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การเลือกปฏิบตั แิ ละความรุนแรงต่อบุคคลทีม่ วี ถิ ที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศหลากหลาย เป็นปัญหา
ส�ำคัญระดับโลก บุคคลที่เป็นเลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ หรือ LGBT มักประสบ
ปัญหา การเลือกปฏิบตั ใิ นตลาดแรงงานตลอดวงจรของการท�ำงาน ตัง้ แต่การศึกษาอบรมเพือ่ การท�ำงาน
การเข้าถึง การจ้างงาน การปฏิเสธการรับเข้าท�ำงาน การถูกเลิกจ้าง และการไม่ได้รับโอกาสฝึกอบรม
หรือเลื่อนต�ำแหน่ง ไปจนถึงการเข้าถึงการประกันสังคม ด้วยเหตุเพียงเพราะวิถีทางเพศที่แตกต่างโดย
เป็นจริงหรือเพียงคาดเดา นอกจากนี้ ยังเริ่มเห็นช่องว่างของค่าจ้างระหว่างกลุ่มแรงงานที่เป็น LGBT
และกลุ่มที่ไม่เป็น LGBT อีกด้วย เพราะแรงงาน LGBT ยังมีเป็นส่วนน้อยในโครงสร้างของรัฐ องค์กร
นายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ประเด็นปัญหา และผลประโยชน์ของแรงงาน LGBT จึงไม่ค่อยได้รับความ
สนใจในการเจรจาทางสังคมหรือไม่ได้รับการรับรองในข้อตกลงจากการต่อรองร่วมด้วยเหตุนี้ เมื่อ
แรงงาน LGBT ประสบปัญหาถูกเลือกปฏิบัติ ถูกคุกคาม หรือถูกข่มเหงรังแก จึงมักขาดช่องทางในการ
แก้ปัญหา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) มุ่งมั่นขจัดการเลือกปฏิบัติในการท�ำงานส่งเสริมความ
หลากหลาย ในสถานที่ท�ำงาน และงานที่มีคุณค่า (Decent Work) ส�ำหรับทุกคน รวมทั้งคนที่มีวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศทีห่ ลากหลาย สิทธิในการได้รบั โอกาสและการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมนัน้ เป็นพลัง
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ให้คนทุกกลุม่ ได้พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ และได้คา่ ตอบแทนจากแรงก�ำลังความสามารถของตนเพือ่
มาเลี้ยงตน และครอบครัว การต่อสู้เพื่อความเสมอภาคมีเหตุผลที่ดีในทางธุรกิจ กล่าวคือ การ
ปลดปล่อยแนวปฏิบัติ ในการจ้างงานจากอคติจะเปิดทางให้บริษัทได้พัฒนาและเข้าถึงแหล่งแรงงานที่
ความสามารถและพรสวรรค์โดย เต็มที่ และยกระดับการเข้าถึงตลาดที่ให้ผลประโยชน์อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วย ในโลกปัจจุบัน เศรษฐกิจที่ประสบความส�ำเร็จคือเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรมนุษย์
ทีม่ อี ยูอ่ ย่างเต็มศักยภาพ และการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นโลกแห่งการท�ำงานถือว่าเป็นหนึง่ ในกติกาขัน้
พื้นฐานของโลกาภิวัฒน์ที่ยุติธรรม
ในการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพตามอาณัติขององค์กร เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในการท�ำงาน
ทุกรูปแบบ ไอแอลโอได้รเิ ริม่ โครงการวิจยั เฉพาะประเทศ (country study) เพือ่ บ่งชีข้ อบเขตและรูปแบบ
ของการเลือกปฏิบตั ทิ บี่ คุ คลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศประสบในตลาดแรงงานในทุกขัน้ ตอนในวงจร
การจ้างงาน และค้นหาความท้าทายและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นชุมชน LGBT จากองค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้าง องค์กร ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม ในประเทศอาร์เจนติน่า คอสตาริก้า ฮังการี
อินโดนีเซีย มอนเตเนโกร อาฟริกาใต้ และไทย
รายงานฉบับนี้ เสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้าง
ก้าวหน้าในการพัฒนาด้านสิทธิ LGBT อย่างไรก็ดี คนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศก็ยังถูกมองโดย
สมาชิกส่วนหนึง่ ของสังคมไทยว่ามีปญ
ั หาทางจิต แม้วา่ จะมีการเลิกใช้คำ� ว่า “โรคจิต” กับคนกลุม่ นีแ้ ล้ว
ในกฎหมายไทย แต่ในทางปฏิบัติพวกเขายังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติที่กว้างขวางในชีวิตและการ
ท�ำงาน
การเพิ่มความคุ้มครองทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้องท�ำ เพราะกฎหมายไทยไม่มีการรับรองวิถี
ทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน ไม่ว่าในรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
และรัฐบาลไทยก็ยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ)
ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111) ขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ ซึ่งรับรองหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ในการท�ำงานทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทัง้ นี้ ประเทศไทยยังต้องบังคับใช้กฎหมายทีอ่ ยูใ่ ห้เต็มประสิทธิภาพ
ในการโน้มน้าวภาคธุรกิจและกลุม่ บุคลากรทางการแพทย์ให้เปลีย่ นทัศนคติ ในการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคล
หลากหลายทางเพศ ควรจะมีระเบียบข้อบังคับ แนวทางปฏิบตั ิ รวมทัง้ แบบอย่างทีด่ ชี ว่ ยเป็นเครือ่ งมือ
การเคลื่อนไหวในชุมชน LGBT ก็เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะ กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป โดยรณรงค์
“ไม่กระท�ำรุนแรง” “ไม่เลือกปฏิบัติ” และ “ไม่ท�ำให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย” มาตรการส�ำคัญในอันดับต้นๆ
ที่ควรต้องท�ำคือการรับรองอัตลักษณ์ทางเพศในหนังสือเดินทาง และการเยียวยาผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนข้ามเพศ และคนรักเพศเดียวกัน ผูซ้ งึ่ มีอตั ลักษณ์ไม่สอดคล้องกับความเป็นหญิง
หรือความเป็นชายตามที่สังคมคาดหวัง
การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้จดั ท�ำในโครงการอัตลักษณ์และวิถที างเพศ: การส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลาย และ
ความเท่าเทียมในโลกแห่งการท�ำงาน ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์ องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อ บุษกร สุริยสาร นักวิจัยหลักและผู้เขียนรายงานฉบับนี้
และสมาชิกชุมชนคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจ�ำนวนมาก ผู้แทนองค์กรไตรภาคีของ
ไอแอลโอ องค์กรหุ้นส่วน รวมทั้งหน่วยงานในองค์การสหประชาชาติในประเทศไทยหลายหน่วยงาน
ที่ให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นอย่างดี
เราหวังว่างานวิจัยนี้และการอภิปรายปรึกษาหารือที่ตามมา ได้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลไทย
องค์กร นายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ฝ่ายตุลาการ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม องค์กรตัวแทน
บุคคลทีม่ ี ความหลากหลายทางเพศ และประชาชนทัว่ ไป มีความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับหลักการของความ
เสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติในโอกาส และการปฏิบัติต่อคนทุกคน ไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศเช่นใดในโลกแห่งการท�ำงาน
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งานวิจัย PRIDE ประเทศไทย ครั้งนี้ ท�ำส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี และความช่วยเหลืออย่างมีน�้ำใจจากบุคคลและองค์กรต่างๆ จ�ำนวนมาก ผู้เขียนรายงานขอ
ขอบคุณบุคคลต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้นำ� ชุมชนคนหลากหลายทางเพศในประเทศไทยที่ได้ให้ข้อมูลแนะน�ำ
ผู้ให้สัมภาษณ์ และช่วยประสานงานการจัดสนทนากลุ่มอย่างเต็มที่: อัญชนา สุวรรณานนท์
กลุม่ อัญจารี; เจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพือ่ นกะเทยไทยและมูลนิธเิ พือ่ สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ;
ฐิติญานันท์ หนักป้อ ศูนย์ซิสเตอร์-พัทยา; พงศ์ธร จันทร์เลื่อน มูลนิธิเอ็มพลัส-เชียงใหม่; นิกร อาทิตย์
บางกอกเรนโบว์; ดนัย ลินจงรัตน์ และ โกศล ชื่นชมสกุลชัย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย; และ
เบญจา ศุภะหทัยวรรณ สมาคมสตรีขา้ มเพศแห่งประเทศไทย ยังมีบคุ คลทีไ่ ด้ให้ความช่วยเหลือทีส่ ำ� คัญ
ในการวิจัยอีกมากมายหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวชื่อไว้ ณ ที่นี้
ผูเ้ ขียนขอน้อมรับอย่างยินดีตอ่ ค�ำวิพากษ์งานวิจยั และค�ำแนะน�ำอันมีคา่ ยิง่ จาก ศาสตราจารย์ วิทติ
มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ค�ำแนะน�ำทีท่ งั้ สองท่านเสนอ ได้รบั ไว้เป็นแนวทาง
ในการช่วยผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ขอขอบคุณ
ติโม๊ะ โอหยะเน็น มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ช่วยตรวจข้อเท็จจริงและชี้ค�ำผิดบางประการในรายงาน
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คณะกรรมการและทีป่ รึกษาหลายท่านของมูลนิธเิ พือ่ สิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ มีบทบาทส�ำคัญ
ในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ในวงกว้างและรับรองผลการวิจยั ขอขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิง่ จันทร์จริ า บุญประเสริฐ
ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ และ นัยนา สุภาพึ่ง ที่จัดการประชุมอย่างสัมฤทธิ์ผล
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เนลีน แฮสเปลส์ ริชาร์ด โฮเวิร์ด กุดรุณ เยฟเน่
และเอ็ดเวิร์ด ลอว์ตัน ที่ได้ให้ค�ำแนะน�ำและการสนับสนุนอย่างเอื้อเฟื้อตลอดโครงการวิจัย ท้ายนี้
ขอแสดงความนับถือและความยินดีต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ยึดมั่นและพยายามอย่าง
ต่อเนื่อง ในการปฏิบัติการมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมงานที่มีคุณค่าแก่ทุกคนในโลกแห่ง
การท�ำงาน

xiv

บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร

การเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุวถิ ที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นประเด็นทีไ่ ด้รบั การยอมรับในกฎหมาย
ระดับสากล และพัฒนาการด้านสิทธิในหลายปีที่ผ่านมาก็ได้ท�ำให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นทั่วโลกต่อ
การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ
และคนข้ามเพศ (lesbian, gay, bisexual, transgender หรือเรียกย่อๆ ว่า LGBT) บางประเทศมี
บทบัญญัติทางกฎหมายที่ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อ LGBT แล้ว แต่ประเทศส่วนใหญ่ยังไม่มีบทบัญญัติ
ดังกล่าว
ลูกจ้างทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั หิ ลากหลายรูปแบบในตลาดแรงงาน
ตลอดวงจร ของการท�ำงาน รัฐบาลในหลายประเทศและสหพันธ์แรงงานสากล เริ่มตระหนักและกังวล
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ของ LGBT มากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี หลายประเทศก็ยังคงขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
การเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้าง LGBT
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โครงการศึกษา PRIDE ประเทศไทย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ได้มอบหมายให้มีการศึกษารูปแบบของการเลือกปฏิบัติ
ที่มีต่อกลุ่ม LGBT ในโลกแห่งการท�ำงานในประเทศไทย การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
อัตลักษณ์และวิถที างเพศ: การส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลาย และความเท่าเทียมในโลกแห่งการท�ำงาน
(Gender Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World
of Work หรือ PRIDE) ของไอแอลโอซึ่งมุ่งบ่งชี้การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ ที่บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ประสบในตลาดแรงงานในหลายประเทศ ประเทศไทยเป็นหนึง่ ในประเทศทีไ่ ด้รบั
เลือกเข้าร่วมการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ในระยะแรกของโครงการร่วมด้วย อาร์เจนติน่า ฮังการี แอฟริกาใต้
คอสตาริก้า อินโดนีเซีย และ มอนเตเนโกร
โครงการศึกษา PRIDE ประเทศไทย ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ การทบทวนกฎหมาย และการวิจัย
ภาคสนาม เริ่มในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย และผูแ้ ทนไตรภาคีของไอแอลโอในการ
วิจัยภาคสนามมีการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกส่วนบุคคล การสนทนากลุ่ม และการร่วมกิจกรรม
การประชุมในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และ ล�ำพูน กับผู้ให้ข้อมูลมากกว่า 80 คน ซึ่งเป็นสมาชิก
องค์กรในเครือข่าย ความหลากหลายทางเพศ นักวิชาการ และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และภาคประชาสังคม
งานวิจัยได้รับการรับรองผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทยเมื่อวันที่ 4
มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 160 คน จากองค์กรหุ้นส่วนต่างๆ รวมถึงผู้ให้
ข้อมูลในการวิจัยจ�ำนวนมาก ประชาชนที่สนใจ และเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติหลายหน่วยงาน
ในการรับรองผลงานวิจัย ร้อยละ 78 ของผู้ที่คืนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 90 คน ตอบว่าข้อค้นพบของ
งานวิจัยตรงกับประสบการณ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ตนรู้จัก ในกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามทีบ่ ง่ บอกว่าตนเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ มีถงึ ร้อยละ 87 ทีต่ อบว่าข้อค้นพบตรงกับ
ประสบการณ์ส่วนตัวและของ LGBT ที่ตนรู้จัก
ข้อค้นพบของงานวิจัย PRIDE นี้ ยังตรงกับข้อค้นพบจากการศึกษาและวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมใน
ประเทศไทย ในประมาณช่วงเวลาเดียวกัน ในโครงการ Being LGBT in Asia initiative ของ UNDP
ร่วมกับ USAID โดยรวมผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เห็นว่าข้อ
ค้นพบของงานวิจัย PRIDE ประเทศไทยนั้นมีความส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
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เร่งปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และส่งเสริม
สิทธิแรงงานของลูกจ้าง LGBT โดยความเห็นและค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมได้ใส่ไว้ใน
รายงานนี้แล้ว

บทสรุปผลการวิจัย
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มมีความก้าวหน้า โดยเริ่มเห็นความส�ำคัญของสิทธิด้านวิถี
ทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศภายใต้กฎหมาย ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการใช้ค�ำว่า “โรคจิตถาวร”
ในเอกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 43) ส�ำหรับชายที่ข้ามเพศเป็นหญิงซึ่งได้รับการยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร โดยกฎ กระทรวงกลาโหมก�ำหนดให้ใช้ค�ำใหม่ คือ “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด” และ
เมื่อเร็วๆ นี้ “บุคคลที่มี ความหลากหลายทางเพศ” ก็ได้รับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรก ว่าเป็นกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายที่ต้องได้รับ ความช่วยเหลือในการเข้าถึงบริการทางสังคม ในข้อก�ำหนด
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ภายใต้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กระนัน้ การคุม้ ครองทางกฎหมายต่อบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศยังมีอยูจ่ ำ� กัด และปัจจุบนั
ยังไม่มี กฎหมายหลักใดทีใ่ ห้ความคุม้ ครองความเสมอภาคแก่บคุ คลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ หรือ
กฎหมายทีห่ า้ มการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพโดยเฉพาะ แม้วา่ ประเทศไทยจะมีภาพลักษณ์
ว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างและยอมรับ LGBT แต่งานวิจัยนี้ได้แสดงให้เห็นว่า บุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในสังคมไทย เหตุเพราะอคติที่เรื้อรัง และ
การขาดความเข้าใจในสังคมไทยต่อวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทีแ่ ตกต่าง การถูกเลือกปฏิบตั ใิ น
วงกว้างหลากหลายแง่มุมในการจ้างงานและอาชีพ ส่งผลให้ LGBT ไทยไม่ได้รับสิทธิพื้นฐานและ
ขาดโอกาสในการจ้างงานและการปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียม ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

· การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการกีดกัน - LGBT ในประเทศไทยเผชิญกับการตีตราและการ
เลือกปฏิบตั ใิ นหลายรูปแบบในการจ้างงานและการศึกษา หญิงรักหญิงและชายรักชายได้รบั การจ�ำทน
โดยสังคม หากประพฤติตนในบทบาทตามบรรทัดฐานรักต่างเพศที่สังคมคาดหวัง แต่บุคคลที่
แสดงออกทางเพศ แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะคนข้ามเพศ รวมถึงคนที่มีเพศก�ำกวมซึ่งมัก
จะถูกเหมารวมว่าเป็น กลุ่มเดียวกันกับคนข้ามเพศ ต้องประสบกับอุปสรรคอย่างหนักในการที่จะ
ได้รับความเท่าเทียม และงานที่มีคุณค่า บ่อยครั้งที่พวกเขาต้องถูกกีดกันออกไปอยู่ชายขอบ และ
ไม่มีโอกาสได้ใช้ความสามารถท�ำประโยชน์ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มที่
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· การเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน - ผู้ให้ข้อมูล LGBT ส่วนใหญ่ในการวิจัยมี
ประสบการณ์ การถูกเลือกปฏิบัติตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาและการฝึกอบรมในวิชาชีพ ไปจนถึงการ
เข้าถึงการจ้างงาน โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอาชีพ และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จาก
การจ้างงานและสวัสดิการ ประกันสังคม

· การเข้าถึงโอกาสการจ้างงานอันจ�ำกัดส�ำหรับคนข้ามเพศและทอม - คนข้ามเพศ (กะเทย สาว
ประเภทสอง หญิงข้ามเพศ ชายข้ามเพศ) และทอม (เลสเบี้ยนที่มีการแสดงออกคล้ายชาย) มัก
เผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงานที่รุนแรงที่สุด และถูกกีดกันออกจากงานกระแสหลัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในงานภาครัฐ โดยการกีดกันมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์งาน หรือเมื่อพบว่า
เพศตามกฎหมายตรงข้ามกับหน้าตาหรือลักษณะการแสดงออกทางเพศของตน ทัง้ คนข้ามเพศและ
ทอมมักจะถูกถามเกีย่ วกับเพศวิถขี องตนเป็นประจ�ำในการสัมภาษณ์งาน และก็มกั จะถูกปฏิเสธการ
ว่าจ้าง นอกจากนัน้ ผูส้ มัครงานข้ามเพศมักต้องท�ำข้อสอบทางจิตวิทยาทีผ่ สู้ มัครงานอืน่ ไม่ตอ้ งท�ำ

· การแยกและกีดกันคนข้ามเพศออกจากงานในระบบ - คนข้ามเพศ รวมทัง้ คนทีม่ คี วามสามารถ
เพียบพร้อม มักต้องจ�ำยอมกับทางเลือกอันจ�ำกัดในการท�ำมาหาเลี้ยงชีพ ในอาชีพไม่ก่ีอาชีพที่
ยอมรับคนข้ามเพศ เช่น การเป็นนักแสดงคาบาเรต์ ช่างแต่งหน้า พนักงานขายเครื่องส�ำอางค์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น คนข้ามเพศที่ยากจนในสังคมชนบทมักต้องท�ำงานทุกอย่างเท่า
ที่จะหาได้เพื่อเลี้ยงชีวิต ตั้งแต่รับงานมาท�ำที่บ้าน ซึ่งเป็นงานในระบบห่วงโซ่การผลิตระดับล่างสุด
หรือแม้กระทั่งเป็นร่างทรง หลายคนต้องลงเอยด้วย การขายบริการทางเพศ
· ความนิยมลูกจ้างทอมในงานโรงงาน - ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ทอมกลายเป็นแรงงานทีต่ อ้ งการ
ในโรงงานซึง่ แต่เดิมมักจ้างแต่แรงงานหญิงจ�ำนวนมาก งานวิจยั เมือ่ เร็วๆ นีพ้ บว่าทอมเป็นทีต่ อ้ งการ
มากกว่าแรงงานชายและหญิงเนื่องจากนายจ้างมองว่าคุณสมบัติที่ “ละเอียด” “คล่องแคล่ว” แบบ
ผู้หญิง “แข็งแรง” แบบผู้ชาย และที่ส�ำคัญคือมักจะไม่ลาคลอด

· ขาดการรับรองทางกฎหมายส�ำหรับอัตลักษณ์ขา้ มเพศและคูช่ วี ติ เพศเดียวกัน - กฎหมายไทย
ต่างจาก กฎหมายในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยอัตลักษณ์ข้ามเพศไม่ได้รับการรับรองตาม
กฎหมาย ในขณะทีค่ นทีม่ เี พศก�ำกวมสามารถขออนุญาตเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามได้หากได้เลือกเพศ
หญิงหรือชายแล้ว และได้ผ่านขบวนการผ่าตัดแปลงเพศแล้ว แต่คนข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศ
แล้วไม่ได้รบั สิทธิในการขอเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามส่งผลให้คนข้ามเพศมีปญ
ั หาในการหางาน ในการ
ได้รับทุนศึกษาต่อหรือเดินทางไปต่างประเทศ ในการท�ำนิติกรรม เป็นต้น คู่ชีวิตเพศเดียวกันก็ยัง
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ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายได้ ท�ำให้ขาดสิทธิและไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หลาย
ประการ เช่นเดียวกับที่คู่สมรสต่างเพศตามกฎหมายได้รับ

· การยอมรับความหลากหลายทางเพศที่จ�ำกัดในที่ท�ำงาน - ลูกจ้างที่เป็นชายรักชายและหญิง
รักหญิงมักจ�ำต้องแสดงออกเช่นเดียวกับคนรักต่างเพศเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกปฏิเสธ โดยมักจะปกปิด
เพศวิถีของตนในระยะเริ่มแรกของการท�ำงาน และเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงหลังจากรู้สึกว่ามีความ
มั่นคงในต�ำแหน่งงานนั้นแล้ว แต่การยอมรับดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรแต่ละ
อาชีพ ทัง้ นี้ การแสดงออกทีไ่ ม่ใช่รกั ต่างเพศมักถูกมองว่าท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของความเป็นผูน้ ำ�
และความน่าเชื่อถือในบางอาชีพที่มีสถานะทางสังคมสูง เช่น แพทย์ ทนายความ ผู้พิพากษา

· สภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีไ่ ม่เป็นมิตรต่อ LGBT โดยเฉพาะคนข้ามเพศและทอม - LGBT
มักต้องทนกับค�ำล้อเลียน ค�ำนินทา หรือ ค�ำพูดจาที่ไม่นึกถึงความรู้สึกในที่ท�ำงาน โดยเฉพาะคน
ข้ามเพศและทอมมักจะถูกถามค�ำถามทีล่ ะเมิดความเป็นส่วนตัวอยูบ่ อ่ ยครัง้ หรือวาจาเสียดสี ดูถกู
ดูแคลนเกี่ยวกับเพศวิถี ซึ่งบางครั้งก็มีความรุนแรง เช่น การพูดตลกเกี่ยวกับสาวประเภทสองหรือ
ทอมถูกข่มขืนหรือรุมโทรมหญิงรักหญิงและชายรักชายก็ประสบกับสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
ไม่เป็นมิตรได้เช่นกัน

· การคุกคามและความรุนแรงทางเพศในสถานศึกษาและสถานทีท่ ำ� งาน - LGBT ถูกคุกคามด้วย
เหตุทางเพศในหลายรูปแบบ ตั้งแต่การล้อเลียน เหน็บแนม นินทา ใส่ร้าย ดูถูกเหยียดหยาม
ลวนลาม ไปจนถึงความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศ เช่น การกลั่นแกล้ง การรังแก การท�ำร้าย
ร่างกาย รวมถึงการข่มขืนกะเทยและนักเรียนชายที่ตุ้งติ้งมักถูกรังแกอย่างรุนแรง มีรายงานการ
ข่มขืนทอมโดยเพื่อนร่วมงานชาย การข่มขืนกะเทยหรือสาวประเภทสองในห้องขังชาย และการ
ข่มขืนหรือพยายามรุมโทรมคนทีม่ เี พศก�ำกวม เพราะอัตลักษณ์เพศก�ำกวม นอกจากนี้ ยังมีรายงาน
สือ่ เกีย่ วกับการข่มขืนและการฆาตกรรมทอมในลักษณะอาชญากรรมทีเ่ กิดจากความเกลียดชัง (hate
crime) อีกด้วย

· การเลือกงานนอกอาชีพกระแสหลัก - การถูกปฏิเสธซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่ไม่เป็นมิตร การขาดเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ และโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานที่จ�ำกัด ท�ำให้ LGBT มักจะตัดสินใจออกจากการจ้างงานในระบบในองค์กรขนาดใหญ่ใน
ภาครัฐและภาคเอกชนและหางานที่ยอมรับและให้เสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ เช่น งานใน
องค์กรเล็กๆ หรือองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร บางคนก็เลือกประกอบอาชีพอิสระหรือท�ำธุรกิจส่วนตัว
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย
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· การขาดความมั่นคงในอาชีพและการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่จ�ำกัด - เนื่องจากการถูก
เลือกปฏิบัติและถูกกีดกันจากอาชีพในระบบ LGBT จ�ำนวนมากท�ำงานนอกระบบ ซึ่งมักมีความ
มั่นคงน้อยกว่า ค่าแรงและสวัสดิการที่ด้อยกว่า บ่อยครั้งด้วยเหตุที่ถูกมองว่ามี “วิถีชีวิตที่สุ่มเสี่ยง”
เกย์และคนข้ามเพศมักต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันที่แพงกว่าคนกลุ่มอื่น คนข้ามเพศมักเผชิญกับ
อุปสรรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลของรัฐ
เนือ่ งจากเพศตามกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนอคติ และกฎระเบียบ
ที่ขาดความยืดหยุ่นของโรงพยาบาล คู่เพศเดียวกันก็มักจะได้รับการปฏิเสธในการขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร ทั้งที่การขอสินเชื่อโดยคู่รักต่างเพศที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมักจะได้รับการอนุมัติ

· การตีตราและการเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อนต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี - ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย
ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเหตุแห่งสถานะการติดเชื้อเอชไอวี มีเพียงแต่กฎและแนว
ปฏิบัติที่ไม่ผูกพันบังคับใช้ แม้ว่าการเข้าถึงยาต้านไวรัสในประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แต่
ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวียงั คงเผชิญกับปัญหาการบังคับตรวจเลือดเพือ่ หาเชือ้ เอชไอวี ทัง้ ในขัน้ ตอน
การสมัครงานและในช่วงการจ้างงาน ปัญหาการละเมิดความลับเกี่ยวกับสถานะการติดเชื้อในที่
ท�ำงาน และการถูกไล่ออกเพราะสถานะการติดเชื้อ

· การเลือกปฏิบตั แิ ละการคุกคามคนข้ามเพศทีท่ ำ� งานบริการทางเพศ - ผูท้ ำ� งานบริการทางเพศ
ที่เป็นกะเทยหรือสาวประเภทสองมักจะถูกคุกคามและขูดรีดจากเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเป็นประจ�ำใน
แหล่งขายบริการทีน่ ยิ มในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ เมือ่ เทียบกับผูท้ ำ� งานบริการทางเพศอิสระ
เพศหญิง ผู้ท�ำงานบริการทางเพศที่เป็นกะเทยหรือสาวประเภทสองมักจะเป็นเป้าถูกจับและต้อง
จ่าย “ค่าปรับ” บ่อยกว่า

· มีการเจรจาทางสังคมเพิม่ ขึน้ แต่ยงั น้อย - ทีผ่ า่ นมายังมีการพูดคุยค่อนข้างน้อยเกีย่ วกับประเด็น
แรงงาน ภายในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ในขณะที่ประเด็นสิทธิความหลากหลายทาง
เพศยังไม่ใช่ประเด็นที่ส�ำคัญในกลุ่มองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้
องค์กร LGBT ได้เริ่มประสานกับหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงานในเรื่องสิทธิ LGBT โดยเฉพาะใน
ประเด็นสถานะทางกฎหมายของคู่ชีวิตเพศเดียวกันและการเข้าถึงบริการสังคม

· ยังไม่มีองค์กรที่จัดการประเด็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยตรง - ส�ำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่องค์กรในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
พึ่งพาในยามจ�ำเป็น รวมทั้งเมื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิด้านการศึกษาและด้านแรงงาน
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แต่ทงั้ นีส้ ำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิฯ มีขอ้ จ�ำกัดด้านทรัพยากรและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การใช้สิทธิอันสมบูรณ์และการมีส่วนร่วมในสังคมไม่มีทางเป็นไปได้ หากสังคมไม่ยอมรับว่าสมาชิกใน
สังคมทุกคนเสมอกันและควรได้รบั สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานทีเ่ ท่าเทียมกัน การปิดช่องว่างในการ
คุ้มครองทางกฎหมายต่อสิทธิในวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศนั้น ควรมีการผลักดันเพื่อ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยขยายให้มีการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการเลือก
ปฏิบัติในกฎหมายที่มีอยู่ด้วย รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ส่วนการขาดกฎหมายต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติในการท�ำงานและอาชีพโดยตรงนั้น แก้ไขได้โดยหาแนวทางจากกลไกระหว่างประเทศ
ที่มีอยู่ และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีจากประเทศอื่นๆ
การปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ต่อต้านการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ในการจ้างงาน ต้องมีกฎหมาย นโยบาย และกลไกที่ตอบสนองต่อปัญหามารองรับ ต้องมีทรัพยากร
มนุษย์และแนวปฏิบัติที่มีความเข้าใจและท�ำงานสอดคล้องกับปัญหา รวมทั้งการให้ความรู้และการ
เจรจาทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
และการยอมรับบุคคลกลุ่มนี้ว่าเป็นสมาชิกของสังคมอย่างเสมอภาคโดยสมบูรณ์ การด�ำเนินการเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิของ LGBT ต้องการความร่วมมือจากหุ้นส่วนสังคมที่ส�ำคัญหลายฝ่าย
ข้อเสนอแนะทางด้านกฎหมายและนโยบายส�ำหรับภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรที่
ท�ำงานใน ประเด็นความหลากหลายทางเพศ และภาคประชาสังคม เพือ่ ส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลาย
และความเสมอภาคทางเพศในการท�ำงานและอาชีพในประเทศไทย ส�ำหรับบุคคลที่มีวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างหลากหลาย มีดังต่อไปนี้

ก. ภาครัฐ
1) การคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมายและนโยบายระดับ
ชาติ ปรับใช้กลไกการปฏิบัติงานที่มีอยู่ เช่น การตรวจแรงงาน การบังคับใช้กฎหมาย และ
กระบวนการยุตธิ รรม ในการจัดการกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพต่อลูกจ้าง
ทุกกลุม่ รวมทัง้ กลุม่ LGBT ออกกฎหมายและนโยบายระดับชาติ ทีส่ ง่ เสริมโอกาสและการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมในการจ้างงานและอาชีพ และห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทาง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน
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2) รับรองความเสมอภาคด้านสิทธิทางกฎหมายของ LGBT ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล ลงสัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958
(ฉบับที่ 111) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุญาตให้คนข้ามเพศสามารถเปลี่ยน
ค�ำน�ำหน้านามและรับรองสิทธิคู่ชีวิตเพศเดียวกันทางกฎหมาย แก้ไขนโยบาย กฎระเบียบ
และข้อบังคับที่เลือกปฏิบัติที่มีอยู่
3) พัฒนากฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยเฉพาะ โดยมีกลไกบังคับ
ใช้ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าน�ำไปปฏิบัติได้จริง และมีกระบวนการช่วยเหลือใน
กรณีทมี่ กี ารเลือกปฏิบตั ิ โดยพิจารณา ร่างพระราชบัญญัตคิ วามเสมอภาคและการต่อต้าน
การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และอาชีพ และจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพือ่ ความเสมอภาค
ในโอกาสการจ้างงาน (Equal Employment Opportunity Commission หรือ EEOC) เพือ่ เป็น
หน่วยงานอิสระ ให้ค�ำปรึกษาและตรวจสอบ การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเป็น
รูปธรรม
4) ส่งเสริมการเจรจาทางสังคมระหว่างองค์กรทีท่ ำ� งานในประเด็นหลากหลายทางเพศ องค์กร
นายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง เพื่อความร่วมมือเชิงรุกและยั่งยืนในการส่งเสริมความเสมอ
ภาคและการปกป้องสิทธิของ LGBT
5) ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ในระดับชาติ เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและสิทธิของ
บุคคล LGBT ในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนและในสังคมโดยรวม

ข. องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ LGBT กับกลุ่มองค์กรในเครือข่ายองค์กรนายจ้าง
และลูกจ้าง
2) พัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับลูกจ้าง LGBT โดยการรวบรวมข้อมูล ท�ำการวิจัย และชูแนว
ปฏิบัติที่ดี
3) ส่งเสริมการยอมรับความเสมอภาคทางเพศและความหลากหลายทางเพศในสถานทีท่ ำ� งาน
โดยป้องกันและขจัดสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรและความรุนแรงในสถานที่ท�ำงานส�ำหรับ
บุคคลทุกคน ทุกวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
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4) ร่วมมือกับผู้เคลื่อนไหวสิทธิหลากหลายทางเพศและองค์กร LGBT ในการปกป้องลูกจ้าง
LGBT จากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานที่ท�ำงาน
5) ส่งเสริมการเจรจาระหว่างลูกจ้าง นายจ้าง และตัวแทนลูกจ้าง LGBT เพื่อความร่วมมือใน
เชิงรุกและยั่งยืน ในการส่งเสริมความเสมอภาคและการคุ้มครองสิทธิ LGBT

ค. องค์กรที่ท�ำงานในประเด็นหลากหลายทางเพศและภาคประชาสังคม
1) ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานในชุมชนกลุ่ม LGBT และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มภายในชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในประเด็นส�ำคัญ และร่วม
กันเป็นตัวแทนด�ำเนินการ ส่งเสริมเพือ่ ประโยชน์ สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของลูกจ้าง
LGBT ในสังคมและในสถานที่ท�ำงาน
2) ปรับปรุงฐานความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานต่อ LGBT ในปัจจุบนั ให้ดยี งิ่ ขึน้
โดยการเก็บข้อมูลและวิจัยอย่างเป็นระบบ
3) สร้างเครือข่ายพันธมิตร และส่งเสริมให้มีการเจรจากับทางภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้าง เพือ่ ความร่วมมือในเชิงรุกอย่างยัง่ ยืนในการส่งเสริมความเสมอภาคและการ
คุ้มครองสิทธิLGBT
4) ยกระดับการรณรงค์ด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรง
ในการจ้างงานทุกรูปแบบต่อบุคคล LGBT ในสถานที่ท�ำงานและในสังคม
5) ส่งเสริมความตระหนักรูแ้ ละความเข้าใจ เกีย่ วกับความเสมอภาคและความหลากหลายทาง
เพศ สิทธิ LGBT และการเลือกปฏิบตั ิ ในภาคประชาสังคม องค์กรสือ่ ต่างๆ ตลอดจนสังคม
โดยรวม
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บัญชีค�ำย่อ

AHRD

ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน

Anjaree

กลุ่มอัญจารี

ART

ยาต้านไวรัส

ASEAN

สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ASO

มาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการ

BRO

องค์กรบางกอกเรนโบว์

CEDAW

อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

CESCR

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

DDC

กรมควบคุมโรค

DLPSW

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

DRLP

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ECHR

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
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FOR-SOGI

มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ

FSW

หญิงให้บริการทางเพศ

FTM

คนข้ามเพศจากหญิงเป็นชาย

ICCPR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมือง

ICESCR

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

IGLHRC

คณะกรรมาธิการสิทธิเกย์และเลสเบี้ยนสากล

ILO

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

LGBT

เลสเบีย้ น เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ (เรียกรวมว่าบุคคลหลากหลาย
ทางเพศ)

MOJ

กระทรวงยุติธรรม

MOL

กระทรวงแรงงาน

MOPH

กระทรวงสาธารณสุข

MSDHS

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

MSM

ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

MSW

ชายให้บริการทางเพศ

MTF

คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง

NCPE

สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

NGO

องค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�ำไร

NHRC

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

NSWPC

คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

PE

วิชาพลศึกษา
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PEF

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน

PLHIV

ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

RSAT

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

SERC

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

Sisters

ศูนย์ซิสเตอร์

SWING

มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ

TFAT

สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย

TGA

เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย

TKF

มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร

TNP+

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เอดส์ ประเทศไทย

UDHR

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

UN

องค์การสหประชาชาติ

WHAF

มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
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บทน�ำ

ก. ความเป็นมาและเหตุผล
การเลือกปฏิบตั แิ ละความรุนแรงต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBT) เพราะวิถที างเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศทีเ่ ป็นจริงหรือคาดเดา นับเป็นสิง่ ทีน่ า่ เป็นห่วงในสังคมทัว่ โลก ในปัจจุบนั แม้วา่ การส่งเสริมให้
LGBT มีสิทธิเช่นเดียวกับคนทั่วไป จะไม่ใช่แนวคิดที่สุดโต่งแต่อย่างใด แต่อคติที่ฝังรากลึกต่อคนกลุ่ม
นี้ ประกอบกับการคุ้มครองทางกฎหมายที่จ�ำกัดในการต่อต้านการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีและ
อัตลักษณ์ทางเพศ ส่งผลให้หญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ หรือ LGBT1 ต้อง
เผชิญกับการถูกกระท�ำและการละเมิดในรูปแบบต่างๆ

1

อักษรย่อ LGBT หมายถึง เลสเบี้ยน เกย์ คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และบุคคลกลุ่มอื่นที่มีเพศวิถีหลากหลาย เช่น คนที่มีเพศก�ำกวม และ
เควียร์ แม้ว่าค�ำว่า ‘วิถีทางเพศ’ และ ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ จะได้รับการยอมรับในทางกฎหมายและมีความเป็นทางการมากกว่า แต่ LGBT
ก็ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์การสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ รัฐต่างๆ องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
ภาคประชาสังคม ตลอดจนในสังคมคนหลากหลายทางเพศ ดังนั้นในรายงานนี้จะใช้ LGBT เพื่อหมายรวมถึงบุคคลใดๆ ที่มีวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลาย
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รายงานต่อส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ หลังจากการลงมติ
ขององค์การ สหประชาชาติในเดือนมิถุนายน 2554 ซึ่งรับรองสิทธิในการปฏิบัติที่เสมอภาคต่อ LGBT
ได้เสนอหลักฐานเกี่ยวกับรูปแบบของความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติอย่างเป็นระบบต่อบุคคลใน
หลายภูมภิ าคทัว่ โลกเพราะวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ตัง้ แต่การเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน การ
บริการ ด้านสุขภาพ การศึกษา ไปจนถึงการลงโทษทางอาญา การท�ำร้ายร่างกาย และการฆาตกรรม2
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ LGBT ได้แก่ การวิสามัญฆาตกรรม การทรมาน การทารุณ การท�ำร้าย
ทางเพศและการข่มขืน การล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การกักขังหน่วงเหนี่ยว การถูกปฏิเสธการ
จ้างงาน และโอกาสในการศึกษา ตลอดจนการเลือกปฏิบตั ขิ นั้ รุนแรงเพราะการได้รบั สิทธิมนุษยชนอืน่ ๆ
การละเมิดสิทธิเหล่านีม้ กั ถูกกระหน�ำ่ ซ�ำ้ เติมด้วยความรุนแรงในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น ความจงเกลียดจงชัง
การเลือกปฏิบัติ และการกีดกันเพราะเชื้อชาติ อายุ ศาสนา ความพิการ หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม หรือสถานะอื่นๆ3
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ เป็นประเด็นที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายสากล
เมือ่ ไม่กปี่ ี มานี้ พัฒนาการด้านการคุม้ ครองสิทธิทผี่ า่ นมาได้เพิม่ ความสนใจต่อปัญหาการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อ LGBT ปัจจุบันบางประเทศมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติต่อ LGBT แต่ประเทศ
ส่วนใหญ่ยังไม่มีบทบัญญัติ ดังกล่าว ทั้งนี้ สถาบันที่มีอาณัติต่อต้านการเลือกปฏิบัติในหลายประเทศ
ส่วนใหญ่ยังไม่ครอบคลุมถึงประเด็น วิถีทางเพศ4

2

3

4

2

UN Human Rights Council, 19th session, Annual report of the United Nations High Commissioner for Human Rights and reports of
the Office of the High Commissioner and the Secretary-General Follow-up and implementation of the Vienna Declaration and
Programme of Action, Discriminatory Laws and Practices and Acts of Violence against Individuals Based on their Sexual Orientation
and Gender identity: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 17 Nov. 2011, A/HRC/19/41, อ้างถึงใน
United Nations, Office for the High Commissioner for Human Rights (OHCHA): Born free and equal: Sexual orientation and gender
identity in international human rights law (New York and Geneva, 2012), p. 9.
หลักการยอกยาการ์ตาและการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลว่าด้วยวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ: http://www.yokyakartaprinciples.
org/principles_en.pdf, หน้า 6 [สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]
ILO: Equality at work - Tackling the challenges (Geneva, ILO, 2007), pp. 42-43.

ลูกจ้าง LGBT มักประสบกับปัญหาการเลือกปฏิบตั หิ ลายรูปแบบตลอดวงจรของการท�ำงาน ตัง้ แต่การ
เข้าถึง การจ้างงาน การถูกปฏิเสธการจ้างงาน การถูกเลิกจ้าง การไม่ให้โอกาสในการฝึกอบรมหรือเลือ่ น
ขั้นเพราะ วิถีทางเพศ5 ที่เป็นจริงหรือคาดเดา ตลอดจนช่องว่างของค่าจ้างระหว่างกลุ่มแรงงานที่เป็น
LGBT และกลุ่มที่ไม่เป็น LGBT อีกด้วย6
กลุ่มลูกจ้าง LGBT ที่มีคู่ชีวิตเพศเดียวกันมักไม่ได้รับสวัสดิการเช่นเดียวกับคู่สมรสหญิงชายเนื่องจาก
ประเทศ ส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับความสัมพันธ์ดังกล่าวในทางกฎหมาย ปัจจุบันมีเพียง 14 ประเทศ
เท่านั้นที่ยอมรับ การจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกันตามกฎหมาย ในขณะที่ความสัมพันธ์ของคู่เพศ
เดียวกันทีเ่ กิดจากความสมัครใจของทัง้ สองฝ่ายยังคงเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายใน 76 ประเทศ7 กลุม่ ลูกจ้าง
LGBT ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายให้ระบุคู่ของตนในแผนประกันสุขภาพของบริษัท การรับรองการ
ลาป่วย และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ลูกจ้างคนอื่นๆ ได้รับ
นอกจากนั้น ลูกจ้างที่เป็น LGBT มักไม่ค่อยได้รับโอกาสการมีส่วนร่วมในโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ท�ำให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง LGBT แทบจะไม่ได้รับ
ความสนใจเป็นประเด็นในการเจรจาทางสังคม หรือได้รับความเห็นชอบในสัญญาร่วมเจรจาต่อรอง
ทวิภาคี ส่งผลให้ลูกจ้างกลุ่มนี้มีทางเลือกที่จ�ำกัดในการแก้ไขปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับการคุกคามและ
การถูกรังแก
ปัจจุบันรัฐบาลและสหพันธ์แรงงานสากล8 เริ่มตระหนักและกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของ LGBT
มากขึน้ ทัว่ โลก มหาวิทยาลัยและสถาบันทางการศึกษาหลายแห่งก็เริม่ บรรจุเนือ้ หาเกีย่ วกับความหลาก
หลายทางเพศในหลักสูตรเพศวิถศี กึ ษา อย่างไรก็ดี องค์ความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั ยังเป็นเพียงองค์ความ
รู้ที่มาจากข้อมูล รายงานและการศึกษาวิจัยจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้น
โครงการ PRIDE โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดช่องว่างขององค์ความรู้
ดังกล่าว โดยการท�ำการศึกษาการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ในสถานที่ท�ำงานในเฉพาะบางประเทศที่มี
การศึกษาวิจัยจ�ำกัด
5
6

7
8

ในแหล่งเดียวกัน
N. Drydakis: “Sexual orientation discrimination in the labour market,” in Labour Economics (2009), Vol. 16, No. 4,
p. 366.
UN, OHCHA: Born free and equal, op. cit., p. 7.
Education International (EI); Public Services International (PSI); International Trade Union Confederation (ITUC): Equal rights dignity
and respect for all workers, 17 May 2011.

อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย

3

ในประเด็นดังกล่าว ประเทศไทยอยูใ่ นกลุม่ สีป่ ระเทศแรกทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้มกี ารวิจยั ครัง้ นีร้ ว่ มกับ
อาร์เจนติน่า ฮังการี และแอฟริกาใต้ โครงการมีจุดประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบของการเลือกปฏิบัติใน
โลกแห่งการท�ำงานว่ามีผลกระทบที่แตกต่างต่อ LGBT ในประเทศนั้นๆ อย่างไรบ้าง

ข. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
โครงการ PRIDE ประเทศไทย มุ่งศึกษารูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ในโลกแห่งการท�ำงาน
รวมทั้ง ค้นหาความท้าทายและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาการเลือกปฏิบัติ
และการส่งเสริมความเสมอภาคในการจ้างงานและอาชีพของหญิงชายที่มีความหลากหลายทางเพศ
ภายใต้สี่เสาหลักของวาระงานที่มีคุณค่าขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO’s Decent Work
Agenda) ได้แก่ หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท�ำงาน (Fundamental Principles and Rights) การ
ส่งเสริมการจ้างงาน (Employment Promotion) การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) และการ
เจรจาทางสังคม (Social Dialogue) นอกจากนั้น งานวิจัยนี้ยังศึกษาถึง LGBT ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
และเอดส์และผู้ที่ท�ำงานบริการทางเพศด้วย เพราะคนกลุ่มนี้มักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อนด้วย
เหตุทั้งอัตลักษณ์และวิถีทางเพศและสถานะการติดเชื้อเอชไอวี วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ได้แก่

· ทบทวนการคุ้มครอง LGBT ในกฎหมายไทย โดยบันทึกบทบัญญัติทางกฎหมายที่ปกป้อง
สิทธิของ LGBT ค้นหาช่องว่าง ข้อบกพร่อง และการบังคับใช้บทบัญญัติทางกฎหมาย ซึ่ง
น�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติในโลกแห่งการท�ำงานต่อ LGBT (หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท�ำงาน)

· บ่งชี้ขอบเขตและรูปแบบของการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ในการจ้างงานและอาชีพ ด้วยการ
เก็บข้อมูล คุณภาพเชิงลึกโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่าย LGBT ผู้แทนไตรภาคีของ
ไอแอลโอภาคประชาสังคม และสถาบันวิจัยในประเทศ (หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การท�ำงาน)

· ค้นหาสถานทีท่ ำ� งานทีม่ ี “แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ”ี มีการส่งเสริมการยอมรับกลุม่ ลูกจ้าง LGBT และ
ความหลากหลายทางเพศ (การส่งเสริมการจ้างงาน)

· ประเมินว่ากลุ่มลูกจ้าง LGBT สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ
สวัสดิการ แรงงาน สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับลูกจ้าง
กลุ่มอื่นๆ หรือไม่ (การคุ้มครองทางสังคม)
4

· ประเมินระดับและขอบเขตความรู้และศักยภาพทางวิชาการในประเด็น LGBT ในกลุ่มผู้
แทนในการเจรจาทางสังคมไตรภาคี และการเจรจาต่อรองร่วม (การเจรจาทางสังคม)

· บ่งชี้การเลือกปฏิบัติต่อผู้ให้บริการทางเพศที่เป็น LGBT และการเลือกปฏิบัติในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับเอชไอวีและเอดส์ในการเข้าถึงการป้องกัน การรักษา การดูแลและสนับสนุน
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี ในบริบทของการท�ำงาน (การคุ้มครองทางสังคม)
ผลการวิจัยจะช่วยให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศสามารถท�ำงานกับผู้แทนและหุ้นส่วนทางสังคม
อืน่ ๆ ในการส่งเสริมสิทธิ ความหลากหลาย และการยอมรับในสถานทีท่ ำ� งาน เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ในทุกรูปแบบในโลกแห่งการท�ำงานในทุกภูมิภาคของโลกได้
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1
บทที่

หลักการ แนวคิด และค�ำศัพท์
1.1 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคและ
การไม่เลือกปฏิบัติ
หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในกฎหมายสากลมาเป็น
เวลาหลายทศวรรษ หลักความเสมอภาค ได้รับการยอมรับเป็นครั้งแรกในธรรมนูญไอแอลโอ ตั้งแต่
การก่อตัง้ องค์การใน ค.ศ. 1944 ในปฏิญญาฟิลาเดลเฟีย (Declaration of Philadelphia) และในปฏิญญา
สากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) ใน ค.ศ. 1948 หลัง
จากนั้น หลักแห่งการไม่เลือกปฏิบัติ ก็ได้รับการบรรจุไว้ในอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนสากลและ
มาตรฐานแรงงานสากลต่างๆ9

9

ส�ำหรับรายชื่ออนุสัญญาองค์การสหประชาชาติและมาตรฐานแรงงานสากลที่เกี่ยวข้องให้ดู ILO: Equality and non-discrimination at work
in East and South-East Asia: Guide (Bangkok, 2011), p. 10.
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ตารางที่ 1.1
ธรรมนูญไอแอลโอ
สนธิสญ
ั ญาแวร์ซาย ค.ศ. 1919 ได้ระบุวตั ถุประสงค์แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศไว้
9 ประการ ซึ่งรวมถึง ค่าจ้างที่เท่าเทียมสำ�หรับหญิงชายสำ�หรับงานที่มีค่าเท่ากัน และ
เรียกร้องให้มีการปฏิบัติทางด้านเศรษฐกิจที่เท่าเทียม สำ�หรับลูกจ้างทุกคนซึ่งเป็นบุคคล
ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนั้นๆ (ส่วนที่13, มาตรา 427) หลังจากนั้น ปฏิญญา
ฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายธรรมนูญไอแอลโอ ค.ศ. 1944 ได้แก้ไขและยอมรับ
หลักความเสมอภาคใน สถานที่ทำ�งาน ดังนี้
บุคคลทัง้ ปวงมีสทิ ธิในความเป็นอยูท่ ด่ี แี ละพัฒนาการด้านจิตใจ โดยตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
อิสรภาพ เกียรติ ความมัน่ คงทาง เศรษฐกิจ และโอกาสทีเ่ ท่าเทียม โดยไม่ขน้ึ กับ
เชือ้ ชาติ ความเชือ่ และเพศ
สิทธิในเสรีภาพจากการถูกเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคตามกฎหมาย และความคุ้มครองที่
เท่าเทียมกันตามกฎหมาย เป็นหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) (1948) และสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญทั้ง 9 ฉบับต่อมา
ขององค์การสหประชาชาติ (ซึ่งในจ�ำนวนนี้ประเทศไทยเป็นภาคีของสนธิสัญญา 7 ฉบับ)10
บุคคลชอบทีจ่ ะมีสทิ ธิและเสรีภาพทัง้ ปวง … โดยไม่มกี ารจ�ำแนกความแตกต่างในเรือ่ งใดๆ
เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือ
สังคม อันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือสถานะอื่นใด (ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน ข้อ 2)

10

8

อนุสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติเก้าอนุสญ
ั ญาหลัก ได้แก่ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิการเมืองและสิทธิพลเมือง (ICCPR)
(1966), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ICESCR) (1966), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (CERD) (1966), อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) (1979), อนุสัญญาว่าด้วยการ
ต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) (1984), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
(CRC) (1989), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CPRD) (2006), อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของแรงงานโยกย้ายฐิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว
(CMW) (1990), และ อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการสูญหายโดยการถูกบังคับ (ICCPED) (2006) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีของ
ตราสารเจ็ดฉบับแรก และยังไม่ได้ลงนามอนุสัญญา CMW และ ICCPED

หลั ก การ แนวคิ ด และค� ำ ศั พ ท์

ข้อห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติตามเหตุที่ระบุไว้ในมาตราข้างต้น ได้รับการยืนยันในสนธิสัญญาหลักว่า
ด้วย สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ ทัง้ นี้ ความผูกพันของรัฐต่อการเคารพสิทธิสว่ นบุคคล
จากการเลือกปฏิบัติ เป็นส่วนส�ำคัญของสนธิสัญญาต่างๆ ดังกล่าว เช่น กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (The International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR) (1966) ระบุว่า

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้ รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลทั้งปวงภายใน
ดินแดนของตน และภายใต้เขตอ�ำนาจของตนในสิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้
โดยปราศจากการแบ่งแยกใดๆ อาทิ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคม อันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือ
สถานะอื่นใด (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิการเมือง ข้อ 2)
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมืองยังได้ระบุถงึ สิทธิในความเสมอภาคตาม
กฎหมายของบุคคล และการคุ้มครองที่เท่าเทียมภายใต้กฎหมาย ดังนี้
บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันทางกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ และต้องประกันการคุ้มครองบุคคล
ทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ
สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็น ทางการเมืองหรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็น
ที่มาเดิม ทรัพย์สิน ก�ำเนิด หรือ สถานะอื่นใด (กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิการเมือง ข้อ 26)
องค์การสหประชาติได้ให้นิยามของค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติ” ไว้ดังนี้
การเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก การกีดกัน หรือความล�ำเอียง บนพื้นฐานของเหตุที่ได้กล่าว
ไว้ ซึ่งมีผลลบล้าง หรือลดทอนการยอมรับ การได้รับหรือได้ใช้สิทธิและเสรีภาพทั้งปวง
อย่างเท่าเทียมกันโดยบุคคลทุกคน11

11

Human Rights Committee, General Comment No. 18: Non-discrimination, (para. 7).
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ในด้านความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ มีมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ หลัก 2 ประการ คือ อนุสัญญาว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกันส�ำหรับลูกจ้างชายและหญิง
ซึ่งท�ำงานมีค่าเท่ากัน ค.ศ. 1951 ฉบับที่ 100 (ILO Equal Remuneration Convention, 1951, No. 100)
และอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 ฉบับที่ 111 (ILO
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958, No. 111) (ดูตารางที่ 1.2) ทั้งนี้
ประเทศไทยได้ลงสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 100 ในปี ค.ศ. 1999 แต่ยังไม่ได้ลงสัตยาบัน
ฉบับที่ 11112
ตารางที่ 1.2
การไม่ถูกเลือกปฏิบัติคือสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยค่าตอบแทนทีเ่ ท่าเทียมสำ�หรับลูกจ้างชายและหญิงซึง่ ทำ�งานมีคา่ เท่ากัน
ค.ศ. 1951 (ฉบับที่ 100) ซึ่งรับรองโดยการประชุมแรงงานสากลใน ค.ศ. 1951 ส่งเสริมให้
มีคา่ จ้างทีเ่ ท่ากันระหว่างหญิงชายสำ�หรับงานทีม่ คี า่ เท่ากันและเป็นตราสารแรงงานสากล
ฉบับแรกทีไ่ ด้รบั การรับรอง เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและจัดการกับ การเลือก
ปฏิบัติด้านค่าตอบแทนด้วยเหตุแห่งเพศ
อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (ฉบับที่ 111)
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองในการประชุมแรงงานสากล
สมัยที่ 42 ในวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 1958 ได้กำ�หนดมาตรฐานอย่างรอบด้านเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคในโอกาสและการปฏิบัติในโลกแห่งการทำ�งาน ดังนี้:
• วัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาฉบับที่ 100 คือเพือ่ ปกป้องบุคคลทุกคนจากการเลือก
ปฏิบตั เิ พราะเหตุแห่งเชือ้ ชาติ สีผวิ เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชนชาติ
หรือพื้นเพทางสังคม ในการจ้างงานและอาชีพ
• อนุสัญญาดังกล่าวปกป้องทั้งบุคคลที่อยู่ในการจ้างงานหรืออาชีพ และบุคคลที่
กำ�ลังก้าวเข้าสูโ่ ลกของการงาน กำ�ลังหางาน หรือตกอยูใ่ นความเสีย่ งทีจ่ ะสูญเสียงาน
• อนุสญ
ั ญาดังกล่าวมีผลผูกพันกับงานทุกอาชีพในทุกภาคส่วนแรงงาน ตลอดจน
แรงงานนอกระบบ และครอบคลุมทัง้ งานทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง งานอิสระ และอาชีพส่วนตัว
ที่มา: ILO: Equality and non-discrimination at work in East and South-East Asia: Guide (Bangkok,
2011), p. 11.

12
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศในทวีปเอเชียที่ยังไม่ได้ลงสัตยาบันอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 111

หลั ก การ แนวคิ ด และค� ำ ศั พ ท์

อนุสัญญาฉบับที่ 10013 และฉบับที่ 11114 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นตัวอย่างของ
มาตรฐานพื้นฐานในการขจัดการเลือกปฏิบัติในที่ท�ำงาน อนุสัญญาฉบับที่ 111 ให้ค�ำนิยามเกี่ยวกับ
“การเลือกปฏิบัติ” ในการจ้างงานและอาชีพ ไว้ดังนี้
(ก) การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกีดกัน การจ�ำกัด หรือให้สิทธิพิเศษด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ
สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ชนชาติ และพื้นเพทางสังคม ซึ่งมีผลลบล้าง
หรือลดทอนความเสมอภาคด้านโอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพ;
(ข) การเลือกปฏิบัติ การกีดกัน การจ�ำกัด หรือความล�ำเอียง ซึ่งมีผลลบล้างหรือลดทอน
ความเสมอภาค ด้านโอกาสและการปฏิบตั ิในการจ้างงานหรืออาชีพ ตามทีก่ ำ� หนดโดยรัฐ
ภาคีทเี่ กีย่ วข้องหลังจากทีไ่ ด้ ปรึกษาหารือกับตัวแทนองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างและ
หน่วยงานที่เหมาะสมอื่นๆ (ธรรมนูญไอแอลโอ ข้อ 1(1) ฉบับที่ 111)
อนุสัญญาฉบับที่ 111 เรียกร้องให้รัฐยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายระดับชาติในการส่งเสริมความ
เสมอภาค ในโอกาสและการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างในทุกรูปแบบ
ของการจ้างงานและอาชีพ อนุสัญญาดังกล่าวไม่เพียงเรียกร้องมิให้มีการเลือกปฏิบัติเท่านั้น แต่ยัง
เรียกร้องให้สง่ เสริมความเสมอภาคในโอกาสและการปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน ด้วยวิธเี ชิงรุกและสร้างสรรค์
อีกด้วย
· โอกาสในการจ้างงานทีเ่ สมอภาค หมายถึง บุคคลต้องมีโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรม
การจัดหางาน หรือการจ้างงานที่เสมอภาคกับบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเท่ากัน
· การปฏิบัติที่เสมอภาคในการจ้างงาน หมายถึง นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างโดยเสมอ
ภาคกับลูกจ้างคนอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือเท่ากัน15

13
14
15

เพิ่มเติมโดยข้อแนะเกี่ยวกับค่าจ้างที่เท่าเทียม, 1951, (ฉบับที่ 90)
เพิ่มเติมโดยข้อแนะเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ), 1958 (ฉบับที่ 111)
ILO: Equality and non-discrimination at work in East and South-East Asia: Guide (Bangkok, 2011), p. 17.
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อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 111 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ กุ รูปแบบเกีย่ วกับการจ้างงานและอาชีพ:
· การจ้างงาน หมายถึง งานที่ท�ำภายใต้สัญญาว่าจ้างกับนายจ้าง16
· อาชีพ หมายถึง แรงงาน อาชีพ หรืองานที่ท�ำโดยบุคคลในทุกสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และ สถานะการจ้างงานของลูกจ้าง

1.2		 การใช้หลักสิทธิมนุษยชนในประเด็นวิถีทางเพศและ
		 อัตลักษณ์ทางเพศ
1.2.1 การรั บ รองวิ ถี ท างเพศและอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศเป็ น เหตุ ต ้ อ งห้ า ม
			 มิ ใ ห้ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
สิทธิในเสรีภาพจากการเลือกปฏิบัติ ความเสมอภาคตามกฎหมาย และการคุ้มครองที่เท่าเทียมทาง
กฎหมายเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ได้เป็นประเด็นที่เห็นมากขึ้นในการวิพากษ์ และ
ความเห็นเชิงตีความในองค์การสหประชาชาติ และกลไกด้านสิทธิมนุษยชนสากลในระดับภูมิภาค17
การยอมรับสิทธิมนุษยชนสากลครั้งแรกเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศ ได้รับ
การบันทึก ไว้ในมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนใน พ.ศ. 2535 ในกรณีระหว่าง Toonen v. Australia
โดยคณะมนตรี ได้ลงความเห็นว่าค�ำว่า “เพศ” ในมาตราที่ 2 วรรค 1 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมือง และสิทธิการเมือง (ICCPR) นั้น หมายรวมถึงค�ำว่า “วิถีทางเพศ”18 ด้วย

16
17

18
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ในแหล่งเดียวกัน
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิมนุษยชนกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ให้ดู Asia Pacific Forum (APF): ACJ report: Human
rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), 15th Annual Meeting of the Asia Pacific Forum of National Human Rights
Institutions, Bali, Indonesia, 3-5 Aug. 2010, pp. 11-18.
Communication No.488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994), http://hrlibrary.ngo.ru/undocs/html/vws488.htm [สืบค้น
เมือ่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553]; Communication No.488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994), http://hrlibrary.ngo.ru/undocs/
html/vws488.htm [สืบค้นเมื่อ 26 เมษายน พ.ศ. 2553], cited in Asia Pacific Forum (APF): ACJ report: Human rights, sexual orientation
and gender identity (APF 15), op. cit., p. 11.

หลั ก การ แนวคิ ด และค� ำ ศั พ ท์

ในช่วงต้นของทศวรรษ ค.ศ. 2000 คณะกรรมการสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee
on Economic, Social and Cultural Rights - CESCR) ได้รับรองการตีความที่คล้ายกันเกี่ยวกับ
สิทธิต่างๆ ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) (ค.ศ. 1966) โดยค�ำอธิบายทัว่ ไปข้อที่ 20
เกีย่ วกับการไม่เลือกปฏิบัติได้เน้นย�้ำถึงมติของ CESCR ดังนี้
‘สถานภาพอื่นๆ’ ตามที่ได้มีการรับรองในมาตรา 2 วรรค 2 หมายรวมถึงวิถีทางเพศ
รั ฐ ภาคี จึ ง ควรส่ ง เสริ ม มิ ใ ห้ วิ ถี ท างเพศของบุ ค คลเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การบรรลุ ซึ่ ง สิ ท ธิ
แห่ ง อนุสัญญา เช่น การเข้าถึงสิทธิบ�ำเหน็จบ�ำนาญของผู้รอดชีวิต นอกจากนี้ อัตลักษณ์
ทางเพศได้รับการรับรองไม่ให้เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติได้ เช่น บุคคลข้ามเพศ บุคคล
ที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม หรือ บุคคลที่มีเพศก�ำกวม ซึ่งมักเผชิญกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง เช่น การคุกคามในโรงเรียนหรือสถานที่ท�ำงาน19 เป็นต้น
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนจากภูมิภาคและภูมิหลังต่างๆ
ได้ร่วมกันร่างและรับรอง หลักการยอกยาการ์ตา (Yogyakarta Principles) ในงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่
มหาวิทยาลัย Gadjah Mada เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย การสัมมนาในครัง้ นัน้ เปิดโอกาส
ให้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะขอบเขต และการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ
ในประเด็นเกีย่ วกับวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ภายใต้สนธิสญ
ั ญาและกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน20
ในปัจจุบัน
หลักการยอกยาการ์ตาซึ่งนับได้ว่าเป็นตราสารที่สมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบัน ในการปรับใช้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชน ระหว่างประเทศกับประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ได้รับการร่างขึ้นเพื่อรับรอง
ข้อผูกพันของรัฐในการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลทางกฎหมายในปัจจุบันและการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในประเด็นเกี่ยวกับวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (ดูตารางที่ 1.3)

19

20

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General comment No. 20: Non-discrimination in economic,
social and cultural rights (art.2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights),
2 July 2009, E/C.12/GC/20, cited in S. Agius et al.: Human rights and gender identity: Best practice catalogue
(ILGA Europe, TGEU, Dec. 2011), p. 9.
หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ: http://www.
yokyakartaprinciples.org/principles_en.pdf [สืบค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556], แหล่งอ้างอิงเดิม, หน้า 6
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ตารางที่ 1.3
หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลที่
เกี่ยวข้องกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (ค.ศ. 2006)
หลักการยอกยาการ์ตาได้ให้ความกระจ่างเกีย่ วกับการใช้มาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชน
และยังแนะนำ�กิจกรรมต่างๆ ให้รฐั ดำ�เนินการเพือ่ รับรองการเคารพ และการใช้สทิ ธิมนุษยชน
ของตน โดยบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในส่วนของสิทธิในการได้รบั ความเสมอภาคและการไม่ถกู เลือกปฏิบตั ิ หลักการข้อที่ 2 ของ
หลักยอกยาการ์ตา บุคคลทุกคนควรได้รับซึ่งสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ด้วยเหตุแห่งวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ทุกคนมีสิทธิใน ความเสมอภาคตามกฎหมาย
และการคุม้ ครองทีเ่ ท่าเทียมภายใต้กฎหมาย โดยปราศจากซึง่ การเลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ การใช้
สิทธิมนุษยชนข้ออื่นๆ จะได้รับผลกระทบด้วยหรือไม่ กฎหมายควรห้ามมิให้เลือกปฏิบัติ
และรับรองการคุ้มครองที่เท่าเทียมและมีประสิทธิภาพจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ได้แก่ การกีดกัน แบ่ง
แยก จำ�กัด หรือความลำ�เอียง บนพืน้ ฐานของวิถที างเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศ ซึง่
มีจดุ ประสงค์หรือส่งผลทำ�ให้ลบล้างหรือลดทอนความเสมอภาคตามกฎหมาย หรือ
การยอมรับ การได้รบั และใช้สทิ ธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานอย่างเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศอาจจะและมักจะถูก
ซ้ำ�เติม ด้วยการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเหตุอื่น เช่น เพศภาวะ เชื้อชาติ อายุ
ศาสนา ความพิการ สุขภาพ และสถานะทางเศรษฐกิจ
ทีม่ า: หลักการยอกยาการ์ตา: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf [สืบค้นเมือ่ 24 พ.ค. 2556]

หลักการยอกยาการ์ตาได้จัดล�ำดับและสาธยายสิทธิและหลักการ 29 ข้อจากมาตรฐานสิทธิมนุษยชน
ระหว่าง ประเทศส�ำหรับ LGBT ได้แก่ สิทธิในความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ สิทธิในการรับรอง
ทางกฎหมายสิทธิในการได้รบั การพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม สิทธิในการศึกษา สิทธิในการท�ำงาน สิทธิ
ในการประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทางสังคมอื่นๆ และสิทธิในการสมาคมและเสรีภาพการ
ชุมนุมโดยสงบ ในแง่ของหลักการคุ้มครองจากการละเมิดทางการแพทย์ หลักการยอกยาการ์ตายัง
รับรองว่า รัฐมีภาระหน้าที่ในการ “รับรองความคุ้มครองต่อบุคคลที่มีความหลากหลายในวิถีทางเพศ
14
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และอัตลักษณ์ทางเพศ จากการปฏิบัติทางการแพทย์หรือการวิจัยที่ไม่ได้รับความยินยอมหรือไร้ซึ่ง
จรรยาบรรณที่เกี่ยวกับวัคซีน การรักษา หรือสารฆ่า เชื้อเอชไอวีและเชื้อโรคอื่นๆ (ไมโครบิไซด์)”21
หลักการยอกยาการ์ตาแต่ละข้อมีค�ำแนะให้รัฐประกอบโดยละเอียด แม้ว่าความรับผิดชอบของผู้มี
บทบาทอืน่ ๆ ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนก็ได้รบั ความส�ำคัญเช่นกัน เช่น ระบบสิทธิมนุษยชน
ในองค์การ สหประชาชาติ หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับชาติ สื่อมวลชน องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
และแหล่งทุน เป็นต้น
หลักการยอกยาการ์ตาได้กลายเป็นหลักการส�ำคัญส�ำหรับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิมนุษยชน ทั้งใน
ระดับสากล ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เช่น ศาลยุติธรรมในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย เนปาล
และฟิลิปปินส์22 ได้เคยใช้หลักการยอกยาการ์ตาเป็นข้อมูลอ้างอิงในการตัดสินคดีความ
การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2551 ได้อ้างอิงถึงค�ำว่าวิถีทางเพศในมติว่า
ด้วยเรื่องการวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าโดยพลการ หลังจากนั้น ใน พ.ศ. 2552 ประเทศ
อาร์เจนติน่า ได้เป็นตัวแทนของอีก 66 ประเทศในการออกแถลงการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ดังนี้
3. รัฐภาคีซึ่งได้ให้สัตยาบันในแถลงการณ์ฉบับนี้ขอรับรองหลักการไม่เลือกปฏิบัติ
ซึ่งก�ำหนดว่า มนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีวิถีทางเพศหรือ อัตลักษณ์ทางเพศใด23
นอกจากนั้น ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในเรื่องเอชไอวีและเอดส์และโลกแห่ง
การท�ำงาน พ.ศ. 2553 (ข้อที่ 200) ได้ใช้หลักการว่าเอชไอวีและเอดส์ควรได้รับการยอมรับว่าเป็น
ประเด็นส�ำคัญในการท�ำงาน และตั้งอยู่บนหลักของการไม่เลือกปฏิบัติด้วย

21
22

23

หลักการยอกยาการ์ตา (ข้อที่ 18) แหล่งอ้างอิงเดิม
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู APF: ACJ Report: Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity (APF 15), op. cit.,
p. 17.
APF: ACJ Report: Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity (APF 15), op. cit., p. 14.
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(ข) เอชไอวีและเอดส์ควรได้รับการยอมรับว่าเป็นประเด็นส�ำคัญในการท�ำงาน ซึ่งควรได้
รับการบรรจุเป็น ส่วนหนึง่ ขององค์ประกอบส�ำคัญในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับสากล ด้วยความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยองค์กร
นายจ้างและองค์กรลูกจ้าง;
(ค) ลูกจ้างจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติหรือตีตรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ก�ำลังหางานหรือ
ผู้สมัครงาน เพราะ สถานะการมีเชื้อเอชไอวีที่เป็นจริงหรือคาดเดา หรือเพราะมาจาก
ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งในโลกหรือเป็น สมาชิกของกลุ่มประชากรที่ถูกมองว่ามีความ
เสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี;24
ข้อแนะข้อที่ 200 ของไอแอลโอ เรียกร้องให้รัฐสมาชิกของไอแอลโอใช้มาตรการในสถานที่ท�ำงาน
เพื่อลดการแพร่ของเชื้อเอชไอวีและลดผลกระทบการของแพร่ระบาด โดยการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และ การสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกจ้างทุกคน โดยไม่ค�ำนึงถึงวิถีทางเพศหรือการเป็นสมาชิกของ
กลุ่มเสี่ยงสูงกลุ่ม ใดๆ ของบุคคลผู้นั้น”25
ปฏิญญาการเมืองแห่งองค์การสหประชาชาติวา่ ด้วยเอชไอวีและเอดส์26 (UN Political Declaration
on HIV and AIDS) ซึ่งได้รับการรับรองในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554) และเป็นแนวทางที่
ส�ำคัญที่สุดส�ำหรับรัฐสมาชิก ได้ระบุถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย27 โดยวรรคที่ 85 ของปฏิญญา
ฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชนในการลดการตีตรา การเลือกปฏิบัติ
และความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเอชไอวีว่า
85. พึงลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดต่อลูกจ้าง ครอบครัว ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์
สถานทีท่ ำ� งานและเศรษฐกิจ โดยค�ำนึงถึงอนุสญ
ั ญาทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ตลอดจน แนวทางตามข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ซึ่งรวมถึงข้อแนะข้อที่ 200 อีกทั้งเรียกร้องให้นายจ้าง สหภาพแรงงาน ลูกจ้างและ
24
25
26

27
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ข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ในโลกแห่งการท�ำงาน, (ย่อหน้าที่ 3 (ข) (ค))
ในแหล่งเดียวกัน, (ย่อหน้าที่ 14 (ง))
องค์การสหประชาชาติ: ปฏิญญาการเมืองว่าด้วยเรื่องเอชไอวีและเอดส์: การเพิ่มขีดความพยายามในการขจัดเชื้อเอชไอวีและเอดส์:
การประชุมสามัญครั้งที่ 65, กรุงเจนีวา, 8 มิถุนายน พ.ศ. 2554, A/65/L.77, http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassests/
documents/document/2011/06/20110610_UN_A-RES-65-277_en.pdf [สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]
ปฏิ ญ ญาดั ง กล่ า วระบุ ว ่ า : “ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ ชาติ ใ นหลายประเทศเพื่ อ การป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ เอชไอวี ยั ง ไม่ ไ ด้ มุ ่ ง เน้ น
กลุ่มประชากร ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย” ในแหล่งเดียวกัน, ย่อหน้าที่ 29
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อาสาสมัคร ช่วยกันขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบตั ปิ กป้องสิทธิมนุษยชน และสนับสนุน
การเข้าถึง การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การรักษา และการดูแลสนับสนุน
การตัดสิน แถลงการณ์ และมติ โดยองค์กรและกระบวนการพิเศษต่างๆ แห่งสหประชาชาติ รวมทั้ง
สมัชชาใหญ่ และคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ บ่งบอกถึงการสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นใน
การรับรองวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ ให้เป็นเหตุต้องห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนสากลได้
อย่างไรก็ตาม การรับรองดังกล่าวเพิ่งจะได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการและชัดเจนโดยองค์การ
สหประชาชาติใน พ.ศ. 2554 วันที่ 17 มิถุนายน 2554 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่คณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้รับรองมติว่าด้วยสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีวิถีทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศเช่นไร
ประเทศไทยเป็นหนึง่ ใน 23 ประเทศ (รวมทัง้ อาร์เจนตินา่ ฮังการี และแอฟริกาใต้) ทีอ่ อกเสียงสนับสนุน
มติครั้งประวัติศาสตร์ดังกล่าว โดยมี 19 ประเทศที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ 3 ประเทศ งดออกเสียง
การรับรองมติดว้ ยคะแนนสูสคี รัง้ นัน้ สะท้อนให้เห็นว่า แม้การสนับสนุนสิทธิบคุ คลหลากหลายทางเพศ
จะเพิ่มมากขึ้นในทุกภูมิภาค แต่ก็ยังไม่ใช่การยอมรับอย่างกว้างขวาง
แม้กระนั้น ประเด็นเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศก็ยังได้รับการกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งใน
รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review) โดยเน้นถึงสิทธิ
ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติในรัฐสมาชิกที่ถูกทบทวน28
หลังจากที่ได้มีมติรับรองในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และการอภิปรายอย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับ
รายงานดังกล่าวในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่แห่งสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้ตพี มิ พ์รายงานซึง่ ก�ำหนดข้อผูกพันส�ำคัญ
5 ประการที่รัฐ พึงมีต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBT) ดังนี้
1) คุ้มครองบุคคลจากความรุนแรงอันเนื่องมาจากการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันและ
คนข้ามเพศ

28

APF: ACJ Report: Human rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), op. cit., p. 15.
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2) ปกป้อง LGBT จากการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือดูหมิ่น
เหยียดหยาม
3) ยกเลิกการก�ำหนดว่าการรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย
4) ห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
5) เคารพเสรีภาพในการแสดงออก การสมาคม และการชุมนุมโดยสันติของ LGBT และคนที่
มี เพศก�ำกวม29

1.2.2		 ตราสารด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค
ในระดับภูมิภาค ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป (European Court of Human Rights - ECHR) มีองค์
ความรูใ้ นหลักกฎหมายทีพ่ อกพูนด้านการละเมิดสิทธิภายใต้อนุสญ
ั ญายุโรป ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการ
เลือกปฏิบัติ ด้วยเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ส่วนหลักกฎหมายภายใต้กลไกด้านสิทธิใน
ระดับภูมิภาคอื่นๆ ยังไม่มีการพัฒนามากเท่าไรนัก30
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD) ได้ผา่ นการรับรอง
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ท่ามกลางความผิดหวังของนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิความหลากหลายทางเพศ
ในภูมิภาค แม้ว่าจะมีความพยายามในการรณรงค์โดยตัวแทนกลุ่ม LGBT ในภูมิภาคนี้ แต่ปฏิญญา
สิทธิ มนุษยชนฉบับแรกของอาเซียนกลับไม่ได้กล่าวถึงวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเลย31 ปฏิญญา
ดังกล่าวได้รับการวิจารณ์อย่างรุนแรงและถูกปฏิเสธโดยองค์กรจากภาคประชาสังคมกว่า 65 องค์กร
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับสากลว่าปฏิญญาฉบับนี้ให้ความคุ้มครองสิทธิที่ต�่ำกว่า
สนธิสัญญาอื่นๆ ที่คล้ายกัน ในทวีปยุโรป แอฟริกา และอเมริกา32

29
30
31

32
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UN: OHCHR: Born free and equal, op. cit.
APF: ACJ report: Human rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), op. cit., p. 16.
International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC): “ASEAN Human Rights Declaration refuses to protect LGBTIQ
rights!,” 18 Nov. 2012, http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1616.html [สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ.
2556]
G. Poore; G. Cristobal: “Human rights compromised in Southeast Asia,” in Pressroom of the International Gay and lesbian Human
Rights Commission (IGLHRC), 21 Nov. 2012, http://www.iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/iglhrcinthenews/1622.html [สืบค้น
เมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556]
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1.3		 ค�ำศัพท์เกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ
		 ที่หลากหลาย
ค�ำศัพท์ต่อไปนี้เป็นศัพท์เฉพาะที่ส�ำคัญในรายงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงศัพท์เฉพาะสากลในภาษา
อังกฤษและ ศัพท์เฉพาะภาษาไทยตามบริบทวัฒนธรรมของไทย

1.3.1 ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ33
หลักการยอกยาการ์ตาได้ก�ำหนดค�ำศัพท์ซึ่งได้รับการยอมรับทางกฎหมายโดยทั่วไปสองค�ำ ดังนี้
Sexual orientation (วิถีทางเพศ) หมายถึง ความสามารถของบุคคลเกี่ยวกับแรงดึงดูด
อันล�ำ้ ลึกด้านอารมณ์ เสน่หา ด้านเพศ และความสัมพันธ์ทางเพศ กับบุคคลซึง่ มีเพศภาวะ
ที่แตกต่างกัน หรือเหมือนกัน หรือมีมากกว่าหนึ่งเพศภาวะ
Gender identity (อัตลักษณ์ทางเพศ) หมายถึง ความรู้สึกล�้ำลึกภายในของบุคคลเกี่ยว
กับเพศภาวะ ซึง่ อาจจะสอดคล้องหรือตรงข้ามกับเพศโดยก�ำเนิดของตน รวมทัง้ ความรูส้ กึ
ทางสรีระ (ซึ่งหากสามารถ เลือกได้อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขลักษณะ และ
การท�ำงานทางกายภาพด้วยวิธีทางการแพทย์ การผ่าตัด หรือวิธีอื่นใด) รวมทั้งการ
แสดงออกทางเพศภาวะ เช่น การแต่งกาย การพูดจา และกิริยาอื่นๆ
นอกจากสองค�ำนี้ ค�ำว่า “การแสดงออกทางเพศ” เป็นอีกค�ำหนึ่งที่มักใช้บ่อยในการพูดคุยเกี่ยวกับ
ประเด็นความหลากหลายทางเพศ
Gender expression (การแสดงออกทางเพศ) หมายถึง การแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทาง
เพศของแต่ละบุคคล และการแสดงออกที่รับรู้ในสายตาของผู้อื่น โดยทั่วไป คนเรามักจะ
มีการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตนไม่ว่าจะมีเพศก�ำเนิดเป็นเพศ
ใดก็ตาม

33

ศัพท์ภาษาอังกฤษในบทนี้มาจาก APF: ACJ report: Human rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), op. cit., p. 8, and
ILGA-Europe Glossary, http://ilga-europe.org/home/publications/ilga_europe_glossary [สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
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ค�ำศัพท์ตอ่ ไปนีเ้ ป็นค�ำทีใ่ ช้กนั แพร่หลายในการอธิบายถึงบุคคลทีม่ วี ถิ ที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่
หลากหลาย
Gay (เกย์) - ผูช้ ายทีร่ กั ผูช้ ายด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ หรือทางกาย
Lesbian (เลสเบี้ยน) - ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์ทางเพศ
หรือทางกาย
Bisexual (คนรักสองเพศ) - บุคคลทีร่ กั ได้ทงั้ ชายและหญิง ทางอารมณ์ ทางความสัมพันธ์
ทางเพศ หรือทางกาย
Transgender (คนข้ามเพศ) - ผู้ที่รู้สึกพึงพอใจกับเพศภาวะหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ตรง
ข้ามกับเพศ ก�ำเนิดของตน
Intersex (คนที่มีเพศก�ำกวม) - เป็นค�ำศัพท์ที่ใช้กับภาวะหลายประการที่บุคคลหนึ่งเกิด
มาพร้อมกับสรีระทางเพศหรืออวัยวะสืบพันธุ์ที่ก�ำกวม คืออาจมีลักษณะที่ไม่ตรงกับเพศ
ชายหรือหญิง หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ
Queer (เควียร์) - ศัพท์วิชาการที่หมายรวมถึงคนที่ไม่ใช่คนรักต่างเพศหรือไม่ได้มีวิถี
เช่นเดียวกับคนรักต่างเพศ แม้ว่า LGBT ส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการใช้ค�ำนี้เพราะความ
หมายแฝงในเชิงลบในอดีต แต่สมาชิก LGBT อีกส่วนหนึ่งก็หันกลับมายอมรับค�ำๆ
นี้ในเชิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ที่แตกต่าง
LGBT (กลุม่ คนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ) - ค�ำย่อซึง่ หมายถึงกลุม่ คนทีเ่ ป็นเลสเบีย้ น
เกย์ รักสองเพศ และคนข้ามเพศ ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับค�ำย่อ GLBT ค�ำย่อ LGBTI
หรือ LGBTIQ ซึ่งรวม อักษรย่อส�ำหรับคนที่มีเพศก�ำกวมและเควียร์โดยชัดเจนก็ใช้ด้วย
เช่นกัน ในที่นี้ LGBT ใช้หมายรวมถึง คนที่มีเพศก�ำกวมและเควียร์ด้วยเช่นกัน และเป็น
ค�ำย่อที่เลือกใช้ในรายงานฉบับนี้
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MSM (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) - ย่อมาจาก “Men who have Sex with Men” เป็น
ค�ำที่ใช้ เรียกประชากรชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี
แต่อาจไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นชายรักชายหรือชายรักสองเพศ
Sexual Minorities (คนกลุ่มน้อยทางเพศ) - หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
อัตลักษณ์หรือวิถีทางเพศของตน ได้แก่ เกย์ เลสเบี้ยน คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และ
อัตลักษณ์ทางเพศ ในประเพณีดั้งเดิม ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เช่น hijras, kothis, warias,
กะเทย, berdache ฯลฯ
Transsexual (คนที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม) - หมายถึง คนที่เกิดมามีสภาพด้าน
ร่างกายเป็นเพศหนึง่ แต่มอี ารมณ์ จิตใจ และเลือกทีจ่ ะใช้ชวี ติ ในบทบาททางเพศทีเ่ ป็นอีก
เพศหนึ่ง ไปจนถึงการเลือกที่จะแปลงเพศ
Transvestite/Cross-dresser (ชายแต่งหญิง หรือ หญิงแต่งชาย) - หมายถึง คนที่ชอบ
แต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามเป็นครั้งคราว และมีความรู้สึกเป็นเพศตรงข้ามตั้งแต่เล็กน้อยไป
จนถึงอย่างชัดเจน บางคน อาจได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อเปลี่ยนไปเป็นอีก
เพศหนึ่ง และใช้ชีวิตในเพศตรงข้ามอย่างถาวรส่วนบางคนอาจพอใจกับการแต่งกายเป็น
เพศตรงข้ามเป็นครั้งคราวไปจนตลอดชีวิต
Transperson/people/man/woman (คนข้ามเพศ) - เป็นค�ำที่ใช้หมายรวมถึงคนที่มีอัต
ลักษณ์ หรือการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากเพศก�ำเนิด ได้แก่ ชายหรือหญิงที่รู้สึก
เหมือนเพศตรงข้าม หรือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนที่มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม คนข้าม
เพศ ชายแต่งหญิง/หญิงแต่งชาย คนสองเพศ คนหลายเพศ เควียร์ (queer หรือ gender
queer) คนไร้เพศ เพศทางเลือก หรืออัตลักษณ์ และการแสดงออกทางเพศอื่นใดก็ตามที่
ไม่ตรงตามมาตรฐานความเป็นชายหรือหญิงโดยทั่วไป คนกลุ่มนี้ มักแสดงออกทางเพศ
ภาวะของตนโดยการแต่งกาย บุคลิกภาพ การเปลีย่ นแปลงด้านกายภาพ รวมถึง การผ่าตัด
ดัดแปลงทางเพศต่างๆ ด้วย
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FTM (ชายข้ามเพศ) - ย่อมาจาก Female-To-Male ใช้หมายถึงคนทีข่ า้ มเพศจากหญิงเป็น
ชาย คือ คนที่เกิดมาเป็นเพศหญิงโดยก�ำเนิดแต่มองว่าตนเป็นชายในภายหลัง เรียกว่า
transman หรือ ชายข้ามเพศ (ค�ำนี้ควรใช้อย่างระมัดระวังเพราะอาจสื่อถึงแนวความคิดที่
ว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศเท่านั้น)
MTF (หญิงข้ามเพศ) - ย่อมาจาก Male-To-Female ใช้หมายถึงคนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง คือ คนที่เกิดมาเป็นเพศชายโดยก�ำเนิดแต่มองว่าตนเป็นหญิงในภายหลัง เรียกว่า
transwoman หรือหญิงข้ามเพศ (เช่นเดียวกับ FTM ค�ำนี้ควรใช้อย่างระมัดระวัง เพราะ
อาจสื่อถึงแนวความคิดที่ว่าโลกนี้มีเพียงสองเพศเท่านั้น)

1.3.2		 ค�ำศัพท์ภาษาไทย
ศัพท์ในภาษาอังกฤษบางค�ำ เช่น gay, lesbian, bisexual, transgender และ intersex ได้รับการยอมรับ
และน�ำมาใช้ในภาษาไทย โดยมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมและรายละเอียด ความถูกต้องบางประการ
ค�ำเหล่านี้ ได้แก่
เกย์ - ในประเทศไทยใช้หมายถึงผูช้ ายเท่านัน้ ผูห้ ญิงทีร่ กั เพศเดียวกันจะไม่ถกู เรียกว่าเกย์
แต่จะเรียกว่า ทอม ดี้ หรือ เลส (เลสเบี้ยน) แทน ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์หรือการแสดงออก
ทางเพศของบุคคลผู้นั้น ปัจจุบัน มีค�ำเฉพาะที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่ใช้หมายรวมถึงชายหรือ
หญิงที่รักเพศเดียวกัน (ดูข้างล่าง)
เลสเบีย้ น - เป็นค�ำทีม่ กี ารใช้บา้ งแต่ไม่คอ่ ยได้รบั ความนิยมจากหญิงรักหญิงไทย เนือ่ งจาก
ความหมายที่ค่อนไปในทางลบว่าหมายถึงหญิงที่ผิดปกติด้านจิตใจ
ไบ - เป็นค�ำที่ใช้เรียกคนรักสองเพศอย่างไม่เป็นทางการ และใช้ในบริบทเดียวกันกับใน
ภาษาอังกฤษ (bisexual) แม้ว่าจะมีคนไทยน้อยมากที่เปิดเผยตัวคนว่าเป็นคนรักสองเพศ
ทีจี (TG) - มักใช้กนั ในกลุม่ นักเคลือ่ นไหวเพือ่ คนข้ามเพศและสมาชิกของกลุม่ คนข้ามเพศ
จากชายเป็นหญิงในไทย เพื่อแทนค�ำว่า transgender
ค�ำว่า หญิงข้ามเพศ และ ชายข้ามเพศ ซึ่งแปลตรงตัวจาก transwoman และ transman
ก�ำลังได้รับความนิยมในกลุ่ม LGBT ของไทย
22
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ค�ำศัพท์ภาษาไทยหลายค�ำใช้กนั อย่างแพร่หลาย และใช้เฉพาะในบริบทความหลากหลายด้านอัตลักษณ์
ทางเพศของไทยเท่านั้น เช่น
ชายรักชาย, ชรช. - หมายถึง ผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกัน เป็นค�ำที่เป็นที่นิยมส�ำหรับชายที่
เป็นเกย์
หญิงรักหญิง, ญรญ. - หมายถึง ผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกัน เป็นค�ำที่นิยมแทนค�ำว่า
เลสเบี้ยน ทอม และดี้
ทอม - มาจาก tomboy ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผูห้ ญิงทีม่ ลี กั ษณะเหมือนผูช้ ายและชอบ
เพศหญิงที่อาจไม่ใช่คนที่เป็นดี้เสมอไป
ดี้ - มาจาก lady ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ผู้หญิงที่มีลักษณะหรือการแสดงออกที่เป็น
หญิงและชอบผู้หญิงด้วยกันซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นทอมเสมอไป
เลส - มาจาก lesbian ในภาษาอังกฤษ หมายถึงผู้หญิงที่มีลักษณะการแสดงออกทางเพศ
ไม่ต่างจากผู้หญิงทั่วไปแต่ชอบเพศหญิงเหมือนกัน
กะเทย - หมายถึง คนที่เกิดมาเป็นชายโดยก�ำเนิดแต่มีลักษณะภายนอก การแสดงออก
และพฤติกรรม ที่เหมือนผู้หญิง ค�ำนี้มีที่มาทางประวัติศาสตร์และทางการแพทย์ (กะเทย
ใช้เหมือนค�ำว่า hermaphrodite ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งมีความหมายทางการแพทย์ว่าคนที่
มีอวัยวะเพศทัง้ ชายและหญิง และแต่เดิมใช้เรียกผูท้ มี่ จี ติ ใจเป็นเพศตรงข้าม (transsexual)
ทั้งจากชายเป็นหญิงและจากหญิงเป็นชาย แต่ในปัจจุบันใช้เรียกเฉพาะคนข้ามเพศจาก
ชายเป็นหญิงเท่านั้น คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงบางคน โดยเฉพาะคนที่ต้องการแปลง
เพศไม่นิยมค�ำนี้เท่าใดนัก ในขณะที่คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงคนอื่นๆ ยอมรับความ
หมายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ทางเพศที่อยู่ระหว่างความเป็นหญิงและชายของค�ำๆ นี้
สาวประเภทสอง - หมายถึงผูห้ ญิงประเภทที่สอง ใช้เรียกกะเทยและคนข้ามเพศจากชาย
เป็นหญิงที่มีลักษณะการแสดงออกคล้ายกับเพศหญิง
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ตุด๊ - มาจากภาพยนตร์เรือ่ ง Tootsie น�ำแสดงโดยดัสติน ฮอฟแมน เป็นค�ำเรียกทีใ่ ช้เหมือน
กับค�ำว่า fag หรือ faggot ในภาษาอังกฤษ มีความหมายในลักษณะดูถูกเหยียดหยาม
ส�ำหรับชายที่เป็นเกย์ กะเทย และคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง แต่อาจได้รับการยอมรับ
จากคนรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการใช้ค�ำนี้
เพศทีส่ าม - หมายถึง คนทีเ่ ป็นเพศทีส่ าม ใช้เรียกคนทีไ่ ม่ใช่คนรักต่างเพศ ได้แก่ เลสเบีย้ น
เกย์ คนรักสองเพศ และคนข้ามเพศ ค�ำนี้ไม่เป็นที่นิยมนักในกลุ่ม LGBT เนื่องจากมีนัย
สื่อถึงชนชั้นทางเพศ
คนข้ามเพศ - มาจากค�ำว่า transgender ในภาษาอังกฤษ
หญิงข้ามเพศ - มาจากค�ำว่า transwoman ในภาษาอังกฤษ ใช้เรียกคนข้ามเพศจากหญิง
เป็นชายที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการแปลงเพศหรือได้แปลงเพศเป็นหญิงแล้ว
ชายข้ามเพศ - มาจากค�ำว่า transman ในภาษาอังกฤษ ใช้เรียกคนข้ามเพศจากหญิงเป็น
ชายที่ก�ำลัง อยู่ในขั้นตอนการแปลงเพศหรือได้แปลงเพศเป็นชายแล้ว
เพศก�ำกวม - หมายถึงลักษณะการมีสรีระทางเพศหรืออวัยวะสืบพันธุท์ กี่ ำ� กวม ไม่ตรงกับ
ลักษณะเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งสองเพศ (intersexuality) เป็น
ลักษณะของ คนที่มีเพศก�ำกวม (intersex)
คนสองเพศ - เป็นอีกค�ำหนึ่งที่ใช้เรียกคนที่มีเพศก�ำกวม
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2
บทที่

กฎหมายปริทัศน์
ประเทศไทยไม่มีบทบัญญัติทางกฎหมายลงโทษบุคคลด้วยเหตุวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศ การยอมรับ
วิถที างเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศในทางกฎหมายก็ยงั คงอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น และการคุม้ ครองสิทธิความ
หลากหลายทางเพศ ทางกฎหมายยังคงจ�ำกัดอยู่ ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีกฎหมายหรือข้อบังคับ
บางข้อทีเ่ ลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหลากหลายทางเพศ (LGBT) และไม่มกี ฎหมายทีห่ า้ มมิให้เลือกปฏิบตั ใิ น
การจ้างงานและอาชีพโดยตรง
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา ประเทศไทยมีพฒ
ั นาการด้านกฎหมาย ซึง่ ส่งผลให้บทบัญญัตทิ มี่ กี ารเลือกปฏิบตั ิ
ได้รับการทบทวนแก้ไข และมีการบังคับใช้ข้อบังคับใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองกลุ่มคนที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบ ซึ่งรวมถึง LGBT ด้วย ขณะนี้ มีร่างพระราชบัญญัติสองสามฉบับเกี่ยวกับสิทธิของ LGBT
ที่ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
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2.1 ความเสมอภาคทางเพศและการคุ้มครองสิทธิของ LGBT
ในกฎหมายไทย
กฎหมายไทยไม่มบี ทบัญญัตทิ ลี่ งโทษการรักร่วมเพศ แต่กไ็ ม่ได้หา้ มมิให้เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งวิถที าง
เพศและอัตลักษณ์ทางเพศ อย่างไรก็ดี บุคคลที่มีวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายโดยทั่วไป ยัง
ไม่ได้รบั การรับรอง ภายใต้กฎหมายไทย ซึง่ รับรองบุคคลเป็นเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเท่านัน้ 34 และ
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ LGBT โดยเฉพาะ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255035 รับรองความเสมอภาคส�ำหรับบุคคลทุกคนและ
ระหว่างหญิงชาย ดังนี้
บุคคลมีความเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียม
ภายใต้กฎหมาย (มาตรา 30, วรรค 1)
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน (มาตรา 30, วรรค 2)
นอกจากบทบัญญัตทิ วั่ ไปเกีย่ วกับความเสมอภาคข้างต้นแล้ว รัฐธรรมนูญยังห้ามมิให้เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เหตุแห่งเพศและเหตุอื่นๆ อีก 11 ประการ
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทาง ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้ (มาตรา 30, วรรค 3)

34
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สมชาย ปรีชาศิลปกุล: “บุคคลหลากหลายในระบบกฎหมาย”, การน�ำเสนอผลงานวิจัยที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
19 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556 โครงการวิ จั ย ได้ รั บ การสนั บ สนุ น โดยมู ล นิ ธิ เ พื่ อ สิ ท ธิ แ ละความเป็ น ธรรมทางเพศและมู ล นิ ธิ ธี ร นาถ
กาญจนาอักษร โดยได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก ส�ำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกไปโดยรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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ในขณะที่มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT พยายามที่จะเรียก
ร้องขอความคุ้มครองในมาตรา 3036 ให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ แต่ถึง
แม้จะไม่มีการคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจง อัตลักษณ์ทางเพศ เพศภาวะ และความหลากหลายทาง
เพศ ก็ได้รบั ความคุม้ ครองบนพืน้ ฐานในเรือ่ งเพศใน “เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550”37 (ดูตารางที่ 2.1)
ตารางที่ 2.1
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เจตนารมณ์ในการนิยามหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหลากหลาย
ทางเพศรัฐมีหน้าทีข่ จัดอุปสรรคการใช้สทิ ธิและส่งเสริมเสรีภาพของบุคคลหลากหลายทาง
เพศเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ หน้าที่ดังกล่าวมิใช่การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่เป็นหลัก
ส�ำคัญเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ความแตกต่างด้วยเหตุแห่ง ‘เพศ’ [วรรค 3, มาตรา 30] หมายถึงความแตกต่างระหว่าง
หญิงชาย และบุคคลทีม่ ี ‘อัตลักษณ์ทางเพศ’ ‘เพศภาวะ’ หรือ ‘ความหลากหลายทางเพศ’
ที่ไม่ตรงตามเพศก�ำเนิด [ความแตกต่าง ดังกล่าว ไม่ได้ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงเนื่องจาก
ค�ำว่าเพศ ในที่นี้มีความหมายที่ครอบคลุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ดังกล่าว]
ที่มา: เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

36

37

“Thailand: LGBT Activists Fight for Constitutional Protection,” in Pressroom of the IGLHRC, 7 Nov. 2011, http://www.iglhrc.org/
cgi-bin/iowa/article/takeaction/resourcecenter/438.html [สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555]
เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คือเอกสารทางการประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งให้ค�ำอธิบายและแนวทางใน
การใช้มาตราบางมาตราในรัฐธรรมนูญ เจตนารมณ์ของมาตรา 30 ในรัฐธรรมนูญ ระบุถงึ เหตุแห่ง “เพศ” ว่าให้หมายรวมถึง “เพศสภาพ” “อัต
ลักษณ์ทางเพศ” และ “ความหลากหลายทางเพศ” ด้วย ตามข้อตกลงของคณะร่างรัฐธรรมนูญหลังจากทีไ่ ด้มกี ารเจรจาต่อรองโดยนักเคลือ่ นไหว
เพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นการประนีประนอม เนื่องจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ ให้
รวมค�ำว่า “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นเหตุแห่งการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในมาตรา 30
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การตัดสินของศาลปกครองได้อ้างอิงมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ และการตีความตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ยกเลิกค�ำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้ามมิให้สาว
ประเภทสองเข้าร่วมในขบวนแห่ในมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดในปี พ.ศ. 255238
ในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ของไทยซึ่งคุ้มครอง
ลูกจ้างในภาคเอกชน39 มีบทบัญญัติที่รับรองการฏิบัติที่เสมอภาคส�ำหรับลูกจ้างทั้งชายและหญิง
(มาตรา 15) และค่าจ้างที่เท่าเทียมส�ำหรับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน พระราชบัญญัติดังกล่าว ยังห้าม
มิให้คุกคามทางเพศกับลูกจ้างทุกคนรวมทั้งผู้ชายด้วย (มาตรา 16)40
การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในประเทศไทยเมือ่ ไม่นานมานี้ สะท้อนถึงนิยามสิทธิทางเพศภายใต้
กฎหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ก่อนหน้านั้นการคุ้มครองจากการถูกข่มขืนจะครอบคลุมเฉพาะ
ผู้หญิงเท่านั้น แต่พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 19) พ.ศ. 2550 ได้ขยาย
ขอบเขตนิยามของค�ำว่าข่มขืน ให้ครอบคลุมถึงบุคคลทุกเพศและเพศภาวะ และยังมีบทลงโทษที่
รุนแรงมากยิ่งขึ้นต่อผู้กระท�ำผิดในคดีข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศทุกรูปแบบ41
กฎกระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย
พ.ศ. 2547 ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องของค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้าง อายุเกษียณ ใช้ค�ำที่มีความหมาย
รวมในแนวปฏิบัติส�ำหรับองค์กรธุรกิจในการปฏิบัติที่เสมอภาคต่อลูกจ้าง โดยมิให้เลือกปฏิบัติด้วย
เหตุต่างๆ เช่น “สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวใน
เรื่องเพศ ความพิการ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง หรือ
แนวความคิดส่วนบุคคลอื่นๆ”42

38

39

40
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ไพศาล ลิขิตปรีชากุล: “ครู “เพศที่สาม” ต้นแบบของสังคมที่เคารพความแตกต่างหลากหลาย”, เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, http://www.
thaitga.com/index.php/library/articles/176-lgbt-teachers [สืบค้นเมื่อ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555]
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไม่มีผลบังคับต่อ 1) องค์กรบริหารราชการส่วนกลาง จังหวัด และต�ำบล 2) รัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ (มาตรา4)
B. Suriyasarn: Towards equality and non-discrimination in employment and occupation in Thailand: Law and practice report (ILO,
Bangkok, forthcoming), pp. 35-38.
ฐานข้ อ มู ล เลขาธิ ก ารใหญ่ ส หประชาชาติ เ กี่ ย วกั บ ความรุ น แรงต่ อ ผู ้ ห ญิ ง : http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.
action?measureId=18245&baseHREF=country&baseHREFId=1277 [สืบค้นเมื่อ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555]
B. Suriyasarn: Towards equality and non-discrimination in employment and occupation in Thailand: Law and practice report, op.
cit., p. 131.
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ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการก�ำหนดบุคคล
หรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับสวัสดิการสังคม พ.ศ. 255543 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
จัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ระบุว่า
“บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ”44 เป็นหนึ่งใน 13 กลุ่มประชากรที่ “เผชิญกับความยาก
ล�ำบาก” (เช่น การถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือการเลือกปฏิบัติ) และจ�ำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ
พิเศษในการเข้าถึงบริการทางสังคม
ข้อก�ำหนดดังกล่าวได้ให้นิยามที่ครอบคลุมถึงสมาชิกของกลุ่ม LGBT โดยได้ระบุถึงกลุ่ม LGBT แต่ละ
กลุ่ม อย่างชัดเจน เช่น คนรักเพศเดียวกัน (ได้แก่ เกย์และเลสเบี้ยน) คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ (ได้แก่
ชายแต่งหญิง กะเทย สาวประเภทสอง หญิงข้ามเพศ ทอม ดี้) คนที่มีเพศก�ำกวม (intersex) และบุคคล
ที่เรียกว่าเควียร์ (queer)
ข้อก�ำหนดนีถ้ อื ได้วา่ เป็นข้อก�ำหนดแรกของประเทศไทย ทีร่ บั รองบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทาง
เพศอย่างเป็นทางการว่าเป็นกลุม่ ประชากรอีกกลุม่ หนึง่ ในทางกฎหมาย และช่วยให้คณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการ สวัสดิการสังคมแห่งชาติสามารถท�ำงานร่วมกับกลุม่ LGBT และประชากรเป้าหมาย
กลุ่มอื่นๆ ในการปรับปรุง คุณภาพชีวิต ด้วยการเข้าถึงบริการทางสังคมที่ง่ายขึ้น การร่างข้อก�ำหนด
ดังกล่าวได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์จากตัวแทน LGBT อีกทัง้ ค�ำแนะส่วนใหญ่จากตัวแทนกลุม่ ยังได้รบั
การรับรองอีกด้วย45 โดยได้ก�ำหนดมาตรการ ในการปฏิบัติต่อ LGBT ไว้ 3 มาตรการ (ดูตารางที่ 2.2)

43
44

45

National Social Welfare Promotion Commission (NSWPC) Regulation
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติใช้ข้อมูลประเมินของกรมควบคุมโรค ว่าประมาณร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมดเป็น
“บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” จากตัวเลขประเมินดังกล่าวคาดว่าคนไทย 1,960,000 คนเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(933,000 เกิดเป็นผู้ชายและ 1,029,000 เกิดเป็นผู้หญิง). รายงานการประชุมคณะพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มบุคคล
เพศทีส่ าม ในคณะอนุกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ และกลุม่ เป้าหมายเฉพาะ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2554
ในแหล่งเดียวกัน
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ตารางที่ 2.2
มาตรการในการปรับปรุงคุณภาพชีวติ ส�ำหรับคนทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ
ในข้อก�ำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ว่าด้วยการก�ำหนดบุคคลหรือกลุม
่ บุคคลเป้าหมายเป็นผูร้ บ
ั บริการสวัสดิการ
สังคม พ.ศ. 2555
ก�ำหนด 3 มาตรการหลัก ได้แก่
1. มาตรการส่งเสริมการสร้างความภาคภูมใิ จ คุณค่าความเป็นมนุษย์ และแก้ไขด้าน
อคติ ค่านิยม ประเพณี ความเชือ่ เจตคติทขี่ ดั ต่อศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของกลุม่
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
2. มาตรการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงการประกอบอาชีพ การศึกษา
และสุขภาพ เพื่อความเสมอภาค และได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียม
3. มาตรการการจัดระบบสวัสดิการ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง
นโยบายแห่งรัฐ แก้ไขมาตรการ กติกา ระเบียบ นโยบาย กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์, ข้อกำ�หนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมแห่งชาติว่าด้วยการกำ�หนด
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล เป้าหมายเป็นผู้รับสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัติการ
ส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

ในขณะที่เขียนรายงานฉบับนี้ ยังมีการร่างกฎหมายส�ำคัญอีกสองสามฉบับซึ่งอยู่ในกระบวนการร่าง
เช่น ร่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งได้ผ่านการรับรองโดยสภาผู้แทนราษฎร และ
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเพศเดียวกันฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะน�ำเสนอในรัฐสภา (ดูเพิ่มเติม
ในข้อ 2.3)
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2.2		 บทบัญญัติทางกฎหมายที่เลือกปฏิบัติ
แม้ว่าสิทธิของ LGBT จะได้รับความสนใจมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งมีการริเริ่มพัฒนากฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับใหม่ๆ ซึ่งคุ้มครองสิทธิของ LGBT มากขึ้น แต่กฎระเบียบที่เลือกปฏิบัติก็ยังคงมีอยู่
ในบทบัญญัติทางกฎหมาย ระเบียบที่เลือกปฏิบัติบางข้อได้รับการแก้ไข ในขณะที่บทบัญญัติ ระเบียบ
นโยบาย ที่คลุมเครืออื่นๆ ยังคงขึ้นอยู่กับการตีความและการน�ำไปใช้ในลักษณะตามอ�ำเภอใจและ
เลือกปฏิบัติ

2.2.1 การเลือกปฏิบัติและการแก้ไขระเบียบข้อยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ชายไทยทุกคนที่อายุครบ 21 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย เว้นเสียแต่จะได้ผ่านการฝึก
อบรม รักษาดินแดนเป็นระยะเวลา 3 ปีในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจะได้รับการเลื่อนเวลาเป็น
กรณีพิเศษ เพราะต้องศึกษาต่อหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือได้รับการพิจารณาว่าไม่เหมาะสมที่
จะเข้ารับการเกณฑ์ทหาร มิฉะนัน้ ทุกคนต้องจับสลากเพือ่ คัดเลือกการเกณฑ์ทหารโดยหากจับได้ใบแดง
หมายถึงจะต้องเข้ารับการฝึก อบรมเป็นเวลาสองปี และใบด�ำหมายถึงไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร
แม้ว่าประเทศไทยจะอนุญาตให้บุคคลรักเพศเดียวกันเข้ารับการเกณฑ์ทหาร บุคคลข้ามเพศ (ที่เกิดมา
เป็นชาย) กลับได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างอย่างมาก (ผู้หญิงตามกฎหมายได้รับการยกเว้นการเกณฑ์
ทหาร) ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 การรายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารได้แบ่งออกเป็น 4 จ�ำพวกตามสภาพ
ร่างกายและสุขภาพ ดังนี้
1) คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี
2) ไม่สมบูรณ์ดีแต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ
3) คนทีไ่ ม่แข็งแรงพอทีจ่ ะรับราชการทหารในขณะนัน้ ได้ เพราะป่วยและไม่สามารถรักษาให้หายได้
ภายใน 30 วัน
4) พิการ ทุพพลภาพ หรือ มีโรคที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้
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สาวประเภทสองหรือหญิงข้ามเพศที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมักถูกระบุว่าเป็นบุคคลประเภทที่ 2
และถูกปฏิเสธการเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะได้รับเอกสารที่เรียกว่า ส.ด. 43 ก่อนปี
พ.ศ. 2549 บุคคลกลุม่ นีถ้ กู ระบุวา่ เป็นบุคคลประเภทที่ 4 และในเอกสาร ส.ด. 43 ก็ได้ระบุคำ� ว่า “โรคจิต
ถาวร” หรือค�ำในลักษณะเดียวกัน46 เป็นเหตุให้หญิงข้ามเพศต้องเผชิญกับความยากล�ำบากในการ
สมัครงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษทั เอกชนขนาดใหญ่ ซึง่ จ�ำเป็นต้องแสดงหลักฐาน
การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใน พ.ศ. 2549 ด้วยการเรียกร้องอย่างแข็งขันโดยเครือข่ายความหลาก
หลายทางเพศ ต่อกระทรวงกลาโหมเพื่อให้หยุดการใช้ค�ำว่า “โรคจิตถาวร” (หรือค�ำอื่นๆ ที่คล้ายกัน)
ในเอกสาร ส.ด. 43 กองทัพบกก็ได้เห็นชอบกับข้อเรียกร้องดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2549 แต่ก็ปฏิเสธ
ที่จะแก้ไข ส.ด. 43 ที่ได้ออกให้ไปก่อนหน้านี47้ นั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับออกเอกสาร ส.ด. 43 ไป
ก่อนหน้านี้ ก็ไม่ได้รับความยุติธรรมในแง่ของโอกาสในชีวิตและหน้าที่การงาน นอกจากความจ�ำกัดใน
โอกาสในการท�ำงานอย่างมากแล้ว ส.ด. 43 ยังเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญในการด�ำเนินการใดๆ ทางกฎหมาย
หรือการเดินทางไปต่างประเทศ ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในการยกเว้นการเกณฑ์ทหารและระเบียบนโยบายเกิดขึ้นห้าปีหลังจากนั้น
เมือ่ ได้มคี ำ� สัง่ ศาลในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 โดยศาลปกครองกลางได้มคี ำ� ตัดสินครัง้ ส�ำคัญ
ในคดีเกี่ยวกับสาวประเภทสองวัย 27 ปี ซึ่งได้ฟ้องร้องต่อกระทรวงกลาโหมใน พ.ศ. 2549 ในข้อหาที่
ใช้ถ้อยค�ำดังกล่าวในเอกสาร ส.ด. 43 ของโจทก์ (ดูตารางที่ 2.3)48

46
47

48

32

ค�ำที่ใช้ทั่วไปได้แก่: โรคจิตถาวร ผู้วิกลจริต โรคจิตวิปริตถาวร โรคจิตประเภท 4 จิตวิปริตอย่างรุนแรงถาวร
กระทรวงกลาโหมเลือกทีจ่ ะใช้คำ� อธิบายใหม่ในเอกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหารส�ำหรับคนข้ามเพศว่า “ทรวงอกผิดปกติ ลักษณะไม่พงึ ประสงค์
ทางทหาร” เพื่อเป็นมาตรการชั่วคราวในระหว่างที่รอการบังคับใช้กฎกระทรวงใหม่
สามารถ “น�้ำหวาน” มีเจริญ ยื่นฟ้องร้องโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ, “Court hears evidence in case
by transgender,” in The Nation, 31 Aug. 2011, http://nationalmultimedia.com/2011/08/31/national/Court-hears-evidence-in-caseby-transgender-30164126.html; “Military might use ‘katoey’ and ‘psychotic’,” in Bangkok Post, 31 Aug. 2011, http://44877-web01.
bangkokpost.net/news/local/254254/military-might0use-katoey-and-psychotic [สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554]
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ตารางที่ 2.3
การฟ้องร้องของหญิงข้ามเพศต่อกระทรวงกลาโหม กรณีการใช้ค�ำพูดที่
เลือกปฏิบัติในเอกสาร ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (พ.ศ. 2549 – 2554)

© มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ พ.ศ. 2557

ใน พ.ศ. 2549 “น�้ำหวาน” หรือ
สามารถ มีเจริญ ได้ยื่นฟ้องร้องต่อ
กระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการใช้ค�ำ
พูดที่เลือกปฏิบัติในเอกสารยกเว้น
การเกณฑ์ทหารหรือ ส.ด. 43 ภาพ
ข้างบนคือภาพของสามารถที่ศาล
ปกครองในกรุงเทพฯ เมือ่ พ.ศ. 2549
ซึ่งก�ำลังถือเอกสาร ส.ด. 43 ที่ระบุค�ำ
พูดว่า “โรคจิตถาวร” ว่าเป็นเหตุผล
ของการยกเว้ น การเกณฑ์ ท หาร

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ศาลปกครองกลางได้ระบุในค�ำตัดสินครั้งส�ำคัญว่าค�ำพูด
ดังกล่าว “ไม่ถูกต้อง” และ “ไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
ค�ำตัดสินของศาลปกครองกลาง อธิบายว่าถ้อยค�ำดังกล่าว “ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย”
และสั่งให้กระทรวงกลาโหมหยุดการเรียกบุคคลข้ามเพศว่าเป็น “โรคจิตถาวร” อีกทั้งให้แก้ไขถ้อยค�ำ
ดังกล่าวในเอกสาร ส.ด. 43 ของโจทก์ อย่างไรก็ตามศาลไม่ได้ห้ามกองทัพบกมิให้ปฏิเสธบุคคลข้าม
เพศจากการเข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือบังคับให้มีการใช้ถ้อยค�ำอื่นๆ49
ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 ได้มีการออกกฎกระทรวงข้อที่ 75 พุทธศักราช 2555 ภายใต้พระ
ราชบัญญัติ การเกณฑ์ทหาร พ.ศ. 2497 ให้ใช้ค�ำว่า “ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด”50 ใน
เอกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหาร การตัดสินของศาลปกครองกลางท�ำให้บุคคลข้ามเพศสามารถขอออก
เอกสาร ส.ด. 43 ใหม่ ซึ่งใช้ ถ้อยค�ำใหม่ได้
49

50

“Thai court to military: transsexuals not ill,” in The Huffington Post, 13 Sep. 2011, http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20110913/
as-thailand-transsexuals/ [สืบค้นเมื่อ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554]
“Gender identity disorder” ในภาษาอังกฤษ
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2.2.2 บทบัญญัตแ
ิ ละระเบียบบังคับทางกฎหมายทีอ่ าจถูกตีความไปในทางเลือก
		 ปฏิบัติต่อ LGBT
ภาษาที่คลุมเครือในกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอาจน�ำไปสู่การเลือกปฏิบัติ เพราะการตีความตาม
อ�ำเภอใจได้ส่งผลให้จ�ำกัดโอกาสของคนข้ามเพศ (และประชากรกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะบุคคลที่มีความ
พิการ) ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ
ผู้สอบบรรจุเข้ารับราชการว่าจะต้อง “ไม่เป็นผู้บกพร่องด้วยศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม”
(มาตรา 36, ข้อ(4)) คุณสมบัติดังกล่าวเป็นข้อบังคับปกติส�ำหรับการว่าจ้างของทางราชการ และท�ำให้
เกิดการตีความตามอ�ำเภอใจ โดยผู้ที่มีอคติต่อ LGBT แม้ว่าสังคมไทยโดยทั่วไปจะไม่ได้มองว่า LGBT
เป็นบุคคลที่ “ผิดศีลธรรม” หรือ “เป็นที่รังเกียจของสังคม” ก็ตาม
นอกจากกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเป็นทางการแล้ว การเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศใน
ประเทศไทยยังได้รับสิทธานุมัติโดย “นโยบายและกฎระเบียบ” ที่จ�ำกัดโอกาสจากระเบียบการแต่ง
กายทีเ่ คร่งครัด และความประพฤติทโี่ น้มเอียงไปในทางเพศชายหญิงตามขนบเท่านัน้ สถาบันการศึกษา
องค์ ก รของภาครั ฐ และบริ ษั ท เอกชนมั ก ก� ำ หนดให้ นั ก เรี ย นและพนั ก งานแต่ ง กายตามเพศ
ตาม “ธรรมชาติ” (โดยก�ำเนิด) ของตน แม้วา่ ในภาคเอกชนและสถาบันของรัฐบางแห่งจะมีความยืดหยุน่
มากขึน้ นโยบายและกฎระเบียบดังกล่าวยัง คงเป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อคนข้ามเพศในการเป็นส่วนหนึง่
ของสังคม

2.3 ช่องว่างในการคุ้มครองทางกฎหมาย
ประเทศไทยมีช่องโหว่ทางกฎหมายในการคุ้มครอง LGBT ซึ่งช่องโหว่ที่ส�ำคัญสองประการ ได้แก่ การ
ขาดการรับรองอัตลักษณ์คนข้ามเพศ และการขาดการรับรองการสมรสหรือการมีชีวิตคู่ของคนเพศ
เดียวกัน

2.3.1 การไม่รับรองอัตลักษณ์บุคคลข้ามเพศตามกฎหมาย
แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นที่ยอมรับในระดับโลกในเรื่องของการผ่าตัดแปลงเพศและความมีตัวตนของ
คนข้ามเพศในสังคม แต่กฎหมายไทยก็ไม่รบั รองสถานะของบุคคลข้ามเพศ ประชาชนภายใต้กฎหมาย
ของไทยเป็นได้เพียงเพศชายหรือเพศหญิงตามเพศที่จดทะเบียนตั้งแต่ก�ำเนิด และไม่ได้รับอนุญาตให้
เปลี่ยนค�ำน�ำหน้าเพศทางกฎหมายได้
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กฎหมายไทยอนุญาตให้ผทู้ มี่ อี ายุไม่ตำ�่ กว่า 18 ปีสามารถผ่าตัดแปลงเพศได้51 แต่คนข้ามเพศทีผ่ า่ ตัด
แปลงเพศแล้วไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม ในปัจจุบันมีเพียงบุคคลที่มีเพศก�ำกวม
เท่านัน้ ทีส่ ามารถยืน่ เรือ่ งเพือ่ ขอ “แก้ไข” ค�ำน�ำหน้านามได้ หลังจากทีไ่ ด้ผา่ นขัน้ ตอนทางการแพทย์
ในการคงไว้ซึ่งอวัยวะเพศใดเพศหนึ่งแล้ว52

2.3.2 การไม่ยอมรับการมีชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมาย
กฎหมายไทยอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นจดทะเบียบสมรสกันได้ และไม่อนุญาตให้
บุคคลที่มีเพศ เดียวกันจดทะเบียนสมรสหรือเป็นคู่ชีวิต แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีคนเพศเดียวกันได้
แต่งงานกันตามประเพณี แต่ก็ไม่สามารถเป็นทายาทตามกฎหมายของอีกฝ่ายได้ ดังเช่น ในส่วนที่
5 ในประมวลกฎหมายแพ่ง ซึง่ ระบุวา่ บุคคลทีม่ สี ถานะสมรสตามกฎหมายเท่านัน้ ทีส่ ามารถเป็นทายาท
ตามกฎหมายของคู่สมรสได้53
หากปราศจากการรับรองทางกฎหมาย คู่เพศเดียวกันในประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ และไม่สามารถที่จะด�ำเนินการใดๆ ตามกฎหมายในฐานะคู่สมรสได้ เช่น สิทธิ
ในการจัดการสินสมรส สิทธิประโยชน์ด้านภาษี ค่าเลี้ยงดูหลังการหย่าร้าง สวัสดิการประกันสังคม
ส�ำหรับคู่สมรสจากนายจ้าง และรัฐบาล สิทธิประโยชน์จากการประกันชีวิต ฯลฯ54

51

52

53

54

บุคคลที่อายุต�่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศ และบุคคลอายุระหว่าง 18 – 20 ปี ต้องได้รับค�ำยินยอม
จากผู้ปกครอง APF: ACJ report: Human rights, sexual orientation and gender identity (APF 15), op. cit., p. 42.
บุคคลที่มี “เพศก�ำกวมโดยก�ำเนิด” หมายถึง “บุคคลที่ไม่สามารถระบุเพศได้ชัดเจนเนื่องจากมีอวัยวะทั้งสองเพศ [ทั้งชายและหญิง] โดย
ก�ำเนิด” ข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่เกีย่ วกับการขอแก้ไขเปลีย่ นแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร กรณีขอเปลีย่ นแปลงค�ำน�ำหน้า นาม
ของบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวมมาตั้งแต่ก�ำเนิด โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แจกจ่ายที่ส�ำนักคณะกรรมการสิทธิฯ, 11 กันยายน
พ.ศ. 2554
R. Kobsirikarn: The work of the National Human Rights Commission of Thailand on human rights in relation to sexual orientation
and gender identity รายงานประเทศไทยส�ำหรับ APF-Komnas HAM Workshop ว่าด้วยเรื่องบทบาทขององค์กร สิทธิมนุษยชนในการ
ส่งเสริมและปฏิบัติตามหลักการยอกยาการ์ตา, 5-7 พฤษภาคม พ.ศ. 2552, เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, หน้า 4
สมชาย ปรีชาศิลปกุล: “บุคคลหลากหลายในระบบกฎหมาย”, แหล่งอ้างอิงเดิม
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2.4 พัฒนาการทางกฎหมายและนโยบายเพื่อส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางเพศ
ที่ผ่านมาได้มีความพยายาม โดยเฉพาะจากเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ นักวิชาการ ส�ำนัก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการผลักดันให้มี
การปฏิรปู กฎหมายเพือ่ ปกป้องสิทธิของ LGBT ความพยายามดังกล่าวส่วนหนึง่ ได้ประสบความส�ำเร็จ
เช่น ในกรณีของการยกเว้นการเกณฑ์ทหารดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในขณะที่ความพยายามอื่นๆ ยังคง
ประสบกับอุปสรรคและความท้าทายหลายประการ

2.4.1 ร่างพระราชบัญญัติความเสมอภาคทางเพศ
พัฒนาการทีส่ ำ� คัญเมือ่ เร็วๆ นี้ ได้แก่ การเสนอร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมโอกาสและความเสมอภาค
ทางเพศ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนพิจารณาเห็นชอบโดยวุฒิสภา หากมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้จะเป็น
กฎหมายฉบับแรกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับ
การสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 255555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ “มาตรการคุ้มครองบุคคล
จากการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศภาวะ และเพื่อป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วย
เหตุดังกล่าว” ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ระบุถึงค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่าง
เพศ” ดังนี้
การกระท� ำ หรื อ ไม่ ก ระท� ำ การอั น ใดอั น เป็ น การแบ่ ง แยก การกี ด กั น หรื อ จ� ำ กั ด
สิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุ
ที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการ แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก�ำเนิด
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์ สาธารณะ
(มาตรา 3, วรรค 1)56

55

56
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“ดัน กม. คุ้มครองตุ๊ดแต๋วทุกเพศเท่าเทียมผ่านครม. แล้วกีดกันทางเพศออกกม. เอาผิด”, ใน ไทยโพสต์, 4 เมษายน พ.ศ. 2555, http://
thailawwatch.org/2012/04/20120404034/ [สืบค้นเมื่อ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555]
ตามเนื้อหาในร่างที่เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

กฎหมายปริ ทั ศ น์

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะก�ำหนดนิยามของค�ำว่า เพศ หรือเพศภาวะ ที่หมายรวมถึงความหลาก
หลายทางเพศ แต่ข้อยกเว้นก็ได้รับค�ำวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จากนักวิชาการ ภาคประชาสังคม
และกลุม่ องค์กรสตรี และองค์กรหลากหลายทางเพศ ผูว้ จิ ารณ์แสดงความกังวลว่า ข้อยกเว้นดังกล่าว
มีขอบเขตที่กว้างเกินไป และอาจถูกตีความตามอ�ำเภอใจได้ ซึ่งจะท�ำให้การเลือกปฏิบัติบางอย่าง
ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ก�ำหนดว่าอะไรหมายถึง “เหตุผลทางวิชาการ ศาสนา หรือ
ประโยชน์สาธารณะ”57
ผูว้ จิ ารณ์ชวี้ า่ ข้อยกเว้นในพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักการแห่งความเสมอภาคและ
ไม่เลือกปฏิบัติ อีกทั้งยังขัดแย้งกับสนธิสัญญาสากลที่ไทยเป็นภาคีอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อนุสัญญาว่าด้วยการ ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention of All Forms of
Discrimination Against Women - CEDAW) นอกจากนัน้ ยังมีขอ้ สังเกตเกีย่ วกับความไม่เหมาะสมของ
การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ สองคณะภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยสมาชิกของทั้งคณะประกอบไป
ด้วยเพศชายเป็นส่วนใหญ่ และอาจขาดความเชีย่ วชาญเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศ58 พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวยังขาดข้อบทในการส่งเสริมและคุม้ ครองความเท่าเทียมทางโอกาสและความเสมอภาค
ทางเพศ อีกทั้ง ไม่มีการระบุถึงความรุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศอย่างชัดเจน
นอกจากนั้น ยังขาดแนวนโยบายเฉพาะในเชิงปฏิบัติ ตลอดจนกลไกเกี่ยวกับการร้องเรียนและการ
แก้ไขในกรณีที่มีการเลือกปฏิบัติอีกด้วย59

57

58

59

iLaw: “เครือข่ายผู้หญิงชี้ ก.ม. เท่าเทียมระหว่างเพศฉบับของรัฐมีช่องโหว่”, 21 มกราคม พ.ศ. 2554, http://www.ilaw.or.th/node/703;
“เครื อ ข่ า ยผู ้ ห ญิ ง ฯ ดั น ก.ม. เสมอภาคระหว่ า งเพศ ปธ.กสม. ร่ ว มจวกร่ า งรั ฐ บาล”, 11 เมษายน พ.ศ. 2554,
http://ilaw.or.th/node/863 [สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554]
สมาชิกของคณะกรรมาธิการความเสมอภาคทางเพศและคณะกรรมาธิการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในร่างพระราชบัญญัติ
ของรัฐเป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับสูงซึง่ เป็นผู้ชายเสียส่วนใหญ่ โดยมีสมาชิกเพียง 3 ใน 18 คนในคณะกรรมาธิการความเสมอภาคทางเพศที่ จ�ำเป็น
ต้องมีความเชีย่ วชาญในเรือ่ งเพศ โดย S. Ekachai: “Gender equality cannot wait,” in Bangkok Post, 6 July 2010, http://www.bangkokpost.
com/blogs/index.php/2010/07/06/gender-equality-cannot-wait?blog=64 [สืบค้นเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554]
วรลักษณ์ ศรีใย: “จี้เดินหน้ากฎหมายเสมอภาคระหว่างเพศ จวกรัฐ หมกเม็ด-กฎษฎีกาเติมท้ายนิยาม แนะมี 7 ข้อหลัก-เปิดที่ยืนกลุ่ม หลาก
เพศ, Thailand Information Center for Civil Rights and Investigative Journalism (TCIJ), 22 สิงหาคม พ.ศ. 2555. http://www.tcijthai.
com/TCIJ/view.php?ids=1016 [สืบค้นเมื่อ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
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เครือข่ายความหลากหลายทางเพศและภาคประชาสังคมได้ยื่นอุทธรณ์หลายฉบับต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีเวทีสาธารณะเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ โดยมีตัวแทนกว่า 170 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วม
พูดคุยหลังจากเวทีดังกล่าว ได้มีการยื่นจดหมายเปิดผนึก เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวน
พระราชบัญญัติดังกล่าวโดยละเอียด และให้ลบข้อยกเว้นดังกล่าวออก60
เครือข่ายสิทธิสตรีซงึ่ ได้รบั การสนับสนุนโดยภาคประชาสังคมและองค์กร LGBT ได้รว่ มกันร่างพระราช
บัญญัติ คูข่ นานฉบับประชาชน ซึง่ มีความครอบคลุมกว่าพระราชบัญญัตนิ ี้ ได้รบั การลงลายมือชือ่ จาก
ผู้สนับสนุนกว่า 10,000 คน ส่งผลให้พระราชบัญญัติคู่ขนานฉบับนี้มีโอกาสได้รับการพิจารณาร่วมกับ
ฉบับกระทรวงการพัฒนา สังคมฯ ในวุฒิสภาในโอกาสต่อไป61

2.4.2 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชายรักชาย นายนที ธีระโรจนพงษ์ และคู่ชีวิตซึ่งใช้ชีวิตร่วมกันมา 19 ปี
ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ซงึ่ ทัง้ สองพ�ำนักอาศัยอยู่ ทัง้ สองได้รบั การอธิบายว่า
ค�ำร้องขอจดทะเบียนสมรสในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 นัน้ ไม่สอดคล้องกับเงือ่ นไขการสมรส
ตามหมวดที่ 5 มาตราที่ 1448 และ 1458 ของประมวลกฎหมายแพ่ง พ.ศ. 2533 (ฉบับแก้ไขที่ 10)
ซึ่งระบุว่า การสมรสจะเกิดขึ้นได้ระหว่างผู้ชาย และผู้หญิงเท่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว นายนทีได้ยื่น
ค�ำร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิฯ ว่าตนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน62

60

61
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: “จดหมายเปิดผนึกเกีย่ วกับข้อแนะน�ำส�ำหรับข้อยกเว้นในมาตรา 3 ของพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม โอกาส
และความเสมอภาคทางเพศ พ.ศ. … ,” 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555, http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news_detail.php?nid=723&parent_
id=1&type=hilight [สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับประชาชนห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบเพราะเหตุแห่งเพศและการคุกคามทางเพศในทุกด้านของชีวติ ไม่
ว่าจะเป็นในการศึกษา การฝึกอบรม การจ้างงาน การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการเมือง สุขภาพ ตลอดจนการเข้าถึงสวัสดิการ และ
ทรัพยากรต่างๆ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก�ำหนดมาตรการในการปกป้องและส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ และ
ช่องทางพิเศษในการปกป้องสิทธิสำ� หรับกลุม่ ทีเ่ สีย่ งต่อการถูกละเมิด โดยก�ำหนดให้คณะกรรมาธิการทัง้ สองคณะ มีความสมดุลทางเพศ และ
ให้ภาคประชาสังคมได้มีโอกาสเสนอและเลือกคณะกรรมการธิการได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ สามารถให้โต้แย้งการ
ตัดสินของคณะกรรมาธิการวินจิ ฉิ ยั โดยผ่านทางศาลปกครองได้ นอกจากนัน้ ร่างพระราชบัญญัตฉิ บับประชาชนยังเสนอให้ตงั้ คณะกรรมการ
พิเศษภายใต้ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลกฎหมายเสมอภาคด้านเพศโดยเฉพาะ. มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ: “ขอเชิญร่วม
ลงชื่อเสนอ กฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ”, http://www.forsogi.org/index.php/project-activity [สืบค้นเมื่อ 10
มีนาคม พ.ศ. 2556] ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ. ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างร่างพระราชบัญญัตฉิ บับ
รัฐบาล และฉบับประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://ilaw.or.th/node/326 [สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556]
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ: “นายนที เกย์ชื่อดัง ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิฯ ว่าตนถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส”,
14 สิงหาคม พ.ศ. 2555, http://www.nhrc.or.th/2012/wb/en/news.php?page=2&id=1 [สืบค้นเมื่อ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
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การร้องเรียนของนายนทีน�ำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมาธิการด้านกฎหมาย ความ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน และได้รับการสนับสนุนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุตธิ รรม เพือ่ พิจารณาเรือ่ งดังกล่าว และส่งผลให้มกี ารร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ เพศเดียวกัน63 ซึง่ หาก
ผ่านการเห็นชอบจะน�ำมาซึง่ สิทธิหลายประการ เช่นเดียวกับคูส่ มรสทีจ่ ดทะเบียนภายใต้กฎหมาย
ในปัจจุบันได้รับ เช่น ภาษี มรดก ความคุ้มครองด้านสุขภาพส�ำหรับสมาชิกครอบครัว การตัดสินใจ
ทางการแพทย์64 และสิทธิอื่นๆ ที่ LGBT ไม่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน65 ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
เพศเดียวกันของคณะกรรมาธิการฯ ได้ผ่านการประชาพิจารณ์ทั้งหมดสี่รอบในสี่จังหวัด66 และการ
อภิปรายสาธารณะทีส่ ำ� นักคณะกรรมการสิทธิฯ กับกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการร่างพร้อมกับตัวแทน
จากกลุ่ม LGBT67
ประเทศในเอเชียยังไม่มีประเทศใดมีกฎหมายรองรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันอย่างครอบคลุม หากพระราช
บัญญัตนิ ี้ ผ่านการรับรองในประเทศไทยก็อาจจะเป็นกฎหมายชีวติ คูฉ่ บับแรกในเอเชีย68 อย่างไรก็ตาม
แม้นักเคลื่อนไหว เพื่อสิทธิ LGBT ไทยจะมีความกระตือรือร้นกับกฎหมายคู่ชีวิตหรือกฎหมายสมรส
ของคู่เพศเดียวกัน แต่กฎหมายนี้ยังเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางการรณรงค์อีกยาวไกลเพื่อสิทธิ
ความเสมอภาคในการสมรสในประเทศไทย นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ LGBT ไทย ยังรู้สึกว่าร่างพระราช
บัญญัติของรัฐยังไม่ให้การรับรอง สิทธิคู่ชีวิตของ LGBT อย่างเต็มที่ เช่น ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ยังคงก�ำหนดอายุขั้นต�่ำส�ำหรับคู่เพศเดียวกัน ไว้สูงกว่าคนทั่วไปที่ต้องการจดทะเบียนสมรส69 และยัง
ไม่อนุญาตให้สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ นอกจากนัน้ พวกเขายังรูส้ กึ ว่ากระบวนการร่างกฎหมายฉบับ
นั้นเร่งรีบเกินไป (ใช้เวลาร่างไม่ถึงสามเดือน) โดยไม่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอย่างเพียงพอ
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ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต สามารถดาวน์โหลดได้ที่ iLaw: “ตั้งไข่ร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตทดแทนการจดทะเบียนสมรส”, 23 มกราคม พ.ศ. 2556,
http://ilaw.or.th/node/1821 [สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556]
“Hundreds back civil unions for gay couples, same-sex partners in push for equal rights,” in Bangkok Post, 9 Feb. 2013, http://
www.bangkokpost.com/news/local/335059/hundreds-back-civil-unions-for-gay-couples [สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2556]
iLaw: “สิทธิตามกฎหมายที่คู่รักเกย์ เลสเบี้ยนเข้าไม่ถึง”, 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, http://ilaw.or.th/node/1841 [สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ.
2556]
เวทีสาธารณะซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา และกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์และต้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย: “เวทีสาธารณะเรื่องร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. … ให้สิทธิจริงหรือ?”, 7 มีนาคม พ.ศ. 2556, http://www.
thaiga.com/index.php/events/2013/256-civil-union-act-thailand [สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556]
A. Leach: “Thai government drafting same-sex civil partnership law,” Gay Star News, 17 Dec. 2012, http://www.gaystarnews.com/
article/thai-government-drafting-same-sex-civil-partnership-law171212 [สืบค้นเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556]
อายุตำ�่ สุดทีส่ ามารถแต่งงานกันได้ในประเทศไทยในปัจจุบนั คือ 17 ปีสำ� หรับทัง้ หญิงและชาย ร่างพระราชบัญญัตขิ องคณะกรรมาธิการสภาฯ
ก�ำหนดให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
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และในปัจจุบันยังมองไม่เห็นการสนับสนุนที่กว้างขวางจากสมาชิกในสภาฯ70 ในขณะเดียวกัน
นักเคลือ่ นไหวสิทธิ LGBT ก�ำลังร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ อีกฉบับหนึง่ ซึง่ จะครอบคลุมทัง้ คูร่ กั ต่างเพศ
และคู่รักเพศเดียวกัน เพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับกฎหมายสมรสในปัจจุบัน

2.4.3 การเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดเวทีสาธารณะที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ เกี่ยวกับ
การ เปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อทางกฎหมายส�ำหรับผู้ที่มีเพศก�ำกวมและคนข้ามเพศ71 ในปัจจุบันบุคคลที่มี
เพศก�ำกวม สามารถยื่นค�ำร้องเพื่อขอเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามได้ โดยมีข้อแม้ว่าบุคคลนั้นต้องเลือกเพศ
ใดเพศหนึ่ง และได้ท�ำการผ่าตัดเพื่อคงไว้ซึ่งเพศที่เลือกแล้ว การเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามทางกฎหมาย
ของบุคคลที่มีเพศก�ำกวม จากนายเป็นนางสาวได้บันทึกไว้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 255572
คนข้ามเพศกลุ่มต่างๆ (ไม่ว่าจะเป็นหญิงข้ามเพศที่ได้แปลงเพศแล้ว และสาวประเภทสองหรือกะเทย
ทีย่ งั ไม่ได้แปลงเพศ หรือไม่มคี วามต้องการผ่าตัดแปลงเพศ) ได้พดู คุยถึงประเด็นการเปลีย่ นค�ำน�ำหน้า
นาม แต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ว่าใครในกลุ่มคนข้ามเพศที่ควรได้รับสิทธิในการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้า
นามตามกฎหมายได้ (ว่าควรเป็นผูท้ แี่ ปลงเพศแล้วหรือยังไม่ได้แปลงเพศ) ส่งผลให้การผลักดันกฎหมาย
ดังกล่าวยังไม่คืบหน้ามากเท่าใดนัก

2.4.4 อนุกรรมการว่าด้วยสิทธิความหลากหลายทางเพศภายใต้คณะกรรมการ
		 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดูแลเรื่องสิทธิของ
LGBT โดยมีหน้าทีต่ รวจสอบกรณีรอ้ งเรียนส่วนบุคคลเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิของกลุม่ LGBT ให้ทำ� งาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องและรณรงค์เกีย่ วกับสิทธิของกลุม่ LGBT ฯลฯ คณะกรรมการสิทธิฯ
ได้แจกหลักการยอกยาการ์ตาให้กับชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญ เช่น ชุมชน LGBT กลุ่ม
ผู้ให้บริการทางเพศ นักการศึกษาเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น73
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การประชุมระดมความคิดเกีย่ วกับ “หลักการเพือ่ พิจารณายกร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ ฉบับประชาชน”, 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, กรุงเทพฯ,
โดยนักเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิหลากหลายทางเพศ ผูเ้ ชียวชาญด้านกฎหมาย และนักเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิดา้ นกฎหมายรวม 40 คน (รายละเอียด
เพิ่มเติม ดูข้อ 34 ภาคผนวก 1)
การประชุมครึ่งวัน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน รวมทั้งบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้สนใจภาคส่วนต่างๆ ของสังคม
(ดูข้อ 33 ภาคผนวก 1)
นายเป็น น.ส. คนแรกในไทย”, ใน ไทยรัฐ, 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555, http://www.thairath.co.th/content/newspaper/282592 [สืบค้นเมื่อ
25 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
R. Kobsirikarn: The work of the National Human Rights Commission of Thailand on human rights in relation to sexual orientation
and gender identity, op. cit.
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ในทศวรรษทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการสิทธิฯ ได้ตอบสนองต่อการร้องเรียนการละเมิดสิทธิจากกลุม่ LGBT
และได้ให้ความช่วยเหลือเครือข่ายความหลากหลายทางเพศในกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางกฎหมาย
เช่น กรณีการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร และเมื่อเร็วๆ นี้ได้ตอบสนองต่อการร้องเรียนเกี่ยวกับระเบียบ
การแต่งกายที่เคร่งครัดในสถานศึกษาซึ่งมีผลกระทบต่อนักเรียนนักศึกษาที่เป็นหญิงหรือชายข้ามเพศ
ประเด็นการขาดอัตลักษณ์ทางกฎหมายของคนข้ามเพศ และประเด็นการขาดซึง่ สิทธิในการจดทะเบียน
สมรสคู่เพศเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กรรมการสิทธิฯ ท่านหนึ่งและเจ้าหน้าที่ในคณะอนุกรรมการ เปิดเผยว่าเมื่อพิจารณาถึง
จ�ำนวนการร้องเรียนที่ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการสิทธิฯ กรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ LGBT
ยังถือว่ามีจ�ำนวนที่น้อยมาก และแทบไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ LGBT เลย
แต่ที่จริงในระบบของคณะกรรมการสิทธิฯ ไม่มีการแยกประเภทการร้องเรียนต่างหากส�ำหรับ LGBT74
การร้องเรียนเกี่ยวกับ การจ้างงานก็ยังมีน้อยมาก มีการร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานของบุคคลทีเ่ ป็น LGBT โดยตรงอย่างเป็นทางการอยูเ่ พียงกรณีเดียว ซึง่ กรณีดงั กล่าวเกีย่ วข้อง
กับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง ซึ่งได้รับการจ้างงานและถูกปฏิเสธในภายหลังเพราะอัตลักษณ์ทาง
เพศ (ดูตารางที่ 4.3 ในบทที่ 4)
บ่อยครั้งการร้องเรียนเกี่ยวกับ LGBT ถูกยื่นเสนอผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการและได้รับการจัดการ
โดยไม่ผ่าน กลไกของรัฐโดยเครือข่าย จึงไม่ได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน อีกทั้งการรวบรวมข้อมูล
และการตรวจสอบวิเคราะห์มักยังไม่เพียงพอ บางครั้งผู้ร้องเรียนเองก็ไม่ต้องการที่จะด�ำเนินการ
ร้องเรียนในรูปแบบที่เป็นทางการ แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิฯ จะมีอ�ำนาจ75 ที่จะรับเรื่องพิจารณาและ
ตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ก็ขาดบุคลากรและทรัพยากรที่เพียงพอที่
จะจัดการกับกรณีร้องเรียนจ�ำนวนมากได้
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นพ. แท้จริง ศิริพาณิชย์, ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยสิทธิหลากหลายทางเพศ และกิตติพร บุญอ�่ำ,
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สัมภาษณ์, 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
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2.4.5 การขาดการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในแผนแม่บทแห่งชาติ
ในรายงานต่อสภาสถาบันด้านสิทธิมนุษยชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (Asia Pacific Forum) ใน
พ.ศ. 2552 คณะกรรมการสิทธิฯ ได้กล่าวถึงการขาดนโยบายและแผนส่งเสริมความเสมอภาคทาง
เพศในระดับประเทศ โดยระบุวา่ ในค�ำแถลงนโยบายของรัฐเกีย่ วกับนโยบายความเสมอภาคไม่มกี าร
กล่าวถึงสิทธิ LGBT เลย76 ประเทศไทยมีแผนเพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด�ำเนินมาถึงระยะที่สอง
โดยแผนมนุษยชนฉบับที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2556) มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนโดยเท่าเทียมกัน โดยมียุทธศาสตร์สี่ประการ คือ
· ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสร้างความเสมอภาคทัง้ ในตัวบทกฎหมายและในทาง
ปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
· ปกป้องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
· พัฒนากฎหมายและกลไกทางกฎหมาย ตลอดจนการบังคับใช้ เพือ่ ส่งเสริมและปกป้องสิทธิ
มนุษยชน
· เสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรเครือข่ายในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมและปกป้อง
สิทธิมนุษยชนตาม มาตรฐานสากล
อย่างไรก็ตาม แผนสิทธิมนุษยชนฯ ดังกล่าวก็ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายของการ
คุ้มครอง โดยทั่วไป นโยบายและแผนต่างๆ ของประเทศไทยไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นความ
เสมอภาคทางเพศและ การไม่เลือกปฏิบัติเท่าใดนัก อีกทั้งยังมีวิวัฒนาการไปสู่หลักความยุติธรรม
และความเสมอภาคอย่างไม่รวดเร็วเท่าใดนัก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
พ.ศ. 2550 – 2554 ซึ่งเป็นแผนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ก็ไม่ได้ระบุถึงความเสมอภาคทางเพศเลย
ในขณะที่บทสรุปผู้บริหารของแผนที่ 11 (พ.ศ. 2556 - 2559) ในปัจจุบันกล่าวถึงค�ำว่าความเสมอภาค
ทางเพศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น77

76
77
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ในแหล่งเดียวกัน หน้า 4
บทสรุปส�ำหรับผู้บริหาร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559): http://www.nesdb.go.th/Portals/0/news/
academic/Executive%20Summary%20of%2011th%20Plan.pdf

กฎหมายปริ ทั ศ น์

3
บทที่

ระเบียบวิธีวิจัย
โครงการ PRIDE เป็นงานวิจยั ชิน้ แรกในประเทศไทยทีม่ งุ่ ศึกษาเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลหลาก
หลายทางเพศ (LGBT) ในโลกแห่งการท�ำงานโดยเฉพาะ ดังนัน้ วิธกี ารวิจยั จึงมีลกั ษณะส�ำรวจเบือ้ งต้น
โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพือ่ ศึกษาประเด็นทีส่ ำ� คัญ และรูปแบบของการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพ
ต่อ LGBT ไทย

3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้ออกแบบภายใต้กรอบวาระงานที่มีคุณค่าของไอแอลโอ เพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
ในการจัดการ กับการเลือกปฏิบัติและการส่งเสริมความเสมอภาคส�ำหรับแรงงาน LGBT ไทย ภายใต้
สี่เสาหลัก ได้แก่
1) หลักการและสิทธิพนื้ ฐานในทีท่ ำ� งาน - สิทธิ โอกาสทีเ่ ท่าเทียม และการปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้าง
LGBT การคุม้ ครองทางกฎหมายส�ำหรับ LGBT ทัง้ ในแง่ของกฎหมายและในทางปฏิบตั บิ น
หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
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2) การส่งเสริมการจ้างงาน - โอกาสในการจ้างงาน การพัฒนาทักษะ การด�ำรงชีพอย่าง
ยั่งยืน ความหลากหลายและการยอมรับ LGBT ในสถานที่ท�ำงาน
3) การคุ้มครองทางสังคม - สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในที่ท�ำงาน การเข้าถึงสวัสดิการประกัน
สังคม เช่น การดูแลสุขภาพ สิทธิในบ�ำเหน็จบ�ำนาญ และสวัสดิการอืน่ ๆ เช่นเดียวกับลูกจ้าง
ทุกคน
4) การเจรจาทางสังคม - ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน การมีส่วน
ร่วมในองค์กร นายจ้างและองค์กรลูกจ้าง และการเจรจาต่อรองร่วม
นอกจากสีเ่ สาหลักหลักข้างต้น งานวิจยั นีย้ งั ศึกษาเกีย่ วกับสถานการณ์ของลูกจ้าง LGBT ในบริบทของ
การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์และงานขายบริการทางเพศ เนื่องจากลูกจ้างในงานสอง
ประเภทนี้สุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อนเป็นพิเศษ

3.2 การเก็บข้อมูล
โครงการศึกษา PRIDE ประเทศไทยมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญสองส่วน คือ กฎหมายปริทัศน์ (ทบทวน
ตัวบท กฎหมาย) และวิจัยภาคสนาม การวิจัยเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 และสิ้นสุดในเดือน
มิถนุ ายน พ.ศ 2556 โดยได้รบั ความร่วมมือจากภาคีของไอแอลโอ เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
และข้อมูลจากองค์กร และผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมสิทธิ
LGBT ในประเทศไทย ตลอดจนหุ้นส่วนไตรภาคี ซึ่งได้แก่ รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง

3.2.1 กฎหมายปริทัศน์
กฎหมายปริทัศน์เริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยประกอบไปด้วยการทบทวนงานวิจัยสอง
ส่วนหลัก ได้แก่
1) วรรณกรรมปริทศั น์เกีย่ วกับหลักการ และแนวคิดส�ำคัญด้านความเสมอภาคและการไม่เลือก
ปฏิบัติบนพื้นฐานของวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในสนธิสัญญาสากล รวมทั้งศัพท์
บัญญัติด้านความหลากหลายทางเพศในบริบทสากลและบริบทของไทย (ดูบทที่ 1)
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2) การทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และนโยบายของไทยในปัจจุบันที่รับรองสิทธิของ
LGBT ในแง่ของความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ บทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติที่มีอยู่
ช่องว่างในการคุ้ม ครองสิทธิ LGBT ทางกฎหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย
และนโยบายที่ผ่านมา ในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสิทธิ LGBT (ดูบทที่ 2)

3.2.2		 การวิจัยภาคสนาม
ในส่วนของการวิจัยภาคสนาม ได้เริ่มด�ำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2556 โดยประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การเข้าร่วมประชุมและสัมมนา
กับบุคคลและองค์กรต่างๆ ภายใต้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม
ผู้แทนของไอแอลโอ ซึ่งได้แก่ ตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเก็บข้อมูลจาก รายงานข่าวของสื่อต่างๆ และ สื่อออนไลน์ขององค์กร LGBT
ในประเทศไทย เพือ่ ติดตามความเคลือ่ นไหว และความคืบหน้าด้านนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
(ดูภาคผนวก 1: รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์การสนทนากลุ่ม การประชุมและสัมมนา และภาคผนวก 2:
รายชื่อองค์กร LGBT ออนไลน์ที่ส�ำคัญในประเทศไทย)
· การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ส่วนใหญ่ด�ำเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2555 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในสามหัวเมืองส�ำคัญ (กรุงเทพฯ ส�ำหรับ
ภาคกลาง เมืองพัทยา ส�ำหรับภาคตะวันออก และเชียงใหม่ ส�ำหรับภาคเหนือ) และได้
ท�ำการสนทนากลุ่มในจังหวัดล�ำพูน ซึ่งเป็นหัวเมืองอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของไทย มีการ
ติดตามสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และอีเมล์เพิ่มเติม ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2556
· การสัมภาษณ์เชิงลึก 21 ครั้งกับบุคคล 26 คนซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของ LGBT
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเพศภาวะ และ LGBT ตัวแทนจากภาครัฐ
ภาคประชาสังคม องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง (ดูล�ำดับที่ 1 ถึง 21 ในหัวข้อการ
สัมภาษณ์ในภาคผนวก 1)
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· การสนทนากลุ่มได้จัดขึ้น 10 ครั้ง กับบุคคล 54 คน (อายุระหว่าง 20 – 54 ปี) ซึ่งเป็น
สมาชิกกลุม่ ต่างๆ จากชุมชนหลากหลายทางเพศ นอกจากนัน้ ยังมีการสัมภาษณ์ทางอีเมล์
12 ครัง้ เพือ่ เสริมข้อมูลทีไ่ ด้จากการสนทนากลุม่ การสนทนากลุม่ ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
องค์กร LGBT ต่อไปนี้: องค์กรหญิงรักหญิง 2 องค์กร (กลุ่มอัญจารีและสะพาน); องค์กร
ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย 3 องค์กร (สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย บางกอกเรนโบว์
และเอ็มพลัส); ศูนย์ซิสเตอร์ซึ่งท�ำงานในประเด็นคนข้ามเพศ และองค์กรคนข้ามเพศ
2 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย และสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย
(ดูลำ� ดับที่ 24 ถึง 35 ในหัวข้อการสนทนากลุม่ และการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ในภาคผนวก 1)
· องค์กรอื่นๆ ที่ให้การสัมภาษณ์และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้แก่ มูลนิธิเพื่อสิทธิและความ
เป็นธรรมทางเพศ, มูลนิธิธีรนาถกาญจนาอักษร (องค์กรเอ็นจีโอเพื่อการส่งเสริมความ
ยุติธรรมด้านเพศ), เดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์ (องค์กรสนับสนุนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี),
SWING (สวิง องค์กรสนับสนุนพนักงานบริการ), มูลนิธสิ ร้างความเข้าใจเรือ่ งสุขภาพผูห้ ญิง
(สคส.), และมูลนิธิศักยภาพชุมชน
· ผู้วิจัยได้เข้าร่วมการประชุม 2 ครั้งและการสัมมนา 4 ครั้ง เพื่อติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยว
กับความก้าวหน้าด้านกฎหมายและการคุม้ ครองสิทธิสำ� หรับ LGBT ในประเทศไทย (ดูลำ� ดับ
ที่ 22 และ 23 ในหัวข้อการประชุม และล�ำดับที่ 36 ถึง 39 ในหัวข้อการสัมมนาใน
ภาคผนวก 1) ซึ่งการประชุมและสัมมนาครั้งแรกๆ นั้นเอื้อต่อการท�ำความรู้จัก และท�ำให้
ทราบว่าบุคคลและองค์กร LGBT ใดเหมาะสมส�ำหรับการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม
การเก็บข้อมูลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรและสมาชิกเครือข่ายความหลากหลาย
ทางเพศและตัว แทนของไอแอลโอ ได้แก่ องค์กร LGBT 9 องค์กร, องค์กรสนับสนุนพนักงานบริการ
2 องค์กร, องค์กรสนับสนุน ชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีและเอดส์ 1 องค์กร, สถาบันวิจัย และ
องค์กรภาคประชาสังคม 4 องค์กร ตลอดจนส�ำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวง
แรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รวมทั้งองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
บางองค์กร
ในระยะแรกของการวิจัยได้พบว่า สังคม LGBT ของไทยมีความหลากหลายและเริ่มพัฒนาเติบโต
ประกอบไปด้วยกลุ่มย่อยหลายกลุ่มที่มีทัศนะ มุมมอง และความสนใจที่แตกต่าง ในช่วงระยะเวลาที่
ท�ำวิจัยนี้ องค์กร LGBT ของไทยค่อนข้างมีความกระตือรือร้น เกิดการผสานร่วมมือในการรณรงค์เชิง
46
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นโยบายและ การผลักดันด้านกฎหมาย (โดยเฉพาะในประเด็นเกีย่ วกับกฎหมายคูช่ วี ติ เพศเดียวกัน และ
การต่อต้านมาตรายกเว้นในพระราชบัญญัตคิ วามเสมอภาคทางเพศ ซึง่ หากผ่านการรับรองจะอนุญาต
ให้มีการเลือกปฏิบัติทางเพศเพราะเหตุแห่ง “การศึกษา ศาสนา หรือ ประโยชน์สาธารณะ”) ด้วยเหตุนี้
การเก็บข้อมูลจึงต้องขยายขอบเขตกว้างขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมและใช้เวลามากกว่าที่ได้วางแผนเอาไว้
ในการท�ำวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั พยายามทีจ่ ะเก็บข้อมูลและความคิดเห็นทีม่ คี วามสมดุลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล ซึง่ มี
ภูมิหลังด้านการศึกษาและสังคมที่หลากหลายจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในส่วนของการสนทนา
กลุ่ม ได้จัดขึ้นใน 4 จังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคของประเทศตั้งแต่นักศึกษามหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
ที่มีการศึกษาในเขตเมือง นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ LGBT ตลอดจนลูกจ้างที่มีรายได้น้อย ผู้ให้บริการ
ทางเพศ ผู้ที่มีการศึกษาน้อย และผู้ไม่มีงานท�ำ/ท�ำงานต�่ำระดับในเขตชนบทและชุมชนเมือง
จ�ำนวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็น LGBT ในการสนทนากลุม่ แบ่งได้ดงั ต่อไปนี้ (การสนทนากลุม่ บางครัง้ มีผรู้ ว่ ม
สนทนา ที่มาจากกลุ่ม LGBT มากกว่าหนึ่งกลุ่ม)
· หญิงรักหญิงและหญิงรักสองเพศ78 19 คน (การสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง และสัมภาษณ์เพิ่มเติม
ทาง อีเมล์อีก 10 ครั้ง)
· ชายรักชาย 13 คน (การสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง และการสัมภาษณ์ทางอีเมล์ 2 ครั้ง)
· คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 15 คน (การสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง โดยคนท�ำงานที่มีการศึกษา
ระดับ ปริญญาในกรุงเทพฯ ผู้ให้บริการทางเพศที่มีรายได้น้อยในจังหวัดเชียงใหม่ และ
ลูกจ้างที่ท�ำงานต�่ำ ระดับในชนบทจังหวัดล�ำพูน ตามล�ำดับ)
· หญิงข้ามเพศ 4 คน (การสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง)
· ชายข้ามเพศ 3 คน (การสนทนากลุ่ม 1 ครั้ง)
· คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 9 คนซึ่งท�ำงานในองค์กรสนับสนุนพนักงานบริการในพัทยา
และเชียงใหม่ (การสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง)
· ชายทีม่ เี พศสัมพันธ์กบั ชาย 3 คน (สองคนเป็นพนักงานบริการ, การสนทนากลุม่ 1 ครัง้ )
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ในการสนทนากลุ่มแต่ละครั้งได้มีการอธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการสนทนาให้กับผู้ร่วม
สนทนาได้เข้าใจก่อนการลงลายมือชื่อยินยอมเข้าร่วม (ดู ภาคผนวก 3: หนังสือแสดงความยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย)
นอกจากการวิจยั ภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้พยายามหาข้อมูลทุตยิ ภูมทิ เี่ กีย่ วข้องกับสิทธิ LGBT ในประเทศไทย
เพิ่มเติม (เช่น รายงานองค์กร สิ่งพิมพ์ งานวิจัยเชิงวิชาการ รายงานข่าวหรือบทความผ่านสื่อต่างๆ)
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสมดุล (ดู บรรณานุกรม)

3.3 ข้อจ�ำกัดด้านข้อมูล
แม้ว่าผู้วิจัยจะพยายามที่จะเก็บข้อมูลและข้อเสนอแนะจากบุคคล องค์กร และกลุ่มต่างๆ ภายใต้
เครือข่าย หลากหลายทางเพศให้รอบด้านที่สุดก็ตาม ข้อมูลที่ได้มาในการวิจัยครั้งนี้ยังคงมีข้อจ�ำกัด
บางประการ
· บุคคลทีท่ ำ� งานระดับแนวหน้าในองค์กร LGBT ส่วนใหญ่อายุนอ้ ย ระหว่าง 20 – 40 ปี
มีจำ� นวน ไม่มากทีอ่ ายุ 40 ปี ขึน้ ไป ผูว้ จิ ยั พยายามทีจ่ ะหาข้อมูลจากผูท้ อี่ ายุมากกว่า 40 ปี
ในการสนทนากลุม่ แต่กไ็ ด้เป็นเพียงส่วนน้อย ส่งผลให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้อาจมีความโน้มเอียงไปทาง
บุคคล LGBT ทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น หรือระยะกลางในอาชีพการงาน ข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทีอ่ ายุมากกว่า 40 ปีสว่ นหนึง่ จึงได้มาจากการสัมภาษณ์ทางอีเมล์เพิม่ เติมในภายหลัง
· เนือ่ งจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ส่วนใหญ่จดั ขึน้ ในหัวเมืองส�ำคัญ ข้อมูลทีไ่ ด้จงึ
โน้มไปทางมุมมองของ LGBT ทีม่ กี ารศึกษาในเมืองใหญ่และท�ำงานในส�ำนักงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นหญิงรักหญิง แม้วา่ ช่วงอายุของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหญิงรักหญิงจะค่อนข้าง
กว้าง คือตั้งแต่ 20 ถึง 50 ปีต้นๆ แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะมีการศึกษา (ปวช. หรือสูงกว่า)
และอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ (แม้ว่า บางคนจะมาจากชนบทหรือต่างจังหวัด) ด้วยเหตุนี้ จึง
ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทในหัวข้อเรื่อง ลูกจ้าง
โรงงานที่เป็น “ทอม” ในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดล�ำพูนในภาคเหนือของประเทศไทย79
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· มีการสนทนากลุ่มครั้งหนึ่งกับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 4 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านใน
ชนบทในจังหวัดล�ำพูน ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับ LGBT ที่มีการศึกษาต�่ำและรายได้น้อยที่
อาศัยอยู่ในแถบชนบท หรือกลุ่มชุมชนเมืองที่มีรายได้น้อยยังคงมีน้อย ดังนั้นอาจท�ำการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในประชากรกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะต่อไป
· แม้ว่าจะมีความหลากหลายในอาชีพและการจ้างงานในกลุ่มผู้ให้ข้อมูล แต่ก็ยากที่จะ
หลีกเลี่ยงจ�ำนวน ตัวแทนจากองค์กร LGBT ที่มีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
· ด้วยข้อจ�ำกัดด้านขอบเขตของการเก็บข้อมูล งานวิจัยนี้ไม่สามารถครอบคลุมตัวแทน
ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ทุกกลุ่มและแรงงานข้ามชาติในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้พยายามให้ผู้ให้ข้อมูล LGBT ชาวไทยมุสลิมมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับข้อจ�ำกัดทางด้านศาสนา และวัฒนธรรมในชีวิต
· ในประเทศไทยมีข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีค่อนข้างมาก แต่ข้อมูล
ปฐมภูมิเกี่ยวกับ พนักงานบริการยังมีน้อย ด้วยเวลาอันจ�ำกัด จึงไม่สามารถได้มาซึ่งข้อมูล
เชิงลึกมากนักจากกลุ่มพนักงานบริการในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นพนักงานบริการ
โดยเฉพาะพนักงานบริการที่เป็นเกย์ ไม่ค่อยสะดวกใจให้ข้อมูลในรายละเอียดของงาน
บริการกับนักวิจัยซึ่งเป็นผู้หญิง ดังนั้น จึงอาจจ�ำเป็นต้องมีการวิจัยด้วยวิธีที่แตกต่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพนักงานบริการ และการเลือกปฏิบัติต่อคนในกลุ่มนี้
· ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลไม่มีตัวอย่างน�ำเสนอที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีโดยนายจ้าง
ในการส่งเสริมการจ้างงานของลูกจ้าง LGBT และความหลากหลายทางเพศ แม้ผู้วิจัยได้
สัมภาษณ์เพือ่ หาข้อมูลเบือ้ งต้นจากองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง มุมมองของนายจ้าง
และองค์กรลูกจ้างมีจ�ำกัดในการศึกษาครั้งนี้ จึงควรมีการส�ำรวจศึกษาความคิดเห็นแนว
ปฏิบัติ และตัวอย่างที่ดีโดยนายจ้างและลูกจ้างในการส่งเสริมสิทธิของลูกจ้าง LGBT และ
ความหลากหลายทางเพศในสถานที่ท�ำงานต่อไปในอนาคต
แม้จะมีข้อจ�ำกัดต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มตัวแทน LGBT ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ก็มีความ
หลากหลายในแง่ของการศึกษา ภูมิหลังทางครอบครัวและสังคม และพื้นเพทางภูมิศาสตร์
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3.4 การรับรองผลการวิจัย
ผลการวิจยั PRIDE ประเทศไทยได้รบั การรับรองในทีป่ ระชุมเชิงปฏิบตั กิ าร วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557
ในกรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมนั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 163 คน ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายทางเพศจาก
ทั่วประเทศกว่า 80 คน ตัวแทนองค์กรภาครัฐ องค์การนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง 26 คน นักวิชาการ
บุคคลที่สนใจจากภาคประชาสังคมกว่า 30 คน และเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติต่างๆ รวมทั้ง
ไอแอลโอ อีกกว่า 20 คน ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย PRIDE จ�ำนวนมาก ได้รับเชิญและเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการครั้งนี้
ผู้วิจัยได้น�ำเสนอผลการวิจัย และผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยจ�ำนวนหนึ่งซึ่งเป็นกรณีศึกษาส�ำคัญในรายงาน
การวิจัย ได้ร่วมน�ำเสนอประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติในเวทีสนทนาสองเวที นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วม
ประชุมได้รว่ ม แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และร่วมปรึกษาหาข้อเสนอแนะเชิงกฎหมายและนโยบาย เพือ่
เป็นแนวทาง มาตรการให้ภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรทีท่ ำ� งานด้านความหลากหลาย
ทางเพศ และประชาสังคม น�ำไปปฏิบัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ และเพื่อส่งเสริมสิทธิ ความ
เท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ แก่ลกู จ้าง LGBT ในประเทศไทย (ดูภาคผนวก 4: ก�ำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัย PRIDE ประเทศไทย) ที่ประชุมส่วนใหญ่รับรองผลการวิจัย โดย
ผู้เข้าร่วมประชุมถูกขอให้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นต่อข้อค้นพบ ของงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
ค�ำถาม 10 ข้อ มีผู้คืนแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 90 คน ในจ�ำนวนนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 73
ที่บ่งบอกว่าตนเองเป็น LGBT
· ร้อยละ 98 ในจ�ำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม เห็นว่าการเลือกปฏิบัติต่อ LGBT ในโลกแห่ง
การท�ำงานใน ประเทศไทยเป็นปัญหาส�ำคัญ (ร้อยละ 28) หรือ ส�ำคัญมาก (ร้อยละ 70)
· ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) ไม่ประหลาดใจต่อผลการวิจัย แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามบางคนให้
ความเห็นว่ารู้สึกแปลกใจที่ปัญหานี้ได้รับความสนใจอย่างจริงจัง เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
43) ตอบว่าข้อค้นพบของการวิจัย ตรงกับประสบการณ์ส่วนตัว และ ร้อยละ 79 ตอบว่า
ตรงกับประสบการณ์ของ LGBT ที่รู้จัก ผู้ตอบแบบสอบถามที่นิยามตนเองว่าเป็น LGBT
มากถึงร้อยละ 87 ตอบว่าตรงกับประสบการณ์ส่วนตัว และ/หรือตรงกับประสบการณ์ของ
LGBT ที่รู้จักผู้ตอบแบบสอบถามที่ เ ป็ น คนรั ก ต่ า งเพศบางคนตอบว่ า ประหลาดใจต่ อ
ข้อค้นพบของงานวิจัยเนือ่ งจากไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปญ
ั หาเช่นนีอ้ ยู่ โดยเฉพาะไม่นกึ
ว่าคนข้ามเพศประสบปัญหาถูกเลือกปฏิบัติอย่างรุนแรง
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· ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับรองประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติที่ผู้เข้าร่วมอภิปราย
แลกเปลี่ยน น�ำเสนอบนเวทีที่ประชุมเช่นกัน โดยร้อยละ 44 รายงานว่า มีประสบการณ์
ส่วนตัวทีค่ ล้ายกันกับผูเ้ ข้าร่วมอภิปราย (ทีเ่ สนอเป็นกรณีศกึ ษาในรายงานด้วย) ร้อยละ 71
ตอบว่าเคยพบเห็นหรือได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับประสบการณ์แบบนีจ้ าก LGBT ทีร่ จู้ กั ทัง้ นี้ ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่เป็น LGBT จ�ำนวนมาก ถึงร้อยละ 84 มีประสบการณ์ส่วนตัวที่คล้ายกัน
กับผู้อภิปรายบนเวที ในขณะที่ร้อยละ 29 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นคนรักต่างเพศมี
ประสบการณ์ค่อนข้างจะแตกต่าง จากที่ได้สังเกตหรือเรียนรู้มาเกี่ยวกับประสบการณ์
ของ LGBT
· โดยรวม ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและผูต้ อบแบบสอบถามรับรองผลการวิจยั เห็น
ว่าผลการวิจัยนั้นดีมาก และมีความส�ำคัญในการช่วยให้องค์กรมีข้อมูลในการด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมของ LGBT ได้มากขึ้น ควรมีแผนการปฏิบัติการส�ำหรับองค์กร
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างสอดประสานกัน ควรมีการเก็บข้อมูลในเชิง
ปริมาณมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างควรครอบคลุมกลุ่มทางสังคมและอาชีพที่หลากหลาย และ
ขยายไปยังพื้นที่ชนบทมากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามบางคนเสนอแนะว่า ควรมีการศึกษา
ความตระหนักรูแ้ ละทัศนคติของนายจ้าง และเจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรภาครัฐทีท่ ำ� งานเกีย่ วข้อง
กับสิทธิความหลากหลายทางเพศ และงานวิจัยนี้ควรน�ำไปเผยแพร่ในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ในภาครัฐ
· นอกจากนี้ ข้อค้นพบของงานวิจยั PRIDE ประเทศไทยยังตรงกับข้อค้นพบจากการทบทวน
และการวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมของประเทศไทย ในโครงการริเริ่ม Being LGBT in Asia
initiative ของ UNDP ร่วมกับ USAID โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อค้นพบที่ว่า การเลือกปฏิบัติต่อ
LGBT เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการจ้างงาน โดยคนข้ามเพศจะประสบกับการเลือกปฏิบัติที่
รุนแรงทีส่ ดุ เพราะมีการแสดงออกทางเพศทีเ่ ห็นได้ชดั เจนกว่ากลุม่ อืน่ และ LGBT ถูกกดดัน
ให้ต้องปิดบังอัตลักษณ์ทางเพศของตนในที่ท�ำงาน เพราะไม่ฉะนั้นจะต้องมีปัญหาความ
ก้าวหน้าในการงานและอาชีพ80

80

Rashima Kwatra เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศของ UNDP ศูนย์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (LGBT Human Rights
Officer of UNDP Asia-Pacific Regional Centre) ความเห็นเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4
มิถุนายน พ.ศ. 2557. ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการริเริ่ม Being LGBT in Asia initiative ของ UNDP ร่วมกับ USAID ได้ที่ https://
beinglgbtinasia.crowdmap.com [สืบค้นเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557]
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4
บทที่

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่น�ำเสนอในบทนี้ เป็นการสรุปตามข้อมูลที่เก็บในภาคสนามและข้อมูลจากแหล่งทุติภูมิที่
เกี่ยวข้อง การอภิปรายแยกเป็นหัวข้อ เนื่องจากกลุ่ม LGBT ต่างๆ มักให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันตาม
ประเด็นส�ำคัญ ส่วนประเด็นย่อยที่แตกต่างเฉพาะกลุ่มได้อภิปรายเฉพาะแทรกตามที่เกี่ยวข้อง

4.1		 ภาพลักษณ์กับความเป็นจริง: สังคมไทยยังไม่ยอมรับ LGBT
		 อย่างแท้จริง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ในการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุม่ รูส้ กึ ว่า คนทีม่ วี ถิ แี ละอัตลักษณ์ทาง
เพศทีห่ ลากหลายในประเทศไทยยังไม่ได้รบั การยอมรับอย่างเต็มที่ เนือ่ งจากสังคมยังมีทงั้ ความเข้าใจ
ที่จ�ำกัดและ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้กลุ่ม LGBT แต่ละกลุ่มมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับการยอมรับในระดับที่ต่างกัน
· หลายคนยอมรับว่า ทัศนคติโดยทั่วไปของสังคมไทยต่อวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศที่
หลากหลาย มีการยอมรับมากกว่าในอดีต แต่การยอมรับดังกล่าวยังคงอยู่ในกรอบ
ประเพณีของเพศหญิงและเพศชาย และบทบาทของทั้งสองเพศเท่านั้น
52
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· เมือ่ เปรียบเทียบกับคนในยุคก่อน LGBT รุน่ ใหม่โดยมากยอมรับประสบการณ์ความ
หลากหลายทางเพศได้81 และรู้สึกพึงพอใจกับวิถีทางเพศของตนมากกว่าคนรุ่น
ก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากรมสุขภาพจิตได้มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการกว่า 20 ปี
ทีแ่ ล้ว ว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่ความ “ผิดปกติ” ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่รสู้ กึ ว่าตนต้อง
เผชิญกับความเชือ่ ทีย่ งั ฝังลึกและ การตีตรา ว่าเพศวิถใี ดก็ตามนอกเหนือจากการ
รักต่างเพศถือว่าเป็นรูปแบบหนึง่ ของ “ความ เบีย่ งเบน” เป็น “อาการป่วยทางจิต”
และ “สวนทางกับวัฒนธรรมไทย”82
· กลุ่ม LGBT ในปัจจุบันมีพื้นที่ทางสังคมมากกว่าคนในรุ่นก่อนๆ83 เช่น เห็นคู่หญิง
รักหญิงวัยรุ่นและคนข้ามเพศได้ทวั่ ไปในประเทศไทย และชายเกย์ที่อายุยังน้อยก็กล้า
เปิดเผยตัวตนมากขึ้นอย่างไรก็ดี ชายรักชายและหญิงรักหญิงหลายคนยังรู้สึกว่า
ตนต้องปกปิดวิถีทางเพศที่แท้จริงเมื่ออยู่ที่บ้าน โรงเรียน หรือที่ท�ำงาน
· คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงหลายคนรูส้ กึ ว่าการรับรูท้ วี่ า่ สังคมไทยเปิดรับคนทีม่ คี วาม
หลากหลายทางเพศเพราะสามารถพบเห็นภาพของคนข้ามเพศทั่วไปในสังคม ถึงกับ
เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาตินั้นเป็นเพียง “ภาพมายา” และไม่ใช่ความเป็นจริงใน
มุมมองของคนข้ามเพศเอง การไม่มกี ฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศของตนนัน้ ย่อม
หมายถึงการที่ไม่มีการยอมรับอย่างแท้จริง ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือ ป้ายโฆษณา
หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในพัทยาซึ่งเขียนว่า “ห้ามน�ำสุนัข กะเทย หรือทุเรียนเข้ามา
ในร้าน”
81

82

83

ในการศึกษาโดย UN Women และ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน พ.ศ. 2555 ในกลุ่มนักเรียนไทย 574 คน
อายุระหว่าง 15-18 ปี โดยทั้งหมดสามารถระบุถึงอัตลักษณ์ทางเพศมากกว่าสามอัตลักษณ์ ในขณะที่ส่วนใหญ่สามารถระบุอัตลักษณ์ 4 ถึง
7 รูปแบบ แต่กระนัน้ ทัง้ หมดบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีเพียงสองเพศเท่านัน้ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอย่างเป็นทางการในสังคมไทย. UN Women:
Perceptions and attitudes of young people on issues related to violence against women and girls in Thailand: A qualitative study
– Summary findings (Bangkok), http://unwomen-eseasia.org/docs/sitecore/2013/UNDP_Thai_Summary_140113_FINAL.pdf [สืบค้น
เมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2556]
กรมสุขภาพจิตได้ออกแถลงการณ์เมือ่ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2535 สิบปีหลังจากทีอ่ งค์การอนามัยโลกได้เอาการ ”รักร่วมเพศ” (homosexuality)
ออกจากบัญชีจ�ำแนกโรคระหว่างประเทศ (International Classification of Diseases หรือ IDC). การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับมัธยม
ใน พ.ศ. 2555 มีค�ำถามซึ่งมีตัวเลือกที่แสดงว่า คนรักร่วมเพศและกะเทยเป็น “คนวิปริตทางเพศ”. เลสเบี้ยนและคนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิงชาวมุสลิมมีความกังวลใจมากต่อการถูกปฏิเสธโดยสังคมมุสลิม
เช่น เวทีสาธารณะในประเด็นความหลากหลายทางเพศได้จดั ขึน้ และถ่ายทอดทางโทรทัศน์เป็นครัง้ แรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 รายการ
ดังกล่าวได้เชิญตัวแทนจากกลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน คนข้ามเพศ คนที่มีเพศก�ำกวม และคนรักสองเพศมาพูดคุยเกี่ยวกับวิถีทางเพศและ อัตลักษณ์
ทางเพศ หลังจากทีไ่ ด้มกี ารน�ำเสนอข่าวอย่างแพร่หลาย เกีย่ วกับนักศึกษาข้ามเพศซึง่ ก�ำลังจะจบการศึกษารายหนึง่ ร้องเรียนต่อ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ให้ตนสามารถแต่งเครือ่ งแบบนักศึกษาหญิงในพิธพี ระราชทางปริญญาบัตรได้ การสนทนาได้ออกอากาศ 2 ตอนๆ ละ 1 ชัว่ โมง.
“เวทีสาธารณะ: เพศที่ไม่เสมอภาค” ตอนที่ 1: http://youtu.be/vSb-TDwoFSs และตอนที่ 2: http://youtu.be/eKr5FXHJQyw [สืบค้นเมื่อ
20 กันยายน พ.ศ. 2555]
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· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วนใหญ่ยงั เผชิญกับอุปสรรคในการได้รบั การยอมรับจากครอบครัว แม้วา่
จ�ำนวนหนึ่ง หนึ่งบอกว่าได้รับการยอมรับสนับสนุนจากครอบครัวดี คนข้ามเพศจาก
ชายเป็นหญิงมักเผชิญกับการปฏิเสธจากพ่อของตนในช่วงปีแรกๆ คนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิงหรือหญิงเป็นชายหลายคนต้องออกจากบ้านเมือ่ เป็นวัยรุน่ และในช่วงอายุ 20 ปีตน้ ๆ
เนื่องจากขาดการยอมรับและความเข้าใจจากครอบครัวบางคนสามารถประนีประนอมกับ
ครอบครัวได้ในภายหลัง ในขณะที่บางคนรายงานว่าถูกละเมิดทางวาจาและทางร่างกาย
จากสมาชิกครอบครัว
· โดยทั่วไปแม่มักจะสนับสนุนลูกที่เป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงมากกว่า
พ่อ แต่จากเรื่องที่บอกเล่าโดยผู้ให้ข้อมูลปรากฏว่าแม่มักจะไม่ค่อยยอมรับ
ลูกสาวที่เป็นเลสเบี้ยน (ทั้งทอมและดี้) และมักไม่ค่อยยอมรับลูกข้ามเพศจาก
หญิงเป็นชาย84
· ชายรักชายและหญิงรักหญิงที่ไม่ได้แต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามบอกว่า พ่อแม่ของ
ตนยังอยากที่จะให้ตนเปลี่ยนแปลง และ “ได้รับการรักษาให้หาย” ให้แต่งงาน
และมีลกู ในทีส่ ดุ หลายคนเลือกทีจ่ ะใช้วธิ ี “ไม่ถาม ก็ไม่บอก” และแสดงออกเป็น
นัยให้พ่อแม่ทราบถึงเพศวิถีของตนโดยทางอ้อม
· ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ที่ เ ป็ น กะเทยหลายคนมี ป ระสบการณ์ ใ นวั ย เด็ ก เกี่ ย วกั บ พ่ อ แม่
โดยเฉพาะพ่อที่พยายาม “รักษา” ตนด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้ท�ำกิจกรรม
“แบบผูช้ าย” ไม่วา่ จะเป็นการให้ชกมวย หรือเล่นฟุตบอล บางคนถูกส่งให้ไปพบ
จิตแพทย์หรือให้บวช ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกะเทยวัยรุน่ รายหนึง่ ต้องบวชเป็นสามเณร และ
ถูกส่งไปศึกษาปริยตั ธิ รรมในวัดเป็นเวลา 6 ปี ด้วยหวังว่าจะสามารถรักษาอาการ
เป็นกะเทยได้ ในอีกกรณีหนึง่ กะเทยสูงวัยรายหนึง่ เคยถูกพ่อของตนแขวนห้อย
เท้าจากต้นไม้ในวัยเด็ก ผู้ให้ข้อมูลทอมรายหนึ่งรายงานว่าถูกผลักไสไล่ส่งและ
ถูกทุบตีโดยญาติของตนเป็นประจ�ำ
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ในการเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะครั้งแรกของคนข้ามเพศจากหญิงเป็นชายในประเทศไทย ชายข้ามเพศสองคน (อายุ 29 และ 40 ปี) ได้ให้
สัมภาษณ์กับสื่อในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยได้แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความล�ำบากในการได้มาซึ่งการยอมรับโดยแม่และสังคม
รอบข้าง ชายข้ามเพศมองว่าตนไม่ใช่ “ทอม” ซึง่ ยังคงคิดว่าตนเป็น “หญิงรักหญิง” แต่ชายข้ามเพศมองว่าตนเป็น “ผูช้ าย” Y. Bohwongprasert:
“A tricky transition,” in Bangkok Post, 8 Oct. 2012, pp. 1, 4.

ผลการวิ จั ย

· ภาพลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งส�ำคัญในสังคมไทย และบทบาททางเพศยังคงถูกก�ำหนดโดย
การแสดงออกตามบทบาทเพศชายหรือหญิง (เช่น การแต่งกาย การพูดจา ท่าทาง ฯลฯ)
ในการศึกษา PRIDE ประเทศไทยนี้ ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นชายรักชายและหญิงรักหญิงกล่าว
ว่า ตนมักต้องท�ำตามบทบาททางเพศตามความคาดหวังของสังคม ในขณะที่คนข้าม
เพศซึ่ง “อยู่ตรงกลางระหว่างสองเพศ” (กะเทย สาวประเภทสอง ทอม) มักได้รับการ
ยอมรับที่น้อยที่สุดและถูกกีดกันจากสังคมมากกว่า ในขณะที่หญิงข้ามเพศหรือชายข้าม
เพศซึ่งได้ข้ามมาสู่อีกเพศหนึ่งโดยสมบูรณ์หรือเกือบสมบูรณ์แล้ว และมีภาพลักษณ์หรือ
พฤติกรรมที่ไม่แตกต่างจากผู้ที่เกิดมาเป็นชายหรือหญิงทั่วไป มักได้รับการยอมรับ
มากกว่าคนที่ “อยู่ตรงกลาง ระหว่างสองเพศ”
· ความคาดหวังต่อบทบาททางเพศหญิงหรือชายตามขนบมีความชัดเจนที่สุดในบริบทของ
ภาครัฐ หรือ ทางการ เช่น หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานเอกชนใหญ่ๆ พิธีการทางการที่
ส�ำคัญ ท�ำให้บคุ คล LGBT ต้องอ�ำพรางหรือลดภาพลักษณ์เพศวิถที ี่ “ผิดแผก” ของตน และ
วางตัวให้สอดคล้องกับขนบของสังคม ส่งผลให้คนข้ามเพศมักต้องหลีกเลีย่ งหรือเลือกทีจ่ ะ
ออกมาจากสังคมที่เป็นทางการนั้น
· แม้วา่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นคนข้ามเพศจะกล่าวถึงการยอมรับทีส่ งั คมไทยมีตอ่ ตนในระดับต่างๆ
ก็ตาม (ขึ้นอยู่กับภูมิหลังทางครอบครัว การศึกษา ความมั่นใจ สถานภาพทางสังคม ฯลฯ)
แต่ดูเหมือน ว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันว่า สังคมไทยยังคงมีพื้นที่ที่จ�ำกัดมากในการ
แสดงออกอย่างอิสระส�ำหรับคนข้ามเพศ
· ส�ำหรับคนข้ามเพศ การยอมรับยังคงจ�ำกัดอยู่แต่ในแวดวงเฉพาะ เช่น การเป็น
นักแสดง โชว์คาบาเรต์ ประกวดความงาม ช่างแต่งหน้าในอุตสาหกรรมบันเทิงหรือพนักงาน
ขายใน แผนกเครือ่ งส�ำอางค์ เป็นต้น คนข้ามเพศมักรูส้ กึ ว่าตนแทบจะไม่มพี นื้ ทีส่ ำ� หรับชีวติ
ทีเ่ ปิดเผย และถูกกีดกันจากงานทัว่ ไปโดยเฉพาะงานราชการ ถูกตีตราว่าเป็น “ตัวประหลาด”
และ “วิปริตทางเพศ” ตกเป็นเหยือ่ ของการถูกล้อเลียนและไม่ได้รบั ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์
เช่นคนอื่น
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูล LGBT ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนข้ามเพศ บอกว่าตนต้องใช้พยายามมากกว่า
คนอืน่ ๆ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ การยอมรับ และต้องพิสจู น์ตวั เองกับครอบครัวและสังคมว่าเพศ
วิถีของตนไม่ได้ส่งผลต่อคุณค่าในความเป็นลูก ลูกจ้าง และสมาชิกในสังคม
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· ในการส�ำรวจความคิดเห็นในระดับประเทศเมือ่ ไม่นานมานี้ พบว่าสังคมไทยส่วนใหญ่
มีการยอมรับคนข้ามเพศในระดับที่สูง การส�ำรวจดังกล่าวจัดท�ำโดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในกลุ่มตัวอย่าง 1,252 คนจากทั่ว
ประเทศ พบว่าร้อยละ 88.49 ยอมรับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานที่เป็น LGBT ในที่ท�ำงาน
เดียวกัน ส่วนร้อยละ 8.79 ไม่ยอมรับ85 อย่างไรก็ตาม พบว่าระดับการยอมรับของผู้ให้
ข้อมูลลดลงเมื่อบุคคลที่เป็น LGBT นั้นเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีผู้ที่สามารถ
ยอมรับได้ คิดเป็นร้อยละ 77.56 และที่ไม่ยอมรับคิดเป็นร้อยละ 17.25 ตัวเลขดังกล่าว
สอดคล้องกับข้อสังเกตของผู้ให้ข้อมูลที่เป็น LGBT ในการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม
ว่าการยอมรับทีแ่ ท้จริงจะสามารถพิสจู น์ได้กต็ อ่ เมือ่ บุคคลผูน้ น้ั เปิดเผยว่าตนเป็นเกย์ กะเทย
หรือเลสเบี้ยน กับครอบครัว ผู้ให้ข้อมูลมองว่า การยอมรับความหลากหลายทางเพศใน
สังคมไทยว่าเป็นลักษณะที่ว่า “ไม่เป็นไร ถ้าไม่ใช่ลูกหลานตัวเอง”
· การส�ำรวจใน พ.ศ. 2555-2556 ในกลุ่มตัวอย่าง 868 คน จาก 8 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาค
ของไทยพบว่า ร้อยละ 27.10 เคยถูกกระท�ำความรุนแรงในครอบครัว เพราะวิถีหรือ
อัตลักษณ์ทางเพศของตน โดยมีอตั ราการถูกกระท�ำความรุนแรงทีส่ งู ทีส่ ดุ (ร้อยละ 38.4)
ในกลุม่ คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (กะเทยและสาวประเภทสอง) รองลงมาคือชายเกย์
(ร้อยละ 13.8) ทอมและชายข้ามเพศ (ร้อยละ 12.7) เลสเบี้ยนที่มีลักษณะเป็นหญิง
(ร้อยละ 11.5) หญิงรักสองเพศ (ร้อยละ 5.6) และชายรักสองเพศ (ร้อยละ 5.4)86
· รูปแบบของความรุนแรงในครอบครัว มีตง้ั แต่การถูกบังคับให้เข้ารับการบ�ำบัดทางจิตวิทยา
บังคับให้แต่งกายตามเพศก�ำเนิด ให้ประพฤติตนราวกับเป็นผู้ป่วยทางจิต ให้เรียนหนังสือ
หรือท�ำงานตามที่ครอบครัวต้องการ ตลอดจนการล่วงละเมิดทางวาจา ร่างกาย และจิตใจ
ถูกไล่ออกจากบ้านถูก “เปิดเผยตัวตน” ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับการยินยอม และ
ถูกท�ำให้อบั อายต่อสาธารณะด้วยการโพสต์รปู ในขณะแต่งกายเป็นเพศตรงข้ามบนเฟซบุค๊

85
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นิดา้ โพล: “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3”, http://nidapoll.nida.ac.th/main/index.php/en/2012-08-06-13-57-45/415-42-56 [สืบค้นเมือ่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]. ส�ำรวจระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คนในกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,252 คน มีการศึกษาและอาชีพ
ที่หลากหลายจากทุกภาคของประเทศ (S.E.<1.4) เหตุผลของผู้ให้ความคิดเห็นร้อยละ 88.49 ที่ยอมรับได้แก่ “ไม่ได้เป็นภาระของคนอื่น”
“[เพศวิถีไม่ใช่เรื่องส�ำคัญ] ตราบใดที่เป็นคนดี” “เป็นคนที่มีความสามารถ” “สังคมไทยเปิดรับมากขึ้นแล้ว” ส่วนร้อยละ 8.79 ที่ไม่ยอมรับให้
เหตุผลว่า “[เพศวิถีที่หลากหลาย] ผิดธรรมชาติ” และ “สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีขององค์กร”
รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และ เจษฎา แต้สมบัต,ิ “ชีวติ คูแ่ ละการสร้างครอบครัวของ LGBT: ความหมาย ความต้องการ และความรุนแรง”, การน�ำ
เสนองานวิจยั ทีค่ ณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556. งานวิจยั ได้รบั การสนับสนุนจาก มูลนิธเิ พือ่ สิทธิและความ
เป็นธรรมทางเพศ และมูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษร และการสนับสนุนด้านการเงินโดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
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โดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกรบกวน คุกคามทางเพศหรือข่มขืนโดยสมาชิกในครอบครัวและ
ญาติ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ถูกละเมิดส่วนใหญ่ไม่ได้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
· งานส�ำรวจอีกชิ้นหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับอคติต่อเพศวิถีที่แตกต่างในประเทศไทย
พบว่า การยอมรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศโดยประชากรชายหญิงนั้นมีอยู่
ซับซ้อนหลายระดับหลายแง่มุม
· การส�ำรวจครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างขนาดน้อยกว่า (ชาย 150 คน และหญิง 100 คน) ร้อยละ
38 ของกลุ่มผู้ชาย 150 คนที่ท�ำการส�ำรวจไม่ชอบทอม ร้อยละ 27 ไม่ชอบกะเทยที่ยังไม่
ได้ผ่านการแปลงเพศ ร้อยละ 19 ไม่ชอบชายเกย์ ร้อยละ 4 ไม่ชอบเลสเบี้ยนหญิงทั่วไป
และมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่ไม่ชอบหญิงข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว ส่วนในกลุ่ม
ผูห้ ญิง 100 คนทีท่ ำ� การส�ำรวจพบว่าร้อยละ 40 ไม่ชอบทอม ร้อยละ 25 ไม่ชอบเลสเบีย้ น
หญิงทั่วไป และร้อยละ 15 ไม่ชอบกะเทยที่ยังไม่ผ่านการแปลงเพศ87
· การส�ำรวจความคิดเห็นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ยงั
พบว่า ผูต้ อบแบบส�ำรวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับการให้สทิ ธิในการเปลีย่ น
ค�ำน�ำหน้านามตามกฎหมายกับคนข้ามเพศ (ร้อยละ 43.53 ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 42.01
เห็นด้วย) และสิทธิในการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ส�ำหรับ LGBT (ร้อยละ 52.69 ไม่เห็นด้วย
ร้อยละ 33.86 เห็นด้วย ส่วนอีกร้อยละ 13.18 ตอบว่าไม่แน่ใจ)
· ในจ�ำนวนร้อยละ 42 ของผู้ที่เห็นด้วยกับการให้สิทธิในการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามตาม
กฎหมายกับคนข้ามเพศ การเห็นด้วยดังกล่าวแบ่งเป็น การเห็นด้วยอย่างเต็มที่ร้อยละ
92.97 ส�ำหรับหญิงข้ามเพศทีไ่ ด้ผา่ นการแปลงเพศแล้ว และร้อยละ 81.75 ส�ำหรับชายข้าม
เพศที่ได้ผ่านการแปลงเพศแล้ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ผ่านการแปลงเพศมีเห็นด้วยเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ คือ ร้อยละ 25.48 ส�ำหรับกะเทย/สาวประเภทสอง และร้อยละ 25.29 ส�ำหรับทอม
ที่ยังไม่ได้ผ่านการแปลงเพศ88

87

88

ผลการส�ำรวจเบื้องต้นที่เผยแพร่ทางเฟซบุ๊คในวันที่ 6 และ 7 มีนาคม พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย โดยนฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
นักมานุษยวิทยา และผู้เชี่ยวชาญเพศวิถีที่หลากหลาย หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยชายและหญิงที่ท�ำการส�ำรวจนั้น
มีอายุ 15 ปีขึ้นไป. การที่สังคมไทยยังไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างชายข้ามเพศและทอม นิยามของค�ำว่า “ทอม” ในงานวิจัยนี้จึง
อาจหมายรวมถึงชายข้ามเพศด้วย. http://www.facebook.com/narupon.duangwises.1 [สืบค้นเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]
NIDA Poll: “สังคมไทยคิดอย่างไรกับเพศที่ 3”, แหล่งอ้างอิงเดิม
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4.2 โอกาสและการปฏิบัติต่อ LGBT ในโลกแห่งการท�ำงาน
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น LGBT ส่วนใหญ่ในการวิจัยเคยถูกเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบและในขั้นตอน
ต่างๆ ของการจ้างงานและอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกปฏิบัติในด้านการศึกษาและการฝึก
อบรม การเข้าถึงการจ้างงาน โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และสวัสดิการประกันสังคม
ผลการส�ำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับ รายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ยื่นเสนอต่อ
การประชุม สัมมนาว่าด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าค
เอเซียแปซิฟิก ใน พ.ศ. 2552 รายงานฉบับดังกล่างระบุถึงการขาดโอกาสและอคติต่อการศึกษาและ
การจ้างงาน นอกเหนือจาก ประเด็นอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทย รายงานฉบับนี้ยังได้ระบุถึงตัวอย่างการเลือกปฏิบัติที่ฝังรากลึกอยู่ในนโยบายกฎ
ระเบียบและอคติของข้าราชการ ที่มีต่อเพศทางเลือกอีกด้วย89
นอกจากนี้ ตัวอย่างการถูกเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิของคนที่มีความหลากหลายทางเพศใน
ประเทศไทย มีรายละเอียดบันทึกไว้อย่างชัดเจนในหนังสือ ชีวิตที่ถูกละเมิด: เรื่องเล่า กะเทย ทอม
ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์ขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของ LGBT อันเกี่ยวเนื่องกับหลัก
การยอกยาการ์ตา (ดูตารางที่ 4.1)
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R. Kobsirikarn: The work of the National Human Rights Commission of Thailand on human rights in relation to sexual orientation
and gender identity, op. cit.
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ตารางที่ 4.1
การฟ้องร้องของหญิงข้ามเพศต่อกระทรวงกลาโหม กรณีการใช้ค�ำพูดที่
เลือกปฏิบัติในเอกสาร ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (พ.ศ. 2549 – 2554)
ชีวติ ทีถ่ กู ละเมิด: เรือ่ งเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชาย
รักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดย
จันจิรา บุญประเสริฐ (บก.) (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธีรนาถ
กาญจนอักษร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และกองทุน
โลกฯ, 2554) อธิบายเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในหลักการยอก
ยาการ์ตา และให้ตัวอย่างการละเมิดสิทธิดังกล่าวใน
ประเทศไทย ได้แก่:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สิทธิความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
สิทธิในการยอมรับเบื้องหน้ากฎหมาย
สิทธิในการศึกษา
สิทธิในการงาน
สิทธิในความมั่นคงทางสังคมและมาตรการป้องกันทางสังคม
สิทธิในการเข้าถึงมาตรฐานด้านสุขภาพที่สูงที่สุด
การคุ้มครองจากทุรเวชปฏิบัติ
สิทธิในการสร้างครอบครัว
สิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหว
สิทธิในความเป็นส่วนตัว
สิทธิเสรีภาพในความคิดเห็นและการแสดงออก
สิทธิการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม

ที่ ม า: จั น จิ ร า บุ ญ ประเสริ ฐ (บก.) ชี วิ ต ที่ ถู ก ละเมิ ด : เรื่ อ งเล่ า กะเทย ทอม ดี้ หญิ ง รั ก หญิ ง
ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิธีรนาถ กาญจนาอักษร
สมาคมฟ้ า สี รุ้ ง แห่ ง ประเทศไทย และกองทุ น โลกฯ, 2554), http://teeranat.com/index.
php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=27 [สืบค้นเมื่อ 12 ก.พ. 2557]
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4.2.1 การศึกษาและการฝึกอบรม
การศึกษาและการฝึกอบรมเป็นอีกประเด็นหนึง่ ทีม่ กี ารเลือกปฏิบตั อิ ย่างแพร่หลาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกล่าวว่า
เคยได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างและถูกเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบ ตั้งแต่ทางเลือกในการศึกษา
ที่จ�ำกัด ระเบียบการแต่งกายในสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อโอกาสและการปฏิบัติ
ต่อ LGBT ไปจนถึงการถูกกีดกันไม่ให้เลือกเรียนในบางสาขาวิชาหรือเข้าร่วมในการฝึกอบรมบางอย่าง
ทัง้ นี้ ดูเหมือนว่าคนข้ามเพศจะมีประสบการณ์ในการถูกเลือกปฏิบตั ทิ งั้ ทางตรง (เปิดเผย) และทางอ้อม
(แฝงเร้น) มากกว่ากลุ่มอื่นๆ
ก) ความกดดันและอคติต่อโอกาสในการศึกษาและฝึกอบรม
· ชายรักชายที่ให้ข้อมูลมักไม่มีความรู้สึกถูกกดดันจากครอบครัวในเรื่องของการศึกษา
มากนัก แต่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศและทอมบางส่วนเปิดเผยว่า ต้องสูญเสียการ
สนับสนุนจากครอบครัวในเรื่องของการศึกษา หลังจากที่เปิดเผยตัวตนทางเพศใน
ครอบครัว
· ครอบครัวจ�ำนวนมากไม่สนับสนุนลูกทีเ่ ป็นกะเทยให้ศกึ ษาเล่าเรียนต่อ โดยเฉพาะใน
สาขาอาชีพที่ “หนัก” ทางวิชาการ และมีสถานะทางสังคมสูง เช่น สาขาการแพทย์
กฎหมาย หรือวิศวกรรม เนื่องจากคิดว่าเด็กจะไม่ได้รับการยอมรับในการท�ำงานดังกล่าว
อยู่ดี ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศบางคนกล่าวว่าตนได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว
ให้เลือกสาขาวิชาที่ “ง่าย” (เช่น มนุษยศาสตร์หรือรัฐศาสตร์) ครอบครัวมักเห็นว่ากะเทย
จะมีโอกาสมากกว่าในงานสายบันเทิง หรือ สายบริการ นอกจากนั้น พ่อแม่บางรายยัง
ส่งเสริมให้เรียนรู้ทักษะที่ช่วยให้สร้างรายได้ในธุรกิจ นอกระบบ ตัวอย่างเช่น นักวิชาการ
และนักเคลือ่ นไหวด้านสิทธิทเี่ ป็นคนข้ามเพศรายหนึง่ กล่าวว่า แม่ของตนได้เสนอว่าจะเปิด
ร้านสปาให้แม้ว่าตนจะไม่ได้มีความสนใจในงานประเภทนี้เลยก็ตาม
· บางครั้งผู้ที่เป็นครูก็แนะน�ำให้นักเรียนที่เป็น LGBT เลือกสาขาวิชาที่ครูเองเชื่อว่า
“เหมาะสม” ส�ำหรับนักเรียน LGBT โดยทั่วไปนักเรียนที่เป็น LGBT มักไม่ได้รับการ
ส่งเสริมให้เรียนในสาขาศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าครูต้องเป็น “แบบอย่างที่ดี”
ให้กับนักเรียน ซึ่งในบริบทของสังคมไทยนั้นหมายความว่าต้องเป็นหญิงหรือชายเท่านั้น
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· รายงานฉบับหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน พ.ศ. 2552 ระบุว่า
สถานศึกษาบางแห่งมีนโยบายไม่อนุญาตให้รับนักศึกษาที่เป็นคนข้ามเพศเข้า
ฝึกสอน ในท�ำนองเดียวกัน ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีรายงานว่าโรงเรียน
นักเรียนชายล้วนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ปฏิเสธการฝึกสอนของนักศึกษาที่เป็นคน
ข้ามเพศรายหนึ่ง ด้วยเหตุผลว่าผู้ฝึกสอน “ไม่มีความเหมาะสมส�ำหรับนักเรียน”90
· ผู้ให้ข้อมูลบางคนอ้างถึงกรณีที่อาจารย์มหาวิทยาลัยในคณะแพทยศาสตร์กีดกันไม่ให้
นักศึกษาที่เป็นคนข้ามเพศเป็นศัลยแพทย์ และแนะน�ำให้เรียนสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
แทน โดยให้เหตุผลว่าการเป็นศัลยแพทย์จ�ำเป็นต้องมี “ภาวะจิตปกติ” นอกจากนั้น
นักศึกษาที่เป็นคนข้ามเพศมักไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนในสาขาวิชาจิตวิทยา
เนื่องจากถูกมองว่าเป็นบุคคล “ผิดปกติ” ทางจิต
· ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
รายงานว่า ตนมีเพือ่ นทีเ่ ป็นคนข้ามเพศในสมัยมัธยมทีไ่ ม่เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย
หรือเลือกทีจ่ ะลาออกจากโรงเรียนมัธยม ส่วนหนึง่ เพราะสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เป็นมิตรทีโ่ รงเรียน
และความต้องการอิสรภาพในการแสดงออก ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกลุม่ นีก้ ล่าวว่า คนข้ามเพศจากชาย
เป็นหญิงหลายคนต้องการมีสรีระเช่นผู้หญิง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการหารายได้
เพือ่ น�ำมาเป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ เปลีย่ นแปลงสรีระทางเพศของตน แหล่งรายได้โดยปกติมกั มา
จากการขายบริการทางเพศ เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่จ�ำเป็นต้องใช้
คุณสมบัติด้านการศึกษาหรือวิชาชีพ
ข) ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาข้ามเพศ
· นักเรียนนักศึกษาทุกระดับในประเทศไทยต้องแต่งกายตามระเบียบ ในช่วง พ.ศ. 2555 และ
ต้นปี 2556 มีรายงานผ่านสื่อต่างๆ เกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็นคนข้ามเพศมี
ปัญหาในเรือ่ ง ของกฎระเบียบการแต่งกาย ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นคนข้ามเพศในงานวิจยั นีย้ นื ยัน
ว่ากฎระเบียบดังกล่าว ส่งผลต่อนักเรียนทีเ่ ป็นคนข้ามเพศหลายคนจริง ทัง้ ต่อนักศึกษาข้าม
เพศจากชายเป็นหญิง (กะเทย สาวประเภทสอง และหญิงข้ามเพศ) และจากหญิงเป็นชาย
(ทอมและชายข้ามเพศ)
90

“เกย์นที เล็งยื่น รมว. ศธ. เพื่อเพศที่สามฝึกสอนได้”, ใน Voice TV, 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555, http://news.voicetv.co.th/thailand/40940.
html [สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]; “นิสิตฝึกสอนโวยโรงเรียนดังไม่รับสาวประเภทสอง”, ใน MThai, 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555,
http://news.mthai.com/general-news/168142.html [สืบค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]
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· ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศจากชายเป็นหญิงหลายคนกล่าวว่า เพศวิถีของตนเป็นเหตุผล
ส�ำคัญในการเลือกสาขาวิชาในระดับมหาวิทยาลัย และด้วยข้อจ�ำกัดในเรือ่ งของ
กฎระเบียบการแต่งกายในสถาบันหลายแห่ง นักศึกษาเหล่านั้นจึงตัดสินใจเลือก
สถาบันที่ไม่เข้มงวดเกี่ยวกับระเบียบการแต่งกายนัก หรือสถาบันที่อนุญาตให้
นักศึกษาข้ามเพศแต่งกายเป็นเพศหญิงได้ เช่น ผู้ให้ข้อมูลทอมรายหนึ่งกล่าวว่า
ตนตัดสินใจทีจ่ ะเลือกเรียนในสายอาชีพแทนโรงเรียนมัธยมทัว่ ไป เพราะไม่ตอ้ งการ
ใส่กระโปรง
· ตามกฎระเบียบแล้ว นักเรียนในโรงเรียนสายสามัญ (มัธยมและประถม) ไม่ได้รับ
อนุญาตให้แต่งกายข้ามเพศได้ อย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยทีเ่ ป็นหญิงหรือ
ชายข้ามเพศมักได้รับอนุญาตอย่างไม่เป็นทางการจากบางสถาบันที่ศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนอาชีวะ/เทคนิคส่วนใหญ่ ให้แต่งกายตรงข้ามกับ
เพศก�ำเนิดของตนได้ ส่วนนักศึกษาทีเ่ รียนในสถาบันทีไ่ ม่อนุญาตให้ทำ� เช่นนัน้ ก็มกั
แอบแต่งกายข้ามเพศ โดยมักจะใช้วิธีแอบซ่อนหลังห้อง ในชั้นเรียนใหญ่ๆ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกจับและท�ำโทษเพราะฝ่าฝืนกฎระเบียบการแต่งกาย โดยปกติแล้ว
เพศโดยก�ำเนิดของนักศึกษากลุม่ นีจ้ ะไม่ถกู เปิดเผย จนกว่าจะมีการตรวจบัตรประจ�ำ
ตัวเวลาเข้าห้องสอบ
·

อาจารย์หรือเจ้าหน้าทีใ่ นมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยส่วนใหญ่มกั แสร้งท�ำเป็นไม่รไู้ ม่เห็น
ต่อการฝ่าฝืนกฎระเบียบโดยนักศึกษาข้ามเพศ แต่ครูผู้สอนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระท�ำ
ดังกล่าว ก็มกั ลงโทษนักศึกษาผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นคนข้ามเพศบางส่วนกล่าวว่า ตนรูส้ กึ ตกเป็น
เป้าของการถูกท�ำโทษโดยครูอาจารย์บางคน

· นักศึกษาที่ถูกพบว่าฝ่าฝืนกฎระเบียบการแต่งกายบางครั้งจะถูกตัดคะแนนในห้องเรียน
การตัดคะแนนด้วยเหตุผลดังกล่าวพบทั้งในโรงเรียนระดับมัธยม91 และสถาบันในระดับ
อุดมศึกษา92
91

92
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โรงเรียนในระบบในประเทศไทยมีกฎระเบียบการแต่งกายที่เข้มงวดส�ำหรับนักเรียนหญิงและชาย การแต่งกายข้ามเพศยังคงเป็นเรื่องที่ห่าง
ไกลความเป็ น จริ ง นั ก เรี ย นชายที่ ท าลิ ป สติ ก หรื อ ไว้ ผ มยาวมากกว่ า รองทรงอาจถู ก ท� ำ โทษ และนั ก เรี ย นหญิ ง อาจถู ก ท� ำ โทษหาก
ไว้ผมสั้นหรือใส่เข็มขัดต�่ำกว่าเอวเกินไป
สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยมีคะแนนความประพฤติส�ำหรับนักเรียน หากนักเรียนมีปัญหาความประพฤติก็จะถูกตัด คะแนน
ตามทีก่ ำ� หนดขึน้ อยูก่ บั ว่าความผิดนัน้ หนักเบาเพียงใด โทษทีห่ นักทีส่ ดุ หรือเมือ่ ถูกตัดคะแนนจนถึงระดับหนึง่ อาจส่งผลให้นกั เรียน ถูกไล่ออก
ได้ ซึ่งการถูกตัดคะแนนดังกล่าวเป็นการตัดคะแนนในลักษณะสะสมไปเรื่อยๆ
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ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ นิสิตนักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้อง (ตรงตามเพศก�ำเนิด)
ในการเข้าห้องสอบ ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้นักศึกษาข้ามเพศหลายคนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้า
สอบในหลายมหาวิทยาลัย
· นักศึกษามหาวิทยาลัยทอมรายหนึ่งใส่กางเกงขณะส่งรายงาน ซึ่งหน้าปกของ
รายงานระบุคำ� น�ำหน้านามว่า “นางสาว” นักศึกษารายนีถ้ กู ต�ำหนิหน้าชัน้ เรียน และ
ถูกบอกให้แต่งกายเป็นเพศหญิง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการตรวจรายงาน93
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นชายข้ามเพศรายหนึง่ ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าสอบ เพราะไม่ยอมใส่
กระโปรงท�ำให้ นักศึกษารายนี้ไปสมัครเรียนที่ใหม่และสามารถจบการศึกษาได้ใน
ที่สุด แต่เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้นักศึกษารายนี้ต้องสูญเสียเวลาในการเรียนไป94
· นักศึกษาซึง่ มีอาการเพศก�ำกวมรายหนึง่ ต้องลาออกจากมหาวิทยาลัย สาเหตุสว่ น
หนึ่งคือ กฎระเบียบในการแต่งกาย และแรงกดดันเพราะอัตลักษณ์ทางเพศที่
“ก�ำกวม” ของตน95
· นักศึกษาหญิงข้ามเพศเอกวิชาศึกษาศาสตร์รายหนึง่ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถูก
ห้ามไม่ให้แต่งกายเป็นหญิงในการฝึกสอนซึ่งมีระยะเวลาหนึ่งปี มหาวิทยาลัยยังขู่
ว่าจะไม่อนุญาตให้จบการศึกษาหากยังดื้อดึงที่จะใส่เครื่องแบบนักศึกษาหญิง
(ดูตารางที่ 4.2)

93

94
95

จันจิรา บุญประเสริฐ (บ.ก.): ชีวติ ทีถ่ กู ละเมิด: เรือ่ งเล่า กะเทย ทอม ดี้ หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ,
กรุงเทพฯ: มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และกองทุนโลกฯ, 2554, หน้า 34-35
กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล, สัมภาษณ์, กรุงเทพฯ, 16 กันยายน พ.ศ. 2555
นาดา ไชยจิตต์, ไทยพีบีเอส, เวทีสาธารณะ “เพศไม่เสมอภาค” ตอนที่ 1: http://www.youtu.be/vSb-TDwoFSs [สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน
พ.ศ. 2556]
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ตารางที่ 4.2
นักศึกษาหญิงข้ามเพศถูกห้ามไม่ให้แต่งเครื่องแบบหญิงในการฝึกสอน
อินทุกร สิทธิวงศ์ นักศึกษาวัย 22 ปี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก�ำลังจะเรียนจบการศึกษาในปีสี่ อินทุกรเกิดมาเป็นผู้ชาย แต่ปัจจุบันใช้ชีวิตเช่นผู้หญิง
อินทุกรสวมใส่เครือ่ งแบบนักศึกษาหญิงเช่นเดียวกับเพือ่ นนักศึกษาข้ามเพศตัง้ แต่อยูป่ หี นึง่
อินทุกรต้องฝึกสอนเป็นเวลาหนึ่งปีเช่นเดียวกับเพื่อนนักศึกษาเอกศึกษาศาสตร์คนอื่นๆ
หลังจากที่เรียนมาเป็นเวลาสี่ปี ตามข้อก�ำหนดระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์
อินทุกรสามารถหาโรงเรียนทีร่ บั เธอเป็นครูฝกึ สอนได้ แต่ถกู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หา้ มไม่
ให้ใส่เครื่องแบบนักศึกษาหญิงในการฝึกสอน โดยอ้างกฎระเบียบการแต่งกายของ
มหาวิทยาลัยและให้เหตุผลว่าในฐานะครูฝกึ สอนเธอต้องเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน
หากเธอยืนกรานทีจ่ ะใส่เครือ่ งแบบนักศึกษาหญิงเธอจะไม่ได้รบั อนุญาตให้ฝกึ สอนและจะ
ไม่จบการศึกษา
ผู้อ�ำนวยการของโรงเรียนที่รับอินทุกรเป็นครูฝึกสอนได้รับรองว่า ทางโรงเรียนไม่มีปัญหา
กับการแต่งกายของอินทุกร แต่ก็ให้การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย ด้วยความช่วย
เหลือจากมูลนิธเิ อ็มพลัสและมูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษร อินทุกร ได้ยนื่ ร้องเรียนต่อคณะ
ศึกษาศาสตร์อีกครั้งแต่ก็ไม่เป็นผล ในขณะเดียวกัน อินทุกรเองก็ถูกต�ำหนิจากเพื่อน
นักศึกษารวมทั้งเพื่อนคนข้ามเพศฐานที่ “สร้างปัญหาโดยไม่จ�ำเป็น” เนื่องจากนักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ขา้ มเพศ คนอืน่ ๆ เลือกทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการแต่งเครือ่ งแบบ
ชายในการฝึกสอนเป็นเวลาหนึ่งปี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รบั แจ้งเกีย่ วกับกรณีของอินทุกรและเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือ โดยการพูดคุยกับ คณะบริหารของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยอนุญาต
ให้อินทุกรแต่งเครื่องแบบหญิงในการฝึกสอนได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การอนุญาต
ดังกล่าวเป็นการอนุญาตให้เฉพาะอินทุกรเท่านั้น ไม่รวมถึงนักศึกษาข้ามเพศฝึกสอนคน
อื่นๆ ที่ต้องการแต่งกายข้ามเพศในอนาคต
ที่มา: อินทุกร สิทธิวงศ์, สัมภาษณ์, เชียงใหม่, 20 ต.ค. 2555; พงศ์ธร จันทร์เลื่อน, ผู้ประสานงานมูลนิธิ
เอ็มพลัส, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 26 มิ.ย. 2556
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· นักศึกษาที่จบการศึกษาจะต้องแต่งกายให้ “ถูกต้อง” ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ในกรณีที่มีรายงานในสื่อเมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่านักศึกษาข้ามเพศจากชายเป็นหญิงที่จบการ
ศึกษากลุม่ หนึง่ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ยน่ื ร้องเรียนต่อทางมหาวิทยาลัยให้อนุญาต
ให้สามารถแต่งเครื่องแบบนักศึกษาหญิงใต้เสื้อครุย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อนุญาต
เป็นรายบุคคล โดยมีข้อแม้ว่านักศึกษารายนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าตนมีอาการ
“จิตใจตรงข้ามกับเพศ” หรือมีสภาพจิตใจที่จ�ำเป็นต้องแต่งกายเป็นหญิง96
· หลังจากที่ได้เห็นนักศึกษาข้ามเพศจากชายเป็นหญิงได้รับอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบ
นักศึกษาหญิงได้ นักศึกษาที่เป็นทอมก็เริ่มเรียกร้องความเสมอภาคส�ำหรับตนเองบ้าง
นักศึกษาทอมในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทาร้องเรียนว่า การที่ตนไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใส่กางเกง ในขณะที่นักศึกษาหญิงข้ามเพศ ได้รับอนุญาตให้ใส่กระโปรงได้ หรือการ
ที่อาจารย์ผู้หญิงสามารถใส่กางเกงได้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม นักศึกษาที่เป็นทอมยัง
ประสบปัญหาถูกสั่งให้ออกจากห้องเรียนโดยอาจารย์บางคนอีกด้วย97
ค) การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่อนักเรียนที่เป็นกะเทยหรือเกย์ในโรงเรียนสหศึกษา
· ผู้ให้ข้อมูลกะเทยในทุกระดับการศึกษาหลายคนเคยเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งโดยมาก
เป็นเพราะความสนใจส่วนตัว แต่บางครั้งก็เกิดจากการที่ครูผู้สอนคาดหวังว่านักศึกษา
กะเทยจะต้องมี “ทักษะพิเศษ” ในกิจกรรมด้านวัฒนธรรม เช่น การเต้นร�ำ การแสดง
บนเวที การจัดดอกไม้ การจัดงาน อีเวนท์ ฯลฯ
· ผู้ให้ข้อมูลหลายคนรายงานว่าเคยได้รับเลือกโดยครูหรือเพื่อนในห้องเรียน ให้เป็น
ตัวแทนห้องหรือผู้น�ำในการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การโต้วาที
หรือการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะการแข่งวอลเล่ย์บอล เป็นต้น แม้ว่าเมื่อมองในแง่
หนึ่งอาจดูเหมือนว่านั่นคือ การยอมรับในความสามารถและความเป็นผู้น�ำ แต่ใน
อีกแง่หนึ่งผู้ให้ข้อมูลกลุ่มนี้กลับรู้สึกว่าเป็นความคาดหวังที่ตนไม่สามารถปฏิเสธ
และจะต้องท�ำให้ได้

96

97

“ธรรมศาสตร์ไฟเขียว บัณฑิตแต่งหญิงไปรับปริญญา”, ใน ไทยรัฐ,16 สิงหาคม พ.ศ. 2555, http://www.thairath.co.th/content/
newspaper/283898 [สืบค้นเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555]; “Thammasat transgenders permitted to wear female graduation gown
gets nods from Higher Education Commission,” in The Nation, 16 Aug. 2012, http://www.nationalmultimedia.com/national/Thammasattransgenders-permitted-to-wear-female-gr-30188451.html [สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555]
“Tomboy students seek equality,” in Bangkok Post, 5 Feb. 2013, http://www.bangkokpost.com/news/local/334356/tomboy-studentsseek-equality; พัชรินทร์ ทองภักดี และ วราภรณ์ รัตนมงคล: ทอม ทวงสิทธิสวมกางเกง นักศึกษาชายยังแต่งกายข้ามเพศได้”, ใน Sunandha
News, 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, http://sunandhanews.com/2011-10-14-04-41-27/81-education/1813-2013-02-01-03-21-10.html
[สืบค้นเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556]
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· บางคนรูส้ กึ ว่าการเรียนของตนได้รบั ผลกระทบ เช่น ในขณะทีค่ รูบางคนต้องการ
ให้นกั เรียนกะเทยท�ำกิจกรรมนอกห้องเรียนในระหว่างการเรียนหรือการสอบ แต่ก็
ยังคงถูกทำโทษโดยครูคนอืน่ ทีไ่ ม่ยอมรับการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมดังกล่าวของ
ตน ซึ่งรูปแบบของการลงโทษ ได้แก่ การไม่ให้คะแนนเข้าเรียน หรือไม่อนุญาตให้
สอบซ่อมได้
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากคนข้ามเพศชายเป็นหญิง 3 คนรายงานว่า ตอนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูต่ นเคยสมัคร
สอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนการศึกษา (ต่างเวลาและต่างวาระ) สองในสามไม่ผ่านสัมภาษณ์
และอีกหนึ่งคนได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้ไป นักเรียนคน
แรกสอบผ่านข้อเขียน และได้รบั ทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพือ่ ไปศึกษาต่อในโรงเรียน
มัธยมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดแต่ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมารู้ในภายหลังว่า
ตนถูกปฏิเสธ เพราะโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ในตอนนั้นคิดว่าตัวแทนที่ได้รับทุนการศึกษา
ของโรงเรียนซึง่ เป็นนักเรียนกะเทยจะส่งภาพลักษณ์ทไี่ ม่ดตี อ่ โรงเรียน นักศึกษาอีกคนหนึง่
สมัครขอรับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศญี่ปุ่น และสอบผ่านข้อเขียนแต่ก็
ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ซึ่งในขั้นตอนการสัมภาษณ์นั้นผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่าตนถูกถามแต่ค�ำถาม
เกี่ยวกับเพศวิถีของตนเท่านั้น ไม่มีค�ำถามเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรงเลย คนที่สามสอบ
ผ่านและได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว แต่ก่อนจะได้เดินทางไปเรียน
จริงๆ ได้รับ การแจ้งจากทางหน่วยงานที่สมัครสอบว่าไม่สามารถไปได้เพราะ “คนญี่ปุ่นไม่
ยอมรับคนข้ามเพศ”98
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเกย์หลายคนบอกว่า ตนพยายามปกปิดเพศวิถขี องตนตอนทีเ่ ป็นนักเรียน
มัธยมและพยามยามหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนในชั้นเรียนที่เป็นเกย์หรือกะเทย เพราะ
กลัวว่าคนอื่นจะรู้ถึงเพศวิถีของตน หลายคนรู้สึกปลอดภัยที่จะเปิดเผยตัวตนเมื่อเข้าสู่
มหาวิทยาลัย หรือหลังจากจบมัธยมจากโรงเรียนในระบบสหศึกษา (โดยทั่วไปผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นกะเทยในโรงเรียนชายล้วน และทอมในโรงเรียนหญิงล้วนบอกว่ามีชวี ติ การเป็นนักเรียน
ที่น่าพึงพอใจ)
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· นักเรียนทีเ่ ปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์หรือกะเทยมักถูกล้อเลียน บางครัง้ ถูกรังแก
กลั่นแกล้ง หรือล่วงละเมิดทางวาจาและร่างกาย เพื่อให้อับอายโดยเพื่อนและ
ครูที่โรงเรียน (ดูรายละ เอียดเพิ่มเติมในข้อ 4.3.4)

4.2.2		 การเข้าถึงการจ้างงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รายงานเกี่ยวกับอุปสรรคหลายประการในการจ้างงาน
ส�ำหรับผู้สมัครงานที่เป็น LGBT ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการสมัคร นอกจากกฎระเบียบขององค์กร
ทีป่ ฏิเสธผูส้ มัครทีเ่ ป็นคนข้ามเพศแล้ว ผูส้ มัครทีเ่ ป็น LGBT มักถูกปฏิเสธงานในขัน้ ตอนการสัมภาษณ์
ผู้สมัครงานที่มีเพศวิถีที่แตกต่างอย่างชัดเจนมักต้องท�ำแบบทดสอบพิเศษทางจิตวิทยาที่ผู้สมัคร
ทั่วไปไม่ต้องท�ำ
แม้วา่ บางคนจะผ่านทัง้ การสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ ผูส้ มัครงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนข้ามเพศ
มักถูกปฏิเสธงานหลังจากทราบว่าเพศตามกฎหมายของตนไม่ตรงกับลักษณะเพศที่แสดงออก
(ดูกรณีตัวอย่างใน ตารางที่ 4.3) นอกจากนั้น เมื่อได้รับการว่าจ้าง ผู้สมัครที่เปิดเผยตนเองว่าเป็นคน
ข้ามเพศต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบการแต่งกายตามเพศก�ำเนิดทั้งที่ตนไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นอีกแล้ว99
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ100 ได้รับทราบถึงปัญหาการเข้าถึงการ
จ้างงานของคนข้ามเพศแล้ว
โดยทั่วไป หน่วยงานภาครัฐมีความเป็นมิตรต่อบุคคล LGBT น้อยที่สุด และมักจะกีดกันคนข้าม
เพศ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นคนข้ามเพศหลายคนตัดสินใจไม่เลือกงานในภาครัฐหรืองานราชการ ทีไ่ ม่อนุญาต
ให้ตนแสดง ออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศได้อย่างอิสระ และเลือกทีจ่ ะท�ำงานในองค์กรพัฒนาเอกชน ภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ หรือท�ำธุรกิจ ส่วนตัวแทนเกย์และหญิงรักหญิงหลายคนรู้สึกว่า ตนไม่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์เทียบเท่ากับลูกจ้างรักต่างเพศทั่วไป พร้อมกับไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศ
ของตนอย่างเกินขอบเขตที่ตนจะรับได้ เพื่อให้เข้ากับบรรทัดฐานรักต่างเพศที่ก�ำหนด

99

100

R. Kobsirikarn: The work of the National Human Rights Commission of Thailand on human rights in relation to sexual orientation
and gender identity, op. cit.
การน�ำเสนอเพาเวอร์พอยนท์โดยคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ซึ่งใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายในการรวม
LGBT ให้เป็นกลุ่มประชากรพิเศษ ในข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 4.3
หญิงข้ามเพศถูกละเมิดสัญญาจ้างและปฏิเสธการจ้างงานเพราะแต่งกาย
ข้ามเพศ
ภัคจิรา วิศวกรสกาว อายุ 29 ปี ได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ใน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 (คดีหมายเลข 426/50) เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติเพราะ
เหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ภัคจิราได้สมัครงานและได้รับการว่าจ้างในต�ำแหน่ง
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานขายในบริษทั Sartorius (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึง่ ขายอุปกรณ์หอ้ งปฏิบตั ิ
การ สัญญาว่าจ้างได้ท�ำขึ้นในวันเดียวกันและระบุวันเริ่ม งานเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2550 และเงินเดือนเริม่ ต้นที่ 18,000 บาท แต่ในวันที่ 5 กรกฎาคม ภัคจิราได้รบั โทรศัพท์
จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทซึ่งบอกเธอว่า บริษัทขอยกเลิกการว่าจ้างเนื่องจากส�ำนักงาน
ภูมิภาคในฮ่องกงไม่อนุมัติการว่าจ้างเหตุเพราะการแต่งกายข้ามเพศของเธอ
ภัคจิรายื่นร้องเรียนต่อศาลแรงงานกลางในกรุงเทพฯ (คดีด�ำหมายเลข 6097/2550) เรียก
ร้องให้บริษทั Sartorius ยอมรับการว่าจ้างของเธอ หรือจ่ายค่าชดเชยในการละเมิดสัญญา
ว่าจ้างเป็นจ�ำนวนเงิน 216,000 บาท ศาลแรงงาน กลางแนะน�ำให้คู่กรณีไกล่เกลี่ย ส่งผล
ให้การฟ้องร้องดังกล่าวสามารถตกลงกันได้ ซึ่งบริษัทยินดีจ่ายค่าชดเชย เป็นจ�ำนวนเงิน
63,000 บาท โดยมีข้อแม้ว่าโจทก์ต้องถอนฟ้องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการสืบสวนกรณีนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพบว่าบริษัท Sartorius ไม่ได้มี
ข้อบังคับทีป่ ฏิเสธผูส้ มัครงานทีแ่ ต่งกายข้ามเพศ หลังจากการตัดสินคดีความคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แจ้งต่อบริษัท Sartorius ว่าการปฏิเสธการจ้างงานด้วยเหตุแห่ง
อัตลักษณ์ทางเพศและการแต่งกายข้ามเพศเป็นการเลือกปฏิบัติที่จะกระท�ำมิได้ คณะ
กรรมการสิทธิฯ ยังได้ขอให้กระทรวงแรงงานแจ้งต่อหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ว่าการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ต ่ อ บุ ค คลที่ มี เ พศวิ ถี ห ลากหลายจะกระท� ำ มิ ไ ด้ ภ ายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อีกทั้งต้องแจ้งต่อองค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ให้
ตระหนักถึงสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศทีค่ วรมีเสรีภาพจากการเลือกปฏิบตั ิ (ในการ
จ้างงาน เพราะเหตุแห่งอัตลักษณ์ทางเพศ)
ที่มา: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย

68

ผลการวิ จั ย

ก) การกีดกันคนข้ามเพศจากงานประจ�ำทั่วไป
· ในกลุ่ม LGBT ทั้งหมด คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (กะเทยและสาวประเภทสอง)
รายงานว่า มีโอกาสน้อยที่สุดในการเข้าถึงการจ้างงานประจ�ำทั้งในภาครัฐและภาค
เอกชน คนข้ามเพศส่วนใหญ่มัก “เลือกที่จะไม่ท�ำ” งานในกระแสหลัก ยกเว้นส่วนน้อยที่
มีการศึกษาและความสามารถสูงจริงๆ
· คนข้ามเพศมักรูส้ กึ ถูกกีดกันจากการจ้างงานในภาครัฐ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามระเบียบ
การแต่งกายชายหรือหญิงอย่างเคร่งครัด การทีค่ นข้ามเพศจากชายเป็นหญิงจะได้รบั
การว่าจ้างในภาครัฐได้นนั้ จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบการแต่งกายเป็นเพศชาย รวม
ถึงการต้องตัดผมสัน้ หรือต้องใส่วกิ เนือ่ งจากยังถือว่าเป็นผูช้ ายตามกฎหมาย ส่งผล
ให้คนกลุม่ นีไ้ ม่สามารถหรือไม่เต็มใจปฏิบตั ติ าม และต้องสูญเสียโอกาสการจ้างงาน
ในภาครัฐทีใ่ ห้สวัสดิการมากมาย
· หญิงข้ามเพศคนหนึ่งได้สะท้อนประสบการณ์ส่วนตัว ในการสมัครงานและการ
ท�ำงานในระบบราชการว่า “ในตอนที่สอบสัมภาษณ์ต้องตัดผมสั้น และแต่งตัวเป็น
ผู้ชาย เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าท�ำงาน เมื่อผ่านเข้ามาท�ำงานก็ยัง
ไว้ผมสั้น แต่เปิดเผยให้ผู้บังคับบัญชารับรู้ และเริ่มแต่งตัวตามปกติ คือเป็นผู้หญิง
ใส่กระโปรง”101
· ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีสัญญาณแสดงถึงการยอมรับคนข้ามเพศมากยิ่งขึ้นในงานบาง
ประเภท ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2554 สายการบินพีซีแอร์ของไทย ได้ประกาศนโยบาย
รับพนักงานต้อนรับบน เครื่องบินที่เป็นคนข้ามเพศ102 และสื่อต่างๆ ในระดับสากลลงพาด
หัวข่าว ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 นักการเมืองท้องถิน่ ข้ามเพศรายหนึง่ ในจังหวัดน่าน
ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกในประเทศไทย103

101
102
103

มนตรกานต์ เกตุแก้ว, ความเห็นเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศรายงานว่ามีเพียงคนข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศแล้วเท่านั้นที่ได้งาน
“Transgender wins PAO seat,” in Bangkok Post, 29 May 2012, http://www.bangkokpost.com/news/politics/295482/transgenderwins-pao-seat [สืบค้นเมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555]; ดูประกอบ P. Winn: “Thailand: Transgender diva seeks political office,” in Global
Post, 26 May 2012, http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/asia-pacific/thailand/120525/transgender-candidate-yolladanok-suanyot-politics-elections [สืบค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555]
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และก็เป็นครั้งแรกอีกเช่นกันที่คนข้ามเพศได้รับเลือกเป็นนายก สมาคมผู้ก�ำกับภาพยนตร์
แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555104 แต่พัฒนาการก้าวหน้าเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นน้อยมาก
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข้ามเพศบางคนทีม่ กี ารศึกษาต�ำ่ กว่าระดับมหาวิทยาลัยและเคยท�ำงานนอกระบบ
ในงานภาคบริการระดับล่างหรืองานบริการทางเพศกล่าวว่า ตนรูส้ กึ ว่าภาพลักษณ์การเป็น
คนข้ามเพศของตน “ไม่เหมาะ” กับงานประจ�ำทั่วไป จริงๆ แล้วต้องการที่จะท�ำงานประจ�ำ
และแต่งตัวเป็นผู้หญิง แต่อาชีพส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ท�ำเช่นนั้นได้105
· การถูกปฏิเสธการจ้างงานซ�้ำแล้วซ�้ำอีก ท�ำให้คนข้ามเพศที่ต้องการหางานสูญเสีย
ก�ำลังใจ ผู้ให้ข้อมูลบางคนในการสนทนากลุ่มที่ศูนย์ซิสเตอร์พัทยากล่าวว่าได้สมัครงาน
หลายอย่าง เช่น พนักงานขาย พนักงานโรงแรม และพนักงานศูนย์บริการข้อมูล แต่ก็ถูก
ปฏิเสธ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เหตุเพราะอัตลักษณ์ข้ามเพศของตน ผู้ให้ข้อมูลรายหนึ่ง
กล่าวว่าใบสมัครของตนถึงกับถูกฉีกต่อหน้า
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข้ามเพศจากชายเป็นหญิงจากการสนทนากลุม่ หลายกลุม่ กล่าวถึงประสบการณ์
ในการถูกปฏิเสธการจ้างงาน แม้ว่าจะสอบผ่านข้อเขียนแต่ก็ถูกปฏิเสธหลังจากการ
สัมภาษณ์ ดังเช่น ในกรณีการตัดสินของศาลในคดีปฏิเสธการจ้างงานคนข้ามเพศรายหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2550 หลังจาก ที่ได้เซ็นสัญญาว่าจ้างแล้วเพราะการ “แต่งกายข้ามเพศ” (ดูตาราง
ที่ 4.3) นอกจากนั้น คนข้ามเพศซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเหมือนคนอื่นๆ ก็ยังมัก
ถูกปฏิเสธการจ้างงานเช่นกัน ผู้ให้ข้อมูลบางรายกล่าวว่า ตนไปสมัครงานพร้อมกับเพื่อน
หญิงรักต่างเพศหรือเกย์ซงึ่ มีคณ
ุ สมบัตเิ ท่าเทียมกัน หรือบางครัง้ น้อยกว่า เพือ่ นกลับได้รบั
การจ้างงานในต�ำแหน่งเดียวกันแต่ตนไม่ได้
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ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ อ�ำนวยการสร้างภาพยนตร์ซึ่งมักเกี่ยวกับเรื่องราวของ LGBT ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง “I’m fine, Sabaidee Kha”
ซึง่ สะท้อนชีวติ ของสาวประเภทสองในสังคมไทยได้รบั รางวัลภาพยนตร์สนั้ ยอดเยีย่ มในประเทศไทยในปี 2551 ธัญญ์วาริน ยังเป็นที่ รูจ้ กั เป็น
อย่างดีจากภาพยนตร์เรื่อง “Insects in the Backyards” ซึ่งได้ฉายในเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อทั่วโลกแต่กลับถูกห้ามฉายใน ประเทศไทย
เนื่องจากเนื้อหาด้านเพศ (ที่เกี่ยวกับคนรักเพศเดียวกัน/คนข้ามเพศ) ที่ “ไม่เหมาะสม”
สนทนากลุ่ม ศูนย์ซิสเตอร์, พัทยา, 5 กันยายน พ.ศ. 2555

ผลการวิ จั ย

· ผูท้ ำ� งานบริการทางเพศทีเ่ ป็นข้ามเพศหลายคนระบุวา่ จ�ำเป็นต้องท�ำงานบริการทางเพศ
เพราะไม่สามารถหางานประจ�ำได้ เหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึง่ ก็คอื งานบริการทางเพศ
เป็นงานทีม่ รี ายได้ดี คนข้ามเพศหลายคนได้รบั แรงกดดันในการพิสจู น์ตวั เองกับครอบครัว
และชุมชน โดยรายหนึ่งได้อธิบายว่า “คนอื่นชอบดูถูกหรือมองเราในแง่ลบ (เพราะเราเป็น
กะเทย) ปรามาสว่าเราไม่มีทางเอาดีได้ ซึ่งก็เป็นแรงผลักดันให้เราพิสูจน์ว่าคนเหล่านั้น
คิดผิด” วิธีหนึ่งที่ช่วยให้พิสูจน์ได้ก็คือ การหาเงินได้เยอะๆ ส่งเสียครอบครัว และ
การขายบริการจึงเป็นทางเลือกที่ท�ำได้เลย
· ในการประชุมเรื่องสิทธิมนุษยชนกับผู้เข้าประกวดหญิงข้ามเพศมิสทิฟฟานี่ในพัทยา เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ผู้เข้าประกวดได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการจ้างงาน
ดังนี้: “เรามักถูก ปฏิเสธการจ้างงานเพราะถูกตัดสินว่าเราผิดปกติ แตกต่าง และมีคุณค่า
น้อยกว่าผูช้ าย หรือผูห้ ญิง แต่ในความเป็นจริงเราก็มคี วามสามารถทีไ่ ม่แตกต่าง เราสามารถ
เป็นหมอ ทนาย ผู้พิพากษา ฯลฯ” จากการสนทนา สิ่งส�ำคัญประการแรกส�ำหรับ
ผู้เข้าประกวด คือการได้เปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามตามกฎหมาย และประการที่สอง คือการ
คุ้มครองสิทธิแรงงาน106
ข) การเปลี่ยนแปลงเอกสาร ส.ด. 43 ไม่มีผลกระทบที่ส�ำคัญในโอกาสการจ้างงานของคน
ข้ามเพศ
· จากการบอกเล่าของนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนข้ามเพศ การแก้ไขเอกสารยกเว้นการ
เกณฑ์ทหาร (ส.ด. 43) ทีอ่ อกให้กบั คนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร (จากค�ำว่า “โรคจิตถาวร”
เป็น “เพศภาวะ ไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด”) ช่วยท�ำให้ภาพลักษณ์ของคนข้ามเพศโดยทั่วไปใน
สังคมดีขึ้น แต่น่าแปลกใจว่า ในงานวิจัยครั้งนี้ ไม่มีผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นคนข้ามเพศในการ
สนทนากลุม่ รายใดเลยทีค่ ดิ ว่าการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีผลในทางบวกต่อชีวติ ของตน อีก
ทัง้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข้ามเพศไม่ได้คดิ ว่าการเปลีย่ นแปลงนีม้ ผี ลในการเพิม่ โอกาสในอาชีพการงาน
ของตนอย่างแท้จริง เนื่องจาก:
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทยและบริษัทมิสทิฟฟานี่, อายุเฉลี่ยของผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ทั้ง 27 คนอยู่ที่ 25
ปี. เจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์. ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมมนาสามารถดูได้ที่: http://www.thaiga.
com/index.php/events/2013/268-thai-transgender-alliance-announces-series-of-idahot-events [สืบค้นเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556]
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· ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศจากชายเป็นหญิงส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ ส.ด. 43 ในการสมัครงาน
เพราะสมัครงานที่ไม่ได้อยู่ในงานกระแสหลัก ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว
· ทีส่ ำ� คัญ อุปสรรคทีแ่ ท้จริงในการจ้างงานในกระแสหลักส�ำหรับคนข้ามเพศจาก
ชายเป็นหญิง คือการที่เพศตามกฎหมาย (เพศชาย) และการแสดงออกทาง
เพศ (เพศหญิง) ไม่ตรงกัน ซึ่งหมายความว่า แม้ ส.ด. 43 จะไม่ตีตราคนข้ามเพศ
ว่าเป็นผู้ที่ป่วยทางจิตแล้วก็ตาม แต่โอกาสในการจ้างงานในระบบก็ยังคงน้อยอยู่ดี
· ส�ำหรับคนทีท่ ำ� งานในองค์กรภาครัฐหรือเอกชนขนาดใหญ่ในปัจจุบนั ก็มกั ผ่านการ
เป็นนักเรียน ฝึกทหารในช่วงมัธยมปลายจึงไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารอีก
ค) การเลือกปฏิบัติในการว่าจ้างผู้สมัครงานที่เป็นทอมและชายข้ามเพศ
· กลุ่มอัญจารีซึ่งท�ำงานสนับสนุนสิทธิหญิงรักหญิง ได้รับรายงานอยู่บ่อยครั้งจากทอมและ
ชายข้ามเพศที่ขาดโอกาสเข้าถึงการจ้างงาน บางคนรายงานว่า ถูกถามอย่างตรงไปตรง
มาในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเพศวิถีของตนว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและถูกปฏิเสธการ
จ้างงานในที่สุด
· ทอมและชายข้ามเพศที่มีการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหลายคนไม่สามารถหางานได้ และ
รูส้ กึ ท้อแท้จากการถูกปฏิเสธหลายครั้งจนไม่สนใจที่จะหางานประจ�ำที่มีเงินเดือนอีก
ต่อไป ส่วนทอมและชายข้ามเพศทีไ่ ด้รบั การจ้างงาน ก็มกั จะประสบกับสภาพแวดล้อมการ
ท�ำงานที่ไม่เป็นมิตร และไม่เต็มใจหรือไม่สามารถทนท�ำงานต่อไปในสภาพนั้น หลายคน
ตัดสินใจเลือกท�ำธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการเล็กๆ เช่น การขายสินค้าหรือรับจ้าง เป็นต้น
· ชายข้ามเพศในวัยยี่สิบกว่าปีคนหนึ่ง ผู้ได้ผันตนเองมาเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อ
สิทธิหลากหลายทางเพศกล่าวว่า เขาจ�ำต้องใส่กระโปรงไปสมัครงาน และในการ
สัมภาษณ์งานก็มักจะถูกถาม แต่ค�ำถามในเรื่องส่วนตัว เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศ
และวิถีชีวิต ไม่เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ เช่น “ท�ำไมคุณถึงเลือกเป็นเพศนี้”
“คิดอย่างไรจึงอยากเป็นผู้ชาย” “คุณจะเข้าห้องน�้ำเพศไหน” เป็นต้น เขาเล่าว่า
ผู้สัมภาษณ์รายหนึ่งบอกเขาว่า “ที่นี่เราเปิดกว้าง แต่ก็ยังมีกรอบ คือการใส่เครื่อง
แบบ คุณใส่เครื่องแบบเพศหญิงมาท�ำงานได้ไหม” ในที่สุดเขาก็ได้งานกับธนาคาร
แห่งหนึ่ง แต่ก็ท�ำงานที่ธนาคารเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น เพราะไม่สามารถ
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ทนต่อการใช้วาจาเสียดสีล้อเสียนต่อ LGBT ในที่ท�ำงานนั้นโดยเพื่อนร่วมงานได้
โดยเฉพาะอย่างการล้อเลียนต่อเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงข้ามเพศ ซึ่งมัก
จะถูกถามทุกวันว่า “เธอล้างก้นหรือยัง” “ก้นของเธอสะอาดหรือไม่” ความกดดัน
ในหลายส่วนท�ำให้เขาต้องลาออกจากงาน และว่างงานอยู่สองปี เพราะเขาหมด
ความกล้าที่จะสมัครงานโดยต้องยอมใส่กระโปรง และกลัวการที่จะต้องเผชิญกับ
บรรยากาศการท�ำงานที่ไม่เป็นมิตรอีก107
· บางครัง้ ทอมทีห่ น้าตาไม่ดมี ากอาจได้รบั การว่าจ้าง แต่ถกู มอบหมายให้ไปท�ำงานทีอ่ ยู่
เบื้องหลัง จากการบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโรงแรม
พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่จา้ งกะเทยหรือทอมหากไม่หน้าตาดีจริงๆ โดยทัว่ ไป กะเทย หรือ
หญิงข้ามเพศ มักไม่ได้รบั การจ้างงานในฝ่ายต้อนรับ และทอมมักได้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าที่
ในส่วนแม่บา้ น เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งพบปะกับแขกของโรงแรม สาเหตุหนึง่ เป็นเพราะพนักงานต้อง
แต่งกายตามเพศ และโรงแรม ก็ไม่ตอ้ งการให้แขก “สับสน” กับเพศของพนักงาน อย่างไรก็ตาม
การว่าจ้างยังคงขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของบุคคลผูม้ อี ำ� นาจในการว่าจ้าง
(ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวส�ำหรับชาว LGBT ที่ให้บริการกับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
ซึ่งมักว่าจ้างพนักงานที่มีเพศวิถีแบบเดียวกันกับกลุ่มลูกค้า)
· โรงงานบางแห่งในนิคมอุตสาหกรรมมักชอบลูกจ้างที่เป็นทอม เนื่องจากถูกมองว่ามีความ
“ละเอียด” และ “คล่องแคล่ว” แบบผู้หญิง และ “แข็งแรง” แบบผู้ชาย เป็นเหตุให้มีการ
จ้างงานลูกจ้างที่เป็นทอมจ�ำนวนมากขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
· วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท เกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ทอมในโรงงาน
สองแห่งในนิคม อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดล�ำพูน108 พบว่า หัวหน้างานใน
สายการผลิตในโรงงานญีป่ นุ่ และโรงงานเยอรมัน ซึง่ มีพนักงานผูห้ ญิงเป็นส่วนมาก
ต้องการลูกจ้างที่เป็นทอมมากกว่าผู้หญิงทั่วไป เพราะทอมมักหยุดงานน้อยกว่า
และไม่หยุดลาพักเป็นระยะเวลานาน เช่น ลาคลอด นอกจากนั้น ลูกจ้างทอม
มักตรงต่อเวลาและเต็มใจที่จะท�ำงานอะไรก็ได้
107

108

ก้าวหน้า เสาวกุล, อาสาสมัครอัญจารีและประธานร่วมอิลก้าเอเชีย, ผูร้ ว่ มอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารงานวิจยั PRIDE ประเทศไทย,
กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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ง) การเข้าถึงการจ้างงานส�ำหรับชายรักชาย
· ชายเกย์ทมี่ ลี กั ษณะมีความเป็นชายสามารถเข้าถึงการจ้างงานได้ไม่แตกต่างจากชาย
รักต่างเพศ อย่างไรก็ตาม ชายเกย์ที่เปิดเผยและมีลักษณะไม่ค่อยเป็นผู้ชายมากมักมี
อุปสรรคในการหางานโดยทัว่ ไป ชายเกย์มกั ต้องปกปิดเพศวิถขี องตนและเปิดเผยตัวเอง
ในภายหลัง หากสถานที่ท�ำงานแห่งนั้นเป็นมิตรต่อเกย์ หรือหลังจากที่รู้สึกถึงความมั่นคง
ในหน้าที่การงานในระดับหนึ่งแล้ว
· ในงานราชการ ซึ่งค่อนข้างจะมีลักษณะวัฒนธรรมแบบอนุรักษย์นิยม ผู้ชายและผู้หญิงมัก
ถูกคาดหวังให้ประพฤติตนตามกรอบประเพณี ในแวดวงการศึกษาบางสาขา เช่น รัฐศาสตร์
กฎหมาย วิศวกรรม ศิลปกรรม หรือสาขาที่มีแต่ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ เช่น วิทยาลัยต�ำรวจ
หรือทหาร มักถูกมองว่า เป็นสาขาที่เหมาะกับผู้ชายมากกว่าสาขาอื่นๆ ส่วนชายเกย์ โดย
เฉพาะคนที่มีลักษณะไม่ค่อยเป็นชายมาก มักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในสาขาต่างๆ
ดังกล่าว เมือ่ เปรียบเทียบกับสาขาวิชาที่ “เบาๆ” เช่น ภาษา การสือ่ สาร หรือ ประชาสัมพันธ์
เป็นต้น ชายเกย์รายหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยกล่าวว่า ตนถูก
ปฏิเสธจากเพื่อนร่วมงานในมหาวิทยาลัยบางแห่ง
· นักจิตวิทยาผู้เป็นเกย์คนหนึ่ง กล่าวว่า เขาต้องลดการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทาง
เพศของตนในการท�ำงานเพือ่ รักษาภาพลักษณ์ทนี่ า่ เชือ่ ถือทางอาชีพ กระนัน้ คนไข้
บางคนยังคงรู้ว่าเขาเป็นเกย์ เขาเล่าว่าค�ำถามที่เจ็บปวดที่สุดที่เคยประสบมาคือ
คนไข้ถามว่าเขาจะสามารถช่วยคนไข้ได้อยู่หรือในเมื่อเขาเป็นเกย์ เขาเล่าถึง
เหตุการณ์ที่ผู้ปกครองของคนไข้เด็กคนหนึ่งถามเขาว่า “คุณจะรักษาลูกผมได้หรือ
ในเมื่อคุณยังเป็นอย่างนี้” จากนั้นก็ขอย้ายลูกไปรักษากับนักจิตวิทยาคนอื่น109

109

74

ผู้ร่วมประชุมผู้ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ, ความคิดเห็นเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน
พ.ศ. 2557

ผลการวิ จั ย

· เนือ่ งด้วยวัฒนธรรมทีก่ ดดันในสถานทีท่ ำ� งานทีไ่ ม่เปิดกว้างต่อเพศวิถี และการแสดงออกทาง
เพศทีห่ ลากหลาย ท�ำให้ชายเกย์บางคนเลือกทีจ่ ะหลีกเลีย่ งงานกระแสหลักในบริษทั เอกชน
หรือองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ หรือไม่กป็ กปิดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองเอาไว้

4.2.3 การยอมรับและการปฏิบัติในสถานที่ท�ำงาน
· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชายรักชายและหญิงรักหญิงหลายคนต้องแสดงออกเช่นคนรักต่างเพศเพือ่
หลีกเลีย่ งการถูกปฏิเสธในทีท่ ำ� งาน (เว้นเสียแต่จะท�ำงานในองค์กรหลากหลายทางเพศ)
ส่วนคนที่ไม่ต้องปกปิดมักไม่พูดถึงเพศวิถีของตนเองอย่างเปิดเผย แม้ว่าจะเป็นที่รับรู้หรือ
ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งในที่ท�ำงานก็ตาม
· ในสถาบันการศึกษา ครูที่เป็น LGBT มักถูกมองว่าไม่ใช่แบบอย่างที่ดี และส่งผลทาง
ด้านลบต่อนักเรียน (โดยจะเลียนแบบพฤติกรรมทางเพศของครู) ด้วยเหตุนี้ จึงมีครูจ�ำนวน
น้อยมากในสถาบันของรัฐที่เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเกย์ กะเทย หรือทอม ผู้ให้ข้อมูลบางราย
ทีร่ จู้ กั คนหลากหลายทางเพศทีท่ ำ� งานราชการกล่าวว่า ก่อนทีพ่ วกเขาจะสามารถแสดงออก
ได้อย่างเปิดเผยก็หลังจากทีไ่ ด้ทำ� งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่กรณีในลักษณะดังกล่าวยัง
เป็นเพียงข้อยกเว้นเท่านัน้ อิสระในการแสดงออกทางเพศทีห่ ลากหลายจึงขึน้ อยูก่ บั ทัศนคติ
ของหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในสถานที่ท�ำงาน หรือ สถาบันนั้นๆ
· กฎระเบียบการแต่งกายในงานกระแสหลักเป็นปัญหาส�ำหรับทอมและคนข้ามเพศ
· ส่วนใหญ่ทอมยังคงต้องใส่กระโปรง และชายเกย์ที่แสดงออกไม่สามารถที่จะแต่ง
หน้าได้ ทอมบางคนไม่มีปัญหาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกาย และไม่
ได้มองว่าเป็นประเด็นส�ำคัญแต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกัน ทอมรายหนึ่งกล่าวว่า
ตนพอใจเป็นอย่างมากที่บริษัทอนุญาตให้ผู้หญิงใส่กางเกงได้ และเธอก็ไม่ได้กลับ
ไปใส่กระโปรงอีกเลย ส่วนทอมอีกหลายคนบอกว่า จะเลือกเฉพาะงานที่ไม่บังคับ
ผู้หญิงให้ใส่กระโปรงเท่านั้น
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· การอนุญาตลูกจ้างสาวประเภทสอง หรือหญิงข้ามเพศทีไ่ ด้แปลงเพศแล้วให้สามารถ
แต่งชุดท�ำงาน ส�ำหรับผู้หญิงยังคงเป็นเพียงข้อยกเว้นเป็นรายกรณี ซึ่งมักเกิดขึ้น
หลังจากการท�ำงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และการมีอ�ำนาจมากพอที่จะต่อรองใน
การที่จะ “ออกนอกกรอบ” แล้วเท่านั้น
· ยลดา สวนยศ หญิงข้ามเพศที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดน่าน ในช่วงต้นปี 2555 แต่งกายเป็น
เพศหญิงไปท�ำงาน เนื่องจาก ยลดาเป็นอดีตนางงามจึงมีความเป็นผู้หญิง
มากและรูปร่างหน้าตาสวย แต่ก็ยังถูกต�ำหนิจากคนบางกลุ่ม ยลดากล่าวว่า
เธอเลือกที่จะแต่งกายเป็นหญิงเพื่อเป็นการ “แสดงจุดยืน”110
·

110
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ความกล้าที่จะฝ่าฝืนกฎนั้นขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละบุคคล สถานภาพ ตลอดจน
วัฒนธรรมและความยืดหยุ่นของสถานที่ท�ำงาน ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศที่อายุยังน้อย
แต่งตัวเป็นผู้หญิง ไปท�ำงานที่มหาวิทยาลัยหรือที่ท�ำงาน แต่ในสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม
และที่ท�ำงานบางแห่ง ความมั่นใจและสถานภาพก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้บุคคล
ผูน้ นั้ แสดงออกทางด้านเพศได้ ตัวอย่างเช่น ทนายความหญิงรักหญิงมุสลิมรายหนึง่ ในทาง
ภาคใต้ของประเทศไทยต้องประสบกับความยากล�ำบากหลายประการในการทีจ่ ะได้รบั การ
ยอมรับในสายอาชีพของตนซึ่งมีแต่ผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ การที่เธอต้องเปิดเผยตัวตนการ
เป็นเลสเบี้ยนมุสลิมในขณะที่ยังท�ำงานอยู่ในสังคมมุสลิม อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การ
งาน การยอมรับทางสังคม และความปลอดภัยได้ (ดูตารางที่ 4.4)

สนทนากลุ่ม, สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 24 กันยายน พ.ศ. 2555
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ตารางที่ 4.4
ทนายความที่เป็นหญิงรักหญิงชาวมุสลิมต้องปกปิดเพศวิถีของตนเพราะ
กลัวจะสูญเสียความน่าเชื่อถือ
ทนายความที่เป็นหญิงรักหญิงชาวมุสลิมรายหนึ่งซึ่งท�ำงานในกรุงเทพฯ และจังหวัด
ทางภาคใต้ของไทยซึ่งนับถือศาสนาอิสลามกล่าวว่า เธอต้องประสบกับความยากล�ำบาก
มากอยู่แล้วในการได้รับการยอมรับในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งในอาชีพที่มีแต่ผู้ชาย เป็น
ส่วนใหญ่ในสังคมมุสลิม ดังนั้นเธอจึงเลือกปกปิดเพศวิถีของตนเองในที่ท�ำงาน
ในระยะแรกของการท�ำงาน เธอถูกเจ้าหน้าที่เสมียนซึ่งเป็นชายชาวมุสลิมในท้องที่ปฏิเสธ
ทีจ่ ะท�ำตามค�ำสัง่ ของเธอท�ำให้ เธอต้องพึง่ ทนายความรุน่ พีเ่ พศชายให้สงั่ เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
ตามค�ำสั่งของเธอ เธอรู้สึกว่าความน่าเชื่อถือของเธอในสายตาของเพื่อนร่วมงานและ
ลูกความชาวมุสลิมนั้นเปราะบางอยู่แล้ว เพราะเธอเป็นผู้หญิงมุสลิมสมัยใหม่ที่ไม่ใส่ผ้า
คลุมหัว ดังนั้น หากเปิดเผยวิถีทางเพศของตัวเองก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการสูญเสียความน่าเชื่อ
ถือมากยิ่งขึ้นไปอีก
เธอเล่าว่า เคยบอกเพือ่ นร่วมงานในกรุงเทพฯ เกีย่ วกับเพศวิถขี องเธอ แต่กลับได้รบั ความ
สงสารพร้อมกับการโน้มน้าวให้เธอพิจารณาข้อดีของการมีแฟนผูช้ าย ประสบการณ์ทำ� ให้
เธอรู้ว่าเธอไม่สามารถที่จะเปิดเผยเพศวิถีของตัวเองกับเพื่อนร่วมงานชาวมุสลิมของเธอ
ที่ภาคใต้ได้ เธออธิบายว่า “ในวัฒนธรรรมมุสลิม การเป็นเลสเบีย้ นหมายถึงการต้องถูกขับ
ออกจากศาสนา ชาวบ้านจะบอกว่า [การเป็นเลสเบีย้ น] นั้นเป็นบาปและเป็นสิ่งชั่วร้าย”
ที่มา: สนทนากลุ่ม, กรุงเทพฯ, ก.ย. 2555

· การศึกษาเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์ของทอม ในกลุ่มลูกจ้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม
ในภาคเหนือของไทยพบว่า การยอมรับลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ
เฉพาะนัน้ สามารถเปลีย่ นแปลงได้หากสถานการณ์เปลีย่ นไป เพราะความคาดหวังว่า
อัตลักษณ์ทางเพศของลูกจ้างจะมีประโยชน์ตอ่ งาน และเพราะวัฒนธรรมขององค์กร
ได้เปลี่ยนไป

อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย

77

· ความนิยมในการว่าจ้างลูกจ้างทอม และการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนลูกจ้างทอมใน
โรงงานญี่ปุ่นและโรงงานเยอรมัน (ผู้วิจัยในการศึกษานี้คาดว่า ในจ�ำนวนลูกจ้าง
3,000 คน ในสองโรงงานมีลูกจ้างทอมประมาณร้อยละ 40 ผู้ชายร้อยละ 17 และ
ผู้หญิงร้อยละ 43 ในช่วงที่มีการวิจัย) ส่งผลต่อวัฒนธรรมองค์กรในโรงงาน เช่น
ความสัมพันธ์ระหว่างทอมและดี้กลายเป็นเรื่องปกติและได้รับการยอมรับมาก
ยิ่งขึ้น (ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานเยอรมันมากกว่าโรงงานญี่ปุ่นซึ่งมีกฎระเบียบที่เข้มงวด
มากกว่า) โดยทั่วไป ลูกจ้างทอมมักได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานผู้ชายด้วย
หากไม่ได้แสดงออกถึง “ความเป็นชาย” มากจนเกินไป แต่ในบางครั้งก็ท�ำให้เกิด
ความตึงเครียดขึน้ มาบ้างกับชายโสดทีต่ อ้ งการความสนใจจากเพศหญิง การคบหา
กันระหว่างลูกจ้างหญิงที่เพิ่มขึ้นภายใต้สิ่งแวดล้อมในลักษณะดังกล่าว บางครั้ง
ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทแย่งชิงสาวระหว่างลูกจ้างที่เป็นทอม นอกจากนั้น
ลูกจ้างทอมที่เคย “ว่านอนสอนง่าย” ก็เริ่มรวมตัวกัน และเรียกร้องขึ้นค่าแรง
สวัสดิการ และสิทธิแรงงานอื่นๆ
· การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในวัฒนธรรมของโรงงานไม่เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายบริหาร
ส่งผลให้ความ ต้องการลูกจ้างทอมลดลงและทอมหลายคนต้องตกงาน และโรงงาน
ยังเปลีย่ นไปนิยมลูกจ้างหญิงรักต่างเพศอยูช่ ว่ งระยะเวลาหนึง่ ทัง้ นี้ เป็นทีน่ า่ สนใจ
ว่า ลูกจ้างทอมเองได้มีการปรับตัวและเข้ามาสมัครงานใหม่ในฐานะผู้หญิงและ
แต่งตัวเป็นผู้หญิง ถึงขนาดแต่งหน้า ต่อผมและใส่รองเท้าส้นสูงมาสมัครงานบาง
คนได้รับการว่าจ้างกลับเข้ามาท�ำงานใหม่ ในขณะที่บางคนก็ไม่ได้รับการว่าจ้างอีก
· เมือ่ ได้รบั การว่าจ้างกลับเข้ามาท�ำงานใหม่ ลูกจ้างทอมก็ปรับเปลีย่ นประพฤติกรรม
ของตน เพือ่ ให้สามารถได้ทำ� งานต่อไป หรือแม้จะเปลีย่ นสภาพมาเป็นทอมเหมือน
เดิม แต่ก็พยายามจะปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงงาน (เช่น ไม่ทะเลาะ
เบาะแว้งกัน) และขยันท�ำงานมากขึ้น ลูกจ้างทอมได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของตนส่งผล
ให้ฝา่ ยบริหารมีทศั นคติทยี่ อมรับลูกจ้างทอมมากยิง่ ขึน้ และหยุดการปฏิเสธการว่า
จ้างลูกจ้างทอม เพราะรูปลักษณ์ภายนอกหรือการแสดงออกทางเพศ111

111
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รัชนีชล ชัยลังกา: การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง, แหล่งอ้างอิงเดิม, หน้า 144-145
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· ปัญหาการเข้าห้องน�ำ้ ส�ำหรับลูกจ้างทีเ่ ป็นคนข้ามเพศ ทัง้ ลูกจ้างทีข่ า้ มเพศจากชายเป็น
หญิง และ จากหญิงเป็นชาย บ่อยครั้งเพื่อนร่วมงานทั้งชายและหญิงไม่ชอบให้กะเทย
สาวประเภทสอง หรือ ทอมใช้ห้องน�้ำร่วมกับตน ในประเทศไทยเองก็แทบไม่มีสถานที่
ท�ำงานใดเลย ที่มีห้องน�้ำส�ำหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะ

4.2.4 โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ผู้ให้ข้อมูล LGBT หลายคนที่ท�ำงานเป็นพนักงานประจ�ำในบริษัทกล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของตน
มักลดน้อยลงไปหากเพศวิถีของตนถูกเปิดเผย

112
113

·

ข้าราชการรายหนึ่งซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท และท�ำงานในต�ำแหน่งระดับหัวหน้า
งานได้รบั การตักเตือนจากหัวหน้าของตนให้ “ท�ำตัวแมนๆ” “ไม่ทำ� ตัวเป็นกะเทย” ให้
พูดจาและแต่งตัวเหมือนผูช้ ายเพือ่ ให้ดู “เป็นมืออาชีพมากยิง่ ขึน้ ” หัวหน้างานเพศชายของ
ข้าราชการข้ามเพศรายนีอ้ ธิบายว่า ความน่าเชือ่ ถือเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญและบุคลิกภาพเป็นส่วน
หนึ่งในการพิจารณาเลื่อนขั้น112

·

นักเคลื่อนไหวสิทธิหญิงรักหญิงรายหนึ่ง อายุ 50 เศษๆ ซึ่งเคยท�ำงานในแวดวงการศึกษา
เล่าย้อนถึง ประสบการณ์ของตนว่า ในอดีตตนต้องปกปิดเพศวิถีของตัวเองเอาไว้ เพราะ
ไม่ต้องการที่จะสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างไป พร้อมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนในสาขา
วิชาชีพรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงรักหญิงซึ่งต้อง “พลาดต�ำแหน่ง” คณะบดีครั้งแล้วครั้งเล่า
แม้วา่ จะมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมก็ตาม ส่วนนักเคลือ่ นไหวรายนีเ้ อง ก็ไม่ได้รบั การยอมรับจาก
กลุม่ นักเรียกร้องสิทธิสตรี แม้วา่ จะไม่ได้เปิดเผยเพศวิถขี องตนในระยะเริม่ แรกของชีวติ การ
ท�ำงานก็ตาม ในทางตรงกันข้าม เธอกลับถูกมองข้ามและไม่เคยได้รับการทาบทามให้เป็น
ส่วนหนึ่งของคณะกรรมการใดๆ ด้วยเหตุนี้ ท�ำให้เธอตัดสินใจไม่ท�ำงานประจ�ำในสถาบัน
การศึกษาใดเลย113

จันจิรา บุญประเสริฐ (บ.ก.): ชีวิตที่ถูกละเมิด, แหล่งอ้างอิงเดิม, หน้า 33
สนทนากลุ่ม, กลุ่มอัญจารี, กรุงเทพฯ, 29 กันยายน พ.ศ. 2555

อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย

79

·

อคติต่อความหลากหลายทางเพศในที่ท�ำงานเป็นสาเหตุหนึ่งของแรงกดดันที่เกินควร
ท�ำให้ลูกจ้างที่เป็นทอมหลายคนต้องลาออกจากงานประจ�ำในออฟฟิศ (ดูตารางที่ 4.5)

ตารางที่ 4.5
ลูกจ้างทอมถูกกดดันให้ลาออกเพราะการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยเจตนา
“พัตตี้” ทอมรายหนึ่งในวัยสามสิบซึ่งมีประสบการณ์การท�ำงานทั้งในและนอกระบบใน
ระดับล่าง เช่น เป็นครูสอนว่ายน�้ำ และมัคคุเทศน์พาร์ทไทม์กล่าวว่า เธอมีประสบการณ์
ในการยอมรับและการปฏิบัติในที่ท�ำงานในหลายระดับ อันที่จริงการยอมรับลูกจ้างทอม
ขึน้ อยูก่ บั การวางตัวด้วย แม้วา่ ทอมมักจะถูกนินทาและเป็นทีเ่ พ่งเล็งมากเป็นพิเศษ แต่เธอ
ก็ไม่ปล่อยให้สิ่งต่างๆ เหล่านั้นรบกวนจิตใจของเธอ
อย่างไรก็ตาม เธอรู้สึกว่าถูกกดดันให้ลาออกจากงานด้วยการปฏิบัติโดยเจตนาในขณะที่
อยู่ท�ำงานเป็นพนักงานในออฟฟิศ กล่าวคือ หน้าที่ของเธอได้รับความส�ำคัญน้อยกว่า
หน้าที่ของเพื่อนร่วมงานชายและหญิงรักต่างเพศ บางครั้ง เธอก็ถูกเหน็บแนมจากเพื่อน
ร่วมงานผูช้ ายว่า “ถ้าอยากให้ทกุ คนท�ำกับเธอเหมือนคนอืน่ ก็ไปใส่กระโปรงเหมือนผูห้ ญิง
ปกติสิ ไม่ใช่แต่งตัวผิดปกติอย่างนี้”
นอกจากนั้น เธอยังได้รับการขึ้นเงินเดือนน้อยกว่าลูกจ้างผู้ชายและผู้หญิงคนอื่นๆ โดย
ผู้ชายได้รับการขึ้นเงินเดือน 800 – 1,000 บาท ส่วนผู้หญิงได้ขึ้น 700 บาท แต่เธอเอง
กลับได้รับเงินเดือนขึ้นเพียง 400 บาท ทั้งๆ ที่เธอท�ำงานหนักเท่ากับ หรือหนักกว่าคน
อืน่ ๆ และทีจ่ ริงแล้วผลงานเพือ่ นร่วมงานชายบางคนเป็นงานทีเ่ ธอท�ำให้ดว้ ยซ�ำ้ ไป สุดท้าย
พัตตี้ก็ตัดสินใจลาออกจากงาน
ที่มา: “พัตตี้” การสัมภาษณ์ทางอีเมล์ โดย ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่, 20 ก.ย. 2555, http://sapaan.org/?p=95
[สืบค้นเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2555]

·
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สถานะทางกฎหมายที่ขัดแย้ง เป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ส�ำหรับลูกจ้างที่เป็นคนข้ามเพศบางส่วน เช่น ในกรณีของหญิงข้ามเพศรายหนึ่งที่พลาด
โอกาสในการเลื่อนขั้น เพราะมีเพศตามกฎหมายที่ไม่ตรงกับอัตลักษณ์ทางเพศของตน
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115
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·

ด้วยเหตุเพราะขาดอิสรภาพในการแสดงออกทางเพศในสถานทีท่ ำ� งานองค์กรทีเ่ ป็นทางการ
ชายเกย์หลายคนเลือกที่จะท�ำงานนอกองค์กรเหล่านี้ และเลือกงานที่ให้อิสระภาพในการ
ท�ำงานข้างนอก เช่น งานขาย งานเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานออกแบบสถาปนิก
งานตกแต่งภายใน ฯลฯ บางคนก็เลือกท�ำธุรกิจส่วนตัว114

·

หญิงข้ามเพศมุสลิมอายุ 20 กว่ารายหนึง่ ได้ตดั สินใจคล้ายกันด้วยการลาออกจากงานประจ�ำ
แล้วเริ่มท�ำธุรกิจส่วนตัวเพราะมองไม่เห็นโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน115

·

อย่างไรก็ตาม ทอมอายุ 40 กว่ารายหนึ่งซึ่งมีต�ำแหน่งงานในระดับกลางในบริษัทก่อสร้าง
รู้สึกว่าตนมี โอกาสที่ดีในการท�ำงาน เนื่องจากมีหัวหน้างานที่ให้ความส�ำคัญกับความ
สามารถของพนักงานมากกว่าอย่างอืน่ และแม้วา่ เธอจะไม่พดู ถึงเพศวิถขี องตัวเอง แต่ภาพ
ลักษณ์ “ความเป็นทอม” ของเธอก็ปรากฏอย่างชัดเจน ด้วยเหตุที่เป็นทอมเธอจึงมักได้รับ
มอบหมายให้ไปท�ำงานข้างนอกเพียงคนเดียว ในขณะทีต่ ามปกติบริษทั มักจะส่งผูช้ ายหนึง่
คน หรือผู้หญิงสองคนให้ไปท�ำงานข้างนอกด้วยกัน ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า เธอได้รับการ
ปฏิบัติเช่นผู้ชายและสามารถท�ำงานได้ “อย่างผู้ชาย”116

·

ในการศึกษาเกีย่ วกับลูกจ้างทอมในโรงงาน ได้มกี ารสัมภาษณ์ลกู จ้างทอมวัยกลางคนคนหนึง่
ซึง่ เป็นหัวหน้างานสายผลิต โดยเธอได้กล่าวว่าหลังจากทีไ่ ด้ทำ� งานมา 20 ปีในโรงงาน เธอได้
พิสจู น์ตวั เองแล้ว และรูส้ กึ ว่าได้รบั การยอมรับจากหัวหน้า เพือ่ นร่วมงาน ตลอดจนลูกจ้าง
ผูห้ ญิง ผูช้ ายและทอมทีอ่ ยูภ่ ายใต้บงั คับบัญชาของเธอ ลูกจ้างทอมรายนีก้ ล่าวว่า การยอมรับ
ในทีท่ ำ� งานขึน้ อยูก่ บั ว่า “เรา ปฏิบตั ติ วั อย่างไร” ปฏิบตั ติ อ่ คนแต่ละกลุม่ ในแต่ละสถานการณ์
อย่างไร และจะใช้วธิ กี าร “อ่อน” หรือ “แข็ง” อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์อย่างไร117

·

คนข้ามเพศ (ส่วนใหญ่มักเป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง แต่ชายข้ามเพศก็ได้รับผลกระ
ทบเช่นเดียวกัน) ต้องประสบกับปัญหาการเดินทางระหว่างประเทศ เพราะเพศใน
หนังสือเดินทางไม่ตรงกับลักษณะทางเพศของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางด้วย
เหตุผลส่วนตัวหรือทางธุรกิจโดยไม่มีหนังสือเชิญ คนข้ามเพศมักถูกกักตัวโดยเจ้าหน้าที่

นิกร อาทิตย์, ที่ปรึกษา, บางกอกเรนโบว์, สัมภาษณ์, กรุงเทพฯ, 23 กันยายน พ.ศ. 2555
สนทนากลุ่ม, สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 24 กันยายน พ.ศ. 2555
สนทนากลุ่ม, กลุ่มอัญจารี, กรุงเทพฯ, 29 กันยายน พ.ศ. 2555
รัชนีชล ชัยลังกา: การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง, แหล่งอ้างอิงเดิม, หน้า 117
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ตรวจคนเข้าเมือง ถูกสอบสวนเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือนานกว่านั้นเพราะสงสัยว่าอาจจะ
ใช้หนังสือเดินทางปลอม บางครั้งท�ำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ส่งผลต่อต้นทุนใน
ทางธุรกิจ อีกทั้งลดโอกาสในการจ้างงานส�ำหรับคนข้ามเพศ (ดูตารางที่ 4.6)
·

ชายเกย์วยั 45 ปีรายหนึง่ ซึง่ ปัจจุบนั ท�ำงานในองค์กรเอกชนไม่แสวงผลก�ำไรกล่าวว่าบริษทั
และองค์กร สาธารณะของภาครัฐส่วนใหญ่ไม่ยอมรับชายเกย์ในที่ท�ำงาน ท�ำให้ชายเกย์
มีโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานน้อยกว่า รวมทั้งได้รับค่าจ้างและสวัสดิการ
ที่น้อยกว่าด้วย118

ตารางที่ 4.6
หญิงข้ามเพศไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเพราะอัตลักษณ์ทางกฎหมายที่ไม่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศ
พิฐชญาณ์ วงศ์อนุสรณ์ หญิงข้ามเพศอายุสามสิบปีรายหนึ่งซึ่งผ่าตัดแปลงเพศแล้วและ
เป็นเจ้าหน้าที่การขายเครื่องมือแพทย์ให้กับบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งในประเทศไทยได้รับ
การพิจารณาเลือ่ นขัน้ ในต�ำแหน่งระดับภูมภิ าคโดยส�ำนักงานในประเทศไทย แต่การเลือ่ น
ขัน้ นัน้ กลับถูกระงับโดยส�ำนักงานใหญ่ในต่างประเทศเพราะเกรงว่าจะเกิดความยุง่ ยากใน
การเดินทางไปต่างประเทศเพราะเพศทีร่ ะบุในหนังสือเดินทางว่าเป็นผูช้ าย การทีก่ ฎหมาย
ไทยไม่อนุญาตให้คนข้ามเพศทีแ่ ม้จะแปลงเพศแล้วเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามตามกฎหมายได้
ท�ำให้เอกสารทุกอย่างของเธอยังคงใช้ค�ำว่า “นาย” อยู่
พิชญากล่าวว่า ค�ำน�ำหน้า “นาย” ตามกฎหมายของเธอ ได้สร้างความสับสนและความ
ยุง่ ยากทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าทีก่ ารงานของเธอในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ในการเดินทางใน
หน้าที่การงาน บริษัทมักจะก�ำหนดให้พนักงานเพศเดียวกันนอนห้องเดียวกัน และเธอมัก
จะได้นอนห้องร่วมกับเพือ่ นร่วมงานผูห้ ญิง ทัง้ นี้ การกระท�ำดังกล่าวจ�ำเป็นต้องมีคำ� อธิบาย
เพิ่มเติมไปยังหน่วยงานหรือผู้จัดงานประชุมเกี่ยวกับอัตลักษณ์ข้ามเพศของเธอ ซึ่งท�ำให้
กรณีของเธอถูกมองว่าเป็น “ภาระที่เพิ่มขึ้น”
ที่มา: พิชญา วงศ์อนุสรณ์, สนทนากลุ่ม, สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 24 ก.ย. 2555
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ชูวิทย์ ทองใบ, สัมภาษณ์ทางอีเมล์, 8 มกราคม พ.ศ. 2556. เพราะตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลที่จ�ำกัดในการวิจัยครั้งนี้ท�ำให้ได้ข้อมูลที่จ�ำกัด เกี่ยว
กับค่าจ้างและสวัสดิการ
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4.3 การคุกคามและความรุนแรงทางเพศต่อ LGBT
การคุกคามทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่ผู้ให้ข้อมูล LGBT กล่าวว่าเคยประสบในชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นการถูกล้อเลียน เสียดสี เหน็บแนม ใส่ร้าย และดูถูก การท�ำร้ายร่างกาย เช่น การตบ เตะ
ค�ำพูดจาสองแง่สองง่าม ค�ำพูดเย้ยหยัน การกลั่นแกล้ง การรังแกในโรงเรียน ในที่ท�ำงาน และใน
ค่ายทหาร ไปจนถึงการลวนลาม (จากทัง้ ชายและหญิง) และการลูบคล�ำ (โดยเจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาล)
การข่มขืน หรือการรุมโทรมหรือพยายามรุมโทรม เป็นต้น

4.3.1 การคุกคามทางวาจา
· การเสียดสี เหน็บแนม และการด่าทอที่พบมากที่สุดส�ำหรับกะเทย สาวประเภทสองและ
ชายเกย์ที่มีลักษณะกระตุ้งกระติ้ง คือการใช้ค�ำว่า “ตุ๊ด” (เทียบได้กับค�ำว่า faggot ในภาษา
อังกฤษ มาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง น�ำแสดงโดยดัสติน ฮอฟแมน ซึ่งแต่งกายข้ามเพศใน
เรื่อง) บางครั้งอาจเพิ่มความหยาบคายเป็น “ไอ้ตุ๊ด” หรือ “อีตุ๊ด” ซึ่งชายเกย์และคนข้าม
เพศส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามที่รุนแรงมาก อย่างไรก็ตามค�ำๆ นี้ ก็ใช้กัน
อย่างแพร่หลายในชีวติ ประจ�ำวันโดยคนทีไ่ ม่ได้เป็น LGBT โดยเฉพาะคนในวัยหนุม่ สาว ซึง่
จะใช้เรียกคนทีอ่ าจไม่มอี ตั ลักษณ์ทางเพศดังกล่าว แต่มคี วามหมายในเชิงเสียดสี ลดความ
น่าเชื่อถือ หรือลดความเป็นลูกผู้ชายของบุคคลผู้นั้น
· บ่อยครั้งค�ำว่า “กะเทย” เอง ก็มักใช้ในเชิงดูถูก แต่คนข้ามเพศในวัยหนุ่มสาวหลายคนก็
เลือกใช้คำ� นี้ โดยเป็นการยึดพลังของค�ำนีก้ ลับคืนมาจากการดูถกู และน�ำมาใช้ในการแสดง
ตัวตน ว่าไม่ใช่ชาย หรือหญิง หรือตุ๊ด แต่เป็นกะเทย อีกนัยหนึ่ง ในขณะที่กะเทยหรือ
หญิงข้ามเพศที่สวยและมีลักษณะเหมือนผู้หญิงจะได้รับความชื่นชมทั้งในความงามและ
ความเป็นหญิง กะเทยหลายคนที่รูปร่างบึกบึน ล�่ำสัน ดูไม่เป็นผู้หญิง ก็มักจะถูกเรียกว่า
“กะเทยควาย”119
· ผู้ให้ข้อมูล LGBT หลายคน มีประสบการณ์ในการถูกปรามาสจากผู้อื่นในหลายๆ
สถานการณ์ บ่อยครั้ง มักถูกเรียกว่า “ผิดเพศ” ส่วนชายเกย์หรือกะเทยหลายคนบอกว่า
บางครั้งถูกต�ำหนิจากเพื่อนผู้ชาย ว่าตนเสียชาติเกิดที่เป็นเกย์หรือกะเทย

119

หญิงข้ามเพศที่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นกะเทยมักไม่พอใจกับค�ำว่ากะเทย และไม่ชอบค�ำว่า “ladyboy”
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· คนที่เป็นทอมมักถูกล้อเลียน เหน็บแนมและดูถูกจากผู้ชาย รวมทั้งถูกบอกให้ “ไปตาย
แล้วไปเกิดใหม่” เพือ่ ทีจ่ ะได้มี “อวัยวะเพศเหมือนชายแท้” บ้างในชาติหน้า ในการล้อเลียน
ที่หยาบโลน บางครั้งก็เป็นการเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดกับผู้ชาย เผื่อว่าจะ
สามารถ “รักษา” อาการเป็นทอมได้
· นอกจากการล้อเลียนและปรามาสที่น่ารังเกียจดังกล่าว กลุ่ม LGBT ทุกกลุ่มยังรู้สึกว่า
ตนถูกมองโดยคนทัว่ ไปในสังคมว่าหมกหมุน่ ทางเพศหรือในความสัมพันธ์ทางเพศ และมัก
จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะดังกล่าวเป็นประจ�ำ

4.3.2 สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่ไม่เป็นมิตรต่อลูกจ้าง LGBT
· หญิงรักหญิงหลายคนรายงานว่า เพื่อนร่วมงานชายดูวิดีโอลามกในที่ท�ำงาน หรือ
ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในแฟ้มส่วนรวมในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของทีท่ ำ� งาน บางครัง้ ในขณะที่
ก�ำลังดูภาพยนตร์หรือคลิปโป๊อยู่เพื่อนร่วมงานชายยังวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะส่อไปใน
ทางเพศ เช่น ถามว่าทอมกับเลสเบี้ยนร่วมรักด้วย “ท่าบางท่า” หรือเปล่า ฯลฯ120
· ลูกจ้างทอมในบริษัทเอกชนรายหนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงเย้ยหยัน และส่อไปในทาง
เกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันจากเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งซึ่ง
ทราบดีถึงเพศวิถีของทอมรายนี้ถามหัวหน้างานซึ่งเป็นคนเคร่งศาสนาต่อหน้าทอม
รายนี้ว่า ศีลข้อกาเมในพระพุทธศาสนามีความหมายรวมถึงการเป็นเลสเบี้ยนด้วยหรือไม่
ทั้งสองยังวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงโดยไม่สนใจความรู้สึกของเธอเลย
เพือ่ นร่วมงานชายคนหนึง่ ในทีท่ ำ� งานเดียวกันซึง่ ทราบถึงเพศวิถขี องเธอพูดตลกถึงเรือ่ งราว
เกี่ยวกับการที่เพื่อนทอมรายหนึ่งของตนถูกรุมโทรมโดยเพื่อนผู้ชาย121
· ทนายความเลสเบี้ยนชาวมุสลิมรายหนึ่งในทางภาคใต้ของประเทศไทย มีความรู้สึกไม่
ปลอดภัยเพราะการ วิพากษ์วจิ ารณ์โดยเพือ่ นร่วมงานผูช้ าย (เช่น “เซ็กซี”่ “สวย” “แต่ทำ� ไมยัง
โสด” ฯลฯ) โดยเฉพาะเมื่อมีการแสดงออกถึงภาษากายในเชิงข่มขู่ร่วมด้วย (เช่น การเบียด
หรือเข้ามาใกล้จนเกินไป ฯลฯ)
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สนทนากลุ่ม, กลุ่มอัญจารี, กรุงเทพฯ, 29 กันยายน พ.ศ. 2555
จันจิรา บุญประเสริฐ (บ.ก.): ชีวิตที่ถูกละเมิด, แหล่งอ้างอิงเดิม, หน้า 40-41
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· สิ่งไม่น่าปรารถนาอีกประการหนึ่ง ที่ชายรักชายและหญิงรักหญิงต้องเผชิญในที่ท�ำงาน
เพราะการที่เพื่อนร่วมงานรู้หรือคิดว่าตนมีเพศวิถีเช่นนั้น คือ การนินทา การคาดเดา การ
วิพากษ์วจิ ารณ์โดยมีนยั ยะ หรือการถามเกีย่ วกับความสัมพันธ์และความสนใจส่วนตัว เช่น
“ท�ำไมไม่แต่งงาน” “เป็นเกย์ หรือเปล่า” “ท�ำไมถึงเป็นเกย์” ฯลฯ ส่วนคนทีท่ ำ� งานในองค์กร
LGBT มักถูกค�ำถามว่า “ท�ำไมจึงท�ำงานที่นั่น” “เป็นเอดส์หรือเปล่า” เป็นต้น

4.3.3 การคุกคามคนข้ามเพศที่ท�ำงานขายบริการทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
· พนักงานขายบริการที่เป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง มักถูกคุกคามและรีดไถจาก
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในย่านแหล่งบริการทีเ่ ป็นทีน่ ยิ มในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเป็นประจ�ำ
ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ หรือภูเก็ต122 พนักงานบริการสาวประเภทสอง
หลายคนในพัทยากล่าวว่า การหลีกเลี่ยงต�ำรวจจากหน่วยต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพ
ของตน แม้ว่าการค้าประเวณีจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยและมีผู้หญิงท�ำอาชีพ
นี้มากกว่าสาวประเภทสอง แต่สาวประเภทสองมักตกเป็นเป้าหมายของต�ำรวจเป็นพิเศษ
พวกเธอมักถูกเรียกโดยต�ำรวจหน่วยต่างๆ (เช่น ต�ำรวจในท้องที่อาสาสมัครต�ำรวจเมือง
พัทยา ต�ำรวจท่องเที่ยว หรือหน่วยพิเศษ) และถูก “ปรับ” ในที่เกิดเหตุทันที (โดยปกติ 100
หรือ 200 บาทต่อการเรียกหนึ่งครั้ง) หากปฏิเสธ ก็จะถูกน�ำตัวไปยังสถานีต�ำรวจ ถูกกักขัง
และถูกปรับมากยิ่งขึ้น
· โดยทั่วไป การปราบปรามของต�ำรวจมักพุ่งเป้าไปที่สาวประเภทสองที่ขายบริการบนท้อง
ถนน (โดย ปกติมักไม่มีปัญหาหากท�ำงานในบาร์) แม้ว่าโดยทั่วไปพนักงานบริการที่หาแขก
อยู่ตามถนนจะเสี่ยงต่อ การถูกจับและปรับมากกว่า สาวประเภทสองที่ขายบริการในบาร์
แต่บงั เอิญก�ำลังเดินบนถนนกับชายชาวต่างชาติซงึ่ อาจจะไม่ใช่ลกู ค้า ก็จะถูกเหมาว่าก�ำลัง
หาลูกค้าขายบริการอยู่ นอกจากนั้น มีรายงานในพัทยาว่า นักท่องเที่ยวสาวประเภทสอง
ทีไ่ ม่ได้ขายบริการและมาจากทีอ่ นื่ ก็เคยถูกปรับโทษฐานขายบริการด้วยเช่นกัน ในระหว่าง
ที่มีการจับกุมบนท้องถนน เจ้าหน้าที่ต�ำรวจอาจจะยึดบัตรประจ�ำตัวประชาชนไว้ (ที่ผ่าน
มาได้ มี ก ารรณรงค์ โ ดยกลุ ่ ม สนั บ สนุ น พนั ก งานบริ ก าร ไม่ ใ ห้ ส าวประเภทสองให้
บัตรประจ�ำตัวประชาชนของตนกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเมื่อถูกเรียกบนท้องถนน)
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สนทนากลุ่ม, ศูนย์ซิสเตอร์, พัทยา, 5 กันยายน พ.ศ. 2555; พงศ์ธร จันทร์เลื่อน, ผู้ประสานงานเอมพลัส, สัมภาษณ์, เชียงใหม่,
31 สิงหาคม พ.ศ. 2555; สุรางค์ จันทร์แย้ม, ผู้อ�ำนวยการสวิง, องค์กรเพื่อการสนับสนุนพนักงานบริการ, สัมภาษณ์, กรุงเทพฯ,
18 กันยายน พ.ศ. 2555
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· เมือ่ ไม่นานมานี้ สือ่ ต่างๆ ได้รายงานเกีย่ วกับสาวประเภทสองทีข่ ายบริการก่อคดีขโมยและ
ชิงทรัพย์จากนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติมากยิง่ ขึน้ และต�ำรวจได้บอกกับสือ่ ว่า สาวประเภท
สองที่ขายบริการท�ำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย “เสื่อมเสีย”123

4.3.4 การคุกคาม รังแก ท�ำร้ายร่างกาย หรือล่วงละเมิดทางเพศต่อชายเกย์
		 และกะเทย
การรังแกและกลั่นแกล้งกะเทยหรือชายเกย์เพื่อให้อับอาย มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียน (โดยปกติมักเป็น
โรงเรียนมัธยมสายสามัญและโรงเรียนอาชีวะ ทัง้ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับอุดมศึกษา)
รวมทั้งในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและการเกณฑ์ทหาร
ก) การรังแกและการท�ำร้ายร่างกายโดยเพื่อนและครูในโรงเรียน
· แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลเกย์และกะเทยหลายคนบอกว่าตนมีชีวิตการเป็นนักเรียนที่ค่อนข้างดี
(จะมีบ้างก็แต่ การล้อเลียน เป็นตัวตลกของเพื่อนร่วมชั้น และการถูกกีดกันและดุด่าจาก
ครูที่เข้มงวด) แต่หลายคนก็เคยถูกรังแก ถูกข่มขู่ให้แก้ผ้าโดยกลุ่มเพื่อนผู้ชาย บางรายถูก
กระท�ำเช่นนั้นจริงๆ ตลอดจนการถูกลูบคล�ำที่หน้าอกหรืออวัยะเพศ และถูกจูบหรือหอม
แก้มด้วย โดยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติ
· บางครัง้ การถูกรุมล้อมโดยเพือ่ นอาจเลยเถิดไปจนถึงขัน้ ท�ำร้ายร่างกาย ส่งผลให้นกั เรียนที่
ถูกท�ำร้ายลาออก ย้ายสาขาวิชา หรือย้ายโรงเรียน (ดูตารางที่ 4.7)
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ตัวอย่างการจับกุมกะเทยขายบริการในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้. “กะเทยประตูท่าแพกระเจิง! ถอดส้นสูงเผ่น-หนี ตร. กวาดล้าง,” ใน
ไทยรัฐ, 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555, http://www.thairath.co.th/content/region/310603 [สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
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ตารางที่ 4.7
นักศึกษาเกย์ในโรงเรียนเทคนิคถูกรังแกและท�ำร้ายร่างกายโดย
เพื่อนร่วมชั้น
ชลิต ฉัตรทอง อายุ 25 ปี เป็นเกย์ที่มีลักษณะกระตุ้งกระติ้งได้เข้าศึกษาในโรงเรียนเทคนิค
แห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ในสาขาวิชาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ชลิตเป็นคนเรียนเก่งและได้
คะแนนสูงสุดในชั้น ในปีแรกของการเรียน ชลิตได้รับเลือกเป็นตัวแทนห้องในการแข่งขัน
ของโรงเรียน ท�ำให้เพือ่ นร่วมชัน้ ของชลิตไม่พอใจ เพราะรูส้ กึ ว่าวิชาโลจิสติกส์อตุ สาหกรรม
เป็นวิชาของ “ผู้ชายเต็มขั้น”
วันหนึง่ ชลิตถูกเพือ่ นแปดคนรุมล้อม ถอดเสือ้ ผ้าเพือ่ จะจับถ่ายรูป และอัดคลิปวิดโี อเพือ่
โพสต์ลงบนเว็บบอร์ดของโรงเรียนซึง่ ก�ำลังมีคลิปกะเทยแก้ผา้ (ซึง่ คนทีถ่ กู ถ่ายก็ถกู บังคับเช่น
นี)้ เพือ่ นร่วมชัน้ บอกชลิตว่า พวกเขาไม่ชอบตัวตนของชลิตและต้องการท�ำให้ชลิตเป็น “ผูช้ าย”
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเลิกเรียน ชลิตพยายามต่อสู้ (ด้วยร่างกายที่ก�ำย�ำ ประกอบ
กับมีทักษะการชกมวยและต่อสู้) แต่ก็ไม่มีใครช่วย จนกระทั่งชลิตร้องเสียงดังและมีครูมา
ทีท่ เี่ กิดเหตุ นักศึกษาร่วมชัน้ ของชลิตบอกว่าพวกเขารูส้ กึ “อับอาย” ที่ “กะเทย” ได้รบั เลือก
เป็นตัวแทนของพวกเขา
เพื่อนร่วมชั้นของชลิตถูกท�ำโทษ แต่การคุกคามและรังแกกลับยิ่งแย่ลง ท�ำให้ชลิตต้องมี
เรื่องทะเลาะกับเพื่อนกลุ่มนี้ นอกโรงเรียนเป็นประจ�ำ สองเทอมหลังจากนั้น ชลิตก็
ตัดสินใจย้ายโรงเรียนในที่สุดและเลือกเรียนวิชาเกี่ยวกับด้านธุรกิจแทนซึ่งเป็นวิชาที่ชลิต
เองชอบมากกว่า ชลิตบอกว่า เลือกเรียนโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเพราะถูกแม่บังคับ ชลิต
มีความสุขมากขึ้นที่โรงเรียนใหม่ซึ่งมีเพื่อนผู้หญิงมากกว่า
ที่มา: สนทนากลุ่ม, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 21 พ.ย. 2555

· ชายเกย์วยั 36 ปีรายหนึง่ บอกว่า ตอนเป็นนักเรียนมัธยมเคยถูกกลุม่ เพือ่ นนักเรียน
รุมท�ำร้าย โดยการจับแยกแขนขาและเหวี่ยงไปมาเพื่อให้อวัยวะเพศของตน
กระแทกซ�้ำๆ กับเสา เหตุการณ์ครั้งนั้นท�ำให้ตนต้องลาออกจากโรงเรียน และ
ลงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนแทน124
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สนทนากลุ่ม, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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· ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นเกย์วยั รุน่ กล่าวว่า ตนเคยรูส้ กึ กลัวการถูกรังแก ท�ำให้อบั อาย หรือถูกปฏิเสธ
โดยเพื่อนผู้ชาย ความกลัวดังกล่าวเป็นสาเหตุส�ำคัญให้ต้องปกปิดเพศวิถีของตนเอาไว้ใน
ขณะที่ยังเรียนมัธยม125
· โดยทั่วไป ครูมักไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องของการที่นักเรียนที่เป็นกะเทยถูกรังแกโดย
เพือ่ นผูช้ าย เท่าไหร่นกั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกย์และกะเทยหลายคนรายงานว่าในสายตาของครู การ
รังแกมักถูกมองเป็นเพียง “การล้อเลียน” ปกติของนักเรียน และดูเหมือนว่าคนรังแกมักไม่
ต้องถูกท�ำโทษ หากไม่มีการท�ำร้ายร่างกายร่วมด้วย
· บางครัง้ การรังแกและการท�ำให้อบั อายอาจเกิดจากครูผสู้ อนเอง โดยทัว่ ไป ครูทงั้ หญิงและ
ชายมักจะไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างจากวิถีรักต่างเพศ แต่ครูที่มัก
แสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยมักเป็นครูพละศึกษาที่มี “ความเป็นชาย” สูง ทั้งผู้ให้ข้อมูลที่
เป็นเกย์และกะเทยรายงานว่าเคยถูกท�ำให้ต้องอับอายโดยครูผู้สอน เช่น
· นักเรียนกะเทยรายหนึ่งรายงานว่า มักถูกจับรวมกลุ่มกับนักเรียนกะเทยคนอื่นๆ
ให้แสดงการชกมวยเพื่อความบันเทิงในวิชาพละศึกษา126
· ลูกเสือเกย์รายหนึ่งถูกครูเรียกในการชุมนุมลูกเสือว่า “ไอ้ตุ๊ด ออกมานี่” รวมทั้ง
การใช้ค�ำพูดที่รุนแรง อื่นๆ ในตอนนั้นลูกเสือคนนี้อายุเพียง 14 ปี และไม่ได้เปิด
เผยเพศวิถีของตนให้คนอื่นทราบ เพราะความอับอายที่รุนแรงดังกล่าว ท�ำให้เขา
ปฏิเสธที่จะกลับไปโรงเรียนอีก จนกระทั่งครูอีกคนหนึ่งมาตามตัวถึงที่บ้านเพื่อ
เกลี้ยกล่อมให้กลับไปเรียนหนังสือ127
· เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สื่อไทยรายงานว่าเด็กนักเรียนเกย์อายุ 14 ปี
พยายามฆ่าตัวตาย หลังจากถูกท�ำให้อับอายหน้าเสาธงโดยครูใหญ่ และถูกต�ำหนิ
โดยครูผู้หญิงอีกสองคนหลังถูกพบว่าใส่เสื้อซับในผู้หญิง เด็กนักเรียนคนนี้ถูกครู
ใหญ่ตบศีรษะหน้าเสาธงและสัง่ ให้ “เลิกเป็นตุด๊ ” ครูใหญ่ขวู่ า่ จะแก้ผา้ ประจานถ้าไม่
เชือ่ ฟัง เด็กนักเรียนบอกแม่วา่ ต้องทนทุกข์ทรมานกับการกระท�ำในลักษณะดังกล่าว
125
126
127
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ในแหล่งเดียวกัน
สนทนากลุ่ม, ศูนย์ซิสเตอร์, พัทยา, 5 กันยายน พ.ศ. 2555
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มาแล้วถึงสามปี เด็กถูกน�ำส่งโรงพยาบาลหลังกินยาแก้ปวดเกินขนาด หลังจากนั้น
แม่ของเด็กเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจต่อครูทั้งสาม128
· ชายข้ามเพศรายหนึ่ง บอกกับคณะในที่ประชุมที่ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติว่าเขาถูกอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเจาะจงเรียกออกมาหน้าห้อง
เพื่อเป็นตัวอย่างของ “ความผิดปกติทางเพศ”129
ข) การถูกกลัน่ แกล้งและการคุกคามทางเพศในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและการเกณฑ์ทหาร
· ผู้ให้ข้อมูลกะเทยและเกย์ที่เคยฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายงานถึงการถูกปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่าง การคุกคามทางเพศ และความพยายามข่มขืนโดยเพือ่ น
นักเรียน หรือ การเรียกร้องให้ตอบแทนทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ทหาร130
· นักเรียนที่เป็นกะเทยหรือเกย์ที่มีลักษณะกระตุ้งกระติ้ง มักได้รับการปฏิบัติที่
แตกต่างในการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหาร โดยปกติในช่วงเริม่ ต้นของการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารในชัน้ ม. 4 หรือการเกณฑ์ทหาร ผูฝ้ กึ สอนมักจะเรียกนักเรียนหรือทหาร
เกณฑ์ทเี่ ป็นกะเทยหรือเกย์ให้กา้ วออกมาข้างหน้า หลังจากนัน้ มักจะได้รบั มอบหมาย
ให้ทำ� “หน้าทีข่ องผูห้ ญิง” เช่น ท�ำกับข้าว ท�ำความสะอาดห้องครัวหรือห้องน�ำ้ และ
ซักเสือ้ ผ้า โดยไม่ตอ้ งฝึกการเกณฑ์ทหารร่วมกับคนอืน่ ๆ บางครัง้ อาจถูกแยกจากกัน
และมอบหมายให้ทำ� หน้าทีค่ นละหน่วยหรือคนละกองร้อย ซึง่ มักจะเป็น “งานของ
ผูห้ ญิง” เช่นกัน บางครัง้ ก็ถกู เรียกตัวไปให้ทำ� การนวดให้กบั ครูฝกึ
· ประสบการณ์ดังกล่าวไม่ได้เลวร้ายเสมอไป และทหารเกณฑ์ท่ีเป็นกะเทยบางราย
ก็ชอบที่จะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างเช่นนั้น เพราะจะได้ไม่ต้องได้รับการปฏิบัติ
หรือฝึกหนักเหมือนผูช้ าย อย่างไรก็ตาม บางคนกล่าวว่าในระหว่างการเกณฑ์ทหาร
128

129

130

“ครูประจานเด็กเป็นกะเทยจนคิดสั้น”, ใน RSU News, 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555, http://www.rsunews.net/index/php.news/detail/2318
[สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556]; “ด.ช. วัย 14 กินยาฆ่าตัวตายหลังครูใหญ่สั่งให้เลิกเป็นตุ๊ด”, ใน K@pook!, http://hilight.kapook.com/
view/73415 [สืบค้นเมื่อ 17 มีนาคม พ.ศ. 2556]
กฤตธีพัฒน์ โชติฐานิตสกุล, ชายข้ามเพศคนแรกที่เปิดเผยตัวต่อสาธารณะ, อภิปรายในการสัมมนาเรื่อง “เมื่อเพศที่ต้องการไม่ตรง กับเพศ
ก�ำเนิด เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนค�ำน�ำหน้าชื่อหรือไม่?”, ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 11 กันยายน พ.ศ. 2555
สนทนากลุ่ม, เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, กรุงเทพฯ, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555; สนทนากลุ่ม, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 21
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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ตนมักถูกคุกคามทางเพศ เช่น การลูบคล�ำ ถูกจูโ่ จมหรือแกล้งรุมท�ำร้ายในเวลากลาง
คืนโดยเพื่อนผู้ชายในค่าย หรือบางครั้งก็ถูกพยายามข่มขืนจริงๆ ทั้งโดยเพื่อน
และครูฝึก
· ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศจากชายเป็นหญิงทั้งหมดเคยมีประสบการณ์ในการได้รับการปฏิบัติที่
แตกต่าง เมือ่ ต้องรายงานตัวเข้ารับการเกณฑ์ทหารเพราะอัตลักษณ์ทางเพศของตน หลาย
คนไม่ได้แสดงความไม่พอใจต่อการเลือกปฏิบัติดังกล่าว เนื่องจากไม่ต้องการได้รับการ
เกณฑ์ทหารอยู่แล้ว และมักพยายามแสดงออกอัตลักษณ์ข้ามเพศของตนเพื่อให้แน่ใจว่า
จะได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร อย่างไรก็ตาม หลายคนรู้สึกว่าสิทธิของตนถูกละเมิด
โดยเจ้าหน้าที่ทหาร
· เกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆ (นอกเหนือจากการระบุค�ำว่า “โรคจิตถาวร” ในเอกสาร ส.ด.
43) มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร โดยความร่วมมือกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ่ คนข้ามเพศในการเกณฑ์ทหาร รายงานการวิจยั โดย
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 19 คน อายุระหว่าง 21 ถึง 40 ปี สอดคล้อง
กับประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลายคนในงานวิจัยครั้งนี131
้ การละเมิดสิทธิของ คนข้าม
เพศในช่วงที่มีการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารได้แก่
· ถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดพร้อมกับทหารเกณฑ์คนอื่นๆ เพื่อรายงานตัว
เข้ารับการเกณฑ์ ทหาร และยังต้องเดินแถวเข้ารับการตรวจทั้งๆ ที่มีสภาพร่างกาย
เป็นหญิงแล้ว ส่งผลให้ถูกจ้องมอง ส่งเสียงเชียร์ และท�ำให้อับอายโดยกลุ่มผู้ชาย
· การถูกเจ้าหน้าทีท่ ไี่ ม่ได้มหี น้าทีใ่ นการตรวจร่างกายโดยตรงลูบคล�ำและจับเนือ้ ต้อง
ตัวอย่างไม่เหมาะสมโดยเฉพาะบริเวณหน้าอก
· การล้อเลียนและการคุกคามทางวาจาโดยเจ้าหน้าทีท่ หารและแพทย์ผตู้ รวจร่างกาย
(เช่น พูดว่าคนข้ามเพศที่ก�ำลังได้รับการตรวจจะได้ท�ำงานง่ายๆ เพราะจะได้รับ
มอบหมายให้รับใช้นายทหารที่มีต�ำแหน่งสูงหรือแพทย์คนใดคนหนึ่ง)
131

90

มูลนิธธิ รี นาถ กาญจนอักษรและเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ: “สิทธิมนุษยชนของผูม้ รี า่ งกายไม่สอดคล้องกับเพศก�ำเนิดชาย ประเด็น
การพิจารณาร่างแก้ไขกฎกระทรวงกลาโหม กรณีบันทึกผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (เอกสาร ส.ด. 43), เอกสารประกอบ การสัมมนา,
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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· ค�ำสั่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารที่ไม่เหมาะสม เช่น การสั่งให้คนข้ามเพศนวดหรือเสริฟ
เครือ่ งดืม่ ให้กบั นายทหารระหว่างหรือหลังจากขัน้ ตอนการเกณฑ์ทหาร บางคนถูก
ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพื่อแลกกับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

4.3.5 การข่มขืนและฆาตกรรมทอม เลสเบี้ยน และคนที่มีเพศก�ำกวม
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศ ทอม และเลสเบี้ยนหลายคน รายงานว่าเคยถูกคุกคามทางเพศและถูก
ข่มขืนที่โรงเรียนและที่ท�ำงาน นอกจากนั้นยังมีรายงานเกี่ยวกับกรณีการข่มขืนและการฆาตกรรมทอม
และเลสเบี้ยน และการข่มขืนคนที่มีเพศก�ำกวมอีกด้วย
· ผู้ให้ข้อมูลหญิงรักหญิงรายหนึ่งกล่าวว่า ตนเกือบถูกข่มขืนโดยเพื่อนร่วมงานผู้ชายที่
วางแผนจะ “พิสจู น์” ให้เห็นถึง “เพศทีค่ วรเป็น” ของเธอ (โดยมีเพศสัมพันธ์กบั ผูช้ าย) บังเอิญ
เธอหลบหลีก แผนการดังกล่าวได้ เพราะเพื่อนร่วมงานคนอื่นบอกเธอเกี่ยวกับแผนนั้น
ผู้ให้ข้อมูลหญิงรักหญิงคนอื่นก็เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับทอมที่ตนรู้จักว่าถูกข่มขืนโดย
เพื่อนและเพื่อนร่วมงานชาย และถูกบังคับให้แต่งงาน การข่มขืนหญิงทอมโดยเพื่อนหรือ
เพื่อนร่วมงานผู้ชายมักเกิดขึ้นในระหว่างการเข้าสังคมนอกเวลางาน และมีการดื่มเครื่อง
ดืม่ มึนเมา สาเหตุหนึง่ เนือ่ งมาจากผูท้ เี่ ป็นทอมพยายามทีจ่ ะสังสรรค์กบั เพือ่ นผูช้ ายเพือ่ ให้
มองว่าตนเป็นเหมือน “ผู้ชายคนหนึ่ง” ซึ่งท�ำให้เธอต้องเสี่ยงตกเป็นเหยื่อของการคุกคาม
ทางเพศและการข่มขืนเสียเอง132
· คนทีม่ เี พศก�ำกวมสองคนรายงานว่าเคยถูกข่มขืนและเกือบถูกรุมโทรมเพราะเพศทีก่ ำ� กวม
ของตน133
· ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงบอกว่า สังคมไทยมีความเชื่อที่แพร่หลายว่า
สาวประเภทสองหรือกะเทยนั้น “ง่าย” และน�ำไปสู่การข่มขืนที่ตามมา ยิ่งไปกว่านั้น เจ้า
หน้าที่ต�ำรวจมักไม่รับแจ้งความจากสาวประเภทสองหรือกะเทยในคดีข่มขืน เพราะเชื่อว่า
กะเทยยินดีที่จะได้รับความสนใจทางเพศและไม่ได้จริงจังกับการแจ้งความเท่าใดนัก

132
133

สนทนากลุ่ม, กลุ่มอัญจารี, กรุงเทพฯ, 25 กันยายน พ.ศ. 2555
นาดา ไชยจิตต์, ไทยพีบีเอส, เวทีสาธารณะ “เพศไม่เสมอภาค” ตอนที่ 1, แหล่งอ้างอิงเดิม; บุคคลที่มีเพศก�ำกวมในการสัมมนา “เมื่อเพศที่
ต้องการไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด เรามีสทิ ธิทจี่ ะเปลีย่ นค�ำน�ำหน้าชือ่ หรือไม่?” ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 11 กันยายน พ.ศ.
2555
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· การข่มขืนนับเป็นความกังวลใจทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ส�ำหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นหญิงข้ามเพศ
หลายคนในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งคนที่ผ่านการแปลงเพศแล้วและยังไม่ได้แปลงเพศ โดยพวก
เธอกลัวว่าจะไม่ได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร แม้ว่านิยามของค�ำว่าข่มขืน
ภายใต้กฎหมายไทยในปัจจุบนั จะรวมถึงการสอดใส่ทางปาก ทางช่องคลอด และทางทวาร
หนัก หญิงข้ามเพศที่ผ่านการแปลงเพศโดยสมบูรณ์แล้วยังคงไม่มั่นใจว่า จะสามารถพึง่ พา
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในการใช้ระบบกฎหมายในการตีความตามนิยามใหม่ของค�ำว่า “ข่มขืน”
และได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ เพราะเท่าที่ผ่านมา การล่วงละเมิดทางเพศต่อบุคคลที่
ไม่ใช่คนรักต่างเพศ มักจะได้รบั การพิจารณาว่าเป็นเพียงการท�ำอนาจารเท่านัน้ นอกจากนี้
ยังมีความกังวลในชุมชนคนข้ามเพศว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ว่าด้วยการ
ข่มขืน เพราะได้รับข่าวว่ากฤษฎีกาก�ำลังพิจารณาการเปลี่ยนกฎหมายข่มขืนให้กลับไปเป็น
เช่นเดิม และจะไม่ครอบคลุมการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงข้ามเพศ134
· อีกสถานการณ์หนึ่งที่ท�ำให้คนข้ามเพศตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศและการ
ข่มขืนคือการที่คนข้ามเพศยังคงมีสถานะตามกฎหมายเป็นผู้ชาย และเมื่อถูกจับกุมก็ถูก
กักขังในคุกส�ำหรับนักโทษชายแม้วา่ บางครัง้ จะผ่านการแปลงเพศแล้วก็ตาม ในกรณีทมี่ กี าร
รายงานเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดว่าผู้ต้องขังข้ามเพศสามคนถูกขังรวมกันใน
ห้องขังที่มีขนาด 2 คูณ 3 ตารางเมตรในเรือนจ�ำชายเพื่อปกป้องทั้งสามคน แต่โดยปกติ
ห้องขังเดี่ยวดังกล่าว มีไว้ส�ำหรับควบคุมผู้ต้องขังที่ถูกท�ำโทษในเรือนจ�ำ การถูกแยกกักขัง
ต่างหากท�ำให้ถกู ละเลยมากยิง่ ขึน้ ซึง่ ประเด็นดังกล่าวยังคงไม่ได้รบั ความสนใจจากทางการ
ไทยอย่างเพียงพอ135
· นอกจากนั้น ในปัจจุบันได้ปรากฏรูปแบบของอาชญากรรมที่เกิดจากความจงเกลียดจงชัง
เลสเบีย้ นและ ทอมมากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการเพือ่ สิทธิเกย์และเลสเบีย้ นสากล (International
Gay and Lesbian Human Rights Commission หรือ IGLHRC) ได้ยื่นร้องเรียนต่อรัฐบาล
ไทยถึงการที่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจละเลยการฆาตกรรมเลสเบี้ยนและทอม 15 คน ระหว่างปี
พ.ศ. 2549 ถึง 2555 และเรียกร้องให้ทางการไทยตรวจสอบรูปแบบอาชญากรรมดังกล่าว136
134
135
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นาดา ไชยจิตต์, ความคิดเห็นเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
“‘คุกซ้อนคุก’ ชีวิต transgender ในเรือนจ�ำ สิ่งแปลกปลอมที่ถูกกันออกและล่วงละเมิด”, ใน ประชาไท, 28 กันยายน พ.ศ. 2555, http://
prachatai.com/journal/2011/08/42335 [สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
IGLHRC: “LGBT human rights advocates charge Thai police ignore fifteen killings of lesbians and toms, dismiss as ‘love gone sour’,”
http://www.iglhrc.org/cgi-bin-iowa/article/pressroom/pressrelease/1506.html [สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555]
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4.4		 การจ้างงานและการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับลูกจ้าง LGBT
4.4.1 การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
โดยทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น LGBT กล่าวว่า ตนมักจะหลีกเลี่ยงการใช้บริการด้านสุขภาพจากการจ้าง
งานของตน (หากมี) สาเหตุหนึ่ง เพราะไม่ต้องการที่จะเผชิญกับอคติหรือการบริการจากบริษัทหรือ
องค์กรของตนหรือจากเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการด้านสุขภาพ ซึง่ มักเป็นบริการทีไ่ ม่ใส่ใจในความรูส้ กึ ของผูร้ บั
บริการ อีกประการหนึง่ เกิดจากความกลัวว่าความเป็นส่วนตัวของตนจะถูกละเมิด ดังนัน้ LGBT หลาย
คนโดยเฉพาะคนข้ามเพศจึงชอบทีจ่ ะใช้บริการจากคลินกิ หรือโรงพยาบาลเอกชนทีต่ นรูส้ กึ สบายใจและ
มีความเป็นส่วนตัวมากกว่า
· คนข้ามเพศมักมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากกว่าคนอื่นๆ เนื่องจากเพศ
ตามกฎหมายทีไ่ ม่ตรงกับลักษณะทางกายภาพทีแ่ สดงออก ตลอดจนอคติ และการไม่คำ� นึง
ถึงอัตลักษณ์ข้ามเพศของผู้ป่วย ระบบบริการที่ล่าช้าจุกจิก รวมถึงระเบียบที่ขาดความ
ยืดหยุ่นของโรงพยาบาล
· บ่อยครัง้ บัตรประจ�ำตัวประชาชนก็ยงั เป็นหลักฐานทีไ่ ม่เพียงพอในการยืนยันถึงตัว
ตนของคนข้ามเพศในโรงพยาบาลของรัฐ จ�ำเป็นต้องแสดงเอกสารอื่นๆ ก่อนที่จะ
สามารถเข้ารับบริการได้ เช่น ทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร เป็นต้น บางครั้งถึงกับต้อง
ให้พอ่ แม่มายืนยันว่าเป็นบุคคลตามเอกสารทีแ่ สดงจริง ส่วนเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล
ก็ใช้เวลาในการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันตัวตนของคนข้ามเพศ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า
ในการรับบริการ ขัน้ ตอนการตรวจสอบทีล่ า่ ช้า และการปฏิบตั โิ ดยไม่คำ� นึงถึงความ
รู้สึกของคนไข้โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล พยาบาล และแพทย์ ท�ำให้คนข้ามเพศไม่
ต้องการใช้บริการด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ เจ้าหน้าทีใ่ นโรงพยาบาลบาง
แห่งมักเรียกชือ่ ผูป้ ว่ ยด้วยค�ำน�ำหน้าชือ่ เช่น หญิงข้ามเพศอาจถูกเรียกว่า “นาย…”
ท�ำให้ต้องอับอายต่อหน้าผู้ป่วยคนอื่นที่หัวเราะขบขัน137

137

สนทนากลุ่ม, ศูนย์ซิสเตอร์, พัทยา, 5 กันยายน พ.ศ. 2555. อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ข้อมูลสาวประเภทสองจ�ำนวนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และ
ล�ำพูน กล่าวว่าตนได้รบั การบริการอย่างดีในโรงพยาบาลของรัฐ ซึง่ เจ้าหน้าทีเ่ รียกเฉพาะชือ่ คนไข้โดยไม่ใช้คำ� น�ำหน้าชือ่ หรือใช้คำ� ว่าคุณแทน
ทุกคน เห็นพ้องต้องกันว่าการบริการที่โรงพยาบาลเอกชนนั้นดีกว่า (แต่ก็แพงกว่า). สนทนากลุ่มกับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 6 คน ที่
ส�ำนักงานมูลนิธิเอมพลัส, เชียงใหม่, 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555; และสนทนากลุ่มกับคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงในเขตชนบท 4 คน, ล�ำพูน,
21 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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· บางคนรายงานว่า เมื่อมาที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเพื่อต้องการค�ำแนะน�ำด้าน
สุขภาพ หรือเพราะ เจ็บไข้ได้ปว่ ย กลับไม่ได้รบั ค�ำแนะน�ำทีเ่ หมาะสม แพทย์เจ้าของ
ไข้มักสันนิษฐานว่า อาการเจ็บป่วยทั่วไป เช่น เจ็บคอ เป็นอาการที่เกี่ยวข้องกับ
การมีเพศสัมพันธ์ บ่อยครัง้ แทนทีจ่ ะ ถูกซักประวัตดิ า้ นสุขภาพ แต่กลับถูกถามด้วย
ค�ำถามที่ก้าวก่ายเพศวิถีของตน เช่น “ท�ำไมจึง เป็นคนข้ามเพศ” “เป็นเมื่อไหร่”
“แปลงเพศหรือยัง” “ครอบครัวเห็นด้วยหรือเปล่า” ฯลฯ
· กะเทยมักได้รบั การรักษาในแผนกผูป้ ว่ ยชาย เพราะสถานะเพศชายในทางกฎหมาย
และเพราะมีอวัยวะเพศชาย ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนข้ามเพศบางรายกล่าวว่า ตนเคย
ถูกละเมิดโดยเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล เช่น รายหนึง่ ถูกแพทย์ใช้มอื คล�ำในกางเกง
เพือ่ ตรวจสอบอวัยวะเพศแทนการถาม หรือขอดูบตั รประจ�ำตัวประชาชน เป็นต้น138
· ในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ทั้งหญิงข้ามเพศและชายข้ามเพศมักมีความกังวล
เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของบริการ
· คนข้ามเพศส่วนใหญ่ทใี่ ห้สมั ภาษณ์ มักได้รบั ค�ำแนะน�ำทางการแพทย์จากแหล่ง
ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่แพทย์วชิ าชีพและรักษาตัวเองจากค�ำแนะน�ำดังกล่าว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องการรักษาด้วยฮอร์โมน การศัลยกรรมตกแต่งและการผ่าตัด
แปลงเพศ คนข้ามเพศหลายคนเริ่มการรักษาด้วยการใช้ฮอร์โมนเพศหญิงตั้งแต่
ย่างเข้าสูก่ ารเป็นวัยรุน่ ในปัจจุบนั คนข้ามเพศจากหญิงเป็นชายจ�ำนวนมากขึน้ เริม่
เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาด้วยฮอร์โมนโดยไม่ได้รับค�ำแนะน�ำจากผู้เชี่ยวชาญ แหล่ง
ข้อมูลทางการแพทย์ทสี่ ำ� คัญของคนกลุม่ นีค้ อื เพือ่ น อินเตอร์เน็ต และเภสัชกร ตาม
ร้านขายยา เป็นต้น
· แม้ว่าข้อมูลโดยผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพทางการแพทย์และบริการจะมีอยู่อย่างค่อน
ข้างแพร่หลายส�ำหรับหญิงข้ามเพศ แต่ข้อมูลในลักษณะคล้ายกันส�ำหรับชายข้าม
เพศยังมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดในประเทศไทย โดยเฉพาะในเรือ่ งการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศ
ชายและการแปลงเพศ
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สนทนากลุ่ม, เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย, กรุงเทพฯ, 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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· แม้วา่ จะมีรายงานการเกีย่ วกับทุรเวชปฏิบตั แิ ละบริการทีไ่ ม่ปลอดภัยส�ำหรับคนข้าม
เพศ แต่ความครอบคลุมด้านกฎหมายและระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้องใน
ประเด็นนี้ ในประเทศไทยยังคงจ�ำกัดอยู่

4.4.2		 สวัสดิการจากการจ้างงานและประกันสังคม
ผู้ให้ข้อมูลที่เป็น LGBT รู้สึกว่า ตนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะไม่ได้รับการรับรอง
สถานะคูช่ วี ติ เพศเดียวกันภายใต้กฎหมายไทย ท�ำให้เกิดการรณรงค์เพือ่ กฎหมายคูช่ วี ติ เพศเดียวกัน
ในปัจจุบัน
· คู่เพศเดียวกันไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ บ�ำเหน็จบ�ำนาญ และสิทธิคู่สมรสอื่นๆ
จากการจ้างงานของคู่ของตนดังเช่นคู่สมรสต่างเพศ
· เมือ่ กฎหมายไม่รบั รองสถานะคูช่ วี ติ เพศเดียวกัน ท�ำให้การทีค่ ชู่ วี ติ ไม่สามารถท�ำการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์แทนคู่ของตนอาจส่งผลต่อชีวิตได้
· คูช่ วี ติ ของหญิงรักหญิงทีเ่ ป็นข้าราชการระดับต้นรายหนึง่ ประสบอุบตั เิ หตุและได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงแต่โรงพยาบาลปฏิเสธไม่ให้ข้าราชการรายนี้เซ็นหนังสือยินยอม
ให้ทำ� การรักษาได้ เนื่องจากกฎของโรงพยาบาลอนุญาตให้ญาติทางสายเลือดหรือ
คู่สมรสเท่านั้นเซ็นยินยอมได้ ข้าราชการรายนี้ต้อง ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ญาติของ
คูช่ วี ติ ของเธอเพือ่ เดินทางมาเซ็นใบยินยอมด้วยตนเองทีโ่ รงพยาบาล อีกทัง้ ไม่มสี ทิ ธิ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ เนื่องจากกฎของทางราชการไม่ครอบคลุมถึง
สวัสดิการประกันสังคมส�ำหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน139
· คู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่สามารถขอสินเชื่อธนาคารร่วมกันได้ ในขณะที่คู่ชีวิตต่างเพศที่ไม่ได้
จดทะเบียนสมรสกันสามารถขอได้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลข้ามเพศหลายคนกล่าวว่าเคยมีประสบการณ์
ดังกล่าว ซึ่งท�ำให้คนที่ท�ำธุรกิจส่วนตัวหรือกิจการเล็กๆ ต้องเสียโอกาสในการขอสินเชื่อ
เพื่อการลงทุน
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· บริษัทประกันไม่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับคู่เพศเดียวกันในฐานะผู้รับผลประโยชน์
เนื่องจากคู่ เพศเดียวกันไม่ใช่ “ทายาทโดยธรรม” ซึ่งหมายถึงญาติทางสายเลือดหรือญาติ
ที่เกิดจากการสมรสตามกฎหมายไทย ในทางตรงกันข้าม บริษัทประกันมักอนุญาตคู่ต่าง
เพศที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเป็นผู้รับประโยชน์ได้140

4.4.3		 ความมั่นคงในอาชีพและความมั่นคงในชีวิต
ผู้ให้ข้อมูล LGBT ส่วนใหญ่กล่าวว่าตนรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานและชีวิต เพราะการ
เลือกปฏิบัติและการตีตราหลายประการในชีวิตและการท�ำงาน เพศทางกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับ
อั ต ลั กษณ์ ท างเพศท�ำให้คนข้ามเพศและคนที่มีเพศก�ำกวมมีทางเลือกอันจ�ำกัดในอาชีพและใน
การด�ำเนินชีวิต อคติที่หยั่งรากลึกเป็นเหตุในอุปสรรคหลายประการต่อ LGBT ในชนบท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกะเทยซึ่งมักจะมีการศึกษาและสถานะทางสังคมต�่ำต้องดิ้นรนหาช่องทางท�ำกินเพื่ออยู่รอด
บนชายขอบของเศรษฐกิจนอกระบบในชนบท
ก) ความมั่นคงในอาชีพ
· การทีล่ กู จ้าง LGBT หลายคนถูกกีดกันหรือเลือกทีจ่ ะไม่ทำ� งานประจ�ำในกระแสหลัก ลูกจ้าง
LGBTมักกลายเป็นแรงงานนอกระบบ ได้คา่ จ้างต�ำ่ และมีความมัน่ คงในอาชีพน้อยกว่า
ลูกจ้างคนอื่นๆ
· บ่อยครั้งแม้ว่าลูกจ้าง LGBT จะได้รับการว่าจ้างในงานอาชีพกระแสหลัก แต่ก็ยังรู้สึกขาด
ความมั่นคง เนื่องจากแรงต่อต้านและอคติทั้งโดยส่วนตัวและขององค์กรต่ออัตลักษณ์ทาง
เพศของตน ลูกจ้าง LGBT ต้องเผชิญกับอุปสรรคในการได้รับการจ้างงาน แม้ว่าจะได้ผ่าน
การฝึกอบรมทางวิชาชีพแล้วก็ตาม (ดังเช่น ในกรณีนักศึกษาฝึกสอนข้ามเพศในตารางที่
4.2) และมีโอกาสก้าวหน้าน้อยกว่า เพราะไม่มีสถานะที่เหมาะสมทางกฎหมาย (ดูตาราง
ที่ 4.6) หรือถูกกดดันให้ลาออกจากงานเพราะการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม (ดูตารางที่ 4.5)
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· ลูกจ้างเกย์ถกู ไล่ออกเพราะเป็นเกย์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกย์รายหนึง่ รูจ้ กั กับครูคนหนึง่ ซึง่ สอน
ในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ซึง่ แม้วา่ จะเป็นครูทดี่ แี ละเป็นทีช่ นื่ ชอบของ
นักเรียน แต่เมื่อฝ่ายบริหารของโรงเรียนทราบว่าเขาเป็นเกย์ก็ถูกไล่ออกทันที
โดยมีเหตุผลว่าเขาไม่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนได้141 ส่วนใน
ภาคเอกชน ลูกจ้างเกย์ก็อาจถูกไล่ออกเพราะเป็นคนรักเพศเดียวกันได้เช่นกัน
(ดูตารางที่ 4.8)
ตารางที่ 4.8
ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ถูกไล่ออกเพราะ “มีสองเพศ”
พิษณุ โฆษะโภคิณ ประธานสมาคมผูจ้ ดั การแผนกต้อนรับเซอร์วสิ อพาร์ทเมนท์และโรงแรม
แห่งประเทศไทยถูกไล่ออกจากโดยนายจ้าง บริษัทเออร์บานาเอสเตท จ�ำกัด หลังจาก
ท�ำงานมาเป็นเวลา 5 ปี บริษัทให้สาเหตุในการไล่ออกว่า พิษณุเป็น “บุคคลสองเพศซึ่งใช้
อ�ำนาจในทางมิชอบและพยายามให้ได้มาซึง่ การยอมรับจากผูอ้ นื่ ” โดยติดประกาศไล่ออก
ทีม่ ถี อ้ ยค�ำนีท้ ป่ี า้ ยประกาศในบริษทั ท�ำให้พษิ ณุได้รบั ความอับอายขายหน้า พิษณุได้รอ้ งขอ
ความเป็นธรรมแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทนายจ้าง
ดังนั้น พิษณุจึงได้ป่าวประกาศถึงเหตุการณ์นี้ และขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสิทธิ
มนุษยชนต่างๆ รวมทั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อเรียกร้องความ
เป็นธรรมจากบริษัทนายจ้าง อีกทั้งได้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลแรงงานในข้อหาการไล่ออกอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ด้วยความช่วยเหลือจาก กสม. คดี
สิน้ สุดลงด้วยการยินยอมตกลงในช่วงกลาง พ.ศ. 2555 โดยบริษทั ยินยอมขอโทษต่อพิษณุ
และจ่ายเงินเดือนชดเชย จ�ำนวน 7 เดือน และค่าจ้างอีกหนึ่งเดือนให้กับพิษณุ
ทีม่ า: เดลินวิ ส์, “เกย์นทีนำ�บุคคลสองเพศร้องสภา,” 5 มิ.ย. 2555, http://www.dailynews.co.th/politics/7796
[สืบค้นเมื่อ 15 พ.ค. 2556]; นิกร อาทิตย์, สัมภาษณ์, 23 ก.ย. 2555
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ข) ความมั่นคงในชีวิต
· การขาดการรับรองตัวตนทางกฎหมายกับอัตลักษณ์ข้ามเพศ เป็นอุปสรรคส�ำคัญใน
การได้รบั โอกาส หลายประการตลอดช่วงชีวติ ของคนข้ามเพศ พวกเขาขาดโอกาสก้าวหน้า
ในการศึกษา ในหน้าที่การงาน และในชีวิต เพียงเพราะไม่มีค�ำน�ำหน้านามตามกฎหมายที่
ตรงกับอัตลักษณ์และตัวตนทางเพศของตน คนข้ามเพศบางคนต้องเสียโอกาสไม่ได้รับทุน
ไปเรียนต่อ เสียโอกาสเลื่อนขั้น หรือเดินทางไปต่างประเทศได้โดยสะดวก พวกเขาไม่ได้รับ
โอกาสจดทะเบียนสมรสกับคูช่ วี ติ ของตน (ซึง่ มักจะเป็นคนรักต่างเพศ) หรือรับบุตรบุญธรรม
· ตัวตนทางกฎหมายก็เป็นปัญหาต่อคนที่มีเพศก�ำกวม กฎหมายไทยอนุญาตให้คนที่มี
เพศก�ำกวมยืน่ ค�ำร้องขอเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านาม แต่จะยืน่ ได้กต็ อ่ เมือ่ ได้เลือกเพศใดเพศหนึง่
แล้ว และผ่านกระบวนการผ่าตัดคัดเลือกเพศแล้ว เงือ่ นไขทีบ่ งั คับให้ตอ้ งเลือกเพศชายหรือ
เพศหญิงนี้ เป็นปัญหาต่อคนที่มีเพศก�ำกวมหลายคนที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับเพศวิถีของตน
มากพอที่จะตัดสินใจได้ อีกประการหนึ่ง การนิยามอัตลักษณ์เพศก�ำกวม (intersex) โดยมุ่ง
เน้นไปในการแพทย์ (เช่น คนทีจ่ ะถือได้วา่ มีเพศก�ำกวมจะต้องมีทงั้ อัณฑะและมดลูก) ท�ำให้
บุคคลที่อาจจะมีเพศก�ำกวม แต่มีลักษณะไม่ตรงตามนิยามนี้ไม่สามารถขอเปลี่ยนค�ำน�ำ
หน้านามได้ ยิ่งไปกว่านั้น การที่จะต้องผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อน
มากมาย และเข้ารับการรักษาในฐานะคนทีม่ คี วามผิดปกติในทัศนคติของบุคลากรทางการ
แพทย์ ท�ำให้เป็นการยากส�ำหรับคนทีม่ เี พศก�ำกวมทีจ่ ะเปิดเผยอัตลักษณ์ของตนเอง ดังนัน้
คนที่มีเพศก�ำกวมต้องกลายเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่ไม่เปิดเผยตัว และมักจะถูก
เหมารวมเป็นพวกเดียวกันกับคนข้ามเพศ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนที่มีเพศก�ำกวม
เรียกร้องให้มกี ารส่งเสริมการเปลีย่ น ทัศนคติ และวิธคี ดิ ทางการแพทย์และบุคลากรในวงการ
แพทย์ต่อคนที่มีเพศก�ำกวม142
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· ความมั่นคงในชีวิตส�ำหรับ LGBT มักสัมพันธ์กับความสามารถในการวางแผนร่วมกันกับ
คู่ชีวิต แต่เพราะกฎหมายไม่รับรองสถานะคู่ชีวิตเพศเดียวกัน จึงท�ำให้มีอุปสรรคใน
การวางแผนอนาคต เช่น การซื้อ ที่อยู่อาศัย แบ่งปันทรัพย์สิน หรือสร้างครอบครัว
ด้วยกัน เป็นต้น
· แม้ว่าผู้ให้ข้อมูล LGBT วัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่สนใจเกี่ยวกับการวางแผนระยะยาวของ

ตนสักเท่าใดนัก แต่กลุ่ม LGBT วัยผู้ใหญ่ก็มีความกังวลเกี่ยวกับอนาคตในบั้นปลาย
ของตน
· หญิงข้ามเพศรายหนึง่ ซึง่ ท�ำงานเป็นนักแสดงโชว์คาบาเรต์ในพัทยาบอกว่า เธอเก็บ
เงินได้เพียงพอและซือ้ ทรัพย์สนิ เพือ่ เป็นหลักประกันความมัน่ คงให้กบั ตัวเองไว้แล้ว
เพื่อเป็นหลักประกันให้แน่ใจว่าญาติของเธอจะดูแลเธอเมื่อยามแก่ชรา (เพื่อจะได้
รับมรดกเป็นการตอบแทน)
· คนข้ามเพศวัยหนุ่มสาวหลายคนวางแผนที่จะกลับไปอาศัยอยู่กับครอบครัวและ
ดูแลพ่อแม่ โดยท�ำกิจการเล็กๆ ในหมู่บ้านของตัวเอง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
รูส้ กึ ของคนข้ามเพศ ว่าเป็นหน้าทีข่ องตนทีต่ อ้ งดูแลพ่อแม่ ส่วนหนึง่ อาจเป็นเพราะ
วัฒนธรรมไทยในเรื่องของความกตัญญ

· อคติทางวัฒนธรรมต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่อนข้างจะรุนแรงในสังคม
ชนบท ซึง่ มองเพศวิถที แี่ ตกต่างออกไปว่าเป็นกรรมชัว่ ซึง่ เป็นความคิดทีค่ นทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศก็ซมึ ซับไว้เช่นกัน การเป็นเกย์หรือกะเทยถูกมองว่าเป็นปฏิปกั ษ์กบั วัฒนธรรม
อันดีงาม ดังนัน้ ครอบครัวทีม่ ลี กู ทีห่ ลากหลายทางเพศมักดึงดูดความสนใจจากชุมชน ท�ำให้
ครอบครัวมีทัศนคติในเชิงลบต่อเด็ก บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในชนบทประสบ
ปัญหาหลายประการ ตั้งแต่การมีโอกาสในด้านต่างๆ น้อยกว่าญาติพี่น้อง เช่น มีโอกาส
ในการศึกษาน้อยกว่า ไม่ได้รบั มรดก มีโอกาสเข้าถึงงานน้อยกว่า มีความเป็นอยูแ่ ละฐานะ
ทางเศรษฐกิจด้อยกว่า บางคนได้รบั ความกดดันให้ออกจากบ้าน ในท้ายทีส่ ดุ LGBT หลาย
คนต้องตกอยู่ในสภาพเศรษฐกิจที่ยากล�ำบาก ไม่มีสวัสดิการ ไม่มีประกันสังคม หรือความ
มั่นคงในชีวิต

อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย

99

· หนทางที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในชนบทจะสามารถมีชีวิตรอดได้ คือการ
ท�ำงานในไร่นา ของครอบครัว ท�ำงานรับจ้างในละแวกเพื่อนบ้าน หรือรับจ้างท�ำงานอะไร
ก็ได้ที่หาได้ การรณรงค์เชิงสังคมเกี่ยวกับสิทธิ LGBT ไม่ได้รับการสนับสนุนในสังคมชนบท
กลุม่ LGBT มักถูกมองข้ามและถูกกีดกันจากการให้เงินทุนสนับสนุนโดยรัฐ (เช่น ทุนขนาด
เล็กจากกองทุนหมู่บ้าน) และถูกกีดกันจากการมีส่วนร่วมในโครงสร้างทางการเมือง
ท้องถิ่น143
· อย่างไรก็ดี คนข้ามเพศจากชุมชนยากจนอืน่ ก็พยายามหาหนทางในการเลีย้ งชีพ และ
ให้ได้มาซึง่ การยอมรับ และได้มสี ถานะทางสังคม ซึง่ นอกจากจะท�ำให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ
แล้วยังน�ำมาซึ่งความมั่นคงทางจิตใจ และความตระหนักในคุณค่าของตัวเองด้วย
ตัวอย่างเช่น
· กะเทยในเขตชนบททางภาคเหนือหาพื้นที่ในการท�ำงานที่เฉพาะแบบ เช่น การปีน
ต้นไม้และเก็บผลไม้ (ซึ่งต้องปีนต้นไม้) เดิมทีผู้ชายจะเป็นฝ่ายปีนบันไดและเด็ด
ผลไม้ ฝ่ายหญิงเก็บผลไม้ใส่ตะกร้าเนือ่ งจากไม่ได้รบั อนุญาตให้ปนี ต้นไม้ในวิถปี ฏิบตั ิ
ของชนบท แต่กะเทยท�ำหน้าทีไ่ ด้ทงั้ สองอย่างจึงเป็นทีต่ อ้ งการในงานเก็บผลไม้
(กะเทยได้รบั ค่าจ้างสูงกว่าผูห้ ญิงแต่ตำ�่ กว่าผูช้ าย) อีกทางหนึง่ กะเทยบางคนก็เข้าไป
อยู่ในกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงแหล่งรายได้และเงินกู144
้
· อีกทางเลือกหนึ่งของกะเทยชนบทในภาคเหนือ คือการท�ำพิธีกรรมทรงเจ้าเข้าผี
(เรียกกันในทางเหนือว่าเป็น “กะเทยม้าขี่”) ฐานะความเป็นผู้ทรงเจ้าสร้างความ
ยอมรับ ความนับถือ และสร้างรายได้พอสมควรให้กะเทยบางคนในชุมชน
(ดูตารางที่ 4.9)

143

144

ยุคนธร แก้วจ้าวจอม, ผูอ้ ำ� นวยการเครือข่ายเพือ่ สุขภาวะและความเป็นธรรมทางเพศ (GEN), ราชบุร,ี ผูร้ ว่ มอภิปรายในการประชุมเชิง ปฏิบตั ิ
การงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
พงศ์ธร จันทร์เลื่อน, ผู้ประสานงานมูลนิธิเอมพลัส, เชียงใหม่, ผู้ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย
กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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ตารางที่ 4.9
ร่างทรง อาชีพใหม่ของกะเทยชนบท
เมือ่ ไม่นานมานี้ กะเทยหลายคนในเขตชนบทในภาคเหนือของประเทศไทยได้กลายมาเป็น
ร่างทรง ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ใหม่ที่เรียกว่า “กะเทยม้าขี่” โดยการเป็นร่างให้เทพหรือ “ผี”
บรรพบุรุษซึ่งมีหรือเชื่อว่ามีความผูกพันกับชุมชนในท้องถิ่น กะเทยที่ท�ำอาชีพนี้ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีการศึกษามากนัก (ต�่ำกว่าระดับมหาวิทยาลัย) มีโอกาสในการจ้างงานน้อยและมี
สถานภาพทางสังคมต�่ำ
การสนทนากลุ่มได้จัดขึ้นกับกะเทย 4 คนจากหมู่บ้านชนบทในจังหวัดล�ำพูน โดย 3 ใน 4
เป็นร่างทรง แม้ว่าการเป็นร่างทรงจะไม่ช่วยไม่ให้พวกเขาเลิกถูกล้อเลียนหรือเลือกปฏิบัติ
ในชุมชน แต่การเป็นร่างทรงก็ช่วยให้พวกเขาได้รับการยอมรับ โดยเฉพาะจากคนเฒ่าคน
แก่ในหมู่บ้าน คนที่แต่ก่อนไม่เคยสนใจหรือปฏิเสธพวกเขาได้หันมาให้ความเคารพและ
พึง่ พาพวกเขาในการรักษาโรค หรือเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในเรือ่ งต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์ เรือ่ ง
งาน และที่บ่อยที่สุดคือการขอหวย
กะเทยที่ประกอบอาชีพดังกล่าว ใช้การเป็นร่างทรงในการสร้างเครือข่ายให้การสนับสนุน
การท�ำกิจกรรมสร้างรายได้ และสร้างการยอมรับกะเทยส่วนใหญ่ในเครือข่ายร่างทรงยัง
ให้บริการอื่นๆ เช่น จัดดอกไม้ งานหัตถกรรม (เพื่อถวายแด่เทพหรือผี) และการจัดงาน
(จัดหาความบันเทิง อาหาร และเครื่องดื่ม) เป็นต้น
ที่มา: สนทนากลุ่มกับคนข้ามเพศท้องถิ่น อายุระหว่าง 21 – 32 ปี ในจังหวัดลำ�พูน, 21 ต.ค. 2555

· กะเทยและหญิงข้ามเพศหลายคนเลือกท�ำงานบริการทางเพศ เพราะถูกกีดกันจากงาน
กระแสหลัก งานขายบริการเป็นหนทางหนึ่งซึ่งให้โอกาสในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดย
เฉพาะกะเทยทีต่ อ้ งการ เปลีย่ นตัวตนเป็นหญิงข้ามเพศ เพราะต้องอาศัยทุนทรัพย์สงู โดยเฉพาะ
กรณีที่ต้องการแปลงเพศ นอกจากนี้ พวกเธอยังต้องการการยอมรับจากครอบครัว โดยการ
ท�ำงานหารายได้ส่งให้ครอบครัว เพื่อพิสูจน์ว่าตนเองมีคุณค่าต่อครอบครัว กระนั้นในชีวิตของ
การท�ำงานบริการทางเพศ กะเทยและหญิงข้ามเพศมักจะเป็นเป้าในการถูกคุกคามและรีดไถ
จากต�ำรวจมากกว่าพนักงานบริการที่เป็นเพศชายหรือหญิง (ดูข้อ 4.3.3)
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แม้จะเข้าใจว่างานบริการทางเพศยังเป็นงานที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่พวกเธอเพียง
ต้องการโอกาสที่จะท�ำงานได้โดยไม่ต้องถูกคุกคามมากนักเท่านั้น145

4.5 เอชไอวีและเอดส์
ตามรายงานของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ประเทศไทยมีผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวี ประมาณ 440,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่ (430,00 คน) อยู่ในวัยท�ำงาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) และ
ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้หญิงร้อยละ 43 (190,00 คน) คิดเป็นอัตราความชุกของโรคที่ร้อยละ 1.10 ในกลุ่ม
อายุ 15 ถึง 49 ปี146
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งประเทศไทยระบุว่า เชื้อ
เอชไอวีได้ ระบาดในกลุม่ ประชากรทัว่ ไปอย่างต่อเนือ่ งในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2000 โดยมีแนวโน้มทีน่ า่
กังวลในกลุ่มประชากรส�ำคัญ ได้แก่ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) หญิงให้บริการทางเพศ
(FSW) และผู้ใช้สารเสพติดชนิดฉีด (PWID)147
MSM มีอัตราการติดเชื้อสูง (ร้อยละ 20) จากการส�ำรวจใน พ.ศ. 2553 ในเมืองท่องเที่ยว (กรุงเทพฯ
เชียงใหม่ และภูเก็ต) พบว่า MSM มีอัตราความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีอยู่ที่ร้อยละ 20 ซึ่งสูงกว่า
อัตราการ ติดเชื้อในกลุ่มชายที่ขายบริการทางเพศ (MSW) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 17.7 และร้อยละ 10.4
ในกลุ่มคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี มีอัตรา
ความชุกสูงสุด (ร้อยละ 32.4) ในขณะที่กลุ่มที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราความชุกของการติดเชื้อ
อยู่ที่ร้อยละ 12.10148

145

146

147

148

ฐิติญานันท์ หนักป้อ, ผู้อ�ำนวยการศูนย์ซิสเตอร์, พัทยา, ผู้ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ,
4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
UNAIDS: HIV and AIDS estimates (2013), http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/thailand/ [สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน
พ.ศ. 2557]. การป้องกันอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 1990 ส่งผลให้ความชุกในการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ลดลงอย่างต่อ
เนื่องจาก ร้อยละ 1.3 ใน พ.ศ. 2552, ร้อยละ 1.4 ใน พ.ศ. 2550, ร้อยละ 1.8 ใน พ.ศ. 2546, และมากกว่าร้อยละ 2 ในทศวรรษก่อนหน้า
นั้น
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์: รายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์
พ.ศ. 2555: ช่วง พ.ศ. 2553-2554: http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
ce_TH_Narrative_Report[1].pdf [สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556]
ในแหล่งเดียวกัน
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ใน พ.ศ. 2554 มีรายงานการติดเชื้อรายใหม่ 8,134 ราย สาเหตุส�ำคัญเนื่องมาจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่
ป้องกัน ในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมด เป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ชายบริการทางเพศ
และคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง รวมกันถึงร้อยละ 41 และร้อยละ 12 เป็นหญิงให้บริการทาง
เพศและลูกค้า
ตามรายงานการส�ำรวจในแหล่งท่องเที่ยวใน พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2553 ในเชียงใหม่ ชลบุรี และภูเก็ต
พบว่า อัตราการติดเชื้อในกลุ่มหญิงขายบริการอิสระนอกสถานบันเทิงสูงกว่าอัตราการติดเชื้อในกลุ่ม
หญิงขายบริการทีท่ ำ� งานในสถานบันเทิง149 อย่างไรก็ตาม อัตราการติดเชือ้ ในกลุม่ หญิงบริการยังคงอยู่
ในระดับต�่ำ โดยอยู่ที่ร้อยละ 2.6 ในกลุ่มหญิงขายบริการที่อายุต�่ำกว่า 25 ปี และร้อยละ 1.8 โดยเฉลี่ย
ทั้งกลุ่ม ทั้งนี้ ร้อยละ 95.7 ของหญิงขายบริการรายงานว่าใช้ถุงยางอนามัยกับผู้ใช้บริการคนล่าสุด แต่
เพียงร้อยละ 45.4 ใช้ถุงยางอนามัยกับสามีหรือคู่รักของตน150

4.5.1 การเข้าถึงข้อมูลการป้องกันการติดเชือ้ และบริการด้านเอชไอวีและเอดส์
ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง 2554 รัฐบาลไทยโดยความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
ได้เพิ่มขีดความครอบคลุมของการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูง
ด้วยมาตรการในการให้การรักษา การดูแล และสนับสนุนผ่านทางโครงการ CHAMPION ซึ่งได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนโลกฯ และด�ำเนินการใน 30 จังหวัด ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 นอกจากนั้น การรณรงค์
เพือ่ สร้างความตระหนักรูแ้ ละการแจกถุงยางอนามัยใน 47 จังหวัดทีอ่ ยูน่ อกโครงการดังกล่าวได้รบั การ
หนุนเสริมโดยองค์กรเอ็นจีโอในท้องถิ่น และได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข151

149

150
151

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์: Thailand ending AIDS: 2014 Thailand AIDS response progress report,
หน้า 8, http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/THA_narrative_report_2014.
pdf [สืบค้นเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2557]
ในแหล่งเดียวกัน, หน้า 6
คณะกรรมการแห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์: รายงานความก้าวหน้าของประเทศไทยในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์
พ.ศ. 2555: ช่วง พ.ศ. 2553-2554: http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/
ce_TH_Narrative_Report[1].pdf [สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556]
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ตามรายงานความก้าวหน้าระดับประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2555 ในระหว่าง
พ.ศ. 2551 ถึง 2553 พบว่าหญิงขายบริการส่วนใหญ่ (ร้อยละ 81) ได้รับการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี และได้รบั ทราบผลการตรวจ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 57 ในระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง 2550 อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงความรู้เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ที่ดีขึ้น เนื่องจากสัดส่วน
ของหญิงขายบริการที่สามารถตอบค�ำถามส�ำคัญห้าข้อเกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ได้อย่างถูกต้อง
ยังคงน้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากเมื่อห้าปีก่อนหน้านั้น
ในส่วนของผู้ชาย มีอัตราการตรวจหาการติดเชื้อและรู้ผลการตรวจน้อยกว่ามาก โดยมีอัตราที่สูงที่สุด
ในกลุ่มชายขายบริการ (ร้อยละ 51.4) ต�่ำที่สุดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (ร้อยละ 29.2) และ
ต�ำ่ กว่าครึง่ ในกลุม่ คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง (ร้อยละ 41.3) อย่างไรก็ตาม ในการมีเพศสัมพันธ์ครัง้
ล่าสุดในช่วงหกเดือนก่อนการส�ำรวจ ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยสูงที่สุด
(ร้อยละ 84.5) ส่วนคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงได้รับแจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นสูงที่สุด
(ร้อยละ 70)152
· เนื่องจากองค์กรผู้ให้ทุนมองว่าชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายเป็นกลุ่มส�ำคัญในการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ส่งผลให้องค์กรเกย์และคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิงได้
รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อด�ำเนินกิจกรรมของตน
· ในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกย์และคนข้ามเพศจาก
ชายเป็นหญิง ส่วนใหญ่กล่าวว่า ตนสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านเอชไอวีและเอดส์ได้งา่ ย
และมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ทั้งสองกลุ่มอธิบายว่า
การแพร่เชื้อเอชไอวีในกลุ่มของตนไม่ใช่เพราะไม่สามารถเข้าถึงหรือขาดข้อมูลความรู้ แต่
เป็นเพราะปัจจัยด้านพฤติกรรมมากกว่าทีท่ ำ� ให้คนทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจมีเพศสัมพันธ์
ที่ไม่ป้องกัน เช่น
· ความไม่ใส่ใจหรือเพราะ “อารมณ์พาไป”
· กลัวว่าจะท�ำให้คู่ของตนไม่ไว้ใจหากใช้ถุงยางอนามัย และความเชื่อผิดๆ ที่ว่าการ
มีเพศสัมพันธ์กับคู่ของตนเป็นสิ่งที่ปลอดภัย
152

ในแหล่งเดียวกัน
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· ชายขายบริการหรือหญิงข้ามเพศขายบริการยอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน
กับลูกค้าในบางครั้ง หากได้ค่าตอบแทนที่มากพอ หรือเมื่อไม่ค่อยมีลูกค้าจึงท�ำให้
ต้องยอม
· หญิงรักหญิงทั้งทอมและดี้มักไม่คอยสนใจเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ และไม่ค่อย
หาข้อมูลความรู้ เพราะคิดว่าตนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง
· ความกลัวการถูกตีตรา เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ขัดขวางไม่ให้คนส่วนใหญ่รวมทั้ง LGBT หา
ข้อมูลและขอค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์หรือรับการแจกถุงยางอนามัย
ตารางที่ 4.10
ร้อยละของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีชาวไทยที่ถูกปฏิเสธการจ้างงานและ
การเลื่อนขั้น เปรียบเทียบกับผู้ อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศอื่นๆ ใน
เอเซียแปซิฟิก (พ.ศ. 2552)

ที่มา: Global Network of People Living with HIV (GNP), International Community of Women Living with
HIV/AIDS (ICW Global), International Planned Parenthood Federation (IPPF) & UNAIDS: People Living
with HIV Stigma Index, Asia Pacific Regional Report 2011 (28 March 2011), หน้า 37.
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4.5.2 การตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
การตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้รับการบันทึกไว้ค่อนข้างมาก ในรายงาน
ประจ�ำปีจากการส�ำรวจในหลายประเทศที่ยื่นเสนอต่อโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
ใน พ.ศ. 2553 โดยกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
(ร้อยละ 43) ถูกไล่ออกจากงาน ร้อยละ 38 ถูกกีดกันในทีท่ ำ� งาน และมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 28)
ถูกกีดกันในโรงเรียน ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวียังเผชิญกับการละเมิดสิทธิในรูปแบบอื่นๆ ด้วย ได้แก่
การถูกเปิดเผยสถานะการติดเชื้อโดยไม่สมัครใจโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
สื่อมวลชน (ร้อยละ 32) ผู้ที่อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี 1 ใน 6 คน (ร้อยละ 18) ถูกบังคับให้เปิดเผย
สถานะการติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงาน จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกยังคงมีอยู่อย่างแพร่หลาย153
ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 49 ประเทศที่มีการส�ำรวจการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวีในระดับชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส�ำรวจดัชนีการตีตราต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีท่ัวโลก
การส�ำรวจในประเทศไทยด�ำเนินงานโดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย (TNP+) ในกลุ่ม
ผู้มีเชื้อ 233 คนใน พ.ศ. 2552154 ผลการส�ำรวจพบว่า มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อผู้มีเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
· การเข้าถึงการจ้างงาน ความก้าวหน้า และความมัน่ คงในการท�ำงาน - ประมาณ 1 ใน 4
(ร้อยละ 26) ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยระบุว่าเคยถูกปฏิเสธการจ้างงาน และ
ร้อยละ 11 ถูกปฏิเสธการเลือ่ นขัน้ หรือถูกเปลีย่ นหน้าทีร่ บั ผิดชอบเพราะสถานะการติดเชือ้
เอชไอวี (ดูตารางที่ 4.10)
· การสูญเสียงานและรายได้ - ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32) รายงานว่าต้องสูญเสียการ
จ้างงานหรือ
153

154

คณะตัวแทนภาคเอ็นจีโอในคณะกรรมการประสานงานโครงการ ในโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS PCB): “Stigma and
discrimination against people living with HIV remains widespread in Asia and the Pacific, report shows,” 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554,
http://unaidspcbngo.org/?p=14706 [สืบค้นเมื่อ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555]
Global Network of People Living with HIV (GNP+), International Community of Women Living with HIV/AIDS (ICW Global), International
Planned Parenthood Federation (IPPF), & UNAIDS: People Living with HIV Stigma Index, Asia Pacific Regional Analysis 2011. รายงาน
ดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฟิจิ เมียนม่าร์ ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา และประเทศไทย ซึ่งเป็นรายงานฉบับแรกที่ให้ข้อมูลเปรียบเทียบระดับภูมิภาคเกี่ยวกับตัวชี้วัด ด้านการตีตราที่เกี่ยวข้อง
กับเอชไอวี
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รายได้ในรูปแบบอื่นในระหว่าง 12 เดือนก่อนที่จะมีการส�ำรวจ (เทียบกับร้อยละ 27 ใน
พม่า, ร้อยละ 38 ในฟิลิปปินส์, ร้อยละ 40 ในจีน, และร้อยละ 50 ในกัมพูชา) ผู้ตอบ
แบบสอบถาม หลายคนระบุว่าการสูญเสียการจ้างงานและรายได้ของตนเกิดจากปัญหา
ด้านสุขภาพ แต่การเลือกปฏิบตั ใิ นทีท่ ำ� งานเป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผอู้ ยูร่ ว่ ม
กับเชื้อเอชไอวีต้องออกจากงาน เกือบ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยบอกว่า
การเลือกปฏิบัติเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ต้องออกจากงาน และอีกร้อยละ 14 ต้องออกจากงาน
เพราะเหตุผลทั้งจากการเลือกปฏิบัติและปัญหาด้านสุขภาพ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าใน
ประเทศจีน พม่า ปากีสถาน และฟิจิ แต่ต�่ำกว่าประเทศฟิลิปปินส์ (ดูตารางที่ 4.11)
· การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการอื่นๆ - ร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบสอบถามใน
พ.ศ. 2552 ระบุว่าถูกปฏิเสธบริการด้านสุขภาพ (เปรียบเทียบกับร้อยละ 4 ในกัมพูชา,
ร้อยละ 8 ในฟิลิปปินส์, ร้อยละ 9 ในพม่า, ร้อยละ 12 ในจีน, และร้อยละ 33 ในปากีสถาน)
และจ�ำนวนเกือบเท่ากัน (ร้อยละ 21) ถูกปฏิเสธการประกันสุขภาพและชีวิต (เปรียบเทียบ
กับร้อยละ 4 ในกัมพูชาและฟิลิปปินส์, ร้อยละ 7.5 ในปากีสถาน, และร้อยละ 12 ในจีน)
ตารางที่ 4.11
การออกจากงานของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยด้วยเหตุการ
เลือกปฏิบัติ เปรียบเทียบกับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศอื่นๆ
ในเอเซียแปซิฟิก (พ.ศ. 2552)
สาเหตุของการ
ออกจากงาน
จีน
ฟิจิ
เมียนม่าร์
ปากีสถาน
ฟิลิปปินส์
ไทย

เพราะการเลือก
ปฏิบัติ (%)

การเลือกปฏิบัติและผลร่วม
ของการเลือกปฏิบตั แิ ละสุขภาพ (%)

22
19
24
11
38
31

39
31
33
25
63
45

ที่มา: Global Network of People Living with HIV (GNP), International Community of Women Living with
HIV/AIDS (ICW Global), International Planned Parenthood Federation (IPPF), & UNAIDS: People Living
with HIV Stigma Index, Asia Pacific Regional Report 2011 (28 March 2011), หน้า 36.
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· การตรวจหาการติดเชื้อโดยไม่สมัครใจ - ร้อยละ 14 ระบุว่าเคยถูกบังคับให้ยอมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนของสื่อมวลชนหรือขั้นตอนการแพทย์ ซึ่งรวมทั้งการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวีด้วย
· การกีดกันและการคุกคามทางสังคม - ประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 26) ระบุวา่ เคยถูกกีดกัน
จากการเข้าสังคม (เปรียบเทียบกับร้อยละ 31 ในพม่า, ร้อยละ 11 ในฟิลิปปินส์, ร้อยละ
10 ในศรีลังกา, ร้อยละ 5 ในจีน, และร้อยละ 4 ในกัมพูชา) สาเหตุส�ำคัญเพราะสถานะการ
ติดเชือ้ เอชไอวี ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวีจำ� นวนหนึง่ ในการส�ำรวจระบุวา่ เคยถูกกีดกันเพราะ
วิถีทางเพศหรือเพราะเป็นคนขายบริการหรือใช้สารเสพติดชนิดฉีด การตีตราที่ส�ำคัญที่ผู้
ตอบแบบสอบถามชาวไทยเผชิญ ได้แก่ การนินทา (ร้อยละ 62) และมีจ�ำนวนน้อยที่ถูก
ท�ำร้ายร่างกาย (ร้อยละ 6)
จากผลการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้พบว่า การตีตราและการเลือกปฏิบัติยังคงเป็นปัญหาส�ำคัญส�ำหรับ
ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย แม้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามหลายคนจะเห็นด้วยว่าการตีตราได้
ลดลงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงปรากฏอยู่ในทุกระดับในสังคม ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของการ
ตีตราต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีคือ การเข้าถึงบริการและคุณภาพของบริการที่ได้รับ นอกจากนี้ สิทธิ
ของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวียังคงถูกละเมิดจากการเลือกปฏิบัติต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสถานที่ท�ำงาน
ได้แก่
ก) การคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในที่ท�ำงานและการรักษาความลับ
· ผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย PRIDE ประเทศไทยหลายคนกล่าวว่า ที่ท�ำงานหลายแห่งยังบังคับ
ให้มกี ารตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวี หลายบริษทั โดยเฉพาะในภาคเอกชนมีการบังคับ
ให้ผู้สมัครงานตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ส่งผลให้ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นเกย์ส่วนหนึ่งหลีกเลี่ยง
การสมัครงานในบริษัทที่มีกฎบังคับดังกล่าว
· จากการบอกเล่าของเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธเิ ดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์ (The Poz) ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนไม่แสวงผลก�ำไรในกรุงเทพฯ ท�ำหน้าทีใ่ ห้การสนับสนุนผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวี ทราบ
มาว่าการบังคับให้ตรวจเลือดยังคงมีอยู่ทั่วไป ทั้งในโรงงาน บริษัทต่างๆ ในภาคธุรกิจ
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บริการ การขายปลีก โรงแรม และแม้กระทั่งธุรกิจการขาย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ
ขนาดใหญและรัฐวิสาหกิจ แม้วา่ ข้อบังคับดังกล่าวจะมีปญ
ั หาน้อยลงในปัจจุบนั แต่กย็ งั คง
ปรากฏอยู155
่
· ข้อมูลจากเดอะพอสและสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมเอกชนแห่งชาติพบว่า การเก็บ
รักษาความลับยังคงเป็นปัญหาในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
· การตรวจเลือดโดยไม่สมัครใจ - บางครั้งลูกจ้างถูกตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ
เอชไอวีโดยไม่รู้ ตัวและไม่ได้รับการยินยอม ดังเช่นเคยมีกรณีเลือดของนักศึกษา
แพทย์รายหนึ่ง ถูกตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยที่เจ้าตัวไม่ทราบว่าผลการตรวจ
เลือดครั้งนั้นเป็นบวก และนักศึกษาคนนั้นถูกปฏิเสธไม่ให้ศึกษาต่อ นักศึกษา
พยาบาลส่วนหนึ่งก็ถูกบังคับให้ตรวจเลือดเช่นกัน และคนที่ผลเลื อ ดเป็ น บวกถู ก
ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ เรี ย นต่ อ เพื่ อ เป็ น พยาบาลตามที่ ตั้ ง ใจ (ดูตารางที่ 4.12)
ตารางที่ 4.12
การบังคับตรวจเลือดส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลและพนักงานขาย
นักศึกษาพยาบาลปี 3 จ�ำนวน 3 คน ถูกห้ามไม่ให้เข้ารับการฝึกงานโดยมหาวิทยาลัย
คริสเตียนในกรุงเทพฯ หลังจากได้มกี ารตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวี นักศึกษาทัง้ สาม
ถูกบอกให้เปลี่ยนสาขาวิชาที่เรียน ไม่เช่นนั้นอาจถูกพักการเรียน แต่ด้วยความช่วยเหลือ
จากองค์กรเอ็นจีโอ (มูลนิธิเข้าถึงเอดส์) ทั้งสามจึงได้ยื่นร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
ในอีกกรณีหนึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับบริษทั โฮมโปรซึง่ ขายวัสดุแต่งบ้านได้บงั คับให้มกี ารตรวจ
หาการติดเชื้อเอชไอวี ในการนี้ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับ
มหาวิทยาลัยและบริษัทแทนนักศึกษาและพนักงาน
ที่มา: มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, กรุงเทพฯ, ส.ค. 2555

155

สมชาย พรหมสมบัติ และ รักสกุล บัวจุ่ม, ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์, สัมภาษณ์, 28 มกราคม พ.ศ. 2556
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· นายจ้างเองก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยผลการตรวจเอชไอวี และปล่อยให้
ลูกจ้างคนอืน่ ๆ รูว้ า่ ใครทีม่ ผี ลการตรวจเป็นบวก ส่งผลให้ผทู้ มี่ เี ชือ้ เอชไอวีตอ้ งออก
จากงาน เพราะการตีตราและการนินทาในที่ท�ำงาน นอกจากนั้น บางครั้งก็มีการ
ตรวจเลือดลูกจ้างที่สงสัยว่าอาจจะมีเชื้อเอชไอวีโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัว โดยนายจ้าง
ตรวจพร้อมกับการสุ่มตรวจยาเสพติด156
· บางครั้งนายจ้างเองก็ได้รับการแจ้งจากโรงพยาบาลเกี่ยวกับสถานะการติดเชื้อ
เอชไอวีของลูกจ้าง และมักน�ำไปสู่การถูกไล่ออกในที่สุด157
ข) การเข้าถึงการรักษาและการเลือกปฏิบัติ
· กว่าทศวรรษที่ผ่านมา การเข้าถึงการรักษา การดูแลและสนับสนุนผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทยมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี นึ้ เรือ่ ยๆ รัฐบาลได้ขยายการครอบคลุมการเข้า
ถึงบริการยาต้านไวรัส ผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น การดูแลรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและ
การกระจายบริการดูแลรักษาไปสู่ภูมิภาค เป็นต้น
· ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสผ่าน
ช่องทางใดช่องทางหนึ่งใน 3 ช่องทางของรัฐบาล ได้แก่ (1) หลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (2) หลักประกันสังคม และ (3) โครงการสวัสดิการข้าราชการด้านการ
พยาบาล
· แรงงานข้ามชาติทมี่ บี ตั รอนุญาตท�ำงานได้รบั สิทธิใช้บริการประกันสังคม อย่างไร
ก็ดี ในทางปฏิบัติแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ แรงงาน
ข้ามชาติที่อยู่กับเชื้อเอชไอวีมักจะถูกเลือกปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่พยาบาล ทั้งเพราะ
เหตุของการติดเชื้อและสถานะการเป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่
ยากจน การรักษาส�ำหรับประชากรกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้รับการสนับสนุนโดย
กองทุนโลกฯ โดยผ่านทางองค์กรเอ็นจีโอต่างๆ เช่น มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ (Aids Access
Foundation) มูลนิธริ ักษ์ไทย และมูลนิธิ HIV (The HIV Foundation) เป็นต้น
156
157

ธวัชชัย ผลเจริญ, ผู้อ�ำนวยการประสานงาน, องค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมเอกชนแห่งชาติ, สัมภาษณ์, 22 มกราคม พ.ศ. 2556
“Migrant workers have most to lose when tested positive,” in The Nation, 1 Dec. 2012, http://www.nationamultimedia.com/national/
Migrant-workers-have-most-to-lose-when-tested-posi-30195386.html [สืบค้นเมื่อ 16 มีนาคม พ.ศ. 2013]
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· ส�ำหรับคนไทย องค์กรต่างๆ เช่น เดอะพอส ได้ให้ความช่วยเหลือผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ

เอชไอวีให้สามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านและการดูแลที่จำ� เป็น โดยช่วยหา
โรงพยาบาลที่เหมาะสมที่ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้แผนสุขภาพ
แผนใดแผนหนึ่งข้างต้นได้

· หน่วยให้บริการสุขภาพและโรงพยาบาลหลายแห่งปฏิเสธที่จะให้การดูแลที่เกี่ยวกับ

เชื้อเอชไอวีกับผู้ให้บริการทางเพศและคนไร้ที่อยู่อาศัย158

4.5.3 การคุ้มครองผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีจากการเลือกปฏิบัติในที่ท�ำงาน
ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมายทีห่ า้ มมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานด้วยเหตุแห่งสถานะการติดเชือ้
เอชไอวี มีแต่เพียงแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการป้องกันเอดส์
พ.ศ. 2548 ซึ่งไม่ผูกพันบังคับใช้แนวทางดังกล่าวออกโดยกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม
กระทรวงแรงงาน โดยได้รับการสนับสนุนทางวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศห้ามมิให้
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสถานะการติดเชื้อเอชไอวีในสถานที่ท�ำงาน (ดูข้อ 5.1.1)159
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้ออก
แนวปฏิบตั แิ ห่งชาติวา่ ด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานทีท่ ำ� งาน ซึง่ มีผลบังคับ
ใช้ต่อสถานที่ท�ำงานทุกแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีข้อบังคับขั้นพื้นฐานว่า สถานที่ท�ำงานทุกแห่ง
จะต้องมีทั้งนโยบายด้านเอชไอวีและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
แนวปฏิบัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมสิทธิของลูกจ้างที่
อยู่กับเชื้อเอชไอวีในสถานที่ท�ำงานผ่านทางนโยบายที่:
· ขจัดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
· ห้ามมิให้มีข้อบังคับในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน

158

159

Chulalart Saengpassa & Pongphan Sarnsamak: “Stigma is worse than the disease itself,” in The Nation, 30 Nov. 2012, http://
nationalmultimedia.com/national/Stigma-is-worse-than-the-disease-itself-30195320.html [สืบค้นเมื่อ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555]
ILO and International Organization of Migration (IOM): Mandatory HIV testing for employment of migrant workers in eight countries
of South-East Asia: From discrimination to social dialogue (Bangkok, 2009).
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· จัดให้มีโอกาสในการจ้างงานและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่เสมอภาคส�ำหรับผู้อยู่
ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
· เน้นการรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ
· จัดให้มีบริการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ (เช่น ถุงยางอนามัยฟรี การตรวจเลือดโดย
สมัครใจ)
· สนับสนุนสิทธิในการได้รับการรักษาตามมาตรฐานส�ำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี
ใน พ.ศ. 2554 กระทรวงแรงงานได้ออกแนวปฏิบตั 160
ิ ฉบับปรับปรุงส�ำหรับการป้องกันและจัดการปัญหา
ด้านเอดส์ในรัฐวิสาหกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิ ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างทีอ่ ยูก่ บั เชือ้ เอชไอวี นอกจากนัน้ กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขยังได้รว่ มมือกัน
พัฒนามาตรฐานบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการ (AIDS-response Standard Organization
(ASO) for enterprises standards) ในประเทศไทย วิสาหกิจจะได้รับการรับรอง ASO เมื่อมีนโยบาย
4 ข้อดังต่อไปนี้ ในองค์กร
· ไม่บังคับให้ผู้สมัครงานตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี
· ไม่บังคับให้พนักงานตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี
· ไม่มีการไล่ออกจากงานหากพบว่ามีเชื้อเอชไอวี
· ให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีกับพนักงาน
แม้ว่าแนวปฏิบัติและมาตรฐานเหล่านี้จะมีประโยชน์ แต่การน�ำไปปฏิบัติใช้ยังคงขาดประสิทธิภาพ
เนื่องจากขึ้นอยู่กับความสมัครใจขององค์กร และไม่มีบทลงโทษส�ำหรับองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตาม

160

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องแนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 25 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554
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4.6 ความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศและ
การเจรจาทางสังคม
4.6.1 ความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศ
ผู้ให้ข้อมูล LGBT และองค์กร LGBT มักเน้นไปที่ประเด็นเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของตน (เช่น
การเปลีย่ นค�ำน�ำหน้าชือ่ ตามกฎหมายส�ำหรับคนข้ามเพศ สิทธิคชู่ วี ติ เพศเดียวกัน เป็นต้น) ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
LGBT ทุกคนรับรู้และไม่เห็นด้วยกับการเลือกปฏิบัติ การตีตรา และการละเมิดสิทธิ LGBT
โดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ให้ข้อมูลจะรู้ว่าบางครั้งสิทธิด้านแรงงานของตนถูกละเมิด แต่ก็ยัง
ไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในที่ท�ำงานและการเลือกปฏิบัติในการท�ำงานและ
อาชีพ สาเหตุอาจเนือ่ งมาจากแนวความคิดเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ยิ งั คงเป็นเรือ่ งใหม่ และการศึกษา
ของลูกจ้างตลอดจนองค์กรลูกจ้างในด้านการเลือกปฏิบัติยังคงมีอยู่จ�ำกัดในสังคมไทย
· มีการจัดประชุมครึง่ วันเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการท�ำงานและอาชีพกับกลุม่ หญิงรักหญิง
อัญจารี ส่วนองค์กร LGBT อื่นๆ ก็มีความสนใจและต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิ
แรงงานและการเลือกปฏิบัติในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น
· กลุ่มองค์กรคนข้ามเพศและหญิงรักหญิงมองว่า การเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ
อาชีพเป็นปัญหาทีน่ า่ กังวลอย่างยิง่ และควรได้รบั การแก้ไขในระดับนโยบาย เมือ่ เปรียบ
เทียบกัน องค์กรกลุ่มเกย์จะมีความกังวลเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและการเลือกปฏิบัติในการ
ท�ำงานน้อยกว่า
โดยรวม รัฐบาล องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้างมีความเข้าใจที่ค่อนข้างจ�ำกัดเกี่ยวกับสิทธิ
LGBT แม้ว่า อาจมีบางคนในองค์กรที่เต็มใจจะเรียนรู้เพิ่มขึ้น แต่หลายคนก็มองไม่เห็นความส�ำคัญ
เท่าใดนัก
· นายจ้างที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์กล่าวว่า “รู้สึกแปลกใจ” ที่องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศมองว่า ความหลากหลายทางเพศเป็นเรื่องส�ำคัญ
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· นายจ้างและข้าราชการบางรายมองว่า สิทธิ LGBT “ไม่ใช่เรือ่ งส�ำคัญ” ส�ำหรับประเทศไทย
เพราะสังคมไทย “เปิดกว้างมากอยู่แล้ว” ส�ำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไร
ก็ตาม แม้แต่คนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมซึ่งมักมองว่าคนหลากหลายทางเพศเป็นกลุ่มคน
ที่ “แตกต่าง” หรือมี “พรสวรรค์พิเศษ” ก็ยอมรับว่า LGBT ไม่ควรถูกมองว่าเป็นคน
“ป่วยทางจิต” บางคนไม่มีปัญหากับการยอมรับคู่ชีวิตเพศเดียวกันภายใต้กฎหมาย
ในขณะที่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าท�ำไมกลุ่ม LGBT ต้องเรียกร้องสิทธิดังกล่าว
· องค์กรลูกจ้างขนาดใหญ่ไม่ค่อยรับรู้เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านสิทธิ LGBT เท่าไหร่นัก
แต่ก็ยินดีที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว
สิทธิความหลากหลายทางเพศยังคงเป็นประเด็นทีห่ า่ งไกลหรือไม่สำ� คัญส�ำหรับกลุม่ องค์กรภาค
ประชาสังคม เนื่องจากองค์กรภาคประชาสังคมบางองค์กรรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ LGBT แต่ก็ไม่ได้ท�ำงาน
ในประเด็นดังกล่าวอย่างชัดเจน
· องค์กร LGBT หลายองค์กรไม่คอ่ ยได้รบั ความสนใจหรือการสนับสนุนจากองค์กรสิทธิ
สตรีในประเทศมากเท่าใดนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีหลายคนยัง
คงท�ำงานภายใต้กรอบความเสมอภาคทางเพศระหว่างหญิงชาย และยังขาดมิติทางด้าน
วิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ

4.6.2 การเจรจาทางสังคม
ผู้ให้ข้อมูล LGBT ทุกคนรู้สึกว่า สังคมโดยทั่วไป รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ภาครัฐยังขาดความเข้าใจและ
ความสนใจ เกีย่ วกับ LGBT ในประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากการเจรจาเกีย่ วกับประเด็นด้านแรงงาน
ในกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิ LGBT ยังคงมีจ�ำกัด และยิ่งน้อยมากในภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้าง
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· การเจรจาทางสังคมระหว่างองค์กร LGBT และผู้แทนของไอแอลโอ ในประเด็นสิทธิ
LGBT ก็ยงั มีนอ้ ย แม้วา่ การเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานจะเป็นหนึง่ ในข้อร้องเรียนทีส่ ำ� คัญ
ในชุมชน LGBT ก็ตาม อีกทั้งไม่มีองค์กร LGBT องค์กรใดเลยในการวิจัยครั้งนี้ที่ท�ำงาน
เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงานส�ำหรับ LGBT อย่างจริงจังโดยตรง
· ในช่วง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ได้มกี ารรายงานโดยสือ่ ต่างๆ เกีย่ วกับการตีตรา อคติ และการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ LGBT มากขึน้ รวมทัง้ มีความสนใจทีเ่ พิม่ ขึน้ ในประเด็นดังกล่าวในแวดวงทีจ่ ำ� กัด
ในภาครัฐและภาคประชาสังคม อย่างไรก็ดี ความสนใจดังกล่าวมักเกี่ยวกับคนข้ามเพศไม่
ว่าจะในแง่สว่ นตัว ครอบครัว การศึกษาหรือสังคม แทบจะไม่มกี ารพูดคุยเกีย่ วกับการเลือก
ปฏิบัติในการจ้างงานเลย
เมื่อไม่นานมานี้ องค์กร LGBT ได้เริ่มท�ำงานกับหน่วยงานของรัฐในประเด็นด้านสิทธิ แต่ไม่ได้
มีการด�ำเนินงานอะไรในประเด็นแรงงานกับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
· ที่ผ่านมาหลายองค์กรภายใต้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้ร่วมมือกับกระทรวง
สาธารณสุขเป็นหลักในการท�ำงานด้านการป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ และกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นการละเมิดสิทธิ LGBT ที่ส�ำคัญ ตั้งแต่ต้น
พ.ศ. 2556 องค์กรหลากหลายทางเพศได้ท�ำงานกับคณะกรรมาธิการรัฐสภา โดยผ่านทาง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม ในเรื่องพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเพศเดียวกัน
· ใน พ.ศ. 2555 เครือข่ายความหลากหลายทางเพศร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ จัดท�ำข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการสวัสดิการสังคม
ส�ำหรับ 13 กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งรวม LGBT ด้วย ทั้งนี้มาตรการในการส่งเสริมการเข้า
ถึงความเสมอภาค ได้แก่ การเพิ่มโอกาสที่เท่าเทียมในการจ้างงานและการศึกษาส�ำหรับ
กลุม่ LGBT ปรับปรุงมาตรการ กฎระเบียบ กฎหมาย และนโยบายทีเ่ ลือกปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั
(ดูตารางที่ 4.13)
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ตารางที่ 4.13
การร่างข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
พ.ศ. 2555 โดยเครือข่ายหลากหลายทางเพศและคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

© มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ พ.ศ. 2557

การเสวนาระหว่างตัวแทนเครือข่ายหลากหลายทางเพศ และเจ้าหน้าทีค่ ณะกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติใน พ.ศ. 2555
· องค์กรเอ็นจีโอบางองค์กรภายใต้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้รเิ ริม่ ขยาย
ขอบข่ า ยงานของตนจากเดิ ม ที่ มุ ่ ง ท� ำ งานในประเด็ น สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
เชื้อเอชไอวีและเอดส์ให้ครอบคลุมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส�ำหรับลูกจ้างในชนบทใน
ภาคแรงงานนอกระบบ เช่น มูลนิธิเอ็มพลัส (Mplus+) ในจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมฟ้าสีรุ้ง
แห่งประเทศไทย (RSAT) และเครือข่ายเพศภาวะเพือ่ สุขภาพและความเสมอภาค (Gender
for Health and Equality Network) ในจังหวัดตากและราชบุรี
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· ในช่วงปลาย พ.ศ. 2555 มูลนิธิเอ็มพลัสได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ของสมาคม
ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนกะเทยให้สามารถรวมกลุ่มกันใน 3 หมู่บ้าน
ในจังหวัดล�ำพูน โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของกะเทยที่ยากจนในหมู่บ้าน
ชนบทด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในหมู่บ้าน161
· ในบรรดากลุ่มกะเทยทั้ง 3 กลุ่ม (ประมาณกลุ่มละ 12-13 คนในแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งมีประชากรประมาณ 200-300 คน) กลุ่มหนึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกใน
วัยท�ำงานซึ่งเป็นลูกจ้างโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดล�ำพูน และ
อีก 2 กลุ่มประกอบไปด้วยกะเทยทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่ท�ำงานที่บ้าน
ภายใต้สัญญารับจ้างเหมาแรงงานในห่วงโซ่อุปทาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันหรือต่อชิ้นงาน เกษตรกรรมยังชีพ และกรรมกร
ลูกจ้างรายวัน
· เครือข่ายเพศภาวะเพือ่ สุขภาพและความเสมอภาค เป็นองค์กรเอ็นจีโอทีเ่ พิง่ ก่อตัง้ ใหม่
(ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555) เพือ่ ส่งเสริมสิทธิดา้ นแรงงานของผูด้ อ้ ยโอกาสในชนบท (นอก
เหนือจากความเป็นธรรมทางเพศและสิทธิมนุษยชนพื้นฐานอื่นๆ เช่น การศึกษา สุขภาพ
สิทธิพลเมืองและสิทธิชมุ ชน) โดยมีกลุม่ เป้าหมายได้แก่ LGBT บุคคลไร้สญ
ั ชาติและไร้ทอี่ ยู่
อาศัย และบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน162
· ปัจจุบันเครือข่ายเพศภาวะเพื่อสุขภาพและความเสมอภาค มีสมาชิกประมาณ
120 คน ซึ่งมีความหลากหลายทางเพศภายใต้เครือข่ายของตน (คาดว่าเป็นเกย์
ร้อยละ 25 กะเทยและสาวประเภทสองร้อยละ 25 ทอม/ดี้ร้อยละ 25 และหญิง
ชายรักต่างเพศร้อยละ 25) เครือข่ายฯ ได้ช่วยสนับสนุนให้แรงงานนอกระบบ ซึ่ง
ท�ำงานเป็นชาวไร่ชาวนา แรงงานลูกจ้างรายวัน ประกอบกิจการส่วนตัว เช่น
เป็นช่างเสริมสวย ขายของเก่า ธุรกิจส่วนตัว และคนขับแท็กซี่ สามารถรวม
กลุม่ กันได้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักคือ (1) เพือ่ ให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำเกีย่ ว
กับสวัสดิการประกันสังคมของรัฐ ส�ำหรับแรงงานนอกระบบ การเข้าถึงการดูแล
สุขภาพทีร่ วมถึงเอชไอวีและเอดส์ และการสร้างพันธมิตรกับกลุม่ และองค์กรอาชีพ
161
162

พงศ์ธร จันทร์เลื่อน, ผู้ประสานงานมูลนิธิเอมพลัส, สัมภาษณ์เพิ่มเติมทางโทรศัพท์, 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ยุคลธร แก้วจ้าวจอม, ผู้อ�ำนวยการเครือข่ายเพศสภาพเพื่อสุขภาพและความเสมอภาค, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และอีเมล์, 19-21 มิถุนายน
พ.ศ. 2556
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ในระบบ และ (2) เพือ่ สร้างพืน้ ทีท่ ปี่ ลอดภัยและชุมชนส�ำหรับ LGBT ในการจัดการ
และรับมือกับการตีตรา การเลือกปฏิบัติ และปัญหาอื่นๆ ได้
· เครือข่ายฯ มีเป้าหมายส่งเสริม (1) อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยในระดับ
หมู่บ้านที่มีสมาชิกซึ่งท�ำงานในระดับล่างที่สุดของโซ่อุปทานการผลิต กลุ่ม
การออมทรัพย์และการประกันสุขภาพในระดับต�ำบล และ (2) การศึกษาและ
การฝึกอาชีพที่เหมาะสมส�ำหรับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
และความเป็นอยู่ที่ดีในท้องถิ่น
· มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เป็นองค์กรเอ็นจีโอที่ส่งเสริมความเป็นธรรมทางเพศ
ได้ท�ำงานในประเด็นการพัฒนาและการด�ำเนินงานนโยบายป้องกันการคุกคามทางเพศ
กับ 3 สหภาพแรงงานในภาครัฐวิสาหกิจ (สหภาพแรงงานการบินไทย สหภาพแรงงาน
บริษทั ขนส่งจ�ำกัด และสหภาพแรงงานขนส่งมวลชนกรุงเทพ) แม้วา่ ทัง้ 3 สหภาพแรงงาน
จะมีลูกจ้างที่เป็น LGBT แต่มิติทางด้านความหลากหลายทางเพศก็ยังไม่ได้รับการจัดการ
โดยเฉพาะ ตามข้อมูลที่ได้รับจาก มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร สมาชิก LGBT
ในสหภาพแรงงานขนาดใหญ่มักไม่เปิดเผยตัวตน ดังนั้น การที่จะหยิบยกประเด็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับตนในสถานที่ท�ำงานหรือสหภาพจึงเป็นไปได้ยาก163
· ยังไม่มสี หภาพแรงงานหลักสหภาพใดในประเทศไทยทีท่ ำ� งานกับไอแอลโอ ทีก่ ล่าวถึง
ความหลากหลายทางเพศหรือสิทธิของ LGBT บนเว็บไซต์ของสหภาพ
· สภาแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส. หรือ SERC) ยืนยันว่า มุมมองเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศภายในองค์กรรัฐวิสาหกิจยังคงอยู่ในกรอบวัฒนธรรมรัก
ต่างเพศ โดยไม่มมี ติ ขิ องความหลากหลายทางเพศรวมอยูด่ ว้ ย เจ้าหน้าทีข่ อ้ มูลข่าวสารของ
สรส. กล่าวว่า164 ยังไม่มีข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับลูกจ้าง LGBT
ในสรส. และยังไม่มีองค์กรใดภายใต้สรส. ที่พูดถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศใน
การประชุม

163
164

จันจิรา บุญประเสริฐ, ผู้ประสานงาน, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร, สัมภาษณ์, 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556
มานพ เขือรัตน์, เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสาร, สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์, 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556
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· การทีย่ งั ขาดมิตดิ า้ นความหลากหลายทางเพศในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึง่ อาจเกิดจาก
รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรกึ่งราชการ และมีกฎระเบียบมากมายในการควบคุมพนักงานเช่น
เดียวกับหน่วยงานราชการ แม้วา่ จะยืดหยุน่ มากกว่าเล็กน้อยก็ตาม แต่กม็ วี ฒ
ั นธรรมองค์กร
ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่าบริษัทเอกชน
· อย่างไรก็ตาม สภาแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้สนับสนุนให้มกี ารคุม้ ครองสิทธิของทุกคน
และมีความสนใจที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นแรงงานของกลุ่ม LGBT มากยิ่งขึ้น
เพื่อช่วยปิดช่องโหว่ในการคุ้มครองสิทธิให้กับลูกจ้าง LGB
· คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นเพียงหน่วยงานเดียวในทางปฏิบัติที่องค์กร
หลากหลายทางเพศสามารถพึ่ ง พาได้ เ มื่ อ มี ก ารร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ
แต่คณะกรรมการสิทธิฯ เองก็มีอุปสรรคหลายประการ เช่น
· คณะกรรมการสิทธิฯ มีทรัพยากรที่จ�ำกัดในการด�ำเนินการอย่างเต็มที่ในกรณีที่มี
การร้องเรียนและขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ร้องเรียนให้
เรียกร้องความเป็นธรรมได้ นอกจากการด�ำเนินการตรวจสอบความจริง ชี้น�ำให้
ผู้ร้องเรียนติดต่อกับหน่วยงานที่เหมาะสมในการเรียกร้องความเป็นธรรม และ
การช่วยประสานและเจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสิทธิฯ มีอ�ำนาจ
ที่จ�ำกัดในการแทรกแซงหรือร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการสิทธิฯ กล่าวว่า ในกรณีที่มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับแรงงานไปถึงศาลแรงงานไทย ศาลมักจะไกล่เกลี่ยให้มีการตกลงกันได้
ระหว่างคู่กรณี ส่งผลให้ลูกจ้างมักเสียเปรียบ
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5
บทที่

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
5.1 บทสรุป
ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลายหลายทางเพศ
(LGBT) แต่งานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ว่า ภาพลักษณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากพบว่า
LGBT ยังไม่ได้รับการยอมรับทั้งในสังคมและในโลกการท�ำงานอย่างแท้จริง โดยยังมีอคติที่เรื้อรังและ
แพร่หลายต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งมโนภาพที่ผิด และการขาดความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศที่ยังคงปรากฏอยู่ ทั้งนี้ LGBT บางคนยังได้รับการปฏิเสธ
จากครอบครัวของตนเองอีกด้วย
1. การตีตราและการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ รือ้ รังในสังคม - กลุม่ LGBT ในประเทศไทยยังคงเผชิญ
กับการตีตราและการเลือกปฏิบตั ใิ นชีวติ การจ้างงานและการศึกษา แม้วา่ LGBT แต่ละกลุม่
ต่างก็เผชิญกับปัญหาการยอมรับทางสังคมในระดับทีต่ า่ งกันไป แต่บคุ คลทีม่ กี ารแสดงออก
ทางเพศที่แตกต่างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้ามเพศ ได้แก่ กะเทย สาวประเภท
สอง หญิงข้ามเพศ และชายข้ามเพศ รวมทั้งทอมและคนที่มีเพศก�ำกวม เป็นกลุ่มที่ต้อง
เผชิญกับการเลือกปฏิบตั แิ ละการกีดกันทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ส่งผลให้ขาดโอกาสในด้านการศึกษา
การท�ำงาน และในชีวิต
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2. ความกดดันจากบรรทัดฐานรักต่างเพศและการกีดกันที่มีต่อคนข้ามเพศ - การเลือก
ปฏิบัติและการ กีดกันต่อ LGBT เป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่เสมอภาคด้านเพศภาวะที่
ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมที่ตั้งอยู่บนค่านิยมรักต่างเพศ ค่านิยมดังกล่าวมีส่วนส่งเสริมและ
ตอกย�้ำความแตกต่างและความคาดหวังต่อบทบาทและพฤติกรรมของความเป็นชายหรือ
ความเป็นหญิง ดังนั้น คนที่ปฏิบัติตนไม่ตรงต่อเพศตามขนบจึงถูกประณาม ผลักดัน หรือ
กีดกัน เพียงเพราะความแตกต่างจากบรรทัดฐานดังกล่าว
· การตอกย�้ำบรรทัดฐานทางเพศตามขนบโดยการสร้างเงื่อนไขทางสังคมเกิดขึ้นทั้ง
ที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือ ที่ท�ำงาน ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบที่ได้รับ
สิทธานุมัติในการควบคุมพฤติกรรมของเด็กและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิง ตัวอย่างที่
ชัดเจนของการตอกย�ำ้ ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบการแต่งกายในแบบผูห้ ญิงหรือผูช้ าย
ที่โรงเรียนหรือสถานที่ท�ำงาน ซึ่งท�ำให้คนข้ามเพศต้องเผชิญกับความยากล�ำบาก
หลายประการ
· แม้วา่ หลายคนในสังคมไทยจะยอมรับหรืออย่างน้อยทีส่ ดุ ทนรับได้ กับการทีค่ นข้าม
เพศได้ก้าวข้ามไปสู่การเป็นเพศที่ตนต้องการอย่างสมบูรณ์ แต่ความรู้สึกดังกล่าว
ต่อคนที่ยังมีอัตลักษณ์ทางเพศที่ก�ำกวมระหว่าง “ชาย” หรือ “หญิง” กลับมีน้อย
กว่า ด้วยเหตุนี้ กะเทยและทอมมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงมาก
ที่สุดในกลุ่ม LGBT ด้วยกัน อีกทั้ง เกย์ เลสเบี้ยน และคนรักสองเพศหลายคนมัก
จะปกปิดเพศวิถีของตนเอง และแสดงตัวเหมือนคนรักต่างเพศทั่วไป เพราะกลัวว่า
จะถูกปฏิเสธ คุกคาม หรือสูญเสียสิทธิพิเศษบางอย่างที่คนรักต่างเพศทั่วไปได้รับ
3. การคุม้ ครองทางกฎหมายส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ - แม้วา่ กฎหมาย
ไทยจะไม่มบี ทลงโทษการรักเพศเดียวกัน แต่กฎหมายไทยก็ไม่มบี ทบัญญัตทิ หี่ า้ มมิให้เลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุวถิ ที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ โดยทัว่ ไปกฎหมายของไทยได้กำ� หนดเพศ
ตามกฎหมายไว้อย่างเข้มงวด และชัดเจนว่า บุคคลตามกฎหมายมีเพียงเพศชายและเพศ
หญิงเท่านั้น และแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมายเพื่อสิทธิที่เสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย และส�ำหรับบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศภายใต้กฎหมายไทย
แต่กฎหมายและข้อบังคับที่เลือกปฏิบัติต่อ LGBT ก็ยังคงปรากฏอยู่ อีกทั้งความคุ้มครอง
ทางกฎหมาย ส�ำหรับ LGBT ยังคงมีจ�ำกัด เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายแม่บทที่
ส่งเสริมความเสมอภาคส�ำหรับ LGBT และไม่มกี ฎหมายทีห่ า้ มมิให้เลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุม
ถึงการจ้างงานและอาชีพโดยเฉพาะ
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· แม้วา่ มาตราที่ 30 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่ รับรองความ
เสมอภาคแก่บคุ คลภายใต้กฎหมาย จะห้ามมิให้เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุแห่งเพศ แต่กไ็ ม่
ได้ระบุถงึ “วิถที างเพศ” และ “อัตลักษณ์ทางเพศ” อย่างชัดเจนในหมูเ่ หตุทห่ี า้ มมิให้
เลือกปฏิบตั ทิ งั้ 12 ประการทีร่ ะบุในมาตรานัน้ เพียงแต่ให้การคุม้ ครองจากการเลือก
ปฏิบตั ิ โดยระบุให้ “วิถที างเพศ” “เพศภาวะ” และ “ความหลากหลายทางเพศ”
เป็นส่วนประกอบในค�ำว่า “เพศ” ใน เจตนารมณ์รฐั ธรรมนูญซึง่ เป็นแนวทางส�ำหรับ
การปฏิบตั ิ
· LGBT ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ เช่น พระราช
บัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 ซึ่งรับรองความเสมอภาคส�ำหรับลูกจ้างชาย
และหญิงในภาคเอกชน ห้ามมิให้มีการคุกคามทางเพศต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิง
พระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 ได้ขยาย
ขอบข่ายความหมายของค�ำว่าข่มขืน ให้รวมถึงการข่มขืนบุคคลทุกเพศและการ
สอดใส่ทุกรูปแบบ นอกจากนั้น กฎกระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานแรงงานไทย
ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย พ.ศ. 2547 ห้ามมิให้เลือกปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้าง
ด้วยเหตุแห่งเพศและทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ
· บทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติบางข้อได้รับการแก้ไขโดยกฎกระทรวงกลาโหม เช่น
เอกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหาร (ส.ด. 43) ซึ่งแต่ก่อนเคยบันทึกว่า คนข้ามเพศ
(จากชายเป็นหญิง) ซึ่งได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร นั้นเป็น “โรคจิตถาวร”
ซึง่ ชายไทยมักต้องแสดงเอกสารทีผ่ า่ นการเกณฑ์ทหารประกอบการสมัครงาน ศาล
ปกครองได้สั่งให้ยกเลิกใช้ค�ำว่า “โรคจิตถาวร” ดังกล่าว เมื่อ พ.ศ. 2555 และ
กฎกระทรวงกลาโหมก�ำหนดให้ใช้ค�ำใหม่ คือ “เพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด”
· ข้อก�ำหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ พฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 ภายใต้ พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 (แก้ไข
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางสังคม
ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส ได้ระบุให้ “บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” เป็นหนึ่ง
ในกลุ่มประชากรทั้ง 13 กลุ่ม และเป็นกฎหมายฉบับแรกในประเทศไทยที่รับรอง
กลุ่มบุคคล LGBT
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4. ช่องว่างทางกฎหมายที่ส�ำคัญที่สุด ในการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศ คือ การขาดการรับรองทางกฎหมายต่ออัตลักษณ์คนข้ามเพศและ
คู่ชีวิตเพศเดียวกัน
· แม้ว่าการแปลงเพศจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย คนข้ามเพศที่ผ่านการ
แปลงเพศแล้ว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามให้ตรงกับเพศใหม่ส่วน
คนที่มีเพศก�ำกวมกฎหมายไทยอนุญาตให้ยื่นค�ำร้องขอเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านามได้
แต่จะยื่นได้ก็ต่อเมื่อได้เลือกเพศใดเพศหนึ่งแล้ว และผ่านกระบวนการผ่าตัดคัด
เลือกเพศแล้ว อย่างไรก็ดี คนที่มีเพศก�ำกวมบางคน มักจะถอดใจไม่ขอยื่นเปลี่ยน
ค�ำน�ำหน้านาม เพราะเงื่อนไขทางการแพทย์ในการนิยามอัตลักษณ์เพศก�ำกวมที่
เข้มงวด (เช่น คนที่จะถือได้ว่ามีเพศก�ำกวม จะต้องมีทั้งอัณฑะและมดลูก) ขั้นตอน
การพิสูจน์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนหลายขั้นตอนว่ามีเพศก�ำกวม อีกทั้งความไม่
แน่ใจเกี่ยวกับเพศวิถีของตนเองยังมีไม่มากพอที่จะตัดสินใจได้ด้วยเหตุดังกล่าวนี้
คนที่มีเพศก�ำกวมต้องกลายเป็นกลุ่มคนหลากหลายทางเพศที่ไม่เปิดเผยตัว มักจะ
ถูกเหมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันกับคนข้ามเพศ และประสบปัญหาถูกเลือกปฏิบัติ
ถูกคุมคาม และไม่ได้รับโอกาสในการท�ำงานและในชีวิต เพราะขาดการรับรอง
ตัวตนทางกฎหมายที่ตรงกับเพศจริง
· คูช่ วี ติ เพศเดียวกันยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายได้ ส่งผลให้คนข้าม
เพศและคนที่มีเพศก�ำกวมขาดโอกาสในการจ้างงาน และคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์จากการ จ้างงาน บ�ำเหน็จ บ�ำนาญ การรักษาพยาบาล ฯลฯ เช่น
เดียวกับคู่สมรสต่างเพศภายใต้กฎหมาย ครอบครัวในปัจจุบัน
5. สิทธิในการท�ำงานและการเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน - ผู้ให้ข้อมูล
LGBT ส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ เคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติในหลายแง่มุมและใน
ทุกขัน้ ตอนของการจ้างงาน เริม่ ตัง้ แต่การศึกษา และการฝึกอบรม ไปจนถึงการจ้างงาน
โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน การเข้าถึงบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ และสวัสดิการ
ประกันสังคมอื่นๆ
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· คนข้ามเพศได้รับแรงกดดันมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ให้เลือกเรียนในวิชาหรือสาขาที่
“ไม่หนัก” (เช่น การสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์) และถูกกีดกันไม่ให้
เลือกเรียนสาขาวิชาอื่นที่ถือว่ามีสถานะที่สูงทางสังคม เช่น วิชาชีพครู จิตวิทยา
แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น บางครั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เป็น
หญิงข้ามเพศ หรือชายข้ามเพศถูกห้ามไม่ให้เข้าสอบหรือฝึกอบรม เพราะระเบียบ
การแต่งกายที่เคร่งครัด ผู้ให้ข้อมูลข้ามเพศบางรายกล่าวว่า เคยถูกปฏิเสธไม่ได้รับ
ทุนการศึกษาเพราะอัตลักษณ์ข้ามเพศของตน
· นักเรียนเกย์และกะเทยส่วนหนึ่ง เคยถูกคุกคามและถูกกระท�ำความรุนแรง ตั้งแต่
ทางวาจาไปจนถึงการรังแก และการท�ำร้ายร่างกายโดยเพือ่ นนักเรียนและครู ท�ำให้
ต้องลาออก หรือย้ายโรงเรียน มีบางรายที่พยายามฆ่าตัวตาย
6. ทางเลือกอันจ�ำกัดในการเข้าถึงการจ้างงาน และความเท่าเทียมในที่ท�ำงานส�ำหรับ
คนข้ามเพศ และทอม - คนข้ามเพศและทอมมักเผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงานมากที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานภาครัฐและบริษทั เอกชนขนาดใหญ่ คนกลุม่ นีม้ กั ถูกปฏิเสธการ
จ้างงานในขั้นตอนการสัมภาษณ์ เมื่อพบว่า มีเพศตามกฎหมายที่ตรงข้ามกับการลักษณะ
แสดงออกทางเพศของตน คนข้ามเพศมักถูกกีดกันจากการจ้างงาน ในหน่วยงานภาครัฐที่มี
ข้อบังคับให้แต่งกายตรงตามเพศ ทอมหลายคนหลีกเลี่ยงงานที่บังคับให้ใส่กระโปรง ในภาค
เอกชน คนข้ามเพศมักต้องท�ำแบบทดสอบด้านจิตวิทยาที่ไม่ได้บังคับส�ำหรับผู้สมัครคนอื่นๆ
ทั้งคนข้ามเพศ และทอมมักจะถูกถามเกี่ยวกับเพศวิถีของตนและถูกปฏิเสธการว่าจ้างใน
ภายหลัง ส่วนเกย์ที่มีอัตลักษณ์เป็นชาย และเลสเบี้ยนที่มีลักษณะเป็นหญิงมักมีโอกาสในการ
จ้างงานพอๆ กับคนรักต่างเพศทั่วไป ถ้าแสดงพฤติกรรมความเป็นชายหรือหญิงที่ไม่แตกต่าง
จากบรรทัดฐานของสังคม
· บางครั้งผู้สมัครงานที่เป็นสาวประเภทสองและทอม ไม่ได้รับการพิจารณาอย่าง
จริงจังในการสมัครงานและการสัมภาษณ์เพือ่ ขอรับทุนการศึกษา และถูกถามเกีย่ ว
กับเพศวิถีของตนในการสัมภาษณ์ และถูกปฏิเสธในภายหลัง
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· การถูกปฏิเสธซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ท�ำให้หลายคนหมดก�ำลังใจทีจ่ ะหางานประจ�ำต่อไป แต่
เลือกทีจ่ ะท�ำงานในองค์กรเอ็นจีโอหรือแรงงานนอกระบบแทน บางคนตัดสินใจท�ำ
ธุรกิจหรือกิจการส่วนตัว บางคนต้องตกงานหรือท�ำงานต�่ำระดับ แม้ว่าในไม่กี่ปีมา
นี้การยอมรับลูกจ้างคนข้ามเพศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น (เช่น ได้เป็น
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือได้รับเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น) แต่การยอมรับ
ดังกล่าวยังคงเป็นเพียงข้อยกเว้นมากกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางในสังคม
· เกย์ที่มีลักษณะเป็นชายและหญิงรักหญิงที่มีลักษณะเป็นผู้หญิง มีโอกาสเข้าถึง
การจ้างงานพอๆ กับชายหญิงรักต่างเพศ อย่างไรก็ตาม เกย์ที่มีลักษณะไม่ค่อย
เหมือนผู้ชายหรือคนที่เป็นเกย์อย่างเปิดเผยมักเผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงาน
7. การแยกและกีดกันคนข้ามเพศออกจากงานในระบบ - ด้วยเหตุที่คนข้ามเพศมัก
จะถูกปฏิเสธการจ้างงานในระบบท�ำให้คนข้ามเพศโดยมาก รวมทั้งคนที่มีความสามารถ
เพียบพร้อม มักต้องจ�ำยอมกับทางเลือกทางอาชีพอันจ�ำกัดไม่กอี่ าชีพทีย่ อมรับความหลาก
หลายทางเพศ เช่น อาชีพในวงการบันเทิงอย่างการเป็นนักแสดงคาบาเรต์ อาชีพในธุรกิจ
ความงาม เช่น ประกวดนางงาม ช่างแต่งหน้า พนักงานขายในแผนกเครื่องส�ำอางค์ และ
งานบริการอื่นๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ กะเทยหรือหญิงข้ามเพศจ�ำนวนมากเข้าสู่งาน
บริการทางเพศ ส่วนคนข้ามเพศในสังคมชนบทก็มักถูกผลักออกไปอยู่ชายขอบของธุรกิจ
นอกระบบเช่นกัน โดยต้องหาหนทางท�ำมาหาเลี้ยงชีพเท่าที่จะหาได้ เช่น ท�ำงานในไร่นา
ของครอบครัว เป็นแรงงานรับจ้าง รับงานมาท�ำที่บ้าน ซึ่งอยู่ในในระบบห่วงโซ่การผลิต
ระดับล่างสุด หรือแม้กระทั่งท�ำงานเป็นร่างทรง
8. ความนิยมลูกจ้างทอมในงานโรงงาน - ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทอมเป็นที่ต้องการใน
โรงงาน ซึ่งแต่เดิมมักจ้างแต่แรงงานหญิงจ�ำนวนมาก งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า ทอมเป็น
ทีต่ อ้ งการมากกว่าแรงงานชายและหญิงเนือ่ งจากคุณสมบัตทิ มี่ องว่าเป็น “ทัง้ ชายและหญิง”
(เช่น “ละเอียด” “คล่องแคล่ว” แบบผู้หญิง และ “แข็งแรง” แบบผู้ชาย)

126

บทสรุ ป และข้ อ เสนอแนะ

9. การยอมรับความหลากหลายทางเพศทีจ่ ำ� กัดในทีท่ ำ� งาน - ลูกจ้างทีเ่ ป็นชายรักชายและ
หญิงรักหญิงมักจ�ำต้องแสดงออกเช่นเดียวกับคนรักต่างเพศ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธ
หรือค�ำติฉินนินทาที่มักจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ไม่เป็นมิตรต่อ LGBT
(ยกเว้นในกรณีที่ท�ำงานในองค์กรหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ) โดยทั่วไป ชายรักชาย
และหญิงรักหญิงมักจะปกปิดเพศวิถขี องตนในระยะเริม่ แรกของการท�ำงาน และเปิดเผยตัว
ตนที่แท้จริงหลังจากรู้สึกว่าปลอดภัยในต�ำแหน่งหน้าที่นั้นแล้ว แต่การยอมรับดังกล่าวขึ้น
อยูก่ บั วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรและแต่ละอาชีพ การแสดงออกการรักเพศเดียวกันมักถูก
มองว่าท�ำลายความน่าเชือ่ ถือของความเป็นผูน้ ำ� หรือความเชือ่ ถือในบางอาชีพทีม่ สี ถานะ
ทางสังคมสูงบางอาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ ผู้พิพากษา
· ห้องน�้ำเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งส�ำหรับลูกจ้างที่เป็นคนข้ามเพศ เพื่อนร่วมงานทั้ง
ชายและหญิงมักจะไม่ชอบหรือไม่ยนิ ยอม ให้กะเทยหรือสาวประเภทสองและทอม
หรือชายข้ามเพศใช้หอ้ งน�ำ้ ร่วมกับตน แต่แทบไม่มสี ถานทีท่ ำ� งานใดในประเทศไทย
ที่มีห้องน�้ำส�ำหรับคนข้ามเพศโดยเฉพาะ
· คนข้ามเพศและทอมเผชิญกับการเลือกปฏิบตั มิ ากกว่ากลุม่ อืน่ ๆ ในสถานทีท่ ำ� งาน
คนกลุม่ นีไ้ ม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมในแง่ของการยอมรับในความสามารถ แม้วา่
ทอมจะได้รบั การยอมรับในงานบางประเภท เช่น โรงงานและงานก่อสร้าง และบาง
คนยังได้รับการเลื่อนขั้น แต่หลายคนถูกกดดันให้ลาออกด้วยการคุกคามและการ
ปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม นอกจากนัน้ เพศตามกฎหมายทีไ่ ม่สอดคล้องกับการแสดงออก
ทางเพศ ยังน�ำมาซึ่งปัญหาในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส�ำหรับคนข้ามเพศ
อีกด้วย
10. การเลือกงานนอกอาชีพกระแสหลัก - การถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานที่ไม่เป็นมิตร การขาดเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ และโอกาสในความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงานทีจ่ ำ� กัด ท�ำให้ LGBT มักจะตัดสินใจออกจากการจ้างงานในระบบในองค์กรขนาด
ใหญ่ในภาครัฐและภาคเอกชน และหางานที่ยอมรับและให้เสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ
เช่น งานในองค์กรเล็กๆ องค์กรไม่แสวงผลก�ำไร หรือเลือกท�ำธุรกิจส่วนตัว บางคนอาจเลือก
งานที่ต้องออกข้างนอกเป็นประจ�ำ เช่น พนักงานขาย ประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่างๆ เช่น
การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น
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11. การขาดความมัน่ คงในอาชีพและการเข้าถึงการคุม้ ครองทางสังคมทีจ่ ำ� กัด - เนือ่ งจาก
LGBT ถูกเลือกปฏิบตั แิ ละถูกกีดกันจากอาชีพในระบบและในกระแสหลัก ท�ำให้ตอ้ งท�ำงาน
นอกระบบซึ่งมักมีความมั่นคงน้อยกว่า ค่าแรงและสวัสดิการที่ด้อยกว่า แม้กระทั่งเกย์เอง
ก็ยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพเหมือนกับชายรักต่างเพศ ดังตัวอย่างที่ผู้จัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์รายหนึ่งถูกไล่ออกจากงาน หลังจากที่ท�ำงานมาได้ห้าปีเพราะเป็นเกย์
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่งสาเหตุส�ำคัญหนึ่ง
มาจากการที่ไม่มีสิทธิทางกฎหมายในการสมรส ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นคู่รักต่างเพศได้ LGBT ที่ยากจนในชนบทมีระดับการศึกษาและ
สถานะทางสังคมต�่ำ ต้องดิ้นรนต่อสู้หาช่องทางท�ำมาหาเลี้ยงชีพ เผชิญกับอคติทาง
วัฒนธรรมที่กดดันไม่ยอมรับ ขาดการเข้าถึงการจ้างงาน แหล่งทุน และการประกันสังคม
12. การเลือกปฏิบตั ใิ นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคมอืน่ ๆ - ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
LGBT หลายคนร้องเรียนเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ใิ นการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการ
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการขอสินเชื่อธนาคาร
· คนข้ามเพศมักเผชิญกับอุปสรรคมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพ
เนื่องจากเพศตามกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนอคติ
และการมองข้ามความส�ำคัญต่ออัตลักษณ์คนข้ามเพศ ขัน้ ตอนทีช่ กั ช้ายุง่ ยาก และ
กฎระเบียบที่ขาดความยืดหยุ่นของโรงพยาบาล บางครั้งท�ำให้ไม่ได้รับบริการ
ทางการแพทย์ที่เหมาะสมหรือถูกถามเกี่ยวกับอัตลักษณ์ข้ามเพศของตน
· LGBT ซึ่งถูกมองว่ามี “วิถีชีวิตที่สุ่มเสี่ยง” ต่อการได้รับเชื้อเอชไอวี มักต้องจ่ายค่า
เบีย้ ประกันทีแ่ พงขึน้ บริษทั ประกันบางบริษทั ปฏิเสธไม่ขายกรมธรรม์ให้กบั เกย์และ
คนข้ามเพศ
· คู่เพศเดียวกันไม่มีสิทธิตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางการแพทย์ หรือขอ
สินเชื่อการลงทุนจากธนาคารดังเช่นคู่รักต่างเพศ (แม้ว่าการขอสินเชื่อโดยคู่รักต่าง
เพศที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมักจะได้รับการอนุมัติก็ตาม) อีกทั้งกฎหมายไทย
ไม่อนุญาตให้ระบุคชู่ วี ติ เพศเดียวกันเป็นผูร้ บั ผลประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวติ
เนื่ อ งจากคู ่ ชี วิ ต เพศเดี ย วกั น ไม่ ส ามารถเป็ น “ทายาทโดยธรรม” ได้ ต าม
กฎหมายไทย
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13. การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ - LGBT จ�ำนวนมากมีประสบการณ์ถกู คุกคาม หรือ
กระท�ำรุนแรงทางเพศที่โรงเรียนและที่ท�ำงาน ตั้งแต่การล้อเลียน เสียดสีเหน็บแนม นินทา
ใส่ร้าย ดูถูก เหยียดหยาม ลวนลาม ไปจนถึงความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศ เช่น
การกลั่นแกล้ง การรังแก การท�ำร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขืน
· สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรที่สุดในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้าง LGBT ได้แก่ การนินทา
ใส่ร้าย การพูดตลกโดยไม่ค�ำนึงถึงความรู้สึก (เช่น เล่าเรื่องสาวประเภทสองหรือ
ทอมถูกข่มขืนหรือรุมโทรมเป็นเรือ่ งตลก) การวิพากษ์วจิ ารณ์ในเชิงเพศหรือการถาม
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและเพศวิถี หญิงรักหญิงมักบ่นเรื่องเพื่อนร่วมงานชายดู
ภาพยนตร์อนาจารในทีท่ ำ� งาน และพูดในเชิงสองแง่สองง่าม หรือถามเกีย่ วกับการ
ร่วมเพศของคนรักเพศเดียวกัน
· คนข้ามเพศมักเผชิญกับการคุกคามและความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ นักเรียน
กะเทยและเกย์ประสบกับการคุกคาม ท�ำให้อบั อาย รังแก ท�ำร้ายร่างกายโดยเพือ่ น
และครูที่โรงเรียน ในขณะที่กะเทยยังถูกคุกคามทางเพศ ข่มขืนหรือพยายามข่มขืน
ในการเกณฑ์ทหาร หรือฝึก ร.ด. ผู้ให้ข้อมูลบางรายรายงานว่า มีการข่มขืนทอม
โดยเพือ่ นร่วมงานชาย ตลอดจนการข่มขืนหรือพยายามรุมโทรมคนทีม่ เี พศก�ำกวม
เพราะอัตลักษณ์เพศก�ำกวม และการข่มขืนกะเทยหรือสาวประเภทสองในห้อง
ขังชาย นอกจากนี้ ยังมีรายงานสื่อเกี่ยวกับการข่มขืนและการฆาตกรรมทอม
ในลักษณะอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง (hate crime) อีกด้วย
14. การตีตราและการเลือกปฏิบัติซ�้ำซ้อนต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี - ประเทศไทยไม่มี
กฎหมายห้ามมิให้เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานด้วยเหตุแห่งสถานะการติดเชือ้ เอชไอวี มีเพียง
แต่กฎและแนวปฏิบตั ขิ องกระทรวงทีไ่ ม่ผกู พันบังคับใช้ ผูอ้ ยูร่ ว่ มกับเชือ้ เอชไอวีจงึ ถูกปฏิเสธ
การจ้างงานหรือไม่ได้รับการเลื่อนขั้น ซึ่งมักเกิดจากการเลือกปฏิบัติมากกว่าเหตุผลทาง
ด้านสุขภาพ แม้ว่าการเข้าถึงยาต้านไวรัสในประเทศไทยจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก แต่ผู้อยู่
ร่วมกับเชือ้ เอชไอวีกย็ งั เผชิญกับปัญหาการตรวจคัดกรองการติดเชือ้ เอชไอวีโดยไม่สมัครใจ
และการละเมิดข้อมูลส่วนตัวโดยนายจ้างและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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· โรงงาน บริษัทต่างๆ ในภาคธุรกิจบริการ เช่น การขายปลีก การโรงแรม และการ
ขาย ตลอดจนธุรกิจและรัฐวิสาหกิจทีส่ ำ� คัญโดยทัว่ ไป ยังคงมีการตรวจคัดกรองการ
ติดเชื้อเอชไอวีโดยไม่สมัครใจ ลูกจ้างในสถานที่ทำ� งานบางแห่งถูกตรวจเลือดโดย
ไม่รู้ตัวและไม่ได้ให้ความยินยอม
· แม้ว่าจะมีเกณฑ์ปฏิบัติส�ำหรับนายจ้าง แต่บางครั้งสถานะการติดเชื้อเอชไอวีของ
ลูกจ้างก็ถูกเปิดเผยโดยนายจ้างและโรงพยาบาล โดยไม่รู้ตัวและไม่ได้รับความ
ยินยอม และมักส่งผลให้ลูกจ้างรายนั้นต้องออกจากงานในที่สุด
15. การเลือกปฏิบตั แิ ละการคุกคามคนข้ามเพศทีท่ ำ� งานบริการทางเพศ - ผูท้ ำ� งานบริการ
ทางเพศทีเ่ ป็นคนข้ามเพศมักถูกคุกคามและขูดรีดจากเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจเป็นประจ�ำ ในแหล่ง
ขายบริการที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต
เมื่อเปรียบเทียบกันผู้ท�ำงานบริการทางเพศอิสระหรือหาลูกค้าตามถนนที่เป็นคนข้ามเพศ
มักมีโอกาสถูกจับหรือ “ปรับ” โทษฐานขายบริการมากกว่าผู้ท�ำงานบริการทางเพศอิสระ
เพศหญิง โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจมักจะอ้างว่า การขายบริการทางเพศ (โดยคนข้ามเพศ) เป็น
“ภาพลักษณ์ทไี่ ม่ด”ี ต่อการท่องเทีย่ วและวัฒนธรรมไทย ในขณะทีผ่ ทู้ ำ� งานบริการทีเ่ ป็นคน
ข้ามเพศทีใ่ ห้ขอ้ มูลในงานวิจยั นีก้ ล่าวว่า น่าจะเป็นเพราะคนข้ามเพศถูกมองว่ามีรายได้จาก
การขายบริการมากกว่าผู้หญิง จึงน่าจะมีเงินจ่าย “ค่าปรับ” มากกว่า บางครั้งคนข้ามเพศ
ก็อาจถูกจับหากถูกพบในย่านโคมแดง ทั้งๆ ที่ไม่ได้ขายบริการ
16. มีการเจรจาทางสังคมเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อย - ที่ผ่านมา แม้ว่าประเด็นการเลือกปฏิบัติใน
การท�ำงานจะเป็นปัญหาส�ำคัญปัญหาหนึ่งในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ มีการร้องเรียน
เกี่ยวกับการจ้างงานภายในและจากองค์กร LGBT อยู่บ้าง แต่ยังมีการพูดคุยค่อนข้างน้อย
เกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานภายในเครือข่าย การพูดคุยในประเด็นปัญหานี้ยิ่งน้อยลงไป
อีกในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ในงานวิจัยไม่พบองค์กรใดเลย
ในเครือข่ายองค์กรที่ท�ำงานต่อสู้เพื่อสิทธิหลากหลายทางเพศที่ต่อสู้หรือส่งเสริมสิทธิ
แรงงานของ LGBT อย่างจริงจัง ในขณะเดียวกัน สิทธิแรงงานของ LGBT ก็ไม่ใช่ประเด็น
ส�ำคัญเร่งด่วนส�ำหรับองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้องค์กร
LGBT ได้เริม่ ประสานกับหน่วยงานของภาครัฐในเรือ่ งสิทธิของ LGBT โดยเฉพาะในประเด็น
สถานะทางกฎหมายของคู่ชีวิตเพศเดียวกันและการเข้าถึงบริการสังคม
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· โดยทัว่ ไปผูใ้ ห้ขอ้ มูล LGBT ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีความตระหนักรูด้ ตี อ่ สิทธิของตนและ
บางคนรูส้ กึ ว่าการตีตราและการเลือกปฏิบตั ติ อ่ LGBT เป็นปัญหาทีส่ ำ� คัญ แต่หลาย
คนยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิและการเลือกปฏิบัติในที่ท�ำงาน รัฐบาล
นายจ้างและลูกจ้าง ยังคงมีความรู้ความเข้าใจที่จ�ำกัดในประเด็นเกี่ยวกับ LGBT
ส่วนในกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม สิทธิ LGBT ยังคงเป็นประเด็นที่ไม่ส�ำคัญ
· เอ็นจีโอภายใต้เครือข่ายความหลากหลายทางเพศได้หนั มาท�ำงานในประเด็นด้าน
สิทธิมากยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่เน้นเฉพาะการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี บางองค์กร
ได้เริม่ ส่งเสริมการคุม้ ครองสิทธิและพัฒนาความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ ส�ำหรับแรงงาน LGBT
นอกระบบในชนบท
17. ขาดองค์กรที่จัดการเกี่ยวกับประเด็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยตรง ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นหน่วยงานทีอ่ งค์กรในเครือข่าย
ความหลากหลายทางเพศพึ่งพาในยามจ�ำเป็น รวมทั้งเมื่อต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิแรงงาน แต่กสม. ก็มขี อ้ จ�ำกัดด้านทรัพยากรและกลไกในการให้ความช่วยเหลือ
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ
โดยสรุป เพราะการเลือกปฏิบัติที่แพร่หลายในเกือบทุกแง่มุมของการจ้างงานและอาชีพ ท�ำให้ LGBT
ในประเทศไทยยังขาดสิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ตลอดจนโอกาสและการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมในสถานทีท่ ำ� งาน และ
ทัง้ นี้ แทบจะไม่มกี ารส่งเสริมการจ้างงานทีเ่ ป็นระบบส�ำหรับบุคคลหลายหลายทางเพศอย่างเป็นระบบ
การที่ชายรักชายและหญิงรักหญิงได้รับการยอมรับในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นการยอมรับในเงื่อนไขที่ต้อง
ปฏิบตั ติ วั ให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางเพศของสังคม แต่คนข้ามเพศ เกย์ทมี่ กี ารแสดงออกทางหญิง
หรือทอม ซึง่ มีอตั ลักษณ์และการแสดงออกทางเพศทีแ่ ตกต่างอย่างเห็นได้ชดั กว่า ต้องเผชิญกับอุปสรรค
ทีห่ นักหนากว่า ท�ำให้ไม่ได้รบั โอกาสและการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมในการจ้างงาน ไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้า
ไปได้อย่างเต็มความสามารถ และขาดโอกาสมีส่วนร่วมท�ำคุณให้สังคมได้อย่างเต็มที่
การเลือกปฏิบัติ การกีดกัน และการถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบของการจ้างงานและการประกอบอาชีพ
ท�ำให้ลูกจ้าง LGBT โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้ามเพศและทอม ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมหลาย
ประการ ปัจจุบันยังขาดข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกจ้าง LGBT ในเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะใน
เขตชนบทที่ยากจน ซึ่งควรมีการศึกษาประชากรกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังต้องการข้อมูล
เกีย่ วกับแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ในการป้องกันการเลือกปฏิบตั แิ ละส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลาย
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละวิ ถี ท างเพศในประเทศไทย
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ทางเพศในที่ท�ำงาน รวมทั้ง มุมมองของบริษัท หน่วยงานองค์การนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง สุดท้าย
นี้ แม้ว่าองค์กร LGBT และภาคประชาสังคม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ จะเริ่มให้ความสนใจใน
ประเด็นสิทธิความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น การเจรจาทางสังคมในประเด็นการเลือกปฏิบัติต่อ
LGBT ในการจ้างงาน พร้อมกับการแก้ไขปัญหานี้ ยังคงมีจ�ำกัด และต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมการ
เจรจาในประเด็นนี้ต่อไป

5.2 ข้อเสนอแนะ
การใช้สิทธิอันสมบูรณ์และการมีส่วนร่วมในสังคมไม่มีทางเป็นไปได้ หากสังคมไม่ยอมรับว่าสมาชิกใน
สังคมทุกคนเสมอกันและควรได้รบั สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานทีเ่ ท่าเทียมกัน งานวิจยั ชิน้ นีแ้ สดงให้
เห็นแล้วว่า สังคมไทยนั้นดูเหมือนจะยอมรับ (accept) บุคคลหลากหลายทางเพศ แต่ในความเป็นจริง
ได้แต่เพียงจ�ำทน (tolerate) กับพวกเขาเท่านั้น ซึ่งการจ�ำทนกับการยอมรับนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือใน
การจ�ำทนยังคงมีความเกลียดชังได้อยู่ ในขณะที่การยอมรับจะน�ำไปสู่การไม่กีดกันหรือละเมิดสิทธิ165
ดังนั้น เป้าหมายอันส�ำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง คือการยอมรับบุคคลหลากหลายทางเพศ
หรือ LGBT เป็นสมาชิกอย่างเสมอภาคโดยสมบูรณ์ ไม่ใช่พลเมืองชั้นสองซึ่งได้รับเพียงการจ�ำทน โดย
มีการจ�ำกัดการใช้สิทธิและเสรีภาพ อยู่ตามชายขอบของสังคม
ภาษาเป็นพาหนะที่ส�ำคัญอย่างหนึ่งในการก่อให้เกิดความเป็นแปลงไปในทางที่ดีได้ ยกตัวอย่างเช่น
LGBT ไทย ได้น�ำเสนอการใช้ค�ำว่า “รักเพศเดียวกัน” แทนค�ำว่า “รักร่วมเพศ” ที่ผ่านมาได้สร้างความ
เข้าใจผิดโดยมีนยั ยะว่าคนรักเพศเดียวกันมุง่ แต่การร่วมเพศ และยังมีการสร้างค�ำใหม่อนื่ ๆ ทีไ่ ม่สอื่ นัย
ยะไปในทางลบแต่สื่อความหมายกลางๆ เช่น “ชายรักชาย” ส�ำหรับ “เกย์” “หญิงรักหญิง” ส�ำหรับ
“เลสเบีย้ น” หรือ “คนข้ามเพศ” ส�ำหรับคนทีแ่ ปลงเพศแล้วหรือก�ำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนการแปลงเพศ เป็นต้น
แต่อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังขาดภาษาในการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธภาพ ค�ำศัพท์ภาษาไทยทีม่ อี ยูเ่ กีย่ วกับ
LGBT วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (SOGI) ยังเข้าใจได้ยาก LGBT ไทยควรสร้างค�ำใหม่ที่มีความ
หมายในเชิงบวกมากขึน้ และเข้าใจได้งา่ ยขึน้ เพือ่ สร้างวาทกรรมใหม่และการสือ่ สาร เพือ่ ช่วยสนับสนุน
การรับรู้และภาพลักษณ์ต่อความหลากหลายทางเพศไปในทางที่ดีขึ้น166

165

166

กฤตยา อาชวนิจกุล, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ความคิดเห็นเสนอในที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE
ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยอ้างถึง ปีเตอร์ เอ. แจ็คสัน นักวิชาการชาวออสเตรเลีย ซึ่งศึกษาและมีผลงานเขียนที่
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยยุคใหม่ โดยเฉพาะในประเด็นศาสนา เพศสภาพ และ เพศวิถี
กฤตยา อาชวนิจกุล, แหล่งอ้างอิงเดิม และ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความคิดเห็นเสนอใน
ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย, กรุงเทพฯ, 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
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การปิดช่องว่างในการคุม้ ครองทางกฎหมายต่อสิทธิในวิถที างเพศและอัตลักษณ์ทางเพศนัน้ ควรมีการ
ผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยขยายให้มีการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจาก
การเลือกปฏิบัติในกฎหมายที่มีอยู่ด้วย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ส่วนการขาดกฎหมาย
ต่อต้านการเลือกปฏิบัติในการท�ำงานและอาชีพโดยตรงนั้น แก้ไขได้โดยหาแนวทางจากกลไกระหว่าง
ประเทศทีม่ อี ยู่ และตัวอย่างแนวปฏิบตั ทิ ดี่ จี ากประเทศอืน่ ๆ ศาสตราจารย์ วิทติ มันตาภรณ์ กรรมการ
ในคณะกรรมาธิการผู้ช�ำนาญด้านการอนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและข้อแนะขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และประธานร่วมในการวางกรอบหลักการยอกยาการ์ตา ได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศต่อไป
ในอนาคต ดังนี167
้
· กฎหมายที่เป็นคุณ (responsive laws) ต้องปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายการรับรอง
อัตลักษณ์คนข้ามเพศ
· นโยบายที่เป็นคุณ (responsive policies) ตรวจสอบและท�ำให้ประเด็นความหลากหลายทาง
เพศถูกรวมไว้ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนโยบายของนายจ้างและภาคอุตสาหกรรม
· แนวปฏิบัติที่เป็นคุณ (responsive practices) ยกตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี และการฟ้องร้องใน
กรณีถูกเลือกปฏิบัติที่ประสบความส�ำเร็จได้รับความเป็นธรรม
· กลไกและบุคลากรที่เป็นคุณ (responsive mechanisms and human resources) ใช้ประโยชน์
จากกลไกทีม่ อี ยู่ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายองค์กรประชาสังคม ควบคู่
ไป กับกลไกใหม่ที่น�ำเสนอและอาจจะมีต่อไปในอนาคต
· ข้อมูลและการตรวจตรา (information and monitoring) สร้างสถิตทิ มี่ กี ารแยกเพศทีม่ คี วามหลาก
หลาย (disaggregation) โดยท�ำงานกับส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
· การศึกษาและสร้างศักยภาพ (education and capacity building) ในเรือ่ งอัตลักษณ์ทางเพศและ
วิถที างเพศ
· การสร้างพันธมิตรและกระบวนการมีส่วนร่วม (partnership and participatory process) สร้าง
พันธมิตรและท�ำงานกับกลุ่มที่ยังไม่เชื่อ/ไม่ใช่พวกเดียวกัน (the unconverted)
· ต้นทุนที่เป็นคุณ (social capital and spiritual input) สร้างต้นทุนสนับสนุนในด้านต่าง ๆ รวม
ถึงต้นทุนทางจิตใจด้วย
167
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ข้อเสนอแนะเฉพาะทางกฎหมายและนโยบายส�ำหรับภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรที่
ท�ำงาน ในประเด็นความหลากหลายทางเพศ และภาคประชาสังคม เพือ่ ส่งเสริมสิทธิของลูกจ้าง LGBT
ความหลากหลายและความเสมอภาคทางเพศในการท�ำงานและอาชีพในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้

5.2.1 รัฐบาล
1. รับรองการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมายและนโยบาย
ระดับชาติ
ก) ปรับใช้กลไกที่มีอยู่ในการจัดการกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพต่อ
ลูกจ้างทุกกลุม่ รวมทัง้ กลุม่ LGBT ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในการตรวจสอบด้านแรงงาน
การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้ตอบสนองต่อการร้องเรียนให้มากขึ้น
จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ละความหลากหลายทางเพศให้ กั บ
เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง เพือ่ เพิม่ ความรูค้ วามเข้าใจและประสิทธิภาพในการดูแลบุคคล LGBT
ข) ออกกฎหมายและนโยบายระดับชาติ ทีส่ ง่ เสริมโอกาสและการปฏิบตั ทิ เี่ ท่าเทียมใน
การจ้างงานและอาชีพ ที่ห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศอย่างชัดเจน นอกเหนือจากเหตุต้องห้ามอื่นๆ
ค) บรรจุประเด็นอัตลักษณ์ทางเพศและวิถที างเพศ ในการส่งเสริมความเสมอภาคและ
ความหลาก หลายทางเพศในแผนแม่บทและนโยบายระดับชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แผนแม่บทแรงงานแห่งชาติ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถิติโดยส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ
2. รับรองความเสมอภาคด้านสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศให้
สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล
ก) ลงสัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958
(ฉบับที่ 111) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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ข) ออกกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ข้ามเพศ และสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในการมีชีวิตคู่อย่างเสมอภาค โดยอนุญาตให้คนข้ามเพศเปลี่ยนค�ำน�ำหน้า
นามตามกฎหมายและให้ คู่ชีวิตเพศเดียวจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือทะเบียนสมรสได้ เพื่อให้
พวกเขาสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ เช่นบุคคลทั่วไปได้
ค) ออกค�ำสัง่ ระดับชาติให้แก้ไขนโยบาย ระเบียบข้อบังคับฝ่ายปกครองและกฎระเบียบ
ที่มีอยู่และยังบังคับใช้ในสถาบันการศึกษาและสถาบันของรัฐต่างๆ ทีเ่ ลือกปฏิบตั ิ
และขัดแย้งกับหลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ส�ำหรับทุกคน ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมีวิถีหรืออัตลักษณ์ทางเพศเช่นใด
3. ออกกฎหมายห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะ โดย
ก�ำหนดกลไกการปฏิบตั ใิ ช้เพือ่ ให้แน่ใจว่าน�ำไปบังคับใช้จริง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในกรณี
ที่มีการเลือกปฏิบัติ
ก) พิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ วามเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน
และอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
· ด�ำเนินการแก้ไขการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
ในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน เพื่อส่งเสริมโอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมใน
ทุกภาคส่วนและทุกกลุ่มประชากรในสถานที่ท�ำงาน รวมทั้งลูกจ้าง LGBT ด้วย
· ห้ามมิให้มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับ การจ้างงานและอาชีพ ไม่ว่าจะโดยสถาบันหรือธุรกิจใด และโดยนายจ้าง
ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน
ข) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน (Equal
Employ-ment Opportunity Commission หรือ EEOC) ท�ำหน้าที่เป็นองค์กรดูแลตรวจ
สอบ เป็นกลไกระดับชาติสำ� หรับการร้องเรียน โดยเป็นองค์กรอิสระทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีแ่ ละ
ทรัพยากรที่เพียงพอในการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการฯ ควรจะ
ประกอบด้วยสมาชิกไตรภาคีทมี่ ตี วั แทนจากทุกเพศและมีความเชีย่ วชาญด้านการจ้างงาน
และบทบาทเรือ่ งเพศ โดยมีหน้าทีส่ อดส่องดูแลการเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงานและอาชีพ
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาล
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4. ส่งเสริมให้มกี ารเจรจาทางสังคมระหว่างกลุม่ LGBT องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้างเพือ่
ให้เกิดความร่วมมือในเชิงรุกและยัง่ ยืนในการส่งเสริมความเสมอภาคและการคุม้ ครองสิทธิ LGBT
5. ส่งเสริมการศึกษาให้ความรูใ้ นระดับชาติ เกีย่ วกับความหลากหลายทางเพศและสิทธิของ
บุคคล LGBT
· บรรจุเนือ้ หาเกีย่ วกับความเสมอภาคและความหลากหลายทางเพศ ในระบบการศึกษา
ของไทย ในทุกระดับ ยกเลิกเนื้อหาที่น�ำไปสู่การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อ LGBT และ
ส่งเสริมให้มคี วามเสมอภาคส�ำหรับบุคคลในทุกสาขาอาชีพไม่วา่ จะมีวถิ หี รืออัตลักษณ์ทาง
เพศเช่นใด
· สนับสนุนการรณรงค์เชิงนโยบายระดับชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสมอ
ภาคและ ความหลากหลายทางเพศ และหลักการการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ
อาชีพในทุกภาคส่วน ของสังคม

5.2.2 องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
1. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับสิทธิของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศใน
หมู่คนและองค์กรภายใต้เครือข่ายองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง
2. พัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับลูกจ้าง LGBT
ก) รวบรวมข้อมูลและท�ำการวิจัย เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาส�ำคัญที่ลูกจ้าง LGBT ต้องเผชิญ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างองค์กร LGBT และสถาบันวิจยั ในการเรียนรูเ้ กีย่ วกับประเด็น
ปัญหาในชุมชน LGBT และในการพัฒนาสร้างเครื่องมือในการวิจัย
ข) ชูแนวปฏิบตั ทิ ดี่ โี ดยนายจ้าง ในการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ สิทธิของลูกจ้าง LGBT
และ กรณีที่ประสบความส�ำเร็จในการต่อสู้การเลือกปฏิบัติ
3. ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสถานที่ท�ำงานและการยอมรับความหลากหลาย
ทางเพศ โดยการป้องกัน ขจัดสิง่ แวดล้อมทีไ่ ม่เป็นมิตรและความรุนแรงในสถานทีท่ ำ� งานส�ำหรับ
บุคคลทุกคน ไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเช่นใด
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4. ร่วมมือกับนักเคลือ่ นไหวสิทธิหลากหลายทางเพศและองค์กร LGBT ในการปกป้องลูกจ้าง
LGBT จากการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงทุกรูปแบบในสถานที่ท�ำงาน
5. ส่งเสริมการเจรจาระหว่างลูกจ้าง นายจ้างและตัวแทนลูกจ้าง LGBT เพื่อความร่วมมือใน
เชิงรุกและ ยั่งยืนในการส่งเสริมความเสมอภาคและการคุ้มครองสิทธิ LGBT

5.2.3 องค์กร LGBT และภาคประชาสังคม
1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานในชุมชนกลุ่ม LGBT และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ระหว่างกลุ่มภายในชุมชน เพื่อเพิ่มความเข้าใจในประเด็นส�ำคัญ และร่วมกัน
เป็นตัวแทนด�ำเนินการส่งเสริมเพือ่ ประโยชน์ สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานของลูกจ้าง LGBT
ในสังคมและในสถานที่ท�ำงาน
2. ปรับปรุงฐานความรู้เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานต่อ LGBT ในปัจจุบันให้ดียิ่ง
ขึ้น โดยการ เก็บข้อมูลและวิจัยอย่างเป็นระบบ
3. สร้างเครือข่ายพันธมิตร และส่งเสริมให้มีการเจรจากับทางภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และ
องค์กรลูกจ้าง เพื่อความร่วมมือในเชิงรุกอย่างยั่งยืนในการส่งเสริมความเสมอภาคและการ
คุ้มครองสิทธิ LGBT
4. เพิ่มการรณรงค์ด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงใน
การจ้างงานทุกรูปแบบต่อบุคคล LGBT ในสถานที่ท�ำงานและในสังคม
5. ส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ เกี่ยวกับความเสมอภาคและความหลากหลาย
ทางเพศ สิทธิ LGBT และการเลือกปฏิบัติ ในภาคประชาสังคม องค์กรสื่อต่างๆ ตลอด
จนสังคมโดยรวม ส่งเสริมให้สื่อมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ ในประเด็นสิทธิ LGBT และ
การยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคม
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การเลือกปฏิบัติเป็นความท้าทายที่ต่อเนื่อง และการขจัดการเลือกปฏิบัติเป็นงานที่ยังคงต้องด�ำเนิน
ต่อไป ผูว้ จิ ัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กบั รัฐบาล องค์กรนายจ้าง
องค์กรลูกจ้าง องค์กร LGBT และภาคประชาสังคม ตลอดจนฝ่ายตุลาการและนักวิชาการ ให้สามารถ
อภิปรายร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย การจัดการกับการเลือกปฏิบัติและการส่งเสริมความเสมอ
ภาคในโอกาส และการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลาก หลายทางเพศจะช่วยให้ทุกคนสามารถมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ
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สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic
Review) ส�ำหรับประเทศไทย
จากมุมมองของภาคเอ็นจีโอ

22

11 ก.พ. 2556 1. ชลิดา แท้เจริญ
2. กิตติประเสริฐ นพรัตน์
3. พัชรี แซ่เอี้ยว

23

15 ก.พ. 2556 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ 2 ชั่วโมง ที่ส�ำนักงานคณะกรรมาธิการ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ สังคมแห่งชาติ (NSWPC) กรุงเทพฯ เพือ่ หาทาง
ด�ำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมสิทธิและ การเข้าถึงบริการทางสังคม
ส�ำหรับ LGBT ตามกฎระเบียบของ NSWPC เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2555 และเพือ่ หาแนวทางในการสร้างพันธมิตร เพือ่ การด�ำเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1) ชินชัย ชี้เจริญ ผู้เชี่ยวชาญและรองผู้อ�ำนวยการ NSWPC
2) นิธินาฏ โค้วรุ่งเรือง เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ NSWPC
3) อรพิน ศักดิ์เอี่ยม ผู้อ�ำนวยการ กลุ่มการพัฒนามาตรการกลไก
ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ (OPP)
4) ประพิมพ์ภรณ์ สุวรรณกูด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการพัฒนาสังคม OPP
5) ดนัย ลินจงรัตน์ ผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมฟ้าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย ตัวแทน
เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
6) ธีรกาญจน์ แก้วมาก ผู้ประสานงานโครงการ สมาคมฟ้าสีรุ้งฯ
7) สุมาลี ทอกถอง ผู้ประสานงานด้านนโยบาย มูลนิธิสร้างความเข้าใจ
เรื่องสุขภาพผู้หญิง
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24

5 ก.ย. 2555

คนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง ศูนย์ซิสเตอร์ พัทยา

25

24 ก.ย. 2555

สตรีข้ามเพศ สมาคมสตรี สมาชิกจากสมาคมสตรีข้ามเพศฯ
ข้ามเพศแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 4 คน หญิงข้ามเพศ อายุระหว่าง
27 ถึง 34 ปี ทั้งหมดมี การศึกษาระดับ
กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประกอบอาชีพ
ในสาขาต่างๆ และเจ้าของธุรกิจ

26

29 ก.ย.2555

หญิงรักห ญิง กลุ่มอัญจารี สมาชิก 9 คนจากกลุ่มอัญจารี (หญิงรัก
กรุงเทพฯ
หญิง ทอม และ หญิงรักสองเพศ)
จากภูมิภาคต่างๆ ใน ประเทศไทย
อายุระหว่าง 26 ถึง 54 ปี ส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และ
เป็นพนักงานออฟฟิศ

27

14 ต.ค. 2555

คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 5 คน ซึ่ง
คนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง เครือข่ายเพื่อนกะเทย เรียก ตัวเองว่าเป็นกะเทย อายุระหว่าง
22 ถึง 30 ปี ทุกคนมีการศึกษาระดับ
ไทย
มหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา
นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ

28

19 ต.ค. 2555

ชายรักชายและชายที่มีเพศ ชายเกย์และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับ
สัมพันธ์กับชาย เอ็มพลัส ชาย 5 คน อายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี
การศึกษาระดับอาชีวะ ถึงมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
โดยมีทั้งลูกจ้าง ประกอบกิจการ ส่วนตัว
และท�ำงานสถานบันเทิง
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สมาชิก 9 คนจากศูนย์ซิสเตอร์ (กะเทย
และ สาวประเภทสอง) อายุระหว่าง 21
ถึง 47 ปี จากทุกภาคของประเทศไทย
ระดับการศึกษาตั้งแต่ ชั้นประถมจนถึง
ระดับปริญญาโท โดยครึ่งหนึ่ง ท�ำงาน
เป็นผู้ขายบริการทางเพศและอีกครึ่งหนึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของ
ศูนย์ซิสเตอร์ หลายคนมีประสบการณ์
ท�ำงานรายได้ต�่ำ

29

20 ต.ค. 2555

คนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง เอ็มพลัส เชียงใหม่

คนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง 6 คน
ซึ่งเรียก ตัวเองว่ากะเทย อายุระหว่าง
22 ถึง 28 ปี การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย สองคนท�ำงานขาย บริการ
ทางเพศ หนึ่งคนเป็นนักศึกษา สองคน
เป็นลูกจ้าง และหนึ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่
เอ็มพลัส

30

20 ต.ค. 2555

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
เอ็มพลัส เชียงใหม่

ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 3 คน อายุ
ระหว่าง 21 ถึง 26 ปี จบการศึกษาระดับ
อาชีวะและลาออก กลางคัน สองคน
ท�ำงานขายบริการทางเพศ และหนึ่งคน
ท�ำธุรกิจส่วนตัว

31

21 ต.ค. 2555

คนข้ามเพศจากชายเป็น
หญิง จังหวัดล�ำพูน

กะเทย 4 คน ในหมู่บ้านชนบท อายุ
ระหว่าง 21 ถึง 32 ปี การ ศึกษาตั้งแต่
ม. 3 ถึงอาชีวะ บางคน ตกงานและ
บางคนเป็นร่างทรง (โดยเป็นการสร้าง
พลังและรายได้ให้กับตนเอง)

32

21 พ.ย. 2555 ชายรักชาย สมาคมฟ้าสีรุ้ง ชายเกย์ 6 คนจากจังหวัดต่างๆ ซึ่งอาศัย
แห่งประเทศไทย
อยู่ ในกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน อายุระหว่าง
20 ถึง 36 ปี มีการศึกษาระดับอาชีวะ
จนถึงปริญญาตรี ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครองค์กร เอ็นจีโอ และมี
ประสบการณ์ ท�ำงานในอุตสาหกรรม
บันเทิง โรงงานผลิต การขาย และ
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และบริการ

33

6 ม.ค. 56

ชายข้ามเพศ จากกรุงเทพฯ ชายข้ามเพศ 3 คนซึ่งอยู่ใน ช่วงเปลี่ยน
ผ่าน ไปสู่การเป็นชายข้ามเพศ อายุ
ระหว่าง 24 ถึง 29 ปี มีการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย และท�ำงาน ภาคเอกชน
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ล�ำดับ วันที่

การสัมภาษณ์ทางอีเมล์
(เสริม)

รายละเอียด (*ต�ำแหน่งในขณะ
สัมภาษณ์)

34

13 ธ.ค. 55

หญิงรักหญิง กลุ่มสะพาน หญิงเลสเบี้ยน 10 คนซึ่งได้รับการ
(สัมภาษณ์ที่ได้รับการเผย สัมภาษณ์โดย ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่
อายุในช่วง 20 – 29 ปี และ 40 – 49 ปี
แพร่ทางสื่อ)
การศึกษา ระดับอาชีวะถึงมหาวิทยาลัย
ท�ำงานหลากหลายสาขาวิชาชีพ
(แหล่งที่มา: http://sapaan.org/?cat=4)

35

8 ม.ค. 56

ชายรักชาย องค์กรบางกอก ชายเกย์สองคนในวัย 30-39 และ 40-49
เรนโบว์ (สัมภาษณ์ทางอีเมล์) ท�ำงานในหน่วยงานภาครัฐ

ลำ�ดับ วันที่

สัมมนา

รายละเอียด

36

15 ส.ค. 55

การสัมมนาเรือ่ ง “คูช่ ีวติ และ
ครอบครัวส�ำหรับ หญิงรัก
หญิง ทอม และดี้” โรงแรม
เอเซีย กรุงเทพฯ

การสัมมนาเต็มวัน จัดขึ้นโดย
กลุ่มอัญจารี มีผู้เข้า ร่วม 40 – 50 คน
จากกลุ่มอัญจารี และเครือข่าย
หลากหลายทางเพศ โดยมีจุดประสงค์
เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้เกี่ยวกับความ
จ�ำเป็น และสิทธิ ประโยชน์ จากการ
รับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกันทาง กฎหมาย
แบ่งปันประสบการณ์ และเพื่อสร้าง
ความต้องการความคุ้มครองสิทธิ LGBT

37

11 ก.ย. 55

การสัมมนาเรื่อง “เมื่อเพศ
ต้องการไม่ตรงกับเพศ
ก�ำเนิด เรามีสทิ ธิทจี่ ะเปลีย่ น
ค� ำ น� ำ หน้ า ชื่ อ หรื อ ไม่ ”
ส�ำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่ง
ชาติ กรุงเทพฯ

การสัมมนาครึ่งวันโดยส�ำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มีผู้เข้าร่วม
120 คน ทั้งกลุ่มหลากหลายทางเพศ
นักศึกษา นักวิชาการ เจ้าหน้าที่รัฐ
สื่อมวลชน เจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป
จุดประสงค์: เพื่อผลักดันและ เสนอแนว
ความคิดเกี่ยวกับการ เปลี่ยนค�ำน�ำหน้า
นามตามกฎหมายส�ำหรับคนที่มีเพศ
ก�ำกวมและคนข้ามเพศเพื่อข้อเสนอแนะ
ในเชิงนโยบายต่อไป
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38

28 พ.ค. 56

การระดมความคิดเกี่ยวกับ
“หลักการร่างพระราช
บัญญัติคู่ ชีวิตฉบับ
ประชาชน” สมาคม
ผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

การระดมความคิดโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิ
และความเป็นธรรมทางเพศและ
มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร ซึ่งได้รับการ
ส่งเสริมจากมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ โดยมี
ผู้เข้าร่วมการสนทนา 40 คน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย นักรณรงค์
เพื่อสิทธิ LGBT และสิทธิทางกฎหมาย
มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือ และก�ำหนด
หลักการส�ำคัญเพื่อพัฒนา ร่างพระราช
บัญญัติส�ำหรับคู่ชีวิตส�ำหรับ LGBT
และบุคคลทั่วไป

39

19 มิ.ย. 56

การน�ำเสนองานวิจัย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ได้แก่
1) “บุคคลที่มีวิถีทางเพศ
หลากหลายในระบบ
กฎหมายไทย” โดย
สมชาย ปรีชาศิลปกุล
2) คู่ชีวิตและการสร้าง
ครอบ ครัวส�ำหรับ
LGBT: ความหมาย
ความต้องการ และ
ความรุนแรง” โดย
รณภูมิ สามัคีกรมณ์
และเจษฎา แต้สมบัติ

กิจกรรมเต็มวัน โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและ
ความเป็นธรรมทางเพศและ
มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร สนับสนุน
โดยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งทั้งสาม
องค์กรได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัย
ทั้งสองโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด
เกือบ 60 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมาย นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิ LGBT
และสิทธิด้านกฎหมายจากทั่วประเทศ
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หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
ท�ำที่........................................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้า..............................................อายุ............ปี
ที่อยู่.............................................................................................................................................
โทรศัพท์ ..................................................... อีเมล์........................................................................
ซึ่งได้ลงนามท้ายหนังสือนี้ ขอแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ในโครงการส่งเสริมสิทธิ ความ
หลากหลาย และความ เท่าเทียมในโลกแห่งการท�ำงาน – อัตลักษณ์และวิถีทางเพศ (Gender
Identity and Sexual Orientation: Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of
Work (PRIDE) Project - Thailand 2012) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour
Organization) โดยมี ดร. บุษกร สุริยสาร เป็นผู้น�ำการวิจัย
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่งชี้ขอบเขตและรูปแบบการเลือกปฏิบัติ ที่แรงงานที่มีความ
หลากหลายทางเพศ ประสบในวงจรของการท�ำงานในประเทศไทย โดยข้อมูลทีไ่ ด้รบั จะน�ำไปประกอบ
การพิจารณาหาข้อเสนอแนะ เพือ่ ขจัดการเลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริมสิทธิของบุคคลทีม่ คี วามหลาก
หลายทางเพศ ความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศในโลกการท�ำงานของไทย
ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ขั้นตอนต่างๆ
ที่จะต้องปฏิบัติ หรือ ได้รับการปฏิบัติ ความเสี่ยง และประโยชน์ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการวิจัยเรื่องนี้ และ
ได้รับค�ำอธิบายจากผู้วิจัย จนเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงสมัครใจเข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้
โดยข้าพเจ้ายินยอม เข้าร่วมสนทนากลุม่ และยินยอมให้ผวู้ จิ ัยท�ำการอัดเสียง ภาพ และบันทึกข้อมูล
ที่ข้าพเจ้าจะร่วมเสนอในการสนทนาหรือการประชุม
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�ำคัญต่อหน้าพยาน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับส�ำเนาเอกสารชี้แจงผู้เข้า
ร่วมการวิจัยและ ส�ำเนาหนังสือแสดงความยินยอมไว้แล้ว
ลงชื่อ....................................................
(............................................................)
ผู้วิจัยหลัก

ลงชื่อ....................................................
(............................................................)
ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
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ลงชื่อ....................................................
(............................................................)
พยาน

ภาคผนวก 3
รายชื่อเว็บไซต์องค์กร LGBT ที่ส�ำคัญในประเทศไทย
Anjaree Group กลุ่มอัญจารี:
www.facebook.com/anjaree/info
Bangkok Rainbow Association (BRO) บางกอกเรนโบว์:
www.facebook.com/bangkokrainbow
www.bangkokrainbow.org
For SOGI Rights and Justice (FOR-SOGI) มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ:
www.facebook.com/forsogi
www.forsogi.org/
Mplus+ Thailand มูลนิธิเอ็มพลัส:
www.facebook.com/Mplus+.msm
www.Mplus+thailand.com/
Narupon Duangwises, queer anthropologist:
www.facebook.com/narupon.duangwises.1
Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย:
www.rsat.info/index.php
Lady RSAT สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (หญิงรักหญิง):
www.facebook.com/LadyRsat
Sapaan – Alternative Media for SOGI Rights กลุ่มสร้างสื่อเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสิทธิหญิงรักหญิง
และความหลากหลายทางเพศ: http://sapaan.org/
Sisters, Center for Transgenders, Pattaya:
www.facebook.com/sistersthailand
www.sistersthailand.com/th/
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SWING – Service Workers in Group Foundation มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ:
www.facebook.com/swingthailand.org
www.swingthailand.org/
Teeranat Kanjanauksorn Foundation (TKF) มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร:
www.teeranat.com
https://www.facebook.com/pages/มูลนิธิธีรนาถ-กาญจนาอักษร-TeeranatFoundation/253593891345012
Thai Transgender Alliance (Thai TGA) เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย:
www.facebook.com/thaitga/info
www.thaitga.com
Thailand Queer Network:
www.facebook.com/thqnetwork
The Poz Home Center Foundation (PozHome) มูลนิธิเดอะพอส โฮมเซ็นเตอร์:
www.facebook.com/callcarethepozhome
www.thepoz.org/
Transfemale Association of Thailand (TFAT) สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย:
www.facebook.com/tf101
www.tf101.com/
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ภาคผนวก 4
ก�ำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัย PRIDE ประเทศไทย
ณ ห้องปิ่นเกล้า โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
9.00 – 9.30

เปิดประชุม
• เนลีน แฮสเปลส์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านความเสมอภาคและความหลาก
หลายทางเพศ, องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) สำ�นักงาน
ประจำ� ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก กรุงเทพฯ
• ฉันทลักษณ์ รักษาอยู่ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทาง
เพศ (FOR-SOGI)
สตีเวน เคราส์ ผู้อำ�นวยการภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS)
แนะนำ�โครงการ PRIDE ประเทศไทย และจุดประสงค์ของการประชุม
• ริชาร์ด โฮเวิร์ด ผู้เชี่ยวชาญด้านเอชไอวีและเอดส์ องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ

9.30 – 10.30

นำ�เสนอผลงานวิจัย: การเลือกปฏิบัติในโลกแห่งการทำ�งานต่อบุคคลที่มี
ความหลากหลาย ทางเพศ
• บุษกร สุริยสาร นักวิจัยอิสระ ที่ปรึกษาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ผู้ให้ความเห็น
• รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล อาจารย์ประจำ�สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ถาม – ตอบ

10.30 – 10.45

พักรับประทานอาหารว่าง
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10.45 –12.00

เวทีสนทนา ๑: ประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติในงานกระแสหลักของกลุ่ม
บุคคลหลากหลายทางเพศ
ผู้ร่วมอภิปราย:
• กรณีชายรักชายถูกเลิกจ้างเพราะเป็นเกย์ โอกาสและแรงกดดันต่อชายรัก
ชายในงานกระแสหลัก
นิกร อาทิตย์ ที่ปรึกษาองค์กรบางกอกเรนโบว์ (BRO)
• หญิงรักหญิงกับการปิดบังอัตลักษณ์ทางเพศในครอบครัวและที่ทำ�งาน
ชุมาพร แต่งเกลี้ยง นักกิจกรรมอิสระด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ
และประชาธิปไตย สมาชิกกลุ่มโรงน้ำ�ชา (Togetherness for Equality and
Action (TEA) Group)
• การคุกคาม ความรุนแรง และบรรยากาศการทำ�งานที่ไม่เป็นมิตรต่อ
ลูกจ้างที่มีอัตลักษณ์ทรานส์ทอม
พริษฐ์ ชมชื่น

10.45 –12.00

• อัตลักษณ์ข้ามเพศกับการเลือกปฏิบัติต่อชายข้ามเพศ (Transman) ในการ
ศึกษาและการทำ�งาน
ก้าวหน้า เสาวกุล อาสาสมัครอัญจารีและประธานร่วมอิลก้าเอเชีย
(ILGA-Asia)
• อัตลักษณ์ข้ามเพศกับผลกระทบด้านความก้าวหน้าในการทำ�งานต่อหญิง
ข้ามเพศ (Transwoman)
เบญจา ศุภะหทัยวรรณ สมาชิกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย
(TFAT)
ดำ�เนินรายการโดย : นัยนา สุภาพึง่ ทีป่ รึกษามูลนิธเิ พือ่ สิทธิและความเป็น
ธรรมทางเพศ
ถาม – ตอบและเปิดประเด็นสนทนา

12.00 – 13.00
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พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15

เวทีสนทนา ๒: ประสบการณ์การถูกเลือกปฏิบัติในงานนอกระบบและการ
เข้าถึงบริการประกันสังคม ของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
ผู้ร่วมอภิปราย:
• กะเทยบ้านนอกในชีวิตชายขอบและทางเลือกเพื่อความอยู่รอด
พงศ์ธร จันทร์เลื่อน ผู้ประสานงาน มูลนิธิเอมพลัส (Mplus+) (เชียงใหม่)
• การเลือกปฏิบัติแรงงานหลากหลายทางเพศในเศรษฐกิจนอกระบบใน
ชนบท
ยุคนธร แก้วจ้าวจอม ผู้อำ�นวยการ เครือข่ายเพื่อสุขภาวะและความเป็น
ธรรม
ทางเพศ (GEN) (ระดับภาค อ. แม่สอด จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ ราชบุรี)
• กะเทยในธุรกิจบริการ
ฐิติญานันท์ หนักป้อ ผู้อำ�นวยการ โครงการจัดตั้งมูลนิธิซิสเตอร์ (Sisters)
(พัทยา)
• การเลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการจ้างงาน
สมชัย พรหมสมบัติ ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์ (The Poz
Home Center กรุงเทพฯ)
ดำ�เนินรายการโดย : บุษกร สุรยิ สาร ผูว้ จิ ยั ทีป่ รึกษาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
ถาม – ตอบและเปิดประเด็นสนทนา

14.15 – 15.00

วิพากษ์งานวิจัย
• ศาสตราจารย์ วิทิต มันตาภรณ์ ศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมาธิการผู้ชำ�นาญด้านการ
อนุวัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและคำ�แนะนำ� องค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ
รับรองผลงานวิจัย
• ผู้เข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับงานวิจัย PRIDE
• รับรองผลงานวิจัย (แบบสอบถาม)

15.00 – 15.15

พักรับประทานอาหารว่าง
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15.15 – 16.45

เดินหน้า
• ตัวอย่างการจ้างงานที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลาย
ทางเพศ โดยนายจ้าง (วิดีโอกลุ่มโรงแรมแอ็คคอร์)
• การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเสวนาระดับประเทศไทย –
ราชิมา กวาตรา เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนความหลากหลายทางเพศของ
ยูเอ็นดีพี ศูนย์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (LGBT Human Rights Officer
of UNDP Asia-Pacific Regional Centre)
• สนทนากลุ่ม เสนอแนะด้านกฎหมายและนโยบาย เพื่อขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคล หลากหลายทางเพศ และเพื่อส่งเสริมความ
เท่าเทียม สิทธิแรงงานของบุคคลหลากหลาย ทางเพศ และความหลากหลาย
ทางเพศในที่ทำ�งาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่องค์กรรัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง
องค์กรในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ และประชาคม (แยกกลุ่ม
ตามประเภทองค์กร)
• เสนอผลสนทนากลุ่ม

16.45 – 15.00

ปิดประชุม
• ดนัย ลินจงรัตน์ ผู้อำ�นวยการสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย (RSAT)
ตัวแทนเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ
• เนลีน แฮสเปลส์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสฯ ตัวแทนองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ

พิธีกรตลอดงาน: 		
รณภูมิ สามัคคีคารมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เจษฎา แต้สมบัติ กรรมการมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
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