

โครงก�ร ‘BEING LGBT IN ASIA’ มีส่วนช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของ LGBT รวมทั้งประเด็นก�รตีตร�

และเลือกปฏิบัติที่คนกลุ่มนี้ต้องเผชิญอยู่ ในภูมิภ�ค ก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ ตลอดจนก�รนำ�สื่อท�งสังคมและมัลติมีเดียต่�งๆม�

ใช้ในก�รศึกษ�ของโครงก�รยังมีส่วนช่วยให้ UNDP และหน่วยง�นต่�งๆ ในสหประช�ช�ติทั้งระบบ องค์ก�ร USAID และรัฐบ�ล

สหรัฐอเมริก� ตลอดจนภ�คีก�รพัฒน�อื่น ๆ ได้ค้นพบแนวท�งก�รพัฒน�อย่�งมีส่วนร่วม ในที่สุดแล้ว โครงก�รนี้เน้นก�รนำ�

เสนอมุมมองแท้จริงที่ม�จ�กตัวแทนกลุ่มหรือชุมชน LGBT ที่ม�เข้�ร่วมเสวน� เป็นก�รรวมตัวและเชื่อมโยงเครือข่�ยผู้มีส่วนได้

เสียในก�รทำ�ง�นเพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBT ทั่วเอเชีย

ประวัติโดยสังเขปเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในประเทศไทย	

สถ�นก�รณ์ LGBT ในประเทศไทยนั้นมีคว�มซับซ้อนและขัดแย้งอยู่ม�ก โดยแม้ว่�สังคมจะยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและ

ก�รข้�มเพศ และมีจำ�นวนส�วประเภทสองที่พบเห็นได้อยู่ม�กกว่�ประเทศอื่นๆ แต่คว�มชิงชังและอคติที่มีต่อกลุ่ม LGBT ยังปร�กฏ

ให้เห็นอยู่ อีกทั้งยังมีก�รเลือกปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้แฝงอยู่ ในองค์กรต่�งๆ 

ในประเทศไทย เริ่มมีก�รบันทึกเรื่องร�วเกี่ยวกับพฤติกรรมท�งเพศที่ถือว่�ไม่เป็นไปต�มบรรทัดฐ�นท�งสังคมแบบรักต่�งเพศ

ม�เป็นเวล�น�นตั้งแต่ศตวรรษที่ 14  จนกระทั่งม�ถึงศตวรรษที่ 19 สังคมไทยยังคงมองประเด็นเรื่อง LGBT เป็นเพียงเรื่อง

เสื้อผ้�และทรงผม ในขณะเดียวกันในยุคนี้สังคมเริ่มรับเอ�อิทธิพลท�งคว�มคิดและบรรทัดฐ�นท�งสังคมแบบตะวันตกเข้�ม�ซึ่งรวม

ไปถึงก�รลงโทษบุคคลที่รักเพศเดียวกันและแนวคิดที่ว่�เพศวิถีไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของบรรทัดฐ�น

ท�งสังคม จนกระทั่งศตวรรษที่ 20 ประเทศไทยเปลี่ยนก�รปกครองจ�กระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ม�เป็นประช�ธิปไตยแบบ

รัฐธรรมนูญที่มีรัฐบ�ลบริห�รประเทศ ในปี พ.ศ. 2475 และเริ่มนำ�หลักก�รและแนวคิดเกี่ยวกับบทบ�ทท�งเพศ วิถีท�งเพศม�

โยงเข้�กับก�รสร้�งศีลธรรมจรรย�ในสังคม ในขณะเดียวกัน ก�รรักเพศเดียวกันก็เริ่มเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปและชุมชนเกย์เริ่ม

ก่อตัวขึ้น โดยช�วต่�งช�ติจ�กประเทศตะวันตกที่เข้�ม�อ�ศัยอยู่ ในประเทศไทยมีส่วนทำ�ให้เกิดคว�มเปลี่ยนแปลงดังกล่�วหลังจ�ก

สงคร�มโลกครั้งที่ 2 และตั้งแต่ยุค 1950 และ 1960 (พ.ศ. 2493 และ 2503) ข้อมูลเรื่องเพศสภ�วะและเพศวิถีเริ่มเป็นที่แพร่

หล�ย ในขณะที่กลุ่ม LGBT เริ่มปร�กฏตัวต�มสื่อต่�งๆ เช่นหนังสือและภ�พยนตร์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเกย์มีเพิ่มม�กขึ้น

ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยยังคงมีคว�มขัดแย้งในตัวเองเกี่ยวกับประเด็น LGBT โดยเป็นประเทศที่องค์กรก�รท่องเที่ยวส่งเสริมภ�พ

ลักษณ์ของเมืองไทยว่�เป็นดั่งสวรรค์ของเกย์ ในขณะที่ก�รพูดคุยอภิปร�ยเกี่ยวกับวิถีท�งเพศในสังคมเป็นเรื่องต้องห้�มและก�ร

ศึกษ�เรื่องเพศในโรงเรียนยังมีข้อจำ�กัดอยู่ กลุ่ม LGBT โดยส่วนม�กอ�ศัยอยู่ ในเขตเมืองม�กกว่�เขตชนบท พวกเข�ถูกกดดัน

ในหล�ยด้�น ทั้งที่จะต้องทำ�หน้�ที่พลเมืองที่ดีของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นลูกที่ดีมีคว�มกตัญญูต่อครอบครัว ประกอบ

กับแนวคิดค่�นิยมที่ว่�เพศวิถีหรือเพศสภ�วะของบุคคลไม่ควรที่จะขัดแย้งกับบรรทัดฐ�นที่สังคมยอมรับโดยไม่ควรสร้�งคว�ม

อับอ�ยให้กับตัวเองและครอบครัว ส่งผลให้พวกเข�มีชีวิตอยู่ ในสังคมด้วยคว�มกดดันยิ่งขึ้นไปอีก

ข้อค้นพบ	

ร�ยง�นฉบับนี้นำ�เสนอภ�พรวมสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ทั้งด้�นกฎหม�ย นโยบ�ย ทัศนคติท�งสังคมและ

วัฒนธรรม และศ�สน� ตลอดจนประเด็นเฉพ�ะเกี่ยวกับก�รจ้�งง�นและที่อยู่อ�ศัย ก�รศึกษ�และเย�วชน สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี 

ครอบครัวและสังคม สื่อและเทคโนโลยีส�รสนเทศ และคว�มส�ม�รถขององค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT 
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ภ�พรวมสภ�วก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ส�ม�รถสรุปได้ดังนี้

กฎหมายและนโยบายระดับชาติ: 

• แม้ว่�รัฐธรรมนูญ มติและปฏิญญ�เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหล�ยฉบับกำ�หนดห้�มไม่ให้มีก�รเลือกปฏิบัติต่อบุคคล แต่

ประเทศไทยยังไม่มีข้อกฎหม�ยเฉพ�ะที่อ้�งอิงถึงวิถีท�งเพศ และอัตลักษณ์ท�งเพศ

• ประเทศไทยยกเลิกก�รให้โทษแก่ผู้ที่ร่วมเพศท�งทว�รหนัก ในปีพ.ศ. 2499 

• กระทรวงส�ธ�รณสุขไม่ถือว่�ก�รรักเพศเดียวกัน (HOMOSEXUALITY) เป็นคว�มผิดปกติท�งจิต อย่�งไรก็ต�ม ยัง

คงถือว่�คนข้�มเพศ (TRANSGENDERISM) เป็นคว�มผิดปกติอยู่

• ข้อเสนอที่จะรวม “อัตลักษณ์ท�งเพศ” เข้�ไปอยู่ภ�ยใต้เจตน�รมณ์ก�รต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติในรัฐธรรมนูญฉบับปี 

พ.ศ. 2550 ถูกปฏิเสธ 

• บุคคลที่แปลงเพศแล้วไม่ส�ม�รถเปลี่ยนเพศของพวกเข�ได้ในเอกส�รแสดงตัวตนที่เป็นท�งก�ร (บัตรประจำ�ตัวประช�ชน)

• กฎหม�ยก�รสมรสในปัจจุบันยอมรับเพียงก�รสมรสระหว่�งผู้ช�ยกับผู้หญิง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงคว�มเข้�ใจดั้งเดิม

เกี่ยวกับเรื่องเพศและโครงสร้�งครอบครัวในสังคม

• บุคคลที่มีเพศช�ยโดยกำ�เนิดทุกคนในประเทศไทยจะต้องเข้�รับก�รเกณฑ์ทห�ร แต่ส�วประเภทสองและคนข้�มเพศที่ ได้รับ

ก�รผ่�ตัดแปลงเพศ (SRS) หรือก�รผ่�ตัดอื่นๆ ที่ทำ�ให้มีลักษณะเป็นผู้หญิงจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้รับร�ชก�รทห�ร โดย

คนกลุ่มนี้ห�กปฏิบัติหน้�ที่อยู่ ในกองทัพจะได้รับหนังสือปลดประจำ�ก�รที่ ให้เหตุผลว่�พวกเข�มี “คว�มผิดปกติท�งจิต

ถ�วร” (PERMANENT MENTAL DISORDER) จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 หลังจ�กที่มีก�รผลักดันโดยกลุ่ม LGBT  

จึงได้เปลี่ยนก�รระบุเหตุผลในก�รปลดประจำ�ก�รม�เป็น “ภ�วะคว�มไม่พอใจในเพศตัวเอง” (GENDER IDENTITY 

DISORDER) แทนก�รให้เหตุผลเดิม

• ก�รปฏิรูปกฎหม�ยและนโยบ�ยถูกมองว่�เป็นเรื่องย�กเพร�ะผู้ออกกฎหม�ย (นิติบัญญัติ) มีแนวโน้มที่จะเป็นอนุรักษ์

นิยม ในขณะที่รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยของประเทศถูกมองว่�เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรม: 

• แม้ว่�สังคมไทยจะไม่ได้กลั่นแกล้งคนที่เป็น LGBT อย่�งชัดเจน แต่ก็ยังไม่ได้ยอมรับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศได้ทั้งหมด 

สังคมยังคงมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่ม LGBT ตร�บเท่�ที่พวกเข�อยู่ภ�ยใต้กรอบบ�งอย่�งของสังคม คว�มชิงชังอ�จแฝงตัว

อยู่ภ�ยในจิตใจและคนบ�งส่วนในสังคมก็ยังไม่ได้แสดงคว�มคิดเห็นออกม�อย่�งเปิดเผย 

• สังคมข�ดคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มต้องก�รและปัญห�เฉพ�ะที่ LGBT กำ�ลังประสพอยู่

• ปัญห�ที่ยิ่งใหญ่และสำ�คัญที่สุดที่กลุ่ม LGBT ไทยต้องเผชิญคือก�รยอมรับจ�กคนในครอบครัว เนื่องจ�กก�รเค�รพ

พ่อแม่ ก�รพย�ย�มทำ�ต�มคว�มหวังของพ่อแม่ และก�รรักษ�ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล เป็นพื้นฐ�นสำ�คัญในก�รดำ�รงชีวิต

ของคนไทย แต่ในบ�งกรณีกลับกล�ยเป็นเรื่องสวนท�งกับผู้ที่มีวิถีท�งเพศหรืออัตลักษณ์ท�งเพศที่ถือว่�ไม่สอดคล้อง

กับบรรทัดฐ�นของสังคม



8 | รายงานในบริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in Asia)

บทสรุปผู ้บร ิหาร

ศาสนา:

• ศ�สน�เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อคว�มเข้�ใจและก�รรับรู้เกี่ยวกับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศในสังคมไทย คนไทยส่วน

ใหญ่นับถือศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ท ซึ่งมีมุมมองเชิงลบต่อวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่ ไม่เป็นไปต�มบรรทัดฐ�น

ท�งสังคม โดยมองว่�เป็นกรรมจ�กก�รทำ�บ�ปในช�ติที่ผ่�นม�หรือเป็นก�รข�ดคว�มส�ม�รถในก�รควบคุมคว�มต้องก�ร

ท�งเพศ

• ประช�กรไทยประม�ณร้อยละ 5 นับถือศ�สน�อิสล�ม และส่วนใหญ่อ�ศัยอยู่ ในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ประช�กรกลุ่มนี้

มีคว�มเป็นอนุรักษ์นิยมค่อนข้�งสูงและไม่ค่อยเห็นด้วยกับกลุ่ม LGBT  โดยในพื้นที่เหล่�นั้นพบเห็นคว�มเคลื่อนไหวและ

กิจกรรมที่มี LGBT เป็นศูนย์กล�งอยู่น้อย

ร�ยง�นฉบับนี้ยังรวมไปถึงประเด็นเฉพ�ะเรื่องสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ ก�รจ้�งง�นและสิทธิในก�รมีที่อยู่อ�ศัย ก�รศึกษ�และเย�วชน 

สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี คว�มสัมพันธ์ในครอบครัว สื่อและเทคโนโลยีส�รสนเทศ รวมทั้งกฎหม�ย สิทธิมนุษยชน และก�รเมือง

การจ้างงานและสิทธิในการมีที่อยู่อาศัย:

• LGBT ต้องเผชิญกับก�รเลือกปฏิบัติในที่ทำ�ง�นเนื่องจ�กสังคมมีคว�มค�ดหวังในก�รแสดงบทบ�ทท�งเพศในสถ�นที่

ทำ�ง�นและในสังคมโดยรวม ปัจจุบันมี LGBT จำ�นวนม�กเลือกที่จะไม่แสดงสถ�นภ�พของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงก�รถูกตี

ตร�และเลือกปฏิบัติ ร�ยง�นหล�ยฉบับระบุว่� LGBT ถูกปฏิเสธในก�รเลื่อนตำ�แหน่ง บ�งคนถูกไล่ออกจ�กง�นหลังจ�กที่

เปิดเผยวิถีท�งเพศของพวกเข� และมีก�รตั้งคำ�ถ�มที่ ไม่เหม�ะสมในระหว่�งก�รสัมภ�ษณ์ง�นจ�กก�รเปิดเผยวิถีท�งเพศและ

อัตลักษณ์ท�งเพศ ในขณะที่คนข้�มเพศซึ่งไม่ส�ม�รถปิดบังสถ�นภ�พตัวตนของพวกเข�ได้รับผลกระทบจ�กก�รถูกเลือก

ปฏิบัติในก�รจ้�งง�นม�กที่สุดในประเทศไทย และมักจะถูกจำ�กัดให้ทำ�ง�นอยู่เพียงไม่กี่ประเภท เช่น ง�นบริก�รต้อนรับแขก 

ง�นบันเทิง และธุรกิจบริก�รท�งเพศ นอกจ�กนี้ LGBT ยังไม่ได้รับก�รยอมรับในแง่ของก�รมีคว�มสัมพันธ์ (ก�รสมรส

และก�รมีครอบครัว) ซึ่งทำ�ให้เกิดคว�มไม่เท่�เทียมกันระหว่�งคู่รักเพศเดียวกันกับคู่รักต่�งเพศ ในก�รเข้�ถึงบริก�รท�ง

สังคม ก�รประกันชีวิตคู่และผลประโยชน์ รวมไปถึงก�รกู้ยืมเงินธน�ค�รร่วมกัน

การศึกษาและเยาวชน: 

• ประเด็นเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศไม่ได้รวมอยู่ ในเพศศึกษ�อย่�งเป็นท�งก�รและหลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้น

ฐ�นของประเทศไทย นอกจ�กจะไม่มีก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ดังกล่�วในชั้นเรียนแล้ว ยังมีก�รนำ�เสนอข้อมูลเชิงลบเกี่ยวกับ 

LGBT  ในหนังสือเรียนที่แสดงให้เห็นว่�กะเทยเป็นคนผิดปกติ  เกิดเป็นสภ�พแวดล้อมในก�รเรียนรู้ที่เป็นอันตร�ยต่อ

เย�วชนที่เป็น LGBT  และยิ่งเลวร้�ยไปอีกเมื่อมีกฎระเบียบลงโทษและกดดันให้นักเรียนใส่เครื่องแบบนักเรียนเป็น ‘ช�ย’ 

หรือ ‘หญิง’ ต�มเพศที่พวกเข�ได้จดทะเบียน

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: 

• ปัญห�สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ของ LGBT ในประเทศไทยมีอยู่หล�ยประก�ร ที่สำ�คัญได้แก่ เอชไอวี ก�รผ่�ตัดแปลงเพศ 

(SRS) และก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ จ�กก�รศึกษ�ค้นพบข้อมูลหลักฐ�นอย่�งชัดเจนว่�ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ยและส�ว

ประเภทสองมีอัตร�ก�รติดเชื้อเอชไอวีอยู่สูง แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลหรือร�ยง�นเกี่ยวกับก�รติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประช�กร 

LGBT อื่นๆ  ก�รผ่�ตัดแปลงเพศมีอยู่แพร่หล�ย โดยมีข้อมูลที่แสดงว่�ประเทศไทยมีก�รผ่�ตัดแปลงเพศช�ยเป็นหญิง 

(MTF SRS) เป็นจำ�นวนม�กที่สุดในโลก อย่�งไรก็ต�ม ก�รผ่�ตัดแปลงเพศจ�กหญิงเป็นช�ย (FTM SRS) ยังไม่ได้รับ

ก�รพัฒน�เท่�ที่ควร  ยังมีร�ค�สูงและไม่ส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รได้ง่�ยเหมือนกับก�รผ่�ตัดแปลงเพศช�ยเป็นหญิง ในแง่ของ

กฎหม�ย คนข้�มเพศยังไม่ส�ม�รถเปลี่ยนเพศสภ�วะของตนในเอกส�รแสดงตัวตนและสถ�นะท�งกฎหม�ยได้ถึงแม้ว่�พวก

เข�จะได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศแล้วก็ต�ม ส่วนประเด็นเรื่องคว�มส�ม�รถขององค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT ปัจจุบันยังข�ด

เงินทุนและโครงก�รศึกษ�วิจัยที่ชี้ ให้เห็นปัญห�สุขภ�พของกลุ่ม LGBT ที่นอกเหนือไปจ�กเอชไอวี ขณะที่ยังมีร�ยง�นถึง

ปัญห�ก�รตีตร�และเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ว่�ยังคงปร�กฏอยู่ ในระบบบริก�รสุขภ�พ 
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ครอบครัวและสังคม:

• ในขณะที่ LGBT จำ�นวนหนึ่งได้รับก�รยอมรับจ�กครอบครัวเพร�ะแสดงออกซึ่งคว�มกตัญญู ทำ�หน้�ที่สอดคล้องกับ

บทบ�ทที่ครอบครัวยอมรับ และประพฤติตนเป็น “คนดี” ส่วนผู้ที่เลือกจะไม่ทำ�หรือไม่ส�ม�รถที่จะแสดงบทบ�ทเหล่�นี้ ได้ยัง

ต้องเผชิญกับปัญห�และคว�มท้�ท�ยต่อไป สังคมไทยมีก�รยอมรับกลุ่ม LGBT ในระดับหนึ่ง แต่ LGBT หล�ยคนยังคง

ถูกกีดกันจ�กครอบครัว ก�รศึกษ� สื่อ กฎหม�ย รัฐบ�ล โครงสร้�งท�งเศรษฐกิจและศ�สน� ตลอดจนสถ�บันและองค์กร

ต่�งๆ นอกจ�กนี้ ยังพบคว�มขัดแย้งระหว่�งภ�พลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นสวรรค์สำ�หรับก�รท่องเที่ยวของ LGBT 

ในส�ยต�ช�วโลก กับก�รยอมรับ LGBT และสถ�นก�รณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย

สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ:

• สื่อมวลชนไทยโดยทั่วไปมักกล่�วถึง LGBT ในเชิงลบหรือเป็นตัวละครตลกในร�ยก�รโทรทัศน์ ประเทศไทยยังข�ดสื่อ

อย่�งเป็นท�งก�รที่ร�ยง�นก�รคุกค�ม ก�รเลือกปฏิบัติ และคว�มรุนแรงที่มีต่อกลุ่ม LGBT ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภ�พลักษณ์

และสร้�งทัศนคติที่ดีต่อ LGBT  ในประเทศ

ประเด็นสุดท้�ยในก�รเสวน�เป็นก�รศึกษ�ถึงคว�มส�ม�รถขององค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT ในประเทศไทย องค์กรที่ลงทะเบียน

กับกระทรวงมห�ดไทยต้องผ่�นกระบวนก�รที่ซับซ้อนเนื่องจ�กข้อกำ�หนดและเงื่อนไขท�งร�ชก�ร เช่นก�รตรวจสอบโดยตำ�รวจ 

คว�มจำ�เป็นที่จะต้องมีสม�ชิกในคณะกรรมก�ร 3 คนเป็นอ�ส�สมัครทำ�ง�นให้กับองค์กร (CHANINAT & LEEDS, 2014) 

องค์กรจะต้องลงทะเบียนเป็นมูลนิธิท้องถิ่น สม�คม หรือองค์กรเอกชนต่�งประเทศ เนื่องจ�กองค์กรพัฒน�เอกชน (NGO) ไม่

ส�ม�รถใช้ได้อย่�งเป็นท�งก�ร ขั้นตอนเหล่�นี้กล�ยเป็นเรื่องหนักใจและข้องใจสำ�หรับองค์กรหล�ยแห่งที่จะต้องแสดงหลักฐ�นก�ร

เงินอย่�งน้อย 200,000 บ�ท เพื่อที่จะลงทะเบียน (CHANINAT & LEEDS, 2014) ประเด็นนี้กล�ยเป็นปัญห�สำ�หรับองค์กร

ใหม่ๆ ที่เพิ่งเริ่มทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชนเพื่อ LGBT และไม่ได้ก่อตั้งขึ้นอย่�งเป็นระบบเหมือนกับองค์กรที่ทำ�ง�นด้�นเอชไอวี และ

เนื่องจ�กประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ถูกหยิบยกโดยผ่�นมุมมองก�รทำ�ง�นด้�นส�ธ�รณสุขในตั้งแต่ในอดีต ดังนั้น องค์กรที่ทำ�ง�น

เพื่อ LGBT ที่ดำ�เนินง�นเรื่องก�รป้องกันและดูแลรักษ�เอชไอวีจึงได้รับเงินสนับสนุนจ�กในประเทศและต่�งประเทศม�กกว่� ใน

ขณะที่องค์กรขน�ดเล็กและกลุ่มที่ ไม่ได้มุ่งเน้นทำ�ง�นเฉพ�ะเรื่องเอชไอวี รวมทั้งกลุ่มที่ทำ�ง�นกับประช�กร LGBT กลุ่มย่อยก็ยัง

มีคว�มต้องก�รคว�มช่วยเหลือและก�รสนับสนุนเช่นกัน นอกจ�กนี้ เครือข่�ยและก�รทำ�ง�นร่วมกันอย่�งมีประสิทธิภ�พระหว่�ง

กลุ่ม LGBT และองค์กรต่�งๆ มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รกำ�หนดทิศท�งที่ชัดเจนสำ�หรับก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�เพื่อ LGBT

The participants at the national dialogue
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สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะในร�ยง�นฉบับนี้ม�จ�กง�นเสวน�ของกลุ่ม LGBT แห่งช�ติที่จัดขึ้น รวมทั้งก�รศึกษ�ของผู้เขียนร�ยง�นเอง ข้อเสนอ

แนะต่�งๆ เป็นคว�มพย�ย�มที่จะปรับปรุงบริบทท�งสิทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชน LGBT ในประเด็นต่�งๆ ที่ ได้อธิบ�ยในข้�ง

ต้น โดยก�รระบุถึงประเด็นปัญห�สิทธิมนุษยชนโดยตรง ก�รศึกษ�วิจัยและก�รขับเคลื่อนประเด็นที่ถูกละเลย

ข้อเสนอแนะที่สำ�คัญ ได้แก่ ก�รยอมรับบุคคลข้�มเพศอย่�งเป็นท�งก�รและอนุญ�ตให้พวกเข�ส�ม�รถเปลี่ยนเพศของตนเองใน

เอกส�รท�งกฎหม�ย ก�รเค�รพสิทธิคว�มเป็นพลเมืองของ LGBT ก�รออกกฎหม�ยต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติเพื่อปกป้องสิทธิ

และศักดิ์ศรีของ LGBT และก�รรับรองท�งกฎหม�ยในก�รสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ LGBT ส�ม�รถ

เข้�ถึงผลประโยชน์ท�งสังคมได้เช่นเดียวกับคู่รักที่เป็นเพศตรงข้�ม ก�รรับรองสิทธิต่�งๆเหล่�นี้ยังมีส่วนช่วยเรื่องก�รจ้�งง�นและ

ที่อยู่อ�ศัยของ LGBT และเป็นก�รส่งเสริมสิทธิที่เท่�เทียมกันของพลเมืองที่เป็น LGBT ในสังคมวงกว้�ง 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและได้รับการร้องขอให้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนของ LGBT ตัวอย่างเช่น: 

• กระทรวงก�รคลังรับประกันก�รเข้�ถึงผลประโยชน์และค่�ตอบแทนของคู่รัก LGBT ให้เท่�เทียมกับคู่รักท่ีเป็นเพศตรงข้�ม 

• กระทรวงศึกษ�ธิก�รคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐ�นของนักเรียนทุกคนในก�รเข้�รับก�รศึกษ�อย่�งเท่�เทียมและก�รป้องกันก�ร

เลือกปฏิบัติ 

• กระทรวงส�ธ�รณสุขพัฒน�บริก�รสุขภ�พที่หล�กหล�ยสำ�หรับ LGBT  โดยให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ในทุกจังหวัด 

ข้อเสนอแนะในการยกระดับสิทธิของบุคคลข้ามเพศ มีดังต่อไปนี้ 

• อนุญ�ตให้บุคคลข้�มเพศส�ม�รถเปลี่ยนเพศของพวกเข�ในเอกส�รท�งกฎหม�ยได้

• จัดบริก�รสุขภ�พที่ครอบคลุมและตอบสนองคว�มต้องก�รให้บุคคลข้�มเพศ

• ให้นักเรียนที่เป็นบุคคลข้�มเพศส�ม�รถเลือกใส่เครื่องแบบนักเรียนได้เอง

ตัวอย่างข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ:

• ศ�สน�: จัดเวทีอภิปร�ยเกี่ยวกับศ�สน� จิตวิญญ�ณ วิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ 

• ก�รจ้�งง�น: ตั้งองค์กรภ�คประช�สังคมเพื่อจัดก�รปัญห�เกี่ยวกับก�รจ้�งง�น LGBT

• ที่อยู่อ�ศัย: ภ�ครัฐและสถ�บันที่เกี่ยวข้องต่�งๆ ต้องสร้�งหลักประกันและส่งเสริมสิทธิในก�รมีที่อยู่อ�ศัยที่ปลอดภัยและ

ร�ค�ไม่แพงเกินไปสำ�หรับ LGBT

• ก�รศึกษ�: ให้รวมประเด็นเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ ตลอดจนก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้เข้�ในหลักสูตรก�ร

ศึกษ�ของโรงเรียนอย่�งเป็นท�งก�ร  

• สุขภ�พ: พัฒน�หลักสูตรก�รให้บริก�รสุขภ�พสำ�หรับกลุ่ม LGBT  เพื่อให้ผู้ให้บริก�รด้�นสุขภ�พได้ศึกษ�

• ครอบครัว: เปิดศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�และบริก�รเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน LGBT และครอบครัวของพวกเข� กิจกรรมดัง

กล่�วจะเป็นก�รสำ�รวจท�งสังคมเกี่ยวกับคว�มต้องก�รเฉพ�ะของครอบครัว LGBT  ไปด้วย

• สื่อ: จัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อตรวจสอบก�รสื่อภ�พลักษณ์ของบุคคลที่เป็น LGBT 

• คว�มส�ม�รถขององค์กร: เพื่อให้องค์กร LGBT  ต่�งๆ ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นและขับเคลื่อนนโยบ�ยต่�งๆ 

ร่วมกับพันธมิตรหรือหน่วยง�นภ�คีอื่นๆ ที่ ไม่ได้ดำ�เนินง�นเรื่อง LGBT  โดยตรง

• เงินทุน: ให้ผู้บริจ�คสนับสนุนองค์กรที่ ไม่ได้จดทะเบียนให้ได้รับเงินทุนม�จัดตั้งและพัฒน�องค์กรใหม่ๆ
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LGBT ทั่วโลกยังคงเผชิญกับปัญห�คว�มท้�ท�ยต่�งๆ ตั้งแต่ก�รข�ดโอก�สในก�รทำ�ง�น (SEARS & MALLORY, 2011) ไม่

ได้รับคว�มเป็นธรรมเมื่อเข้�รับบริก�รสุขภ�พ (WINTER, 2012) ก�รห�ที่อยู่อ�ศัย (GRANT, MOTTET และ TANIS, 2011) 

และก�รศึกษ� (BURNS, 2011) ที่เลวร้�ยไปกว่�นั้นยังมีกรณีที่เลสเบี้ยนถูก “ข่มขืนเพื่อเปลี่ยนเพศสภ�วะ” หรือที่เรียกในภ�ษ�

อังกฤษว่� CORRECTIVE RAPE  (BROWN, 2012) และยังมี LGBT จำ�นวนม�กถูกฆ่�ในประเทศต่�งๆ แม้ว่�จะมีก�รเรียก

ร้องคว�มเสมอภ�คและเสรีภ�พจ�กก�รถูกแบ่งแยกและก�รกดขี่ ในปี พ.ศ. 2555 TRANSGENDER EUROPE ร�ยง�นว่�มีคน

ข้�มเพศ 1,083 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของก�รฆ�ตกรรมระหว่�งปี พ.ศ.2551 - 2555 

ในปี พ.ศ. 2554 สภ�สิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ ลงมติรองรับ UN HUMAN RIGHTS COUNCIL RESOLUTION 

17/19 ซึ่งเป็นก�รปูท�งให้หน่วยง�นในสหประช�ช�ตินำ�โดย UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH 

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR) จัดทำ�ร�ยง�นเกี่ยวกับสถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับวิถี

ท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศเป็นครั้งแรก โดยในร�ยง�นแสดงข้อมูลหลักฐ�นว่�วิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่แตกต่�งของ

กลุ่ม LGBT ทำ�ให้พวกเข�ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับคว�มไม่เสมอภ�คในก�รจ้�งง�น ก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ และก�รศึกษ� อีกทั้ง

ยังถูกลงโทษท�งกฎหม�ย โดนทำ�ร้�ยและฆ�ตกรรม (OHCHR, 2011) น�ย NAVI PILLAY หนึ่งในเอกอัคร�ชทูต ได้เรียกร้องให้

ประเทศสม�ชิกในสหประช�ช�ติม�ร่วมกันเขียนประวัติศ�สตร์ใหม่ด้วยก�รดำ�เนินง�นและผลักดันให้ก�รเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT 

สิ้นสุดลง 

ข้อเรียกร้องดังกล่�วได้รับก�รตอกย้ำ�อีกครั้งในเดือนธันว�คม ปี พ.ศ. 2554 โดยน�ง HILARY CLINTON อดีตรัฐมนตรี

ของสหรัฐอเมริก� ในวันสิทธิมนุษยชนส�กล ซึ่งได้เน้นว่� LGBT ซึ่งเป็น “ชนกลุ่มน้อยที่มองไม่เห็น” มักถูกจับกุม โดนทุบตี

ทำ�ร้�ยร่�งก�ย และบ�งกรณีถูกคุกค�มจนถึงชีวิต LGBT จำ�นวนม�ก “ได้รับก�รปฏิบัติด้วยคว�มเกลียดชังและโดนใช้คว�มรุนแรง

จ�กคนในสังคมของพวกเข�เอง ในขณะที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งควรจะทำ�หน้�ที่ปกป้องคนกลุ่มนี้ ก็กลับหันหนีหรือบ่อยครั้งถึงขั้น

เข้�ร่วมใช้คว�มรุนแรงนั้นไปด้วย ในปี พ.ศ. 2552 ยูกันด�ได้ยกร่�งกฎหม�ยให้พฤติกรรมรักเพศเดียวกันถือเป็นคว�มผิดต้อง

โทษจำ�คุก แม้กระบวนก�รออกกฎหม�ยจะล่�ช้�แต่ในเดือนธันว�คม ปี พ.ศ. 2556 “กฎหม�ยต่อต้�นก�รรักร่วมเพศ 2014” ได้

ผ่�นก�รอนุมัติจ�กรัฐสภ�ของยูกันด� และลงน�มโดยประธ�น�ธิบดีในเดือนกุมภ�พันธ์ปี พ.ศ. 2557 ให้มีผลบังคับใช้ และเป็นผลให้
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คว�มสัมพันธ์และก�รแต่งง�นของคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน (SAME-SEX MARRIAGE) จะต้องโทษจำ�คุกตลอดชีวิต นอกจ�กนี้ ห�ก

มีก�รรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นในเรือนจำ�ก็จะถูกลงโทษซ้ำ�ไปอีกด้วย  

ในเดือนมิถุน�ยน ปี พ.ศ. 2556 รัสเซียเริ่มบังคับใช้กฎหม�ยซึ่งมีข้อคว�ม “ห้�มโฆษณ�เผยแพร่ก�รมีคว�มสัมพันธ์ท�งเพศ

ที่ ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในหมู่เย�วชน” โดยกำ�หนดโทษเป็นค่�ปรับตั้งแต่ 4000 รูเบิล สำ�หรับบุคคล และ 1,000,000 รูเบิล สำ�หรับ

องค์กร (BBC, 2013) ห�กพบว่�มีก�รให้ข้อมูลเกี่ยวกับก�รรักเพศเดียวกันกับเย�วชนที่อ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี  ปัจจุบันนี้ มี 83 

ประเทศที่ยังคงบังคับใช้กฎหม�ยลงโทษผู้ที่รักเพศเดียวกัน โดย 7 ประเทศ ในจำ�นวนนี้ระว�งโทษประห�รชีวิตในก�รมีคว�ม

สัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ในขณะที่มีประเทศน้อยกว่� 50 ประเทศลงโทษก�รเลือกปฏิบัติต่อเกย์ และมีเพียง 19 ประเทศที่ห้�มไม่ให้

เลือกปฏิบัติบนพื้นฐ�นของคว�มแตกต่�งของอัตลักษณ์ท�งเพศ (USAID, N.D.)

เมื่อวันที่ 6 ธันว�คม พ.ศ. 2554 น�ยบ�รัก โอบ�ม� ประธ�น�ธิบดีสหรัฐออกบันทึกข้อตกลงระหว่�งประเทศในก�รดำ�เนินก�ร

เพื่อพัฒน�คว�มก้�วหน้�ด้�นสิทธิมนุษยชนของ LGBT โดยบันทึกดังกล่�วกำ�กับหน่วยง�นในต่�งประเทศให้ดูแลพันธกิจท�งก�ร

ทูตและก�รให้คว�มช่วยเหลือของสหรัฐอเมริก�มีส่วนช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ 

วันที่ 7 มีน�คม พ.ศ. 2555 น�ยบัน คี มูน เลข�ธิก�รสหประช�ช�ติส่งข้อคว�มในระหว่�งก�รประชุมคณะมนตรีด้�นสิทธิมนุษย

ชนเกี่ยวกับปัญห�ก�รใช้คว�มรุนแรงและก�รเลือกปฏิบัติบนพื้นฐ�นของคว�มแตกต่�งในวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ โดยชี้ ให้

เห็นว่�รูปแบบของคว�มรุนแรงและก�รเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเพร�ะพวกเข�เป็น LGBT โดยน�ย บัน คี มูนกล่�วว่� “นี่คือ

โศกน�ฏกรรมต่อผู้ที่ ได้รับผลกระทบและเป็นมลทินในจิตสำ�นึกโดยรวมของเร�” นอกจ�กนี้ ยังเป็นก�รละเมิดกฎหม�ยส�กล และที่

สำ�คัญเข�เน้นว่� “ถึงเวล�แล้วที่ทุกฝ่�ยต้องลงมือแก้ปัญห�” 

 ประวัติศาสตร์ของกลุ่ม	LGBT	และการต่อสู้เพื่อสิทธิในประเทศไทย	

  ประเทศไทยมีประวัติศ�สตร์เกี่ยวกับก�รรักเพศเดียวกันและก�รข้�มเพศม�ย�วน�น โดยมีพฤติกรรมเกิดขึ้น

ม�กม�ยที่ถือว่�ไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐ�นท�งสังคมแบบรักต่�งเพศ แต่ก็ไม่ได้ถูกบันทึกเอ�ไว้อย่�งเป็นท�งก�ร

เนื่องจ�กองค์กรภ�ครัฐ องค์กรศ�สน� และสถ�บันก�รศึกษ�มองว่�เป็นเรื่องไม่ปกติ พฤติกรรมเหล่�นี้ขัดแย้ง

กับศีลธรรม บรรทัดฐ�น วัฒนธรรมในก�ร “รักษ�หน้�” และคว�มเชื่อในพุทธศ�สน�นิก�ยเถรว�ท ต่อม�ก�ร

รักเพศเดียวกันและก�รข้�มเพศได้กล�ยเป็นวัฒนธรรมย่อยที่เริ่มยอมรับได้ในเมืองไทย แต่ทัศนคติของสังคมที่

มีต่อคนกลุ่มนี้ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่�งเต็มที่นัก (JACKSON, 1999) อีกทั้งยังไม่มีก�รรับรองสถ�นะท�ง

กฎหม�ยและเป็นประเด็นที่รวมอยู่ในนโยบ�ยส�ธ�รณะอย่�งเป็นท�งก�ร (HISTORY OF THAI LGBTS, 2009) 

พระพุทธศ�สน�นิก�ยเถรว�ทเป็นศ�สน�ที่คนไทยส่วนใหญ่นับถือและมีอิทธิพลอย่�งม�กต่อวัฒนธรรมประเพณี

ของไทยและทัศนคติค่�นิยมของสังคมโดยรวม ด้วยเหตุนี้ นักวิช�ก�รที่ศึกษ�แนวคว�มคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับ

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทยจึงมักศึกษ�ถึงแนวคิดในพระไตรปิฎกและข้อปฏิบัติท�งศ�สน� พุทธศ�สน�ที่

อธิบ�ยถึงพฤติกรรมที่ ไม่เป็น “บรรทัดฐ�นแบบรักต่�งเพศ” (NON-HETERONORMATIVE ) พบอยู่ ในคัมภีร์

พระไตรปิฎกในส่วนที่เป็นพระวินัยปิฎก (JACKSON, 2006) ซึ่งจัดประเภทของคนออกเป็น 4 กลุ่มเพศเฉพ�ะ 

ได้แก่ ช�ย หญิง อุภโตพยัญชนก (ผู้ที่มีอวัยวะและปร�กฏลักษณะท�งก�ยของทั้งช�ยและหญิง) และบัณเฑ�ะก์ 

(ช�ยที่แต่งก�ยเป็นหญิง) (JACKSON, 1997A) ซึ่งคว�มหล�กหล�ยท�งเพศเหล่�นี้มักจะถูกแปลโดยใช้คำ�รวม

ว่� “กะเทย” โดยครอบคลุมวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่หล�กหล�ยไม่ว่�จะเป็นคนที่มีอวัยวะเพศทั้งช�ย

และหญิง คนที่แต่งก�ยเป็นเพศตรงข้�ม คนข้�มเพศ และคนรักเพศเดียวกัน  (JACKSON, 1997A) PETER 

A. JACKSON นักวิช�ก�รที่มีชื่อเสียงท�งด้�นวัฒนธรรมไทย ศ�สน� และเพศวิถีระบุว่� “ไม่ว่�พุทธศ�สน�จะมี

อิทธิพลต่อก�รพัฒน�ท�งคว�มคิดที่แพร่หล�ยของไทยม�อย่�งไรก็ต�ม แนวคิดเกี่ยวกับเพศทั้งท�งร่�งก�ยและ

จิตใจ พฤติกรรมท�งเพศ และเพศวิถี ผสมปนเปกันอยู่ ในคำ�ว่� “บัณเฑ�ะก์” และคำ�ว่� “กะเทย” โดยคำ�ศัพท์ทั้ง

สองเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดก�รแบ่งแยกท�งเพศ ห�กแม้ว่�พุทธศ�สน�ไม่ได้เป็นแหล่งที่ม�ของแนวคว�มคิดเกี่ยว
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กับกะเทยที่แพร่หล�ยอยู่ในประเทศไทย อย่�งน้อยที่สุด   ก็มีส่วนสนับสนุนแนวคิดแบบดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วในเรื่อง

นี้ “ (JACKSON, 1997A) 

นอกจ�กนี้ ภ�พจิตรกรรมฝ�ผนังในวัดจำ�นวนม�กตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (1782 AD-ปัจจุบัน) แสดง

ให้เห็นถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในหมู่ช�ยและหญิงไทย (HAUSER, ND) อีกทั้งยังมีเรื่องเล่�ของคนรัก

เพศเดียวกันรวมถึงพฤติกรรมที่ ไม่เป็น HETERONORMATIVE ที่พบบ่อยในกลุ่มข้�ร�ช-บริพ�รทั้งช�ยและ

หญิง และห�กย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธย� (1351-1767 AD) ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวบรม

ไตรโลกน�ถ มีก�รออกกฎหม�ยพระร�ชกฤษฎีก�ห้�มมิให้น�งสนมและน�งกำ�นัลหญิงมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 

โดยห�กฝ่�ฝืนจะต้องถูกลงโทษด้วยก�รโบยด้วยแส้หนัง 50 ครั้ง และถูกสักรอบคอแห่ประจ�นรอบกำ�แพง

พระร�ชวัง ส่วนคำ�ว่� “เล่นสว�ท” เป็นคำ�โบร�ณที่ ใช้กล่�วถึงข้�ร�ชบริพ�รที่เป็นช�ยรักช�ย กรณีที่ ได้รับก�ร

กล่�วข�นถึงม�กในเรื่องนี้เป็นเรื่องร�วของ หม่อมไกรสร ผู้ถูกกล่�วห�ว่�มีคว�มสนิทสนมใกล้ชิดกับมห�ดเล็ก

อีกคนหนึ่งในพระร�ชวัง (HISTORY OF THAI LGBTS, 2009)

ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้เปลี่ยนก�รปกครองจ�กระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์ม�เป็นประช�ธิปไตยแบบ

มีพระมห�กษัตริย์เป็นประมุข ในช่วงเวล�นี้แนวคิดเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมของช�ติ” เริ่มแพร่หล�ยและมีอิทธิพล

ต่อวิธีคิดของสังคมม�จนถึงทุกวันนี้ แนวคว�มคิดเรื่องเพศสภ�วะแบบดั้งเดิมถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในก�ร

จัดระเบียบสังคม (BARME, 1993 AND WINICHAKUL, 1994) และเกิดก�รนิย�มว่�หญิงและช�ยไทยควร

จะแสดงออกท�งเพศวิถีของตนอย่�งไร ในก�รจัดตั้งรัฐสมัยใหม่ของประเทศไทยมีก�รหยิบเอ�แนวคิดร่วมสมัย

เกี่ยวกับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศผ่�นสถ�บันท�งสังคมต่�งๆ เช่น โรงเรียน ตำ�รวจ และทห�ร คว�มเข้�ใจ

ในเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศแบบเก่�ที่ค่อนข้�งยืดหยุ่นถูกแทนที่ด้วยแนวคิดที่เข้มงวดม�กขึ้นแต่ถูก

ทำ�ให้เข้�ใจว่�เป็นวิธีคิดแบบ “สมัยใหม่” และคือสิ่งที่ควรจะเป็น เป็นผลให้ก�รรับรู้ท�งสังคมเกี่ยวกับวิถีและอัต

ลักษณ์ของเพศสภ�วะฝังลึกอยู่ในสังคมจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคว�มเชื่อของศ�สน�พุทธ ที่ตัดสินคุณง�มคว�ม

ดีของบุคคลและวิธีที่คนแสดงออกท�งเพศ 

แนวคว�มคิดท�งสังคมวิทย�เห็นว่�บทบ�ทท�งเพศเป็นพลังสำ�คัญในก�รสร้�งคนให้เป็นคนดีหรือไม่ดีในสังคมไทย

โดยเป็นตัวกำ�หนดคว�มรู้สึกภ�คภูมิใจและคว�มรู้สึกว่�เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ไม่ใช่เรื่องน่�แปลกใจว่�ก�รยึดมั่น

ในคุณง�มคว�มดีนั้นถือเป็นคุณค่�หลักในก�รดำ�รงชีวิตของคนไทยและมีส่วนทำ�ให้คนเกิดคว�มรู้สึกว่�ก�รยึดมั่น

ในบทบ�ทท�งเพศที่ ได้รับก�รปลูกฝังม�เพื่อแสดงคุณลักษณะและศีลธรรมอันดีง�มของตัวเองเป็นเรื่องที่น่�ภ�ค

ภูมิใจ คว�มพย�ย�มในก�รรับเอ� “คว�มเป็นวัฒนธรรมท�งตะวันตก” (WESTERNIZATION) ในก�รพัฒน�

ประเทศไทยมีแบบอย่�งม�จ�กก�รเคลื่อนไหวของกลุ่มชนชั้นกล�งยุควิคตอเรียน (VICTORIAN) ในยุโรปและมี

ร�กฐ�นที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะที่ดีง�มของเพศวิถี (MOSS, 1985) ดังนั้นแนวคิดเรื่องคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศจึงถูกตัดสิน นอกจ�กนี้  PETER A. JACKSON นักวิช�ก�รแถวหน้�ในเรื่องเพศภ�วะและเพศวิถีใน

เมืองไทยชี้ว่�สิ่งเหล่�นี้เป็นก�รกระทำ�เพื่อสร้�งภ�พให้ประเทศไทยเป็น “ประเทศอ�รยะ” ในส�ยต�ของช�ติที่มีอำ�น�จ

อ�ณ�นิคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศ�สตร์ก�รอยู่รอดของช�ติ (JACKSON, 2003) อิทธิพลท�งคว�มคิด

แบบตะวันตกเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีที่เข้�ม�ได้ท้�ท�ยแนวคิดเกี่ยวกับเพศที่ยึดติดอยู่กับศีลธรรมของไทยซึ่งค่อยๆ 

ลดคว�มสำ�คัญลงจ�กยุคเฟื่องฟูของระบบขุนน�งก่อนยุคล่�อ�ณ�นิคม

หลังจ�กก�รยกเลิกระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์และประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเกิดขึ้น ชุมชนเกย์ค่อยๆ

ก่อตัวขึ้นและส�ม�รถพบเห็นคนรักเพศเดียวกันปร�กฏตัวเพิ่มขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็มักมีร�ยง�นพ�ดหัว

ข่�วเกี่ยวกับเรื่องร�วของคนรักเพศเดียวกันในทำ�นองเสียห�ย ประกอบกับที่ ในช่วงเวล�นี้ผู้ช�ยที่เป็นเกย์และ

สตรีข้�มเพศเริ่มหันไปทำ�ง�นบริก�รท�งเพศและข้องเกี่ยวกับอ�ชญ�กรรมม�กขึ้นเนื่องจ�กถูกกีดกันท�งสังคม

และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่น่�เสียด�ยเพร�ะก�รเข้�ไปพัวพันในวงก�รเหล่�นั้นยิ่งทำ�ให้สื่อลดคุณค่�และนำ�พวกเข�ไป

ใช้นำ�เสนอต่อในท�งเสียห�ย ตัวอย่�งเช่น หนังสือพิมพ์ร�ยวัน ศรีกรุง ฉบับวันที่ 20 มิถุน�ยน พ.ศ. 2478 

ร�ยง�นข่�วซ่องเกย์ซึ่งบริห�รโดยเจ้�ของธุรกิจชื่อน�ยก�รุณ ผ�สุข หรือที่รู้จักกันในน�มว่� “ถั่วดำ�” บทคว�ม

นี้เรียกคว�มสนใจของคนจำ�นวนม�ก และภ�พที่นำ�เสนอเกี่ยวกับซ่อง ก�รรักร่วมเพศ และคนข้�มเพศในบทคว�ม
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ทำ�ให้เกิดคว�มเสื่อมเสียต่อกลุ่ม LGBT โดยหลังจ�กข่�วนี้ถูกตีแผ่ออกไป คำ�ว่� “ถั่วดำ�” ถูกใช้พูดถึงก�รมี

เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักและกล�ยเป็นคำ�ที่สื่อคว�มหม�ยในท�งที่ ไม่ดี ก�รใส่อ�รมณ์คว�มรู้สึกของสื่อเข้�ไป

ในประเด็นเกี่ยวกับก�รรักเพศเดียวกันยังคงมีต่อเนื่องม�จนถึงยุคหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 ที่ภ�พลักษณ์

ของ LGBT กล�ยเป็นเหมือนกับพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมจรรย�และอ�ชญ�กรรม และยิ่งทำ�ให้สังคมเข้�ใจว่�

พฤติกรรมที่ผิดแปลกไปจ�กบรรทัดฐ�นก�รรักต่�งเพศ (NON-HETERONORMATIVE) เป็นคว�มผิดปกติท�ง

จิต (JACKSON, 1997B)

ช�ว LGBT เริ่มแสดงตัวตนเพิ่มม�กขึ้นและมีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศม�กขึ้นเมื่อมีช�วต่�งช�ติโดยเฉพ�ะจ�ก

ประเทศตะวันตกหล�ยประเทศย้�ยเข้�ม�ทำ�ง�นในยุคหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 (HISTORY OF LGBT, 2009) 

ก�รขย�ยตัวของสื่ออย่�งรวดเร็วในยุด 1950 และผลกระทบจ�กโลก�ภิวัตน์ในทศวรรษต่อม�ก็มีส่วนทำ�ให้เกิด

ข้อมูลเกี่ยวกับเพศสภ�วะและเพศวิถีม�กขึ้น อีกทั้งยังทำ�ให้มีนักกิจกรรม LGBT หัวสมัยใหม่เกิดขึ้นและมีก�ร

พัฒน�อัตลักษณ์ท�งเพศของ LGBT เพิ่มขึ้น

กระบวนก�รสร้�งกรอบแนวคิดสมัยใหม่เรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ (SOGI) รวมถึงก�รทำ�ให้เป็นก�ร

ค้�และก�รสร้�งวัฒนธรรมพัฒน�ม�อย่�งต่อเนื่องผ่�นสื่อใหม่ๆที่เกิดขึ้นและก�รขย�ยตัวของสื่อ ในยุค 1960 

เริ่มมีกระแส “ก�รแฉ” เรื่องเกย์, เลสเบี้ยน และกะเทยผ่�นข่�วอื้อฉ�วทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ (JACKSON, 

2011) จุดประสงค์ของก�รแฉก็เพื่อที่จะทำ�ให้บุคคลในกลุ่มนี้รู้สึกอับอ�ยและแสดงให้เห็นว่�พวกเข�ไม่เหม�ะที่จะ

เป็นสม�ชิกในสังคม ช�ว LGBT ถูกใช้เป็นตัวอย่�งที่คนไทยไม่ควรจะเป็นและได้ผล แต่ภ�พในเชิงลบเหล่�นี้ก็ลด

ลงเพร�ะมีสื่อ LGBT เริ่มขย�ยตัว เช่น หนังสือเรื่องเกย์ในยุค 1970 (พ.ศ. 2513-2522) และนิตยส�รและ

ภ�พยนตร์เกี่ยวกับเกย์ในช่วงปี 1980 (พ.ศ. 2523-2532)  กอปรกับก�รขย�ยตัวของซ�วน่�เกย์และสถ�น

ประกอบก�รของ LGBT อื่น ๆ ในช่วงปี 1990 (พ.ศ. 2533-2542) อีกทั้งยังเกิดบูรณ�ก�รประเด็นเรื่อง

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ พัฒน�ก�รเหล่�นี้ต่�งมีส่วนช่วยสร้�งคว�มเข้�ใจแบบใหม่ในประเด็นเรื่องวิถีท�งเพศและ

อัตลักษณ์ท�งเพศในประเทศไทย (JACKSON, 2011) นอกจ�กนี้ ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจของไทยในศตวรรษ

ที่ 20 มีผลกระทบต่อก�รพัฒน�ของชีวิตของ LGBT ยุคใหม่ซึ่งมีวัฒนธรรมทีมีศูนย์กล�งอยู่กับก�รค้�ก�ร

ลงทุนในอุตส�หกรรมที่เกี่ยวข้องกับ LGBT (JACKSON, 2011) ประเทศไทยได้กล�ยเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งใน

ก�รท่องเที่ยวสำ�หรับนักท่องเที่ยวต่�งประเทศที่เป็น LGBT โดยก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ร่วมสนับสนุน

และส่งเสริมในเรื่องนี้ และประเทศไทยยังคงเป็นจุดหม�ยปล�ยท�งสำ�หรับก�รท่องเที่ยวท�งเพศเพร�ะมีธุรกิจแหล่ง

ท่องเที่ยวกล�งคืนของเกย์และส�วประเภทสองที่เฟื่องฟู

เนื่องจ�กว�ทกรรมและบุคคลที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศเริ่มปร�กฏมีให้เห็นม�กขึ้น ช�ว 

LGBT จึงมีอิสระในก�รแสดงตัวตนออกม�ได้อย่�งเปิดเผยม�กกว่�จะเป็นได้เพียงเพศสองขั้วที่เป็นช�ยหรือหญิง 

ก�รส่งเสริมสิทธิของ LGBT อีกทั้งกระแสก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศในระดับ

โลก ตลอดจนก�รเข้�ถึงข้อมูลผ่�นท�งอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ ก็มีอิทธิพลต่อคว�มเข้�ใจ LGBT ใน

สังคมไทย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่มเย�วชน

อย่�งไรก็ต�ม คว�มกลัวคนรักเพศเดียวกันก็ยังสื่อออกม�ให้เห็นทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ประเทศไทยทุกวัน

นี้เต็มไปด้วยบ�ร์เกย์ ซ�วน่� ก�รแสดงโชว์ของส�วประเภทสอง และบริก�รก�รผ่�ตัดแปลงเพศที่มีอยู่ทั่วไป จึง

มักจะถูกมองว่�เป็นสวรรค์ของเกย์ในส�ยต�ของนักท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศ  แต่นี่ก็เป็นเพียงภ�พสะท้อนผิว

เผินที่องค์ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพย�ย�มสร้�งขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติที่เป็น LGBT ภ�พ

ลักษณ์เหล่�นี้อ�จจะเป็นจริงเพร�ะคนไทยไม่ชอบที่จะเผชิญหน้�กับคว�มขัดแย้ง ดังนั้น ห�กจะมีคว�มเกลียดชังต่อ

กลุ่ม LGBT ก็จะไม่มีก�รสื่อส�รออกม�อย่�งชัดเจน (JACKSON, 1999)  แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีตัวอย่�งของ

ก�รแสดงออกว่�เป็นปรปักษ์กับกลุ่ม LGBT โดยตรงในประเทศไทย ตัวอย่�งเช่น ก�รเดินพ�เหรดเกย์ซึ่งจัดขึ้น

ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2552 ถูกกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยก่อกวนจนเกิดคว�มยุ่งเหยิงและมีผู้เข้�ร่วมพ�เหรด

ถูกจับเป็นตัวประกันโดย (BANGKOK POST, 2009) ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มผู้ต่อต้�นตะโกนด่�และข่มขู่ว่�จะทำ�ร้�ยผู้

เข้�ร่วมพ�เหรด ท�งกลุ่มผู้จัดง�นถึงกับต้องออกม�กล่�วขอโทษผู้ประท้วงที่ทำ�ให้ไม่พอใจในกิจกรรมที่สวนท�ง

กับวัฒนธรรมไทยเช่นนี้ (AULT, 2009) แม้ว่�คณะผู้จัดจะได้รับก�รยืนยันจ�กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่�
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กิจกรรมก�รเดินพ�เหรดนั้นส�ม�รถจัดขึ้นได้ แต่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจก็ไม่ได้ช่วยป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ต่อต้�นเข้�ม�ขัด

ขว�งกิจกรรมหรือปกป้องผู้เข้�ร่วมเดินพ�เหรดในครั้งนั้น

บ่อยครั้งที่ขีดคว�มอดทนต่อก�รรักเพศเดียวกันเชื่อมโยงกับคว�มเข้�ใจเกี่ยวกับศีลธรรมและคว�มดีง�ม ใน

ประเทศไทยแนวคิดนี้มีคว�มเชื่อมโยงอย่�งแนบชิดกับคำ�สอนของพุทธศ�สน�นิก�ยเถรว�ทในก�รเป็นคนดีและ

กระทำ�กรรมดี โดยอ�จกล่�วได้ว่�สำ�หรับคนไทยบ�งกลุ่ม ซึ่งรวมถึงช�ว LGBT เองด้วย ก�รเป็นเกย์ เลสเบี้ย

น หรือกะเทย เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ห�กคนคนนั้นเป็น “คนดี” และทำ�หน้�ที่ของตัวเองในก�รเป็นสม�ชิกครอบครัว

และพลเมืองที่ดีของประเทศช�ติ สังคมอำ�น�จฝ่�ยบิด�แบบเมืองไทยนั้นมีคว�มยึดมั่นกับหลักศีลธรรมและบทบ�ท

ท�งเพศและครอบครัวอย่�งม�ก ศูนย์กล�งของชีวิตคนส่วนใหญ่คือครอบครัวและก�รเป็นพลเมืองดีนั้นหม�ย

ถึงก�รปฏิบัติหน้�ที่รับผิดชอบต่อครอบครัวและรักษ�ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล ก�รยอมรับวิถีท�งเพศบ�งอย่�ง

อ�จเป็นก�รสวนท�งกับบรรทัดฐ�นท�งศีลธรรมที่ยอมรับได้และนำ�คว�มอับอ�ยม�สู่ครอบครัว

ก�รอภิปร�ยเกี่ยวกับเพศวิถีโดยทั่วไปเป็นเรื่องต้องห้�ม เพศศึกษ�ในโรงเรียนยังคงใช้มุมมองเรื่องเพศโดย

กำ�เนิดเป็นตัวตั้งและก�รพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสุขภ�พท�งเพศมีอยู่น้อยม�ก ตำ�ร�ที่ ใช้ในโรงเรียนปัจจุบัน

ยังคงอธิบ�ยว่�ก�รรักเพศเดียวกันเป็น “โรค” หรือ “คว�มผิดปกติ” ในคว�มเป็นจริงแล้ว ตำ�ร�บ�งเล่มถึงกับ

เตือนให้นักเรียนอยู่ห่�งจ�ก “คว�มเบี่ยงเบนท�งเพศ” ของ LGBT ในโรงเรียน โดยเรื่องนี้ ได้รับอิทธิพลจ�ก

บรรทัดฐ�นแบบวิคตอเรียน (VICTORIAN) เกี่ยวกับคว�มถูกต้องเหม�ะสม ก�รถ่�ยทอดออกม�เป็นภ�พใน

เรื่องเพศและร�คะแบบดั้งเดิมต�มวรรณกรรมไทยโบร�ณมักจะเป็นลักษณะถ่อมตัวหรือสนุกสน�นโดยไม่ได้ถือ

เป็นปัจจัยที่หักล้�งค่�นิยมเรื่องคุณง�มคว�มดีม�ตั้งแต่ต้น อย่�งไรก็ต�ม เพศวิถีกล�ยเป็นเรื่องต้องห้�มเมื่ออยู่

ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับก�รประพฤติตนในอยู่ ในศีลธรรมและเมื่อเรื่องเพศถูกตัดสินว่�ไม่เหม�ะสมที่จะนำ�ม�พูดคุย

ในที่ส�ธ�รณะ

ก�รถกเถียงในเรื่องก�รรักเพศเดียวกัน เพศวิถี และเพศสภ�วะ ตลอดจนก�รยอมรับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์

ท�งเพศที่หล�กหล�ยนั้นมีคว�มแตกต่�งกันไปในแต่ละครอบครัวและบริบทท�งพื้นที่ ประสบก�รณ์หรือปฏิกิริย�

ที่บุคคลหนึ่งได้รับจ�กก�รมีคว�มแตกต่�งท�งเพศนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับสภ�พแวดล้อม ด้วยค่�นิยมก�รทำ�หน้�ที่

ลูกกตัญญูและคว�มรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นเรื่องสำ�คัญในชีวิตจึงอ�จกล่�วได้ว่�สิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับ

บุคคลที่เป็น LGBT คือก�รได้รับก�รยอมรับจ�กคนในครอบครัวของตัวเอง

 เหตุการณ์สำาคัญในช่วงที่ผ่านมา

 แม้จะมีอุปสรรคและคว�มท้�ท�ยที่ยิ่งใหญ่หล�ยประก�ร ก�รเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของ LGBT ในประเทศไทยก็เต็ม

ไปด้วยพลังและมีคว�มพย�ย�มม�กม�ยที่ประสบคว�มสำ�เร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่�นม� ด้วยกิจกรรมก�รเคลื่อนไหว

และคว�มมุ่งมั่นในก�รต่อสู้ กลุ่ม LGBT ส�ม�รถเอ�ชนะคว�มคว�มท้�ท�ยต่�งๆ และสร้�งแรงผลักดันเชิงบวกใน

ก�รสร้�งคว�มเท่�เทียมให้กับ LGBT โอก�สและคว�มท้�ท�ยที่ LGBT ต้องเผชิญในประวัติศ�สตร์ที่ผ่�นม�มีดังนี้

• ในเดือนธันว�คม พ.ศ. 2539 “สำ�นักง�นสภ�สถ�บันร�ชภัฏซึ่งเป็นหน่วยง�นที่กำ�กับดูแลวิทย�ลัยครู

ในประเทศไทยประก�ศว่�จะไม่ยอมให้คนรักเพศเดียวกันม�เข้�รับก�รศึกษ�จ�กสถ�บันในสังกัดทั่วประเทศ” 

(IGLHRC, 1999)” โดย “คนที่มีคว�มผิดปกติท�งเพศ” (SEXUALLY ABNORMAL PEOPLE) ถูกรวมอยู่

ในร�ยก�รคุณสมบัติที่จะไม่ผ่�นก�รคัดเลือกของผู้สมัครเข้�เรียนวิทย�ลัยครูในประเทศไทย หนึ่งในคุณสมบัติที่

ถือว่� “ไม่เหม�ะสม” คือก�รเบี่ยงเบนท�งเพศ แต่หลังจ�กที่มีก�รคัดค้�นจ�กกลุ่มสิทธิมนุษยชนและก�รรณรงค์

โดยกลุ่มอัญจ�รี คณะกรรม�ธิก�รด้�นคว�มยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภ�ยกเลิกคุณสมบัติข้อห้�มดัง

กล่�ว ในขณะเดียวกันก็มีจิตแพทย์ส�ธ�รณะออกม�ยืนยันว่�ก�รรักเพศเดียวกันไม่ใช่โรคท�งจิต

• ในปี พ.ศ. 2542 มีประก�ศกระทรวงให้ “กรมประช�สัมพันธ์กระจ�ยคำ�สั่งไปยังสถ�นีโทรทัศน์ทั้งหมดในวัน

ที่ 27 เมษ�ยน เพื่อขอคว�มร่วมมือให้มีก�รคัดเอ�ร�ยก�รที่มีกะเทยหรือบุคคลข้�มเพศออกไปเพื่อที่จะป้องกัน
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ไม่ให้เย�วชนผู้บริสุทธ์เลียนแบบพฤติกรรม” (JACKSON, 2002) คุณฉันทลักษณ์ รักษ�อยู่ พร้อมด้วย

นักกิจกรรมด้�น  LGBT ท่�นอื่นๆ ร่วมกันรณรงค์ด้วยตัวอักษรและท้�ท�ยก�รประก�ศครั้งนี้ ประก�ศนี้ถูก

วิพ�กษ์วิจ�รณ์อย่�งกว้�งขว�งโดยสำ�นักข่�วและผู้สื่อข่�ว หลังจ�กนั้นไม่น�น ท�งกระทรวงอ้�งว่�ก�รประก�ศนั้น

เป็นคว�มเข้�ใจผิด ก�รเคลื่อนไหวและคำ�วิพ�กษ์วิจ�รณ์ที่เกิดขึ้นจุดประก�ยให้เกิดก�รอภิปร�ยส�ธ�รณะซึ่งนำ�ไป

สู่ข้อสรุปว่�มีคว�มจำ�เป็นที่สื่อจะต้องนำ�เสนอเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยท�งเพศอย่�งไม่แบ่งแยกและพอเหม�ะพอควร 

(JACKSON, 2002)

• เมื่อวันที่ 29 มกร�คม พ.ศ. 2545  กรมสุขภ�พจิตได้ออกหนังสือถึงกลุ่ม LGBT เพื่อแจ้งว่�ก�ร

รักเพศเดียวกันไม่ถือเป็นคว�มผิดปกติท�งจิตและถูกตัดออกจ�กก�รจัดกลุ่มโรคระดับน�น�ช�ติครั้งที่ 10 

(INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES’ 10TH REVISION: ICD-10) โดยองค์ก�ร

อน�มัยโลก อย่�งไรก็ต�ม ถึงแม้จะมีประก�ศดังกล่�วจ�กกรมสุขภ�พจิต โรงเรียนหล�ยแห่งยังคงใช้หนังสือเรียน

ที่สอนว่�บุคคลที่มีตัวตนท�งเพศและวิถีท�งเพศหล�กหล�ยเป็นเรื่องผิดธรรมช�ติ

• ในปี พ.ศ. 2550 สม�คมฟ้�สีรุ้งแห่งประเทศไทย เรียกร้องให้ทั่วโลกคว่ำ�บ�ตรโรงแรม ACCOR หลังจ�กที่

มีสตรีข้�มเพศท่�นหนึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้�ไปในคลับของโรงแรม NOVOTEL กรุงเทพ โดยคุณศุทธิรัตน์ สิมศิริ

วงษ์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องกับคุณนัยน� สุภ�พึ่ง ผู้เป็นหนึ่งในคณะกรรมก�รด้�นสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (NATION, 

2007) ประเด็นดังกล่�วและก�รคว�มพย�ย�มในก�รต่อสู้เรียกร้องสิทธิได้ถูกนำ�เสนอออกไปอย่�งกว้�งขว�งโดย

สื่อ และหลังจ�กที่ผู้จัดก�รของโรงแรมฯ ได้ออกม�กล่�วขอโทษกับคุณศุทธิรัตน์ ต่อหน้�ส�ธ�รณชน สม�คมฟ้�

สีรุ้งจึงได้ยกเลิกก�รคว่ำ�บ�ตรนั้น (SANDER, 2011)

• ในปี พ.ศ. 2550 ถึงแม้ว่�รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้รวมเอ�คำ�ว่� “วิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ” ใน

ข้อคว�มที่เกี่ยวกับก�รป้องกันก�รเลือกปฏิบัติ แต่ในเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่�วได้มีก�ร

อธิบ�ยอย่�งชัดเจนว่�ก�รอ้�งถึง “เพศสภ�วะ”ในม�ตร�ที่เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติ (ม�ตร� 30 ของ

รัฐธรรมนูญ) นั้นครอบคลุมถึงคนรักเพศเดียวกัน คนรักสองเพศ กะเทย บุคคลข้�มเพศที่ผ่�นก�รผ่�ตัดแปลง

เพศแล้ว (ฉันทลักษณ์, 2007)

• ก่อนที่จะมีพระร�ชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหม�ยอ�ญ� (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 คว�มหม�ยของ

ก�รข่มขืนในประเทศไทยครอบคลุมเฉพ�ะก�รข่มขืนที่เกิดขึ้นท�งช่องคลอดโดยผู้ช�ยกระทำ�ต่อผู้หญิงที่ ไม่ใช่

ภรรย� (ILO, 2014) ในปี 2007 เกิดก�รรวมตัวเฉพ�ะกิจของกลุ่มรณรงค์เพื่อ LGBT ซึ่งรวมถึงองค์กร

อัญจ�รี คุณน�ด� ไชยจิตต์ และนักกิจกรรมอิสระท่�นอื่นๆ เช่น คุณนที ธีรโรจนพงศ์ ร่วมกับกลุ่มนักกิจกรรม

เคลื่อนไหวเพื่อผู้หญิงได้ยื่นคำ�ร้องขอให้มีก�รเปลี่ยนนิย�มของก�รข่มขืน โดยคว�มพย�ย�มอย่�งต่อเนื่องของ

กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อผู้หญิงในก�รปรับแก้คว�มหม�ยของก�รข่มขืนให้ครอบคลุมไปถึงก�รปกป้องผู้หญิงจ�ก

ก�รถูกข่มขืนโดยส�มีถือเป็นโอก�สที่ดีสำ�หรับองค์กร LGBT ที่จะเข้�ร่วมต่อสู้ด้วย โดยในที่สุดในช่วงที่มีรัฐบ�ล

ทห�รเข้�ม�ปกครองในเวล�นั้น นิย�มของก�รข่มขืนได้ถูกปรับแก้ให้ครอบคลุมถึงก�รข่มขืนระหว่�งคู่สมรสและรูป

แบบอื่นๆของคนสองคน ซึ่งรวมไปถึงก�รข่มขืนที่เกิดขึ้นระหว่�งผู้ช�ยกับผู้ช�ย (ILO, 2014 AND SANDER, 

2011) ก�รแก้ไขข้อกฎหม�ยดังกล่�วได้มีส่วนช่วยปกป้องคนข้�มเพศอีกด้วย (SANDER, 2011)

• ในปี พ.ศ. 2551 กลุ่ม LGBT ได้ยื่นคำ�ร้องต่อศ�ลให้อนุญ�ตให้บุคคลข้�มเพศส�ม�รถเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อจ�ก 

“น�ย” เป็น “น�งส�ว” ได้ เพร�ะกฎหม�ยไทยยังคงกำ�หนดให้บุคคลแสดงคำ�นำ�หน้�ชื่อต�มเพศสภ�วะโดยกำ�เนิดใน

เอกส�รท�งกฎหม�ย โดยแม้แต่สตรีข้�มเพศที่ ได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศแล้วก็ยังต้องปฏิบัติต�ม ข้อเรียกร้องนี้

มีคว�มเชื่อมโยงกับคำ�ร้องของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อผู้หญิงที่พย�ย�มจะช่วยให้ผู้หญิงส�ม�รถตัดสินใจเลือกที่

จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อจ�ก “น�งส�ว” ไปเป็น “น�ง” โดยในที่สุดศ�ลได้ตัดสินให้คำ�ร้องของกลุ่มผู้

หญิงในประเด็นหลังที่ ได้อธิบ�ยไปผ่�นก�รอนุมัติและนำ�ไปบังคับใช้ได้ แต่เลือกที่จะยังไม่ตัดสินในประเด็นแรกของ 

LGBT  (SANDER, 2011) ปัจจุบันมีเพียงบุคคลที่เป็นอินเตอร์เซ็กส์  (INTERSEX)  ที่ส�ม�รถ “แก้ไข” คำ�นำ�

หน้�ชื่อได้หลังจ�กที่ ได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศและเลือกเพศของตนแล้ว (ILO, 2014)
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• ในที่ประชุมสมัชช�สหประช�ช�ติ สมัยส�มัญ (UN GENERAL ASSEMBLY) ปี พ.ศ. 2553 ประเทศที่ต่อ

ต้�นสิทธิคว�มหล�กหล�ยท�งเพศรณรงค์ให้ลบคำ�ว่� “รวมทั้งวิถีท�งเพศ” ในก�รป้องกันก�รฆ่�ที่ผิดกฎหม�ย 

(IGLHRC 2012) โดยในช่วงเวล�ที่มีก�รประชุมสมัชช�ฯ นั้น กลุ่ม LGBT ไทยได้เข้�พบคณะกรรมก�รสิทธิ

มนุษยชนแห่งช�ติและขอให้พวกเข�ช่วยกดดันกระทรวงก�รต่�งประเทศไม่ให้ลงคะแนนสนับสนุนก�รพิจ�รณ�ดัง

กล่�ว มีก�รเดินขบวนประท้วงและส่งจดหม�ยไปถึงคณะรัฐมนตรี ไม่ว่�จะมีหรือไม่มีก�รผลัดดันโดยภ�คประช�

สังคม ประเทศไทยได้งดออกเสียงลงคะแนนในก�รพิจ�รณ�ครั้งนั้น อย่�งไรก็ต�ม ข้อเรียกร้องทำ�ให้รัฐบ�ลไทย

ลงคะแนนสนับสนุนมติสมัชช�สหประช�ช�ติ A/C.3 / 67 / L.36 ในหัวข้อก�รฆ่�โดยไม่เค�รพกฎหม�ยซึ่งมีก�ร

ประเด็นเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศอยู่ด้วย (UN, 2012)

• ในปีพ.ศ. 2553 ภ�พยนตร์เกย์เรื่อง INSECTS IN THE BACKYARD (แมลงในสน�มหลังบ้�น)ซึ่งกำ�กับ

ก�รแสดงโดยสตรีข้�มเพศไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รภ�พยนตร์แห่งช�ติของกระทรวงวัฒนธรรมให้เผย

แพร่ (NATION, 2010) โดยคณะกรรมก�รเห็นว่�ภ�พยนตร์เรื่องนี้เป็น “ทำ�ล�ยคว�มเป็นระเบียบและศีลธรรม

ของช�ติ” และสั่งห้�มเผยแพร่โดยใช้ม�ตร� 29 แห่งพระร�ชบัญญัติภ�พยนตร์ปี พ.ศ. 2553 (BANGKOK 

POST, 2010) ผู้กำ�กับภ�พยนตร์ได้ให้คว�มเห็นว่� “ก�รสั่งห้�มเผยแพร่เป็นก�รส่งสัญญ�ณถึงคนทำ�

ภ�พยนตร์ว่�หนังแนวเกย์ที่มีก�รถ่�ยทอดภ�พเชิงลบของสังคมไทยเป็นสิ่งต้องห้�ม” (NATION, 2010) ผู้

สร้�งภ�พยนตร์เรื่องนี้ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อก�รตัดสินและคดีนี้ถูกระงับอยู่ ในศ�ลรัฐธรรมนูญเป็นเวล�ส�มปี นับ

เป็นกรณีแรกตั้งแต่ที่มีก�รผ่�นกฎหม�ยพระร�ชบัญญัติภ�พยนตร์ปี พ.ศ. 2551 ที่ภ�พยนตร์ถูกห้�มเผยแพร่

เพร�ะมีประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ ภ�พยนตร์ LGBT เรื่องอื่น ๆ ก็ถูกสั่ง

ห้�มเผยแพร่เพร�ะถูกกล่�วห�ว่�มีเนื้อห�ที่ ไม่เหม�ะสมหรือล�มกอน�จ�รซึ่งถือว่�ผิดกฎหม�ยในประเทศไทยต�ม

ประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 287 ที่ห้�มก�รผลิต เผยแพร่และครอบครองภ�พล�มกอน�จ�ร

• ก�รเกณฑ์ทห�รเป็นข้อบังคับสำ�หรับช�ยทุกคนในประเทศไทย เนื่องจ�กสตรีข้�มเพศมีเพศโดยกำ�เนิดเป็นเพศ

ช�ย จึงต้องไปร�ยง�นตัวเพื่อเข้�รับก�รเกณฑ์ห�รเช่นเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม ในอดีตจนถึงปี พ.ศ. 2554 สตรี

ข้�มเพศที่ ได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศบ�งคนได้รับก�รยกเว้นจ�กก�รเกณฑ์ทห�รแต่จะถูกตีตร�ว่�มีอ�ก�ร “คว�ม

ผิดปกติท�งจิตถ�วร” (PERMANENT MENTAL DISORDER) ในเอกส�รรับร�ชก�รทห�รของพวกเข� 

(SANDER, 2011) เอกส�รซึ่งระบุว่�คนข้�มเพศนั้นเป็นผู้ป่วยท�งจิตทำ�ให้สตรีข้�มเพศจำ�นวนม�กถูกกีดกันจ�ก

ก�รว่�จ้�ง และถูกตีตร�และเลือกปฏิบัติด้วยคว�มรังเกียจต่อม� คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ พร้อม

กับกลุ่ม “สะพ�น” สม�คมฟ้�สีรุ้งและกรุงเทพสีรุ้ง ได้ยื่นคำ�ร้องต่อกองทัพไทยให้เปลี่ยนภ�ษ�ที่ ใช้ (SANDER, 

2011) ในเดือนกันย�ยนปี พ.ศ. 2554 หลังจ�กที่ศ�ลมีคำ�สั่งตัดสินและคว�มพย�ย�มในก�รขับเคลื่อนของกลุ่ม 

LGBT กระทรวงกล�โหมจึงเลิกตีตร�สตรีข้�มเพศว่�มีอ�ก�ร “คว�มผิดปกติท�งจิตถ�วร” แต่ไม่มีคว�มชัดเจน

ว่�สตรีข้�มเพศที่ ไปร�ยง�นตัวเพื่อเกณฑ์ทห�รก่อนปี 2011 จะส�ม�รถเปลี่ยนแปลงเอกส�รยกเว้นก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ ได้หรือไม่

• วันที่ 21 ตุล�คม พ.ศ. 2555 กรมก�รปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมห�ดไทยออกกฎระเบียบบริห�ร

ที่อนุญ�ตให้บุคคลที่เป็น INTERSEX ส�ม�รถเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อของพวกเข�ได้ โดยจะกระทำ�ได้ต่อเมื่อมีหลัก

ฐ�นท�งก�รแพทย์ว่�เป็น INTERSEXUALITY โดยกำ�เนิดและได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศแล้ว 

• เมื่อวันที่ 21 สิงห�คม พ.ศ. 2556 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงเป็นมห�วิทย�ลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่อนุญ�ต

ให้นักศึกษ�ส�ม�รถแต่งตัวต�มเพศของพวกเข�ได้ในระหว่�งก�รสอบ โดยนักศึกษ�จะต้องยื่นคำ�ร้องก่อนล่วงหน้�

เป็นเวล� 1 เทอม และจะได้รับก�รพิจ�รณ�เป็นร�ยกรณีไป (LILJAS, 2014)

• เมื่อวันที่ 18 กันย�ยน พ.ศ. 2556 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภ�พและคณะกรรม�ธิก�รด้�นคว�มยุติธรรมและ

สิทธิมนุษยชนแห่งรัฐสภ� ได้ยกร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิตของบุคคลที่มีเพศเดียวกันในสภ�ผู้แทนร�ษฎรเพื่อลง

มติ แต่คว�มคืบหน้�ของก�รผ่�นร่�งนั้นหยุดชะงักตั้งแต่นั้นม� แต่ก็เป็นที่ยอมรับอย่�งกว้�งขว�งว่�ร่�งพระร�ช

บัญญัติดังกล่�วไม่ได้สะท้อนคว�มต้องก�รที่แท้จริงของ LGBT ไทย (NATION, 2013) เนื่องจ�กไม่ได้มีก�ร
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กล่�วถึงบุคคลข้�มเพศและไม่รวมประเด็นที่สำ�คัญหล�ยประเด็น เช่น สิทธิในก�รเลี้ยงดูบุตร ก�รผ่�นร่�งกฎหม�ย

ดังกล่�วจึงถูกเลื่อนออกไปอย่�งไม่มีกำ�หนด

• ในเดือนธันว�คม พ.ศ. 2556 พรรคเพื่อคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (SOGIE RIGHTS PARTY)ถูกก่อตั้ง

โดยสม�ชิกที่เป็น LGBT  หล�ยคน ปัจจุบันยังอยู่ ในกระบวนก�รจดทะเบียนพรรคก�รเมือง (EVANS, 2013)

• วันที่16 มกร�คม พ.ศ. 2557 สม�ชิกของกลุ่ม LGBT จ�กองค์กรต่�งๆ ร่วมกับคณะกรรมก�รปฏิรูป

กฎหม�ยแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รขน�ดเล็กเพื่อร่�งพระร�ชบัญญัติชีวิตคู่ของบุคคลที่มีเพศ

เดียวกันฉบับที่สองให้มีคว�มเป็นกล�งท�งเพศสภ�วะ และครอบคลุมสิทธิของเด็กและเย�วชน สวัสดิก�ร ประกัน

ภัย และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ห�กร่�งกฎหม�ยฉบับดังกล่�วได้รับก�รอนุมัติจ�กรัฐสภ�ต�มที่ ได้ร่�งจะทำ�ให้คู่ที่เป็น

เพศเดียวกันส�ม�รถจดทะเบียนสมรสได้เช่นเดียวกับคู่รักต่�งเพศ

 งานเสวนาของกลุ่ม	LGBT	ในประเทศไทย	

 ง�นเสวน�ของกลุ่ม LGBT แห่งช�ติ ถูกจัดขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21-22 มีน�คม พ.ศ. 2556 เป็นกิจกรรม

สำ�คัญอันดับแรกของประเทศไทย ภ�ยใต้โครงก�ร ‘BEING LGBT IN ASIA’  ง�นเสวน�ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยก�ร

ทำ�ง�นร่วมกันของคณะกรรมก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ผู้นำ�ชุมชน LGBT 

ซึ่งประกอบด้วยองค์กรชุมชน องค์กรพัฒน�เอกชนที่ทำ�ง�นด้�นเอชไอวีในกลุ่มเกย์ ส�วประเภทสอง และช�ยที่

มีเพศสัมพันธ์กับช�ย (MSM) เช่นเดียวกับองค์กรอื่น ๆ ที่ทำ�ง�นร่วมกับเลสเบี้ยน หญิงที่เป็นไบเซ็กชวล หญิง

ข้�มเพศ และองค์กรที่ทำ�ง�นด้�นสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ 

ง�นเสวน�แห่งช�ติฯ มีผู้เข้�ร่วม 45 คน ซึ่งเป็นผู้แทนจ�กองค์กร LGBT ทั่วประเทศ คณะกรรมก�รสิทธิมนุษย

ชนแห่งช�ติ หน่วยง�นที่ ให้ก�รสนับสนุนโครงก�ร องก์กรพัฒน�เอกชนด้�นสิทธิมนุษยชน องค์กรที่ ให้คว�ม

ช่วยเหลือท�งด้�นกฎหม�ย และองค์กรภ�คประช�สังคมที่เกี่ยวข้อง 

ร�ยง�นฉบับนี้รวบรวมข้อมูลผลก�รเสวน�และได้ข้อค้นพบเพิ่มเติมจ�กก�รทบทวนวรรณกรรม ก�รสัมภ�ษณ์ 

และก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลจ�กเอกส�รที่ ได้รับก�รตีพิมพ์ในประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ในประเทศไทย เนื้อห�ในส่วนต่อ

จ�กบทสรุปผู้บริห�รเป็นบทนำ�ที่เล่�ถึงประวัติโดยสังเขปของก�รขับเคลื่อนของ LGBT ในประเทศไทย โดยรวมไป

ถึงมุมมองในอดีตเกี่ยวกับเพศวิถีและอัตลักษณ์ท�งเพศที่หล�กหล�ย ตลอดจนพัฒน�ก�รคว�มเคลื่อนไหวของ

กลุ่ม LGBT ในทศวรรษที่ผ่�นม� มีก�รนำ�เสนอภ�พรวมของสิทธิมนุษยชนในด้�นกฎหม�ยและนโยบ�ย ทัศนคติ

ท�งสังคมและวัฒนธรรม ศ�สน� ตลอดจนก�รสำ�รวจก�รยอมรับท�งสังคมและบทบ�ทของรัฐบ�ลไทยในก�รให้

คว�มสำ�คัญกับชนกลุ่มน้อยท�งเพศว่�มีผลกระทบต่อสิทธิของชุมชน LGBT อย่�งไรบ้�ง

ในส่วนของก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยส่วนใหญ่ได้ข้อมูลม�จ�กก�รอภิปร�ยกลุ่ม จ�ก

ง�นเสวน�แห่งช�ติ โดยครอบคลุมประเด็นก�รจ้�งง�นและที่อยู่อ�ศัย ก�รเข้�ถึงผลประโยชน์จ�กก�รสมรส ก�ร

ศึกษ�และเย�วชน สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี คว�มสัมพันธ์กับครอบครัว รวมทั้งสื่อและเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

นอกจ�กนี้ กรณีศึกษ�ที่แสดงให้เห็นปัญห�สิทธิมนุษยชนในบริบทต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกรวบรวมเอ�ไว้ โดย

ข้อมูลส่วนใหญ่ม�จ�กก�รร�ยง�นของผู้เข้�ร่วมง�นเสวน�และจ�กเอกส�รที่ ได้รับก�รตีพิมพ์ม�ก่อนหน้�นี้ และใน

ส่วนสุดท้�ยของร�ยง�นเป็นก�รนำ�เสนอผลก�รสำ�รวจเกี่ยวกับคว�มส�ม�รถขององค์กร LGBT ในประเทศไทย

 ‘BEING	LGBT	IN	ASIA’	  

  โครงก�ร ‘BEING LGBT IN ASIA: A PARTICIPATORY REVIEW AND ANALYSIS OF THE LEGAL 

AND SOCIAL ENVIRONMENT FOR LGBT CIVIL SOCIETY’ เป็นคว�มร่วมมือระหว่�งสำ�นักง�น



รายงานในบริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in Asia) | 19 

บทนำ�

โครงก�รพัฒน�แห่งสหประช�ช�ติ (UNDP) และ องค์ก�รเพื่อก�รพัฒน�ระหว่�งประเทศของสหรัฐอเมริก� 

(USAID) โดยมุ่งที่จะทำ�คว�มเข้�ใจ จัดระบบและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ด้�นสิทธิมนุษยชนของ LGBT ในระดับชุมชน

และประเทศ โดยผ่�นกระบวนก�รวิเคร�ะห์และทบทวนสถ�นก�รณ์ในชุมชน LGBT และสิทธิมนุษยชนของพวกเข�

ในประเทศต่�งๆในภูมิภ�คเอเชีย โครงก�รนี้ริเริ่มขึ้นท่�มกล�งปัญห�คว�มท้�ท�ยด้�นสิทธิมนุษยชนที่ LGBT ต้อง

เผชิญอยู่ทั่วโลก แต่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กผู้นำ�ในระดับน�น�ช�ติไม่ว่�จะเป็นเลข�ธิก�รสหประช�ช�ติ ผู้อำ�นวย

ก�รใหญ่ของ UNDP เอกอัครร�ชทูตด้�นสิทธิมนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ ประธ�น�ธิบดีและรัฐมนตรีด้�นคว�ม

มั่นคงของสหรัฐอเมริก� ซึ่งต่�งก็ได้แสดงคว�มกังวลเกี่ยวกับก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิของ LGBT 

‘BEING LGBT IN ASIA’พย�ย�มที่จะพัฒน�ก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยองค์กร LGBT ในประเทศแถบเอเชียใต้ 

เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนนำ�เสนอนโยบ�ยและกิจกรรมในบริบทของก�รพัฒน�โดย

ผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วมและก�รใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้�ม�ช่วย เช่น ก�รใช้วิดีโอ อินเทอร์เน็ต สื่อท�งสังคม

ออนไลน์ โครงก�รมุ่งที่จะส่งเสริมก�รเรียนรู้ทั้งสองฝ่�ย สร้�งพื้นฐ�นประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนต�มกฎหม�ย

และเปรียบเทียบ และช่วยพัฒน�ศักยภ�พของผู้เข้�ร่วมกิจกรรมที่เป็น LGBT นอกจ�กนี้ โครงก�รยังช่วยสร้�ง

สื่อมัลติมีเดีย ใช้เครื่องมือสื่อท�งสังคมออนไลน์ และทรัพย�กรที่มีเพื่อส่งเสริมผู้นำ�เย�วชนให้มีส่วนร่วมและ

สนับสนุนองค์กรภ�คประช�สังคมของ LGBT และเพื่อปรับปรุงคว�มส�ม�รถของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�และหน่วย

ง�นต่�งๆของสหประช�ช�ติ ในก�รทำ�ง�นร่วมกับองค์กรภ�คประช�สังคม LGBT ทั่วเอเชีย 

เป้�หม�ยที่สำ�คัญของโครงก�ร ‘BEING LGBT IN ASIA’ คือก�รรวมเอ�เครือข่�ยก�รทำ�ง�นของบุคคลและ

องค์กรที่ทำ�ง�นในประเด็น LGBT ทั่วทั้งภูมิภ�คใน 8 ประเทศหลัก ร่วมกับภ�คีในก�รพัฒน� รัฐบ�ล องค์กร

ภ�คประช�สังคม LGBT และองค์กรศ�สน�หรือสถ�บันที่เกี่ยวกับคว�มเชื่อ ด้วยก�รลงทุนและพัฒน�เครือข่�ย

ก�รสื่อส�รที่สร้�งสรรค์ระหว่�งหน่วยง�นและภ�คีก�รพัฒน�ในระดับท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้เสียอันรวมถึงช�ว 

LGBT ในโครงก�รจะได้รับโอก�สที่ดีขึ้นจ�กแนวท�งก�รพัฒน�แบบมีส่วนร่วม โดยเริ่มต้นจ�กก�รเข้�ร่วมง�น

เสวน�ของกลุ่ม LGBT ในแต่ละประเทศเป็นกิจกรรมแรก
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ในบทนี้จะกล่�วถึงภ�พรวมสิทธิมนุษยชนของ LGBT ในประเทศไทย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยและนโยบ�ย ทัศนคติ

ท�งสังคมและวัฒนธรรม และศ�สน� ข้อมูลในหัวข้อนี้มีที่ม�จ�กก�รทบทวนวรรณกรรมและองค์คว�มรู้จ�กผู้เชี่ยวช�ญที่เขียน

ร�ยง�นนี้ขึ้น 

 กฎหมายและนโยบาย	

  

 “ทุกคนมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักกฎหมาย 

ชายและหญิงต่างก็มีความเสมอภาคกัน และห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะความแตกต่าง

โดยกำาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาวะทางร่างกายหรือจิตใจ สถานภาพ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ

เชื่อทางศาสนา การศึกษา หรือมุมมองทางการเมืองการปกครอง”  

ม�ตร� 30 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย 

 

 ระบบกฎหม�ยในประเทศไทยเป็นแบบล�ยลักษณ์อักษร (CIVIL LAW) แต่ก็ได้รับอิทธิพลจ�กกฎหม�ยประเพณี

เช่นเดียวกัน ระบบกฎหม�ยที่มีถูกบังคับใช้ม�ตั้งแต่ก่อนที่จะมีก�รประก�ศใช้รัฐธรรมนูญแบบประช�ธิปไตยในปี 

พ.ศ. 2475 โดยก่อนหน้�นี้ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบสมบูรณ�ญ�สิทธิร�ชย์และใช้บังคับกฎหม�ยที่ ไม่

ได้รับก�รประมวลให้เป็นหมวดหมู่ ปัจจุบันก�รปกครองรัฐและกิจก�รสังคมถูกกำ�หนดโดยกฎหม�ยรัฐธรรมนูญ 

กฎหม�ยอ�ญ� และกฎหม�ยปกครอง 

สิทธิมนุษยชน

ของ	LGBT

ในประเทศไทย
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คนไทยมักมีคว�มเฉื่อยช�และหวั่นเกรงต่อกฎหม�ยและก�รปฏิรูปกฎหม�ย เนื่องจ�กมีกฎหม�ยที่จำ�กัด

เสรีภ�พในก�รแสดงคว�มคิดเห็น อีกทั้งรัฐยังมีอำ�น�จในก�รตรวจสอบสื่อและตัดส่วนที่ ไม่เหม�ะสมออก 

(CENSORSHIP) โดยเฉพ�ะในช่วงเวล�ที่มีก�รปกครองโดยรัฐบ�ลทห�รเช่นในปัจจุบัน ซึ่งทำ�ให้คนส่วนม�ก

ระวังที่จะเข้�ร่วมทำ�ก�รเคลื่อนไหวท�งสังคมหรือผลักดันก�รเปลี่ยนแปลงกฎหม�ย ทัศนคติแบบไทยๆที่ยึด

รัฐธรรมนูญและกฎหม�ยของรัฐเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำ�ให้ก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆเป็นไปได้ย�ก และกล�ยเป็นอุปสรรค

สำ�คัญต่อก�รปฏิรูปกฎหม�ยเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐ�นของ LGBT 

อย่�งไรก็ต�ม รัฐธรรมนูญของประเทศไทยและปฏิญญ�ที่รองรับสิทธิมนุษยชนหล�ยฉบับ ช่วยสร้�งฐ�นในก�ร

ปฏิบัติต่อ LGBT อย่�งเท่�เทียม รัฐธรรมนูญไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 ระบุว่�พลเมืองไทยทุกคนจะต้องได้รับ

ก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิจ�กรัฐ และต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่�จะด้วยเหตุผลอะไร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กภ�ค

รัฐ ตัวอย่�งเช่น พลเมืองจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจ�กมีเพศ อ�ยุ คว�มพิก�ร เชื้อช�ติ แหล่งกำ�เนิด หรือ

ศ�สน�ที่แตกต่�ง

นอกจ�กนี้ ห�กมีกรณีที่คนไทยถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐ�นภ�ยใต้รัฐธรรมนูญ หน่วยง�นภ�ค

รัฐแต่ละแห่งจะต้องทำ�หน้�ที่ ในก�รประยุกต์ใช้กฎหม�ยเพื่อตอบสนองแก่นแท้ของหลักก�รรัฐธรรมนูญที่ระบุให้

คนทุกคนได้รับคว�มเสมอภ�คในฐ�นะพลเมืองของประเทศ และเมืองไทยได้รับรองและสนับสนุนปฏิญญ�ส�กลว่�

ด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนของสหประช�ช�ติ ซึ่งรวมไปถึงปฏิญญ�ต่อต้�นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องม�จ�ก

วิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่แตกต่�ง 2011 (L9/REV1) (ISHR, 2011)

ถึงกระนั้น นโยบ�ยภ�ครัฐยังคงล้มเหลวที่จะปกป้องสิทธิของพลเมืองที่เป็น LGBT อย่�งเสมอภ�ค โดย

ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัดเจนคือไม่มีก�รรับรองท�งกฎหม�ยหรือจัดตั้งสหภ�พของ LGBT จ�กภ�ครัฐ และเพศสภ�วะ

ยังคงมีอยู่เพียง 2 ประเภท คือช�ยและหญิงเท่�นั้น ไม่มีกฎหม�ยที่ปกป้อง LGBT จ�กคว�มชิงชังหรือก�รถูก

เลือกปฏิบัติแม้ว่�ภ�คประช�สังคม LGBT จะเริ่มผลักดันให้พวกเข�ได้รับก�รคุ้มครองท�งกฎหม�ยเพิ่มขึ้น  

กฎหม�ยไทยในช่วงแรกให้ลงโทษก�รกระทำ�ท�งเพศม�กกว่�อัตลักษณ์หรือวิถีท�งเพศ อย่�งไรก็ต�ม มีก�ร

ยกเลิกก�รลงโทษก�รมีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักโดยสมัครใจอย่�งเป็นส่วนตัวในปี พ.ศ. 2499 แต่ไม่มีหลัก

ฐ�นว่�มีกฎหม�ยใดที่เกื้อหนุนพฤติกรรมข้�มเพศหรือก�รแต่งก�ยข้�มเพศ 

แม้ว่�ประเทศไทยจะมีชื่อเสียงในเรื่องก�รยอมรับ LGBT ม�กที่สุดในเอเชีย ก�รรับรองท�งกฎหม�ยและก�ร

ปกป้องสิทธิยังคงห่�งไกลจ�กเสรีภ�พอยู่ม�ก ผู้บัญญัติกฎหม�ยและผู้ใช้กฎหม�ยส่วนม�กมีภูมิหลังเป็น

อนุรักษ์นิยมและเชื่อในบทบ�ทท�งเพศและโครงสร้�งครอบครัวแบบรักต่�งเพศ นโยบ�ยก�รปกครองและก�ร

ปฏิรูปกฎหม�ยในประวัติศ�สตร์ระยะหลังมีร�กฐ�นม�จ�กศตวรรษที่ 19 และ 20 (LEEDS, N.D.) โดยทุกวันนี้

มีม�ตรก�รในก�รปฏิรูปกฎหม�ยในสังคมสมัยใหม่ ตัวอย่�งเช่นก�รปฏิรูประบบกฎหม�ยเพื่อส่งเสริมและปกป้อง

สิทธิพลเมือง อิสรภ�พและเสรีภ�พในก�รออกรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2540 ซึ่งก�รเปลี่ยนแปลงเหล่�นี้ ได้

รับอิทธิพลม�จ�กน�น�ช�ติ โดยเมื่อประเทศไทยเริ่มมีบทบ�ทม�กขึ้นในเศรษฐกิจและเวทีโลกจึงจำ�เป็นที่จะต้องปรับ

กฎหม�ยให้สอดคล้องกับประเทศเสรีอื่นๆ 

ปัจจุบัน ช�ว LGBT ถูกแบ่งแยกและกีดกันจ�กก�รได้รับสิทธิขั้นพื้นฐ�นและก�รปกป้องคุ้มครองสิทธิที่เพื่อน

ร่วมช�ติคนอื่นที่เป็นคนรักต่�งเพศได้รับ รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้รวมเนื้อห�เกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติ

บนพื้นฐ�นคว�มแตกต่�งของวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ ในก�รร่�งรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2550 นัก

เคลื่อนไหวและองค์กร LGBT จำ�นวนม�กได้เดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้รวมเอ�คำ�ว่� “คว�มมีตัวตนท�งเพศ” 

(SEXUAL IDENTITIES) เข้�ไปอยู่ในเจตน�รมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องก�รต่อต้�นก�รเลือกปฏิบัติ

อย่�งไรก็ต�ม คณะกรรม�ธิก�รยกร่�งรัฐธรรมนูญปฏิเสธข้อเสนอดังกล่�ว และออก ‘เจตน�รมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย’ ที่ระบุว่� “คว�มแตกต่�งท�งเพศที่นอกเหนือไปจ�กคว�มแตกต่�งระหว่�ง

ช�ยและหญิงนั้น หม�ยถึงคว�มแตกต่�งระหว่�งบุคคลในคว�มเป็นตัวตนท�งเพศหรือเพศสภ�วะหรือคว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศ ซึ่งต่�งจ�กเพศโดยกำ�เนิด ดังนั้น ม�ตร� 30 จึงรวมเอ�ผู้ที่มีคว�มแตกต่�งท�งเพศในข้�งต้น

ด้วย เนื่องจ�กคำ�ว่� ‘เพศ’ มีคว�มหม�ยครอบคลุมดังที่ ได้อธิบ�ยไปและบุคคลเหล่�นี้จึงไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติ” 
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สำ�หรับคนบ�งกลุ่มแล้ว ก�รกล่�วถึงวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศในเจตน�รมณ์ของกฎหม�ยสูงสุดนี้ถูก

มองว่�เป็นชัยชนะ แต่ก็ยังมีผู้ที่พย�ย�มขับเคลื่อนให้มีก�รระบุถึงคำ�เหล่�นี้ ให้ชัดเจนขึ้นในรัฐธรรมนูญ

จุดบอดของเจตน�รมณ์ดังกล่�วเกิดจ�กก�รที่รัฐบ�ลไม่ได้รับรู้ถึงร�ยง�นอุบัติก�รณ์คว�มรุนแรงที่เกิดขึ้นกับ

ช�ว LGBT  จ�กก�รร�ยง�นของคณะกรรม�ธิก�รสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยนน�น�ช�ติ (IGLHRC) 

มีเลสเบี้ยน 15 คนถูกฆ�ตกรรมมอย่�งท�รุณในระหว่�งปี พ.ศ. 2549-2555 อย่�งไรก็ต�ม “กฎหม�ยไทยไม่

ได้รวมเอ�เรื่องคดีคว�มชิงชัง และรัฐบ�ลไม่สนใจคดีที่ ได้รับร�ยง�นจ�ก IGLHRC โดยเห็นว่�เป็นเรื่องพัวพันกับ

อ�รมณ์คว�มรัก” (LILJAS, 2014) โดยหนึ่งในคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ดร.แท้จริง ศิริพ�นิช ได้

กล่�วไว้ว่� “บ�งครั้งก�รบังคับใช้กฎหม�ยได้รับคว�มสนใจน้อย เมื่อมีเกย์หรือเลสเบี้ยนถูกฆ่�คนมักคิดว่�เป็น

เรื่องของคว�มหึงหวง” (LILJAS, 2014) นอกจ�กนี้ ในร�ยง�นสรุปสถ�นก�รณ์สิทธิมนุษยชนก�รทำ�ง�นของ

คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ปี พ.ศ. 2555 มีก�รบันทึกว่� “มีก�รรณรงค์ส่งเสริมสิทธิของ LGBT 

อย่�งต่อเนื่อง แต่ก�รละเมิดสิทธิและก�รปฏิบัติอย่�งไม่เป็นธรรมต่อกลุ่ม LGBT ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ (NHRC 

THAILAND, 2012) 

ตัวบทกฎหม�ยไทยถูกร่�งโดยพื้นฐ�นแนวคิดแบบดั้งเดิมว่�เพศสภ�วะมีเพียง 2 เพศ โดยคนข้�มเพศและอินเตอร์

เซ็กส์ไม่ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รถกประเด็นนโยบ�ยและประเด็นสิทธิมนุษยชน (OCHA, 2011) ในปี พ.ศ. 2550 

ขณะที่ชุมชน LGBT ผลักดันให้มีก�รรวมเอ� “คว�มมีตัวตนท�งเพศ” เข้�ไปอยู่ ในม�ตร� 30 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พวกเข�ก็พย�ย�มเรียกร้องให้มีก�รแก้ไขกฎหม�ยที่อนุญ�ตให้คนข้�มเพศส�ม�รถเปลี่ยน

คำ�นำ�หน้�ในเอกส�รประจำ�ตัวประช�ชนได้ เริ่มมีก�รอภิปร�ยและก�รแบ่งแยกระหว่�งฝ่�ยที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

กับก�รผ่�นร่�งกฎหม�ยดังกล่�ว และถกเถียงว่�ควรจำ�กัดอยู่เฉพ�ะบุคคลข้�มเพศ ส�วประเภทสองผู้ได้รับก�ร

ผ่�ตัดแปลงเพศแล้วเท่�นั้น หรือควรให้บุคคลข้�มเพศทุกคนได้สิทธินั้นไม่ว่�จะอยู่ ในสภ�วะใดก็ต�ม โดยสภ�

นิติบัญญัติแห่งช�ติได้เลื่อนระยะเวล�ก�รตัดสินใจในร่�งพระร�ชบัญญัติดังกล่�วออกไป และยังไม่ทร�บว่�จะมีก�ร

ขับเคลื่อนประเด็นนี้ต่อไปอีกหรือไม่ แม้ว่�ภ�คประช�สังคมจะยังไม่ได้รับผลสำ�เร็จในก�รผลักดันในแนวหน้� แต่ก็มี

ร�ยง�นว่�ส�วประเภทสองส�ม�รถขับเคลื่อนประเด็นเรื่องอัตลักษณ์ท�งเพศในก�รเกณฑ์ทห�รได้จนเป็นผลสำ�เร็จ

ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยในเวล�นี้ ได้รับก�รช่วยเหลือจ�กคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ น�งนัยน� สุภ�พึ่ง 

บุคคลสำ�คัญที่ช่วยสนับสนุน LGBT ในก�รเรียกร้องสิทธิ โดยเมื่อเธอได้ม�เป็นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน

ในปี พ.ศ. 2544 ในเวล�นั้นยังไม่มีเครือข่�ยก�รทำ�ง�นเพื่อ LGBT ในประเทศไทย แต่ด้วยก�รผลักดันของเธอ

ทำ�ให้เกิดคว�มสัมพันธ์ในก�รทำ�ง�นระหว่�งองค์กรพัฒน�เอกชนหรือ NGO และนักกิจกรรมที่ม�ร่วมกันสร้�ง

ร�กฐ�นในก�รผลักดันในปี พ.ศ. 2550 ในเวล�ต่อม� (SANDERS, 2011).

แม้ว่�จะมีอุปสรรคต่�งๆในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ย แต่ก็มีคว�มก้�วหน้�ที่เป็นแรงผลักดันต่อไปในประเทศไทย ใน

ปี พ.ศ. 2556 รัฐบ�ลไทยได้ทำ�ง�นร่วมกับผู้นำ�ชุมชน LGBT ในก�รร่�งพระร�ชบัญญัติคว�มร่วมมือภ�ค

ประช�สังคมเพื่อคู่ชีวิตที่มีเพศเดียวกัน อย่�งไรก็ต�ม ก�รผ่�นพระร�ชบัญญัติดังกล่�วถูกยุติชั่วคร�วหลังจ�ก

ที่ ได้เสนอต่อสม�ชิกรัฐสภ� ในขณะที่มีช�ว LGBT กลุ่มหนึ่งรู้สึกว่�กฎหม�ยนี้ยังใช้ภ�ษ�ไม่ถูกต้อง ตัวอย่�ง

เช่น ก�รใช้คำ�ว่� “เพศเดียวกัน” ในก�รแต่งง�นทำ�ให้ไม่ส�ม�รถรวมเอ� “ส�วประเภทสอง” เข้�ไปด้วย อีกทั้งร่�ง

กฎหม�ยก็ไม่ได้มีก�รพูดถึงผลประโยชน์สำ�คัญอื่นๆ เช่น สิทธิในก�รเลี้ยงดูบุตร

ปัจจุบันนี้ องค์กรภ�คประช�สังคมต่�งๆ กำ�ลังพย�ย�มแก้ไขร่�งพระร�ชบัญญัติคว�มร่วมมือภ�คประช�สังคม

เพื่อคว�มเป็นกล�งต่อเพศสภ�วะ ร่วมกับคณะกรรม�ธิก�รปฏิรูปกฎหม�ยแห่งช�ติ แต่กว่�ที่กฎหม�ยฉบับนี้หรือ

ร่�งกฎหม�ยที่ ใกล้เคียงกันจะผ่�นก�รอนุมัติ คู่รักที่มีเพศเดียวกันก็จะยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ที่พวกเข�ควรจะได้

เหมือนกับพลเมืองคนอื่นๆ เช่น สิทธิในก�รตัดสินใจด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลแทนคู่ของเข� สิทธิประโยชน์จ�กก�ร

ถูกจ้�งง�นหรือประกันสุขภ�พ ก�รกู้ยืมเงินธน�ค�รร่วมกัน มรดก ก�รรับบุตรบุญธรรมและสิทธิในก�รเลี้ยงดู

บุตรที่จะได้รับเฉพ�ะต่อเมื่อเป็นคู่กันต�มกฎหม�ย
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สิทธ ิมน ุษยชนของ LGBT ในประเทศไทย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ LGBT ในประเทศไทย

กฎหมาย คำาอธิบาย

สถานะทางกฎหมาย:	การเลือกปฏิบัติ

ประเทศไทยยกเลิกก�รลงโทษก�รรักเพศเดียวกันในปี พ.ศ. 2499 โดย

อนุญ�ตให้ผู้ใหญ่มีเพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนักเป็นก�รส่วนตัวได้ แต่

ต้องไม่ใช่ธุรกิจพ�ณิชย์

ผู้ใช้กฎหม�ยในระยะนั้นไม่มีประสบก�รณ์ในก�รจัดก�รคดีเกี่ยวกับก�รมี

เพศสัมพันธ์ท�งทว�รหนัก และมีคว�มพย�ย�มที่จะสื่อออกไปว่�มันเป็น

สิ่งอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศได้ ในที่สุดแล้วกฎหม�ยต่อต้�นก�ร

รักเพศเดียวกันไม่ได้เป็นที่ยอมรับว่�เป็นสิ่งจำ�เป็นเพร�ะไม่ได้มีก�รฟ้อง

ร้องดำ�เนินคดีเกิดขึ้นจริง

สถานะทางกฎหมาย:	สุขภาพจิต

LGBT ถูกจัดว่�มีภ�วะท�งจิตไม่ปกติ และไม่ส�ม�รถรับร�ชก�รทห�ร

ได้จนกระทั่งปี พ.ศ. 2548 เมื่อกองทัพไทยยกเลิกกฎหม�ยคว�มผิด

ปกติท�งจิตปี พ.ศ. 2497 ที่มุ่งไปที่กลุ่ม LGBT แม้ว่�ทห�รจะไม่ตีตร�

ว่� LGBT เป็นคนที่มี “คว�มผิดปกติท�งจิตถ�วร” อีกต่อไป แต่ก็ยัง

คงใช้คำ�กึ่งดูถูกเพื่ออธิบ�ยว่� LGBT มีเพศที่ ไม่สอดคล้องกับเพศโดย

กำ�เนิด (ในภ�ษ�อังกฤษใช้คำ�ว่� “GENDER IDENTITY DISORDER: 

GID” ที่หม�ยถึง ภ�วะคว�มไม่พอใจในเพศตัวเอง) 

นอกจ�กนี้ , ก�รข้�มเพศ (TRANSEXUALISM) ยังคงเป็นเรื่อง

ที่ถูกเข้�ใจว่�เป็นคว�มผิดปกติท�งจิต  จ�กก�รจัดกลุ่มโรคระดับ

น�น�ช�ติครั้งที่ 10 ขององค์ก�รอน�มัยโลก (INTERNATIONAL 

CLASSIFICATION OF DISEASES’ 10TH REVISION: ICD-10) 

ในปี พ.ศ. 2533 

หลังจ�กที่มีก�รร้องขอจ�กกลุ่ม LGBT กรมสุขภ�พจิตรับหลัก

ก�ร ICD-10 ต่อจ�ก ICD-9 โดยไม่ถือว่�ก�รรักเพศเดียวกัน 

(HOMOSEXUALITY) เป็นภ�วะท�งจิตไม่ปกติ อย่�งไรก็ต�ม ก�รข้�ม

เพศ (TRANSEXUALISM) ยังถือว่�เป็นภ�วะท�งจิตไม่ปกติต�มก�รจัด

กลุ่มโรคของ WHO  

ก่อนปี พ.ศ. 2554 กองทัพทำ�ก�รปลดทห�รที่เป็นคนข้�มเพศออก

จ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ด้วยเหตุผลว่�เป็น ‘โรคท�งจิตถ�วร’. ในปัจจุบัน 

กองทัพยังคงไม่รับทห�รเกณฑ์ที่แสดงคุณลักษณะเป็นผู้หญิงที่ชัดเจน

โดยอ้�งว่�เพศของพวกเข�จะไม่สอดคล้องกับเพศโดยกำ�เนิดหรือมีภ�วะ

คว�มไม่พอใจในเพศของตัวเอง (GID)  ก�รตีตร�ทห�รเกณฑ์ที่เป็นคน

ข้�มเพศว่�เป็นโรคท�งจิตถ�วรในก่อนหน้�นั้น ทำ�ให้พวกเข�ถูกปฏิเสธ

ก�รว่�จ้�งเข้�รับร�ชก�รทห�รในเวล�ต่อม�ด้วยเนื่องจ�กมีก�รบันทึกเอ�

ไว้ในเอกส�ร

วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ:

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหม�ยที่ปกป้อง LGBT จ�กก�รปฏิบัติต่อพวก

เข�ด้วยคว�มชิงชัง ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก�รเลือกปฏิบัติ 

แม้ว่�จะมีร�ยง�นของภ�ครัฐอย่�งจำ�กัด กรณีเหล่�นี้พบได้ต�มหน้�

หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์และสื่อท�งสังคมออนไลน์ 

ข้อเรียกร้องร่วมระหว่�งนักเคลื่อนไหวเพื่อ LGBT ในท้องถิ่น

และ คณะกรรมก�รด้�นสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยนน�น�ช�ติ  

(IGLHRC)  ที่เสนอต่อรัฐบ�ลไทยเมื่อวันที่ 27 มีน�คม พ.ศ. 2555 

เรียกร้องให้มีก�รตรวจสอบกรณีก�รฆ�ตกรรมเลสเบี้ยนที่เกิดขึ้น

ระหว่�งปี 2006 และ 2012 โดยทันที

การคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญ:

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทยฉบับปี พ.ศ. 2550 และเอกส�ร

แสดงเจตน�รมณ์เสนอแนวท�งในก�รปกป้องสิทธิของกลุ่ม LGBT 

แม้ว่�จะยังไม่ได้นำ�ม�ใช้ในท�งปฏิบัติจริง

ข้อเรียกร้องร่วมระหว่�งนักเคลื่อนไหวเพื่อ LGBT ในท้องถิ่น

และ คณะกรรมก�รด้�นสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยนน�น�ช�ติ  

(IGLHRC)  ที่เสนอต่อรัฐบ�ลไทยเมื่อวันที่ 27 มีน�คม พ.ศ. 2555 

เรียกร้องให้มีก�รตรวจสอบกรณีก�รฆ�ตกรรมเลสเบี้ยนที่เกิดขึ้น

ระหว่�งปี 2006 และ 2012 โดยทันที
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วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ:

ปัจจุบันยังไม่มีกฎหม�ยที่ปกป้อง LGBT จ�กก�รปฏิบัติต่อพวก

เข�ด้วยคว�มชิงชัง ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือก�รเลือกปฏิบัติ 

แม้ว่�จะมีร�ยง�นของภ�ครัฐอย่�งจำ�กัด กรณีเหล่�นี้พบได้ต�มหน้�

หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์และสื่อท�งสังคมออนไลน์ 

เจตน�รมณ์ในม�ตร� 30 ของรัฐธรรมนูญเป็นกฎหม�ยไทยเพียง

ส่วนเดียวที่กล่�วถึงคว�มมีตัวตนของ LGBT คณะกรรม�ธิก�รร่�ง

รัฐธรรมนูญแห่งช�ติ ได้รับก�รจัดตั้งขึ้นหลังจ�กก�รทำ�รัฐประห�ร

ปี พ.ศ. 2549 เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อห�บ�งส่วนในรัฐธรรมนูญฉบับ

ปี พ.ศ. 2540 กลุ่มนักเคลื่อนไหวซึ่งนำ�โดยเครือข่�ยคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศได้ผลักดันให้เกิดก�รแก้ไขร่�งโดยเพิ่มคำ�ว่� “คว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ” เข้�ไป ซึ่งได้รับก�รปรับแก้ให้มีเพียงคำ�ว่� “คว�มมีตัวตนท�ง

เพศ” หรือ SEXUAL IDENTITY (SANDERS, 2011) 

ในท�งปฏิบัติ ม�ตร�ดังกล่�วและเจตน�รมณ์ถูกกล่�วอ้�งว่�เป็น

เครื่องมือในก�รล็อบบี้และสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้กับส�ธ�รณะและสภ�

นิติบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.) ซึ่งยังข�ดคว�มเข้�ใจในแนวคว�มคิดเกี่ยว

กับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและเพศสภ�วะ (SANITSUDA, 2007) แต่

ก็ยังไม่ส�ม�รถคุ้มครองช�ว LGBT จ�กก�รถูกเลือกปฏิบัติอย่�งเต็ม

ที่  โดยยังคงมีบ�ร์ ร้�นอ�ห�รและห้�งร้�นต่�ง ๆ ที่ ไม่อนุญ�ตให้กะเทย

เข้� นอกจ�กนี้ ยังมีไม่มีบทบัญญัติเฉพ�ะที่จะช่วยให้บุคคลใช้ประโยชน์

จ�กกฎหม�ยดังกล่�วในก�รเรียกร้องขอคว�มเป็นธรรมจ�กก�รถูก

เลือกปฏิบัติ

กฎหมายครอบครัวและความสัมพันธ์ของผู้ที่รักเพศเดียวกัน:

ก�รสมรส ครอบครัว ก�รรวมตัวเป็นสหภ�พ หรือก�รใช้ชีวิตร่วม

กันของบุคคลที่รักเพศเดียวกันยังไม่ได้รับก�รรับรองท�งกฎหม�ยใน

ปัจจุบัน แต่ยังไม่มีข้อห้�มท�งกฎหม�ยในก�รเป็นผู้ปกครองของเด็กและ

ก�รรับบุตรบุญธรรมส�ม�รถทำ�ได้ด้วยกรณีที่เป็นผู้ปกครองคนเดียว

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวรวมอยู่ในกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์

ของประเทศไทย

อัตลักษณ์ทางเพศ:

คนไทยเชื่อว่�คว�มเป็นตัวตนของบุคคลเชื่อมโยงกับเพศโดยกำ�เนิด ซึ่ง

เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นจ�กก�รที่สังคมยังไม่มีก�รรองรับท�งกฎหม�ย

สำ�หรับชนกลุ่มน้อยท�งเพศ  

คว�มเชื่อแบบนี้มักเกิดจ�กก�รข�ดคว�มรู้เรื่องคว�มหล�กหล�ยท�ง

เพศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎหม�ยที่เกี่ยวกับเพศ ดังนั้นสิทธิในก�ร

เปลี่ยนแปลงชื่อเพศจึงทำ�ได้เฉพ�ะผู้ที่เป็นบุคคลข้�มเพศที่มีใบรับรอง

แพทย์ยืนยันสภ�พของพวกเข� 

ในประเทศไทยก�รผ่�ตัดแปลงเพศ (SRS) ไม่ได้เป็นคว�มผิดอ�ญ�หรือ

ถูกกีดกัน และในคว�มเป็นจริงก็เป็นเรื่องธรรมด�สำ�หรับบุคคลที่อ�ยุ

อย่�งน้อย 18 ปี (โดยจะต้องได้รับคว�มยินยอมของผู้ปกครอง)

หรือ 20 ปีขึ้นไป ก�รผ่�ตัดแปลงเพศต้องได้รับเอกส�รแนะนำ�จ�กจ�ก

จิตแพทย์ 2 ฉบับ  (โดยหนึ่งในนั้นจะต้องมีสัญช�ติไทย) ที่ระบุว่�ก�ร

ผ่�ตัดเป็นวิธีก�ที่แพทย์แนะนำ� อย่�งไรก็ต�ม ก�รผ่�ตัดแปลงเพศหญิง

ไปเป็นเพศช�ยยังมีให้บริก�รอยู่ไม่ม�กและมีร�ค�แพงกว่�ก�รผ่�ตัดแปลง

เพศช�ยเป็นเพศหญิง  แต่หลังจ�กที่บุคคลได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศ

แล้วก็ยังไม่ส�ม�รถเปลี่ยนเพศในเอกส�รสำ�คัญของท�งร�ชก�รหรือใบ

ปริญญ�ได้ต�มกฎหม�ย

ในกฎหม�ยไทยมีก�รใช้คำ�ว่� “ช�ย” และ “หญิง” ในก�รอ้�งถึงเพศอยู่ใน

หล�ยส่วน

ประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ ลักษณะท่ี 2: บุคคลโดยธรรมช�ติ หมวด

ท่ี 1 บุคคลธรรมด� ส่วนท่ี 1 สภ�พบุคคล ม�ตร� 15: “สภ�พบุคคลย่อม

เร่ิมแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นท�รกและส้ินสุดลง เมื่อต�ย”. 

ม�ตร�น้ีสะท้อนให้เห็นถึงคว�มคิดเห็นท�งสังคมและกฎหม�ยในปัจจุบันท่ีมีต่อ 

“ตัวตน” นอกจ�กน้ี ยังเป็นตัวอย่�งท่ีแสดงถึงก�รยึดม่ันท�งกฎหม�ยและ

ท�งสังคมว่�อัตลักษณ์ท�งเพศมีเพียงสองแบบสำ�หรับพลเมืองไทย

ในปี พ.ศ. 2550 นักเคลื่อนไหวท่ีเป็นบุคคลข้�มเพศเร่ิมท่ีจะผลักดันให้มีก�ร

ปฏิรูปกฎหม�ยเก่ียวกับเพศ นัยน� สุภ�พ่ึง หน่ึงในคณะคณะกรรม�ธิก�ร

สิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในขณะน้ันเสนอให้จำ�กัดสิทธิในก�รเปล่ียนเพศให้กับ

บุคคลหลังก�รผ่�ตัดแปลงเพศแล้วเท่�น้ัน จนกระท่ังทุกวันน้ีกลุ่มคนข้�มเพศ

ยังคงถกเถียงเรื่อง “ตัวตนของคนข้�มเพศ” ว่�จะควรเปล่ียนต้ังแต่ก่อน

ก�รผ่�ตัดแปลงเพศหรือไม่ จนบ�งคร้ังประเด็นน้ีกล�ยเป็นคว�มขัดแย้งภ�ยใน

ชุมชนเนื่องจ�กไม่ใช่ทุกคนท่ีส�ม�รถจ่�ยเงินเข้�รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศได้  และ

ก�รใช้ฮอร์โมนและก�รผ่�ตัดแปลงเพศก็ไม่ได้รวมอยู่ภ�ยใต้ระบบหลักประกัน

สุขภ�พของรัฐบ�ล (SANDERS, 2011) 

ข้อเสนอต่อท่ีประชุมคณะอนุกรรมก�รรัฐสภ�ระบุว่�กฎหม�ยควรมีเงื่อนไข

ให้มีก�รผ่�ตัดเปล่ียนอวัยวะเพศก่อนท่ีจะขอเปล่ียนเพศในท�งกฎหม�ย แต่

ก็ยังมีประเด็นท่ีสังคมเป็นห่วงว่�วิธีก�รน้ีจะส่งผลกระทบต่อก�รบังคับใช้

กฎหม�ยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคว�มปลอดภัยและตัวตนของบุคคลเป็นหลัก 

(PHETDEE, 2008)
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สื่อและการเซ็นเซอร์:

ไม่มีกฎหม�ยที่โดยตรงที่ห้�มก�รนำ�เสนอประเด็นเกี่ยวกับ LGBT ใน

สื่อ สิ่งพิมพ์และข้อคว�มส�ธ�รณะ แต่ถึงกระนั้น เนื้อห� ที่เกี่ยวข้อกับ 

LGBT โดยม�กมักจะถูกเซ็นเซอร์หรือทำ�ให้ดูมีอ�รมณ์รุนแรงบนสื่อ 

สื่อล�มกอน�จ�รก็ถูกใช้เป็นข้ออ้�งกับสื่อของ LGBT  ว่�ไม่เหม�ะ

สมสำ�หรับผู้เย�ว์ นิตยส�รเกย์ก็ยังถูกยึดโดยเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจเพร�ะ

เป็น “สิ่งพิมพ์ล�มกอน�จ�ร” ในช่วงที่มีนโยบ�ยจัดระเบียบสังคม 

(JACKSON, 2009) มีก�รบุกเข้�ไปตรวจค้นห้องซ�วน่�เกย์และห้�มไม่

ให้แจกถุงย�งฟรีแก่ลูกค้� เจ้�ของสถ�นประกอบก�รเหล่�นี้ถูกเตือนว่�

ห�กตำ�รวจพบถุงย�งอน�มัยในสถ�นประกอบก�รพวกเข�จะได้รับข้อห�

จัดตั้งสถ�นที่ค้�ประเวณี (CDC 2003)

ในปี 2012 เกิดคว�มไม่พอใจอย่�งรุนแรงในกลุ่มช�ว LGBT  เมื่อร้�น

หนังสือในท้องถิ่น (ซีเอ็ด) ออกนโยบ�ยห้�มเผยแพร่และนำ�เสนอสื่อสิ่ง

พิมพ์ที่มีเนื้อห�เกี่ยวกับ LGBT ว่�เป็นสื่อล�มกอน�จ�ร นักเคลื่อนไหว

ต่�งพ�กันต่อต้�นนโยบ�ยดังกล่�วโดยได้รับก�รสนับสนุนม�กจ�กทั้ง

ช�ว LGBT และชุมชนอื่นๆ  ร้�นหนังสือดังกล่�วได้ออกจดหม�ยถึง

สำ�นักพิมพ์ต่�งๆถึงม�ตรฐ�นก�รจัดประเภทเนื้อห� LGBT ทั้งหมด

ให้เป็นเรื่องอีโรติกและเนื้อห�ที่ ไม่เหม�ะสมสำ�หรับผู้เย�ว์ (ISSARA 

NEWS, 2013) 

กรณีนี้เป็นตัวอย่�งของคว�มตึงเครียดที่เกิดขึ้นระหว่�งสื่อกระแสหลัก

และประเด็น LGBT หนังสือพิมพ์ชื่อดังอย่�งไทยรัฐมักพ�ดหัวข่�วเรื่อง

ร�ว LGBT โดยใช้ถ้อยคำ�ที่รุนแรงเร้�อ�รมณ์ โดยเฉพ�ะเรื่องที่เป็น

คว�มรุนแรงหรือฆ�ตกรรม 

ก�รเซ็นเซอร์สื่อของคนรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นม�กที่สุดเพร�ะมีกลุ่มคน

ที่เชื่อว่�จะต้องปกป้องภ�พลักษณ์ของประเทศ  กลุ่มผู้สร้�งภ�พยนตร์

ประสบคว�มสำ�เร็จในก�รกดดันรัฐบ�ลให้ปฏิรูปพระร�ชบัญญัติ

ภ�พยนตร์ไทยฉบับปี พ.ศ. 2473 เมื่อปี พ.ศ. 2550  (UNALDI, 

2011) โดยในกฎหม�ยฉบับเก่�กำ�หนดให้เจ้�ของโรงภ�พยนตร์และผู้

จัดร�ยก�รวิทยุโทรทัศน์ส่งภ�พยนตร์ม�ให้คณะกรรมก�รเซ็นเซอร์

ภ�พยนตร์พิจ�รณ�ก่อน ห�กมีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ

ภ�พยนตร์ที่นำ�เสนอภ�พลักษณ์ของสังคมไปในท�งเสื่อมถอยย้อน

แย้งกับบรรทัดฐ�นท�งวัฒนธรรมหรือศีลธรรม จะถูกเซ็นเซอร์หรือ

ห้�มเผยแพร่ ส่วนในระบบก�รเซ็นเซอร์สื่อแบบใหม่ ได้ใช้ก�รจัดอันดับ 

(RATING) ซึ่งผลตอบรับต่อระบบใหม่นี้ผสมกันไปเนื่องจ�กยังคงมี

ก�รจัดประเภท “ห้�มเผยแพร่” (BAN) สื่อบ�งชนิดอยู่

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี:

ประเทศไทยเริ่มมีระบบหลักประกันสุขภ�พตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 แต่ยังไม่ได้

รวมเอ�ก�รรักษ�ด้วยย�ต้�นไวรัส  (ANTIRETROVIRAL THERAPY) 

เข้�ม�จนกระทั่งปี พ.ศ.2550 

ในปี พ.ศ.2550  รัฐบ�ลไทยขย�ยคว�มหม�ยของก�รใช้คว�มรุนแรง

ท�งเพศหรือก�รข่มขืนให้รวมทั้งเหยื่อที่เป็นเพศหญิงและเพศช�ย และ

ยังห้�มไม่ให้มีก�รข่มขืนในคู่ส�มีภรรย�โดยกฎหม�ยระบุว่�ทั้งหญิงและ

ช�ยอ�จเป็นเหยื่อ

หลักประกันสุขภ�พของไทยถูกบัญญัติขึ้นเพื่อจัดบริก�รสุขภ�พให้

ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงระบบบริก�รสุขภ�พในตล�ด ก�ร

ดูแลรักษ�เอชไอวีไม่ได้รวมอยู่ในหลักประกันฯ จนกระทั่งปี พ.ศ.2549 

มีย�ต้�นไวรัสสูตรใหม่เข้�ม�รวมเป็นบริก�รสุขภ�พขั้นพื้นฐ�นให้กับผู้ติด

เชื้อเอชไอวี (SAKUNPHANIT, T&SUWANRADA, 2011)

ในช่วงระยะหลัง ประเทศไทยมีคดีทำ�ร้�ยท�งเพศเพิ่มสูงขึ้นอย่�งน่�ตกใจ 

ทำ�ให้รัฐบ�ลต้องเริ่มปฏิรูปกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รข่มขืน ในม�ตร� 

276 ของกฎหม�ยอ�ญ�กำ�หนดโทษ 4-20 ปีและปรับไม่เกิน 40,000 

บ�ทในคดีข่มขืน และรวมไปถึงกรณีที่ผู้ถูกกระทำ�เป็นเพศเดียวกันและ 

MATRIMONIAL RAPE (THAILAND LAW, 2013) ก�รแก้กฎหม�ย

เหล่�นี้เกิดขึ้นหลังจ�กก�รรัฐประห�รในปี พ.ศ. 2549 ที่มีรัฐบ�ลทห�ร

เข้�ม�บริห�รประเทศ นอกจ�กจะมีก�รล็อบบี้ ให้มีก�รปรับแก้ม�ตร� 30 

ที่ ได้กล่�วไปในข้�งต้น นักเคลื่อนไหวอย่�ง คุณอัญชณ� สุวรรณ�

นนท์ และคุณนที ธีระโรจนพงษ์ ได้พย�ย�มรณรงค์ให้สังคมรับรู้ถึงส�ว

ประเภทสองที่ตกเป็นเหยื่อของก�รข่มขืนและถูกทำ�ร้�ยท�งเพศ
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กฎหมายการสมรส SPECIFIC LAWS ON MARRIAGE

 

 คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส

 1. จะต้องมีอายุไมต่ำากว่า 17 ปีบริบูรณ์ และต้องมีบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย กรณีที่

มีอายต่ำากว่า 17 ปี จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้ทำาการสมรสได้ ส่วนผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำา

เนินการได้ด้วยตนเอง

2. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

3. ไม่เป็นพี่น้องรวมบิดามารดา หรือรวมแต่บิดามารดา

4. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น

5. ผู้รับบุตรบุญธรรมจะสมรสกับบุตรบุญธรรมไมได้

6. หญิงหม้ายจะสมรสใหม่ เมื่อการสมรสครั้งก่อนไดสิ้นสุดไปแล้วไม่น้อยกว่า 310 วัน เว้นแต่ 

 - คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 

 - สมรสกับคู่สมรสเดิม 

 - มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ 

 - ศาลมีคำาสั่งให้สมรสได้

7. ชายหญิง ที่มีอายุไม่ครบ 17 ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้สมรสได้

 

  กระทรวงมห�ดไทยกำ�หนดแนวท�งก�รจดทะเบียนสมรสไว้ให้ส�ธ�รณชนเข้�อ่�นได้จ�กเว็บไซต์ของกรมก�ร

ปกครอง [HTTP://WWW.DOPA.GO.TH/] โดยมีก�รอธิบ�ยว่�ก�รแต่งง�นจะต้องกระทำ�ระหว่�งบุคคลสอง

คนโดยที่คนหนึ่งเป็นเพศช�ยและอีกคนหนึ่งเป็นเพศหญิง 

ในขณะที่ผู้หญิงส�ม�รถเลือกที่จะใช้คำ�นำ�หน้�ชื่อเป็น ‘น�งส�ว’ หรือ ‘น�ง’ ต�มพระร�ชบัญญัติคำ�นำ�หน้�น�ม

หญิง พ.ศ. 2551 ม�ตร� 5  หญิงที่แต่งง�นแล้วส�ม�รถเลือกใช้น�ง หรือน�งส�ว และแจ้งลงทะเบียนต�ม

กฎหม�ยว่�ด้วยก�รลงทะเบียนครอบครัว ในช่วงเวล�เดียวกับที่องค์กรเพื่อผู้หญิงผลัดกันให้เกิดท�งเลือก

ในก�รใช้คำ�นำ�หน้�ชื่อดังกล่�ว ชุมชน LGBT ก็เริ่มเรียกร้องก�รเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อซึ่งเป็นข้อบังคับในเอกส�ร

ท�งกฎหม�ยไทยให้กับคนข้�มเพศ จ�ก “น�ย” เป็น “น�งส�ว” หรือ จ�ก “น�งส�ว” ไปเป็น “น�ย” แต่คำ�ร้องดัง

กล่�วถูกถอนไป

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ฉบับที่ 5, ครอบครัว, บทที่ 2 เงื่อนไขของก�รสมรส ม�ตร� 1458 ระบุ

ว่�ก�รสมรสจะทำ�ได้ต่อเมื่อช�ยหญิงยินยอมเป็นส�มี ภริย�กัน และต้องแสดงก�รยินยอมนั้นให้ปร�กฏโดยเปิด

เผยต่อหน้�น�ยทะเบียน และให้น�ยทะเบียนบันทึกคว�มยินยอมนั้นไว้ด้วย 

คว�มเข้�ใจของรัฐผู้ปกครอง น�ยทะเบียนและส�ธ�รณชนเกี่ยวกับคำ�ว่� “ส�มีและภรรย�” สำ�หรับช�ยและหญิง

ต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ฉบับที่ 5 เกี่ยวกับก�รจดทะเบียนสมรส หม�ยถึงบุคคลที่เป็นช�ยโดยกำ�เนิด

เป็นส�มีและบุคคลที่เป็นหญิงโดยกำ�เนิดเป็นภรรย� โดยไม่มีช่องว่�งให้ตีคว�มเป็นอย่�งอื่นเลย โดยอ�จอนุม�น

ได้ว่�แนวคว�มคิดเช่นนี้เป็นร�กฐ�นท�งคว�มคิดที่ฝังลึกอยู่ ในกฎหม�ยก�รสมรส ตลอดจนคว�มเข้�ใจของภ�ค

รัฐ นักนิติศ�สตร์ มันเป็นแนวคว�มคิดที่ฝังร�กอยู่ ในคว�มเชื่อที่ว่�มนุษย์ส�ม�รถเป็นได้เพียงหนึ่งในสองเพศคือ 

“ช�ย” และ “หญิง” เท่�นั้น ดังนั้น บุคคลสองคนที่ตัดสินใจจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันส�มีและภรรย� (ต�มกฎหม�ย) 

จะต้องเกิดขึ้นระหว่�งผู้ช�ยและผู้หญิงเท่�นั้น

คว�มคิดนี้อ�จจะเป็นเหตุผลที่กรมก�รปกครองของกำ�หนดให้ “คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนสมรส” ไม่รวม

ถึงเพศอื่นๆ ที่ ได้กล่�วไป เนื่องจ�กกระทรวงมห�ดไทยตั้งสมมติฐ�นว่�คนไทยที่มีคว�มต้องก�รจดทะเบียนสมรส
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มีเพียงคู่รักที่เป็นหญิงและช�ยเท่�นั้น และอ�จจะโต้แย้งได้ว่�รัฐไทยยังคงเชื่อว่�สังคมไทยไม่ควรปล่อยให้มีคู่รักที่

เป็นเพศเดียวกันม�จดทะเบียนสมรสในฐ�นะส�มีภรรย� เนื่องจ�กก�รแต่งง�นที่ ไม่เป็นธรรมช�ติอย่�งคู่ที่เป็นเพศ

เดียวกันนั้น เป็นก�รท้�ท�ยคว�มเข้�ใจโครงสร้�งครอบครัวแบบไทยที่ก�รแต่งง�นเป็นเรื่องของผู้ช�ยและผู้หญิง

เท่�นั้น ด้วยคว�มที่ประเทศไทยเป็นสังคมประเพณีดั้งเดิม ไม่มีคว�มยืดหยุ่นในเรื่องบทบ�ทท�งเพศ ไม่นิยมก�ร

เผชิญหน้� แนวคว�มคิดก�รสมรสของคนที่มีเพศเดียวกันย่อมเป็นเรื่องท้�ท�ยสิ่งที่เป็นอยู่และรบกวนจิตใจ

คนในสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีไทย ก�รแต่งง�นจึงจำ�กัดอยู่เฉพ�ะระหว่�งคู่รักที่เป็นเพศตรงข้�ม

  

Facilitator of the national dialogue taking notes.

  อย่�งไรก็ต�ม เกิดคำ�ถ�มขึ้นว่�กฎหม�ยในปัจจุบันนี้ขัดแย้งกับหลักก�รของรัฐธรรมนูญที่เน้นคว�มเสมอภ�ค

และก�รปกป้องสิทธิที่พลเมืองไทยทุกคนพึงมี ดังนั้น กรณีที่ LGBT ซึ่งต้องก�รแสดงตัวตนและไม่ส�ม�รถจด

ทะเบียนสมรสได้ เท่�กับว่�พวกเข�ไม่ได้รับคว�มเท่�เทียมในสังคมและในระบบกฎหม�ย

 ทัศนคติทางสังคมและวัฒนธรรม

 ช�ว LGBT หรือคนที่มีพฤติกรรมหล�กหล�ยท�งเพศ ซึ่งถูกมองว่� “ไม่ปกติ” หรือ “เบี่ยงเบน” ไม่ได้รับก�ร

ยอมรับโดยสังคม ในกลุ่มนี้มีทั้งคนที่เลือกไม่ปฏิบัติต�มโครงสร้�งสังคมและบรรทัดฐ�นท�งเพศสภ�วะ และคนที่

ยอมรับสภ�พก�รณ์เพื่อที่จะได้เป็น “คนดี” ของสังคม

คำ�ศัพท์ที่ถูกใช้ในก�รกล่�วถึงช�ว LGBT โดยทั่วไปในสังคมไทย ได้แก่ คนเพศที่ส�ม ช�วสีม่วง ทอม ดี้ เกย์ 

ช�ยรักช�ย กะเทย คนข้�มเพศ ส�วประเภทสอง หญิงรักหญิง เลสเบี้ยน และไบเซ็กชวล (OJANEN, 2009) แม้

ว่�หล�ยๆคำ�จะฟังดูหย�บค�ยและดูถูก ช�ว LGBT ก็มักนำ�คำ�เหล่�นี้ม�ใช้กันเองเพื่อแสดงคว�มเป็นเจ้�ของ บ่อย

ครั้งที่ LGBT ถูกแบ่งแยกให้อยู่ ในกลุ่มที่เรียกว่� “เพศอื่นๆ” ซึ่งมีนัยไปในท�งที่ ไม่ปกติเพร�ะไม่เข้�กับเพศวิถีและ

โครงสร้�งท�งเพศสภ�วะที่ ได้รับก�รยอมรับโดยสังคมอย่�งกว้�งขว�ง 

แม้ว่�จะไม่มีก�รดำ�เนินคดีอย่�งเต็มรูปแบบ แต่ประเทศไทยก็ไม่มีก�รปกป้องคุ้มครองช�ว LGBT เช่นเดียวกัน 

สังคมไทยไม่ได้ยอมรับชนกลุ่มน้อยท�งเพศอย่�งเต็มที่ โดยสังคมยังยอมรับผู้ที่เป็น LGBT ได้เมื่อคนกลุ่มนี้

ประพฤติตนอยู่ในกรอบบ�งอย่�งของสังคมและไม่ได้แสดงตัวอย่�งชัดแจ้ง คว�มชิงชังอ�จแฝงตัวอยู่ภ�ยใต้

หน้�ก�กของคนและมีบ�งส่วนในสังคมที่ยังไม่ได้แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเปิดเผย ตัวอย่�งเช่น สม�ชิก LGBT ที่
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ได้เข้�ร่วมง�นเสวน�ท่�นหนึ่งได้เล่�ถึงบทสนทน�กับคนขับรถแท็กซี่ที่พูดกับเข�ถึง ดร.เสรี วงศ์มณฑ� บุคคล

ที่เป็นเกย์ที่มีชื่อเสียงในวงก�รสื่อและสนับสนุนคณะกรรมก�รประช�ชนเพื่อก�รเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็น

ประช�ธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (กปปส.) ว่� “ถ้�เข�ไม่รู้ว่�เพศของตัวเองคืออะไร 

แล้วเข�จะมีจุดยืนท�งก�รเมืองของตัวเองได้อย่�งไร?”

อ�จกล่�วได้โดยทั่วไปว่�สังคมไทยยังข�ดคว�มเข้�ใจในหลักก�รสิทธิมนุษยชนอยู่ ซึ่งส่งผลให้สังคมข�ดคว�ม

เข้�ใจแท้จริงหรือไม่มีคว�มเห็นใจต่อ LGBT ที่ถูกเลือกปฏิบัติ ตัวอย่�งเช่นก�รถูกเลือกปฏิบัติในสถ�นพย�บ�ล 

ในก�รติดต่อกับเจ้�หน้�ที่รัฐ ในก�รเข้�รับก�รศึกษ� ในก�รห�ง�น และมีกรณีที่ถูกห้�มไม่ให้เข้�ร่วมองค์กรหรือ

สถ�บันบ�งแห่ง แม้ว่�สังคมจะยอมรับ LGBT ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังไม่เข้�ใจถึงปัญห�คว�มย�กลำ�บ�กที่ต้องฝ่�ฟัน

และคว�มต้องก�รที่แท้จริงของชนกลุ่มน้อยกลุ่มนี้ (OJANEN 2009)

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลที่จะสร้�งคว�มเข้�ใจและทำ�ให้เกิดก�รยอมรับช�ว LGBT คือจะต้องสร้�งคว�มเห็นอก

เห็นใจกับพวกเข�ม�กกว่�ก�รถกประเด็นสิทธิมนุษยชน หรือใช้ภ�ษ�หรือเครื่องมือท�งศีลธรรม ในก�รสำ�รวจ

ของรัฐบ�ลทั่วประเทศปี พ.ศ. 2555 พบว่�มีประช�ชนร้อยละ 60 ที่ ไม่เห็นด้วยกับก�รสมรสของคนที่มีเพศ

เดียวกัน (BANGKOK POST, 2013) ด้วยเหตุที่ว่�ก�รแต่งง�นเป็นเรื่องเกี่ยวกับคว�มดีง�มและมีส่วนช่วยให้

เกิดคว�มมั่นคงในสังคม ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะถกเถียงเพียงเพื่อสิทธิในก�รได้แต่งง�น

ปัญห�ที่ยิ่งใหญ่และสำ�คัญที่สุดที่ LGBT ไทยต้องประสบพบเจอก็คือก�รยอมรับของคนในครอบครัว ก�ร

เค�รพในคว�มต้องก�รของพ่อแม่และรักษ�ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเป็นร�กฐ�นในก�รดำ�รงชีวิตของคนไทย 

คว�มหว�ดกลัวที่จะนำ�คว�มอับอ�ยม�สู่ครอบครัวและพ่อแม่ ทำ�ให้ LGBT หล�ยคนยังไม่เปิดเผยตัวตน หนีออก

จ�กบ้�น และเผชิญกับคว�มรู้สึกตีตร�ในตนเอง (SAMAKKEEKAROM & TAESOMBAT, 2013) อย่�งไร

ก็ต�ม นี่ ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกครอบครัว บ�งครอบครัวก็ยอมรับลูกหล�นที่เป็น LGBT และไม่มองว่�วิถีท�ง

เพศหรืออัตลักษณ์ท�งเพศของลูกเป็นเหตุให้พวกเข�เสื่อมเสีย ก�รศึกษ�ของ SAM WINTER ในปีพ.ศ. 2549 

ที่สำ�รวจข้อมูลกับคนข้�มเพศ 198 คน พบว่� “มีพ่อแม่จำ�นวนไม่ม�กที่ดูจะปฏิเสธไม่ยอมรับลูกที่เป็นคนข้�ม

เพศ” (WINTER, 2006) ในกรณีเหล่�นี้ คนที่ยอมรับนั้นเข้�ใจว่�ไม่ว่�ลูกจะมีวิถีท�งเพศหรืออัตลักษณ์ท�งเพศ

อย่�งไร พวกเข�ก็ยังส�ม�รถทำ�หน้�ที่ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งหน้�ที่เหล่�นี้รวมถึงก�รให้เงินเลี้ยงดู ก�รเอ�ใจ

ใส่ดูแล ก�รแต่งง�นและมีลูก (หัวข้อเหล่�นี้จะได้รับก�รอธิบ�ยเพิ่มเติมในส่วนต่อไปของร�ยง�นที่อธิบ�ยถึงคว�ม

สัมพันธ์ในครอบครัว) อย่�งที่ผู้เข้�ร่วมเสวน�ท่�นหนึ่งได้กล่�วว่� “พ่อของผมยอมรับผมได้ห�กไม่ก่อปัญห�ให้

กับสังคมหรือครอบครัว” (WINTER,2006)

 

 ศาสนา

  ศ�สน�เป็นตัวแปรที่สำ�คัญต่อคว�มเข้�ใจและก�รรับรู้เกี่ยวกับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศของสังคมไทย 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีคว�มเชื่อเรื่องก�รมีคู่ส�มีภรรย�เพียงคู่เดียว โดยประช�กรส่วนใหญ่ร้อยละ 94.6 

นับถือศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ท รองจ�กศ�สน�พุทธ ร้อยละ 4.6 ของประช�กรโดยเฉพ�ะที่อยู่ ในภ�คใต้เป็นช�ว

มุสลิม และส่วนที่เหลือนับถือศ�สน�คริสต์ ฮินดู และศ�สน�อื่นๆ (CIA WORLD FACTBOOK)

แม้ว่�มุมมองในเรื่องก�รรักเพศเดียวกันจะไม่ได้ถูกกล่�วถึงอย่�งชัดเจนในคำ�สอนของพระพุทธเจ้� ศีลข้อหนึ่ง

ใน 5 ข้อ กล่�วว่�บุคคลควร “หลีกเลี่ยงจ�กก�รประพฤติผิดท�งเพศ” ศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ทไม่อนุญ�ต

ให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้ ดังนั้น คำ�อธิบ�ยเกี่ยวกับเพศวิถีหรือคว�มเบี่ยงเบนท�งเพศจึงมุ่งไปที่ช�ยที่มี

เพศสัมพันธ์กับช�ย คว�มเป็นช�ย และก�รประพฤติตนท�งเพศที่ถูกต้องของผู้ช�ย โดยมุมมองเหล่�นี้ถูกสอน

โดยตรงให้กับพุทธศ�สนิกชนเนื่องจ�กภิกษุสงฆ์จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมท�งเพศใดๆเลย อย่�งไรก็ต�ม 

เรื่องสำ�คัญที่จะต้องบันทึกไว้เกี่ยวกับคว�มเชื่อของศ�สน�พุทธนิก�ยเถรว�ทนั้นคือในก�รที่จะบรรลุธรรม 

(นิพพ�น) บุคคลจะต้องละคว�มเป็นตัวตน เพศวิถี และคว�มต้องก�ร (ROBINSON, 2010) และในแง่ของก�ร

บวชเป็นพระ คว�มต้องก�รท�งเพศถือเป็นบ�ปหรือสิ่งไม่ดี

พุทธศ�สนิกชนช�วไทยมีทัศนะเกี่ยวกับก�รรักเพศเดียวกันอยู่ 2 แบบ กลุ่มหนึ่งยอมรับพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันได้ม�กกว่� โดยเชื่อว่�คนที่เกิดม�เป็นชนกลุ่มน้อยท�งเพศเป็นก�รชดใช้อกุศลกรรมที่ ได้ทำ�ไว้ โดยเฉพ�ะ
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สิทธ ิมน ุษยชนของ LGBT ในประเทศไทย

ที่เกี่ยวกับก�รแต่งง�น ในช�ติก่อน ในคว�มเชื่อนี้ ผู้ที่รักเพศเดียวกัน ไม่ได้ม�จ�กคว�มต้องก�รหรือสภ�วะ

โดยกำ�เนิด แต่เป็นเรื่องของผลกรรมในช�ติที่แล้ว (LIKHITPREECHAKUL 2009) คว�มเชื่อแบบนี้เป็นผล

ให้ LGBT ที่เคร่งศ�สน�เกิดคว�มรู้สึกกดดันในตัวเอง เพร�ะรู้สึกว่�ไม่ได้รับก�รปฏิบัติที่ดีจ�กสังคม และหมกมุ่น

อยู่กับเรื่องกรรมเก่�ตลอดชีวิต จ�กก�รศึกษ�ของ SAM WINTER ในปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 48.4% ของ

ส�วประเภทสอง 198 คน ที่ทำ�ก�รสำ�รวจเชื่อว่�ก�รข้�มเพศเป็นผลจ�กกรรมเก่� (WINTER 2006) นอกจ�กนี้ 

LGBT จำ�นวนม�กเชื่อว่�พวกเข�จะต้องทำ�ตัวเป็นคนดีและเป็นบุคคลที่มีคุณค่�เพื่อที่จะลบล้�งกรรมชั่วที่มี  ก�ร

ยอมรับโชคชะต�และดำ�รงชีวิตอยู่กับก�รถูกตีตร�โดยสังคมเช่นนี้ทำ�ให้ ช�ว LGBT จำ�นวนม�กไม่รู้ตัวว่�พวก

เข�กำ�ลังถูกเลือกปฏิบัติอย่�งรุนแรงจ�กสังคม ก�รศึกษ�ของ WINTER ยังค้นพบอีกว่� “สำ�หรับบ�งคน ผล

กรรมเห็นได้ชัดเจนจ�กคว�มย�กลำ�บ�กในชีวิตของผู้ที่เป็นคนข้�มเพศ” ตัวอย่�งเช่น ผู้เข้�ร่วมเสวน�หม�ยเลข 

137 ได้กล่�วว่� “ช�วพุทธเชื่อว่�ห�กเร�ไม่มีคว�มสุขในชีวิตเป็นเพร�ะกรรมชั่วที่สั่งสมม� สำ�หรับตัวฉัน ฉันมักจะ

รู้สึกว่�ไม่มีคว�มสุข (WINTER, 2006)” และ ”บ�งคนก็กล่�วว่�คนเร�ไม่ควรจะต่อสู้กับเวรกรรม” ซึ่งผู้เข้�ร่วม

หม�ยเลข 57 ได้กล่�วว่� “ฉันต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็น” (WINTER, 2006)

ในท�งตรงกันข้�ม ช�วพุทธอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อในเรื่องของเจตน�ม�กกว่�ก�รชดใช้กรรม  คว�มเชื่อแบบนี้มองว่�

คนที่รักเพศเดียวกันไม่ส�ม�รถควบคุมคว�มต้องก�รและสัญช�ตญ�ณท�งเพศของพวกเข�ได้ และมักมีกิจกรรม

ท�งเพศที่ผิดศีลธรรมคือไม่ใช่ระหว่�งช�ยกับหญิง แนวคิดนี้ ให้ก�รยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมีน้อย

กว่� และยึดอยู่กับก�รรับรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศของศ�สน�พุทธว่�เพศมีแค่ช�ยและหญิงรวมทั้งเรื่องคว�มเป็น

ช�ยที่สมบูรณ์และคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิง ส่วนคนที่ ได้รับก�รผ่�ตัดแปลงเพศแล้ว หรือส�วประเภทสองที่

แสดงออกชัดเจน หรือกะเทย ไม่ส�ม�รถบวชเป็นพระได้ ยิ่งไปกว่�นั้น ลักษณะทั่วไปของช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับ

ช�ยและสตรีข้�มเพศถูกมองว่�เป็นสิ่งไม่ดี วิปริต ผิดศีลธรรมและเบี่ยงเบนท�งเพศ คว�มเชื่อแบบที่สองนี้ทำ�ให้

พ่อแม่หล�ยคนที่ ไม่ยอมรับวิถีท�งเพศและเอกลักษณ์ท�งเพศของลูก มักจะบังคับให้ลูกบวชเป็นพระโดยหวังว่�

แนวท�งแบบพุทธจะช่วยรักษ�ลูกจ�กแนวโน้มท�งเพศที่ผิดศีลธรรม สั่งสอนเข�ให้รู้จักควบคุมคว�มต้องก�รท�ง

เพศ และนำ�เอ�คว�มเป็นช�ยกลับคืนม�

ศ�สน�มีผลกระทบต่อแนวคิดของชนกลุ่มน้อยมุสลิมเกี่ยวกับก�รรักเพศเดียวกัน ผู้เข้�ร่วมเสวน�แสดงให้เห็น

ถึงคว�มย�กลำ�บ�กในก�รที่ LGBT จะแสดงออกในวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศในเมืองบ้�นเกิดของมุสลิม 

โดยมี LGBT มุสลิมจำ�นวนม�กรู้สึกว่�ต้องก�รย้�ยไปอยู่ ในเมืองที่ ใหญ่กว่� ในที่ๆ ส�ม�รถแสดงคว�มเป็นตัว

ตนของ LGBT ได้อย่�งเปิดเผย และก�รเปรียบเทียบโชคชะต�กับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศก็เป็นเรื่อง

ท้�ท�ย
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การปกป้องคุ้มครอง

สิทธิของบุคคลผู้มี

ความหลากหลาย

ทางเพศ

Findings and recommendations of the dialogue being presented by participants

ในส่วนต่อไปนี้จะกล่�วถึงภ�พรวมของก�รปกป้องสิทธิของช�ว LGBT ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนย่อยด้วยกัน ได้แก่ ก�รจ้�ง

ง�นและสิทธิว่�ด้วยเรื่องที่อยู่อ�ศัย ก�รศึกษ�และเย�วชน สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ที่ดี คว�มสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและ

ทัศนคติท�งสังคมและท�งวัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีส�รสนเทศ และคว�มส�ม�รถขององค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อช�ว LGBT
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การปกป้องคุ ้มครองสิทธของบุคคลผู ้ม ีความหลากหลายทางเพศ

 การจ้างงานและสิทธิว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัย	

 ช�ว LGBT ในเมืองไทยส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่แสดงออกเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงก�รสร้�งภ�วะคุกค�มให้กับตัวเองใน

แง่ของก�รว่�จ้�งและคว�มก้�วหน้�ในอ�ชีพ เนื่องจ�กยังข�ดกฎหม�ยที่ปกป้องสิทธิพวกเข�จ�กก�รถูกแบ่งแยก

อันมีเหตุม�จ�กคว�มชอบท�งเพศหรืออัตลักษณ์ท�งเพศของตน คว�มกังวลและลังเลในก�รเปิดเผยคว�มชอบ

ท�งเพศที่แท้จริงของตัวเองนั้นมีส�เหตุม�จ�กก�รถูกประณ�มและก�รตอบสนองเชิงลบจ�กสม�ชิกครอบครัว

ของตนเอง คนที่ ไม่ได้มีคว�มชอบต่�งเพศเหมือนกับช�ยจริงหญิงแท้ทั่วไปก็ต้องยอมทนอยู่กับบรรทัดฐ�น

ของสังคมที่ถูกออกแบบม�ให้สำ�หรับคนรักต่�งเพศเท่�นั้น ผลก�รศึกษ�วิจัยเบื้องต้นโดยองค์ก�รแรงง�นระหว่�ง

ประเทศ (ILO) ในหัวข้อเรื่องก�รเหยียดท�งเพศที่มีส�เหตุม�จ�กคว�มชอบและอัตลักษณ์ท�งเพศในที่ทำ�ง�น ซึ่ง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในส�มประเทศที่อยู่ ในคว�มสนใจในก�รศึกษ� ผลก�รศึกษ�แสดงให้เห็นว่� 

“ก�รเหยียดเพศและก�รถูกข่มเหงดูเหมือนจะเป็นเรื่องทั่วไปสำ�หรับลูกจ้�งที่เป็น LGBT ก�รเหยียดเพศเริ่ม

มีให้เห็นจ�กก�รศึกษ�ซึ่งเป็นอุปสรรคกับโอก�สในก�รได้รับก�รจ้�งง�นในอน�คต ต่อด้วยก�รเข้�ถึงก�รจ้�ง

ง�นและวงจรก�รจ้�งง�นทั้งหมด ก�รเหยียดเพศและก�รถูกข่มเหงรวมถึงก�รถูกกีดกันจ�กตล�ดแรงง�นมัก

เกิดขึ้นโดยพื้นฐ�นของคว�มไม่ลงรอยกันเนื่องจ�กคว�มคิดที่ถูกสอนม�ว่�บทบ�ทของช�ยหญิงที่สังคมค�ด

หวังให้เป็นต้องปฏิบัติอย่�งไรและควรปฏิบัติต�ม ผู้หญิงที่ถูกมองว่�มีคว�มเป็นช�ยหรือผู้ช�ยที่ถูกมองว่�

มีคว�มเป็นหญิงไม่ว่�จะเป็นทั้งรูปลักษณ์ภ�ยนอกหรือพฤติกรรมก็ต�มล้วนประสบกับคว�มทุกข์ทรม�นจ�ก

ก�รถูกเหยียดเพศและก�รถูกข่มเหงจ�กสังคมที่มองว่�ผิดเพศ ลูกจ้�งที่เป็น LGBT ส่วนม�กเลือกที่จะปกปิด

คว�มชอบท�งเพศที่แท้จริงของตนในที่ทำ�ง�นซึ่งนำ�ม�ซึ่งคว�มเครียดและอ�จส่งผลลัพธ์ท�งลบถึงตัวง�นและ

คว�มก้�วหน้�ท�งก�รง�นของบุคคลนั้นๆ” (ILO, 2013) 

ถ้�พิจ�รณ�เปรียบเทียบจ�กกลุ่มช�ว LGBT ทุกประเภทแล้ว ดูเหมือนว่�กลุ่มคนข้�มเพศ (TRANSGENDER 

COMMUNITY) เป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับก�รถูกประณ�มและก�รเหยียดเพศจ�กสังคมม�กที่สุดในเรื่องของก�ร

จ้�งง�น คว�มจริงที่ว่�บุคคลข้�มเพศที่เพศเดิมเป็นเพศช�ยแล้วผ่�นก�รผ่�ตัดแปลงเพศให้เป็นหญิงนั้นไม่ส�ม�รถ

เปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อในเอกส�รร�ชก�รจ�ก ‘น�ย’ เป็น ‘น�งส�ว’ ได้เนื่องจ�กกฎหม�ยมิได้ระบุไว้นั้นสร้�งปัญห�ให้

กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ม�ก ก�รที่ ไม่ส�ม�รถเปลี่ยนคำ�นำ�หน้�ชื่อซึ่งบ่งบอกสถ�นะท�งเพศใหม่ของตัวเองได้ กอปรกับ

ก�รถูกรังเกียจและเหยียดเพศจ�กสังคมได้จำ�กัดโอก�สของบุคคลข้�มเพศในก�รถูกว่�จ้�งอยู่เพียงแค่ง�นระดับ

ล่�งในอุตส�หกรรมบันเทิง เช่น เสมียน ช่�งเสริมสวย พนักง�นเสิร์ฟอ�ห�ร และก�รค้�ประเวณี จ�กร�ยง�น

ขององค์ก�รแรงง�นระหว่�งประเทศเกี่ยวกับประเด็นของก�รที่ช�ว LGBT ในเมืองไทยที่ถูกเหยียดเพศในสถ�นที่

ทำ�ง�น เปิดเผยว่� “ผู้สมัครง�นที่เป็นบุคคลข้�มเพศมักจะถูกให้ทำ�แบบทดสอบท�งจิตวิทย�โดยแบบทดสอบนี้ ไม่

ได้ใช้กับผู้สมัครคนอื่นๆ ในองค์กรเอกชน ส�วประเภทสองและทอมบ่อยครั้งจะถูกถ�มคำ�ถ�มเกี่ยวกับคว�มชอบ

ท�งเพศของเจ้�ตัวระหว่�งก�รสัมภ�ษณ์ง�นและถูกปฏิเสธง�นในที่สุด” (ILO, 2014) 

ถึงแม้ว่�ส�วประเภทสองจะมีให้เห็นด�ษดื่นอยู่ ในอุตส�หกรรมบันเทิง แต่บทบ�ทของพวกเข�มักจะถูกแสดงออก

ม�ในรูปลักษณ์ของตัวตลกและเป็นบทบ�ทของคว�มตลกในลักษณะของก�รทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติ คนนอกอ�จ

เกิดคว�มเข้�ใจผิดว่�กลุ่มคนข้�มเพศได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมอย่�งกว้�งขว�งแล้วเนื่องจ�กก�รปร�กฏตัว

ของกลุ่มคนข้�มเพศในวงก�รบันเทิงและง�นบริก�รต่�งๆที่เห็นอยู่ม�กม�ยในสังคม ห�กแต่ในคว�มเป็นจริงนั้นก�ร

ปร�กฏตัวนั้นไม่ได้หม�ยถึงคว�มเท่�เทียมกัน

อุปสรรคหล�ยๆอย่�งที่กลุ่มช�ว LGBT ประสบที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รจ้�งง�นและสิทธิว่�ด้วยเรื่องที่อยู่

อ�ศัยมีที่ม�จ�กก�รข�ดกฎหม�ยคุ้มครองในก�รอยู่ร่วมกันของคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน มีเพียงแค่กฎหม�ยที่ระบุ

ให้บุคคลที่มีสัญช�ติไทยส�ม�รถเข้�ถึงสวัสดิก�รสังคมและสิทธิประโยชน์ โดยก�รจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องต�ม

กฎหม�ยของคู่สมรสที่ประกอบด้วยผู้ช�ยและผู้หญิง คู่รักช�ว LGBT ไม่ส�ม�รถรับสวัสดิก�รสำ�หรับคู่สมรส

อีกฝ่�ยหนึ่งที่เป็นเพศเดียวกันได้เนื่องจ�กไม่มีก�รระบุท�งกฎหม�ยในก�รยอมรับขั้นพื้นฐ�นนี้ นอกจ�กนี้ยัง

เผชิญกับปัญห�ของก�รสมัครเพื่อขอเงินกู้ร่วมในก�รซื้อบ้�นด้วยกัน รวมถึงสิทธิในก�รใช้สิทธิประโยชน์จ�ก

นโยบ�ยของบริษัทที่คู่รักทำ�ง�นอยู่ อ�ทิ ก�รเบิกจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลให้กับคู่สมรส และเงินประกันต่�งๆที่คู่สมรส

พึงได้ เป็นต้น
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กรณีศึกษ�ดังต่อไปนี้ แสดงให้เห็นถึงสิทธิที่ ไม่เท่�เทียมและไม่ส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิประโยชน์อย่�งชัดเจน นอกจ�ก

นี้ยังมีกรณีศึกษ�อื่นๆที่คุณบุญประเสริฐได้อธิบ�ยไว้ในประเด็นของคู่รักเพศเดียวกัน (เพศหญิง) ที่ถูกปฏิเสธ

ก�รอนุมัติเงินกู้ร่วมจ�กธน�ค�รแห่งหนึ่งเนื่องจ�กคว�มสัมพันธ์ของคนทั้งสองไม่ได้ถูกมองว่�เป็นคู่สมรสที่ ได้

รับคว�มคุ้มครองท�งกฎหม�ย ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถรวมร�ยได้ที่สะสมอยู่ ในบัญชีเงินออมของทั้งคู่ ในก�รยื่นสมัคร

โครงก�รกู้ร่วมเพื่อใช้เป็นหลักประกันในก�รรับเงินกู้ที่ม�กขึ้น  แม้ว่�ก�รปฏิบัติในเรื่องดังกล่�วไม่ได้เป็นไปอย่�ง

เคร่งครัดม�ก แต่คว�มมีอคติของสังคมยังปร�กฏให้เห็นอยู่ เพร�ะในกรณีของคู่รักต่�งเพศนั้นท�งธน�ค�รไม่ได้

กำ�หนดว่�จำ�เป็นต้องมีก�รจดทะเบียนอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยในก�รยื่นเอกส�รขอกู้ร่วม

 สิทธิประโยชน์ทางการเงินของลูกจ้างบริษัทที่ ไม่เท่าเทียมกัน

เรื่องร�วของคู่รักเพศเดียวกัน (เพศหญิง) คู่หนึ่งที่เขียนไว้ในหนังสื่อชื่อว่� ชีวิตที่ถูกคุกค�ม

(VIOLATED LIVES):เรื่องเล่�จ�กกลุ่มช�ว LGBT และกฎหม�ยว่�ด้วยสิทธิมนุษยชนส�กล 

(BOONPRASERT, 2555; หน้� 19) กล่�วถึงตัวอย่�งของกรณีก�รถูกเหยียดเพศซึ่งทำ�ให้คู่รัก

เพศเดียวกันไม่ส�ม�รถรับสิทธิประโยชน์จ�กบริษัทได้เท่�เทียมเช่นเดียวกับคู่รักต่�งเพศ บุคคลรักเพศ

เดียวกันดังกล่�วซึ่งทำ�ง�นรับร�ชก�รไม่ส�ม�รถทำ�เรื่องขอสิทธิประโยชน์ของรัฐให้กับคู่ชีวิตของตน

ได้ในย�มเจ็บไข้ได้ป่วย เนื่องจ�กคู่ของเธอเป็นเพศหญิงเหมือนกัน ไม่ได้เป็นเพศช�ย เรื่องร�วนี้ยังได้

แสดงให้เห็นถึงก�รที่คู่ชีวิตต้องประสบกับคว�มอันตร�ยที่อ�จถึงชีวิตที่มีส�เหตุม�จ�กก�รไม่ได้รับก�ร

คุ้มครองท�งกฎหม�ยจ�กระบบส�ธ�รณสุข

“ดิฉันเป็นหญิงที่รักเพศเดียวกัน ทำางานอยู่ ในสำานักงานของรัฐแห่งหนึ่ง สิทธิประโยชน์

ต่างๆของรัฐสำาหรับข้าราชการเป็นแรงดลบัลดาลใจที่ทำาให้ดิฉันอยากจะต่อสู้และอุทิศตัวเอง

เพื่อสังคม มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นวันหนึ่ง คู่รักของดิฉันประสบอุบัติเหตุ เธอขับ

มอเตอร์ไซค์ชนกับรถปิ๊กอัพอย่างแรง นอนแน่นิ่งอยู่บนถนน เนื้อตัวเปื้อนไปด้วยเลือด กว่า

รถพยาบาลจะมาถึงดิฉันนึกว่าจะต้องเสียเธอไปแน่ๆ จึงรีบนำาตัวเธอส่งไปโรงพยาบาล ดิฉันคิด

ว่าสิ่งแรกที่ต้องทำาคือส่งเธอถึงมือแพทย์ให้เร็วที่สุด แต่แล้วคุณหมอก็เรียนกับดิฉันว่าการ

ช่วยเหลือทางการแพทย์จะต้องได้รับการเซ็นยินยอมจากสมาชิกในครอบครัวหรือญาติของ

เธอเท่านั้น คนอื่นไม่มีสิทธิเซ็นยินยอม ดิฉันควรทำาอย่างไร ทั้งๆที่ตัวดิฉันเองก็เป็นคู่ชีวิตของ

เธอ เพียงแค่ไม่ใช่ในสายตาของผู้อื่นเท่านั้น ดิฉันไม่มีสิทธิและอำานาจในการช่วยเหลือเธอทาง

ด้านสุขภาพเลยเพียงแค่เพราะเราไม่ได้แต่งงานกันแบบคู่สามีภรรยาทั่วไป ญาติของเธอก็อาศัย

อยู่ในจังหวัดอื่น ดิฉันไม่รู้ว่าควรทำาอย่างไรดี หรือว่าจะต้องสูญเสียเธอไป จนกระทั่งดิฉันได้

ตัดสินใจติดต่อญาติของเธอและเป็นผู้จ่ายค่าเดินทางเพื่อให้เขาเหล่านั้นมาถึงที่นี่ ให้เร็วที่สุด ค่า

ใช้จ่ายในการผ่าตัดก็สูงมาก ดิฉันได้ติดต่อกับฝ่ายการเงินขององค์กรที่ดิฉันทำางานอยู่เพื่อทำา

เรื่องเบิกค่าใช้จ่ายแต่ทว่าไม่สามารถทำาได้เพราะไม่ได้มีกฎระเบียบของกระทรวงการคลังที่ระบุไว้ว่า

ด้วยเรื่องสิทธิประโยชน์สำาหรับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน” (BOONPRASERT, 2555; หน้า19)

ในกรณีศึกษ�ที่กล่�วม�ข้�งต้น เรื่องร�วของคู่รักเพศเดียวกัน(เพศหญิง)ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงอุปสรรคและคว�มสำ�เร็จในก�ร

เข้�ถึงก�รว่�จ้�งรวมถึงสิทธิในก�รกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้�น  แต่ยังทำ�ให้เข้�ใจถึงก�รช่วยเหลือท�งสังคมและเศรษฐกิจที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐอีกด้วย

 คิมและแตน	บุคคลที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานและคู่ชีวิต

กรณีศึกษ�ของคิมและแตนในบทคว�มนี้ อธิบ�ยถึงคู่รักเพศเดียวกัน(เพศหญิง)ที่ส�ม�รถพึ่งพ�ตัวเอง

ทั้งในแง่ของก�รห�เลี้ยงชีพและก�รจัดก�รกับที่อยู่อ�ศัยได้อย่�งมีคว�มสุข

“พ่อแม่ของฉันมาจากเมืองจีน ตัวเองนั้นเป็นลูกคนเล็ก สมาชิกในครอบครัวทุกคนมีงานทำาและ

มีฐานะในระดับนึง ฉันถูกครอบครัวตามใจมากเลยไม่ค่อยมีความรับผิดชอบเท่าที่ควร ตั้งแต่

ฉันเริ่มตัดสินใจร่วมใช้ชีวิตกับคู่ของฉันตอนแรกพวกเราเช่าอพาร์ทเมนท์ร่วมกันก่อนที่เราจะ

กรณี

ศึกษา

ที่1

กรณี

ศึกษา

ที่2
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สร้างบังกะโลหลังเล็กๆด้วยกัน ฉันแนะนำาว่าพวกเราควรจะเริ่มธุรกิจกับเครือญาติของพวกเรา

ก่อน คู่ของฉันยืนกรานที่จะอยู่ร่วมกับฉัน หลังจากที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปสักพัก ฉันทำางาน

ได้ค่าจ้างเป็นรายวันส่วนคู่ของฉันทำางานที่โรงงาน ดูเหมือนว่าเราเข้ากันได้ดีแม้ว่าเราจะอยู่แค่ใน

บังกะโลหลังเล็กๆเท่านั้น (หัวเราะ) หลังจากนั้นไม่นานพี่สาวคนโตของฉันก็ช่วยจัดแจงที่อยู่ ให้

พวกเราเพราะญาติของพวกเราจากกรุงเทพฯคงเริ่มสงสัยว่าพวกเราอยู่ที่ ไหนยังไง มันคงจะ

ไม่ดีนักถ้าให้ญาติๆมาเห็นบังกะโลหลังเล็กๆแบบนี้พี่สาวคนโตจึงลงทุนสร้างอาคารหลังนี้ ให้กับ

พวกเรา

หลังจากสร้างเสร็จเราเริ่มทำาธุรกิจขายของ พี่สาวก็ได้ไอเดียที่จะลงทุนซื้อสินค้ามาขายโดยที่ตัว

ฉันเป็นคนออกไปหาซื้อของตามออเดอร์ แล้วเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการขายของหน้า

ร้าน เมื่อก่อนพวกเราจ้างเด็กให้เดินออกไปขายของตามที่ต่างๆ พี่สาวเป็นคนจัดการกำาไรที่ ได้

มาทั้งหมดรวมถึงจัดแจงค่าใช้จ่ายต่างๆ ฉันคิดว่าชีวิตเรา ณ จุดนี้ก็อยู่ค่อนข้างจะสบายแล้ว 

ญาติๆของพวกเราก็ดูจะไม่คัดค้านอะไร เพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำาให้เรามาอยู่ด้วย

กัน ถ้าพวกเราอยู่อย่างสบายธุรกิจก็มีกำาไรเลี้ยงชีพได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คนจีนปรกติมักมีค่า

นิยมแบบนี้”

วลีที่ว่� “ถ้�พวกเร�อยู่อย่�งสบ�ยธุรกิจก็มีกำ�ไรเลี้ยงชีพได้” ในเรื่องร�วข้�งต้นของคิม กล่�ว

ถึงก�รเป็นเจ้�ของร้�นข�ยของชำ�ธุรกิจขน�ดกล�งในชุมชุมเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ ในอ�ค�รตึกส�มชั้น  

ชั้นแรกใช้สำ�หรับธุรกิจและชั้นลอยใช้เป็นโกดัง ชั้นสองเป็นห้องนั่งเล่นและห้องกินข้�ว ชั้นส�ม

เป็นห้องนอนของคิมซึ่งมีอ�ยุ 58 ปีกับคู่ของเธอแตนซึ่งมีอ�ยุ 47 ปี นอกจ�กธุรกิจร้�นข�ย

ของชำ�แล้ว คิมและแตนยังเป็นเจ้�ของหอพักนักเรียนอีก 6 ห้องและบ้�นเช่�อีก 3 แห่ง คิมยัง

บอกอีกว่�ทั้งสองคนคบกันเป็นเวล�เกือบจะ 20 ปีแล้ว แตนปฎิเสธที่จะย้�ยเข้�ม�อยู่กับครอบ

ครัวของคิมซึ่งมีฐ�นะร่ำ�รวยเพร�ะเธอมีคว�มใฝ่ฝันที่จะมีบ้�นของเธอเองและบอกคิมอยู่ตลอด

เวล�ว่�ที่ดินผืนนั้นมันดีเช่นไร “มันคงจะดีไม่ใช่น้อยเลยถ้�เร�ปลูกบ้�นอยู่ที่นี่” เธอกล่�ว คิมเล่�

ต่อไปอีกว่�เธอรู้สึกได้ตลอดเวล�ว่�แตนจะมีคว�มสุขที่สุดถ้�เธอได้มีที่และบ้�นเป็นของตัวเอง 

พวกเธอทั้งสองจึงเริ่มธุรกิจอพ�ร์ทเมนท์และบ้�นเช่�ตั้งแต่ 10  ปีที่แล้วเพื่อต�มฝันของตัว

เอง ในขณะที่คิมพูดถึงแตนด้วยคว�มชื่นชมที่เปี่ยมล้น แตนก็เล่�เรื่องทั้งหมดที่เธอช่วยคิมใน

ธุรกิจร้�นข�ยของชำ�

“ฉันไม่อยากจะจ้างใครที่คิมไม่เห็นชอบด้วย เพราะคิมปากไม่ค่อยดี(หัวเราะอย่างฮา) แต่จริงๆนะ

ไม่มีใครรู้หรอกว่าเธอเป็นคนที่จิตใจดีขนาดไหน ฉันก็เลยต้องทำาเองเพราะฉันเป็นคนรู้ใจคิมมาก

ที่สุด”

แตนเล่�ต่อไปอีกว่�เธอต้องรับผิดชอบกับเรื่องอื่นๆ อ�ทิ ก�รส่งมอบสินค้�(ก๊�ซหุงต้ม)ต�ม

บ้�นลูกค้� ขับรถไปซื้อของต่�งๆเพื่อเอ�ไปข�ยในร้�นตัวเอง เปิดร้�นแต่เช้�ตรู่และปิดร้�นตอนค่ำ� 

พอแตนถูกถ�มว่�ทำ�ไมถึงต้องรับผิดชอบง�นม�กม�ยขน�ดนี้ แตนตอบอย่�งจริงใจว่�เพร�ะคิม

สุขภ�พร่�งก�ยไม่ค่อยดี แตนเลยอย�กจะทำ�ง�นทุกอย่�งเพื่อที่คิมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยม�ก แตน

ไม่ต้องก�รให้คิมรู้สึกเหนื่อยกับก�รทำ�ง�นเพร�ะคิมจะได้มีสุขภ�พแข็งแรงและอยู่กับเธอไปน�นๆ

คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคิมกับแตนแสดงให้เห็นถึงคว�มลึกซึ้งของก�รอยู่ร่วมกันแบบคู่ชีวิต ซึ่งมีร�กฐ�นม�จ�กคว�มรักที่แท้จริง

และคว�มห่วงใยซึ่งกันและกัน รวมถึงคว�มต้องก�รอย�กเจอคนที่ตนรักจนได้พบกับคว�มสุขในที่สุด ส�ม�รถเอ�ชนะกฎจ�รีต

ประเพณีที่ถูกกะเกณฑ์โดยสังคม

เรื่องร�วของคิมและแตนยังเน้นย้ำ�ให้เห็นถึงคว�มรู้สึกนึกคิดทั่วไปของสังคมของช�ว LGBT คนไทย ผู้ที่มีชีวิตที่สะดวกสบ�ยอยู่

แล้วมักจะไม่มีคว�มต้องก�รที่จะเรียกร้องก�รสนับสนุนต่�งๆ พวกเข�เหล่�นั้นจะไม่มีส่วนร่วมกับท�งก�รเมืองสักเท่�ไหร่เนื่องจ�ก

คว�มส�ม�รถในก�รห�เลี้ยงชีพที่เพียงพอต่อก�รใช้ชีวิตและไม่ได้ต้องก�รก�รสนับสนุนจ�กท�งภ�ครัฐในรูปของสวัสดิก�ร อย่�งไร

ก็ต�ม ช�ว LGBT ทั่วไปในประเทศต่�งๆอ�จจะเห็นประเด็นดังกล่�วสำ�คัญ แม้ว่�ชีวิตพวกเข�จะดีอยู่แล้วก็ต�ม กล่�วคือได้รับก�ร

ยอมรับจ�กสังคมและส�ม�รถเลี้ยงตัวเองได้ ห�กแต่สำ�หรับช�วไทยนั้นจะมีคว�มเชื่อที่ว่�กฎหม�ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้และไม่อย�กจะ

สร้�งปัญห�ให้ตัวเอง
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จุดนี้ก็มีคว�มขัดแย้งในตัวเองสำ�หรับช�ว LGBT ทั่วประเทศไทยที่รู้สึกว่�ในด้�นหนึ่ง ชีวิตของตนเองก็มีส่วนพัวพันกับกฎหม�ย 

มีคว�มต้องก�รในคว�มคุ้มครองท�งสังคมและสวัสดิก�รสังคม และในอีกด้�นหนึ่งของก�รปฏิบัติตัวจ�กคว�มรู้สึกที่แสร้งทำ�

เหมือนกับว่�ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและก�รที่ช�วไทยไม่เห็นคว�มสำ�คัญของกฎหม�ยเป็นอุปสรรคที่ขว�งกั้นและส่งผลถึงวิถีชีวิตและก�ร

สนับสนุนท�งด้�นสิทธิของกลุ่มช�วLGBT ที่ยังเป็นประเด็นปัญห�ให้เห็นอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

 การศึกษาและเยาวชน

  สำ�หรับภ�พรวมของระบบก�รศึกษ�ของประเทศไทย รัฐบ�ลไทยได้กำ�หนดให้เย�วชนส�ม�รถเข้�ถึงก�รศึกษ�ขั้น

พื้นฐ�นเป็นระยะเวล� 12 ปี ภ�ยใต้หลักสูตรก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นประจำ�ปี พ.ศ.2551 ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

นักเรียนจะอยู่ในระบบก�รศึกษ�ภ�คบังคับเป็นเวล� 12 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็นประถมศึกษ� 6 ปี และ มัธยมศึกษ�อีก 

6 ปี ระดับก�รศึกษ�แบ่งออกเป็นสี่ระดับหลักๆในประเทศไทย ระดับที่หนึ่งส�มปีแรกในประถมศึกษ�ตอนต้น (ป.1 

- ป.3) ระดับที่สองประถมศึกษ�ตอนปล�ย (ป.4 - ป.6) ระดับที่ส�ม มัธยมศึกษ�ตอนต้น (ม.1 - ม.3) และหลัง

จ�กนั้น ระดับที่สี่มัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.4 - ม.6) หรือส�ม�รถเลือกเรียน ปวช. (ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ) 

และ ปวส. (ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง) โรงเรียนรัฐบ�ลบริห�รจัดก�รโดยรัฐบ�ลในขณะที่โรงเรียนเอกชน

นั้นบริห�รโดยองค์กรศ�สน�คริสต์นิก�ยค�ทอลิกและโปรเตสแตนท์ นอกเหนือจ�กโรงเรียนในกรุงเทพมห�นคร 

โรงเรียนประจำ�ตำ�บลหรือหมู่บ้�นในต่�งจังหวัดปรกติจะมีหลักสูตรอนุบ�ลและประถมศึกษ� ในขณะเดียวกัน

โรงเรียนประจำ�อำ�เภอหรือเขตจะมีหลักสูตรตั้งแต่อนุบ�ลไปยังอ�ยุ 14 ปีจะแยกเป็นระดับมัธยมศึกษ�สำ�หรับเด็กที่

มีอ�ยุตั้งแต่ 11 ปี ถึง 17 ปี 

โรงเรียนในแหล่งชนบทมักจะไม่มีส�ธ�รณูปโภคและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกครบถ้วนม�กเท่�กับโรงเรียนในเมือง

ใหญ่ และม�ตรฐ�นของก�รเรียนก�รสอนจะต่ำ�กว่�ม�ก ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งในก�รเข้�ถึงก�รศึกษ�ที่มีคุณภ�พ

เท่�เทียมกัน

 อุปสรรคในการศึกษาของนักเรียนที่เป็น LGBT

 มีประเด็นหล�ยข้อที่ช�วLGBT ต้องเผชิญกับปัญห�ต่�งๆในสถ�บันก�รศึกษ� ไม่เพียงแค่ว่�ด้วยเรื่องของก�ร

สอบเข้� ยังเกี่ยวโยงไปถึงกฎระเบียบของโรงเรียนและหลักสูตร รวมทั้งก�รปฏิบัติตัวของอ�จ�รย์และเพื่อนๆ

ต่อบุคคลในกลุ่ม LGBTด้วย สถ�บันก�รศึกษ�ไม่ได้มีข้อกำ�หนดกฎเกณฑ์ที่ปกป้องนักเรียนกลุ่ม  LGBTจ�ก

ก�รถูกรังแกและข่มเหงที่มีเหตุผลม�จ�กวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่แตกต่�ง จ�กผลก�รศึกษ�เมื่อเร็วๆ

นี้ที่จัดทำ�โดยองค์กรยูเนสโก้ (UNESCO) ซึ่งได้รับคว�มร่วมมือจ�กองค์ก�รแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (PLAN 

INTERNATIONAL) และมห�วิทย�ลัยมหิดล “จ�กก�รทำ�สำ�รวจกลุ่มนักเรียนที่เป็น LGBT ทั้งหมด 2,000 ร�ย 

พบว่� 1 ใน3 ของกลุ่มถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย และ 1 ใน 4 ถูกกระทำ�ก�รข่มเหงท�งเพศ มีคนจำ�นวนน้อยจ�กกลุ่ม

นี้ที่กล้�เล่�เรื่องดังกล่�วให้กับผู้อื่นแม้ว่�เหตุก�รณ์ดังกล่�วจะทำ�ให้หล�ยๆร�ยมีอ�ก�รซึมเศร้�และ 7 เปอร์เซ็นต์

พย�ย�มฆ่�ตัวต�ย”(MAHIDOL UNIVERSITY, PLAN, UNESCO, 2014) จ�กผลก�รศึกษ�เดียวกันยัง

แสดงให้เห็นว่�ก�รรังแกข่มเหงนั้นส�ม�รถแบ่งได้หล�ยระดับตั้งแต่ก�รข่มเหงท�งว�จ� เช่น ก�รล้อเลียน จนถึง

ก�รทำ�ร้�ยร่�งก�ย เช่น ก�รข่มขืน นอกจ�กนี้ ยังมีร�ยง�นว่�ทอม (ผู้หญิงที่ปฏิบัติตัวเหมือนเพศช�ย) จะเป็น

ประเภทที่ ไม่ได้รับคว�มนิยมม�กที่สุดในโรงเรียน มีโรงเรียนบ�งแห่งพูดถึงเรื่องกลุ่มต่อต้�นคนที่เป็นทอมด้วย  

”(MAHIDOL UNIVERSITY, PLAN, UNESCO, 2014) 

ณ ปัจจุบัน ระบบก�รศึกษ�ของโรงเรียนรัฐบ�ลตั้งแต่ประถมศึกษ�จนถึงระดับอุดมศึกษ� ยังไม่ได้มีก�รบรรจุ

ในหลักสูตรว่�ด้วยเรื่องของคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ นอกจ�กนี้ยังไม่มีหลักสูตรที่สอนเนื้อห�เกี่ยวกับเรื่อง

สุขภ�พท�งเพศและกลไกระบบสืบพันธุ์อย่�งเพียงพอและครอบคลุม เรื่องเพศหรือคำ�ว่�เซ็กซ์ถูกมองเป็นเรื่อง

ต้องห้�มในสังคมไทย ยังเป็นเรื่องที่ ไม่ได้ถูกพูดถึงม�กในแวดวงวิช�ก�รสักเท่�ไหร่  

สถ�บันก�รศึกษ�ส่วนม�กกำ�หนดให้นักเรียนต้องใส่ชุดเครื่องแบบ นโยบ�ยดังกล่�วเป็นก�รกำ�หนดให้นักเรียน

แต่ละคนถูกระบุต�มกฎหม�ยว่�ถ้�เป็นเพศหญิงต้องใส่กระโปรงและถ้�เป็นผู้ช�ยต้องใส่ก�งเกง อย่�งไรก็ต�ม ผู้

หญิงหรือผู้ช�ยข้�มเพศผู้ซึ่งแต่งตัวและแสดงออกตรงกันข้�มกับเพศโดยกำ�เนิดของตัวเอง อ�จจะถูกปฏิเสธก�ร
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รับเข้�เรียนในสถ�นศึกษ�ระหว่�งก�รสัมภ�ษณ์ หรือในกรณีที่ผ่�นให้เข้�เรียนในสถ�นศึกษ�ได้ นักเรียนเหล่�นั้นก็

อ�จจะถูกบังคับให้แต่งตัวต�มเพศโดยกำ�เนิด(NHRC, 2008)

ในปี 2552 ทปอ. (ที่ประชุมอธิก�รบดีแห่งประเทศไทย)มีก�รลงมติให้นิสิตนักศึกษ�ใส่เครื่องแบบให้สอดคล้องกับ

เพศโดยกำ�เนิดของตัวเอง (NATIONAL MULTIMEDIA, 2012A) มีกฎระเบียบที่ถูกกำ�หนดไว้ม�กม�ยซึ่งเป็น

อุปสรรคสำ�หรับนักเรียนนักศึกษ�กลุ่มที่เป็นบุคคลข้�มเพศ กฎเกณฑ์ดังกล่�วไม่เพียงแค่จะปลูกฝังคว�มคิดที่ว่�

เพศมีแค่สองแบบเท่�นั้นและอะไรก็ต�มที่ ไม่เป็นไปต�มแบบแผน ก็สมควรที่จะได้รับก�รลงโทษ อย่�งไรก็ดี มีกรณี

ของนักศึกษ�ที่แต่งตัวไม่ตรงกับเพศโดยกำ�เนิดของตัวเองแล้วไม่ได้รับอนุญ�ตให้เข้�สอบได้หรือส่งง�นให้ตรวจ

สอบ นั่นก็เป็นก�รปฏิเสธก�รให้สิทธิท�งก�รศึกษ�กับพวกเข�เหล่�นั้น ก�รเหยียดเพศเช่นนี้ส่งผลให้นักศึกษ�ที่

เป็นบุคคลข้�มเพศตัดสินออกจ�กโรงเรียนและได้รับคว�มทุกข์ทรม�นจ�กคว�มเจ็บช้ำ�ท�งจิตใจ เย�วชนที่ ไม่ได้อยู่

ในกลุ่มของLGBT ก็ถูกปลูกฝังจ�กสิ่งแวดล้อมที่มีก�รปร�กฏของก�รเหยียดเพศอยู่ ในขณะที่บุคคลข้�มเพศ

และช�ว LGBT กลุ่มอื่นๆบ่อยครั้งต้องประสบกับปัญห�และทุกข์ทรม�นจ�กก�รประณ�มตัวเองและเหยียดเพศตัว

เอง 

ก�รข่มเหงท�งจิตใจและอ�รมณ์ที่เป็นลบดังกล่�วอ�จส่งผลถึงภ�วะบอบช้ำ�ท�งจิตใจของบุคคลคนนั้นเป็นเวล�

หล�ยปีหรืออ�จจะทั้งชีวิตก็เป็นได้ เป็นก�รบีบบังคับให้ผู้ถูกกระทำ�ต้องอดกลั้นในสิ่งแวดล้อมที่โหดร้�ยและผู้คนที่

ไม่เป็นมิตรสักเท่�ไหร่ ยิ่งไปกว่�นั้นช�ว   LGBT หล�ยๆคนที่ ไม่ส�ม�รถทนต่อก�รถูกรังแกและข่มเหงในโรงเรียน

ได้จะถูกบีบบังคับให้ตัวเองต้องออกจ�กโรงเรียน เป็นอุปสรรคต่อก�รศึกษ�ซึ่งส่งผลให้เจ้�ตัวมีก�รศึกษ�และ

วุฒิไม่เพียงพอ บ�งร�ยตัดสินใจข�ยบริก�รหรือเกี่ยวข้องกับอ�ชีพและก�รว่�จ้�งที่มีคว�มเสี่ยงเพื่อที่จะห�เลี้ยง

ชีพตนเอง 

หลังจ�กก�รเผชิญกับเหตุก�รณ์ต่�งๆที่ถูกปฏิเสธจ�กมห�วิทย�ลัยไม่ให้เข้�สอบเนื่องจ�กนักศึกษ�ไม่แต่งก�ย

ให้ถูกต้องต�มเพศโดยกำ�เนิดของตน (ไม่ใส่กระโปรง) คุณก้�วหน้� เส�วกุล ผู้ช�ยข้�มเพศทำ�เรื่องร้องเรียน

ไปยังท�งฝ่�ยธุรก�รของสถ�บันก�รศึกษ�และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ ว่�ก�รกระทำ�ดัง

กล่�วเป็นก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิในก�รแสดงออก เข�ประสบคว�มสำ�เร็จในคำ�ร้องดังกล่�วและส�ม�รถ

ใส่เครื่องแบบต�มคว�มต้องก�รของตัวเองระหว่�งก�รสอบได้ โดยที่จะต้องมีจดหม�ยยินยอมจ�กฝ่�ยธุรก�ร 

นักศึกษ�ที่มีคว�มประสงค์ดังกล่�วจำ�เป็นต้องทำ�เรื่องขอจดหม�ยยินยอมในเวล�ช่วงต้นของทุกๆภ�คก�รศึกษ� 

ปัจจุบันมีคนยื่นคำ�ร้องเพื่อขอจดหม�ยยินยอมในสถ�บันก�รศึกษ�นี้ 17 ร�ย 

แม้ว่�สถ�บันก�รศึกษ�บ�งแห่ง เช่น มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์อนุญ�ตให้สตรีข้�มเพศเลือกใส่เครื่องแบบม�ง�น

รับปริญญ�ต�มคว�มประสงค์ของเจ้�ตัวได้ ก�รผ่อนผันดังกล่�วยังถูกมองเป็นเรื่องผิดปกติในสถ�บันก�ร

ศึกษ�ในประเทศไทย รศ.ดร.พินิจ รัตนกุล รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ� กล่�วว่� “ผมไม่อย�กที่

จะเห็นนักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยแห่งอื่นเรียกร้องสิทธิดังกล่�ว เพร�ะกฎระเบียบของแต่ละสถ�บันมีคว�มแตกต่�ง

กัน ผมเชื่อว่�ชุดเครื่องแบบของนักศึกษ�เป็นสิ่งที่พิเศษและทุกคนควรให้คว�มเค�รพ ทุกคนควรจะพิจ�รณ�ถึง

ก�ลเทศะและคว�มเหม�ะสมเป็นหลัก ” (NATIONAL MULTIMEDIA, 2012B) ในปี พ.ศ. 2546 จ�กก�รตอบ

สนองในเรื่องที่มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ยินยอมให้สตรีข้�มเพศใส่เครื่องแบบนักศึกษ�เพศหญิงได้ นักศึกษ�ที่

เป็นทอมบอยและผู้ช�ยข้�มเพศก็ได้เรียกร้องสิทธิที่ตัวเองส�ม�รถใส่ก�งเกงได้เช่นกัน หนึ่งในนั้นกล่�วว่� “พอ

เห็นผู้ช�ยคนนั้นใส่กระโปรงเข้�ม�ในชั้นเรียน ฉันรู้สึกว่�มันไม่ยุติธรรมเลย แต่ก็เข้�ใจว่�ในสังคมของเร�ผู้ช�ยได้

เปรียบกว่�” (LEACH, 2013) สิทธิในรูปแบบเดียวกันแต่ไม่ได้กำ�หนดไว้ให้สำ�หรับนักศึกษ�ที่เป็นผู้ช�ยข้�มเพศซึ่ง

ถูกห้�มไม่ให้ใส่ก�งเกงเข้�ม�ในสถ�นศึกษ� นอกจ�กนี้ “อ�จ�รย์ได้เชิญนักศึกษ�ให้ออกจ�กห้องเรียนถ้�พวกเข�จะ

ใส่ก�งเกง”  (LEACH, 2013)

อีกประเด็นที่ยังเป็นที่วิพ�กษ์วิจ�รณ์ซึ่งเป็นคว�มกังวลในระบบก�รศึกษ�ไทยที่ควรได้รับก�รปฏิรูปคือหลักสูตร

ก�รศึกษ� กล่�วคือยังข�ดอีกม�กในเรื่องของคว�มละเอียดอ่อนท�งเพศ ไม่เพียงแค่ประเทศไทยข�ดก�ร

ศึกษ�ของหลักสูตรในประเด็นดังกล่�ว ก�รที่วัฒนธรรมท�งสังคมไทยนั้นมีคว�มเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่ม�ก

ยังหม�ยคว�มว่� “ผู้คนปฏิเสธที่จะพูดคุยถึงประเด็นในเรื่องกิจกรรมท�งเพศของเย�วชน” (BOTTOLLIER-

DEPOIS, 2014) กล่�วคือเย�วชนบ่อยครั้งที่จะเข้�ไปพัวพันกับกิจกรรมท�งเพศที่ ไม่ปลอดภัยและส่งผลถึง

คว�มเสี่ยงที่ม�กขึ้นในก�รติดเชื้อ เอชไอวี และโรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ต่�งๆ
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โครงก�รที่ทำ�อยู่ตอนนี้ นำ�โดยองค์กรมูลนิธิเพื่อสิทธิคว�มหล�ยหล�ยท�งเพศ  (FOR-SOGI 

ORGANIZATION) มุ่งเน้นสนับสนุนก�รปรับเปลี่ยนเนื้อห�หลักสูตรที่พบเจอในตำ�ร�เรียนเพศศึกษ� ซึ่งยังระบุ

ไว้อยู่ว่�พฤติกรรมก�รรักเพศเดียวกันนั้นเป็น ”คว�มผิดปกติ” และ ”คว�มเบี่ยงเบนท�งเพศ”   

 

 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

ประเด็นด้�นสุขภ�พที่กลุ่มช�ว LGBT เผชิญอยู่นั้นมีหล�กหล�ยและมีอยู่หล�ยมิติด้วยกัน ประเด็นที่บุคคลช�ว 

LGBT เผชิญนั้นรวมถึง ภ�ระที่เกิดขึ้นจ�กก�รติดเชื้อเอชไอวี ก�รถูกวินิจฉัยว่�มีคว�มผิดปกติเนื่องจ�กวิถีท�ง

เพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ รวมทั้งก�รข�ดก�รรับรองท�งกฎหม�ยของคู่ที่เป็นเพศเดียวกันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ

ก�รที่ส�ม�รถทำ�เรื่องขอสิทธิประโยชน์ในก�รเบิกจ่�ยค่�รักษ�พย�บ�ลเช่นเดียวกันกับอำ�น�จท�งกฎหม�ยที่ส�ม�รถ

เซ็นยินยอมให้กับคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน

 เอชไอวี

จำ�นวนผู้ติดเชื้อร�ยใหม่ในประเทศไทยนั้นมีให้เห็นม�กขึ้น เชื้อเอชไอวีนั้นถูกถ่�ยทอดจ�กช�วเกย์และผู้ช�ยที่มี

เพศสัมพันธ์กับผู้ช�ย (MSM) เป็นจำ�นวนม�ก รวมไปถึงสตรีข้�มเพศด้วย จ�ก “ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ของ

ประเทศไทยในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�เอดส์รอบปี พ.ศ.2555” บันทึกไว้ว่� ก�รแพร่ระบ�ดของผู้ติดเชื้อเอชไอ

วีท่�มกล�งกลุ่มช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ยในกรุงเทพฯ คิดเป็นสัดส่วนประม�ณร้อยละ 31.3 กอปรกับ อัตร�

ก�รแพร่เชื้อต่อปีโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นสัดส่วนโดยประม�ณร้อยละ 20 “ไม่มีสัญญ�ณใดๆบ่งบอกว่�อัตร�ดังกล่�วจะ

ลดลงในอน�คตอันใกล้”  (UNAIDS, 2012) ร�ยง�นยังกล่�วไว้ด้วยว่�อัตร�ก�รแพร่ระบ�ดของผู้ช�ยที่มีเพศ

สัมพันธ์กับผู้ช�ยที่มีอ�ยุต่ำ�กว่� 25 ปีอยู่ที่ร้อยละ 12.1 

อัตร�ผู้ติดเชื้อเอชไอวีร�ยใหม่ที่เป็นผู้หญิงข้�มเพศคิดเป็นร้อยละ 10.4 โดยประม�ณ อย่�งไรก็ต�ม เนื่องด้วย

ก�รวิจัยในกลุ่มประช�กรย่อยที่ ไม่เพียงพอ ตัวเลขมีแนวโน้มที่จะสูงกว่�นี้ม�ก จ�กร�ยง�นล่�สุดของ UNDP และ

เครือข่�ยผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศแห่งเอเชียแปซิฟิค ในหัวข้อเรื่อง “ก�รสูญเสียในคว�มเปลี่ยนแปลง: กลุ่ม

คนที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ สิทธิและภ�วะคุกค�มจ�กเชี้อเอชไอวีในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิค” บ่งชึ้ ให้เห็นถึง 

“อัตร�ก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อเอชไอวีนั้นสูงถึงร้อยละ 68 ในกลุ่มบุคคลข้�มเพศ (UNDP, 2012) 

ประเทศไทยยังข�ดผลง�นวิจัยและข้อมูลรวมในประเด็นของอัตร�ก�รแพร่กระจ�ยหรือก�รแพร่ระบ�ดของผู้ติด

เชื้อเอชไอวีในกลุ่มคนที่เป็นผู้ช�ยข้�มเพศและเลสเบี้ยน กลุ่มคนส่วนน้อยดังกล่�วรวมไปถึงโครงก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห�เอชไอวีเอดส์แห่งช�ติและได้รับเงินสนับสนุนจ�กองค์กรอิสระ มีร�ยง�นที่บันทึกไว้ว่� เลสเบี้ยนที่มี

ส่วนร่วมกิจกรรมท�งเพศกับเพศตรงข้�มนั้นมีส�เหตุม�จ�กก�รถูกบีบบังคับหรือก�รข�ยประเวณี ถ้�มีกิจกรรม

ท�งเพศโดยไม่ได้ป้องกันจะทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเอชไอวีได้ ผู้ช�ยข้�มเพศที่เป็นเกย์มีโอก�สที่จะมี

กิจกรรมท�งเพศที่สุ่มเสี่ยงกับผู้ช�ยที่เป็นเกย์ ในกรณีของคู่ที่มีบทบ�ทเป็นผู้รับก็จะมีคว�มเสี่ยงในก�รได้รับเชื้อ

เอชไอวีสูง ก�รวิจัยเชิงลึกนั้นจำ�เป็นเพื่อให้เป็นที่มั่นใจว่� คนส่วนน้อยกลุ่มนี้จะไม่ถูกเพิกเฉยเกี่ยวกับคว�มเสี่ยง

ในก�รติดเชื้อเอชไอวีอีกต่อไป 

ในปี พ.ศ.2546 หัวข้อก�รรณรงค์ก�รรักษ�กฎหม�ยและคว�มสงบเรียบร้อย ซึ่งริเริ่มใช้นโยบ�ยท�งกฎหม�ย

และออกบทลงโทษกับผู้บริห�รจัดก�รสถ�นเริงรมย์ของช�วเกย์ที่มีบริก�รเตรียมถุงย�งอน�มัยและเจลหล่อลื่นให้

กับผู้ใช้บริก�รฟรี ก�รลงโทษขั้นรุนแรงที่ ใช้กับสถ�นที่ต่�งๆอย่�งบ�ร์เกย์ คลับและซ�วน่� ก่อให้เกิดก�รบุกรุกใน

ซ�วน่� ทำ�ให้เกิดคว�มอับอ�ยในสถ�นที่ส�ธ�รณะ ลูกค้�และพนักง�นที่ถูกจับในสภ�พเปลือยเปล่� รวมถึงก�รซื้อ

ข�ยรูปภ�พที่น่�อับอ�ยเหล่�นี้ ให้กับสื่อไทย สิ่งที่น่�กลัวม�กก็คือมุมมองจ�กผู้มีอำ�น�จในกรมส�ธ�รณสุขที่มอง

ว่�ก�รได้รับถุงย�งอน�มัยอย่�งง่�ยด�ยในสถ�นเริงรมย์ของเกย์ในแหล่งต่�งๆนั้นเป็น”ก�รส่งเสริมคนให้เป็นรัก

ร่วมเพศ” นโยบ�ยดังกล่�วนั้นตรงกันข้�มอย่�งสิ้นเชิงเมื่อเปรียบเทียบกับก�รรณรงค์ถุงย�ง 100 เปอร์เซ็นต์

ของไทย ซึ่งได้ยอมรับว่�ถึงแม้ว่�ก�รค้�ประเวณีจะไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ยแต่ถุงย�งอน�มัยในสถ�นเริงรมย์ต่�งๆ
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นั้นถูกมองว่�เป็นสินค้�ท�งส�ธ�รณสุข (BEYRER, C., A. L. WIRTZ, ET AL., 2011) ก�รรณรงค์นี้ถูกมอง

ว่�เป็นคว�มล้มเหลวอย่�งมีนัยสำ�คัญของสถ�นก�รณ์ผู้ป่วยเอชไอวีในประเทศไทย มีก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อ

เอชไอวีอย่�งรวดเร็วระหว่�งปี 2546 ถึง 2550 เครื่องมือในก�รป้องกันก�รติดเชื้อเอชไอวีทั่วไปห�ยไปจ�ก

สถ�นเริงรมย์ต่�งๆในช่วงเวล�ดังกล่�ว ขณะที่สถ�นก�รณ์เปลี่ยนไป อุปสรรคในแจกอุปกรณ์ป้องกันก�รแพร่

เชื้อที่มีประสิทธิภ�พยังคงอยู่ (APCOM, 2012) 

ถึงแม้ว่�มีจำ�นวนผู้ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ช�ยและผู้หญิงข้�มเพศไม่น้อยที่ติดเชื้อเอชไอวี  แต่ว่�โครงก�ร

ป้องกันและแก้ไขปัญห�เอชไอวีเอดส์แห่งช�ติถูกก่อตั้งขึ้นสำ�หรับประช�กรเหล่�นี้ ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2550 

งบประม�ณที่ถูกจัดสรรไว้สำ�หรับโครงก�ร MSM คิดเป็นร้อยละ 8.2 ของงบก�รว�งแผนเพื่อป้องกันเอชไปวี

ของทั้งประเทศทั้งหมด (MSM COUNTRY SNAPSHOT SERIES: THAILAND, UNDP 2012)

 ศัลยกรรมผ่าตัดแปลงเพศ 

ก�รผ่�ตัดแปลงเพศ (SEXUAL-REASSIGNMENT SURGERY: SRS) นั้นถูกกฎหม�ยและส�ม�รถเข้�ถึง

บริก�รได้ในหล�ยๆแห่งทั่วประเทศไทย อย่�งไรก็ต�มก�รผ่�ตัดที่มีให้เห็นส่วนม�กจะเป็นก�รแปลงเพศจ�กช�ยเป็น

หญิงและค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งสูงม�ก กระบวนก�รก�รผ่�ตัดดังกล่�วสำ�หรับก�รแปลงเพศนั้นต้องผ่�นก�รผ่�ตัด

หล�ยครั้งอย่�งเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงก�รศัลยกรรมตกต่�งอวัยวะสืบพันธุ์อีกด้วย

ประเทศไทยมีจำ�นวนผู้ม�ใช้บริก�รผ่�ตัดแปลงเพศเป็นจำ�นวนม�กอยู่ ในระดับต้นๆของโลก และมีผู้สนใจเดินท�ง

ม�ประเทศไทยเนื่องด้วยส�เหตุนี้ ก�รผ่�ตัดสำ�หรับผู้ที่ต้องก�รเปลี่ยนจ�กเพศหญิงเป็นเพศช�ยนั้นยังไม่ค่อยได้

พบเห็นม�กสักเท่�ไหร่ คว�มก้�วหน้�ยังไม่ทัดเทียมกับก�รผ่�ตัดแปลงเพศจ�กเพศช�ยเป็นเพศหญิงแต่ค่�ใช้จ่�ย

มีร�ค�ที่สูงกว่�ม�ก ก�รที่คนไข้จะส�ม�รถรับก�รผ่�ตัดได้นั้นจะเป็นต้องยื่นได้รับเอกส�รร�ยง�นจ�กจิตแพทย์

รับรองว่�มีภ�วะไม่พอใจในเพศของตนเอง (GENDER IDENTITY DISORDER: GID) หรือเป็นคนที่มี

ลักษณะบุคคลข้�มเพศ ต้องใช้ชีวิตในเพศเดิมเป็นเวล�หนึ่งปีก่อนที่จะรับก�รผ่�ตัด และจะต้องเป็นผู้มีสุขภ�พจิตที่

แข็งแกร่งในก�รที่จะรับมือกับคว�มเปลี่ยนแปลงได้ (OCHA, 2013) 

ก�รผ่�ตัดแปลงเพศนั้นไม่ถูกรวมอยู่ในเรื่องของก�รเข้�ถึงบริก�รทั่วไปที่ระบุไว้ในนโยบ�ยส�ธ�รณสุขใน

ประเทศไทย แม้ว่�แพทย์จะวินิจฉัยว่�มีคว�มผิดปรกติท�งอัตลักษณ์ท�งเพศของตัวเอง ผู้ป่วยต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบค่�ใช้จ่�ยในก�รผ่�ตัดเอง ค่�ใช้จ่�ยในก�รแปลงจ�กเพศช�ยเป็นเพศหญิงอยู่ที่ประม�ณ 64,000 

ถึง 333,000 บ�ท  (OCHA, 2013) นอกจ�กนี้ค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ศัลยกรรมเสริมหน้�อกอยู่ที่ร�ค�

ประม�ณ 120,000 บ�ท ค่�ใช้จ่�ยในก�รแปลงจ�กเพศหญิงเป็นเพศช�ยจะแพงกว่� อยู่ ในช่วงร�ค�ประม�ณ 

86,000 บ�ทสำ�หรับก�รผ่�ตัดเอ�ทรวงอกออก และ 250,000 บ�ทในก�รทำ�ศัลยกรรมเสริมองคช�ติเข้�ไป 

(TRANSGENDER SRS GENDER REASSIGNMENT SEX CHANGE SURGERY, 2012) ไม่มี

องค์กรอิสระ อย่�งเช่น โครงก�ร SISTER’S HANDS ผ่�ตัดแปลงเพศฟรี ช่วยพี่น้อง ที่ก่อตั้งโดยคุณนก 

ยลด� นักก�รเมืองสตรีข้�มเพศคนแรกของประเทศไทยที่ ให้ก�รสนับสนุนในก�รทำ�ศัลยกรรมผ่�ตัดแปลงเพศให้

กับบุคคลที่มีคว�มประสงค์ที่จะแปลงเพศโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย 

ถึงแม้ว่�ก�รทำ�ศัลยกรรมผ่�ตัดแปลงเพศในรูปแบบต่�งๆไม่ว่�จะเป็นก�รเพิ่มเสริมแต่งอวัยวะจะเป็นไปได้ ถูกต้อง

ต�มกฎหม�ยและวิทย�ก�รท�งก�รแพทย์มีคว�มก้�วหน้�ไปม�กก็ต�ม แต่กฎหม�ยไม่ได้ระบุให้บุคคลข้�มเพศนั้น

ส�ม�รถเปลี่ยนคำ�น้ำ�หน้�ชื่อในเอกส�รร�ชก�รของตนเองได้ ดังนั้นแม้ว่�จะผ่�นก�รผ่�ตัดแปลงเพศม�ก็ต�ม บุคคล

เหล่�นั้นก็ยังต้องใช้คำ�นำ�หน้�ต�มเพศกำ�เนิดของตัวเองต่อไป เนื่องจ�กมีรูปลักษณ์ภ�ยนอกและคำ�นำ�หน้�ที่ ใช้ใน

เอกส�รท�งร�ชก�รมีคว�มขัดแย้งกัน บ่อยครั้งที่ผู้ที่แปลงเพศแล้วจะประสบกับปัญห�ต่�งๆ เช่น ก�รว่�จ้�ง ก�ร

เดินท�งไปต่�งประเทศ ก�รศึกษ�ต่อ บุคคลข้�มเพศยังไม่ส�ม�รถแต่งง�นกับคู่ของตนได้ในกรณีที่คู่ของตนนั้นเมี

เพศโดยกำ�เนิดเพศเดียวกัน
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 อุปสรรคในการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขและความเป็นอยู่ที่ดี

 มีข้อจำ�กัดในเรื่องของก�รจัดห�ทุนสำ�หรับก�รส�ธ�รณสุขของกลุ่มช�ว LGBT เนื่องจ�กทุนนั้นให้คว�มสำ�คัญ

ม�กกับประเด็นเอชไอวีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจะเพ่งเล็งไปที่กลุ่มของผู้ช�ยที่เป็นเกย์และช�ย

ที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ยด้วยกันและสตรีข้�มเพศ ตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จจ�กโครงก�รก�รกุศลของผู้บริจ�คทั่วโลก

หล�ยๆโครงก�รให้คว�มสำ�คัญเพียงแค่ก�รลดอัตร�ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และไม่อนุญ�ตให้มีก�รระดมทุนจัดสรรให้

กับโครงก�รส�ธ�รณสุขและสิทธิมนุษยชนด้�นอื่นๆ โดยธรรมเนียมปฏิบัติจนถึงปัจจุบันโครงก�รส�ธ�รณสุขที่

เจ�ะจงสำ�หรับบุคคลกลุ่มช�ว LGBT นั้นไม่รวมประเด็นอื่นเข้�ไปด้วย อ�ทิ สุขภ�พท�งเพศและท�งจิตใจ ไม่มีก�ร

กล่�วถึงประเด็นคว�มสำ�คัญในเรื่องสุขภ�พของเลสเบี้ยน บุคคลข้�มเพศ เย�วชนกลุ่ม LGBT และผู้สูงอ�ยุ ผู้

บริจ�คและคนออกนโยบ�ยของประเทศมีคว�มรู้สึกว่�ควรจะใช้งบให้คุ้มค่�ในก�รลดอัตร�ก�รเสียชีวิตและให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รติดเชื้อเอชไอวีซึ่งมีคว�มรุนแรงถึงชีวิต 

อย่�งไรก็ดี ณ ตอนนี้เป็นเวล�ที่โครงก�รระดมทุนต่�งช�ติและนโยบ�ยแห่งช�ติจะเป็นตัวสะท้อนคว�มจำ�เป็นท�ง

ด้�นส�ธ�รณสุขของกลุ่มช�ว  LGBT ในภ�พรวมทั้งหมด นั่นหม�ยคว�มว่�โครงก�รที่เพิ่มขึ้นในประเด็นอื่นๆ

ไม่ได้เจ�ะจงไปในเรื่องของเอชไอวี ยกตัวอย่�งเช่น ก�รเข้�ถึงก�รรักษ�ที่ ใช้ฮอร์โมนสำ�หรับบุคคลข้�มเพศ ก�ร

เข้�ถึง นโยบ�ยประกันต่�งๆของคู่ชีวิตในกรณีที่เป็นเพศเดียวกัน และอำ�น�จท�งกฎหม�ยในก�รตัดสินใจที่จะให้

คู่ของตนได้รับก�รรักษ�ท�งก�รแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน สุขภ�พจิตเป็นสิ่งที่ถูกละเลย ขณะที่องค์ก�รอน�มัยโลก

บันทึกไว้ว่�ก�รว�งแผนสุขภ�พจิตแห่งช�ติควรระบุม�ตรก�รสำ�หรับกลุ่มผู้ช่วยเฉพ�ะรวมถึงบุคคลช�ว LGBT ใน

ประเทศไทยยังข�ดนโยบ�ยที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่�ว อ�ทิ เรื่องก�รจัดอบรมด้�นสุขภ�พจิตสำ�หรับผู้

ปฎิบัติท�งก�รแพทย์และโครงก�รรณรงค์ก�รต่อต้�นก�รฆ่�ตัวต�ยในกลุ่มช�ว LGBT โดยเฉพ�ะ 

ทัศนคติของผู้ให้บริก�รท�งส�ธ�รณสุขหล�ยๆคนมีอคติกับกลุ่มช�ว LGBT ยังแสดงให้เห็นถึงอุปสรรคใน

ก�รเข้�ถึงก�รบริก�รท�งส�ธ�รณสุขและคว�มเป็นอยู่ที่ดี บุคคลช�ว LGBT หล�ยร�ยต้องเผชิญกับก�รเลือก

ปฏิบัติระหว่�งก�รเข้�ใช้บริก�รท�งส�ธ�รณสุข ซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงหล�ยเรื่อง อ�ทิ ม�ตรฐ�นที่ ไม่เท่�เทียมกันใน

ก�รรับบริก�รของกลุ่มช�ว LGBT ก�รที่ต้องเปิดเผยข้อมูลด้�นสุขภ�พที่เป็นเรื่องส่วนตัวและละเอียดอ่อน 

ก�รถูกปฏิเสธในก�รเข้�รับก�รรักษ� ก�รถูกจัดให้ไปอยู่ ในห้องผู้ป่วยที่เป็นเพศที่ตัวเองไม่พึงประสงค์จะอยู่ ก�ร

ถูกวินิจฉัยจ�กผู้เชี่ยวช�ญท�งก�รแพทย์ว่�กลุ่มช�ว LGBT เป็นกลุ่มที่มีคว�มไม่มั่นคงท�งจิตใจ (OJANEN, 

2010)

 เรื่องราวของนาดา	–	อุปสรรคด้านสาธารณสุข

ตัวอย่�งของอุปสรรคด้�นส�ธ�รณสุขนี้ถูกตีแผ่อยู่ ในเรื่องร�วของคุณ น�ด� ไชยจิตต์จ�ก “ชีวิต

ที่ถูกละเมิด: เรื่องเล่� กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ช�ยรักช�ย และกฎหม�ยสิทธิมนุษยชนระหว่�ง

ประเทศ” คุณน�ด�เข้�เป็นผู้ป่วยในเนื่องจ�กมีไข้สูงม�กในโรงพย�บ�ลในภ�คใต้ของประเทศไทยแห่งหนึ่ง 

“ฉันป่วยมากและมีไข้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส จนต้องตัดสินใจเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พอเข้าไปแล้ว

ฉันถูกส่งไปอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมชาย ฉันขอร้องให้คุณหมอย้ายฉันไปอยู่ ในห้องผู้ป่วยรวมหญิง แต่

คุณหมอบอกฉันว่าตนนั้นเป็นเพียงแค่แพทย์ฉุกเฉินและไม่มีอำานาจที่จะสั่งการให้ทำาได้ คุณหมอก็พาฉัน

ไปที่ห้องผู้ป่วยรวมชาย ฉันก็บอกคุณหมอว่าฉันได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว ฉันขอร้อง

ให้ย้ายฉันไปอยู่ในห้องผู้ป่วยหญิงแทน เพราะฉันรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากในการอยู่ ในห้องผู้ป่วย

รวมชาย นางพยาบาลยังบอกฉันอีกว่า มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉันมีคำานำาหน้าและชื่อเป็นผู้ชาย จึงต้องอยู่

ในห้องผู้ป่วยชายและยังคงเข็นรถเข็นพาฉันเข้าไปยังห้อง ฉันพยายามอย่างมาที่จะขัดขืนโดยที่เอามือจับ

ไว้กับประตูไว้อย่างแน่นเพื่อที่พวกเขาไม่สามารถเข็นรถนำาฉันเข้าไป หลังจากการป่วยครั้งนั้นฉันก็รู้สึก

ไม่สบายบ่อยเป็นพักๆ แต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปเหยียบในโรงพยาบาลอีก เว้นเสียแต่ว่าฉันป่วยมากจนไม่

กรณี

ศึกษา

ที่3



รายงานในบริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in Asia) | 39 

การปกป้องคุ ้มครองสิทธของบุคคลผู ้ม ีความหลากหลายทางเพศ

สามารถทนได้ ทุกๆครั้งที่ฉันไป ฉันจะถูกถามว่า “คุณอยากจะอยู่ ในห้องผู้ป่วยรวมชายหรือหญิง” ไม่

เพียงแค่นั้น ยังมีประเด็นเรื่องการใช้ห้องน้ำา ชนิดของภาชนะที่ ให้ผู้ป่วยถ่ายที่ต้องจัดเตรียมให้ฉันว่าจะ

เป็นของชายหรือหญิง ทุกๆอย่างต้องเป็นประเด็นในการถกเถียงในการพวกเขาจะปฏิบัติกับฉัน ความ

ที่ ไม่ได้ตระหนักและการขาดกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติกับสตรีข้ามเพศอย่างฉันมันเป็นเรื่องที่สุดจะทน ฉัน

เหนื่อยกับเรื่องพวกนี้มาก ไม่เพียงแค่นั้นฉันยังรูสึกว่าพนักงานและผู้บริหารของโรงพยาบาลปฎิบัติกับ

ฉันด้วยความดูถูกดูแคลน ราวกับว่าพวกเขาผิดหวังกับการที่ฉันมีปัญหากับความเป็นตัวตนทางเพศ

ของฉันเอง 

มีครั้งหนึ่งนางพยาบาลถามฉันว่า “ทำาไมถึงได้ปล่อยให้ตัวเองป่วยหนักขนาดนี้แล้วค่อยมาโรงพยาบาล” 

ฉันจึงบอกกับเธอไปว่ามันเป็นเพราะว่าทุกๆครั้งที่ฉันมาที่นี้ ฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกละเมิดและก็รู้สึกผิดว่า

ตัวเองสร้างปัญหาให้กับให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องมาดูแลคนไข้อย่างฉัน

 ครอบครัวและสังคม

 ก�รปฏิบัติตัวและทัศนคติที่มีต่อบุคคลช�ว LGBT ในประเทศไทย ทั้งในระดับของครอบครัวขน�ดเล็กและสังคม

ที่ ใหญ่ขึ้น มีคว�มแตกต่�งกันและในบ�งครั้งไม่สอดคล้องกัน ปัจจัยที่นำ�ม�ซึ่งก�รยอมรับบุคคลช�ว   LGBT 

จ�กสม�ชิกในครอบครัว แต่ก็ไม่เสมอไปคือสถ�นะท�งเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวนั้นๆ ไม่ว่�จะอย่�งไร 

แน่นอนว่�แต่ละครอบครัวย่อมมีคว�มค�ดหวังให้ลูกของตนแต่งง�นซึ่งเป็นเหตุผลท�งวัฒนธรรมในก�ร “รักษ�

หน้�” ของพวกเข�  รักษ�ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลในส�ยต�ของคนในสังคม คว�มรับผิดชอบในก�รสืบทอด

วงศ์ตระกูลและคว�มค�ดหวังในตัวเด็ก ในก�รปฏิบัติเป็นลูกที่ดี ซึ่งต้องสะสมทำ�คว�มดีและประพฤติปฎิบัติตนให้

อยู่ ในศีลธรรมต�มหลักคำ�สอนพระพุทธศ�สน�   

 ประสบการณ์ของประไพกับครอบครัวของเธอ

คุณประไพอ�ยุ 29 ปี เธอเป็นสตรีข้�มเพศ คู่ของเธอเป็นเพศช�ยอ�ยุเท่�กันชื่อว่� บัญช� เข�ทั้ง

สองอยู่กินฉันท์ส�มีภรรย�เป็นเวล� 5 ปี ประไพเป็นผู้ขับเคลื่อนท�งสิทธิท�งเพศ เธอเดินท�งไปให้คำ�

บรรย�ยที่สถ�บันก�รศึกษ�หล�ยแห่งเพื่อเป็นสนับสนุนคว�มรู้คว�มเข้�ใจที่ดีขึ้นในแง่ของเรื่องเพศและ

ก�รมีเพศสัมพันธ์อย่�งปลอดภัยแก่นักเรียน เธอได้ขอร้องให้บิด�ของเธอช่วยง�นสัมมน�ของเธออยู่

หล�ยครั้ง โดยเฉพ�ะในประเด็นของก�รสนับสนุนคว�มเข้�ใจที่ดีระหว่�งผู้ปกครองกับบุตรหล�นที่เป็น

กะเทย และในกรณีของก�รช่วยเหลือผู้ปกครองในก�รเรียนรู้ว่�ควรจะเลี้ยงดูบุตรหล�นที่เป็นกะเทย

อย่�งไร ประไพได้เล่�เรื่องของเธอในวัยเด็กและชีวิตครอบครัวของเธอก่อนที่เธอจะส�ม�รถเรียกมันว่�

เป็นบ้�นแห่งคว�มสุขได้

“ฉันคิดว่าตัวเองนั้นโชคดีมาก พ่อของฉันเป็นนายตำารวจ แม่ของฉันมีอาชีพเป็นครู แม่ของฉันเข้าใจ

ฉันดี แต่พ่อของฉันเนี่ยน่ะสิ มันยากกกกก......มว๊ากกกส์ (มีการเน้นย้ำาของคำาพูดเพื่อแสดงอารมณ์) 

ที่เขาจะยอมรับได้ พ่อก็ยอมรับในตัวฉันแล้ว ฉันภูมิใจมาก ฉันมีครอบครัวที่มีความสุขแล้ว เมื่อตอน

ฉันอายุ 13-14 ปี ฉันโดนพ่อด่าเยอะมาก เหมือนกับว่าพ่อเกลียดฉันมาก แต่จะให้ฉันทำายังไงล่ะ? ให้ฉัน

ทำาตัวปรกติ ฉันทำากับข้าว ทำาความสะอาดและซักผ้า ฉันช่วยทำางานบ้านตั้งแต่ฉันยังเล็กๆ ฉันเลยใกล้ชิด

กับแม่มาก และในฐานะที่เป็นลูกสาวฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใกล้พ่อสักเท่าไหร่     

(นักเขียนถามว่า: น้องชายคุณไม่ช่วยทำางานบ้านเลยหรอ?) ไม่เลย เขาก็เหมือนเด็กผู้ชายทั่วๆไปนั่น

แหละ ฉันก็เลยต้องเป็นผู้รับผิดชอบทำางานบ้านไปโดยปริยาย (หัวเราะ) ฉันก็ชอบมันนะ อาจเป็นเพราะ

คิดว่ามันเป็นงานประจำาของฉันมากกว่าเขา ณ ปัจจุบัน ฉันก็ยังคงทำางานบ้านอยู่ ตอนที่แม่ของฉัน

ผ่าตัดฉันก็ต้องเป็นคนที่ดูแลแม่ ฉันอยู่กับแม่ตั้งแต่เข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลจนกระทั่งแม่กลับมาพัก

ฟื้นอยู่ที่บ้าน บัญชาแฟนของฉันก็อยู่ที่นั่นด้วย เค้าจะนั่งพูดคุยกับพ่อของฉัน ฉันดูแลแม่จนแม่หาย

ป่วย ชีวิตจริงก็เป็นอย่างเนี้ยแหละ พ่อยอมรับว่าพ่อมีลูกสาวและลูกชาย ฉันแค่เติมเต็มในส่วนภาระ

กรณี

ศึกษา

ที่4



40 | รายงานในบริบทของประเทศไทยเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Being LGBT in Asia)

การปกป้องคุ ้มครองสิทธของบุคคลผู ้ม ีความหลากหลายทางเพศ

หน้าที่ของฉันก็เท่านั้น (ในฐานะที่เป็นลูกสาว) เป็นเวลาผ่านมา 20 ปี แล้วที่พ่อบอกกับใครๆว่า  “ลูก

ผมเป็นกะเทยนะ” และพ่อก็ยอมรับบัญชาในฐานะลูกเขย พ่อภูมิใจในตัวฉันมาก ณ ตอนนี้ พ่อฉันแบบ

ว่า เฮ้ยยยยยย......ลูกเราเป็นเซเล็บนะเนี่ย ออกทีวีอยู่บ่อยๆ และเป็นข่าวตลอดเวลา (หัวเราะ)”

 กรณีศึกษ�ดังกล่�วแสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของสถ�บันครอบครัวในเส้นท�งของก�รที่กว่�ที่ช�ว LGBT 

จะได้รับก�รยอมรับ และก�รยอมรับที่ว่�นั้นมันได้รับก�รสนับสนุนอย่�งไรจ�กก�รที่บุคคล LGBT สวมบทบ�ท

ทำ�หน้�ที่ของสม�ชิกในครอบครัวแบบไทยๆ จ�กเรื่องของสตรีข้�มเพศและครอบครัวของที่ ได้กล่�วม�ข้�งต้นนี้ 

นิย�มของประไพสำ�หรับก�รเป็นลูกส�วที่ดีนั้นคือก�รที่เธอต้องปฏิบัติต�มหน้�ที่ของลูกส�วที่ควรปฏิบัติอย่�ง

เคร่งครัด ประไพช่วยง�นบ้�นแม่ทั้งหมดตั้งแต่ยังเด็ก สำ�หรับคว�มสัมพันธ์พี่น้องระหว่�งเธอและน้องช�ยของ

เธอ ประไพไม่เคยคิดน้อยเนื้อต่ำ�ใจน้องตัวเองว่�พ่อแม่จะรักน้องม�กกว่�หรือไม่เนื่องจ�กตัวเองนั้นเป็นพี่คนโต

จึงเลือกที่จะมองข้�ม ประไพแสดงออกถึงก�รยอมรับและคว�มยินดีอย่�งแท้จริงในก�รที่เธอนั้นได้ปฏิบัติหน้�ที่

ของเธอในฐ�นะของลูกส�วต�มธรรมเนียมปฏิบัติต�มบทบ�ทท�งเพศของสังคมไทยแบบดั้งเดิม

หน้�ที่หลักๆในฐ�นะที่เป็นลูกที่ดีในสังคมไทยนั้นคือก�รที่ลูกต้องเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีและตอบแทนพระคุณพ่อ

แม่ ก�รดูแลป้อนข้�วป้อนน้ำ�บิด�ม�รด�ย�มที่ท่�นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงก�รที่คนๆนั้นปฏิบัติตัวอย่�งมี

ศีลธรรมจนถึงก�รยอมรับจ�กสม�ชิกครอบครัวของบุคคลที่เป็นLGBT ทั้งหล�ย ยกตัวอย่�งในกรณีที่แม้ว่�

ผู้หญิงที่เกิดม�เป็นพลเมืองคนหนึ่งที่สังคมอ�จตร�หน้�ว่�มีคว�มผิดปรกติเพร�ะว่�เธอผู้นั้นชอบเพศเดียวกัน 

หรือถึงแม้ว่�ผู้ช�ยที่แปลงเพศเป็นสตรีข้�มเพศหรือกะเทย พวกเข�เหล่�นั้นก็ยังปฏิบัติตัวที่อยู่ ในศีลธรรมในฐ�นะ

ที่เป็นลูกส�วที่ดี กล่�วคือลูกที่มีกตัญญูกตเวทีกับบุพก�รีของตน 

พฤติกรรมจ�กบทบ�ทข้�งต้นที่ประไพปฏิบัติม�นั้น แสดงให้เห็นถึงก�รที่บุคคล LGBT คนหนึ่งส�ม�รถปรับตัวให้

ยอมรับกับอัตลักษณ์ท�งเพศของคนๆนั้นได้อย่�งไรจ�กบทบ�ทของโครงสร้�งสถ�บันครอบครัวแบบไทยดั้งเดิม 

(BRETT, 2011) ในกรณีศึกษ�อื่น เรื่องร�วของบุรุษข้�มเพศ คุณผ้�ไหมได้รับก�รยอมรับจ�กครอบครัวและ

ชุมชนของเข�เพร�ะเข�ได้ตอบสนองคว�มค�ดหวังในบทบ�ทท�งสังคมฐ�นะที่เป็นผู้ช�ย ดูแลครอบครัวของเข�

แล้วรับผิดชอบต่อหน้�ที่ของตน ผ้�ไหมได้รับก�รเสนอชื่อและก�รสนับสนุนจ�กชุมชนของเข�ในก�รเป็นผู้สมัคร

เข้�ชิงตำ�แหน่งน�ยกองค์ก�รบริก�รส่วนตำ�บลกับสโลแกน “คุณไว้ว�งใจผมได้ ผมคือผ้�ไหม ผู้ช�ยในร่�งของผู้

หญิง” 

อย่�งไรก็ต�ม ก�รเน้นย้ำ�ที่ดูเหมือนจะม�กเกินสำ�หรับเรื่องก�รตอบสนองคว�มต้องก�รของคนในครอบครัวและ

ก�รได้รับก�รยอมรับจ�กสังคมในแวดวงที่กว้�งขึ้น ที่ถูกยึดอยู่กับก�รที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับภ�พลักษณ์

เก่�ๆท�งเพศ เช่นก�รเป็นลูกส�วที่ดีในแง่ของสตรีข้�มเพศ นั้นยังคงเป็นประเด็นปัญห�อยู่ กลุ่มคนรักต่�งเพศและ

กลุ่มช�ว LGBT ที่ยอมที่จะปรับตัวเองเข้�กับธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น คว�มรับผิดชอบของผู้ช�ยในแง่ของก�ร

ห�เงินให้กับครอบครัวและผู้หญิงในแง่ของง�นบ้�นง�นเรือนและเลี้ยงดูลูกให้ดี รู้สึกว่�ตนได้รับก�รสรรเสริญและ

เป็นผู้มีศีลธรรมโดยก�รยึดติดอยู่กับธรรมเนียมดังกล่�วรวมถึงก�รประพฤติปฏิบัติให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่�

ในสังคม สิ่งเหล่�นี้เป็นเสมือนภ�ระที่กลุ่มช�ว LGBT หล�ยๆคนต้องแบกรับไว้สำ�หรับบุคคลที่ ไม่อย�กหรือไม่

ส�ม�รถทำ�ต�มบทบ�ทหน้�ที่ดังกล่�วได้ 

ในแง่เดียวกันที่ คนๆหนึ่งส�ม�รถตอบสนองบทบ�ทที่สังคมค�ดหวังไว้ได้ คู่ช�ว LGBT ก็ส�ม�รถปรับตัวให้เข้�

กับธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมได้เช่นกัน ก�รศึกษ�ของ WILSON (2004) ในประเด็นของทอมและดี้แสดงให้

เห็นถึงข้อมูลที่เป็นหลักฐ�นของก�รยอมรับลูกส�วที่เป็นทอม และก�รยอมรับคว�มสัมพันธ์แบบทอมดี้ ในสังคม

ไทยนั้นมันแตกต่�งกันไปขึ้นอยู่กับพื้นฐ�นของแต่ละครอบครัว บ�งครอบครัวต้องเห็นลูกส�วตัวเองเป็นฝั่งเป็น

ฝ�โดยก�รเร่งให้แต่งง�นกับช�ยหนุ่มให้เร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ บ�งครอบครัวไม่ได้เห็นคว�มจำ�เป็นในก�รแต่งง�นของ

ลูกส�ว ในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่มีปัญห�อะไรกับก�รมีลูกส�วเป็นทอม ภ�ยใต้เงือนไขที่ว่�ถ้�ลูกส�วของตนประพฤติ

ปฏิบัติเหม�ะสมกับจ�รีตประเพณีของสังคม รับผิดชอบต่อหน้�ที่ก�รง�นและอยู่ ในศีลธรรมอันดีง�ม ห�เงินม�

เลี้ยงดูค้ำ�จุนครอบครัวดูแลบุพก�รีของตนได้ ในง�นวิจัยของคุณมัทน� เชตมี (1996) ภ�ยใต้หัวข้อกลุ่มเลส
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เบี้ยนในกรุงเทพฯ เสนอให้เห็นถึงมุมมองที่ว่�บุคคลที่เป็นทอมในสังคมไทยส�ม�รถห�เลี้ยงชีพให้ตนเองและได้รับ

ก�รยอมรับจ�กครอบครัวของตนได้ เพร�ะตนไม่ละทิ้งภ�ระหน้�ที่ต่อครอบครัวในฐ�นะที่เป็นลูกส�วคนหนึ่งที่ต้อง

เลี้ยงดูพ่อแม่ (SINNOT, 2004)

เหตุก�รณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่�งในคว�มสลับซับซ้อนของก�รที่ช�ว LGBT ได้รับก�รยอมรับใน

ประเทศไทย ในมุมมองหนึ่งที่ว่�ก�รที่ส�ม�รถพบเจอกับบุคคลช�ว LGBT และมีให้เห็นด�ษดื่นทั่วไปในสังคมนั้น

เป็นสิ่งที่ทำ�ให้คนในสังคมส�ม�รถเพิกเฉยและทนได้ ซึ่งสิ่งเหล่�นี้มันค่อยๆแทรกซึมเข้�ม�ในสังคมไทย คว�มเพิก

เฉยต่อบุคคลและคู่ช�ว LGBT นั้นหม�ยคว�มว่�หล�ยๆคู่ก็ยังส�ม�รถที่จะดำ�รงชีวิต ใช้ชีวิตร่วมกันในวิถีที่เข�

เหล่�นั้นปร�รถน� ปร�ศจ�กก�รแทรกแซงหรือก�รถูกละเมิดจ�กสังคมแม้ว่�สังคมนั้นๆอ�จจะไม่ได้ยอมรับกับสิ่ง

เหล่�ที่เข�เหล่�นั้นก็เป็นได้

ในเวล�เดียวกัน บุคคลช�ว LGBT หล�ยร�ยอ�จจะได้รับก�รยินยอมจ�กสังคม อย่�งไรก็ดี หล�ยร�ยบ่อยครั้ง

ที่ต้องเผชิญกับก�รเลือกปฏิบัติ องค์กรและสถ�บันในหล�ยๆภ�คส่วนที่ยังไม่พร้อมกับก�รยอมรับท�งคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศในประช�ชนของตัวเอง อ�ทิ เช่น สถ�บันครอบครัว สถ�บันก�รศึกษ� ภ�คสื่อส�รมวลชน 

กระบวนก�รท�งกฎหม�ย องค์กรท�งเศรษฐกิจและศ�สน�

พ่อแม่คนไทยส่วนใหญ่บ่อยครั้งที่มองคว�มสัมพันธ์เพศเดียวกันเป็นอะไรที่ชั่วครั้งชั่วคร�วและเป็นเพียงแค่ระ

ยะสั้นๆในชีวิตวัยเด็กเท่�นั้น คว�มสัมพันธ์ดังกล่�วยังถูกสังคมมองว่�เป็นอะไรที่ผิวเผินและเป็นสิ่งที่ ไม่ส�ม�รถ

พัฒน�เป็นอะไรที่ยั่งยืนได้ ก�รแต่งง�นของบุคคลรักเพศเดียวกันและก�รมีครอบครัว รวมถึงก�รรับเลี้ยงเด็ก

เป็นลูกบุญธรรมโดยคู่ที่เป็นเพศเดียวกันซึ่งเป็นอะไรที่ขัดกับจ�รีตทั่วไป นั้นยังเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในสังคมไทย

ภ�ยใต้กฎหม�ยที่ ไม่ได้มีระบุไว้และไม่ได้รับก�รยอมรับจ�กขนบธรรมเนียมต�มม�ตรฐ�นของครอบครัวไทยดั้งเดิม

“สำ�หรับผู้ช�ยที่เป็นเกย์ หรือช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย คนในสังคมหล�ยๆคนอ�จจะไม่พูดกันตรงๆ หรือ

เป็นก�รยอมรับของคว�มชอบท�งเพศของคนเหล่�นี้ที่ ไม่ได้แสดงออกม�ท�งคำ�พูด แต่หล�ยๆร�ยก็ไม่ได้เปิดอก

คุยกับสม�ชิกในครอบครัวของตนว่�มีคว�มชอบท�งเพศอย่�งไร สำ�หรับในกรณีของสตรีข้�มเพศนั้น ก�ร

ปกปิดคว�มเป็นตัวตนของตัวเองเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เห็นถึงคว�มย�กลำ�บ�กที่ม�กกว่� เป็นเพร�ะเธอเหล่�นั้นได้ฝ่�ฝืน

กฎเกณฑ์ท�งเพศของสังคมและเป็นเป้�ส�ยต�ของคนทั่วไปเนื่องจ�กรูปลักษณ์ภ�ยนอกที่แตกต่�งอย่�งชัดเจน 

ครอบครัวอ�จรู้สึกอับอ�ยที่มีลูกที่เป็นสตรีข้�มเพศและอ�จจะพย�ย�มบอกให้ลูกของตนเองเปลี่ยนอ�กัปกิริย�

ให้ทำ�ตัวปกติ กล่�วคือ “ทำ�ตัวให้เหมือนผู้ช�ยทั่วไป” เพร�ะหล�ยๆครั้งเกิดคว�มเข้�ใจผิดในสังคมที่ว่�พฤติกรรม

ดังกล่�วนั้นเป็นอ�ก�รป่วยชนิดหนึ่งที่ส�ม�รถรักษ�ให้ห�ยได้” (PURPLE SKY NETWORK, 2011)

ในบ�งกรณี ก�รที่กลุ่ม LGBT ข�ดก�รสนับสนุนจ�กสม�ชิกในครอบครัวส่งผลให้เกิดก�รถูกละเมิดหรือข่มเหง

ได้ ในหล�ยๆกรณีของเด็กๆที่เป็นกะเทยซึ่งถูกบิด�ของตัวเองทำ�ร้�ยร่�งก�ยและด่�ว่� (ในกรณีของคุณประไพ) 

ถูกลงโทษเนื่องจ�กที่ทำ�ตัวอรชรอ้อนแอ้นเหมือนเด็กผู้หญิงและถูกบีบบังคับให้ออกจ�กบ้�นเพร�ะทำ�ให้ชื่อเสียง

วงศ์ตระกูลเสื่อมเสีย เย�วชนที่เป็นเลสเบี้ยนนั้นก็มีคว�มเสี่ยงกับก�รถูกสม�ชิกในครอบครัวของตนข่มขืน

เพื่อเป็นก�รแก้ให้ห�ยจ�กก�รชอบผู้หญิงด้วยกัน กรณีดังกล่�วได้ถูกบันทึกไว้ซึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน

กุมภ�พันธ์ 2555 เมื่อคนที่เป็นพ่อถูกจับในข้อห�ข่มขืนลูกส�วอ�ยุ 14 ปีของตนเอง (LILJAS, 2013) ลูกส�ว

ถูกพ่อข่มขืนซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่�เป็นเวล� 4 ปีติดกันเพร�ะเธอคบห�สม�คมกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นทอม เรื่องที่น่�หดหู่ก็คือ

ก�รละเมิดเหล่�นี้มักเกิดกับคนที่ ไม่มีท�งสู้ ต้องทุกทรม�นจ�กก�รประณ�มตัวเองและเผชิญกับพฤติกรรมก�ร

เหยียดเพศจ�กคนในสังคม เย�วชนทั่วไปที่เผชิญกับภ�วะคุกค�มหรือก�รถูกเลือกปฏิบัติย่อมเข้�ห�ครอบครัว

ของตนเองด้วยเหตุผลของคว�มต้องก�รในคว�มรักคว�มเอ�ใจใส่ ก�รยอมรับและคว�มเชื่อใจ รวมถึงก�รเข้�

ถึงผลประโยชน์และสวัสดิก�รสังคมเหมือนกับทุกๆคน ก�รร�ยง�นจำ�นวนของบุคคลช�ว LGBT ที่ประสบกับ

ปัญห�ของก�รเลือกปฏิบัติและคว�มรุนแรงยังถูกปกปิดอยู่ บ่อยครั้งที่คว�มกลัวที่ว่�สม�ชิกครอบครัวของตน

จะรู้หรือก�รลงโทษท�งสังคม คว�มอับอ�ย และก�รหมดคว�มศรัทธ�กับอำ�น�จและกระบวนก�รยุติธรรมของรัฐ 

เป็นส�เหตุทำ�ให้บุคคลช�ว LGBT เหล่�นั้นตัดสินใจที่จะไม่แจ้งคว�มกับท�งตำ�รวจเพร�ะกลัวว่�เรื่องร�วของตนจะ

ถูกตีแผ่ไปสู่สังคม
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การปกป้องคุ ้มครองสิทธของบุคคลผู ้ม ีความหลากหลายทางเพศ

 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

 ไม่ว่�จะเป็นสื่อท�งสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ สื่อในรูปแบบต่�งๆที่สร้�งภ�พลักษณ์ของช�ว LGBT ในสังคมนั้น

ยังคลุมเครือ ก�รสร้�งภ�พลักษณ์ของกลุ่ม LGBT ในปัจจุบันของสื่อถือว่�เป็นท�งลบอยู่ สื่อบ่อยครั้งจะนำ�

เสนอเพียงแค่มุมเล็กๆของชีวิตผู้ที่มีคว�มชอบท�งเพศและอัต-ลักษณ์ท�งเพศที่หล�กหล�ย นอกจ�กนี้คว�ม

พย�ย�มที่จะทำ�ให้ผู้คนเข้�ใจและนำ�เสนอคว�มสลับซับซ้อนของอัตลักษณ์ท�งเพศ อ�ทิ บุคคลข้�มเพศ นั้นมัน

น้อยม�ก ก�รละเลยดังกล่�วส่งผลถึงก�รที่สื่อข�ดคว�มครอบคลุมในภ�พลักษณ์เชิงบวกที่มีต่อคนกลุ่มน้อยที่

มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ตัวอย่�งที่เห็นได้ชัดก็คือก�รสร้�งภ�พลักษณ์ของสตรีข้�มเพศและผู้ช�ยที่เป็นเกย์ ใน

ละคร ณ ปัจจุบัน เป็นอยู่ในบทบ�ทของตัวประกอบที่เป็นตัวตลกของเรื่อง ยิ่งไปกว่�นั้นสื่อยังพิจ�รณ�เรื่อง

ประเด็นคว�มหล�กหล�ยท�งเพศว่�เป็นเรื่องที่ ไม่มีคว�มสำ�คัญแม้ในเวล�ที่มีประเด็นสำ�คัญเกิดขึ้นม�ก็ต�ม ก�รที่

กลุ่ม LGBT ไม่ได้รับก�รให้คว�มสำ�คัญในทั้งแง่ของทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อสมัยใหม่ทำ�ให้เกิดคว�มไม่เข้�ใจชีวิตจริง

ของช�ว LGBT และเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เข�เหล่�นั้นยังต้องกระเสือกกระสนอยู่เรื่อยไป

นอกจ�กนี้ สื่อไทยโดยปกติแล้วจะไม่ร�ยง�นเรื่องร�วที่เป็นคดีเกี่ยวกับก�รถูกละเมิดและก�รเหยียดเพศเพื่อที่จะ

รักษ�ภ�พลักษณ์ที่ดีง�มของประเทศไทยว่�เป็นเหมือนกับสวรรค์ของบุคคลกลุ่มช�ว LGBT คดีดังกล่�วยังถูก

ตีแผ่น้อยม�กในสื่อที่เป็นภ�ษ�อังกฤษ ต�มร�ยง�นของคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนของเกย์และเลสเบี้ยนส�กล

ประจำ�ปี พ.ศ. 2552 บันทึกไว้ว่� “ถึงแม้ว่�ต่�งช�ติที่อยู่ ในเมืองไทยเป็นเวล�น�นดูเหมือนว่�จะไม่เคยได้ยินได้ฟัง

เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลย เช่น สตรีที่เป็นบุคคลรักสองเพศหรือไบเซ็กช่วลถูกเผ�ทั้งเป็นปี พ.ศ. 2549 และคดี

ของเลสเบี้ยนที่ถูกข่มขืนถูกฆ�ตกรรมและถูกเผ�เมื่อปีที่แล้ว กรณีทั้งสองที่กล่�วม�ข้�งต้นได้ถูกร�ยง�นไปยังสื่อ

หนังสือพิมพ์ร�ยวัน แต่น้อยนักที่เรื่องร�วของกะเทยที่ถูกละเมิดและถูกเหยียดเพศเป็นประจำ�ในสังคมซึ่งเป็นผู้ที่

ไม่มีท�งเลือกสักเท่�ไหร่ในชีวิตจะถูกเลือกไปตีแผ่ลงในหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ ไม่เป็นประเด็นในสังคมแบบนี้คนไทยก็

มักจะเพิกเฉยอยู่บ่อยๆ (LIKHITPREECHAKUL 2009)

 
 ความสามารถขององค์กรที่ทำางานเพื่อ	LGBT

องค์กรของกลุ่ม LGBT ส�ม�รถจัดก�รและจดทะเบียนได้ในประเทศไทย อย่�งไรก็ต�มคำ�ว่�องค์กรอิสระนั้นไม่ได้

ถูกระบุให้กำ�หนดใช้ในกฎหม�ยไทย ดังนั้นจะต้องลงทะเบียนภ�ยใต้มูลนิธิท้องถิ่น สม�คมหรือองค์กรเอกชนต่�ง

ช�ติแทน ขั้นตอนก�รลงทะเบียนดังกล่�วในหล�ยๆองค์กรถูกมองว่�เป็นอะไรที่น่�เบื่อและน่�กลัวในขณะเดียวกัน 

มีหล�ยคนเลือกที่จะไม่ลงทะเบียน นอกจ�กนี้องค์กรหล�ยๆแห่งต้องพิสูจน์คว�มส�ม�รถในก�รที่จะบริห�รองค์กร

ตนเองให้อยู่รอดได้โดยต้องมีหลักฐ�นท�งก�รเงินแสดงให้เห็นว่�มีเงินออมเป็นจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่� 200,000 บ�ท

ในบัญชีธน�ค�ร องค์กรหล�ยแห่งที่ ไม่ส�ม�รถระดมทุนและทำ�ต�มกฎเงื่อนไขที่ยุ่งย�กต่�งๆได้เนื่องจ�กองค์กรที่

ทำ�ง�นในประเด็นเกี่ยวกับกลุ่ม LGBT และสิทธิมนุษยชนของพวกเข�หล�ยองค์กรเพิ่งเกิดใหม่และยังมีพนักง�นไม่

เพียงพอ นี่เป็นปัญห�ที่ผู้บริจ�คต่�งช�ติและจ�กภ�ยนอก บ่อยครั้งที่ชี้ ให้เห็นว่�องค์กรที่ส�ม�รถระดมทุนได้นั้น

จำ�เป็นต้องจดทะเบียนแล้ว

องค์กรที่รับผิดชอบด้�นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มช�ว LGBT ส่วนม�กยังไม่ได้รับทุนสนับสนุนและยังมีพนักง�น

ไม่เพียงพอ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำ�เนินง�นจัดก�รกับปัญห�เอชไอวี คว�มส�ม�รถใน

ก�รบริห�รและโครงสร้�งองค์กรยังอยู่ในระดับค่อนข้�งต่ำ� ซึ่งเป็นเหตุผลจ�กก�รข�ดคว�มเอ�ใจใส่และก�รให้คว�ม

สำ�คัญกับสิทธิมนุษยชนม�จนถึงปัจจุบัน องค์กรหล�ยแห่งไม่ส�ม�รถจ้�งพนักง�นเต็มเวล�และต้องขึ้นอยู่กับ

เวล�และแรงสนับสนุนจ�กชุมชนเนื่องด้วยทุนที่มีจำ�กัด ถึงแม้ว่�ก�รอ�ส�สมัครจะสร้�งคว�มเป็นปึกแผ่นระหว่�ง

บุคคลและเป็นอะไรที่น่�ชื่นชมแต่โครงก�รก็เป็นแค่ในระยะสั้นเท่�นั้นรวมถึงระดับแรงสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดคว�ม

เปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมนั้นไม่เพียงพอ องค์กร LGBT จำ�เป็นจะต้องจัดฝึกอบรมท�งเทคนิคและก�รบริห�ร

จัดก�รในขณะเดียวกันสิ่งนี้มันเป็นโอก�สที่ดีกว่�ในก�รรับเงินทุน
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ก�รก่อตั้งขององค์กรหล�ยๆแห่งนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องคิดพิจ�รณ� องค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT ส่วน

ม�กไม่ค่อยรวมกลุ่มกัน เป็นเพร�ะแต่ละกลุ่มให้คว�มสำ�คัญกับแผนของตนเอง มีโครงก�รที่ร่วมมือกันน้อย

ม�ก สถ�บันที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลข้�มเพศ เกย์ และช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย อ�ทิ สม�คมฟ้�สีรุ้งแห่ง

ประเทศไทยและมูลนิธิสวิง (SWING) ซึ่งก็ถูกก็ตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับวิกฤตก�รณ์เอชไอวี โดยในปัจจุบันจะให้

คว�มสำ�คัญกับสุขภ�พและสวัสดิก�รสำ�หรับชุมชนเป้�หม�ยของพวกเข�เหล่�นั้น ขณะที่องค์กรเลสเบี้ยน อย่�ง

เช่น มูลนิธิอัญจ�รีและสะพ�น ซึ่งมีร�กฐ�นม�จ�กคตินิยมสิทธิสตรี

ชุมชน LGBT ยังมีคว�มแตกต่�งให้เห็นอยู่ ในด้�นของมุมมองและยังไม่มีทิศท�งที่ชัดเจนในก�รสนับสนุนสิทธิ

กลุ่ม LGBT กลุ่มที่แตกต่�งมักจะให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นที่มีผลกระทบโดยตรงกับชุมชนและอัตลักษณ์ของก

ลุ่มๆนั้นก่อน อย่�งไรก็ต�มก�รพัฒน�ล่�สุดเช่นก�รก่อเกิดวิถีท�งเพศ อัตลักษณ์ท�งเพศและกลุ่มสนับสนุนสิทธิ

ในก�รแสดงออก เช่นเดียวกับคณะกรรมก�รกลุ่มช�ว LGBT ที่ปัจจุบันทำ�ง�นกับสภ�ปฎิรูปกฎหม�ยไทยในก�ร

ร่�งพระร�ชบัญญัติคู่ชีวิตอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงคว�มร่วมมือกันระหว่�งเลสเบี้ยน เกย์ คนที่รักสองเพศ 

บุคคลข้�มเพศและผู้ขับเคลื่อนในด้�นคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ เช่นเดียวกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อย่�งไร

ก็ต�มสิ่งที่น่�จะเป็นประโยชน์ม�กในก�รขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนของช�ว LGBT ต่อไป ได้แก่ ก�รสร้�งคว�ม

สัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง และสร้�งเครือข่�ยที่ดีระหว่�งกลุ่มที่มีคว�มหล�กหล�ย

ไม่เพียงแค่คว�มแตกต่�งในก�รลำ�ดับคว�มสำ�คัญและก�รก่อตั้งปรัชญ� แต่คว�มเข้�ใจของกลุ่มช�ว LGBT กับ

ภ�วะเสี่ยงก�รติดโรคที่ทวีคูณ เช่นในกลุ่มกะเทย คนที่อ�ศัยอยู่กับผู้ทุพพลภ�พ ผู้สูงอ�ยุ เย�วชนและชนกลุ่ม

น้อย ส�เหตุของเรื่องดังกล่�วคือคว�มส�ม�รถที่จำ�กัดในองค์กรที่มีอยู่ และก�รที่กลุ่มย่อยที่เสี่ยงต่อก�รติด

เชื้อถูกมองข้�ม แนะนำ�ว่�ควรมีเงินทุนสนับสนุนและคว�มใส่ใจม�กกว่�นี้กับประช�กรกลุ่ม LGBT ที่ถูกเมินเฉย

ตลอดม� เช่นเดียวกับก�รจัดทำ�ง�นวิจัยในเรื่องคว�มต้องก�รและสิทธิของกลุ่มเหล่�นี้ 

ประเทศไทยกำ�ลังพัฒน�และเศรษฐกิจก็เข้มแข็งม�กขึ้น มีสถ�บันผู้บริจ�คต่�งช�ติหล�ยๆแหล่งเริ่มที่จะจำ�กัดเงินทุน

สำ�หรับองค์กรไทย และอีกหล�ยแห่งหยุดก�รให้เงินช่วยเหลือแก่องค์กรที่เคยสนับสนุนทุนม�ในอดีต เรื่องดัง

กล่�วทำ�ให้เกิดปัญห�ขององค์กรที่ต�มม�คือบริก�รท�งก�รแพทย์ที่ ให้บริก�รกับส�ธ�รณะนั้นต้องหยุดชะงัก เป็น

อุปสรรคต่อคว�มสำ�เร็จต�มเป้�ประสงค์และก�รให้บริก�รหรือย�รักษ�โรคที่พึงมีให้กับผู้ใช้บริก�ร

ดูเหมือนจะไม่มีแนวโน้มเลยว่�ช่องว่�งในก�รระดมทุนจะได้รับก�รสนับสนุนจ�กรัฐบ�ลเมื่อพิจ�รณ�จ�กก�รข�ดก�ร

ให้คว�มสำ�คัญกับประเด็นของกลุ่มช�ว LGBT (ตัวอย่�งเช่น ก�รข�ดนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รเหยียดเพศ) และ

สภ�อนุรักษ์นิยมของพวกเข� อย่�งไรก็ต�มมันเป็นคำ�สั่งที่ว่�องค์กรที่รับผิดชอบในก�รสถ�ปน�คว�มเท่�เทียม

ทัน คว�มมีเกียรติและอิสระของบุคคลที่เป็น LGBT และกะเทย ต้องได้รับก�รสนับสนุนในคว�มร่วมมือที่จะรักษ�

สิทธิมนุษยชนของชุมชนที่ถูกลืมเหล่�นี้ ด้วยงบประม�ณของรัฐที่น้อยนิด ชุมชน LGBT ของประเทศไทยและ

สถ�บันต่�งๆต้องพึ่งพ�ก�รระดมทุนจ�กต่�งช�ติและจ�กภ�ยนอกรวมถึงคำ�แนะนำ�เชิงเทคนิค

ชุมชนกลุ่ม LGBT ของประเทศไทยและสถ�บันต่�งๆ มีชีวิตชีว� มีคว�มยืดหยุ่นและผูกมัดกับเรื่องของสิทธิ

มนุษยชน แม้ว่�จะข�ดคว�มส�ม�รถที่กล่�วม�ข้�งต้น พวกเข�เหล่�นั้นอดทนและชนะก�รต่อสู้ที่ย�กลำ�บ�กในก�ร

รักษ�สิทธิของช�ว LGBT เป็นก�รอุทิศตัวและคว�มส�ม�รถที่ ไม่ควรถูกมองข้�ม
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ข้อเสนอแนะ
ในส่วนต่อไปนี้จะอธิบ�ยถึงข้อเสนอแนะที่ ได้รับจ�กกระบวนก�รจัดทำ�ร�ยง�นฉบับนี้ ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอแนะจ�กง�นเสวน�ของ

กลุ่ม LGBT ในประเทศไทย และจ�กก�รศึกษ�ทำ�คว�มเข้�ใจของผู้จัดทำ�ร�ยง�นทั้งส�มคนด้วยข้อมูลที่ ได้รับม�จ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้

เข้�ร่วมเสวน�และช�ว LGBT ท่�นอื่นๆ ทั้งก่อนก�รจัดง�น ในระหว่�งก�รเสวน� และหลังจ�กที่ก�รเสวน�จบสิ้นลง นอกจ�กนี้ ยัง

มีข้อเสนอแนะที่ม�จ�กก�รตีคว�มของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนของ LGBT และก�รเมืองในประเทศไทย ณ เวล�ปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะต่อไปนี้มีทั้งแบบกว้�งและแบบเฉพ�ะเจ�ะจง บ�งข้อระบุว่�ใครควรเป็นผู้นำ�ไปปฏิบัติต่อ แต่บ�งข้อเสนอจะไม่มีก�รระบุไว้ 

โดยทั่วไปแล้วหัวข้อของก�รเสนอแนะจัดอยู่ ในหมวดหัวข้อเดียวกับที่มีก�รถกเถียงกันในก�รเสวน�ฯ โดยในภ�พรวมนั้นข้อเสนอ

แนะต่�งๆ จะแสดงให้เห็นภ�พวิธีก�รที่สังคมไทยในทุกระดับตั้งแต่ระดับร�ชก�ร องค์กรภ�ครัฐ องค์กรพัฒน�เอกชน และองค์กรที่

ทำ�ง�นเพื่อ LGBT เอง ได้เข้�ม�มีส่วนร่วมพัฒน�สิทธิมนุษยชนแก่บุคคลและกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย

กฎหมายและนโยบาย

ข้อเสนอแนะที่เด่นชัดนั้นเกี่ยวข้องกับประเด็นก�รเลือกปฏิบัติและปัญห�อื่นๆที่เกิดจ�กก�รข�ดก�รรับรองคว�มสัมพันธ์ระหว่�งเพศ

เดียวกันในท�งกฎหม�ย ร�ยง�นฉบับนี้ ได้แสดงให้เห็นปัญห�ที่ช�ว LGBT จำ�นวนนับไม่ถ้วนใช้ชีวิตร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียน

สมรส ซึ่งรัฐและสังคมยังไม่ยอมรับและถือว่�คว�มสัมพันธ์ของพวกเข�ไม่เป็นไปต�มธรรมช�ติ แนวคว�มคิดเช่นนี้ทำ�ให้กลุ่ม 

LGBT กล�ยเป็นคนช�ยขอบของสังคม((MARGIN OF SOCIETY)ทั้งนี้ ก�รรับรองสิทธิที่เท่�เทียมกันให้แก่คู่ชีวิต LGBT นั้น

ย่อมถือเป็นก�รรับรองสิทธิพลเมืองที่แท้จริงและเท่�เทียมของ LGBT อีกด้วย ดังนั้นจึงเสนอให้

• ประเทศไทยรับรองและออกกฎหม�ยให้คู่ชีวิต LGBTส�ม�รถจดทะเบียนสมรสและให้ก�รรับรองคว�มสัมพันธ์

ท�งกฎหม�ย ซึ่งจะทำ�ให้บุคคลเหล่�นี้มีสิทธิแลพได้รับสวัสดิก�รท�งสังคมเช่นเดียวกับที่คู่แต่งง�นต่�งเพศได้รับ

• องค์กรชุมชน LGBTและพันธมิตรควรทำ�ก�รสำ�รวจว่�เรื่องนี้เป็นประเด็นสำ�คัญที่จะขับเคลื่อนในประเทศไท

ยหรือไม่ ด้วยเหตุที่ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหม�ยคุ้มครองช�ว LGBTจ�กอ�ชญ�กรรมที่เกิดจ�กคว�มเกลียด

ชัง ก�รละเมิดสิทธิพลเมือง หรือก�รเลือกปฏิบัติแต่คว�มสนใจในประเด็นปัญห�เหล่�นี้และก�รผลักดันไปสู่คว�ม

เปลี่ยนแปลงยังมีอยู่น้อยม�ก 
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ข ้อเสนอแนะ

• องค์กรกลุ่ม LGBTและพันธมิตรควรศึกษ�กฎหม�ยและนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องและจำ�เป็นต่อก�รรับรองก�รเปลี่ย

นเพศหรือเพศสภ�วะอย่�งเป็นท�งก�ร

ศาสนา

ศ�สน�เป็นปัจจัยสำ�คัญที่เกี่ยวเนื่องกับเพศวิถีและเพศสภ�วะในสังคม ข้อเสนอแนะประก�รหนึ่งคือองค์กรกลุ่ม LGBT และ

พันธมิตรควรจัดก�รประชุมเสวน�เพื่อถกเถียงเรื่องศ�สน� จิตวิญญ�ณ วิถีท�งเพศและคว�มเป็นตัวตนท�งเพศ และจ�กก�รแลก

เปลี่ยนนั้นควรนำ�กลยุทธ์ก�รขับเคลื่อนต่�งๆ ไปใช้ต่อสู้กับก�รตีตร�วิถีท�งเพศและคว�มเป็นตัวตนท�งเพศที่เกี่ยวข้องกับศ�สน�

การจ้างงานและสิทธิว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัย

เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะที่ ได้อธิบ�ยไปในเรื่องก�รรับรองคว�มสัมพันธ์ของเพศเดียวกัน ประเด็นแนะนำ�ในส่วนนี้จะแสดงให้เห็น

ว่�ก�รรับรองท�งกฎหม�ยดังกล่�วมีคว�มจำ�เป็นและส่งผลต่อสิทธิในก�รจ้�งง�น โดยเสนอให้

• กระทรวงก�รคลังจัดให้มีก�รรับรองท�งกฎหม�ยและคุ้มครองคู่ชีวิตเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่ชีวิตต่�งเพศ

เพื่อที่คู่ชีวิตของลูกจ้�งจะส�ม�รถเข้�ถึงสิทธิประโยชน์ ค่�ชดเชยและสวัสดิก�รก�รรักษ�พย�บ�ลของลูกจ้�งได้

• ดำ�เนินก�รจัดตั้งองค์กรเพื่อจัดก�รปัญห�เกี่ยวกับก�รจ้�งง�น LGBT ในประเทศไทย วิธีก�รนี้ส�ม�รถเริ่ม

ดำ�เนินก�รได้ในกรุงเทพและปริมณฑลก่อนที่จะขย�ยไปยังภูมิภ�คอื่น ในก�รจัดตั้งฯ จะต้องประส�นง�นและจัดก�ร

ประชุมร่วมกับ ILO, USAID, UNDPและกระทรวงแรงง�น เพื่อที่จะส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนและข้อมูล

วิจัย จ�กนั้นควรจัดให้มีก�รประชุมร่วมกับเครือข่�ย LGBT สหภ�พแรงง�นหรือเครือข่�ยแรงง�น และภ�คธุรกิจ

เป็นเวล� 2 วัน และจัดประชุมระหว่�งผู้มีส่วนได้เสียและผู้ให้เงินสนับสนุนหลักในครั้งสุดท้�ยเพื่อสร้�งภ�คีคว�ม

ร่วมมือโดยมีก�รกำ�หนดกรอบเวล�ในก�รทำ�ง�นระยะแรกที่ 6 เดือน และให้ดำ�เนินก�รจัดก�รศึกษ�และให้ข้อมูล

เรื่องสิทธิแรงง�นในขั้นแรก

สำ�หรับข้อเสนอแนะเรื่องสิทธิว่�ด้วยเรื่องที่อยู่อ�ศัยนั้นแตกต่�งออกไป โดยจะมุ่งเน้นสร้�งคว�มมั่นใจว่� LGBTแต่ละร�ยมีสิทธิใน

ที่อยู่อ�ศัยเช่นเดียวกับพลเมืองช�วไทยคนอื่นๆ ข้อเสนอแนะในประเด็นดังกล่�วมีดังนี้

• ธน�ค�รและสถ�บันก�รเงินให้สิทธิเข้�ถึงบริก�ร ที่อยู่อ�ศัยและทรัพย�กรท�งก�รเงินแก่คู่ชีวิตเพศเดียวกันเช่น

เดียวกับที่ ให้แก่คู่ชีวิตต่�งเพศ โดยไม่คำ�นึงถึงสถ�นะท�งกฎหม�ยของคว�มสัมพันธ์นั้น

• รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรสร้�งคว�มมั่นใจให้ LGBTแต่ละร�ยที่จะมีสิทธิและส�ม�รถมีที่อยู่อ�ศัยที่ปลอดภั

ยในร�ค�ไม่แพง รวมทั้งสิทธิที่จะอ�ศัยอยู่ร่วมกับคู่ที่เป็นเพศเดียวกันโดยไม่ถูกคุกค�มหรือเลือกปฏิบัติ

• จัดโครงก�รฝึกอบรมแนะนำ�เกี่ยวกับสวัสดิก�รสังคมและก�รบริก�รในภ�คเอกชนที่รวมถึงธน�ค�รและบริษัท

ตัวแทนที่อยู่อ�ศัย เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับคว�มต้องก�รของ LGBTและเพื่อสร้�งคว�มมั่นใจว่�พวกเข�จะได้รั

บก�รปฏิบัติอย่�งเท่�เทียม

การศึกษาและเยาวชน 

ในก�รทำ�ให้สถ�บันก�รศึกษ�ของไทยเป็นสภ�พแวดล้อมท่ีดีและปลอดภัยสำ�หรับเด็กและเย�วชนท่ีเป็น LGBT ก�รกระตุ้นให้เกิดก�รรับรู้ ก�ร

ให้ก�รศึกษ� รวมถึงก�รพัฒน�นโยบ�ยและหลักสูตรก�รเรียนก�รสอนเป็นส่ิงท่ีจำ�เป็น ข้อเสนอแนะสำ�หรับกระทรวงศึกษ�ธิก�รมีดังน้ี

• กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรได้รับก�รกระตุ้นให้เกิดก�รรับรู้และเข้�ใจในเรื่องของวิถีท�งเพศและคว�มเป็นตัวตน

ท�งเพศ และควรพัฒน�นโยบ�ยก�รศึกษ�ที่รวมเอ�ประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์และคว�มเท่�เทียมกันเข้�ไป

ผสมผส�นอย่�งสอดคล้อง

• กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐ�นของนักเรียนทุกคน โดยให้มีสิทธิเข้�ถึงก�รศึกษ�และปกป้อง

นักเรียนจ�กก�รถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องม�กจ�กวิถีท�งเพศและ/หรือคว�มเป็นตัวตนท�งเพศไม่ว่�ในรูปแบบใด

ก็ต�ม
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• กระทรวงศึกษ�ธิก�รควรพูดถึงคว�มจำ�เป็นในก�รกำ�หนดนโยบ�ยห้�มกลั่นแกล้งหรือล้อเลียนเรื่องที่อ่อนไหว

ต่อ LGBT ในระดับกระทรวง และกำ�หนดนโยบ�ยตัวอย่�งสำ�หรับโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ปฏิบัติต�ม

สิทธิเหล่�นี้ควรปร�กฏในกฎหม�ยระดับช�ติด้วย

ประสบก�รณ์ในก�รศึกษ�อย่�งปลอดภัยของเด็กและเย�วชนถือเป็นเรื่องสำ�คัญ ก�รพย�ย�มผลักดันให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงนั้นจะ

ต้องอ�ศัยก�รร้องเรียนอย่�งเป็นท�งก�รต่อกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กรมสุขภ�พจิต และคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ รวม

ทั้งก�รรณรงค์และก�รเดินขบวน นอกจ�กนี้ ก�รติดต�มปัญห�และคว�มคืบหน้� ตลอดจนก�รทำ�ง�นร่วมกับสื่อในก�รขับเคลื่อน

ประเด็นต่�งๆ ก็เป็นเรื่องจำ�เป็นอย่�งยิ่ง

ข้อเสนอแนะในระดับนโยบ�ยมีดังนี้

• วิถีท�งเพศและคว�มเป็นตัวตนท�งเพศรวมถึงประเด็นสำ�คัญในเรื่องคว�มเค�รพศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์และ

คว�มเท่�เทียมควรถูกบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียนอย่�งเป็นท�งก�ร

• นโยบ�ยเกี่ยวกับเครื่องแบบชุดนักเรียนต�มเพศสภ�วะควรได้รับก�รผ่อนปรนและอนุญ�ตให้นักเรียนส�ม�รถ

แต่งชุดนักเรียนได้ต�มที่ต้องก�ร

• ก�รประเมินคว�มส�ม�รถของร่�งก�ยในวิช�พลศึกษ�ต�มเพศสภ�วะควรถูกยกเลิก

ข้อแนะนำ�ในระดับโรงเรียนมีดังนี้

• ครู ผู้บริห�รโรงเรียนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถ�บันก�รศึกษ�ควรได้รับก�รกระตุ้นให้รับรู้เรื่องคว�ม

หล�กหล�ยของวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ รวมทั้งรับผิดชอบก�รกระทำ�ที่เป็นก�รก�รเลือกปฏิบัติต่อ

นักเรียนที่เป็น LGBT

• ควรให้นักเรียนส�ม�รถเข้�เรียน เข้�สอบและทำ�กิจกรรมในพื้นที่ส�ธ�รณะได้ไม่ว่�จะเลือกแต่งเครื่องแบบนักเรียน

แบบใดก็ต�ม

• มีห้องน้ำ�ที่เหม�ะกับเพศสภ�วะที่เป็นกล�งหรือบุคคลข้�มเพศและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอื่นๆ ที่จำ�เป็นเพื่อคงไว้

ซึ่งศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของ LGBT

สุขภาพ  

ข้อเสนอแนะแบบกว้�งมุ่งให้องค์กร LGBTและผู้สนับสนุนท�งก�รเงินจัดให้มีบริก�รสุขภ�พแบบองค์รวมที่เป็นมิตรและครบวงจร

สำ�หรับ LGBT โดยในอันดับแรก องค์กร LGBT จะต้องตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รดูแลรักษ�สุขภ�พแบบองค์รวมและจัดห�

ทรัพย�กรม�สนับสนุน ส่วนองค์กรที่ ให้ก�รสนับสนุนท�งก�รเงินควรทำ�ง�นร่วมกับองค์กรในชุมชนเพื่อพัฒน�โครงก�รสุขภ�พ

ที่ครอบคลุมถึงคว�มต้องก�รและจำ�เป็นในเรื่องสุขภ�พโดยรวมของ LGBT นอกเหนือไปจ�กบริก�รดูแลรักษ�เอชไอวีโดยเฉพ�ะ 

ก�รสร้�งคว�มตระหนักรู้และคว�มเข้�ใจในเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศของผู้ให้บริก�รสุขภ�พควรได้รับก�รปรับปรุงให้

ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริก�รสุขภ�พของ LGBT ควรขย�ยให้ครอบคลุมไปกว่�เรื่องเอชไอวีในมุมเดิมแม้ว่�เอชไอวีจะยังคงเป็นประเด็น

หลักในแผนยุทธศ�สตร์ด้�นสุขภ�พของกลุ่มLGBT ก็ต�ม ข้อเสนอแนะที่เฉพ�ะเจ�ะจงไปอีกมีดังต่อไปนี้

• พัฒน�บริก�รสุขภ�พของLGBT ให้ส�ม�รถเข้�ถึงได้ในทุกจังหวัด บริก�รเหล่�นี้ควรรวมถึงปัญห�

ในเรื่องสุขภ�พท�งเพศสำ�หรับหญิงรักหญิง ก�รให้คำ�ปรึกษ�ก่อนและหลังก�รผ่�ตัดแปลงเพศ (SEX-

REASSIGNMENT SURGERY)ก�รให้ข้อมูลและก�รดูแลระหว่�งก�รรักษ�ด้วยฮอร์โมน ก�รดูแลหลังก�ร

ผ่�ตัดแปลงเพศ และก�รให้ข้อมูลก�ยวิภ�คขั้นพื้นฐ�นแก่ผู้ป่วยทุกคนไม่ว่�พวกเข�จะมีวิถีท�งเพศหรืออัตลักษณ์

ท�งเพศแบบใด

• พัฒน�หลักสูตรสำ�หรับบริก�รสุขภ�พของLGBT ให้แก่ผู้ให้บริก�ร
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• ให้บริก�รสุขภ�พที่ครบวงจรและได้ม�ตรฐ�นสำ�หรับสตรีข้�มเพศและบุรุษข้�มเพศ เช่น ก�รใช้ฮอร์โมน ก�รใช้

ฮอร์โมนกับก�รรักษ�ด้วยย�ต้�นไวรัส (ANTIRETROVIRAL THERAPY) หรือย�อื่นๆ และก�รรักษ�สุขภ�พ

ของบุรุษข้�มเพศ

• พัฒน�คว�มรู้และก�รวิจัยเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงต่อก�รติดเชื้อเอชไอวีสำ�หรับช�ว LGBT ทั้งหมด นอกเหนือไป

จ�กก�รก�รมุ่งเน้นเฉพ�ะ MSM และผู้หญิงข้�มเพศ

• ส่งเสริมให้มีก�รสนับสนุนท�งก�รเงินในก�รพัฒน�สุขภ�พแก่ชุมชน LGBT ในประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจ�ก

เรื่องก�รดูแลรักษ� โดยกระจ�ยทรัพย�กรให้ชุมชน LGBT ส�ม�รถบริห�รกันเอง ไม่ใช่ให้แต่หน่วยง�นด้�นก�ร

แพทย์เป็นผู้บริห�รเท่�นั้น

• พัฒน�ก�รรับรู้เรื่องสถ�นก�รณ์ บทบ�ท คว�มต้องก�รของเพศสภ�วะที่แตกต่�งในกลุ่มLGBT ในก�รให้

บริก�รท�งด้�นสุขภ�พจิต และจัดให้มีก�รฝึกอบรมในเรื่องดังกล่�วแก่ผู้ให้บริก�ร

• ส่งเสริมให้รัฐจัดสรรทรัพย�กรเพื่อรณรงค์สร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ รวมถึง

ก�รรับผิดชอบของรัฐเมื่อมีก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนและก�รเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์

ท�งเพศที่หล�กหล�ยในสถ�นพย�บ�ลของรัฐ 

• จัดให้มีนโยบ�ยสุขภ�พและสิทธิมนุษยชนที่เน้นคว�มเสมอภ�คท�งเพศ (GENDER-MAINSTREAMING 

POLICIES) โดยรวมกลุ่ม LGBT และโดยเฉพ�ะประช�กรกลุ่มย่อยที่เป็นบุรุษข้�มเพศ เลสเบี้ยน และหญิงที่เป็น

คนรักสองเพศ

• แนะนำ�กลไกที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้ง่�ยแก่ช�ว LGBT ให้ส�ม�รถเลือกได้ว่�ใครส�ม�รถมีอำ�น�จตัดสินใจสำ�หรับก�ร

รักษ�ฉุกเฉินให้กับพวกเข�ได้และใครมีอำ�น�จเซ็นรับก�รช่วยเหลือท�งก�รแพทย์ในโรงพย�บ�ล

ครอบครัว  

ข้อเสนอแนะในเรื่องครอบครัวนั้นมีทั้งในส่วนของก�รสนับสนุนครอบครัวของช�ว LGBT เพื่อให้พวกเข�ได้รับก�รยอมรับม�ก

ขึ้น และในส่วนของก�รสนับสนุนก�รสร้�งครอบครัวของคู่ชีวิตช�ว LGBT ข้อเสนอแนะสำ�หรับครอบครัวของช�ว LGBT ใน

ส่วนแรกมีดังนี้ 

• เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมก�รศึกษ�เกี่ยวกับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศที่หล�กหล�ยเพื่อลดก�รใช้คว�ม

รุนแรงต่อช�ว LGBT

• จัดให้มีศูนย์ให้คำ�ปรึกษ�และบริก�รเพื่อสนับสนุนกลุ่มLGBTและครอบครัวของพวกเข�

ส่วนหนึ่งของพัฒน�ก�รด้�นก�รศึกษ�ที่ ได้อธิบ�ยไป แนะนำ�ให้องค์กร LGBT พัฒน�โครงก�ร “ครอบครัว LGBT ตัวอย่�ง” 

ขึ้นส�ม�รถใช้ให้คว�มรู้แก่ครอบครัวที่ ไม่มีสม�ชิก LGBT และให้ส�ธ�รณชนรับรู้ถึงคว�มชอบธรรม (และคว�มปกติ) ของ

ครอบครัว LGBT ยิ่งขึ้น โดยเล็งเห็นได้ว่�โครงก�รนี้จะค่อยๆ ขย�ยไปยังโรงเรียน โรงพย�บ�ลและชุมชนที่ ใหญ่ขึ้นในอน�คต ข้อ

เสนอแนะสำ�หรับองค์กรที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT มีดังนี้

• จัดทำ�ก�รสำ�รวจท�งสังคมเพื่อศึกษ�คว�มต้องก�รของครอบครัว LGBT โดยดำ�เนินก�รในพื้นที่ที่เข�จะรู้สึก

ว่�ก�รให้ข้อมูลนั้นปลอดภัยและเปิดเผยได้

• จัดก�รสนทน�แลกเปลี่ยนระหว่�งสม�ชิกครอบครัว LGBT

• พัฒน�คว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�และองค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ

ของครอบครัวLGBT
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ในระดับนโยบ�ย ควรมีก�รแก้ไขกฎหม�ยหล�ยฉบับเพื่อป้องกันก�รเลือกปฏิบัติต่อ LGBT และทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ของเข�มีผลท�ง

กฎหม�ย

• แก้ไขประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์ และกฎหม�ยครอบครัวและก�รสมรสให้มีก�รรับรองคว�มสัมพันธ์และ

ครอบครัวของคู่ชีวิตเพศเดียวกันท�งกฎหม�ย

• อนุญ�ตให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันส�ม�รถรับบุตรบุญธรรมได้โดยถูกต้องต�มกฎหม�ย

• ควรมั่นใจว่�ผู้ปกครองที่มีเพศเดียวกันของบุตรบุญธรรม เด็กอุ้มบุญ และลูกเลี้ยงได้รับก�รรับรองโดย

กฎหม�ย

• แก้ไขประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์โดยใช้ภ�ษ�ที่เป็นกล�งท�งเพศสภ�วะและให้พลเมืองไทยทุกคนมีสิทธิเข้�

ถึงก�รคุ้มครองและโอก�สต่�งๆ ต�มกฎหม�ย

สื่อ   

ข้อแนะนำ�ที่เกี่ยวกับสื่อนั้นมุ่งเน้นไปที่ก�รลดก�รเลือกปฏิบัติต่อกลุ่ม LGBT ด้วยก�รสร้�งภ�พลักษณ์เชิงลบในสื่อต่�งๆ ข้อ

เสนอแนะ มีดังนี้

• สร้�งคณะทำ�ง�น (คณะกรรมก�รคว�มหล�กหล�ยท�งเพศและเพศสภ�วะ คณะหนึ่ง) เพื่อตรวจสอบก�รสื่อ

ภ�พลักษณ์ของ LGBT และประเด็นปัญห�ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมมือกับคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�ร

โทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (.กสทช) และเพื่อตอบโต้ก�รเสนอภ�พลักษณ์ในเชิงลบ ซึ่งรวมถึงก�ร

กำ�หนดบทลงโทษสำ�หรับเครือข่�ยหรือบุคล�กรสื่อที่กระทำ�ผิด

• ให้คว�มรู้สำ�หรับนโยบ�ยเพื่อส่งเสริมคว�มหล�กหล�ยและก�รเปิดรับวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศภ�ยใน

องค์กรซึ่งมีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว (คณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�ร

โทรคมน�คมแห่งช�ติ และสม�ชิกสภ�ผู้ชมและผู้ฟังร�ยก�รองค์ก�รกระจ�ยเสียงและแพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่ง

ประเทศไทย (THAI PBS CHANNEL AUDIENCE COUNCIL MEMBERS)

• ร่วมมือกับหน่วยง�นที่มีหลักสูตรว�รส�รศ�สตร์และสื่อส�รมวลชน

 » เพื่อสร้�งคว�มรู้และศักยภ�พ และฝึกอบรมนักเรียนในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและคว�มตระหนัก

รู้และก�รเปิดรับเพศสภ�พและวิถีท�งเพศ และประเด็น LGBT ด้วยก�รให้ร�งวัล ประก�ศนียบัตรหรือ

ใบอนุญ�ต ซึ่งอ�จรวมถึงก�รสอบอบรมก่อนได้รับใบอนุญ�ตผู้ประก�ศในก�รร�ยง�นเกี่ยวกับอัต

ลักษณ์ท�งเพศ วิถีท�งเพศ ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มประช�กรช�ยขอบ

» เพื่อลดก�รร�ยง�นที่คว�มอ่อนไหวท�งคว�มรู้สึกและไม่ถูกต้องเพียงเพื่อสร้�งคว�มนิยมให้แก่

ร�ยก�ร

» เพื่อสนับสนุนให้ช�ว LGBT ส�ม�รถผลิตสื่อเอง

นอกจ�กนี้ ยังมีข้อเสนอแนะให้องค์กร LGBT สนับสนุนก�รพัฒน�สื่อและเครื่องมือในก�รสื่อส�รที่เหม�ะสมเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

ต่อกลุ่ม LGBT ที่ดีขึ้นและเพื่อให้สื่อต่�งๆนำ�ไปใช้ในก�รเสนอประเด็นเหล่�นี้

ความสามารถองค์กรและการเงินสนับสนุน

ข้อเสนอแนะโดยรวมคือให้รวมเอ�ก�รต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของ LGBT ในประเทศไทยเข้�ไปกับก�รต่อสู้เพื่อคว�มเท่�เทียมของ 

LGBT ในระดับโลกด้วย โดยองค์กร LGBT จำ�เป็นต้องได้รับก�รอบรมท�งเทคนิคและก�รบริห�รจัดก�ร รวมถึงโอก�สในก�รได้

รับเงินสนับสนุนที่ดีขึ้น นอกจ�กนี้ ช�ว LGBT ไทยจำ�เป็นต้องทำ�ง�นร่วมกันด้วยคว�มส�มัคคีและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น สร้�งคว�ม
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สัมพันธ์และขย�ยเครือข่�ยก�รทำ�ง�นที่เข้มแข็งระหว่�งกลุ่มที่หล�ยหล�กโดยมีเป้�หม�ยในระดับช�ติ ซึ่งจะส่งผลต่อคว�มก้�วหน้�ท�ง

ด้�นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ผู้บริจ�คจ�กภ�ยนอกส�ม�รถแสดงบทบ�ทสำ�คัญด้วยก�รสร้�งกลไกและตัวชี้วัดใหม่ๆ ที่ช่วยให้องค์กรที่ ไม่ได้จดทะเบียนส�ม�รถ

รับเงินสนับสนุนได้ และให้คว�มสนใจและเงินสนับสนุนโดยตรงกับกลุ่ม LGBT ที่เป็นประช�กรช�ยขอบ ตลอดจนให้ก�รสนับสนุน

ง�นวิจัยเกี่ยวกับคว�มต้องก�รและสิทธิของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น พร้อมกับก�รสนับสนุนก�รขับเคลื่อนและจัดทำ�นโยบ�ยโดยรวม 

ช่วยจัดห�เงินสนับสนุนเพิ่มเติม และจัดสรรเงินสนับสนุนให้แก่ประเด็นปัญห�ของ LGBT ในด้�นอื่นๆนอกเหนือไปจ�กเอชไอวี 

นอกจ�กนี้ มีข้อแนะนำ�ให้ผู้บริจ�คจัดสรรเงินสนับสนุนโดยมุ่งประเด็นดังต่อไปนี้

• สนับสนุนองค์กรต่�งๆ ในก�รรับลูกจ้�งเต็มเวล�เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รบริห�รจะเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและ

เสถียรภ�พในก�รปฏิบัติง�น

• จัดตั้งองค์กรใหม่ๆ

• ส่งเสริมโอก�สในก�รพัฒน�ตนเองและสร้�งศักยภ�พท�งก�รเมืองให้แก่พนักง�นขององค์กรและนักกิจกรรม

• ส่งเสริมและสนับสนุนบริก�รสุขภ�พแบบองค์รวม

• จ้�งและพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถให้แก่นักกิจกรรมในระดับร�กหญ้�เพื่อสร้�งคว�มตระหนักรู้ถึงปัญห�

ของLGBTในระดับร�กหญ้�

• จัดตั้งกองทุนเพื่อให้คว�มช่วยเหลือท�งกฎหม�ยเพื่อเป็นช่องท�งในก�รช่วยเหลือ LGBT ที่มีคว�มต้องก�ร

เฉพ�ะด้�นดังกล่�ว

นอกจ�กนี้ ยังมีข้อเสนอแนะในก�รให้เงินสนับสนุนในประเด็นดังต่อไปนี้

• ก�รรณรงค์สร้�งคว�มรู้เกี่ยวกับ LGBT สำ�หรับผู้ที่ทำ�ง�นด้�นสุขภ�พ

• ก�รศึกษ�วิจัยและก�รรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนก�รขับเคลื่นนโยบ�ยและโครงก�รต่�งๆ

• ก�รสร้�งสื่อเพื่อสนับสนุนก�รรณรงค์ให้คว�มรู้แก่องค์กรต่�งๆ

ก�รให้เงินสนับสนุนนี้ ไม่ใช่ประเด็นเดียวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชน องค์กรต่�งๆ ที่ทำ�ง�นเพื่อ LGBT ไทยต้องสร้�งคว�ม

ส�มัคคีและร่วมมือกันแม้จะมีคว�มคิดเห็นและวิธีก�รทำ�ง�นที่แตกต่�ง ซึ่งอ�จรวมถึงก�รห�วิธีก�รสนับสนุนเงินเพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจ

ร่วมกันระหว่�งนักกิจกรรมรณรงค์และนักเจรจ�เพื่อห�ข้อตกลงระหว่�งฝ่�ยที่เห็นตรงข้�มกัน

ก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ที่ช�ญฉล�ดจะต้องดำ�เนินในช่วงเวล�ที่สอดคล้องเหม�ะสมกับกระแสคว�มนิยมของสังคมและก�รเมืองใน

ขณะนั้นด้วย โดยใช้สื่อเพื่อนำ�เสนอคว�มก้�วหน้�และก�รพัฒน�ต่อส�ธ�รณชน อีกทั้งเพื่อชักจูงพันธมิตรที่ ไม่ได้เป็น LGBT และ

ภ�คีม�ร่วมมือโดยขย�ยก�รขับเคลื่อนก�รพัฒน�ให้ครอบคลุมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ LGBT หรือกลุ่มย่อย และคณะผู้ทำ�ง�น

ด้วย

กลุ่ม LGBT จำ�เป็นต้องส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมท�งก�รเมืองและกิจกรรมก�รเคลื่อนไหวของชุมชนLGBT และภ�คประช�สังคมกี่ย

วกับประเด็นเรื่องวิถีท�งเพศและอัตลักษณ์ท�งเพศ นอกจ�กนี้ควรใช้กลไกและบริก�รที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้เพื่อเข้�ถึงชุมชนได้ม�กยิ่ง

ขึ้น เช่น ก�รให้ก�รศึกษ�เรื่องกฎหม�ยชุมชน ควรสร้�งคว�มตระหนักรู้เกี่ยวกับ LGBT ที่เป็นประช�กรช�ยขอบซึ่งรวมถึงบุคคล

ข้�มเพศ เลสเบี้ยน ชนกลุ่มน้อยทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่�งด้�ว ผู้สูงอ�ยุ ผู้ด้อยโอก�ส และชุมชนในชนบท

ก�รให้คว�มรู้ในระดับสูงก็เป็นเรื่องที่สำ�คัญเช่นกัน โดยรวมไปถึงก�รกดดันรัฐบ�ลเพื่อเฝ้�ระวังปัญห�และเสนอปัญห�ผ่�นกลไก

ของสหประช�ช�ติ เช่น UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) และกลไกอื่นของสำ�นักง�นคณะมนตรีระดับสูงด้�นสิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประช�ช�ติ (UN OFFICE OF HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS)
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ORGANIZATION PHONE EMAIL MAILING	ADDRESS

อัญจ�รี
+66-86-995-

9525
anjana42@gmail.com 

20/49 ถนนพหลโยธินซอย 11

ส�มเสนในเขตพญ�ไท

กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

แอพคอม (APCOM)
+66-2-259-

3734

midnight@apcom.org 
23/6 ซอยนภ�ทรัพย์ 2 สุขุมวิท 36

คลองตันคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

เอพีเอ็นพลัส (APN+) +66-2-2557477
apnplus.communication@gmail.

com 

หมู่ที่ 301, 51/2 อ�ค�รร่วมฤดี 3

ซอยร่วมฤดีถนนเพลินจิต

กรุงเทพฯ  10330 ประเทศไทย

เครือข่�ยคนข้�มเพศใน

เอเชียแปซิฟิก

 (Asia Pacific 

Transgender 

Network)

+66-82-653-

3999
natt.aptn@gmail.com 

420/1 อ�ค�รส�ธ�รณสุขวิศิษ.

มห�วิทย�ลัยมหิดลถนนร�ชวิถี

แขวงพญ�ไทเขตร�ชเทวี

กรุงเทพฯ 0400 ประเทศไทย

บ�งกอกเรนโบว์

(Bangkok Rainbow)
+66-2-618-

5168

bangkokrainbow@yahoo.com  

บ�งกอกเรนโบว์

218/16 ถนนประดิพัต ซอย 18

ส�มเสนใน พญ�ไท กรุงเทพฯ 0400 

ประเทศไทย

ร้�นหนังสือบูคู (Buku 

Book)

+66-85-489-

6469
bukuthailand@gmail.com 

2/3 ถนนส�มัคคี

ตำ�บลสะบ�รังอำ�เภอเมือง

จังหวัดปัตต�นี  ประเทศไทย

For-SOGI
+66-81-340-

5409

Forsogi.thai@gmail.com

p.petchnamrob@gmail.com 

4 ซอยเพชรเกษม 24 

ถนนเพชรเกษมเขตภ�ษีเจริญ

กรุงเทพฯ 10160 ประเทศไทย

ภาคผนวก	1:	

องค์กรที่ทำางานกับกลุ่มบุคคลผู้มีความ

หลากหลายทางเพศในประเทศไทย
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ภาคผนวก 1: องค์กรที ่ท ำ างานก ับกลุ ่มบ ุคคลผู ้ม ีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย

ORGANIZATION PHONE EMAIL MAILING	ADDRESS

Galaya Club
+66-88-898-

8549
galayaclub@gmail.com 

Gay Political 

Organization

+66-81-524-

5245
adisorn.w@cimbthai.com จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย

Global Action for 

Trans Equality

+66-81-700-

1776
rena@transactivists.org  

เครือข่�ยสุขภ�พและ

โอก�ส 

(Health and 

Opportunity 

Network: HON)

+66-92-446-

9243
thissadee.hon@gmail.com   

193/335 หมู่บ้�นรุ้งแลนด์, 

ถนนพัทย�ส�ย 3 

หนองปรือบ�งละมุง

จังหวัดชลบุรี  ประเทศไทย

LB Care
+66-2-719-

8247
nada.chaiyajit@gmail.com  

เลขที่ 304 ชั้น 30 อ�ค�รยูเอ็ม

ถนนร�มคำ�แหง

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย

Love Pattaya
+66-81-

4232281
maynie@lovepattaya.com 

29/8 หมู่ 4 ซีจีเรสซิเดนท์

บ�งละมุง

จังหวัดบ�งละมุง 20260, ประเทศไทย

มห�วิทย�ลัยมหิดล
+66-2-800-

2840
timotapaniojanen@gmail.com 

คณะสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยมหิดล

ถนนศ�ล�ย�อำ�เภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม  73170 ประเทศไทย

MPLUS
+66-86-919-

4840
mplus.foundation@gmail.com 

142 ซอยชมจันทร์ถนนเชียงใหม่-ห�งดง

ตำ�บลป่�แดดอำ�เภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทย

OCEAN oceanmsm@gmail.com 

PACT Thailand
+66-2-254-

7066
chatwut_w@yahoo.com กรุงเทพฯประเทศไทย

Plan International
+66-2-259-

8284

Maja.cabarrubia@plan-

international.org 

ชั้น 14 เลขที่ 253 ซอยสุขุมวิทย 21 (อโศก) 

ถนนสุขุมวิทเขตคลองเตย

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
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ORGANIZATION PHONE EMAIL MAILING	ADDRESS

Purple Sky
+66-86-378-

7560
rapeepun@purplesky.asia 

หมู่ที่ 201 เลขที่ 51/2 อ�ค�รร่วมฤดี 3

ซอยร่วมฤดีถนนเพลินจิต

กรุงเทพฯ  10330 ประเทศไทย

สม�คมฟ้�สีรุ้งแห่ง

ประเทศไทย 

(Rainbow Sky 

Association of 

Thailand)

+66-2-731-

6532
danai@rsat.info 

เลขที่ 1 และ 3 ซอยร�มคำ�แหง 97/2

ถนนร�มคำ�แหง

กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย

Saphaan Publishers
+66-85-041-

8477
ipinkpride@gmail.com กรุงเทพฯประเทศไทย

คลินิกชุมชนสีลม
+66-2-644-

6290
silom@silomclinic.in.th 

ชั้น 12 โรงพย�บ�ลเวชศ�สตร์เขตร้อน

เขตร�ชเทวีกรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

ซิสเตอร์ศูนย์กิจกรรม

ส�วประเภทสอง 

(SISTERS Center 

for Transgenders)

+66-82-855-

1491
thitiyanun@psithailand.org 

247/61-62 (พัทย�ใต้) หมู่ 10,

ซอยโรงแรงพีอ�ร์เรสซิเดนท์

ตำ�บลหนองปรืออำ�เภอบ�งละมุง

จังหวัดชลบุรี 20260 ประเทศไทย

พรรคเพื่อสิทธิคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศ 

(SOGIE Rights 

Party)

+66-81-445-

0163

Chumaporn.t@gmail.com 
1/546 ถนนนวลจันทร์

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ  10230 ประเทศไทย

SWING

+66-81-626-

6538, 

+66-2-632-

9502

surangjanyam@yahoo.com 
ชั้น 5 อ�ค�ร  3 ซอย

ซอยพัฒน์พงศ์ถนนสุรวงศ์

กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย

Tea Group
+66-82-339-

5253
sattarah@gmail.com 

1/546 ถนนนวลจันทร์

แขวงคลองกุ่มเขตบึงกุ่ม

กรุงเทพฯ  10230 ประเทศไทย

เครือข่�ยเพื่อนกะเทย

ไทย 

(Thai Transgender 

Alliance – Thai 

TGA)

+66-86-597-

4636

jtnote@gmail.com 

ศูนย์ศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณสุขสวัสดิก�รและ

สังคมมห�วิทย�ลัยมหิดล

เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อ�ค�รคณะสังคมศ�สตร์

และมนุษยศ�สตร์มห�วิทย�ลัยมหิดล  

ตำ�บลศ�ล�ย�อำ�เภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย
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ORGANIZATION PHONE EMAIL MAILING	ADDRESS

สม�คมคว�มเป็น

อยู่ที่ดีของคนข้�ม

เพศแห่งประเทศไทย

(Thai Transgender 

Wellbeing 

Association)

+66-81-824-

9063
preedapramoj@hotmail.com จังหวัดกรุงเทพฯประเทศไทย

กลุ่มเพื่อประช�ธิปไตย

และคว�มหล�กหล�ย

ท�งเพศ

(The Coalition on 

Democracy and 

Sexual Diversity)

+66-92-967-

6096
antichaa@gmail.com 

ศูนย์ศึกษ�นโยบ�ยส�ธ�รณสุขสวัสดิก�รและ

สังคมมห�วิทย�ลัยมหิดล

เลขที่ 25/25 ชั้น 3 อ�ค�รคณะสังคมศ�สตร์

และมนุษยศ�สตร์มห�วิทย�ลัยมหิดล  

ตำ�บลศ�ล�ย�อำ�เภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170 ประเทศไทย

The Poz Foundation
+66-2-747-

5638
center_poz@thepoz.org  

38 ซอยอุดมสุขสุขุมวิท 103 

บ�งน�กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

เครือข่�ยคว�มหล�ก

หล�ยท�งเพศ

+66-85-

1393688
danai@rsat.info กรุงเทพฯประเทศไทย

TLBz Sexperts
+66-87-709-

7077
nada.chaiyajit@gmail.com Online

Trans Female 

Association of 

Thailand

thaitransfemale@hotmail.com https://www.facebook.com/tf101 

สม�คมผู้ช�ยข้�มเพศ

แห่งประเทศไทย 

(Transmale Alliance 

of Thailand)

+66-81-466-

2559 kritipat.c@gmail.com Bangkok, Thailand

Youth Lead
info@youth-lead.org 

thaw@youth-lead.org 

75/12 อ�ค�รโอเชียนท�วเวอร์ 2 

ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 19 

คลองเตยเหนือเขตวัฒน�

กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

Youth Voices Count
+66-86-378-

7560
tung.bui@youthvoicescount.org

ห้อง 201, 51/2 อ�ค�รร่วมฤดี 3 

ซอยร่วมฤดีถนนเพลินจิต

กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
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อภิธ�นศัพท์ต่อไปนี้ซึ่งใช้อธิบ�ยกลุ่มบุคคลผู้มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทย มีที่ม�จ�กหนังสือเรื่อง “QUEER 

BANGKOK AFTER THE MILLENNIUM: BEYOND TWENTIETH-CENTURY PARADIGMS” เขียนโดย  P.A. 

JACKSON’S และได้รับก�รตีพิมพ์โดย HONG KONG UNIVERSITY PRESS ในปี พ.ศ. 2554 

• ช�ยรักช�ย (คำ�น�ม, ใช้เป็นท�งก�ร) – หม�ยถึง ผู้ช�ยที่รักผู้ที่มีเพศเดียวกัน เป็นก�รถอดคว�มม�จ�กคำ�ว่� 

“ช�ยที่มีเพศสัมพันธ์กับช�ย” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่� MSM

• ช�วสีม่วง (คำ�น�ม) – “ช�วสีม่วง หรือ ช�วล�เวนเดอร์” เป็นคำ�ในสมัยก่อนที่ ใช้พูดถึงกลุ่มกะเทย เกย์ ทอม 

และ ดี้  

• ชุมชนเกย์ (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) –  หม�ยถึงกลุ่ม หรือชุมชนของผู้ที่เป็นเกย์

• ดี้ (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – ม�จ�กคำ�ว่� “เลดี้” หม�ยถึงผู้ที่มีคว�มเป็นผู้หญิงและเป็นคู่รัก/คู่นอนกับทอม (ดู

คำ�ศัพท์ในส่วนต่อไป) หรืออ�จอธิบ�ยได้ว่�หม�ยถึง เลสเบี้ยนที่มีคว�มเป็นผู้หญิง 

• อีแอบ (คำ�น�ม, ศัพท์สแลง) EE-AEP (NOUN, SLANG) – หม�ยถึงคนที่เป็นเกย์อย่�งไม่เปิดเผย 

• ฝ่�ยรับ (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – หม�ยถึงคนที่เป็นฝ่�ยรับในก�รมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่�จะคู่นอนผู้ช�ยกับผู้ช�ย 

หรือ คู่นอนผู้หญิงกับผู้หญิง เป็นคำ�ที่ ใช้ได้กับทั้งเกย์และทอมดี้

• ฝ่�ยรุก (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – หม�ยถึงคนที่เป็นฝ่�ยรุกในก�รมีเพศสัมธ์ไม่ว่�จะคู่นอนผู้ช�ยกับผู้ช�ย หรือ 

คู่นอนผู้หญิงกับผู้หญิง เป็นคำ�ที่ ใช้ได้กับทั้งเกย์และทอมดี้

• เกย์คิง (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – หม�ยถึงคนที่เป็นฝ่�ยรุกในคว�มสัมพันธ์ของเกย์ 

• เกย์ควีน  (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – หม�ยถึงคนที่เป็นฝ่�ยรับในคว�มสัมพันธ์ของเกย์

• กะเทย (คำ�น�ม)  – หม�ยถึงบุคคลข้�มเพศจ�กผู้ช�ยเป็นผู้หญิง ในบ�งบริบทอ�จมีคว�มหม�ยไปในท�งเสื่อม

เสีย 

• ข้�มเพศ (คำ�คุณศัพท์, ใช้เป็นท�งก�ร) – คนที่เปลี่ยนจ�กเพศหนึ่งไปเป็นอีกเพศหนึ่ง

• คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ (คำ�น�ม, ใช้เป็นท�งก�ร) – คว�มหล�กหล�ยของเพศและเพศสภ�วะ

• เลส (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) ม�จ�กคำ�ว่� “เลสเบี้ยน” ในบ�งกรณีหม�ยถึงผู้หญิงที่มีคว�มสัมพันธ์กับผู้หญิง

ด้วยกัน โดยอ�จไม่ได้เป็นทอมหรือดี้ ในบ�งกรณี เลส อ�จหม�ยถึงผู้หญิงที่รักเพศเดียวกันโดยมีคว�มหม�ย

เหมือนกับคำ�ว่� “ดี้” 

• เลสคิง (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – ม�จ�กคำ�ว่� “เลสเบี้ยน” กับ “เกย์คิง” หม�ยถึง เลสที่เป็นฝ่�ยรุก 

• เลสควีน (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – ม�จ�กคำ�ว่� “เลสเบี้ยน” กับ “เกย์ควีน” หม�ยถึง เลสที่เป็นฝ่�ยรับ

• เพศ (คำ�น�ม) – คำ�ศัพท์ที่ ใช้ทั่วไปสำ�หรับเพศ เพศสภ�วะ และเพศวิถี 

• เพศสภ�วะ (คำ�น�ม, ใช้เป็นท�งก�ร) 

• เพศวิถี (คำ�น�ม, ใช้เป็นท�งก�ร) 

• ผู้ช�ย (คำ�น�ม) – หม�ยถึงผู้ช�ยที่รักต่�งเพศ มักใช้เพื่อให้เห็นคว�มแตกต่�งกับเกย์ 

• ผู้หญิง (คำ�น�ม) – หม�ยถึงผู้หญิงที่รักต่�งเพศ 

ภาคผนวกที่	2:	คำาศัพท์ภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
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• ผู้หญิงประเภทสอง (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – ใช้เรียกบุคคลข้�มเพศจ�กช�ยเป็นหญิง เป็นคำ�ที่สุภ�พม�กกว่�

คำ�ว่� “กะเทย” 

• รักเพศเดียวกัน (คำ�ศัพท์เป็นท�งก�ร) 

• รักร่วมเพศ (ใช้เป็นท�งก�ร และในเชิงวิช�ก�ร) – คำ�ศัพท์ท�งชีวก�รแพทย์ ซึ่งมักใช้เกี่ยวกับพฤติกรรมเบิี่ยง

เบน สำ�หรับบุคคลที่รักเพศเดียวกัน (HOMOSEXUALITY) คำ�นี้ ไม่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแล้ว โดยกลุ่มผู้มี

คว�มหล�กหล�ยท�งเพศ ให้เปลี่ยนม�ใช้คำ�ว่� “รักเพศเดียวกัน” (SAME-SEX LOVE) แทน

• สังคมเกย์  (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด) – หม�ยถึงชีวิตและพื้นที่ของกลุ่มเกย์

• ส�วประเภทสอง (คำ�น�ม, ใช้ในภ�ษ�พูด)  – ใช้เรียกบุคคลข้�มเพศจ�กช�ยเป็นหญิงที่ยังมีอ�ยุน้อย เป็นคำ�ที่

สุภ�พม�กกว่�คำ�ว่� “กะเทย” 

• สีม่วง (คำ�น�ม) – ม่วง หรือ ล�เวนเดอร์ เป็นสีที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับกะเทยและเกย์ 

• สีรุ้ง (คำ�น�ม) – มีคว�มหม�ยโดยนัยว่�เป็นสัญลักษณ์ร่วมของชุมชนและอัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลที่มีคว�ม

หล�กหล�ยท�งเพศในประเทศไทย  

• ทอม (คำ�น�ม) – ม�จ�กคำ�ว่� “ทอมบอย” หม�ยถึง ผุ้หญิงที่มีคว�มเป็นช�ย และเป็นคู่รัก/คู่นอนกับดี้ (ดู

คว�มหม�ยในด้�นบน) 

• หญิงรักหญิง (คำ�น�ม, ใช้เป็นท�งก�ร) – ผู้หญิงที่รักผู้หญิงซึ่งมีเพศเดียวกัน
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 BEING LGBT IN ASIA:
รายงานในบริบทของ

ประเทศไทย

การศึกษาทบทวนและวิเคราะห์กฎหมายและสภาพแวดล้อม

ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคประชาสังคมและบุคคลที่

เป็น	Lesbian	Gay	Bisexual	Transgender	(LGBT)	โดย

กระบวนการมีส่วนร่วม


