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สถานการณ์การถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและการถูกละเมิด 

สิทธิต่าง ๆ ในกลุ่มบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งในอัตลักษณ ์

ทางเพศ (Gender Identity) และเพศวิถี (Sexual Orientation) เช่น 

เลสเบียน (Lesbian) เกย์ (Gay) ไบเซ็กชวล (Bi-sexual) บุคคลข้ามเพศ 

(Transgender) และคนท่ีมีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน (Intersex) 

หรอืเรยีกโดยรวมว่า LGBTIs ส�าหรบัประเทศไทยปัญหาเหล่านีม้คีวามซบัซ้อน 

และขัดแย้งอยู่มาก ถึงแม้ว่าสังคมไทยจะยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

และบุคคลข้ามเพศ และมีจ�านวนสาวประเภทสองที่พบเห็นได้อยู่มากกว่า

ประเทศอื่น ๆ แต่ความชิงชังและอคติที่มีต่อกลุ่ม LGBTIs ก็ยังคงปรากฏ 

ให้เหน็อยู ่อกีท้ังยงัมกีารเลอืกปฏบัิตต่ิอคนกลุม่นีแ้ฝงอยูใ่นสงัคม ชมุชน และ

องค์กรต่าง ๆ เช่น ปัญหาการถกูเลอืกปฏิบตัจิากการท�างานของกลุม่ LGBTIs 

ไม่ว่าจะเป็นการถูกกีดกัน ปฏิเสธ ไม่ได้รับความก้าวหน้า หรือผลักออก 

นอกระบบ นอกจากนี้แล้ว สื่อยังน�าเสนอภาพลักษณ์ของกลุ่ม LGBTIs 

ออกมาในเชิงลบ เช่น เป็นผู้ที่มีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ตัวตลก เป็นต้น 

จากวิธีคิดแบบมีอคติและความเชื่ อที่ ไม ่ ถูกต ้องที่ สั งคมมีต ่อ 

กลุ่ม LGBTIs ที่มักถูกเหมารวมว่า “ไม่ปกติ” หรือ “เบี่ยงเบน” ส่งผลให ้

ไม่ได้รบัการยอมรบั ถกูตตีรา ก�าจดัพืน้ที ่และถกูเลอืกปฏบิตัจิากหน่วยต่างๆ 

เช่น ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ท�างาน สื่อมวลชน ไปจนถึง 

กฎหมายและนโยบายของรัฐ ซึ่งต่างก็ผลิตซ�้าจนกลายเป็นความรุนแรงท่ีมีต่อ 

กลุ่ม LGBTIs ท้ังทางร่างกายและจิตใจ และเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

ปัญหาเหล่านี้นับเป็นปัญหาส�าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
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ประชาคมโลกเริ่มตระหนักและให้ความส�าคัญกับการคุ ้มครอง 

สิทธิของผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยในปี พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญ 

ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและองค์กรที่ท�างานด้านสิทธิ 

ความหลากหลายทางเพศจากทัว่โลกได้ร่วมกนัก�าหนดหลักการยอกยาการ์ตา

(The Yogyakarta Principles) โดยใช้บรรทดัฐานจากกฎหมายสทิธมินษุยชน 

ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติในการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในส่วนของประเทศไทย พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 ทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั 

ได้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา เมือ่วันที ่13 มนีาคม 2558 และมผีลบงัคบัใช้ 

วันท่ี 9 กันยายน 2558 นับเป็นกลไกที่ส�าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ข้างต้น ทีเ่ท่าทนัต่อสภาพสงัคมในปัจจบุนั โดยเป็นกฎหมายทางเลอืกในการ 

คุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ทั้งการกระท�าหรือไม่กระท�าการใด อันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ�ากัด

สิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้เข้าสู่กระบวนการของกฎหมาย 

อย่างเสมอภาค ไม่ว่าบคุคลนัน้จะเป็นชาย หญิง หรอืกลุ่มท่ีมคีวามหลากหลาย 

ทางเพศ นอกจากน้ีแล้ว รฐัยงัมภีารกจิในการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนกั 

และเห็นความส�าคัญของพระราชบัญญัตินี้ ขณะเดียวกันต้องให้โอกาสสังคม 

ในการเรียนรู ้ปรบัทศันคต ิเพือ่ยอมรบัในประเดน็ความหลากหลายทางเพศ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ด�าเนินการโครงการจัดท�า

หนังสือกรณีศึกษาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งเป็น 
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หนึง่กจิกรรมในการด�าเนนิงานตามพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 ภายใต้ความร่วมมือของภาคีองค์กรท่ีท�างานด้านสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก หนังสือชีวิตที่ถูกละเมิด 

เรื่ อง เล ่า กะเทย ทอม ดี้  หญิง รักหญิง ชายรักชาย และกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ Violated Lives : Narratives from 

LGBTIQs and International Human Rights Law ซึ่งจัดพิมพ์โดย 

มลูนธิิธรีนาถ กาญจนอกัษร สมาคมฟ้าสรีุง้แห่งประเทศไทย และกองทนุโลก 

(GFATM) จึงเป็นที่มาของหนังสือ “บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี ้

ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ” เล่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

บันทึกเรื่องเล่าจากผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิด้านความหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็น

ประจักษ์พยานและรับรู้ความรู้สึกของผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิด้านความหลากหลาย

ทางเพศ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาและ 

ความต้องการของบุคคลกลุ่มนี้ ซึ่งถูกละเมิด แบ่งแยก กีดกัน จ�ากัดสิทธ ิและ 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ แต่ทั้งน้ีทุกกรณีศึกษาท่ียกมาเป็นตัวอย่าง 

ยังไม่ผ่านกระบวนการพจิารณาวนิจิฉยัของคณะกรรมการวนิจิฉยัการเลอืกปฏบิตั ิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (วลพ.) กรมฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าบนัทึกเรือ่งเล่าฯ 

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจ 

และน�าไปสู่การปฏิบัติต่อกันบนพื้นฐานการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

ในสังคมไทยต่อไป
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“บันทึกเร่ืองเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง 

คนข้ามเพศ” ทีท่่านผู้อ่านก�าลงัถอือยูน่ี ้ถอืได้ว่าเป็นบนัทึกส�าคญัของเรือ่งราว 

ของกลุ่มคนท่ีถูกท�าให้เป็นชายขอบทางสังคม และบันทึกดังกล่าวถือว่าเป็น

หลักฐานส�าคัญของการเป็นพยานของความเหลื่อมล�้าทางสังคมและการเลือก

ปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และความหลากหลายทางเพศ อันเกิดจากความไม่รู้

ของผู้คนในสังคมเป็นส�าคัญ 

ดังนั้น ความไม่รู ้ที่ว ่าด้วยการล่วงละเมิดและเลือกปฏิบัติต่อกัน 

ด้วยเหตุแห่งเพศ และความหลากหลายทางเพศ จึงปรากฏอย่างเป็นปรกติ 

ในสงัคมจนเราแยกออกไม่ได้ด้วยสายตา หากแต่มคีวามซบัซ้อนและลกึซึง้กว่า 

ทีเ่หน็ หนงัสอืเล่มนีจึ้งเป็นเพยีงพยานเล่มเลก็ ๆ ทางสงัคมต่อประเดน็ดังกล่าว 

และส�าคัญยิ่งกว่าการเล่าเรื่อง หากแต่ได้น�าเอาหลักการยอกยาการ์ตา 

ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศ 

และอัตลักษณ์ทางเพศมาเป ็นกระจกสะท ้อนสภาพป ัญหาเหล ่านั้น 

อย่างวิเคราะห์ให้เหน็ถงึสภาพการละเมดิตามสทิธิต่าง ๆ ในหลกัการดงักล่าว 

เพื่อเป็นการท�าความเข้าใจเรื่องเล่าผ่านแว่นของกติกาสากลเป็นส�าคัญ

ในส ่วนส�าคัญอีกส ่วนของหนังสือเล ่มนี้  คือ พระราชบัญญัต ิ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่สมสมัยต่อ 

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องเพศท่ีมิได้จ�ากัดเฉพาะหญิงกับชายเท่าน้ัน 

หากแต่ขยายมุมมองเรื่องเพศในมิติที่หลากหลายและเคารพในตัวตนของ 

ผูม้เีพศสภาพทีต่่างไปจากหญงิและชาย แบบความเข้าใจเดมิ ๆ หากได้อ่านแล้ว 

อาจมีเนื้อหาบางอย่างที่ชวนให้ถกเถียงและแลกเปลี่ยนอีกมาก ดังนั้นอยาก
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ง



ให้ท่านผู้อ่านได้ลองเข้าไปสืบค้นอ่านกฎหมายฉบับน้ี เพื่ออย่างน้อยเราจะได้

รู้เท่าทันต่อกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยสภาพปัญหาที่มองไม่เห็นอันแฝงด้วยอคติทางเพศ ยังปรากฏขึ้น 

เพียงในมุมมืดและมุมเล็ก ๆ ทางสังคม โดยถ้าไม่เดินเข้าไปหาก็จะไม่รู้ถึง

ปรากฏการณ์ดังกล่าว ซึ่งความไม่รู้และความเฉ่ือยชา คือผลผลิตทางตรงของ 

สถานการณ์ท้ังหมดแห่งการครอบง�าด้วยกรอบวัฒนธรรมทางเพศที่สั่งสม 

มานานจนเป็นปรกติ เพศที่หลากหลาย หรือเพศทางเลือกท่ีเป็นภาพ 
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ถึงสภาพปัญหาท้ังหลายนั้น ต้องขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเล่าท้ังหมดใน

หนังสือเล ่มนี้  ตลอดจนกับความมุ ่งม่ันของคณะผู ้จัดท�าหนังสือเล ่มนี ้

จ



ซึ่งประกอบด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เครือข่ายเพื่อน 

กะเทยไทย มูลนิธิซิสเตอร์ มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร มูลนิธิเพื่อสิทธิและ

ความเป็นธรรมทางเพศ มูลนิธิเอ็มพลัส และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

มา ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณท่านผู ้อ ่านที่ร ่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 

ปฏบิตักิารแห่งการหลุดพ้นจากสิง่ทีเ่รยีกว่า “อวชิชา” หรอืความไม่รู ้ต่อเรือ่ง 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และความหลากหลายทางเพศ 

พงศ์ธร จันทร์เลื่อน

และคณะผู้จัดท�าหนังสือบันทึกเรื่องเล่า...

เกย์ กระเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย  

หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ

ฉ
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 “กะเทย” 

ถูกปฏิเสธการรับเขาเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย 
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“นักศึกษากะเทย” 

ถูกปดกั้นโอกาสแสดงความสามารถ
ในงานของมหาวิทยาลัย

กะเทย

คณะ
กรรมกา

ร

L G B T
ช

คำ�นำ�
ก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ง คณะผู้จัดท�าหนังสือบันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กระเทย 

ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ

2 คำ�นิย�มเกี่ยวกับ 
กลุ่มผู้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งเพศ
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NO!

ทําบัตรประชาชน

ที่วาการอําเภอ

News

ทอมหึง-แทงดี้ดับชี้ สภาพจิตไมปกติToday's NEWS

เกยติดเอดส

แกแคนสังคม กวาดลางแกงคกะเทยปองกันอาชญากรรม

HOT NEWS!

“บุคคลหลากหลายทางเพศ” 
ไดรับผลกระทบ

จากการนําเสนอของสื่อ

22
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“สาวประเภทสอง” 

ถูกจับกุมและเหมารวม
วาคาประเวณี

30
“สาวประเภทสอง”

ถูกปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อ
ตามเพศสภาพของตน 

สารบัญ

PUB

NO!

MR.

สํานักงานเขต
NO!

ทําบัตรประชาชน

restaurant

หาม
กะเทยเขา

34
“คนขามเพศ”

ถูกพนักงานหามเขารานอาหาร  

38
“คนขามเพศ”

ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัย
หามเขาสถานบันเทิง

44
“คนขามเพศ”

ถูกปฏิเสธการทําบัตรประชาชน
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เกย
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โดยไมคํานึงถึงความตองการ
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52
“สาวประเภทสอง”

กับการเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร

56
 “ชายรักชาย” 

ถูกเลือกปฏิบัติในการทํางาน 
ไมไดรับการเลื่อนตําแหนง
และถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม

HOR
MONES

สารบัญ
เปนแบบอยาง

ที่ไมดีกับนักเรียน

บริษัทแหงหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรม

วุฒิ
การศึกษา

ไปเปน
ชางเสริมสวยเถอะ
นางโชวก็ได

50%
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เรือนจําชาย

ไมใชญาติ
แจงความ
ไมได 96
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ณ

105 ภ�คผนวก

107 หลักก�รยอกย�ก�ร์ต�
ว่�ด้วยก�รใช้กฎหม�ยสิทธิมนุษยชน 
ระหว่�งประเทศในประเด็นวิถีท�งเพศ 
และอัตลักษณ์ท�งเพศ

109 บทน�า

117 ค�าปรารภ

123 หลักการข้อ 1 สิทธิในสิทธิมนุษยชน 

ที่เป็นสากล

125 หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค  

และการห้ามเลือกปฏิบัติ

129 หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

131 หลักการข้อ 4 สิทธิในชีวิต

133 หลักการข้อ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล

137 หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

139 หลักการข้อ 7 สิทธิในความเป็นอิสระจากการ

ถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ



สารบัญ
143 หลักการข้อ 8 สิทธิในการพิจารณาคด ี

ด้วยความเป็นธรรม

145 หลักการข้อ 9 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติ

อย่างมีมนุษยธรรมระหว่าง 

ถูกควบคุมตัว

149 หลักการข้อ 10 สิทธิในความเป็นอิสระ 

จากการทรมาน และการปฏิบัติ

หรือลงโทษในลักษณะทารุณ

โหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือ

ท�าลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

151 หลักการข้อ 11 สิทธิในความคุ้มครองจากการ

แสวงหาประโยชน์การค้า และ

การลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ

153 หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

155 หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม  

และมาตรการคุ้มครอง 

ทางสังคมอื่นๆ

157 หลักการข้อ 14 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ

ตามสมควร

สารบัญ

ด



สารบัญ สารบัญ
159 หลักการข้อ 15 สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย 

ตามสมควร

161 หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

165 หลักการข้อ 17 สิทธิในการมีสุขภาพตาม

มาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้

169 หลักการข้อ 18 ความคุ้มครองจากการกระท�า 

ที่มิชอบทางการแพทย์

173 หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็น

และการแสดงความคิดเห็น

177 หลักการข้อ 20 สิทธิเสรีภาพในการชุมนุม 

โดยสงบและการสมาคม

179 หลักการข้อ 21 สิทธิเสรีภาพในด้านความคิด 

มโนธรรม และศาสนา

181 หลักการข้อ 22 สิทธิเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน

183 หลักการข้อ 23 สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง

185 หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

189 หลักการข้อ 25 สิทธิในการมีส่วนร่วม 

ด้านการปกครอง

ต



สารบัญ

ถ

191 หลักการข้อ 26 สิทธิในการมีส่วนร่วม 

ทางวัฒนธรรม

193 หลักการข้อ 27 สิทธิในการส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชน

195 หลักการข้อ 28 สิทธิในการได้รับการเยียวยา

แก้ไขและชดใช้ในลักษณะ 

เกิดผลใช้บังคับได้

199 หลักการข้อ 29 ภาระความรับผิด

208 พระร�ชบญัญติัคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ 
พ.ศ. 2558

220 พระร�ชบญัญติัคว�มเท่�เทียมระหว่�งเพศ 
พ.ศ. 2558 ฉบับประช�ชน
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ค�ำนิยำมเกี่ยวกับ 
กลุ่มผู้ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

เพศ เป็นค�ำที่มีควำมซับซ้อน สำมำรถสื่อควำมหมำยถึง เพศในทำง

ร่ำงกำยหรือสรีระ เพศที่เป็นบทบำททำงสังคม และเพศในทำงกำมำรมณ์

หรือเพศสัมพันธ์ ดังนั้น กำรท�ำควำมเข้ำใจเร่ืองเพศ จึงควรท�ำควำมเข้ำใจ 

ในทั้ง 3 มิติ ดังนี้ 

เพศสรีระ (Sex) หมำยถึง อวัยวะเพศ ลักษณะเพศทำงกำยภำพ 

ที่มองเห็นจำกภำยนอก และเพศที่ถูกระบุทำงพันธุกรรมหรือโครโมโซม 

ซึ่งนอกจำกจะมีคนที่เกิดมำมีอวัยวะเพศชำยหรือโครโมโซม XY หรือคนที ่

เกิดมำมีอวัยวะเพศหญิงหรือมีโครโมโซม XX แล้ว ยังมีบุคคลที่เกิดมำแล้ว 

มีอวัยวะเพศก�ำกวม หรือมีลักษณะทำงกำยภำพ หรือพันธุกรรมท่ีไม่สำมำรถ

ระบุได้ว่ำเป็นเพศใดเพศหนึ่ง (Intersex) จำกกำรบันทึกทำงสถิติ เด็กที่เกิด 

มำแล้วมีอวัยวะเพศก�ำกวม มี 1 ใน 100 คน 

เพศภาวะหรือเพศสภาพ (Gender) หมำยถึง บทบำทควำมเป็น 

เพศที่ถูกก�ำหนดและประกอบสร้ำงขึ้นจำกขนบธรรมเนียม ประเพณี 

โครงสร้ำงอ�ำนำจ และกลไกทำงสังคมต่ำง ๆ ซ่ึงส่งผลต่อกำรนิยำมตนเอง 

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ หรือกำรแสดงบทบำททำงเพศในสังคมของบุคคล 

ทั้งบทบำทควำมเป ็นหญิง ควำมเป ็นชำย หรือควำมเป ็นเพศอื่น ๆ 

เป ็นผลจำกกระบวนกำรขัด เกลำทำงสั งคมที่ เชื่ อมโยงกับทัศนคติ 

ควำมเชื่อ วัฒนธรรม ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งไม่มีสถำนะ 

ตำยตัว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมยุคสมัย ตำมควำมแตกต่ำงทำง 
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วัฒนธรรม และไม่จ�ำเป็นจะต้องสอดคล้องกับเพศสรีระหรืออวัยวะที่มีมำ 

แต่ก�ำเนิด บคุคลท่ีมเีพศภำวะดงักล่ำวเรยีกว่ำ คนข้ามเพศ (Transgender) 

ซึ่งหมำยถึง บุคคลที่นิยำมตนเองหรือส�ำนึกรู ้ว ่ำตนเองมีเพศภำวะหรือ 

เพศสภำพท่ีแตกต่ำงจำกเพศสรีระและบทบำททำงเพศท่ีสังคมก�ำหนด เช่น 

บุคคลท่ีเกิดมำมีอวัยวะเพศชำย แต ่นิยำมและแสดงออกเป ็นผู ้หญิง 

(Male-to-female) บุคคลที่เกิดมำมีอวัยวะเพศหญิง แต่ต้องกำรแสดงออก 

หรือมีอัตลักษณ์เป็นผู ้ชำย (Female-to-male) ในกลุ่มคนข้ำมเพศยังมี 

ควำมหลำกหลำยของอัตลักษณ์และกำรแสดงออกซึ่งขึ้นอยู่กับควำมพอใจ 

ควำมต้องกำร ควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละบุคคล บำงคนอำจจะ 

พอใจในกำรแต่งกำยและแสดงออกข้ำมเพศ แต่ไม่ต้องกำรใช้ฮอร์โมน 

เพื่อเปลี่ยนแปลงร่ำงกำย หรือบำงคนอำจจะต้องกำรเปลี่ยนเพศสรีระ 

ให้สมบูรณ์ด้วยกำรผ่ำตัดแปลงเพศ 

เพศวิถี (Sexuality) หมำยถึง วิถีชีวิตทำงเพศในทำงกำมำรมณ ์

ซึ่งหมำยรวมถึงควำมชอบ รสนิยม ควำมรู้สึกดึงดูด ควำมปรำรถนำทำงเพศ 

พฤตกิรรมและบทบำทในควำมสมัพนัธ์ทำงเพศของบคุคล สำมำรถแบ่งออกได้ 

ดังนี้ การรักเพศตรงข้าม (Heterosexuality) หมำยถึง กำรที่บุคคลรัก 

พงึพอใจ หรือมคีวำมรูส้กึดงึดดูทำงเพศต่อบคุคลทีม่อีตัลกัษณ์หรอืกำรแสดงออก 

ทำงเพศที่ตรงข้ำมกับตนเอง การรักเพศเดียวกัน (Homosexuality)

หมำยถึง กำรที่บุคคลรัก พึงพอใจ หรือมีควำมรู้สึกดึงดูดทำงเพศต่อบุคคล 

ท่ีมีอตัลกัษณ์หรือกำรแสดงออกทำงเพศแบบเดยีวกบัตนเอง การรกัสองเพศ

(Bisexuality) หมำยถงึ กำรทีบ่คุคลรกัพงึพอใจ หรอืมคีวำมรูส้กึดงึดดูทำงเพศ 

ต่อบุคคลทั้งที่มีอัตลักษณ์หรือกำรแสดงออกทำงเพศท่ีตรงข้ำมกับตนเองและ

บุคคลท่ีมีอัตลักษณ์หรือกำรแสดงออกทำงเพศแบบเดียวกับตนเอง (ไม่ได้

หมำยถึงกำรรกัหรอืมคีวำมสมัพนัธ์กบัคนสองคนในเวลำเดยีวกนั) นอกจำกนี ้ 

ในสังคมปัจจุบันยังมีบุคคลที่ไม่ได้รักเพศใดหรือบุคคลแบบหนึ่งแบบใดเลย 
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(Asexual) และบุคคลที่รักและพึงพอใจบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยไม่มีข้อจ�ำกดั

ในเรือ่งเพศ ท้ังเพศสรรีะ เพศภำวะ และเพศวถิ ี(Pansexual)

ควำมเป็นเพศทั้ง 3 มิตินี้แสดงให้เห็นว่ำเพศไม่ได้มีเพียงสองรูปแบบ 

เพียงแค่ชำยและหญิงอย่ำงที่ เคยเข้ำใจกัน แต่เป็นสถำนะหรือสภำวะ 

ที่ไม่ตำยตัว ลื่นไหล และสำมำรถเปล่ียนแปลงได้ ทั้งในระดับปัจเจกหรือ 

กำรแสดงออกของบุคคล กำรนิยำมตนเองของบุคคล และในระดับ 

ควำมเข้ำใจในสังคม “เพศ” ของบุคคลไม่ได้ถูกก�ำหนดและควบคุมโดย 

เพศสรีระหรือโครโมโซม แต่เป็นสิ่งที่บุคคลพึงแสดงออกตำมควำมต้องกำร 

ควำมพึงพอใจ ตำมสิทธิและเสรีภำพในควำมเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้น 

และ “เพศ” หรือความแตกต่างทางเพศไม่อาจน�ามาเป็นข้ออ้าง 

ในการเลือกปฏิบัติ การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจ�ากัดสิทธ ิ

และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร สวัสดิการ หรือประโยชน์ใด ๆ

ปัจจุบัน บุคคลที่เป็น “เพศทำงเลือก” หรือท่ีสังคมไทยยังคุ ้นชิน 

กับกำรเรียกว่ำ “เพศที่สำม” นั้น ปรำกฏตัวและแสดงตนในสังคมมำกขึ้น 

กลุ่มเครือข่ำยควำมหลำกหลำยทำงเพศ (Sexualdiversity) ก็มีกำรรวมตัว 

มำกขึ้นเช่นเดียวกันเพื่อต่อสู ้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง ไม่ว ่ำจะเป็น 

ชำยรกัชำย หญงิรกัหญิง เกย์ ทอม ดี ้กะเทย สำวประเภทสองคนข้ำมเพศ ฯลฯ

ในภาษาองักฤษ เรียกกลุ่มผู้มคีวามหลากหลายทางเพศเหล่าน้ีว่า กลุ่ม LGBTI 
ซ่ึงได้แก่  เลสเบียน (Lesbian)  เกย์ (Gay) ไบเซก็ชวล (Bi-sexual)   

คนข้ามเพศ (Transgender) และคนที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน 

(Intersex) หรือบางครั้งก็รวมกลุ่ม Q หรือ Queer ซึ่งเป็นผู้ที่นิยาม 

ตนเองนอกเหนือจากความเป็นหญิงเป็นชายเข้าไปอีกด้วย
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นอกจำกนี้ ข้อก�าหนดคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 

สังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการก�าหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมาย

เป็นผูร้บับรกิารสวัสดิการสงัคม พ.ศ. 2555 ได้ให้นยิำมกลุ่มเพศทำงเลือก 

และควำมหลำกหลำยทำงเพศไว้ ดังนี้

บคุคลทีมี่ควำมหลำกหลำยทำงเพศ หมำยถงึ บคุคลทีม่รีสนยิมทำงเพศ 

หรือมีควำมพึงพอใจทำงเพศและหรือมีลักษณะกำรแสดงออกทำงเพศ 

ในรูปแบบต่ำงๆ ได้แก่ รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ คนข้ำมเพศ คนที่มี

ลักษณะเพศทำงชีววิทยำไม่ชัดเจน และกลุ่มคนที่มีลักษณะทำงเพศที่อำจท�ำ

ให้ได้รับผลกระทบทำงสังคม 

คนรักเพศเดียวกัน ได ้แก ่ หญิงรักหญิง คือ ผู ้ มี เพศสรีระหรือ 

เพศภำวะเป็นหญิง มีควำมรู้สึก ดึงดูด สนใจ ท้ังอำรมณ์ควำมรักใคร่ทำงเพศ 

และมีสัมพันธภำพทำงเพศท่ีลึกซ้ึงกับบุคคลที่มีเพศสรีระหรือเพศภำวะเป็น

หญิงเช่นเดียวกัน หรือชำยรักชำย คือ ผู้มีเพศสรีระหรือเพศภำวะเป็นชำย 

มีควำมรู้สึก ดึงดูด สนใจ ทั้งอำรมณ์ควำมรักใคร่ทำงเพศ และมีสัมพันธภำพ

ทำงเพศที่ลึกซึ้งกับบุคคลที่มีเพศสรีระหรือเพศภำวะเป็นชำยเช่นเดียวกัน 

คนรกัสองเพศ ได้แก่ ผู้มีควำมรูส้กึ ดึงดดู สนใจ ทัง้อำรมณ์ควำมรักใคร่ 

ทำงเพศ และมีสัมพันธภำพทำงเพศ ได้กับทั้งบุคคลที่มีเพศสรีระหรือ 

เพศภำวะเป็นหญิงและบุคคลที่มีเพศสรีระหรือเพศภำวะเป็นชำย 

คนข ้ำมเพศ ได ้แก ่ ผู ้ที่มีประสบกำรณ์กำรแสดงออกทำงเพศ 

ไม่สอดคล้องกับเพศก�ำเนิด และเพศภำวะ ที่เป็นควำมคำดหวังทำงสังคม 

แต่เป็นควำมรู้สึกเฉพำะในแต่ละบุคคล คนข้ำมเพศ มีทั้งจำกชำยเป็นหญิง 

เช่น กะเทย สำวประเภทสอง หรือผู้หญิงข้ำมเพศ เป็นต้น และจำกหญงิเป็นชำย 

เช่น ทอม หรือผู้ชำยข้ำมเพศ รวมถึงผู้ที่นิยำมตนเองว่ำไม่ใช่ทั้งหญิงทั้งชำย
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คนที่มีลักษณะเพศทำงชีววิทยำไม่ชัดเจน ได้แก่ ผู้ท่ีมีลักษณะเพศท่ีไม่

สำมำรถระบุได้อย่ำงชัดเจนว่ำเป็นหญิงหรือเป็นชำย อำจมีลักษณะท่ีเข้ำข่ำย

ทั้งหญิงและชำย หรือไม่เข้ำข่ำยทั้งหญิงหรือชำย ปรำกฏได้ตั้งแต่รูปแบบ 

เพศสรีระท่ีเห็นได้ด้วยตำ เช่น อวัยวะเพศ ไปจนถึงกำรตรวจพบด้วย

กระบวนกำรทำงกำรแพทย์ เช่น โครโมโซม หรือฮอร์โมน ท้ังนี้อำจปรำกฏ

ตั้งแต่แรกเกิดหรือในภำยหลังก็ได้ 

คนที่มีลักษณะทำงเพศท่ีอำจท�ำให้ได้รับผลกระทบทำงสังคม ได้แก ่

ผู้ที่มีพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เป็นไปตำมควำมคำดหวังทำงสังคม 

ในเรื่องเพศ เช่น คนที่นิยมแต่งกำยข้ำมเพศ ซ่ึงอำจไม่ได้มีรสนิยมในทำง 

รักเพศเดียวกันหรือคนที่มีลักษณะไม่ชัดเจนในเพศภำวะเป็นชำยหรือหญิง

เรียบเรียงโดย ดร.ชีรำ ทองกระจำย

อ้ำงอิงจำก : 
• กฤตยำ อำชวนิจกุล 2554 เพศวิถีท่ีก�าลังเปล่ียนไปในสังคมไทย ในประชำกร 

และสังคม http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVII/Download/2011-Article- 

03.pdf

• ข้อก�ำหนดคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคมแห่งชำติว่ำด้วยกำรก�ำหนด

บุคคลหรือกลุ ่มบุคคลเป้ำหมำยเป็นผู ้รับบริกำรสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. 2555 หมวด 13 

กลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

• เครือข่ำยเพื่อนกะเทยไทย 2559 จะท�าอย่างไรหากมีลูกเป็นกะเทย? http://

www.thaitga.com/index.php/library/publications/416-transgender-family-guideline

• http://www.isna.org/faq/frequency
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“คนขามเพศ”
ถูกผูบังคับบัญชาบังคับใหแตงกายตามเพศกําเนิด
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“คนขามเพศ”
ถูกผูบังคับบัญชาบังคับใหแตงกายตามเพศกําเนิด เรื่องเล่ำของกิ่งหลิว

“กิ่งหลิว” ข้ำรำชกำรประจ�ำที่ว่ำกำรอ�ำเภอแห่งหนึ่ง แม้เพศก�ำเนิด 

จะเป็น “ชำย” แต่ปัจจุบันก่ิงหลิวได้ก้ำวข้ำมมำสู่ควำมเป็น “หญิง” แล้ว 

ซึ่งถ้ำไม่บอก บุคคลอื่นจะไม่รู้เลยว่ำกิ่งหลิวเป็นคนข้ำมเพศ

เนือ่งจำกระเบยีบกำรแต่งกำยในสถำนทีท่�ำงำนทีเ่ปลีย่นไป ประกอบกบั 

ควำมขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงำน ท�ำให้กิ่งหลิวถูกด่ำทอในเรื่องเพศสภำพ 

ของตน และรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงกำรแต่งกำยท่ีไม่ตรงกับเพศ

ก�ำเนิด ถือเป็นควำมผิดทำงวินัยตำมระเบียบรำชกำร

กิ่งหลิวที่มีใบหน้ำสวยคมถูกบังคับให้แต่งเคร่ืองแบบข้ำรำชกำรชำย 

รวมถึงกำรรวบเก็บผมให้สั้นทุกวันจันทร์และวันงำนส�ำคัญต่ำง ๆ ซึ่งท�ำให ้

กิ่งหลิวรู ้สึกอึดอัดและอับอำยมำกที่ถูกท�ำให้เป็นของแปลก เป็นตัวตลก 

เป็นที่ล ้อเลียนทุกครั้งที่ต ้องแต่งเครื่องแบบรำชกำรชำย ส่วนวันอื่น ๆ 

กำรสวมกำงเกงสแล็คทรงผู้หญิงยังพอท�ำให้กิ่งหลิวผ่อนคลำยลงได้บ้ำง

แม้นกิ่งหลิวจะพยำยำมหำช่องทำงที่จะเรียกร้องสิทธิและควำม 

เป็นธรรมให้กับตนเอง แต่สิ่งที่ต้องจัดกำรไปด้วยคืออำรมณ์และควำมรู้สึก 

ของตนเอง และกำรพยำยำมสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับคนในหน่วยงำน

ซึ่งส่วนใหญ่เริ่มเข้ำใจในควำมเป็นตัวตนของกิ่งหลิวและปฏิบัติกับกิ่งหลิว

อย่ำงเข้ำใจมำกขึ้น

สิ่งท่ีกิ่งหลิวยังคงกังวล คือ เรื่องของควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน 

ถ้ำกิ่วหลิวต้องเลื่อนต�ำแหน่งหรือเปลี่ยนสำยงำน เกรงว่ำผู ้บังคับบัญชำ 

จะยอมรับในตัวตนของกิ่งหลิวได้หรือไม่ สิ่งที่ยังคงมองหำในทุกวันนี้ 
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ก็คือกฎหมำยที่สำมำรถรับรองและคุ้มครองควำมเป็นตัวตนของคนข้ำมเพศ

อย่ำงกิ่งหลิวได้

“คนข้ามเพศ” ถกูผู้บงัคบับญัชาบงัคบัให้แต่งกายตามเพศก�าเนดิ 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 
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ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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กะเทย

คณะ
กรรมกา

ร

 “กะเทย”
ถูกปฏิเสธการรับเขาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย 
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กะเทย

คณะ
กรรมกา

ร

 “กะเทย”
ถูกปฏิเสธการรับเขาเปนอาจารยมหาวิทยาลัย เรื่องเล่ำของบุษย์

“บุษย์” นักวิจัยอิสระ และนักรณรงค์สิทธิของคนข้ำมเพศ ผู้นิยำม

ตนเองว่ำเป็นกะเทยได้สมัครเข้ำเป็นอำจำรย์ประจ�ำคณะของมหำวิทยำลัย

ภำครัฐแห่งหนึ่ง โดยสอบผ่ำนกำรคัดเลือกทุกขั้นตอนทั้งข ้อเขียนและ 

กำรสัมภำษณ์ เหลือแค่รอกำรบรรจุจ้ำง

แต่ควำมพลิกผันก็เกิดขึ้น เมื่อมหำวิทยำลัยท่ีเธอศรัทธำอย่ำงสุดหัวใจ 

กลับมีคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัยจ�ำนวนหนึ่งปฏิเสธกำรรับเธอ 

เข ้ำเป ็นอำจำรย ์ โดยอ ้ำงว ่ำบุษย ์มีพฤติกรรมกำรแสดงออกผ่ำนสื่อ 

สังคมออนไลน์ที่ไม่เหมำะสม และขัดต่อภำพลักษณ์ของกำรเป็นอำจำรย ์

ท้ังท่ีหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ไม่เคยถูกน�ำมำพิจำรณำกับอำจำรย์และผู้สมัคร 

คนอื่น ๆ เลย หลำยสิ่งชี้ให้เห็นว่ำสำเหตุจริง ๆ น่ำจะมำจำกกำรเป็นกะเทย

บุษย์ได้ด�ำเนินกำรเรียกร้องควำมเป็นธรรมให้ตนเองผ่ำนช่องทำง 

ต่ำง ๆ รวมถึงกระบวนกำรยุติธรรม มหำวิทยำลัยก็เลือกท่ีจะใช้กำรตอบโต้

ด้วยกำรน�ำเรื่องที่บุษย์โพสต์ผ่ำนสังคมออนไลน์ต่ำง ๆ มำลดทอนคุณค่ำ 

ของบุษย์อย่ำงต่อเนื่อง เมื่อพบอุปสรรคเช่นนี้แล้ว หลำยคนอำจจะท้อถอย 

ในระหว่ำงทำง แต่บุษย์เลือกที่จะฝ่ำฟันกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิด

มำตรฐำนและไม่ให้มีกำรเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเกิดขึ้นกับผู้อื่นอีก

ทุกวันนี้แม้คดียังไม่สิ้นสุด ซึ่งอยู ่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล 

แต่บุษย์ก็ยังคงยืนหยัดในกำรต่อสู ้คดี รวมท้ังรณรงค์ร ่วมกับองค์กร 

ภำคเอกชนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
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“กะเทย” ถูกปฏิเสธการรบัเข้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลยั 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธิได้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน
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หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ 

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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งานประจําป
มหาวิทยาลัย

“นักศึกษากะเทย”
ถูกปดกั้นโอกาสแสดงความสามารถในงานของมหาวิทยาลัย
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งานประจําป
มหาวิทยาลัย

“นักศึกษากะเทย”
ถูกปดกั้นโอกาสแสดงความสามารถในงานของมหาวิทยาลัย เรื่องเล่ำของลูกหว้ำ

“ลูกหว้า” ผู้นิยำมตนเองว่ำเป็นกะเทย เล่ำว่ำ ได้รับกำรติดต่อ 

จำกสโมสรนักศึกษำ เพื่อให้ช่วยรับหน้ำที่เป็นพิธีกรหญิงในกำรประกวด 

นำงนพมำศของมหำวิทยำลัยเนื่องในวันลอยกระทง ซึ่งเมื่อโอกำสมำถึงแล้ว

ลูกหว้ำจึงตกลงและฝึกซ้อมอย่ำงเต็มที่ก่อนจะถึงวันงำน

ในวันงำนลูกหว้ำได้สวมใส่ชุดไทยท่ีทำงศูนย์วัฒนธรรมของทำง

มหำวิทยำลัยจัดหำมำให้ ขณะที่ลูกหว้ำและพิธีกรชำยได้ซักซ้อมก�ำหนดกำร

งำนครั้งสุดท้ำยก่อนเริ่มงำน ได้มีเจ้ำหน้ำที่มหำวิทยำลัยมำเรียกให้ลูกหว้ำ 

ลงจำกเวที แล้วบอกว่ำ อำจำรย์ที่เป็นหัวหน้ำผู ้รับชอบงำนนี้ไม่อนุญำต 

ให้ลูกหว้ำขึ้นเวที โดยให้เหตุผลว่ำ “งานนี้เป็นงานใหญ่ มีผู ้หลักผู ้ใหญ่ 

ของมหาวิทยาลัยมากมายมาร่วมงาน จะเป็นการไม่ดีไม่งามถ้ามีกะเทย 

อยู่บนเวที”

ลูกหว้ำรู ้สึกหน้ำชำเหมือนมีคนมำตบที่หน้ำฉำดใหญ่  ลูกหว้ำ 

เสียใจมำกที่ไม่มีโอกำสแสดงควำมสำมำรถท่ีตัวเองมีออกมำให้คนอื่นๆ 

ได้เห็น เพียงเพรำะค�ำว่ำ “กะเทย” ที่ลูกหว้ำภำคภูมิใจมำโดยตลอด ลูกหว้ำ 

ยืนน่ิงอยู ่พักใหญ่ ก่อนที่จะยื่นไมโครโฟนและก�ำหนดกำรงำนคืนให้กับ 

พิธีกรชำย รีบเปลี่ยนชุดและเดินจำกไปอย่ำงเงียบๆ ทั้งๆ ที่ในใจอยำกจะ

คัดค้ำนควำมคิดเห็นของอำจำรย์ท่ำนนั้น แต่นั่นย่อมหมำยควำมว่ำลูกหว้ำ

ต้องยอมเอำอนำคตของตนในรั้วสถำบันเข้ำมำเสี่ยงด้วย จึงจ�ำเป็นต้องยอม

จ�ำนนโดยไม่สำมำรถท�ำอะไรได้เลย
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ทุกวันนี้ ลูกหว้ำเรียนจบจำกสถำบันแห่งน้ันแล้ว และได้แสดงควำม

สำมำรถท่ีเคยถูกปิดกั้นโอกำสผ่ำนอำชีพพิธีกรรับจ้ำงอิสระ ที่มีคนมำว่ำจ้ำง 

อย่ำงไม่ขำดสำย ในขณะเดียวกันลูกหว้ำก็ยังหวังว่ำจะสำมำรถย้อนกลับไป 

เปลี่ยนแปลงสถำบันกำรศึกษำและสังคมให้มีควำมเข ้ำใจในเรื่องของ 

เพศสภำพ เพื่อไม่ให้มีคนถูกกระท�ำแบบเดียวกับลูกหว้ำอีก

“นกัศึกษากะเทย”  
ถูกปิดกั้นโอกาสแสดงความสามารถในงานของมหาวิทยาลยั 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 
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ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

ทุกคนมสีทิธด้ิำนกำรศกึษำโดยได้รบักำรค�ำนงึถงึแต่ไม่ถกูเลอืกปฏิบตัิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 26 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมทำงวัฒนธรรมอย่ำงเสรี โดยไม่ข้ึนกับ

วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และมีสิทธิในกำรแสดงออกถึงควำม

หลำกหลำยของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศโดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วม 

ทำงวัฒนธรรม
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“บุคคลหลากหลายทางเพศ”
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HOT NEWS!

เรื่องเล่ำจำกสื่อ

ค�ำที่ส่ือใช้น�ำเสนอเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

ส่วนมำก มักสร้ำงควำมอับอำย เสื่อมเสีย ลดทอนคุณค่ำของผู้ถูกเรียกในข่ำว 

เช่นค�ำว่ำ เพศที่สำม เบี่ยงเบนทำงเพศ รักร่วมเพศ ผิดปกติทำงจิตและ 

ทำงเพศ รวมถึงกำรน�ำเรื่องของพฤติกรรมทำงเพศที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล 

มำเป็นเรื่องล้อเลียน เสียดสี แล้วเสริมแรงให้เป็นเรื่องแปลกไปด้วยกำร 

ขึ้นต้นพำดหัวข่ำวว่ำ “ฮือฮำ” “แตกตื่น” “ตะลึง” “ตุ ๋ย” “วีนแตก” 

“โวยวำย” “เกย์หึงโหด” “ทอมหึงโหด” “สำวนะยะ” เป็นต้น

ไม่เพียงแต่กำรพำดหัวและเนื้อหำของข่ำว แม้แต่ในหนัง ละคร และ

เพลง ก็ยังสอดแทรกถึงควำมเช่ือทำงด้ำนพฤติกรรม ลักษณะและอุปนิสัย 

ที่สะท้อนภำพของควำมหลำกหลำยทำงเพศในรูปแบบเหมำรวม รวมถึง 

ถ้ำไม่สวมบทบำทให้เป็นนำงงำม ก็ต้องเป็นเพียงตัวตลก หรือตัวอิจฉำ 

ท่ีมีบทบำทมำกกว่ำนักแสดงทั่ว ๆ ไป ท�ำให้สังคมเกิดกำรจดจ�ำภำพ 

ตำมที่สื่อเสนอ น�ำมำซ่ึงควำมรังเกียจ เกลียดกลัว ชิงชังกับกลุ่มบุคคล 

ท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงเพศ

แม้นว่ำปัจจุบันองค์กรพัฒนำเอกชนหลำยแห่งจะสื่อสำรและให้ข้อมูล

เชิงประเด็นกับสื่อโดยตรง แต่ผู้ที่ได้รับสำรนั้นก็มักจะเป็นเพียงนักข่ำว หรือ 

ผู้ส่ือข่ำวเท่ำนั้น พอมีกำรหมุนเวียนเปลี่ยนตัว ก็ต้องมำเริ่มสร้ำงควำมเข้ำใจ 

กันใหม่ ควำมท้ำทำยต่อไป คือ จะท�ำอย่ำงไรให้ผู ้บริหำร บรรณำธิกำร 
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นักแต่งเพลง หรือผู ้จัดละคร ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรน�ำเสนอ 

ข่ำว เนื้อหำบทเพลง บทหนังหรือบทละคร ที่มีควำมละเอียดอ่อนทำงเพศ 

เพศสภำพ และเพศวิถีมำกขึ้น 

“บุคคลหลากหลายทางเพศ” 
ได้รบัผลกระทบจากการน�าเสนอของสือ่ 

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้
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กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใดย่อมมี

สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำรหรือ 

โดยมิชอบ รวมทั้งในเรื่องครอบครัว บ้ำน หรือกำรสื่อสำร รวมไปถึงควำม 

คุ้มครองจำกกำรถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียง สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล 

โดยปกติ รวมถึงสิทธิในกำรเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 

วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตน รวมท้ังกำรตัดสินใจและทำงเลือก 

เกี่ยวกับทั้งร่ำงกำยของตนเองและกำรมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจ 

หรือมีควำมสัมพันธ์แบบอื่นๆ กับผู้อื่น
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“สาวประเภทสอง”
ถูกจับกุมและเหมารวมวาคาประเวณี
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“สาวประเภทสอง”
ถูกจับกุมและเหมารวมวาคาประเวณี เรื่องเล่ำของไคร่ำ

“ไคร่า” สำวประเภทสองทีป่ระกอบอำชพีนำงโชว์ในเมืองพทัยำ เล่ำว่ำ 

ชีวิตปกติมักแต่งหน้ำแต่งตัวค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกงำนที่ท�ำ และหลังจำก

แสดงโชว์จบไคร่ำมักจะกลับบ้ำนโดยไม่ลบเครื่องส�ำอำงที่แต่งบนใบหน้ำออก

คืนหนึ่งหลังจำกที่แสดงโชว์จบ ก่อนกลับบ้ำนได้แวะซื้ออำหำร 

ทีข่ำยอยูร่ะหว่ำงทำงกลบับ้ำนเหมอืนอย่ำงทีเ่คยท�ำอยูเ่ป็นประจ�ำ แต่อยู ่ๆ กม็ี 

กลุม่ต�ำรวจเข้ำมำจับกมุ ไคร่ำจึงถำมด้วยควำมสงสัยว่ำตนท�ำอะไรผดิ ซึง่ต�ำรวจ 

ให้เหตผุลว่ำไคร่ำมคีวำมผดิข้อหำ “ค้ำประเวณ”ี ไคร่ำตกใจมำกและตอบกลบั 

ไปว่ำไม่ได้ค้ำประเวณี แต่ต�ำรวจตอบกลับว่ำ “แต่งหน้าแต่งตัวจัดเสียขนาดน้ี 

ใครจะไปเชื่อ”

ไคร่ำรู้สกึเหมอืนพืน้ทีท่ีย่นือยูค่่อย ๆ พังทลำยลง รูส้กึว่ำชวีติทีป่กตสิขุ 

ในเมืองพัทยำไม่ปลอดภัยอีกต่อไป เมื่อต้องกลำยเป็นผู้ต้องหำอย่ำงไร้เหตุผล 

ต้องถูกจับกุมเพียงเพรำะกำรแต่งเนื้อแต่งตัว

ไคร่ำรู้สึกอึดอัดกับควำมไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น จำกกำรถูกเหมำรวมว่ำ

เป็นสำวประเภทสอง รวมถงึกำรแต่งหน้ำแต่งตวัจดัเท่ำกบัว่ำมอีำชพีค้ำประเวณี 

ไคร่ำจึงเลือกที่จะด�ำเนินกำรต่อสู้กับควำมไม่เป็นธรรมน้ี โดยปรึกษำหำรือถึง

แนวทำงเรยีกร้องควำมเป็นธรรมผ่ำนมลูนธิซิสิเตอร์ ทีท่�ำงำนด้ำนส่งเสรมิและ 

คุ้มครองสิทธิสำวประเภทสองในเมืองพัทยำ
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“สาวประเภทสอง” ถูกจบักุมและเหมารวมว่าค้าประเวณ ี
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน
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หลักการข้อ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใด ย่อมมี

สิทธิในหลักประกันของบุคคล และมีสิทธิได ้รับควำมคุ ้มครองจำกรัฐ 

ให้ปลอดภัยจำกควำมรุนแรงหรืออันตรำยต่อร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำ

โดยเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

หลักการข้อ 7 สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพ

โดยพลการ

ห้ำมมิให้ผู้ใดถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยพลกำร กำรจับกุมหรือ

ควบคุมตัวด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศย่อมเป็นกำรกระท�ำ 

มิชอบไม่ว่ำจะมีค�ำสั่งศำลหรือไม่ก็ตำม ด้วยสิทธิแห่งควำมเสมอภำค บุคคล

ทุกคนที่ถูกจับกุมตัวมีสิทธิรับทรำบสำเหตุของกำรจับกุมและข้อกล่ำวหำ 

มีสิทธิได้รับกำรน�ำตัวส่งเจ้ำหน้ำที่ยุติธรรมโดยเร็ว และได้รับกำรพิจำรณำ

จำกศำลว่ำกำรควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ไม่ว่ำจะถูกตั้งข้อ 

กล่ำวหำหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้โดยไม่ข้ึนกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของผู้นั้น



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ30

NO!

ทําบัตรประชาชน

ที่วาการอําเภอ

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อตามเพศสภาพของตน
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NO!

ทําบัตรประชาชน

ที่วาการอําเภอ

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อตามเพศสภาพของตน เรื่องเล่ำของซอนย่ำ

“ซอนย่า” พนักงำนต้อนรับในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยำ 

นิยำมตนเองว่ำเป็นสำวประเภทสอง ซึ่งสำวประเภทสองเกือบทุกคนเมื่อได้ม ี

กำรเปลีย่นแปลงรปูร่ำงหน้ำตำเป็นผูห้ญงิแล้ว กม็คีวำมต้องกำรทีจ่ะเปลีย่นชือ่ 

และมีชื่อบนบัตรประชำชนที่สอดคล้องกับรูปร่ำงหน้ำตำและวิถีชีวิตของตน

ซอนย่ำเองก็มีควำมต้องกำรแบบนั้นเช่นกัน

ซอนย่ำได้เดินทำงกลับไปบ้ำนเกิด เพื่อด�ำเนินกำรขอเปลี่ยนชื่อและ

ขอท�ำบัตรประชำชนใหม่ ณ ท่ีว่ำกำรอ�ำเภอที่ซอนย่ำมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน

แต่กลับต้องผิดหวังเมื่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทะเบียนปฏิเสธกำรขอเปลี่ยนชื่อของ 

ซอนย่ำ โดยให้เหตุผลว่ำ “คุณเป็นผู้ชาย มีค�าน�าหน้าเป็นนาย ไม่สามารถ 

ใช้ชื่อแบบผู้หญิงได้”

ซอนย่ำย้ำยไปที่ว่ำกำรอ�ำเภออื่น ๆ อีกหลำยแห่ง เพื่อขอเปล่ียนชื่อ

เป็นชื่อตำมที่ต้องกำร แต่ก็ไม่สำมำรถเปลี่ยนได้ สุดท้ำยซอนย่ำต้องจ�ำยอม

เปลี่ยนช่ือเป็นช่ือกลำง ๆ โดยขอให้เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยทะเบียนใช้ดุลพินิจรับรอง

ให้เปลี่ยนได้

แม้นว่ำปัจจุบัน ซอนย่ำจะเปล่ียนบัตรประชำชนไปอีกรอบแล้วก็ตำม 

แต่ก็ยังไม่มีควำมมั่นใจที่จะไปยื่นเรื่องขอเปล่ียนชื่อเป็นชื่อที่ต้องกำรจริงๆ 

อีกเลย จนกว่ำจะรู้สึกดีขึ้นจำกกำรถูกกระท�ำควำมรุนแรงทำงจิตใจในครั้งนั้น
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“สาวประเภทสอง” ถกูปฏเิสธการเปลี่ยนชือ่ตามเพศสภาพของตน  
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน
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หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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restaurant

หาม
กะเทยเขา

“คนขามเพศ” 
ถูกพนักงานหามเขารานอาหาร
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restaurant

หาม
กะเทยเขา

“คนขามเพศ” 
ถูกพนักงานหามเขารานอาหาร เรื่องเล่ำของพริม

“พริม” วัย 30 ปี นิยำมตนเองว่ำเป็นคนข้ำมเพศ มีอำชีพเป็นล่ำม

ภำษำญ่ีปุ่นอยู่ในจังหวัดระยอง ซึ่งในวันเกิดเหตุเป็นวันคล้ำยวันเกิดของพริม 

พรมิกบัเพือ่น ๆ และเจ้ำนำยชำวญีปุ่น่ได้ชวนกนัไปฉลองวนัเกดิในเมอืงพทัยำ 

เพือ่เปลีย่นบรรยำกำศ รวมทัง้จะเอำใจเจ้ำนำยชำวญีปุ่น่ทีช่ืน่ชอบกำรดืม่เบยีร์ 

พริมจึงตัดสินใจเลือกร้ำนอำหำรที่ขึ้นชื่อในเครื่องดื่มประเภทนี้

ระหว่ำงท่ีรอเพื่อนและเจ้ำนำยเดินทำงมำ พริมจึงเดินเข้ำไปในร้ำน

เพื่อขอจองโต๊ะ แต่พนักงำนกลับขอเรียกดูบัตรประชำชน ซึ่งเมื่อพนักงำน 

เห็นค�ำว่ำ “นำย” ที่บัตรประชำชนของพริมก็เอ่ยออกมำว่ำ “ทางร้านไม่ให้

สาวประเภทสองเข้า” พริมตกใจมำกแต่ก็ยังถำมหำเหตุผลจำกพนักงำนร้ำน

พนักงำนตอบได้แค่เพียงว่ำ “ผู้จัดการสั่งไว้แบบนี้”

เมื่อเจ้ำนำยและเพื่อนของพริมเดินทำงมำถึงและเห็นเหตุกำรณ์พอดี 

จึงได้ถำมว่ำเกิดอะไรขึ้นโดยให้เพื่อนของพริมแปลเป็นภำษำญี่ปุ ่นให้ฟัง 

พริมรู้สึกอับอำยและสูญเสียควำมม่ันใจ ค�ำถำมผุดขึ้นในใจว่ำ “แค่เราเป็น 

ตัวเราเองแบบนี้ ท�าไมถึงมีสิทธิไม่เท่าคนอื่น แล้วเราจะยังด�าเนินชีวิตต่อไป

อย่างมีความสุขเท่ากับคนอื่นได้อย่างไร?”

หลังจำกนั้น พริมและเพื่อน ๆ จึงตัดสินใจเปล่ียนไปฉลองวันเกิด 

ท่ีร้ำนอื่น และได้น�ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นมำปรึกษำหำรือเพื่อขอควำมเป็นธรรม

กับเครือข่ำยเพื่อนกะเทยไทย ซึ่งได้ประสำนงำนต่อไปยังกรมกิจกำรสตรีและ 

สถำบนัครอบครวั ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรบัผดิชอบเก่ียวกบักฎหมำยควำมเท่ำเทยีม 
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ระหว่ำงเพศ เพื่อให้ด�ำเนินกำรในเรื่องนี้ต่อไป เพรำะพริมอยำกให้เรื่องนี้เป็น

กรณีศึกษำและไม่อยำกให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นน้ีกับสำวประเภทสองหรือ 

คนข้ำมเพศคนอื่น ๆ อีก

“คนข้ามเพศ” ถูกพนกังานห้ามเข้าร้านอาหาร  
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 
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ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตนผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมทั้งที่เกี่ยวกับ 

สทิธิมนษุยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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PUB

NO!

MR.

“คนขามเพศ”
ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยหามเขาสถานบันเทิง เรื่องเล่ำของซำรีน่ำ  ไทย

ในค�่ำคืนของกำรเริ่มต้นปีใหม่ “ซารีน่า ไทย” นำงแบบคนข้ำมเพศ

พร้อมกลุ่มเพื่อนชำวต่ำงชำติ ได้นัดกันไปเที่ยวฉลองวันปีใหม่ที่ผับแห่งหนึ่ง

ในย่ำนพระรำมเก้ำ ซึง่สถำนบนัเทงิแห่งเดยีวกนันีเ้พือ่น ๆ ได้มำเท่ียวกนัแล้ว 

ในวันก่อนหน้ำนี้

เหตุเกิด ณ บริเวณจุดตรวจบัตรประชำชนก่อนเข้ำใช้บริกำรของผับ 

หลังจำกเพื่อน ๆ ยื่นบัตรรับฝำกเครื่องดื่มและพำกันเดินเข้ำไปแล้ว ก็ถึงคิว 

ของซำรีน ่ำ ไทย ที่ยื่นบัตรประชำชนให้ตรวจ ซึ่งเ ม่ือพนักงำนรักษำ 

ควำมปลอดภัยเห็นบัตรประชำชนก็ยื่นบัตรคืนแล้วผำยมือให้เดินไปด้ำนข้ำง 

พร้อมบอกว่ำ “เข้าไม่ได้นะครับ” ซำรีน่ำ ไทย ได้ถำมถึงเหตุผลกับพนักงำน 

คนเดิมซึ่งได้แต่บ่ำยเบี่ยงก่อนจะจบลงด้วยเหตุผลว่ำ “ห้ามสาวประเภทสอง

เข้า”

เม่ือเพื่อน ๆ สังเกตเห็นว่ำซำรีน่ำ ไทย ไม่ได้เดินตำมเข้ำไป จึงออก

มำตำมหำและพบว่ำเธอก�ำลังยืนหน้ำเสียอยู่ เพื่อนถำมว่ำมีเรื่องอะไรกัน 

หรือเปล่ำ เธอจึงบอกว่ำ “ทางร้านไม่ให้เข้า เพื่อน ๆ เข้าไปเท่ียวกัน 

ให้สนุกเถอะ ส่วนเราไม่เป็นไร”  ซ่ึงเพื่อน ๆ ก็ยืนกรำนว่ำถ้ำเธอเข้ำไม่ได้

พวกเพื่อนก็จะไม่เข ้ำไปเช่นกัน ไม่เพียงเท่ำนั้นพนักงำนยังหันมำถำม 

ซำรน่ีำ ไทย อกีว่ำ “ฝรัง่รูไ้หมว่าเป็น”  ซึง่ตอกย�ำ้ควำมรูส้กึไม่ดใีห้มำกข้ึนไปอกี
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ซำรีน่ำ ไทย รู ้สึกเสียหน้ำ เสียควำมรู ้สึก รวมถึงรู ้สึกผิดกับเพื่อน 

ชำวต่ำงชำติที่เป็นต้นเหตุให้ควำมสนุกในค�่ำคืนปีใหม่นี้ต้องกลับกลำยเป็น 

ควำมทุกข์ เพื่อน ๆ ช่วยกันปลอบใจเและพำกันไปหำสถำนที่อื่นๆ ที่สำมำรถ 

นั่งพูดคุยและร่วมแบ่งเบำควำมทุกข์ไปด้วยกันได้แทนสถำนบันเทิงแห่งนี้

ซำรน่ีำ ไทย คดิว่ำเหตกุำรณ์กำรถกูเลอืกปฏิบตัใินสถำนทีแ่ห่งนีไ้ม่ควร 

จะเกดิขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นสำวประเภทสองหรอืกับใครกต็ำม และไม่อยำกให้คนอืน่ 

ต้องมำเผชิญกับควำมรู้สึกเช่นเดียวกับเธอ ซำรีน่ำ ไทย จึงมำขอค�ำปรึกษำ

และค�ำแนะน�ำจำกเครือข่ำยเพื่อนกะเทยไทยให้ช่วยประสำนงำนด�ำเนินกำร

เพื่อขอควำมเป็นธรรมต่อคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติโดยขอให้

เจ้ำของสถำนบันเทิงแห่งนี้ออกมำชี้แจงและรับผิดชอบต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 

ซ่ึงต ่อมำเจ ้ำของสถำนบันเทิงได้ออกมำแสดงควำมเสียใจและขอโทษ 

กับเหตุกำรณ์ดังกล่ำว และย�้ำว่ำจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

“คนข้ามเพศ”  
ถูกพนกังานรกัษาความปลอดภยัห้ามเข้าสถานบนัเทิง 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล
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หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตนผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ 

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมทั้งที่เกี่ยวกับ 

สทิธิมนษุยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ42

หลักการข้อ 28 สิทธิในการได้รับการเยียวยาแก้ไขและชดใช้ใน

ลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้

เหย่ือทุกคนของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกำรละเมิดสิทธ ิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ มีสิทธิในกำรได้รับกำร 

เยียวยำแก้ไขอย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้ เพียงพอ และเหมำะสม มำตรกำร 

ชดใช้หรือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเพียงพอให้กับผู ้มีวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยเป็นส่วนส�ำคัญของสิทธิในกำรได้รับกำร

เยียวยำแก้ไขและชดใช้อย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้

restaurant
HOSPITAL
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restaurant
HOSPITAL
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สํานักงานเขต
NO!

ทําบัตรประชาชน

“คนขามเพศ”
ถูกปฏิเสธการทําบัตรประชาชน
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สํานักงานเขต
NO!

ทําบัตรประชาชน

“คนขามเพศ”
ถูกปฏิเสธการทําบัตรประชาชน เรื่องเล่ำของแพร

“แพร” ผู้นิยำมตัวเองว่ำเป็นคนข้ำมเพศ บ้ำนเกิดอยู่ภำคตะวันออก 

เฉียงเหนือ เดินทำงมำท�ำงำนและพักอำศัยอยู ่ในกรุงเทพมหำนครและ 

ได้ด�ำเนินวิถีชีวิตอย่ำงเป็นปกติสุข วันหนึ่งแพรได้ท�ำบัตรประชำชนหำย 

และได้ไปขอท�ำบัตรใหม่ ณ ส�ำนักงำนเขตแห่งหนึ่งท่ีอยู่ใกล้กับท่ีพักอำศัย 

เมื่อไปถึงส�ำนักงำนเขตแห่งนั้นแพรรู ้สึกว่ำเพศสภำพของเธอไม่ได้รับ 

กำรคุ้มครองและไม่ได้รับสิทธิเท่ำกับคนอื่น ๆ

แพรเล่ำว่ำ เมื่อเดินทำงไปถึงส�ำนักงำนเขต และได้แจ้งต่อเจ้ำหน้ำที ่

ที่ให้บริกำรบัตรคิวว่ำมำติดต่อขอท�ำบัตรประชำชนใหม่ เจ้ำหน้ำท่ีก็ถำมถึง 

ภูมิล�ำเนำก่อนและได้ถำมค�ำถำมต่อไปว่ำ “ค�าน�าหน้าชื่อของคุณคืออะไรคะ” 

แพรได้แต่สงสัยแต่ก็ตอบไปตำมจริงว่ำ “นาย” ซึ่งเมื่อเจ้ำหน้ำท่ีได้ยิน 

ค�ำตอบก็บอกว ่ำ “ท�าไม ่ได ้นะคะ ท�าบัตรใหม่นอกภูมิล�าเนาต ้องม ี

คนค�้าประกัน” แพรตอบกลับไปว่ำได้อ่ำนรำยละเอียดตำมท่ีแจ้งในเว็บไซต์

ของส�ำนักงำนเขต และเตรียมเอกสำรมำครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว พร้อม 

ตั้งค�ำถำมกลับไปว่ำ “ท�าไมถึงท�าไม่ได้”

เม่ือแพรได้ตั้งค�ำถำมขึ้นมำ เจ้ำหน้ำท่ีคนนั้นจึงให้แพรไปพบกับ

หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนแทน และหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนได้ให้เหตุผลว่ำ “ต้องให้

ญาติมารับรองนะครับ เพราะค�าหน้าชื่อและการแต่งตัวไม่ตรงกัน แต่งตัว 

ผิดประเภทครับต้องมีคนรับรอง” แพรจึงตั้งค�ำถำมต่อไปว่ำ “ตอนท�าบัตร

ครั้งท่ีแล้ว และทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมา ก็มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไปแล้ว ยังไม่พอ 
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ต่อการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอีกหรือ” แต่ค�ำตอบก็ยังคงเหมือนเดิม 

คือ ปฏิเสธที่จะท�ำบัตรใหม่ให้แพร จนกว่ำจะมีญำติตำมส�ำเนำทะเบียนบ้ำน

มำรับรองเพื่อยืนยันตัวตน หรือไม่ก็ต้องกลับไปท�ำบัตรใหม่ที่ภูมิล�ำเนำเดิม

เท่ำนั้น

แพรรู ้สึกว ่ำเธอถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพรำะเพศสภำพไม่ตรงกับ 

เพศก�ำเนิด รู้สึกเจ็บช�้ำกับค�ำว่ำ “แต่งตัวผิดประเภท” มำกและสุดท่ีจะรับได ้

กับเรื่องนี้ แพรจึงขอค�ำแนะน�ำจำกเครือข่ำยเพื่อนกะเทยไทยเพื่อร่วมกัน 

หำทำงออกและขอให้เรือ่งรำวของเธอเป็นกรณีศกึษำให้กบัคนข้ำมเพศคนอืน่ ๆ 

ในกำรท�ำบัตรประชำชนครั้งต่อไป

เครอืข่ำยเพือ่นกะเทยไทยได้ประสำนงำนกับส�ำนกังำนกรงุเทพมหำนคร

และต่อมำผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครได้มีค�ำสั่งถึงส�ำนักงำนเขตทุกแห่ง 

ให้ใช้ลำยน้ิวมือในกำรพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล และก�ำชับให้ปฏิบัติต่อผู้มำรับ

บริกำรด้วยควำมเคำรพในคณุค่ำและศกัดิศ์รคีวำมเป็นมนษุย์โดยเท่ำเทยีมกนั

“คนข้ามเพศ” ถูกปฏิเสธการท�าบตัรประชาชน 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล
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หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทาง

สังคมอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและมำตรกำรคุ้มครองทำง

สังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 28 สิทธิในการได้รับการเยียวยาแก้ไขและชดใช้ใน

ลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้

เหย่ือทุกคนของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกำรละเมิดสิทธ ิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ มีสิทธิในกำรได้รับกำร 

เยียวยำแก้ไขอย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้ เพียงพอ และเหมำะสม มำตรกำร 

ชดใช้หรือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเพียงพอให้กับผู ้มีวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยเป็นส่วนส�ำคัญของสิทธิในกำรได้รับกำร

เยียวยำแก้ไขและชดใช้อย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้
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HOR
MONES

“กะเทย”
ถูกแพทยตัดสินใจใชฮอรโมนในการรักษา

โดยไมคํานึงถึงความตองการและเพศสภาพของตน
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HOR
MONES

“กะเทย”
ถูกแพทยตัดสินใจใชฮอรโมนในการรักษา

โดยไมคํานึงถึงความตองการและเพศสภาพของตน
เรื่องเล่ำของพลอย

“พลอย” ผู้นิยำมตนเองว่ำเป็นกะเทย เล่ำว่ำ ในช่วงอำยุ 20 ปีต้น ๆ

ได้มีอำกำรเจ็บป่วยด้วยโรคภูมิแพ้ซึ่งหำสำเหตุไม่ได้ และมีควำมจ�ำเป็นต้อง

เข้ำรับกำรดูแลรักษำแบบฉุกเฉิน ณ โรงพยำบำลใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งผลจำก 

กำรตรวจท�ำให้พบว่ำเป็นควำมผิดปกติทำงโครโมโซมแบบ XXY ส่งผลให้ 

ร่ำงกำยมีสภำวะแบบเดียวกับคนวัยทองที่ขำดฮอร์โมนเพศที่จะช่วยให้ระบบ

ของร่ำงกำยท�ำงำนได้เป็นปกติ

ตำมหลักทำงกำรแพทย์ทั่วไป กำรจะให้ฮอร์โมนเพศเพื่อกำรรักษำ

ต้องให้ฮอร์โมนตำมเพศก�ำเนิดเป็นหลักเท่ำนั้น ซึ่งหมอได้อธิบำยถึงผล 

ข้ำงเคียงของกำรรับฮอร์โมนเพศชำยให้พลอยฟัง เช่น จะมีเส้นขนขึ้นตำม

ร่ำงกำย ผมร่วง ฯลฯ นั่นท�ำให้พลอยรู้สึกกังวลใจและอึดอัดใจมำก แม้ว่ำ

ขณะนั้นพลอยจะยังคงมีรูปลักษณ์เป็นผู้ชำยอยู่ก็ตำม แต่จิตใจนั้นกลับเปี่ยม

ด้วยควำมเป็นหญิง 

ก่อนหน้ำที่พลอยจะป่วย พลอยได้ตัดสินใจแล้วว่ำจะเปลี่ยนแปลง 

ตัวเองเป ็นกะเทยหรือสำวประเภทสองอย ่ำงเต็มตัว เพรำะฉะนั้นจึง 

ไม่ต้องกำรใช้ฮอร์โมนเพศชำยและร้องขอทำงเลือกอื่นในกำรรักษำ แต่ก็ไม่มี

น�้ำหนักเพียงพอเพรำะพลอยไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย แพทย์จึงปฏิเสธ

และไม่รับฟัง พลอยรู้สึกว่ำไม่มีโอกำสได้ร่วมตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับร่ำงกำย

และชีวิตของตนเองเลย
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หลังจำกท่ีพลอยได้รับกำรรักษำด้วยฮอร์โมนเพศชำย อำกำรกลับ 

แย่ลง จนแพทย์ต้องมำพิจำรณำใหม่ นับเป็นโชคดีของพลอยท่ีคร้ังนั้นมี

แพทย์ท่ีมีควำมรู้และทัศนคติที่ทันสมัย โดยแนะน�ำให้นักจิตวิทยำมำพูดคุย

ก่อนจะใช้วิธีรักษำด้วยฮอร์โมนเพศหญิงแทน ซ่ึงกำรรักษำครั้งหลังน้ีฮอร์โมน

เพศหญิงเข้ำกันได้ดีกับร่ำงกำยของพลอย จึงท�ำให้แข็งแรงขึ้นและหำย 

เป็นปกติ

พลอยบอกว่ำ กำรด�ำเนินกำรรักษำโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หำกว่ำ

แพทย์มีควำมละเอียดอ่อนมำกกว่ำกำรยึดติดกับต�ำรำหรือวิชำกำรต่ำง ๆ 

ผู้ป่วยจะมีควำมยินดีและรับได้กับผลกำรรักษำที่เกิดจำกกำรได้มีส่วนร่วม

ตัดสินใจทำงเลือกท่ีส่งผลต่อตัวตนด้วยตนเอง แม้ว่ำผลจะออกมำเป็นอย่ำงไร

ก็ตำม

“กะเทย” ถูกแพทย์ตดัสินใจใช้ฮอร์โมนในการรกัษา 
โดยไม่ค�านึงถึงความต้องการและเพศสภาพของตน  

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใดย่อมมี

สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำรหรือ 

โดยมิชอบ รวมทั้งในเรื่องครอบครัว บ้ำน หรือกำรสื่อสำร รวมไปถึงควำม 

คุ้มครองจำกกำรถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียง สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล 

โดยปกติ รวมถึงสิทธิในกำรเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 
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วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตน รวมท้ังกำรตัดสินใจและทำงเลือก 

เกี่ยวกับทั้งร่ำงกำยของตนเองและกำรมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจ 

หรือมีควำมสัมพันธ์แบบอื่นๆ กับผู้อื่น

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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“สาวประเภทสอง”
กับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
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“สาวประเภทสอง”
กับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เรื่องเล่ำของแนท

แม้ว ่ำสถำบันอุดมศึกษำหลำยแห่งจะยอมรับในเพศสภำพและ 

กำรแต่งกำยของนักศึกษำที่เป็นคนข้ำมเพศแล้วก็ตำม แต่ในพิธีเข้ำรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตรนั้น บำงแห่งยังคงใช้ระเบียบดั้งเดิมบังคับให้บัณฑิต 

ทุกคนแต่งกำยให้ตรงตำมเพศก�ำเนิดเท่ำนั้น หรือบำงแห่งอำจจะยืดหยุ่น 

ให้แต่งตัวตำมเพศสภำพของตนเองได้เฉพำะในพิธีซ้อมรับปริญญำบัตร

แต ่ส�ำหรับเรื่องรำวของ “แนท” บัณฑิตสำวประเภทสองของ

มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในภำคเหนือ กำรที่แนทแต่งกำยเป็น “หญิง” ตำม

เพศสภำพของตนเองในพิธีซ้อมรับปริญญำบัตรคร้ังแรกนั้น กลับเป็นกำร 

เปิดประตูสู ่ควำมทุกข์ระทม เมื่อคณะกรรมกำรผู ้ควบคุมดูแลพิธีเข้ำรับ 

พระรำชทำนปริญญำบัตรเรียกแนทเข้ำไปพูดคุยในห้องเพื่อสอบสวน 

ถึงสำเหตุที่ไม ่แต่งกำยตำมเพศก�ำเนิด พร้อมทั้งต�ำหนิและติเตียนถึง 

ตัวตนของแนทว่ำขัดต่อระเบียบและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของทำง

มหำวิทยำลัย

คณะกรรมกำรยังออกประกำศและกระจำยเสียงในหอประชุมใหญ่

ทันทีว่ำ “ต่อจากนี้ไป สาวประเภทสองทุกคนต้องแต่งกายตามเพศก�าเนิดมา

ไม่ว่าจะเป็นพิธีซ้อมหรือพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงก็ตาม” พร้อมท้ิง 

ค�ำข่มขู ่ว ่ำ ถ้ำมีกำรขัดค�ำสั่ง มหำวิทยำลัยจะไม่ให้เข้ำรับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตรเลย จึงท�ำให้ควำมยินดีในกำรจบกำรศึกษำของแนทพลิกผันมำ

เป็นเรื่องควำมทุกข์ระทมแทน



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ54

แนทเล่ำท้ิงท้ำยว่ำ นอกเหนือจำกกำรบังคับให้แต่งกำยตำมเพศ

ก�ำเนิดแล้ว กำรประกำศค�ำน�ำหน้ำนำมว่ำ “นำย” และกำรให้แนทต้อง 

ปฏิบัติท่ำทำงแบบผู้ชำยตลอดพิธีกำร ก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งท่ีสร้ำง 

ควำมทุกข์และควำมอึดอัดใจให้กับแนทไม่แพ้กัน

“สาวประเภทสอง” กบัการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบตัร 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่น ๆ เช่น 
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กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

ทุกคนมสีทิธด้ิำนกำรศกึษำโดยได้รบักำรค�ำนงึถงึแต่ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ 

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ 

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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ไมรับ
เกย

 “ชายรักชาย”
ถูกเลือกปฏิบัติในการทํางาน

ไมไดรับการเลื่อนตําแหนงและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
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ไมรับ
เกย

 “ชายรักชาย”
ถูกเลือกปฏิบัติในการทํางาน

ไมไดรับการเลื่อนตําแหนงและถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม
เรื่องเล่ำของมีน

“มีน” ชำยรักชำย ท�ำงำนในระดับผู้บริหำรของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

ในระหว ่ำงกำรปฏิบัติงำนมีนไม ่เคยเป ิดเผยรสนิยมทำงเพศของตน 

ต่อสำธำรณะ แต่แล้ววันหน่ึงเมื่อเพื่อนร่วมงำนของมีนได้ล่วงรู้ถึงรสนิยม 

ทำงเพศของมีน ชีวิตในสถำนที่ท�ำงำนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ท้ังกำรแต่งเรื่อง 

และนินทำในสิ่งท่ีไม ่เป ็นควำมจริง รวมถึงกำรปิดป้ำย “ไม่รับเกย์” 

ไว้ท่ีหน้ำห้องฝ่ำยบุคคล

แต่สิ่งที่รุนแรงที่สุด คือ ในกำรพิจำรณำบุคคลที่มีควำมสำมำรถ 

เพื่อเลื่อนต�ำแหน่งสูงขึ้น มีนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมท่ีก�ำหนด แต่กลับ 

ไม่ได้เข้ำสู่ขั้นตอนกำรคัดเลือก เมื่อสอบถำมถึงเหตุผล ทำงหัวหน้ำแจ้งว่ำ 

“มีนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม อาจปกครองลูกน้องไม่ได้” ซึ่งก็เป็นกำรให้

เหตุผลเพียงวำจำ แต่ไม่มีกำรแจ้งเป็นเอกสำรหรือลำยลักษณ์อักษรใด ๆ

ท�ำให ้เขำไม ่มีหลักฐำนที่จะด�ำเนินกำรเพ่ือเรียกร ้องควำมเป ็นธรรม 

ให้กับตนเองได้เลย

แม้นจะยื่นเรื่องขอควำมเป็นธรรมต่อหน่วยงำนด้ำนกำรคุ ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนแล้วก็ตำม แต่ค�ำตอบที่มีนได้รับยังคงไม่ต่ำงจำกเดิม คือ 

ไม่มีเอกสำรเหตุผลในกำรไม่พิจำรณำเลื่อนต�ำแหน่งมำอ้ำงอิงเป็นหลักฐำน

จึงท�ำให ้ เรื่องร ้องขอควำมเป ็นธรรมต้องยุติลงและไม ่มีควำม

เปลี่ยนแปลง แต่อย่ำงไรก็ตำม มีนก็ยังคงคำดหวังถึงควำมเปล่ียนแปลงและ

ทัศนคติที่ดีข้ึนของคนในสังคม
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“ชายรกัชาย” ถูกเลือกปฏิบตัิในการท�างาน  
ไม่ได้รบัการเลือ่นต�าแหน่งและถูกดูหมิน่เหยยีดหยาม  
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใดย่อมมี

สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำรหรือ 

โดยมิชอบ รวมทั้งในเรื่องครอบครัว บ้ำน หรือกำรสื่อสำร รวมไปถึงควำม 

คุ้มครองจำกกำรถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียง สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล 

โดยปกติ รวมถึงสิทธิในกำรเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 

วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตน รวมทั้งกำรตัดสินใจและทำงเลือก 

เกี่ยวกับทั้งร่ำงกำยของตนเองและกำรมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจ 

หรือมีควำมสัมพันธ์แบบอื่นๆ กับผู้อื่น

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

restaurant
HOSPITAL
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restaurant
HOSPITAL



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ60

เปนแบบอยาง
ที่ไมดีกับนักเรียน

“ชายรักชาย”
ถูกปฏิเสธการเปนครูในโรงเรียน
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เปนแบบอยาง
ที่ไมดีกับนักเรียน

“ชายรักชาย”
ถูกปฏิเสธการเปนครูในโรงเรียน เรื่องเล่ำของเวหำ

“เวหา” นักจิตวิทยำผู ้นิยำมตนเองว ่ำเป ็นชำยรักชำย เล ่ำว ่ำ 

ได้รับกำรทำบทำมจำกผู ้บริหำรของโรงเรียนนำนำชำติแห่งหนึ่ง เพื่อให้ 

สมัครเข้ำรับต�ำแหน่งอำจำรย์ที่ปรึกษำ ซ่ึงเวหำสนใจและเห็นถึงควำมต้ังใจ 

ของผู้บริหำรท่ำนนั้นจึงตอบรับและไปสมัครงำนตำมค�ำแนะน�ำ

ในขั้นตอนกำรสัมภำษณ์ มีคณะกรรมกำรร่วมสัมภำษณ์ทั้งสิ้น 

4 คน เป็นคนไทย 2 คน และชำวต่ำงชำติ 2 คน หลังกำรสัมภำษณ์สิ้นสุดลง

กรรมกำร 2 ท่ำนชื่นชมในคุณสมบัติและทัศนคติของเวหำเป็นอย่ำงมำก 

และเอ่ยปำกว่ำเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุดและมีคุณสมบัติเหมำะสมที่สุดส�ำหรับ

ต�ำแหน่งนี้ แต่แล้วกรรมกำรคนไทยที่ดูมีอ�ำนำจที่สุดในที่นั้นก็แย้งขึ้นมำว่ำ 

“การจ้างบุคลากรที่เป็นเกย์ โรงเรียนจะถูกครหาว่าชี้ช่องทางให้นักเรียน 

เป็นเกย์ตาม” ซึ่งกรรมกำรท่ำนอื่นแสดงสีหน้ำไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้โต้แย้ง

อะไรออกมำ

เวหำรู้สึกได้ทันทีว่ำ นี่คือกำรกีดกัน กำรเลือกปฏิบัติ และเหยียดเพศ 

ต่อคนรักเพศเดียวกัน เขำรู ้สึกแย่มำกที่ต้องตกอยู ่ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ 

รวมถึงรู้สึกเสียใจที่จะไม่ได้ท�ำงำนนี้ แต่ก็ยังรักษำท่ำทีจนจบกำรสัมภำษณ์
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จำกเหตกุำรณ์ดงักล่ำว เวหำเกดิค�ำถำมข้ึนในใจว่ำ เหตใุดกฎหมำยไทย 

จึงไม่อำจคุ้มครองคนไทยจำกกำรถูกละเมิดและเลือกปฏิบัติ รวมถึงจะท�ำ

อย่ำงไรไม่ให้มีกำรเหยียดเพศ เหยียดผิว และกำรลิดรอนสิทธิของผู ้อื่น 

เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพำะสถำบันกำรศึกษำที่ต้องมีหน้ำท่ีในกำรพัฒนำ

ควำมรู้ ควำมคิด และจิตใจของนักเรียนและนักศึกษำ

“ชายรกัชาย” ถูกปฏิเสธการเป็นครูในโรงเรยีน 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ
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หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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50%
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50%
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Department Store

NO!

“สาวประเภทสอง”
ถูกฝายบุคคลของหางสรรพสินคา
ยกเลิกการเขาประจําจุดขาย
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เรื่องเล่ำของมิ้ง

“มิ้ง” เล่ำว่ำ ตนเองเป็นสำวประเภทสองมีอำชีพเป็นพนักงำน 

ส่งเสริมกำรขำยของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ำแห่งหนึ่ง เหตุกำรณ์นี้เกิดข้ึน 

เมื่อทำงบริษัทส่งมิ้งไปท�ำหน้ำที่ส ่งเสริมกำรขำยประจ�ำจุดขำยในห้ำง 

สรรพสินค้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อมิ้งได้น�ำเอกสำรไปยื่นเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรเข้ำปฏิบัติงำน 

ฝ่ำยบุคคลของห้ำงสรรพสินค้ำแห่งนั้นก็ปฏิเสธกำรรับเข้ำประจ�ำจุดขำย 

โดยให้เหตุผลว่ำรูปลักษณ์ของมิ้งเป็นกะเทยไม่เหมำะสมกับกำรท�ำงำนนี้ 

มิ้งติดต่อกลับไปยังบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ำต้นสังกัด หัวหน้ำงำนจึง 

ส่งม้ิงไปประจ�ำจุดขำยที่สำขำอื่นที่ฝ ่ำยบุคคลไม่มีป ัญหำกับรูปลักษณ  ์

ของมิ้งเหมือนกับสำขำแรก มิ้งได้แต่ตั้งค�ำถำมในใจว่ำเหตุใดฝ่ำยบุคคล 

ของแต่ละแห่งถึงมีทัศนคติและกำรปฏิบัติที่แตกต่ำง และท�ำไมถึงไม่มี

มำตรฐำนในกำรท�ำงำนที่เหมือนกัน

เรื่องรำวต่อจำกนั้น มิ้งไม่ได้มีกำรด�ำเนินกำรใด ๆ กับฝ่ำยบุคคล 

ของห้ำงสรรพสินค้ำแห่งนั้นที่ เลือกปฏิบัติต ่อม้ิง มิ้งบอกว่ำสิ่งที่ท�ำได ้

ในขณะนั้น ก็คือ ต้องยอมรับเพื่อควำมอยู่รอดในอำชีพกำรงำน แต่ก็หวัง 

เป็นอย่ำงยิ่งว่ำประสบกำรณ์ครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่ำที่จะช่วยสร้ำง 

ควำมเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมได้
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“...เพียงแค่สถานประกอบการและบุคลากรในองค์กรมีความรู ้

ความเข้าใจ และยอมรับในตัวตนและวิถีชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

อย่างปราศจากอคติ รวมถึงนโยบายการท�างานที่ละเอียดอ่อนต่อประเด็น 

การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ปัญหาเหล่านี้คงจะหมดไป”

“สาวประเภทสอง” ถูกฝ่ายบุคคลของห้างสรรพสินค้า 
ยกเลิกการเข้าประจ�าจุดขาย 

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ
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หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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บริษัทแหงหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรม

วุฒิ
การศึกษา

ไปเปน
ชางเสริมสวยเถอะ
นางโชวก็ได

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
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บริษัทแหงหนึ่ง
ในนิคมอุตสาหกรรม

วุฒิ
การศึกษา

ไปเปน
ชางเสริมสวยเถอะ
นางโชวก็ได

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการเขาทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องเล่ำของโดนัท

“โดนัท” สำวประเภทสองที่อำศัยอยู่ในจังหวัดทำงภำคตะวันออก 

ของประเทศไทย เล่ำว่ำ ช่วงที่จบกำรศึกษำใหม่ ๆ ได้ไปสมัครงำนท่ีนิคม 

อุตสำหกรรมแห่งหนึ่ง และได้ถูกเรียกตัวเพื่อเข้ำรับกำรสัมภำษณ์งำน 

แต่เมื่อไปถึง กลับได้รับแต่ค�ำพูดท่ีลดทอนคุณค่ำควำมเป็นตัวตนตลอด 

กำรสัมภำษณ์ ก่อนที่จะทิ้งท้ำยว่ำ “คุณไปท�าอาชีพนางโชว์ ช่างแต่งหน้า 

หรือช่างเสริมสวย ที่เหมาะสมกับสาวประเภทสองอย่างคุณจะดีกว่า”

โดนัทไม่เสียใจที่ไม่ได้งำน แต่รู้สึกว่ำศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของตน

ถูกท�ำลำย โดนัทไม่ได้ดูถูกหรือไม่ชอบอำชีพนำงโชว์ ช่ำงแต่งหน้ำ หรือช่ำง

เสริมสวย โดนัทเพียงแค่ต้องกำรใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเรียนจบมำให้เป็น

ประโยชน์และเหมำะสมกับงำนเท่ำนั้น

โดนัทได้เล่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟัง รวมทั้งแลกเปล่ียนเรื่องรำว

ที่เพื่อน ๆ ประสบมำ จึงรู้ว่ำไม่ใช่แค่โดนัทเพียงคนเดียวที่ถูกกระท�ำแบบนี้

เพื่อนที่เป็นสำวประเภทสอง รวมถึงชำยรักชำย หรือหญิงรักหญิง ต่ำงล้วน

ต้องเผชิญกับปัญหำกำรถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศนี้พอ ๆ กันเมื่อได้มี

กำรเปิดเผยตัวตนออกมำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรปฏิเสธไม่ให้เข้ำท�ำงำน กำรปฏิบัติ 

อย่ำงไม่เป็นธรรม และสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนท่ีไม่เป็นมิตรระหว่ำง 

กำรจ้ำงงำน ท�ำให้หลำยคนต้องเลือกที่จะออกมำท�ำงำนอื่นแทนกำรท�ำงำน 

กระแสหลัก 
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โดนทักล่ำวทิง้ท้ำยว่ำ ไม่ว่ำตนจะเป็นเพศใดกต็ำม รวมถึงเพือ่นคนอืน่ ๆ

ที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศ ทุกคนต่ำงก็อยำกใช้ควำมรู ้ควำมสำมำรถ 

ที่ตนเองมีอยู่ได้อย่ำงเต็มสมรรถภำพ เพียงแค่สังคมเปิดโอกำสและยอมรับ

พวกเรำ

“สาวประเภทสอง”  
ถูกปฏิเสธการเข้าท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม 

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ 71

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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“หญิงรักหญิง”
ไมไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการจากคูชีวิตที่เปนขาราชการ
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“หญิงรักหญิง”
ไมไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการจากคูชีวิตที่เปนขาราชการ เรื่องเล่ำของมะลิ

“มะลิ” เล่ำว่ำ มีคู่ชีวิตคนรักเพศเดียวกันเป็นข้ำรำชกำรในหน่วยงำน 

ภำครัฐแห่งหนึ่ง ทั้งคู ่คบกันอย่ำงเปิดเผยต่อสังคม แต่ยังไม่สำมำรถ 

จดทะเบียนสมรสได้ เนื่องจำกยังไม่มีกฎหมำยรับรอง

ดังนั้นมะลิจึงไม่สำมำรถรับสิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรใด ๆ จำก

หน่วยงำนของคู่ชีวิตของตนเองได้เลย รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน 

และกำรใส่ช่ือผู้รับผลประโยชน์ในกำรท�ำประกันชีวิตหรือประกันภัยต่ำงๆ ได้

จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำว มะลิได้สอบถำมถึงกรณีท่ีไม่ได้รับควำม 

เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ แต่ทุกหน่วยงำนล้วนแจ้ง

กลับมำว่ำ “เมื่อใดที่รัฐอนุญาตให้มีการจดทะเบียนสมรสและมีการรับรอง

สิทธิในสถานะคู่ชีวิตระหว่างเพศเดียวกันได้ จึงจะสามารถด�าเนินการให้ได้”

ปัจจุบัน มะลิก็ด�ำเนินชีวิตคู่ต่อไปโดยยังไม่ได้รับสิทธิและสวัสดิกำร 

ใด ๆ เลย...
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“หญิงรกัหญิง”  
ไม่ได้รบัสิทธปิระโยชน์และสวสัดกิารจากคูช่วิีตที่เป็นข้าราชการ  

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทาง 

สังคมอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและมำตรกำรคุ้มครองทำง

สังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 17 สิทธิในการมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็น

ไปได้

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจตำมมำตรฐำน

สูงสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์เป็นองค์ประกอบ

พื้นฐำนของสิทธินี้
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หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ครอบครัวมีรูปแบบหลำกหลำย ห้ำมมิให้ครอบครัวใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว
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Emergency

ไมใชญาติ
ไมมีสิทธิ์

เซ็นตรับรอง

“หญิงรักหญิง”
ถูกปฏิเสธการใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลคูชีวิต
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Emergency

ไมใชญาติ
ไมมีสิทธิ์

เซ็นตรับรอง

“หญิงรักหญิง”
ถูกปฏิเสธการใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลคูชีวิต เรื่องเล่ำของดำว

“ดาว” นิยำมตนเองเป็นหญิงรักหญิงท่ีท�ำงำนเป็นพนักงำนรับจ้ำง 

อยู่ทำงภำคเหนือ โดยมีคนรักที่คบกันมำนำน 7 ปี และท�ำงำนที่เดียวกัน

วันหนึ่ง ดำวได้รับข่ำวจำกญำติว่ำให้ไปที่โรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอ

โดยด่วน เนื่องจำกคนรักของดำวประสบอุบัติเหตุรถจักรยำนยนต์พลิกคว�่ำ

เ ม่ือไปถึงดำวรู ้สึกเจ็บปวดเมื่อต ้องยืนมองคนรักนอนแน่นิ่ งหมดสต ิ

และมีเลือดไหลออกจำกบริเวณรูหู 

เนื่องจำกโรงพยำบำลประจ�ำอ�ำเภอมีขนำดเล็ก ไม่สำมำรถรองรับ 

กำรรักษำอำกำรของคนรักได้ หมอจึงท�ำกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้น 

และใส่ท่อช่วยหำยใจ ก่อนจะให้รถพยำบำลส่งต่อไปยังโรงพยำบำลใหญ ่

ในจังหวัดใกล้เคียง

เม่ือไปถึงโรงพยำบำลในจังหวัด หมอก็ได้ตรวจอำกำรเบื้องต้น 

ก่อนถำมหำ “ญำติ” ของผู้บำดเจ็บเพื่อลงนำมในหนังสือให้ควำมยินยอม 

ในกำรรักษำในกรณี ท่ีต ้องมีกำรผ ่ำตัดสมองเพรำะคนไข ้ไม ่รู ้สึกตัว 

ณ ขณะนั้น ควำมเจ็บปวดได้แล่นผ่ำนหัวใจดำวเป็นครั้งท่ีสองเมื่อหมอ 

บอกว่ำ “คุณไม่มีอ�านาจในการเซ็นยินยอม ต้องเป็นคนในสายเลือดเดียวกัน

หรือคู่สมรสตามกฎหมายเท่านั้น”

ซึ่งแม่ของคนรักนั้นสุขภำพไม่ค่อยแข็งแรงนักและชรำภำพมำกแล้ว

ต้องเดินทำงข้ำมจังหวัดมำเพื่อลงนำมในหนังสือให้ควำมยินยอม ท้ังสองได้

แต่เฝ้ำรอฟังผลตรวจและกำรเฝ้ำดูอำกำรหลังออกจำกห้อง CT สแกนสมอง 
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โดยไม่รู้ว่ำจะเกิดอะไรขึ้นบ้ำงและไม่สำมำรถท�ำอะไรได้เลย ต้องรอให้หมอ

ออกมำอธิบำยเพียงอย่ำงเดียว และต่อมำได้รับแจ้งจำกพยำบำลว่ำอำจต้อง

ผ่ำตัดสมอง ขอให้เตรียมตัวให้พร้อม ดำวรู้สึกอ่อนล้ำหมดแรงเพรำะต้อง

ดูแลทั้งคนรักและแม่ของคนรักควบคู่กันไป

เมื่อมำคิดทบทวนถึงเหตุกำรณ์ตอนนั้น ดำวรู ้สึกว ่ำไร ้หนทำง 

ไม่สำมำรถร้องขอควำมช่วยเหลือใด ๆ จำกใครได้เลย ต้องยอมจ�ำนนต่อ 

ทุกค�ำส่ังของหมอ ไม่มีกลไกหรือกำรรับรองคุ ้มครองใดจำกภำครัฐท่ีจะ 

ช่วยให้รู้สึกม่ันคงและปลอดภัย

ป ัจจุบัน ดำวและคนรักต ้องใช ้ชีวิตอยู ่ร ่วมกันด ้วยควำมกังวล 

ระแวดระวังและไม่ประมำท เพรำะหำกมีอุบัติเหตุร้ำยแรงใด ๆ เกิดข้ึน 

ดำวและคนรักตระหนักว่ำ ควำมเป็นคู ่ชีวิตที่ยังไม่ได้รับกำรคุ ้มครอง 

ตำมกฎหมำย ไม่สำมำรถท�ำให้กระบวนกำรรกัษำพยำบำลไม่ว่ำกรณีใด ๆ นัน้ 

รำบรื่นและเป็นธรรมได้เลย

“หญิงรกัหญิง”  
ถูกปฏิเสธการให้ความยินยอมในการรกัษาพยาบาลคู่ชวีิต 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 
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ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทาง 

สังคมอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและมำตรกำรคุ้มครองทำง

สังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 17 สิทธิในการมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็น

ไปได้

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจตำมมำตรฐำน

สูงสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์เป็นองค์ประกอบ

พื้นฐำนของสิทธินี้

หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ครอบครัวมีรูปแบบหลำกหลำย ห้ำมมิให้ครอบครัวใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว
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NO!

   “หญิงรักหญิง”
ถูกแพทยปฏิเสธการมีสวนรวม

กําหนดแนวทางการรักษาพยาบาลคูชีวิต
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NO!

   “หญิงรักหญิง”
ถูกแพทยปฏิเสธการมีสวนรวม

กําหนดแนวทางการรักษาพยาบาลคูชีวิต
เรื่องเล่ำของหวำน

“หวาน” เป็นข้ำรำชกำรและมีคนรักที่สุขภำพร่ำงกำยไม่แข็งแรงนัก

เหตุเกิดเมื่อคนรักของเธอมีอำกำรเจ็บป่วยร้ำยแรงซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

แต่แพทย์และเจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์ไม่รับฟังควำมคิดเห็น รวมทั้งไม่ยอม 

ให้เธอมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจเลือกแนวทำงกำรรักษำให้กับคนรัก 

หวำนเล่ำว่ำ เจ้ำหน้ำที่ทำงกำรแพทย์บอกว่ำหวำนเป็น “คนอ่ืน” กฎหมำย

ไม่อนุญำตให้คนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวร่วมตัดสินใจในกำรรักษำ

พยำบำลได้

หวำนรู ้สึกโกรธและอึดอัดมำก แต ่ด ้วยสถำนกำรณ ์ขณะนั้น 

หวำนต้องรีบติดต ่อให ้พ ่อและแม่ของคนรักเดินทำงมำโรงพยำบำล 

เพื่อด�ำเนินกำรตัดสินใจร่วมกับแพทย์ในกำรรักษำชีวิตคนรักไว้ ซึ่งระหว่ำงท่ี 

รอพ่อและแม่ของคนรักเดินทำงมำนั้น คนรักนอนหน้ำซีดและไม่มีสติ 

เนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำในกำรรักษำพยำบำล รวมถึงได้รับกำรปฏิบัต ิ

ที่ไม ่เหมำะสม เพียงเพรำะยังไม ่มีญำติมำร ่วมตัดสินใจในกำรรักษำ 

ก็ยิ่งท�ำให้หวำนรู้สึกโกรธมำกขึ้นที่ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้เลย

ทุกวันน้ี หวำนได้แต่รอคอยให้มีกฎหมำยท่ีรับรองสถำนะคู ่ชีวิต 

ของคนรักเพศเดียวกัน เพื่อให้คนรักเพศเดียวกันดังเช่นคู่ของเธอได้รับสิทธิ

ต่ำงๆ ท่ีเท่ำเทียมกันกับคู่ชีวิตคนรักต่ำงเพศ
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“หญิงรกัหญิง” ถูกแพทย์ปฏิเสธการมสี่วนร่วม 
ก�าหนดแนวทางการรกัษาพยาบาลคู่ชวีิต  

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทาง 

สังคมอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและมำตรกำรคุ้มครองทำง

สังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ

หลักการข้อ 17 สิทธิในการมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าท่ีเป็น

ไปได้

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจตำมมำตรฐำน

สูงสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ สุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์เป็นองค์ประกอบ

พื้นฐำนของสิทธินี้
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หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ครอบครัวมีรูปแบบหลำกหลำย ห้ำมมิให้ครอบครัวใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว
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ตัดผมสั้น
ผูกเนคไท
ใสกางเกง

“นักศึกษาหญิงขามเพศ”
ถูกบังคับใหแตงกายตามเพศกําเนิด

และถูกกดดันในการเรียนและการฝกงาน
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ตัดผมสั้น
ผูกเนคไท
ใสกางเกง

“นักศึกษาหญิงขามเพศ”
ถูกบังคับใหแตงกายตามเพศกําเนิด

และถูกกดดันในการเรียนและการฝกงาน
เรื่องเล่ำของพิมพ์

“พิมพ์” นักศึกษำระดับปริญญำตรีคณะครุศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัย

แห่งหนึ่งพำกเพียรศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงตั้งใจ ด้วยควำมหวังว่ำสักวันหนึ่ง 

จะได้ประกอบอำชีพครู อันเป็นควำมใฝ่ฝันตั้งแต่ครั้งเยำว์วัย แต่ยิ่งระยะเวลำ 

ของกำรศึกษำล่วงเลยไป พิมพ์กลับพบว่ำมันเป็นเรื่องยำกกว่ำเพื่อนนักศึกษำ

คนอื่น ๆ ที่คนข้ำมเพศอย่ำงพิมพ์จะประสบควำมส�ำเร็จในกำรเรียนคณะนี้

พิมพ์ทรำบดีว่ำปัญหำไม่ใช่เพรำะไม่มีควำมสำมำรถ แต่เป็นเพรำะรู้สึกว่ำ

ตนเองถูกเลือกปฏิบัติตลอดมำตั้งแต่วันแรก ๆ ที่ก้ำวเข้ำมำศึกษำในคณะนี้

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำจำรย์ผู ้สอนที่เลือกปฏิบัติต่อพิมพ์เพียงเพรำะพิมพ ์

เลือกท่ีจะแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์ทำงเพศของตนเองโดยแต่งกำยด้วย 

ชุดนักศึกษำหญิง 

ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำ พิมพ์ถูกอำจำรย์หลำยคนในคณะจ้องจับผิด 

และห้ำมไม่ให้แต่งกำยในชุดนักศึกษำหญิงในชั้นเรียน บำงคนเรียกมำ 

ว ่ำกล่ำวตักเตือนเป็นกำรส่วนตัวหลำยครั้ง จนสร้ำงควำมอึดอัดและ

หวำดระแวงให้กับพิมพ์อยู่เสมอ เนื่องจำกกลัวจะถูกต�ำหนิหรือถูกลงโทษ 

แต ่อย ่ำงไรก็ตำม พิมพ์ก็ยังยืนยันที่จะแต ่งกำยในชุดนักศึกษำหญิง 

อย่ำงเรียบร้อยและถูกต้องตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย
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ในห้องเรียน พิมพ์ยังประสบปัญหำในกำรมีปฏิสัมพันธ์กับอำจำรย์ 

ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ำเป็นเพรำะเพศสภำพหรือไม่ พิมพ์บอกว่ำ “จะด้วยอคติหรือ 

อย่างไรก็ไม่ทราบ แต่หนูรู ้สึกว่า อาจารย์ไม่อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับหน ู

เมื่อหนูแสดงความคิดเห็นหรือตอบค�าถามต่าง ๆ อาจารย์เหมือนไม่อยาก 

รับฟัง”

นอกจำกนี้ พิมพ์ยังประสบปัญหำในกำรใช้ห้องน�้ำ เพรำะพิมพ ์

ใช้ห้องน�้ำผู้หญิงเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทำงเพศที่แสดงออก ครั้งหนึ่ง

กลับถูกอำจำรย์เรียกพบเพื่อต่อว่ำ พร้อมแสดงหลักฐำนเป็นรูปถ่ำยขณะที่

พิมพ์ก�ำลังเดินเข้ำห้องน�้ำผู้หญิง

แม้ว่ำสภำพแวดล้อมดังกล่ำวจะท�ำให้รู ้สึกแย่ แต่พิมพ์ก็อดทนและ 

ตั้ งใจเรียนเรื่อยมำ และเ ม่ือถึงเวลำต ้องฝ ึกประสบกำรณ์วิชำชีพคร ู

ตำมหลักสูตรกำรศึกษำของคณะครุศำสตร์ พิมพ์กลับต้องถูกท้ำทำยอีกครั้ง

เมื่ออำจำรย์ผู ้ดูแลกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครูได้เรียกพิมพ์เข้ำพบและ 

กดดันให้ตัดผมสั้นและให้แต่งกำยเป็นผู้ชำยในขณะฝึกงำน ทั้งที่เรื่องนี้พิมพ ์

มีแผนรองรับไว้อยู ่แล้ว ด้วยกำรประนีประนอมยอมสวมวิกผมสั้นและ 

แต่งกำยเป็นผู้ชำย เพรำะจำกกำรหำข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบของมหำวิทยำลัย

พิมพ์เห็นว่ำไม่มีกฎข้อใดห้ำมนักศึกษำสวมวิกในกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ

อีกท้ังรุ่นพี่หญิงข้ำมเพศที่รู้จักยังบอกกับพิมพ์ว่ำในช่วงเวลำฝึกสอนสำมำรถ

แต่งกำยและสวมวิกได้โดยไม่มีปัญหำใด ๆ แต่เมื่อพิมพ์แจ้งให้อำจำรย์ทรำบ

กลับได้รับค�ำยืนยันว่ำไม่ให้สวมวิกและต้องตัดผมสั้นเท่ำนั้น ท�ำให้รู้สึกโกรธ

และรู้สึกว่ำต้องลุกขึ้นมำเพื่อต่อสู้และปกป้องสิทธิที่จะได้เป็นตัวของตัวเอง 

และสิ่งที่พิมพ์ต้องกำร คือ กฎหมำยที่สำมำรถเป็นแนวทำงสร้ำง

ควำมเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมของ

มหำวิทยำลัยให้เคำรพในตัวตนของหญิงข้ำมเพศ
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“นกัศึกษาหญิงข้ามเพศ” ถูกบงัคบัให้แต่งกายตามเพศก�าเนิด
และถูกกดดนัในการเรยีนและการฝึกงาน 

ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมสีทิธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

ทุกคนมสีทิธด้ิำนกำรศกึษำโดยได้รบักำรค�ำนงึถงึแต่ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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โรงเรียน

ยกเลิก
การ

ฝกสอน

“คนขามเพศ”
นักศึกษาครุศาสตรถูกยกเลิกการฝกสอน
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โรงเรียน

ยกเลิก
การ

ฝกสอน

“คนขามเพศ”
นักศึกษาครุศาสตรถูกยกเลิกการฝกสอน เรื่องเล่ำของนวลตอง

“นวลตอง” คนข้ำมเพศจำกชำยเป็นหญงิ ปัจจบุนัเป็นอำจำรย์ประจ�ำ 

ภำควิชำศิลปะของวิทยำลัยแห่งหนึ่ง ผู ้ซึ่งเป็นที่เคำรพนับถือของนักเรียน 

เป็นอย่ำงมำก แต่ใครจะรู ้ว่ำนวลตองเคยพบกับประสบกำรณ์อันเลวร้ำย 

ในสมัยท่ีเป็นอำจำรย์ฝึกสอน

นวลตองเล่ำว่ำ ตอนแรกทำงโรงเรียนท่ีรับอำจำรย์ฝึกสอนได้ตอบรับ 

กำรขอเข้ำฝึกสอนเป็นอย่ำงดี แต่เมื่อได้เข้ำไปท�ำกำรฝึกสอน นวลตอง 

กลับได้รับกำรปฏิบัติด้วยกำรแสดงท่ำทีที่ไม่ดีและเหยียดเพศต่ำง ๆ นำนำ

จำกอำจำรย ์ท ่ำนอื่น แม ้ว ่ ำจะวำงตัวและปฏิบัติหน ้ำที่อย ่ำงเต็มที่ 

บนจรรยำบรรณวิชำชีพครู แต่ทุกอย่ำงกลับลงเอยด้วยกำรที่โรงเรียน 

ท�ำหนังสือส่งตัวกลับ โดยใช้ถ้อยค�ำแสดงกำรขับไล่ไสส่งว่ำ “ขอส่งนิสิต

ปฏิบัติการสอน... ให้ไปปฏิบัติการสอนและฝึกวิชาชีพครูที่สถานศึกษาอื่น 

ให้เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของนิสิตฝึกสอน”

ซึ่งสุดท้ำย ทำงมหำวิทยำลัยได้ส่งนวลตองให้ไปท�ำกำรฝึกสอน 

ที่โรงเรียนแห่งอื่น แต่นวลตองไม่ได้นิ่งเฉยกับเรื่องดังกล่ำว ได้ร้องเรียนไปยัง 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษำธิกำร ฯลฯ ถึงแม้จะมีหนังสือ 

ส่งตัวกลับที่เป็นหนังสือรำชกำรที่มีเนื้อหำไม่เป็นธรรมและแสดงถึงกำร

เหยียดเพศอย่ำงชัดเจน แต่กลับไม่มีหน่วยงำนใดออกมำรับผิดชอบกับเรื่องนี้

แถมยังร่วมกันกล่ำวโทษให้นวลตองเป็นคนผิด ถึงข้ันข่มขู่ไปยังมหำวิทยำลัย

ที่ศึกษำอยู่ว่ำถ้ำไม่หยุดฟ้องร้องจะไม่ให้ผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
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นวลตองจ�ำเป็นต้องยอมจ�ำนนเพรำะเกรงว่ำจะส่งผลต่ออนำคต 

แต่ในใจก็ยังอยำกให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง อยำกให้ระบบรำชกำรมีกำรแก้ไข

กฎระเบียบท่ีไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ท่ีไม่เอื้ออ�ำนวย

ต่อสิทธิของบุคคลที่มีควำมหลำกหลำยทำงเพศในกำรประกอบวิชำชีพครู 

“คนข้ามเพศ” นักศึกษาครุศาสตร์ถูกยกเลิกการฝึกสอน 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมสิีทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

ทุกคนมสีทิธด้ิำนกำรศกึษำโดยได้รบักำรค�ำนงึถงึแต่ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ
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หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน
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รับบริจาคเลือด
NO!

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการบริจาคโลหิต 
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รับบริจาคเลือด
NO!

“สาวประเภทสอง”
ถูกปฏิเสธการบริจาคโลหิต เรื่องเล่ำของนำรี

“นารี” เป็นสำวประเภทสองประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว เธอม ี

ควำมประสงค์อยำกจะบริจำคเลือดเพื่อท�ำบุญให้แก่ผู้ป่วยท่ีต้องกำรใช้เลือด

เพื่อกำรรักษำ แต่กลับถูกปฏิเสธจำกเจ้ำหน้ำที่สภำกำชำดไทย

นำรีเล ่ำว ่ำ ก่อนที่จะไปบริจำคเลือดนั้น นำรีได้ศึกษำข้อมูลมำ 

เป็นอย่ำงดีว่ำถ้ำเป็นคนรักเพศเดียวกันจะบริจำคเลือดได้ก็ต่อเมื่อไม่มี 

เพศสัมพันธ์มำแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี แต่นำรีไม่มีเพศสัมพันธ์มำแล้ว 2 ปี 

จึงคิดว่ำคุณสมบัติน่ำจะผ่ำน อีกทั้งนำรีได้ไปตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเอชไอวี

และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์มำเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลเลือดเป็นปกติและไม่มี

อำกำรของโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ก่อนไปบริจำคเลือด

เม่ือไปถึงเจ้ำหน้ำท่ีพูดอย่ำงสุภำพว่ำ นำรีไม่สำมำรถบริจำคเลือดได ้

เพรำะตำมนโยบำยรับบริจำคโลหิตของสภำกำชำดไทยอ้ำงอิงจำกแนวปฏิบัติ 

ของ WHO ที่ไม ่รับบริจำคโลหิตจำก “กลุ ่มประชำกรท่ีมีควำมเสี่ยง 

ในกำรรับเชื้อ HIV สูง” กลุ ่มคนรักเพศเดียวกันอยู ่ในกลุ ่มดังกล ่ำว 

ซึ่งท�ำให้นำรีรู ้สึกแปลกใจ เพรำะเท่ำที่ทรำบนั้นไม่ว่ำผู ้ใดก็ติดเชื้อนี้ได้ 

หำกไม่ป้องกัน กำรที่นำรีมีเพศสัมพันธ์กับผู ้ชำยเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว แต่ก็ใช ้

ถุงยำงป้องกันและผลเลือดปกติ ท�ำไมจึงบริจำคไม่ได้? 
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จำกเหตุกำรณ์ดังกล่ำวท�ำให้นำรีรู้สึกแย่ และเฝ้ำตั้งค�ำถำมว่ำ “ท�าไม

เขาจึงไม่รับบริจาคเลือดของเรา? เลือดเราสกปรก หรือไม่เหมือนคนอื่น 

ตรงไหน? หรอืว่าน่ี เราก�าลงัถูกเลอืกปฏิบตัด้ิวยเหตทุีเ่ราเป็นสาวประเภทสอง”

“สาวประเภทสอง” ถูกปฏิเสธการบริจาคโลหิต  
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

restaurant
HOSPITAL
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“หญิงรักหญิง”
ถูกตํารวจไมรับแจงความกรณีคูชีวิตหายตัวไป

ไมใชญาติ
แจงความ
ไมได
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“หญิงรักหญิง”
ถูกตํารวจไมรับแจงความกรณีคูชีวิตหายตัวไป

ไมใชญาติ
แจงความ
ไมได

เรื่องเล่ำของเมษำ

“เมษา” และคนรักอยู ่ด ้วยกันเป ็นครอบครัวในบ้ำนเดียวกัน 

ด�ำเนินชีวิตร่วมกันแบบคู ่ชีวิตมำนำนนับปี แต่วันหนึ่งคนรักของเมษำ 

ได้หำยออกไปจำกบ้ำนและไม่สำมำรถติดต่อได้ ด้วยควำมกังวลและเป็นห่วง

เมษำจึงเดินทำงไปแจ้งควำมที่สถำนีต�ำรวจเพื่อให้ช่วยติดตำม

เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจกลับปฏิเสธและไม่รับแจ้งควำม โดยให้เหตุผลว่ำ 

เมษำไม่ได้เป็นบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับคนรักตำมกฎหมำย 

ท�ำให้เมษำรู ้สึกสับสน มึนงง และเสียใจกับค�ำตอบท่ีได้รับจำกเจ้ำหน้ำท่ี

ต�ำรวจ ในที่สุดเมษำต้องเดินทำงไปรับคุณแม่ของคนรักที่มีอำยุมำกแล้ว 

ให้มำแจ้งควำมเพื่อตำมหำคนรักของเมษำ เจ้ำหน้ำท่ีจึงจะยอมให้แจ้งควำม

เมษำได้แต่ตั้งค�ำถำมว่ำ เม่ือไรจะมีกฎหมำยท่ีสำมำรถคุ้มครองและ

รับรองสถำนะของคนรักเพศเดียวกันได้สักที
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“หญิงรกัหญิง” ถูกต�ารวจไม่รบัแจ้งความกรณคีู่ชวีิตหายตวัไป  
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ครอบครัวมีรูปแบบหลำกหลำย ห้ำมมิให้ครอบครัวใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว

restaurant
HOSPITAL
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เรือนจําชาย

“ผูหญิงขามเพศ”
ถูกจําคุกในเรือนจํารวมกับนักโทษชาย
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เรือนจําชาย

“ผูหญิงขามเพศ”
ถูกจําคุกในเรือนจํารวมกับนักโทษชาย เรื่องเล่ำของนำฏ

หลังจำกถูกศำลตัดสินจ�ำคุก อนำคตของ “นาฏ” ในวัย 20 ปี 

ก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป เพรำะต้องสูญเสียอิสรภำพเป็นเวลำถึง 16 ปี หน�ำซ�้ำ

ยังต้องเผชิญกับอีกปัญหำใหญ่ คือ กำรปรับตัวและใช้ชีวิตในเรือนจ�ำท่ียำก

และซับซ้อนกว่ำนักโทษทั่วไป เพรำะนำฏคือผู้หญิงข้ำมเพศ 

ด้วยเพศก�ำเนิดของนำฏที่เป็นเพศชำย และตำมกฎระเบียบของ

กฎหมำยไทยที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงเรื่องเพศสภำพและเพศวิถี ท�ำให้เรือนจ�ำที่นำฏ 

ต้องเข้ำไปอยู ่คือเรือนจ�ำชำย ซ่ึงต้องผ่ำนกระบวนกำรหลำย ๆ อย่ำง 

ทั้งกำรถูกค้นตัวก่อนเข้ำเรือนจ�ำที่ด�ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ชำย ถึงแม้นำฏ 

จะท้วงติงว่ำขอให้เจ้ำหน้ำที่หญิงเป็นผู ้ด�ำเนินกำรตรวจค้นเนื่องจำกตน 

ได้ปรับเปล่ียนร่ำงกำยเป็นผู้หญิงแล้ว ก็ไม่เป็นผลแต่อย่ำงใด หน�ำซ�้ำยังถูก

บังคับให้เปลือยกำยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ชำยและนักโทษชำยคนอื่น ๆ อีกด้วย

นอกจำกนี้ นำฏยังถูกกล้อนเส้นผมท่ีทะนุถนอมมำเป็นเวลำนำน

หลำยปี จนกลำยเป็นผมสั้นเกรียนแบบผู้ชำย กระบวนกำรเหล่ำนี้ท�ำให้นำฏ 

รู ้สึกแย่และอับอำยอย่ำงที่ไม่เคยเผชิญมำก่อนในชีวิต อีกท้ังรู ้สึกสูญเสีย 

ควำมมั่นใจและควำมเป็นตัวเองจนหมดสิ้น

นำฏมีหน้ำตำที่สะสวย ท�ำให้ตกเป็นที่จับจ้องของนักโทษชำยคนอื่นๆ 

ภำยในเรือนจ�ำ สร้ำงควำมรู้สึกที่ไม่ปลอดภัย หวั่นเกรง และหวำดระแวง 

อยู่ตลอดเวลำว่ำอำจจะถูกล่วงละเมิดในเนื้อตัวร่ำงกำย หรืออำจถูกล่วงละเมิด 

ทำงเพศได้ 
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แม้ว่ำต่อมำเรือ่งรำวของนำฏจะไปถงึผูท้ีท่�ำงำนเพือ่สทิธขิองคนข้ำมเพศ 

และส่งผลให้มีควำมช่วยเหลือจำกผู้คุมที่พยำยำมแยกกันนำฏออกมำจำก

นักโทษคนอื่น ๆ โดยเจ้ำหน้ำที่จัดให้มีสถำนที่เฉพำะให้กับนำฏได้ใช้ชีวิต 

ประจ�ำวัน แต่น่ันกลับไม่ได้ท�ำให้รู้สึกผ่อนคลำยขึ้นกับกำรใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ 

ได้เลย เพรำะสถำนที่ที่ จัดให้นำฏอยู ่นั้นกลับกลำยเป็นสถำนพยำบำล 

ที่มีแต่ผู้ป่วยไข้และผู้ที่ทุกข์ทรมำนกับโรคภัยต่ำง ๆ และน้อยคนนักท่ีนำฏ 

จะสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ ซ่ึงท�ำให้นำฏรู้สึกโดดเดี่ยว ซึมเศร้ำ หดหู่

เปรียบเสมือนอยู่ในคุกซ้อนคุกก็ไม่ต่ำงนัก

ทุกวันนี้ นอกจำกอิสรภำพแล้ว นำฏยังเฝ ้ำฝ ันถึงว ่ำสักวันจะมี

กฎหมำยที่รับรองสถำนะ “ผู้หญิงข้ำมเพศ” ในฐำนะผู้หญิงท่ีจะส่งผลให้นำฏ

ได้เข้ำไปอยู่ในที่จองจ�ำซึ่งปฏิบัติกับนำฏได้ดีขึ้น มีสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้น และ

สอดคล้องกับตัวตนที่นำฏเป็น

“ผู้หญิงข้ามเพศ” ถูกจ�าคุกในเรือนจ�าร่วมกบันกัโทษชาย 
ขดักบัหลกัสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตา คือ

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมีสิทธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ 103

หลักการข้อ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใด ย่อมมี

สิทธิในหลักประกันของบุคคล และมีสิทธิได ้รับควำมคุ ้มครองจำกรัฐ 

ให้ปลอดภัยจำกควำมรุนแรงหรืออันตรำยต่อร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำ

โดยเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

หลักการข้อ 8 สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม

ทุกคนมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงยุติธรรมและโดยเปิดเผย 

จำกคณะตุลำกำรที่มีอ�ำนำจ มีอิสระ และเป็นกลำงตำมท่ีก�ำหนดในกฎหมำย 

ในกำรพิจำรณำสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยในคดีฟ้องร้องหรือกำรด�ำเนิน

คดีอำญำ โดยปรำศจำกอคติหรือกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ

อัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 9 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

ระหว่างถูกควบคุมตัว

ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภำพต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงมีมนุษยธรรม

และเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

เป็นส่วนส�ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลแต่ละคน

หลักการข้อ 10 สิทธิในความเป็นอิสระจากการทรมาน และการปฏิบัติ 

หรือลงโทษในลักษณะทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท�าลาย 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ทุกคนมีสิทธิในควำมเป็นอิสระจำกกำรทรมำน และกำรปฏิบัติหรือ 

ลงโทษในลักษณะทำรุณโหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลำยศักดิ์ศรีควำม 

เป็นมนุษย์ รวมถึงที่อ้ำงสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ
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THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

THE APPLICATION OF  
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS  

LAW IN RELATION TO SEXUAL  
ORIENTATION AND GENDER IDENTITY
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หลักกำรยอกยำกำร์ตำ

ว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชน 
ระหว่ำงประเทศในประเด็นวิถีทำงเพศ 

และอัตลักษณ์ทำงเพศ
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INTRODUCTION TO 
THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

All human beings are born free and equal in dignity and  

rights. All human rights are universal, interdependent, indivisible  

and interrelated. Sexual orientation1 and gender identity2 are  

integral to every person’s dignity and humanity and must not be  

the basis for discrimination or abuse.

Many advances have been made toward ensuring that  

people of all sexual orientations and gender identities can live  

with the equal dignity and respect to which all persons are entitled.  

Many States now have laws and constitutions that guarantee  

the rights of equality and non-discrimination without distinction  

on the basis of sex, sexual orientation or gender identity.

1 Sexual orientation is understood to refer to each person’s capacity  

for profound emotional, affectional and sexual attraction to, and intimate  

and sexual relations with, individuals of a different gender or the same gender  

or more than one gender.
2 Gender identity is understood to refer to each person’s deeply felt  

internal and individual experience of gender, which may or may not correspond  

with the sex assigned at birth, including the personal sense of the body (which may  

involve, if freely chosen, modification of bodily appearance or function by medical,  

surgical or other means) and other expressions of gender, including dress,  

speech and mannerisms.
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บทน�ำ 
หลักกำรยอกยำกำร์ตำ

มนษุย์ทกุคนเกดิมำโดยอสิระและเสมอภำคกนัในศกัดิศ์รแีละสทิธต่ิำงๆ 

บรรดำสิทธิมนษุยชนทัง้หมดล้วนมคีวำมเป็นสำกล มคีวำมเชือ่มโยงเกีย่วพนักนั 

ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำกกันได้ “วิถีทำงเพศ1 (Sexual Orientation) 

และอัตลักษณ์ทำงเพศ2” (Gender Identity) เป็นส่วนส�ำคัญของศักดิ์ศร ี

และควำมเป็นมนุษย์ของแต่ละบุคคลและจักต้องไม่เป็นเหตุของกำรเลือก

ปฏิบัติหรือกำรกระท�ำทำรุณกรรม 

ปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำต่ำงๆ เป็นอันมำกในกำรให้หลักประกัน 

แก่ผู ้ที่มีวิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศต่ำงๆ ให้สำมำรถด�ำรงชีวิต 

อย่ำงมีศักด์ิศรีและได้รับควำมเคำรพอย่ำงเสมอภำคดังที่มนุษย์ทุกคน 

พึงมีสิทธิ ปัจจุบันรัฐต่ำงๆ จ�ำนวนมำกมีกฎหมำยและรัฐธรรมนูญท่ีเป็น 

หลักประกันถึงสิทธิต่ำงๆ ในควำมเสมอภำคและกำรห้ำมเลือกปฏิบัต ิ

โดยปรำศจำกควำมแตกต่ำงทำงด้ำนเพศ วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

1 “วิถีทำงเพศ” หรือ sexual orientation หมำยถึง กำรที่บุคคลหนึ่งรู้สึกดึงดูดสนใจ 

อย่ำงลุ่มลึกทั้งทำงอำรมณ์ ควำมรักใคร่ และทำงเพศ และมีสัมพันธภำพทำงเพศที่ดื่มด�่ำลึกซึ้ง

กับบุคคลซึ่งมีเพศสภำพ (gender) ที่แตกต่ำงไปหรือมีเพศสภำพเดียวกัน หรือมำกกว่ำ 

หนึ่งเพศสภำพ
2 “อัตลักษณ์ทำงเพศ” หรือ gender identity หมำยถึง ประสบกำรณ์ทำงเพศสภำพ 

(gender) อันเป็นปัจเจกและสำมำรถรู้สึกได้ในส่วนลึกของแต่ละบุคคล ซึ่งอำจสอดคล้อง 

หรือไม่ก็ได้กับเพศซึ่งได้ระบุไว ้เ ม่ือแรกเกิด รวมทั้งควำมรู ้สึกของบุคคลในร่ำงกำยตน 

(ซึง่อำจรวมถงึกำรเปลีย่นแปลงรปูลกัษณ์หรอืระบบกำรท�ำงำนของร่ำงกำย ด้วยวธีิทำงกำรแพทย์ 

ศัลยกรรม หรือวิธีกำรอ่ืนใด หำกเป็นกำรตัดสินใจเลือกโดยอิสระ) และกำรแสดงออกต่ำงๆ 

ทำงเพศสภำพ รวมทั้งกำรแต่งกำย ค�ำพูด และกริยำท่ำทำงต่ำงๆ
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Nevertheless, human rights violations targeted toward  

persons because of their actual or perceived sexual orientation or  

gender identity constitute a global and entrenched pattern of serious  

concern. They include extra-judicial killings, torture and ill-treatment,  

sexual assault and rape, invasions of privacy, arbitrary detention,  

denial of employment and education opportunities, and serious  

discrimination in relation to the enjoyment of other human rights.  

These violations are often compounded by experiences of other  

forms of violence, hatred, discrimination and exclusion, such as  

those based on race, age, religion, disability, or economic, social  

or other status.

Many States and societies impose gender and sexual  

orientation norms on individuals through custom, law and violence  

and seek to control how they experience personal relationships  

and how they identify themselves. The policing of sexuality remains  

a major force behind continuing gender-based violence and gender  

inequality.

The international system has seen great strides toward  

gender equality and protections against violence in society,  

community and in the family. In addition, key human rights  

mechanisms of  the United Nat ions have aff i rmed States’  

obligation to ensure effective protection of all persons from  

discrimination based on sexual orientation or gender identity.  

However, the international response to human rights violations  

based on sexual orientation and gender  identity has been  

fragmented and inconsistent. 
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อย่ำงไรก็ตำม กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งมุ่งกระท�ำต่อบุคคลต่ำงๆ

เพรำะสำเหตุควำมแตกต่ำงด้ำนวิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคล

ผู้นั้น ท้ังท่ีเป็นจริงหรือถูกผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง นับเป็นรูปแบบกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนท่ีฝังรำกลึกและเกิดขึ้นทั่วโลกอย่ำงน่ำกังวลยิ่ง รูปแบบกำรละเมิด

สิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้รวมถึง กำรกระท�ำวิสำมัญฆำตกรรม กำรทรมำน และ 

กำรปฏิบัติอย่ำงโหดร้ำย กำรกระท�ำรุนแรงทำงเพศและกำรข่มขืน กำรละเมิด 

ควำมเป็นส่วนบคุคล กำรกกัขังหน่วงเหนีย่วโดยพลกำร กำรปฏเิสธกำรจ้ำงงำน 

และโอกำสทำงกำรศึกษำ และกำรเลือกปฏิบัติอย่ำงร้ำยแรงในรูปแบบต่ำงๆ

ที่มีผลลิดรอนกำรมีสิทธิมนุษยชนอื่นๆ กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเหล่ำนี้ 

มักทวีควำมรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดร่วมกับกำรใช้ควำมรุนแรง ควำมเกลียดชัง 

กำรเลือกปฏิบัติ และกำรแบ่งแยกกีดกันรูปแบบอ่ืนๆ จำกสำเหตุต่ำงๆ เช่น

เชื้อชำติ อำยุ ศำสนำ ควำมพิกำร หรือสถำนะทำงเศรษฐกิจ สังคมหรืออื่นๆ

รัฐและสังคมจ�ำนวนมำกยัดเยียดก�ำหนดบรรทัดฐำนเรื่องเพศสภำพ

และวิถีทำงเพศให้กับบุคคล โดยใช้จำรีตประเพณี กฎหมำยและควำมรุนแรง

เป็นเครื่องมือและยังสรรหำวิธีควบคุมกำรมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ

กำรระบุอัตลักษณ์ของบุคคล กำรควบคุมทำงเพศเช่นนี้ยังคงเป็นแรงผลักดัน

ให้เกิดกำรใช้ควำมรุนแรงทำงเพศและควำมเหลื่อมล�้ำทำงเพศดังที่ผ่ำนมำ 

ในระบบสำกลได้ปรำกฏควำมก้ำวหน้ำไปสู่ควำมเสมอภำคทำงเพศ 

และกำรให้ควำมคุ ้มครองต่ำงๆ จำกควำมรุนแรงในสังคม ชุมชน และ 

ครอบครัว นอกจำกนี้กลไกหลักด้ำนสิทธิมนุษยชนของสหประชำชำต ิ

ยังได้ยืนยันถึงภำรกิจของรัฐทั้งหลำยในกำรให้หลักประกันควำมคุ้มครอง 

ท่ีมีประสทิธิภำพต่อบคุคลต่ำงๆ จำกกำรถกูเลอืกปฏบิตัด้ิวยสำเหตวุถิทีำงเพศ 

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ อย่ำงไรก็ตำมเสียงตอบรับจำกประชำคมโลกในเรื่อง

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศกลับมี

ควำมแตกต่ำงและไม่คงเส้นคงวำ 
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To address these deficiencies a consistent understanding  

of the comprehensive regime of  international human rights  

law and its application to issues of sexual orientation and gender  

identity is necessary. It is critical to collate and clarify State  

obligations under existing international human rights law, in order  

to promote and protect all human rights for all persons on the basis  

of equality and without discrimination.

The International Commission of Jurists and the International  

Service for Human Rights, on behalf of a coalition of human rights  

organisations, have undertaken a project to develop a set of  

international legal principles on the application of international 

law to human rights violations based on sexual orientation  

and gender identity to bring greater clarity and coherence to  

States’ human rights obligations.

A distinguished group of human rights experts has drafted,  

developed, discussed and refined these Principles. Following  

an experts’ meeting held at Gadjah Mada University in Yogyakarta,  

Indonesia from 6 to 9 November 2006, 29 distinguished experts  

from 25 countries with diverse backgrounds and expertise relevant  

to issues of human rights law unanimously adopted the Yogyakarta  

Principles on the Application of International Human Rights Law in  

relation to Sexual Orientation and Gender Identity.

The rapporteur of the meeting, Professor Michael O’Flaherty,  

has made immense contributions to the drafting and revision of the  

Principles. His commitment and tireless efforts have been critical  

to the successful outcome of the process. 
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เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่ำงๆ นี้ จึงมีควำมจ�ำเป็นต้องสร้ำงควำมเข้ำใจ 

ที่ตรงกันต่อระบบกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศอย่ำงครอบคลุม 

รวมถึงกำรน�ำไปใช้ในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ นอกจำกนี้ 

ยงัมคีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนทีจ่ะต้องสอบทำนและสร้ำงควำมชดัเจนในเรือ่งพนัธกจิ 

ของรัฐภำยใต้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่มีอยู่ เพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองบรรดำสิทธิมนุษยชนของทุกคนบนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและ

ปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ในฐำนะแนวร่วมขององค์กรสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ คณะกรรมกำร 

นักนิติศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Commission of Jurists) และ 

องค์กรเพื่อบริกำรและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (International 

Service for Human Rights) ได้รบัด�ำเนนิโครงงำนเพือ่พฒันำชดุหลกักำรต่ำงๆ 

ทำงกฎหมำยระหว่ำงประเทศ ทีว่่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยระหว่ำงประเทศต่อกรณี 

กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ เพื่อให้

เกิดควำมชัดเจนและควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมำกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับพันธกิจ

ด้ำนสิทธิมนุษยชนของรัฐต่ำงๆ 

ผู้เช่ียวชำญสทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบักำรยอมรบัเชือ่ถอืกลุม่หนึง่จงึได้จดัท�ำ 

ร่ำงพัฒนำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ไขปรับปรุงหลักกำรทั้งหลำย

เหล่ำนี้ และภำยหลังกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญท่ีจัดข้ึน ณ มหำวิทยำลัย Gadjah 

Mada ในเมืองยอกยำกำร์ตำ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่ำงวันที่ 6 ถึง 

9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชำญที่ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือ 29 คน 

จำก 25 ประเทศที่มีพื้นฐำนแตกต่ำงกนัและมคีวำมเชีย่วชำญในประเด็นต่ำงๆ

ของกฎหมำยสิทธิมนุษยชน มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำรรับรอง “หลักกำร 

ยอกยำกำร์ตำว่ำด้วยกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหวำ่งประเทศในประเด็น

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ” 

ศำสตรำจำรย์ Michael O’Flaherty ผู้รำยงำนผลกำรประชุม เป็นผู้มี

คุณูปกำรเป็นอย่ำงย่ิงในกำรร่ำงและแก้ไขหลักกำรยอกยำกำร์ตำ ควำมทุ่มเท

และอุตสำหะของท่ำนมีผลอย่ำงยิ่งต่อควำมส�ำเร็จของกระบวนกำรนี้
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The Yogyakarta Principles address a broad range of human  

rights standards and their application to issues of sexual orientation  

and gender identity. The Principles affirm the primary obligation of  

States to implement human rights. Each Principle is accompanied  

by detailed recommendations to States. The experts also emphasise,  

though, that all actors have responsibilities to promote and protect  

human rights. Additional recommendations are addressed to other  

actors, including the UN human rights system, national human  

rights institutions, the media, non-governmental organisations,  

and funders.

The experts agree that the Yogyakarta Principles reflect  

the existing state of international human rights law in relation to  

issues of sexual orientation and gender identity. They also  

recognise that States may incur additional obligations as human  

rights law continues to evolve.

The Yogyakarta Principles affirm binding international legal  

standards with which all States must comply. They promise a  

different future where all people born free and equal in dignity  

and rights can fulfil that precious birthright.

Sonia Onufer Correa               Vitit Muntarbhorn

    Co-Chairperson                 Co-Chairperson
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หลกักำรยอกยำกำร์ตำกล่ำวครอบคลมุถงึมำตรฐำนสทิธมินษุยชนต่ำงๆ 

และกำรน�ำไปใช้ในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ หลักกำร 

ทัง้หลำยเหล่ำน้ียนืยนัพนัธกจิหลกัของรฐัทัง้หลำยในกำรบังคบัใช้สทิธมินษุยชน 

หลักกำรแต่ละข้อยังมีข้อแนะน�ำโดยละเอียดต่อรัฐ นอกจำกนี้ ผู้เชี่ยวชำญ

กลุ่มน้ียังได้เน้นย�้ำว่ำ ทุกภำคส่วนล้วนต่ำงมีควำมรับผิดชอบในกำรส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อผู้มีบทบำทอื่นๆ 

รวมถึงระบบสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ สถำบันด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ระดับชำติ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนำเอกชน และผู้ให้ทุนสนับสนุนต่ำงๆ

ผู้เชี่ยวชำญกลุ่มน้ีเห็นพ้องว่ำ หลักกำรยอกยำกำร์ตำสะท้อนสถำนะ

ปัจจุบันของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศในประเด็นวิถีทำงเพศ

และอัตลักษณ์ทำงเพศ และยังตระหนักว่ำรัฐต่ำงๆ ยังอำจมีพันธกิจติดตำม

มำอีกตรำบเท่ำที่กฎหมำยสิทธิมนุษยชนยังคงมีวิวัฒนำกำรต่อไป

หลักกำรยอกยำกำร์ตำยืนยันถึงมำตรฐำนกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 

ท่ีมีผลผูกพันบรรดำรัฐต่ำงๆ ให้ปฏิบัติตำม หลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี ้

ให้สัญญำถึงอนำคตที่แตกต่ำงจำกปัจจุบัน ที่ซึ่งมนุษย์ทุกคนที่เกิดมำ 

โดยอิสระและเสมอภำคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่ำงๆ จะสำมำรถบรรลุได ้

ถึงสิทธิโดยก�ำเนิดอันมีค่ำนั้น

Sonia Onufer Correa และวิทิต มันตำภรณ์ 

                  ประธำนร่วม
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PREAMBLE

We, the International Panel of Experts 
in International Human Rights Law 

and on Sexual Orientation and Gender Identity:

RECALLING that all human beings are born free and equal  

in dignity and rights, and that everyone is entitled to the enjoyment  

of human rights without distinction of any kind, such as race, colour,  

sex, language, religion, political or other opinion, national or social  

origin, property, birth or other status;

DISTURBED that violence, harassment, discrimination,  

exclusion, stigmatisation and prejudice are directed against persons  

in all regions of the world because of their sexual orientation  

or gender identity, that these experiences are compounded by  

discrimination on grounds including gender, race, age, religion,  

disability, health and economic status, and that such violence,  

harassment, discrimination, exclusion, stigmatisation and prejudice  

undermine the integrity and dignity of those subjected to these  

abuses, may weaken their sense of self-worth and belonging  

to their community, and lead many to conceal or suppress  

their identity and to live lives of fear and invisibility 
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ค�ำปรำรภ

พวกเรา คณะผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ 
ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

และวิถทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ

ระลึกถึง ว ่ำมนุษย ์ทุกคนเกิดมำโดยอิสระและเสมอภำคกัน 

ในศักดิ์ศรีและสิทธิต่ำงๆ และทุกคนมีสิทธิในสิทธิมนุษยชนโดยปรำศจำก

ควำมแตกต่ำงไม่ว่ำในด้ำนใด ดังเช่น เชื้อชำติ สีผิว เพศ ภำษำ ศำสนำ 

ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือทำงอื่นชำติก�ำเนิด เผ่ำพันธุ ์ ทรัพย์สิน 

ก�ำเนิด หรือสถำนะอื่นใด 

มีความวิตก ว่ำมีกำรมุ ่งใช้ควำมรุนแรง รังควำญ เลือกปฏิบัติ 

แบ่งแยก กีดกัน ตีตรำ หรือมีอคติต ่อบุคคลในทั่วทุกภูมิภำคของโลก 

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ อีกทั้งยังทวีควำมรุนแรงขึ้น 

เม่ือเกิดร่วมกับกำรเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุอื่นๆ รวมถึงเพศ เชื้อชำติ อำย ุ

ศำสนำ ควำมพิกำร สถำนะด้ำนสุขภำพ และเศรษฐกิจ กำรใช้ควำมรุนแรง 

กำรรังควำญ กำรเลือกปฏิบัติ กำรแบ่งแยกกีดกัน กำรตีตรำ หรืออคต ิ

ดังกล่ำวบ่ันทอนบูรณภำพและศักดิ์ศรีของบุคคลดังกล่ำวท่ีตกอยู ่ภำยใต้ 

กำรกระท�ำทำรุณต่ำงๆ ทั้งอำจบ่อนท�ำลำยควำมเชื่อในคุณค่ำของตนและ

ควำมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน และยังอำจน�ำไปสู่กำรปกปิดหรือเก็บระงับ

อัตลักษณ์ของตน และกำรมีชีวิตอย่ำงหวำดกลัวและซ่อนเร้น
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AWARE that historically people have experienced these human  

rights violations because they are or are perceived to be lesbian, gay  

or bisexual, because of their consensual sexual conduct with persons  

of the same gender or because they are or are perceived to be  

transsexual, transgender or intersex or belong to social groups  

identified in particular societies by sexual orientation or gender identity;

UNDERSTANDING ‘sexual orientation’ to refer to each  

person’s capacity for profound emotional, affectional and sexual  

attraction to, and intimate and sexual relations with, individuals of  

a different gender or the same gender or more than one gender;

UNDERSTANDING ‘gender identity’ to refer to each person’s  

deeply felt internal and individual experience of gender, which may  

or may not correspond with the sex assigned at birth, including the  

personal sense of the body (which may involve, if freely chosen,  

modification of bodily appearance or function by medical, surgical or  

other means) and other expressions of gender, including dress,  

speech and mannerisms;

OBSERVING that international human rights law affirms that  

all persons, regardless of sexual orientation or gender identity, are  

entitled to the full enjoyment of all human rights, that the application  

of existing human rights entitlements should take account of the  

specific situations and experiences of people of diverse sexual  

orientations and gender identities, and that in all actions concerning  

children the best interests of the child shall be a primary consideration  

and a child who is capable of forming personal views has the right  

to express those views freely, such views being given due weight in  

accordance with the age and maturity of the child; 
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ตระหนกั ว่ำทีผ่่ำนมำมผีูค้นถกูละเมดิสทิธมินษุยชน เพรำะควำมเป็น 

หรือถูกผู้อื่นเข้ำใจว่ำเป็น หญิงรักหญิง ชำยรักชำย หรือคนรักสองเพศ หรือ 

เพรำะมีเพศสมัพนัธ์ในลกัษณะยนิยอมพร้อมใจกบัคนเพศเดยีวกนั หรอืเพรำะ 

ควำมเป็นหรือถูกผู้อื่นเข้ำใจว่ำเป็น กะเทย บุคคลแปลงเพศ บุคคลข้ำมเพศ 

หรือบุคคลที่มีอวัยวะทั้งสองเพศ หรือเพรำะกำรอยู ่หรือถูกผู้อื่นเข้ำใจว่ำ 

อยู่ในกลุ ่มทำงสังคมต่ำงๆ ที่ถูกสังคมก�ำหนดตำมวิถีทำงเพศ และ/หรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ

เข้าใจ ว่ำ “วิถีทำงเพศ” หมำยถึง กำรท่ีบุคคลหนึ่งรู้สึกดึงดูดสนใจ

อย่ำงลุ่มลึกทั้งทำงอำรมณ์ ควำมรักใคร่ และทำงเพศ และมีสัมพันธภำพ 

ทำงเพศท่ีดื่มด�่ำลึกซึ้งกับบุคคลซึ่งมีเพศสภำพที่แตกต่ำงไป หรือมีเพศสภำพ

เดียวกัน หรือมำกกว่ำหนึ่งเพศสภำพ 

เข้าใจ ว่ำ “อตัลกัษณ์ทำงเพศ” หมำยถงึ ประสบกำรณ์ทำงเพศสภำพ 

อันเป็นปัจเจกและสำมำรถรู ้สึกได้ในส่วนลึกของแต่ละบุคคล ซึ่งอำจ

สอดคล้องหรือไม่ก็ได้กับเพศซ่ึงได้ระบุไว้เมื่อแรกเกิด รวมทั้งควำมรู ้สึก 

ของบุคคลในร่ำงกำยตน (ซึ่งอำจรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงรูปลักษณ์หรือระบบ 

กำรท�ำงำนของร่ำงกำยด้วยวิธีทำงกำรแพทย์ ศัลยกรรม หรือวิธีกำรอื่นใด 

หำกเป็นกำรตดัสนิใจเลอืกโดยอสิระ) และกำรแสดงออกต่ำงๆ ทำงเพศสภำพ 

รวมทั้ง กำรแต่งกำยค�ำพูด และกริยำท่ำทำงต่ำงๆ

ตั้งข้อสังเกต ว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศยืนยันว่ำ 

บุคคลทุกคนต่ำงมีสิทธิในสิทธิมนุษยชนทั้งมวลอย่ำงสมบูรณ์ โดยไม่ข้ึนกับ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ กำรใช้สิทธิในทำงกฎหมำยด้ำนสิทธิ

มนุษยชนที่มีอยู่นั้น ควรค�ำนึงถึงสภำวะและประสบกำรณ์เฉพำะของผู้คนที่มี

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย กำรกระท�ำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

เด็กนั้น จะต้องพิจำรณำก่อนเป็นอันดับแรกถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และ

ในกรณีที่เด็กมีวุฒิภำวะเพียงพอก็ให้เด็กมีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็น

อย่ำงอิสระ และต้องให้น�้ำหนักต่อควำมคิดเห็นนั้นตำมสมควรแก่วัยและ 

วุฒิภำวะของเด็ก 
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NOTING that  international human rights  law imposes  

an absolute prohibition of discrimination in regard to the full  

enjoyment of all human rights, civil, cultural, economic, political  

and social, that respect for sexual rights, sexual orientation  

and gender identity  is  integral to the realisation of equality  

between men and women and that States must take measures  

to seek to eliminate prejudices and customs based on the  

idea of the inferiority or the superiority of one sex or on stereotyped  

roles for men and women, and noting further that the international  

community has recognised the right of persons to decide freely  

and responsibly on matters related to their sexuality, including  

sexual and reproductive health, free from coercion, discrimination,  

and violence;

RECOGNISING that there is significant value in articulating  

in a systematic manner international human rights law as applicable  

to  the  l ives and experiences of persons of diverse sexual  

orientations and gender identities;

ACKNOWLEDGING that this articulation must rely on the  

current state of international human rights law and will require  

revision on a regular basis in order to take account of developments  

in that law and its application to the particular lives and experiences  

of persons of diverse sexual orientations and gender dentities over  

time and in diverse regions and countries.
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ต้ังข้อสังเกต ว่ำกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศมีข้อห้ำม 

อย่ำงเด็ดขำดต่อกำรเลือกปฏิบัติในกำรใช้บรรดำสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ 

ท้ังในด้ำนสิทธิพลเมือง วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม 

กำรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิทำงเพศและวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

เป็นส่วนส�ำคัญยิ่งในกำรก่อให้เกิดควำมเสมอภำคระหว่ำงชำยและหญิง และ

รัฐต่ำงๆ ต้องด�ำเนินมำตรกำรแสวงหำวิธีก�ำจัดอคติหรือจำรีตประเพณีใดๆ 

ท่ีมีรำกฐำนจำกควำมคดิว่ำเพศหนึง่เพศใดมคีวำมเหนอืกว่ำหรอืต�ำ่กว่ำเพศอืน่ 

หรือกำรก�ำหนดบทบำทเหมำรวมให้กับชำยและหญิง อีกท้ังยังตั้งข้อสังเกตว่ำ 

ประชำคมระหว่ำงประเทศได้รับรองสิทธิของบุคคลในกำรตัดสินใจอย่ำงอิสระ 

และรับผิดชอบในเร่ืองเกี่ยวกับเพศวิถีของตน รวมถึงสุขภำพทำงเพศและ

อนำมัยเจริญพันธุ์ โดยปรำศจำกกำรบังคับขู่เข็ญ กำรเลือกปฏิบัติ และกำรใช้

ควำมรุนแรง 

ตระหนัก ว่ำกำรสร้ำงควำมชัดเจนอย่ำงเป็นระบบให้กับกฎหมำย

สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตและประสบกำรณ์ต่ำงๆ

ของบุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยนั้น ถือเป็นคุณค่ำ

ที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง

ยอมรับ ว่ำกำรสร้ำงควำมชัดเจนนี้จ�ำเป็นต้องขึ้นอยู ่กับสถำนะ

ปัจจุบันของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และจ�ำเป็นต้องได้รับ 

กำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อค�ำนึงถึงพัฒนำกำรของกฎหมำยดังกล่ำวและ 

กำรน�ำไปใช้ต่อชีวิตและประสบกำรณ์ของบุคคลท่ีมีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ 

ทำงเพศหลำกหลำย ท้ังในกำลเวลำและในภูมิภำคและประเทศท่ีมีควำม 

แตกต่ำงกัน
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FOLLOWING AN EXPERTS’ MEETING HELD IN  
YOGYAKARTA, INDONESIA, FROM 6 TO 9 NOVEMBER  

2006, HEREBY ADOPT THESE PRINCIPLES: 

PRINCIPLE 1 THE RIGHT TO THE UNIVERSAL ENJOYMENT  

OF HUMAN RIGHTS

All human beings are born free and equal in dignity and rights.  

Human beings of all sexual orientations and gender identities  

are entitled to the full enjoyment of all human rights.

States shall:

A. Embody the principles of the universality, interrelatedness,  

interdependence and indivisibility of all human rights in their national  

constitutions or other appropriate legislation and ensure the  

practical realisation of the universal enjoyment of all human rights;

B. Amend any legislation, including criminal law, to ensure  

its consistency with the universal enjoyment of all human rights;

C. Undertake programmes of education and awareness to  

promote and enhance the full enjoyment of all human rights by al 

persons, irrespective of sexual orientation or gender identity;

D. Integrate within State policy and decision-making a  

pluralistic approach that recognises and affirms the interrelatedness  

and indivisibility of all aspects of human identity including sexual  

orientation and gender identity. 
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หลังจำกกำรประชุมผู้เชี่ยวชำญที่จัดขึ้น ณ  เมืองยอกยำกำร์ตำ  
ประเทศอนิโดนีเซีย ระหว่ำงวนัท่ี 6 ถงึ 9 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2549  

พวกเรำจึงขอรับรองในหลักกำรต่อไปนี้ 

หลักการข้อ 1 สิทธิในสิทธิมนุษยชนที่เป็นสากล

ทุกคนเกิดมำพร้อมเสรีภำพและด้วยศักดิ์ศรีและสิทธิเสมอภำคกัน

มนุษย์ท่ีมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศทุกรูปแบบล้วนมีสิทธิในบรรดำ

สิทธิมนุษยชนทั้งมวลเช่นเดียวกัน

รัฐจัก :

1) บรรจุหลักกำรควำมเป็นสำกล ควำมเชื่อมโยงเกี่ยวพันซึ่งกัน 

และกันอย่ำงไม่สำมำรถแยกจำกกันได้ของสิทธิมนุษยชนท้ังมวลลงใน

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยอื่นที่เหมำะสม และท�ำให้หลักกำรสิทธิมนุษยชน

ท้ังมวลท่ีเป็นสำกลบังเกิดผลในทำงปฏิบัติอย่ำงแท้จริง

2) แก้ไขกฎหมำยใดๆ รวมทั้งกฎหมำยอำญำ ให้สอดคล้องกับ 

หลักกำรสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเป็นสำกล

3) ให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำมตระหนัก เพื่อส่งเสริมและ 

ยกระดับควำมมีสทิธิของบคุคลทุกคนในสทิธิมนษุยชนท่ีเป็นสำกลโดยไม่ข้ึนกบั 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

4) บูรณำกำรแนวทำงพหุนิยมที่รับรองและยืนยันควำมเชื่อมโยง 

อย่ำงไม่อำจแยกจำกกันได้ระหว่ำงด้ำนต่ำงๆ ของอัตลักษณ์มนุษย์ รวมท้ังวิถี

ทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ เข้ำไปในนโยบำยและกระบวนกำรตัดสินใจ

ของรัฐ 
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PRINCIPLE 2 THE RIGHTS TO EQUALITY AND NON- 

DISCRIMINATION

Everyone is entitled to enjoy all human rights without  

discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity.  

Everyone is entitled to equality before the law and the equal  

protection of the law without any such discrimination whether or not  

the enjoyment of another human right is also affected. The law  

shall prohibit any such discrimination and guarantee to all persons  

equal and effective protection against any such discrimination.

Discrimination on the basis of sexual orientation or gender  

identity includes any distinction, exclusion, restriction or preference  

based on sexual orientation or gender identity which has the purpose  

or effect of nullifying or impairing equality before the law or the  

equal protection of the law, or the recognition, enjoyment or exercise,  

on an equal basis, of all human rights and fundamental freedoms.  

Discrimination based on sexual orientation or gender identity may be,  

and commonly is, compounded by discrimination on other grounds  

including gender, race, age, religion, disability, health and economic  

status.

States shall:

A. Embody the principles of equality and non-discrimination  

on the basis of sexual orientation and gender identity in their  

national constitutions or other appropriate legislation, if not yet  

incorporated therein, including by means of amendment and  

interpretation, and ensure the effective realisation of these principles; 



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ 125

หลักการข้อ 2 สิทธิในความเสมอภาค และการห้ามเลือกปฏิบัติ

ทุกคนมสีทิธไิด้รบัควำมคุม้ครองสทิธมินษุยชนอย่ำงสมบรูณ์โดยไม่ถูก 

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ทุกคนมีสิทธิใน

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และในกำรได้รบัควำมคุม้ครองทำงกฎหมำย 

อย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบตัดิงักล่ำว ไม่ว่ำสทิธิมนษุยชนอืน่ใด 

จะถูกกระทบหรือไม่ก็ตำม กฎหมำยต้องห้ำมกำรเลือกปฏิบัติในลักษณะ 

ดังกล่ำว และรับประกันควำมคุ้มครองมนุษย์ทุกคนจำกกำรเลือกปฏิบัติ 

ดังกล่ำวอย่ำงเสมอภำคและได้ผล

กำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

หมำยรวมถึงกำรแบ่งแยก กีดกัน ยกเว้น จ�ำกัด หรือเลือกที่รักมักที่ชัง 

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ อันมีจุดประสงค์หรือมีผลท�ำให้ 

ควำมเสมอภำคภำยใต้กฎหมำยหรอืควำมคุ้มครองทำงกฎหมำยอย่ำงเสมอภำค 

หรือกำรยอมรับสิทธิ กำรมีสิทธิ หรือกำรใช้สิทธิมนุษยชนและเสรีภำพ 

พื้นฐำนท้ังมวลบนพื้นฐำนของควำมเท่ำเทียม ต้องหมดสิ้นหรือบกพร่องไป 

กำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศอำจจะ 

และมักจะทวีควำมรุนแรงเม่ือเกิดพร้อมกับกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุอื่นๆ

รวมท้ัง เพศ เชื้อชำติ อำยุ ศำสนำ ควำมพิกำร สถำนะด้ำนสุขภำพ และ

ฐำนะทำงเศรษฐกิจ

รัฐจัก :

1) บรรจุหลักกำรควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐำน

ของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศลงในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำยอื่น 

ที่เหมำะสมหำกยังไม่มีบัญญัติอยู่แล้ว รวมท้ังแก้ไขและตีควำมรัฐธรรมนูญ

เพื่อให้หลักกำรดังกล่ำวนี้บังเกิดผลอย่ำงแท้จริง 
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B. Repeal criminal and other legal provisions that prohibit  

or are, in effect, employed to prohibit consensual sexual activity  

among people of the same sex who are over the age of consent,  

and ensure that an equal age of consent applies to both same-sex  

and different-sex sexual activity;

C. Adopt appropriate  legislat ive and other measures  

to prohibit and eliminate discrimination in the public and private  

spheres on the basis of sexual orientation and gender identity;

D. Take appropr ia te measures  to secure adequate  

advancement of persons of diverse sexual orientations and  

gender identities as may be necessary to ensure such groups or  

indiv iduals equal enjoyment or exercise of human r ights.  

Such measures shall not be deemed to be discriminatory;

E. In all their responses to discrimination on the basis  

of sexual orientation or gender identity, take account of the manner  

in which such discrimination may intersect with other forms of  

discrimination;

F. Take all appropriate action, including programmes of  

education and training, with a view to achieving the elimination  

of prejudicial or discriminatory attitudes or behaviours which are  

related to the idea of the inferiority or the superiority of any sexual  

orientation or gender identity or gender expression. 
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2) ยกเลิกบทบัญญัติทำงอำญำหรือกฎหมำยอื่นๆ ที่ห้ำมหรือใช ้

เพื่ อให ้ มีผลห ้ำมกำรมี เพศสัมพันธ ์อย ่ำงยินยอมพร ้อมใจระหว ่ำง 

คนเพศเดียวกันที่มีอำยุครบตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้ม ี

เพศสัมพันธ ์ได ้  และกฎหมำยต ้องก�ำหนดเกณฑ์อำยุที่อนุญำตให ้มี 

เพศสัมพันธ์ได้ไว้เท่ำกันส�ำหรับกรณีเพศสัมพันธ์ระหว่ำงเพศเดียวกัน 

หรือต่ำงเพศ 

3) น�ำมำตรกำรทำงนิติบัญญัติหรือมำตรกำรอ่ืนๆ มำใช้ เพื่อห้ำม 

และขจัดกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ท้ังในภำครัฐและเอกชน 

4) ใช้มำตรกำรที่เหมำะสมในกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กับบุคคลท่ีมี

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อให้กลุ่ม 

หรือบุคคลดังกล่ำวสำมำรถมีและใช้สิทธิมนุษยชนได้อย่ำงเสมอภำค  

จักไม่ถือว่ำมำตรกำรดังกล่ำวเป็นกำรเลือกปฏิบัติ 

5) ระลึกไว้เสมอในกำรแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหต ุ

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ว่ำกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุดังกล่ำว 

อำจเกิดร่วมกับกำรเลือกปฏิบัติรูปแบบอื่นๆ 

6) ใช้มำตรกำรที่เหมำะสม รวมทั้งกำรให้กำรศึกษำและกำรฝึกอบรม

เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดผลในกำรก�ำจัดอคติ ทัศนคติ หรือพฤติกรรมเลือกปฏิบัต ิ

ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดที่ว่ำวิถีทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ หรือกำรแสดงออก

ทำงเพศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีควำมเหนือกว่ำหรือต�่ำกว่ำรูปแบบอื่น 
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PRINCIPLE 3 THE RIGHT TO RECOGNITION BEFORE  

THE LAW

Everyone has the right  to recognit ion everywhere as  

a person before the law. Persons of diverse sexual orientations  

and gender identities shall enjoy legal capacity in all aspects  

of life. Each person’s self-defined sexual orientation and gender  

identity is integral to their personality and is one of the most basic  

aspects of self-determination, dignity and freedom. No one shall  

be  forced  to undergo medica l procedures,  inc lud ing sex  

reassignment surgery, steril isation or hormonal therapy, as  

a requirement for  legal recognition of their gender identity.  

No status, such as marriage or parenthood, may be invoked as  

such to prevent the legal recognition of a person’s gender identity.  

No one shall be subjected to pressure to conceal, suppress  

or deny their sexual orientation or gender identity.

States shall:

A. Ensure that all persons are accorded legal capacity in  

civil matters, without discrimination on the basis of sexual orientation  

or gender identity, and the opportunity to exercise that capacity,  

including equal rights to conclude contracts, and to administer,  

own, acquire (including through inheritance), manage, enjoy and  

dispose of property;

B. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to fully respect and legally recognise each person’s  

self-defined gender identity; 
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หลักการข้อ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำย ในฐำนะบุคคล 

ในทุกแห่งหน บุคคลที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยต้องมี

สิทธิทำงกฎหมำยในทุกด้ำนของชีวิต วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ที่แต่ละคนก�ำหนดเองเป็นส่วนส�ำคัญของบุคลิกภำพ และเป็นปัจจัยพื้นฐำน

ส�ำคัญท่ีสุดอย่ำงหนึ่งของกำรลิขิตชีวิต ศักดิ์ศรี และเสรีภำพของแต่ละคน 

ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกบีบบังคับให้ต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ รวมถึง 

กำรผ่ำตัดแปลงเพศ กำรท�ำหมัน หรือกำรรักษำด้วยฮอร์โมน เพื่อให้ได ้

กำรรับรองอัตลักษณ์ทำงเพศตำมกฎหมำย ห้ำมน�ำเอำสถำนะอื่นๆ เช่น 

กำรเป็นคู ่สมรสหรือบุพกำรีมำใช้อ้ำงเพื่อกีดกันมิให้อัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รับกำรรับรองตำมกฎหมำย ห้ำมมิให้ผู ้ใด 

ถูกกดดันให้ต้องปิดบัง เก็บระงับ หรือปฏิเสธวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศของตน

รัฐจัก :

1) ให้ทุกคนได้รับสิทธิทำงกฎหมำย โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ

จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และมีโอกำสให้ได้ใช้สิทธินั้น 

รวมถึงมีสิทธิเสมอภำคในกำรท�ำสัญญำ และดูแล ถือกรรมสิทธิ ได้รับ 

(รวมท้ังโดยมรดกตกทอด) จัดกำร ใช้ประโยชน์ และจ�ำหน่ำยจ่ำยโอน 

ทรัพย์สมบัติ

2) ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อให้ 

อัตลักษณ์ทำงเพศที่แต่ละบุคคลเลือกเองได้รับควำมเคำรพและรับรอง 

ตำมกฎหมำยอย่ำงสมบูรณ์ 
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C. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that procedures exist whereby all State-issued  

identity papers which indicate a person’s gender/sex -- including  

birth certificates, passports, electoral records and other documents --  

reflect the person’s profound self-defined gender identity;

D. Ensure that such procedures are efficient, fair and  

non-discriminatory, and respect the dignity and privacy of the  

person concerned;

E. Ensure that changes to  identity documents wil l be  

recognised in all contexts where the identification or disaggregation  

of persons by gender is required by law or policy;

F. Undertake targeted programmes to provide social support  

for all persons experiencing gender transitioning or reassignment.

PRINCIPLE 4 THE RIGHT TO LIFE

Everyone has the right to life. No one shall be arbitrarily  

deprived of life, including by reference to considerations of sexual  

orientation or gender identity. The death penalty shall not be  

imposed on any person on the basis of consensual sexual activity  

among persons who are over the age of consent or on the basis  

of sexual orientation or gender identity. 
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3) ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อให้ 

มีกระบวนกำรแก้ไขเอกสำรแสดงตนทั้งหมดที่ออกโดยรัฐและมีกำรระบุเพศ

ของบุคคล (รวมถึงบัตรประชำชน สูติบัตร หนังสือเดินทำง รำยช่ือผู้มีสิทธิ

ออกเสียงเลือกตั้ง และเอกสำรอื่นๆ) ให้ตรงกับอัตลักษณ์ทำงเพศที่แต่ละ

บุคคลก�ำหนดรู้ได้เองในส่วนลึก

4) ท�ำให้กระบวนกำรดังกล่ำวมีประสิทธิภำพ ยุติธรรม และไม่เลือก

ปฏิบตัิและให้ควำมเคำรพต่อศักดิ์ศรีและควำมเป็นส่วนบุคคลของแต่ละบุคคล

5) ท�ำให้กำรเปลี่ยนแปลงเพศในเอกสำรแสดงตนทั้งหลำยนั้นได้รับ

กำรยอมรับในทุกบริบทที่ต้องมีกำรแสดงตนหรือกำรแยกกลุ่มบุคคลตำมเพศ

ตำมข้อบังคับด้ำนกฎหมำยหรือนโยบำย

6) ริเริ่มโครงกำรที่จัดขึ้นโดยเฉพำะเพ่ือให้ควำมสนับสนุนทำงสังคม

ต่อทุกคนผู้ที่ผ่ำนขั้นตอนกำรข้ำมเพศหรือกำรแปลงเพศ

หลักการข้อ 4 สิทธิในชีวิต

ทุกคนมีสิทธิในชีวิต ห้ำมมิให้ผู ้ใดถูกเอำชีวิตโดยพลกำร รวมถึง 

ที่อ้ำงวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศเป็นสำเหตุ ต้องไม่มีกำรลงโทษ

ประหำรชีวิตต่อบุคคลด้วยสำเหตุกำรมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจ 

ระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้ 

หรือด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นั้น
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States shall:

A. Repeal all forms of crime that have the purpose or effect  

of prohibiting consensual sexual activity among persons of the  

same sex who are over the age of consent and, until such  

provisions are repealed, never impose the death penalty on  

any person convicted under them;

B. Remit sentences of death and release all those currently  

awaiting execution for crimes relating to consensual sexual activity  

among persons who are over the age of consent;

C. Cease any State-sponsored or State-condoned attacks  

on the lives of persons based on sexual orientation or gender identity,  

and ensure that all such attacks, whether by government officials  

or by any individual or group, are vigorously investigated, and that,  

where appropriate evidence is found, those responsible are  

prosecuted, tried and duly punished.

PRINCIPLE 5 THE RIGHT TO SECURITY OF THE PERSON

Everyone, regardless of sexual orientation or gender identity,  

has the right to security of the person and to protection by  

the State against violence or bodily harm, whether inflicted by  

government officials or by any individual or group. 
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รัฐจัก :

1) ยกเลิกบทบัญญัติทำงอำญำท้ังหมดท่ีมีจุดประสงค์หรือผลเพ่ือห้ำม

กำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำย

ก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้ และในขณะท่ียังไม่มีกำรยกเลิก ต้องไม่มี

กำรลงโทษประหำรชีวิตแก่ผู้ถูกตัดสินควำมผิดด้วยบทบัญญัติดังกล่ำว

2) ยกเว้นโทษประหำร และปล่อยตัวผู้อยู่ระหว่ำงรอรับโทษประหำร

จำกกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงบุคคลท่ีมีวัยตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำย

ก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้

3) ยุติกำรประทุษร้ำยภำยใต้กำรสนับสนุนหรือกำรยอมรับของรัฐ 

ที่กระท�ำต่อบุคคลด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และต้อง

ท�ำกำรสอบสวนอย่ำงจริงจังต่อกำรประทุษร้ำยดังกล่ำว ไม่ว่ำกำรกระท�ำนั้น

จะกระท�ำโดยเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล และเมื่อพบหลักฐำน

เพียงพอ ต้องท�ำกำรฟ้องร้อง ด�ำเนินคดี และลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมสมควร

แก่ควำมผิดนั้น

หลักการข้อ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใด ย่อมมี

สิทธิในหลักประกันของบุคคล และมีสิทธิได ้รับควำมคุ ้มครองจำกรัฐ 

ให้ปลอดภัยจำกควำมรุนแรงหรืออันตรำยต่อร่ำงกำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรกระท�ำ

โดยเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
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States shall:

A. Take all necessary policing and other measures to prevent  

and provide protection from all forms of violence and harassment  

related to sexual orientation and gender identity;

B. Take all necessary legislative measures to impose  

appropriate criminal penalties for violence, threats of violence,  

incitement to violence and related harassment, based on the sexual  

orientation or gender identity of any person or group of persons,  

in all spheres of life, including the family;

C. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that the sexual orientation or gender identity  

of the victim may not be advanced to justify, excuse or mitigate  

such violence;

D. Ensure that perpetration of such violence is vigorously  

investigated, and that, where appropriate evidence is found, those  

responsible are prosecuted, tried and duly punished, and that  

victims are provided with appropriate remedies and redress,  

including compensation;

E. Undertake campaigns of awareness-raising, directed  

to the general public as well as to actual and potential perpetrators  

of violence, in order to combat the prejudices that underlie violence  

related to sexual orientation and gender identity. 
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รัฐจัก : 

1) ใช้มำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและมำตรกำรอื่นๆ ที่จ�ำเป็น

ในกำรป้องกันและคุ้มครองควำมปลอดภัยจำกควำมรุนแรงและกำรรังควำน

ทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

2) ใช้มำตรกำรนิติบัญญัติทั้งหมดที่จ�ำเป็น ในกำรก�ำหนดโทษอำญำ

ท่ีเหมำะสมต่อกำรใช้ควำมรุนแรง กำรข่มขู่ว่ำจะใช้ควำมรุนแรง กำรยั่วย ุ

ให้เกิดควำมรุนแรง และกำรรังควำนรูปแบบอ่ืนๆ จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ

อัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ในทุกด้ำนของชีวิต รวมทั้ง

ชีวิตครอบครัว 

3) ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อมิให ้

วิถทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศของเหยือ่ถกูใช้เป็นข้ออ้ำงสร้ำงควำมชอบธรรม 

ให้กับกำรใช้ควำมรุนแรง หรือเพื่อละเว้นหรือลดหย่อนโทษของกำรใช้ควำม

รุนแรงดังกล่ำว

4) สอบสวนกำรใช้ควำมรุนแรงดงักล่ำวอย่ำงจรงิจงั และเม่ือพบหลกัฐำน 

เพียงพอต้องฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมสมควรแก่ควำมผิด 

และเหยื่อต้องได้รับกำรเยียวยำชดใช ้รวมถึงค่ำท�ำขวัญอย่ำงเหมำะสม 

5) ริเริ่มโครงกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะ รวมถึง 

ผู้ใช้ควำมรุนแรงหรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะใช้ควำมรุนแรงด้วย เพื่อลดอคติท่ีเป็น

รำกฐำนของกำรใช้ควำมรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ ์

ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 6 THE RIGHT TO PRIVACY

Everyone, regardless of sexual orientation or gender identity,  

is entitled to the enjoyment of privacy without arbitrary or unlawful  

interference,  including with regard to their  family, home or  

correspondence as well as to protection from unlawful attacks on  

their honour and reputation. The right to privacy ordinarily includes  

the choice to disclose or not to disclose information relating to  

one’s sexual orientation or gender identity, as well as decisions  

and choices regarding both one’s own body and consensual sexual  

and other relations with others.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure the right of each person, regardless of sexual  

orientation or gender identity, to enjoy the private sphere, intimate  

decisions, and human relations, including consensual sexual activity  

among persons who are over the age of consent, without arbitrary  

interference;

B. Repeal all laws that criminalise consensual sexual activity  

among persons of the same sex who are over the age of consent,  

and ensure that an equal age of consent applies to both same-sex  

and different-sex sexual activity;

C. Ensure that criminal and other legal provisions of general  

application are not applied to de facto criminalise consensual  

sexual activity among persons of the same sex who are over  

the age of consent; 
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หลักการข้อ 6 สิทธิในความเป็นส่วนบุคคล

ทุกคนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใดย่อมมี

สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำรหรือ 

โดยมิชอบ รวมทั้งในเรื่องครอบครัว บ้ำน หรือกำรสื่อสำร รวมไปถึงควำม 

คุ้มครองจำกกำรถูกลบหลู่เกียรติและชื่อเสียง สิทธิในควำมเป็นส่วนบุคคล 

โดยปกติ รวมถึงสิทธิในกำรเลือกที่จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับ 

วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตน รวมท้ังกำรตัดสินใจและทำงเลือก 

เกี่ยวกับทั้งร่ำงกำยของตนเองและกำรมีเพศสัมพันธ์โดยยินยอมพร้อมใจ 

หรือมีควำมสัมพันธ์แบบอื่นๆ กับผู้อื่น

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพ่ือรับประกันสิทธิของแต่ละบุคคลโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ในกำรมีชีวิตส่วนตัว กำรตัดสินใจในเรื่องลึกซ้ึงส่วนตัว 

และกำรมีสัมพันธภำพกับผู ้อื่น รวมทั้งกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอม

พร้อมใจระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้ม ี

เพศสัมพันธ์ได้โดยปรำศจำกกำรแทรกแซงโดยพลกำร 

2) ยกเลิกกฎหมำยท้ังหมดที่ก�ำหนดโทษกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำง

ยินยอมระหว่ำงเพศเดียวกันของบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก�ำหนด

อนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้ และก�ำหนดให้อำยุของผู้เยำว์เท่ำกันส�ำหรับ 

ทั้งเพศสัมพันธ์ระหว่ำงเพศเดียวกันและต่ำงเพศ

3) มิให้บทบัญญัติทั่วไปทำงอำญำหรือกฎหมำยอื่นใดถูกน�ำมำใช ้

โดยพฤตินัยเพื่อลงโทษกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอมระหว่ำงเพศเดียวกัน

ของบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้ 
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States shall:

A. Take all necessary policing and other measures to pre-

vent and provide protection from all forms of violence and harass-

ment related to sexual orientation and gender identity;

B. Take all necessary legislative measures to impose ap-

propriate criminal penalties for violence, threats of violence, in-

citement to violence and related harassment, based on the sex-

ual orientation or gender identity of any person or group of per-

sons, in all spheres of life, including the family;

C. Take all necessary legislative, administrative and oth-

er measures to ensure that the sexual orientation or gender iden-

tity of the victim may not be advanced to justify, excuse or miti-

gate such violence;

D .   E n s u r e   t h a t   p e r p e t r a t i o n   o f   s u c h   v i o -

lence  is v igorously  invest igated, and  that , where appro-

priate evidence  is  found,  those responsible are prosecut-

ed, tried and duly punished, and that victims are provided with ap-

propriate remedies and redress, including compensation;

E. Undertake campaigns of awareness-raising, direct-

ed to the general public as well as to actual and potential perpetra-

tors of violence, in order to combat the prejudices that underlie vio-

lence related to sexual orientation and gender identity. 

D. Repeal any  law that prohibi ts or cr iminal ises  the  

expression of gender identity, including through dress, speech  

or mannerisms, or that denies to individuals the opportunity 

to change their bodies as a means of expressing their gender  

identity;

E. Release all those held on remand or on the basis of 

a criminal conviction, if their detention is related to consensual  

sexual activity among persons who are over the age of consent,  

or is related to gender identity;

F. Ensure the right of all persons ordinarily to choose  

when, to whom and how to disclose information pertaining to  

their sexual orientation or gender identity, and protect all persons  

from arbitrary or unwanted disclosure, or threat of disclosure  

of such information by others.

PRINCIPLE 7 THE RIGHT TO FREEDOM FROM ARBITRARY  

DEPRIVATION OF LIBERTY

No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention.  

Arrest or detention on the basis of sexual orientation or gender  

identity, whether pursuant to a court order or otherwise, is arbitrary.  

All persons under arrest, regardless of their sexual orientation  

or gender identity, are entitled, on the basis of equality, to be  

informed of the reasons for arrest and the nature of any charges  

against them, to be brought promptly before a judicial officer  

and to bring court proceedings to determine the lawfulness of  

detention, whether or not charged with any offence. 
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รัฐจัก : 

1) ใช้มำตรกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและมำตรกำรอื่นๆ ที่จ�ำเป็น 

ในกำรป้องกันและคุ้มครองควำมปลอดภัยจำกควำมรุนแรงและกำรรังควำน

ทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

2) ใช้มำตรกำรนิติบัญญัติทั้งหมดที่จ�ำเป็น ในกำรก�ำหนดโทษอำญำ

ที่เหมำะสมต่อกำรใช้ควำมรุนแรง, กำรข่มขู่ว่ำจะใช้ควำมรุนแรง, กำรยั่วยุให้

เกิดควำมรุนแรง และกำรรังควำนรูปแบบอื่นๆ จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัต

ลักษณ์ทำงเพศของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ในทุกด้ำนของชีวิตรวมทั้งชีวิต

ครอบครัว 

3) ใช้มำตรกำรทั้งทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง หรืออื่นๆ เพื่อมิให้

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของเหยื่อถูกใช้เป็นข้ออ้ำงสร้ำงควำมชอบ

ธรรมให้กับกำรใช้ควำมรุนแรง หรือเพื่อละเว้นหรือลดหย่อนโทษของกำรใช้

ควำมรุนแรงดังกล่ำว

4) สอบสวนกำรใช้ควำมรุนแรงดังกล่ำวอย่ำงจริงจัง และเมื่อพบหลัก

ฐำนเพียงพอต้องฟ้องร้องด�ำเนินคดีและลงโทษผู้กระท�ำผิดตำมสมควรแก่

ควำมผิดและเหยื่อต้องได้รับกำรเยียวยำชดใช้รวมถึงค่ำท�ำขวัญอย่ำงเหมำะ

สม 

5) ริเริ่มโครงกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจต่อสำธำรณะ รวมถึงผู้

ใช้ควำมรุนแรงหรือผู้ที่มีแนวโน้มที่จะใช้ควำมรุนแรงด้วย เพื่อลดอคติท่ีเป็น

รำกฐำนของกำรใช้ควำมรุนแรงท่ีเกี่ยวข้องกับ วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำง

เพศ 

4) ยกเลิกกฎหมำยทั้งหมดที่ห ้ำมหรือลงโทษกำรแสดงออกถึง 

อัตลักษณ์ทำงเพศ รวมทั้งกำรแสดงออกผ่ำนกำรแต่งกำย กำรพูดจำ หรือ

ท่ำทำง และยกเลิกกฎหมำยท่ีปิดกั้นมิให้บุคคลมีโอกำสเปลี่ยนแปลงร่ำงกำย

เพื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทำงเพศของตน

5) ปล่อยตัวผู้ถูกควบคุมตัวระหว่ำงรอด�ำเนินคดีหรือถูกตัดสินจ�ำคุก

หำกกำรถูกควบคุมตัวนั้นมีสำเหตุเกี่ยวกับกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงยินยอม

ระหว่ำงบุคคลที่มีวัยตำมเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอนุญำตให้มีเพศสัมพันธ์ได้

หรือเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำงเพศ

6) พิทักษ์สิทธิของบุคคลทุกคนในกำรเลือกว่ำจะเปิดเผยข้อมูล 

เกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตนให้กับใคร เมื่อไร หรือด้วย

วิธีไหน และคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรถูกผู้อื่นเปิดเผยหรือขู่ว่ำจะเปิดเผย

ข้อมูลดังกล่ำวโดยพลกำรหรือโดยที่เจ้ำตัวไม่ต้องกำร

หลักการข้อ 7 สิทธิในความเป็นอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพ 

โดยพลการ

ห้ำมมิให้ผู้ใดถูกจับกุมหรือถูกควบคุมตัวโดยพลกำร กำรจับกุมหรือ

ควบคุมตัวด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศย่อมเป็นกำรกระท�ำ 

มิชอบไม่ว่ำจะมีค�ำสั่งศำลหรือไม่ก็ตำม ด้วยสิทธิแห่งควำมเสมอภำค บุคคล

ทุกคนที่ถูกจับกุมตัวมีสิทธิรับทรำบสำเหตุของกำรจับกุมและข้อกล่ำวหำ 

มีสิทธิได้รับกำรน�ำตัวส่งเจ้ำหน้ำที่ยุติธรรมโดยเร็ว และได้รับกำรพิจำรณำ

จำกศำลว่ำกำรควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ไม่ว่ำจะถูกตั้งข้อ 

กล่ำวหำหรือไม่ก็ตำม ทั้งนี้โดยไม่ข้ึนกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของผู้นั้น
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States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that sexual orientation or gender identity  

may under no circumstances be the basis for arrest or detention,  

including the elimination of vaguely worded criminal law provisions  

that invite discriminatory application or otherwise provide scope for  

arrests based on prejudice;

B. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that all persons under arrest, regardless  

of their sexual orientation or gender identity, are entitled, on  

the basis of equality, to be informed of the reasons for arrest and  

the nature of any charges against them, and whether charged or not,  

to be brought promptly before a judicial officer and to bring court  

proceedings to determine the lawfulness of detention;

C. Undertake programmes of training and awareness-raising  

to educate police and other law enforcement personnel regarding  

the arbitrariness of arrest and detention based on a person’s sexual  

orientation or gender identity;

D. Maintain accurate and up to date records of all arrests  

and detentions, indicating the date, location and reason for detention,  

and ensure independent oversight of all places of detention by  

bodies that are adequately mandated and equipped to identify  

arrests and detentions that may be motivated by the sexual  

orientation or gender identity of a person. 
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รัฐจัก : 

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพื่อมิให้วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศถูกใช้เป็นสำเหตุในกำร

จับกุมหรือควบคุมตัวไม่ว่ำในสถำนกำรณ์ใด รวมท้ังแก้ไขถ้อยค�ำก�ำกวม 

ในบทบัญญัติอำญำใดๆ ที่อำจถูกใช้ตีควำมเพื่อกำรเลือกปฏิบัติโดยมิชอบ

หรือให้อ�ำนำจในกำรจับกุมอย่ำงมีอคติ

2) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ผู ้ถูกจับกุมตัวมีสิทธิรับทรำบสำเหตุของกำรจับกุมและ 

ข้อกล่ำวหำ มีสิทธิได้รับกำรน�ำตัวส่งเจ้ำหน้ำที่ยุติธรรมโดยเร็ว และได้รับ 

กำรพิจำรณำจำกศำลว่ำกำรควบคุมตัวนั้นชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ไม่ว่ำ 

จะถูกตั้งข้อกล่ำวหำหรือไม่ก็ตำม โดยอำศัยสิทธิแห่งควำมเสมอภำคและ 

ไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นั้น

3) ริเริ่มโครงกำรศึกษำฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจหรือผู ้รักษำ 

กฎหมำยอื่นๆ ให้เข้ำใจว่ำกำรจับกุมและควบคุมตัวด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศ

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลเป็นกำรกระท�ำมิชอบ

4) ให้มีกำรบันทึกกำรจับกุมและกำรควบคุมตัวท้ังหมดอย่ำงถี่ถ้วน

และทันปัจจุบัน และระบุวันที่ สถำนที่ และสำเหตุของกำรควบคุมตัว และ 

ให้มีกำรตรวจสอบสถำนที่ควบคุมตัวทั้งหมดอย่ำงอิสระ โดยองค์กรท่ีมี

อ�ำนำจและประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถระบุช้ีชัดในกรณีท่ีกำรจับกุม

และควบคุมตัวนั้นมีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคล 
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PRINCIPLE 8 THE RIGHT TO A FAIR TRIAL

Everyone is entit led to a fair and public hearing by a  

competent,  independent and  impart ial  tr ibunal establ ished  

by law,  in the determination of their rights and obligations  

in a suit at law and of any criminal charge against them, without  

prejudice or discrimination on the basis of sexual orientation or  

gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to prohibit and eliminate prejudicial treatment on the  

basis of sexual orientation or gender identity at every stage  

of the judicial process, in civil and criminal proceedings and all  

other judicial and administrative proceedings which determine  

rights and obligations, and to ensure that no one’s credibility  

or character as a party, witness, advocate or decision-maker is  

impugned by reason of their sexual orientation or gender identity;

B. Take all necessary and reasonable steps to protect  

persons from criminal prosecutions or civil proceedings that are  

motivated wholly or in part by prejudice regarding sexual orientation  

or gender identity;

C. Undertake programmes of training and awareness-raising  

for judges, court personnel, prosecutors, lawyers and others  

regarding international human rights standards and principles  

of equality and non-discrimination, including in relation to sexual  

orientation and gender identity. 
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หลักการข้อ 8 สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม

ทุกคนมีสิทธิได้รับกำรพิจำรณำคดีอย่ำงยุติธรรมและโดยเปิดเผย 

จำกคณะตุลำกำรที่มีอ�ำนำจ มีอิสระ และเป็นกลำงตำมท่ีก�ำหนดในกฎหมำย 

ในกำรพิจำรณำสิทธิและหน้ำที่ตำมกฎหมำยในคดีฟ้องร้องหรือกำรด�ำเนิน

คดีอำญำ โดยปรำศจำกอคติหรือกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ

อัตลักษณ์ทำงเพศ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อห้ำมและขจัดกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติในเรื่องวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศให้หมดไปจำกทุกข้ันตอนของกระบวนกำรยุติธรรม 

ทั้งทำงแพ่งและอำญำ และกระบวนกำรยุติธรรมหรือกำรปกครองท่ีก�ำหนด

สิทธิและหน้ำที่ นอกจำกนี้ต้องห้ำมกำรโจมตีควำมน่ำเชื่อถือหรือช่ือเสียง 

ของบุคคลใดด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นั้น ไม่ว่ำ

บุคคลนั้นจะอยู่ในฐำนะคู่ควำม พยำน ทนำย หรือผู้ตัดสิน

2) ด�ำเนินขั้นตอนที่จ�ำเป็นและสมควรในกำรคุ้มครองบุคคลจำกกำร

ถูกด�ำเนินคดีอำญำหรือถูกฟ้องร้องคดีแพ่ง ที่มีเหตุจูงใจบำงส่วนหรือท้ังหมด

จำกอคติในเรื่องวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

3) ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมผู้พิพำกษำ เจ้ำหน้ำที่ศำล อัยกำร ทนำย

และอื่นๆ เพื่อเพ่ิมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำง

ประเทศและหลักกำรควำมเสมอภำคและกำรไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงในด้ำน

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 9 THE RIGHT TO TREATMENT WITH HUMANITY  

WHILE IN DETENTION

Everyone deprived of liberty shall be treated with humanity  

and with respect for the inherent dignity of the human person.  

Sexual orientation and gender  identity are integral to each  

person’s dignity.

States shall:

A. Ensure that placement  in detention avoids further  

marginalising persons on the basis of sexual orientation or gender  

identity or subjecting them to risk of violence, ill-treatment or physical,  

mental or sexual abuse;

B. Provide adequate access to medical care and counselling  

appropriate to the needs of those in custody, recognising any  

part icu lar needs of persons on  the basis of  thei r sexual  

orientation or gender identity, including with regard to reproductive  

health, access to HIV/AIDS information and therapy and access  

to hormonal or other therapy as well as to gender-reassignment  

treatments where desired;

C. Ensure,  to  the extent possible,  that al l pr isoners  

participate in decisions regarding the place of detention appropriate  

to their sexual orientation and gender identity; 
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หลักการข้อ 9 สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม

ระหว่างถูกควบคุมตัว

ทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภำพต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงมีมนุษยธรรม

และเคำรพต่อศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

เป็นส่วนส�ำคัญของศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลแต่ละคน

รัฐจัก :

1) หลีกเล่ียงกำรลดทอนคุณค่ำของบุคคลให้น้อยลงไปด้วยสำเหตุ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ หรือกำรท�ำให้บุคคลนั้นเสี่ยงต่อกำรตก 

เป็นเหยื่อของควำมรุนแรง กำรปฏิบัติอย่ำงโหดร้ำย หรือกำรท�ำทำรุณกรรม

ทำงร่ำงกำย ทำงจิตใจหรือทำงเพศ ในระหว่ำงกำรกักขังควบคุมตัว

2) จัดสรรบริกำรและกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ที่เหมำะสม 

ต่อควำมจ�ำเป็นของผู ้ถูกควบคุมตัวและผู ้ถูกควบคุมตัวสำมำรถเข้ำถึงได้ 

อย่ำงเพียงพอ โดยตระหนักถึงควำมจ�ำเป็นพิเศษท่ีมีพื้นฐำนจำกวิถีทำงเพศ 

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลน้ัน โดยรวมถึงอนำมัยกำรเจริญพันธุ ์

กำรเข้ำถึงข้อมูลและกำรรับยำต้ำนเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และกำรเข้ำถึง

กำรรักษำด้วยฮอร์โมนหรืออื่นๆ รวมทั้งกำรแปลงเพศหำกเป็นที่ต้องกำร 

3) ให้ผู้ถูกคุมขังมีส่วนร่วมมำกที่สุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได้ในกำรตัดสินใจ

ในเรื่องสถำนที่คุมขังที่เหมำะสมกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศของตน
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D. Put protective measures  in place for al l prisoners  

vulnerable to violence or abuse on the basis of their sexual  

orientation, gender identity or gender expression and ensure,  

so far as is reasonably practicable, that such protective measures  

involve no greater restriction of their rights than is experienced  

by the general prison population;

E. Ensure that conjugal visits, where permitted, are granted  

on an equal basis to all prisoners and detainees, regardless  

of the gender of their partner;

F. Provide for the independent monitoring of detention  

facilities by the State as well as by non-governmental organisations  

including organisations working in the spheres of sexual orientation  

and gender identity;

G. Undertake programmes of training and awareness-raising  

for prison personnel and all other officials in the public and private  

sector who are engaged  in detent ion  faci l i t ies,  regarding  

international human rights standards and principles of equality  

and non-discrimination, including in relation to sexual orientation  

and gender identity. 
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4) มีมำตรกำรคุ ้มครองผู ้ถูกคุมขังที่ เสี่ยงต ่อกำรตกเป ็นเหยื่อ 

ควำมรุนแรงหรือกำรท�ำทำรุณกรรมจำกสำเหตุวิถีทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ

หรือกำรแสดงออกทำงเพศสภำพ และต้องมิให้มำตรกำรคุ้มครองดังกล่ำว

เป็นกำรจ�ำกัดสิทธิเพิ่มมำกขึ้นไปกว่ำผู้ถูกคุมขังอื่นทั่วไป ตรำบเท่ำที่เป็นสิ่ง 

ที่ปฏิบัติได้ตำมสมควร

5) ให้สิทธิผู้ถูกคุมขังและผู้ถูกควบคุมตัวได้รับกำรเยี่ยมจำกคู่สมรส

หรือคู่ชีวิต โดยเสมอภำคกันไม่ว่ำคู่สมรสหรือคู่ชีวิตจะเป็นเพศใด

6) ให้มีกำรควบคุมตรวจสอบเรือนจ�ำและสถำนที่กักขังควบคุม

ตัวอย่ำงอิสระ ทั้งโดยภำครัฐและองค์กรเอกชน รวมทั้งองค์กรที่ท�ำงำน

ประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

7) ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมพัศดี เจ้ำหน้ำท่ีเรือนจ�ำ และบุคลำกรอื่น 

ทั้งในภำครัฐหรือเอกชนที่มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรควบคุมตัว เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจ 

ต่อมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และหลักกำรของควำมเสมอภำค

และกำรไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงในด้ำนวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 10 THE RIGHT TO FREEDOM FROM TORTURE  

AND CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR  

PUNISHMENT

Everyone has the right to be free from torture and from cruel,  

inhuman or degrading treatment or punishment, including for  

reasons relating to sexual orientation or gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to prevent and provide protection from torture and cruel,  

inhuman or degrading treatment or punishment, perpetrated for  

reasons relating to the sexual orientation or gender identity of  

the victim, as well as the incitement of such acts;

B. Take all reasonable steps to identify victims of torture  

and cruel,  inhuman or degrading treatment or punishment,  

perpetrated for reasons relating to sexual orientation or gender  

identity, and offer appropriate remedies including redress and  

reparation and, where appropriate, medical and psychological  

support;

C. Undertake programmes of training and awareness-raising  

for police, prison personnel and all other officials in the public  

and private sector who are in a position to perpetrate or to prevent  

such acts. 
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หลกัการข้อ 10 สทิธใินความเป็นอิสระจากการทรมาน และการปฏบิตัิ 

หรอืลงโทษในลักษณะทารณุโหดร้าย ไร้มนษุยธรรมหรือท�าลายศกัดิศ์ร ี

ความเป็นมนุษย์

ทุกคนมีสิทธิในควำมเป็นอิสระจำกกำรทรมำน และกำรปฏิบัติหรือ

ลงโทษในลักษณะทำรุณโหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลำยศักดิ์ศรีควำม

เป็นมนุษย์ รวมถึงที่อ้ำงสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็นเพื่อป้องกันและให้ควำมคุ้มครองมิให้มีกำรทรมำน และกำรปฏิบัติ

หรือลงโทษที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ 

ที่กระท�ำโดยอ้ำงสำเหตุเกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของเหยื่อ

ตลอดจนกำรยั่วยุให้เกิดกำรกระท�ำเช่นนั้น

2) ด�ำเนิน ข้ันตอนตำมสมควร เพื่อระบุตัวเหยื่อ ท่ี ถูกทรมำน 

และปฏิบัติหรือลงโทษอย่ำงโหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลำยศักด์ิศรี 

ควำมเป็นมนุษย์ ด้วยสำเหตุเกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

และให้กำรเยียวยำที่เหมำะสม เช่น กำรชดเชยหรือชดใช้ค่ำเสียหำย และ

ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรแพทย์และจิตวิทยำในกรณีสมควร

3) ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมเพ่ือเพิ่มควำมเข้ำใจให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ

พัศดี เจ้ำหน้ำที่เรือนจ�ำ และบุคลำกรอื่น ทั้งในภำครัฐและเอกชนที่มีอ�ำนำจ

กระท�ำหรือป้องกันกำรกระท�ำดังกล่ำว 
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PR INC IPLE  11  THE R IGHT TO PROTECT ION FROM  

ALL FORMS OF EXPLOITATION, SALE AND TRAFFICKING  

OF HUMAN BEINGS

Everyone is entitled to protection from trafficking, sale  

and all forms of exploitation, including but not limited to sexual  

exploitat ion, on the grounds of actual or perceived sexual  

orientation or gender identity. Measures designed to prevent  

trafficking shall address the factors that increase vulnerability,  

including various forms of  inequality and discrimination on  

the grounds of actual or perceived sexual orientation or gender  

identity, or the expression of these or other identities. Such  

measures must not be inconsistent with the human rights of  

persons at risk of being trafficked.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures of a preventive and protective nature regarding the  

trafficking, sale and all forms of exploitation of human beings,  

including but not limited to sexual exploitation, on the grounds of  

actual or perceived sexual orientation or gender identity;

B. Ensure that any such legislation or measures do not  

criminalise the behaviour of, stigmatise, or in any other way,  

exacerbate the disadvantage of those vulnerable to such practices; 
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หลกัการข้อ 11 สทิธใินความคุม้ครองจากการแสวงหาประโยชน์การค้า 

และการลักพามนุษย์ในทุกรูปแบบ

ทุกคนมีสิทธิได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรค้ำมนุษย์ กำรซ้ือขำย และ

กำรแสวงหำประโยชน์จำกมนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะ 

กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

ของบุคคลทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู ้อื่นเข้ำใจเอำเอง มำตรกำรที่ถูกออกแบบ 

เพื่อป้องกันกำรค้ำมนุษย์ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่เพิ่มควำมเส่ียง รวมทั้งควำม 

ไม่เสมอภำคและกำรเลือกปฏิบัติรูปแบบต่ำงๆ ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง หรือกำร

แสดงออกของอัตลักษณ์เหล่ำน้ีหรืออัตลักษณ์อื่นใด มำตรกำรดังกล่ำวต้อง 

ไม่ขัดต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ที่เสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป ็น ทั้งในลักษณะป้องกันและคุ ้มครองเพ่ือยับยั้งกำรค้ำมนุษย  ์

กำรซื้อขำยและกำรแสวงหำประโยชน์จำกมนุษย์ในทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ 

ไม่จ�ำกัดเฉพำะกำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง

2) มิให้กฎหมำยหรือมำตรกำรใดๆ เหล่ำนี้ เอำผิด ตีตรำ หรือทวี

ควำมเสียเปรียบ ให้กับผู้เสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อกำรกระท�ำดังกล่ำว 
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C. Establish legal, educational and social measures, services  

and programmes to address factors that increase vulnerability  

to trafficking, sale and all forms of exploitation, including but not  

limited to sexual exploitation, on the grounds of actual or perceived  

sexual orientation or gender identity, including such factors as  

social exclusion, discrimination, rejection by families or cultural  

communities, lack of financial independence, homelessness,  

discriminatory social attitudes leading to low self-esteem, and  

lack of protection from discrimination in access to housing,  

accommodation, employment and social services.

PRINCIPLE 12 THE RIGHT TO WORK

Everyone has the right to decent and productive work, to just  

and favourable conditions of work and to protection against  

unemployment, without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to eliminate and prohibit discrimination on the basis of  

sexual orientation and gender identity  in public and private  

employment, including in relation to vocational training, recruitment,  

promotion, dismissal, conditions of employment and remuneration; 
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3) ก�ำหนดมำตรกำร บรกิำรและโครงกำร ท้ังด้ำนกฎหมำย กำรศกึษำ 

และสังคม เพื่อแก้ไขปัจจัยที่เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรตกเป็นเหยื่อกำรค้ำมนุษย์

กำรซื้อขำย และกำรแสวงหำประโยชน์จำกมนุษย์ รวมทั้งแต่ไม่จ�ำกัดเฉพำะ

กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

ทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง รวมทั้งปัจจัยต่ำงๆ เช่น กำรถูกแบ่งแยก

กีดกันทำงสังคม กำรเลือกปฏิบัติ กำรถูกปฏิเสธจำกครอบครัวหรือชุมชน 

กำรขำดอิสระทำงกำรเงิน กำรไร้ท่ีอยู่อำศัย กำรถูกเลือกปฏิบัติจำกทัศคติ

ทำงสังคมท�ำให้ขำดควำมเชื่อม่ันในตนเอง และกำรไม่ได้รับควำมคุ้มครอง

จำกกำรเลือกปฏิบัติในกำรเข้ำถึงบริกำรด้ำนท่ีอยู่อำศัย ด้ำนกำรจัดหำงำน

และบริกำรทำงสังคมอื่นๆ

หลักการข้อ 12 สิทธิในการท�างาน

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีงำนท่ีก่อประโยชน์และตำมสมควร มีบรรยำกำศ 

กำรท�ำงำนที่ยุติธรรมและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรท�ำงำน และได้รับควำมคุ้มครอง 

จำกกำรว่ำงงำนโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพื่อขจัดและห้ำมกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศในสถำนที่ท�ำงำนภำครัฐและเอกชน รวมทั้งในด้ำน 

กำรฝึกวิชำชีพ กำรรับสมัคร กำรเล่ือนต�ำแหน่ง กำรยุติกำรจ้ำง เงื่อนไข 

กำรท�ำงำน และค่ำตอบแทน 
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B. Eliminate any discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity to ensure equal employment and  

advancement opportunities in all areas of public service, including  

all levels of government service and employment in public functions,  

including serving in the police and military, and provide appropriate  

training and awareness-raising programmes to counter discriminatory  

attitudes.

PRINCIPLE 13 THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY AND  

TO OTHER SOCIAL PROTECTION MEASURES

Everyone has the right to social security and other social  

protection measures, without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure equal access, without discrimination on  

the basis of sexual orientation or gender identity, to social security  

and other social protection measures, including employment  

benefits, parental leave, unemployment benefits, health insurance  

or care or benefits (including for body modifications related to gender  

identity), other social insurance, family benefits, funeral benefits,  

pensions and benefits with regard to the loss of support for spouses  

or partners as the result of illness or death; 
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2) ขจัดกำรเลือกปฏิบัติใดๆ อันมีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศเพื่อให้เกิดควำมเสมอภำคในกำรจ้ำงงำนและโอกำสก้ำวหน้ำ 

ในทุกด้ำนของบริกำรสำธำรณะ รวมถึงทุกระดับของกำรรับรำชกำรและ 

กำรจ้ำงงำนในต�ำแหน่งงำนสำธำรณะ รวมถึงกำรรับรำชกำรต�ำรวจและทหำร

และให้มีโครงกำรฝึกอบรมที่เหมำะสมเพื่อเพ่ิมควำมเข้ำใจและลบล้ำงทัศนคติ

เลือกปฏิบัติ

หลักการข้อ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุ้มครองทาง

สังคมอื่นๆ

ทุกคนมีสิทธิในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและมำตรกำรคุ ้มครอง 

ทำงสังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ 

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันควำมเสมอภำคในกำรได้รับสวัสดิกำรสังคมและ

มำตรกำรคุ ้มครองทำงสังคมอื่นๆ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำน 

สิทธิลำงำนเพื่อกำรมีบุตร สวัสดิกำรเม่ือว่ำงงำน ประกันสุขภำพ หรือ 

กำรดูแลหรือสิทธิประโยชน์ด้ำนสุขภำพ (รวมถึงเพื่อกำรเปล่ียนสภำพ

ร่ำงกำยที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทำงเพศ) ประกันสังคมอื่นๆ สิทธิประโยชน์ 

แก่ครอบครัว เงินท�ำศพ บ�ำเหน็จบ�ำนำญและสิทธิประโยชน์ให้กับคู่สมรส

หรือคู่ชีวิตในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต 
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B. Ensure that children are not subject to any form of  

discr iminatory  treatment within  the social securi ty system  

or in the provision of social or welfare benefits on the basis of  

their sexual orientation or gender identity, or that of any member  

of their family;

C. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure access to poverty reduction strategies and  

programmes, without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity.

PRINCIPLE 14 THE RIGHT TO AN ADEQUATE STANDARD  

OF LIVING

Everyone has the right to an adequate standard of living,  

including adequate food, safe drinking water, adequate sanitation  

and clothing, and to the continuous improvement of living conditions,  

without discrimination on the basis of sexual orientation or  

gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure equal access, without discrimination on  

the basis of sexual orientation or gender identity, to adequate food,  

safe drinking water, adequate sanitation and clothing. 
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2) มิให้เด็กและเยำวชนถูกเลือกปฏิบัติด้วยรูปแบบใดๆ ในระบบ

สวัสดิกำรสังคมหรือในกำรบริกำรสิทธิประโยชน์ด้ำนสังคมสงเครำะห์ 

จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตนเองหรือของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว 

3) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพ่ือรับประกันกำรเข้ำถึงโครงกำรบรรเทำควำมยำกจนโดยไม่ถูก

เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

หลักการข้อ 14 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีมำตรฐำนกำรครองชีพตำมสมควร รวมถึงกำรม ี

อำหำรเพียงพอ น�้ำด่ืมสะอำดปลอดภัย สุขอนำมัยและเครื่องนุ่งห่มท่ีพอเพียง

และได้รบักำรปรบัปรงุสภำพกำรด�ำรงชวีติอย่ำงต่อเนือ่ง โดยไม่ถกูเลอืกปฏบิตั ิ

จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันควำมเสมอภำคในกำรได้รับอำหำรเพียงพอ น�้ำดื่ม

สะอำดปลอดภัย สุขอนำมัยและเครื่องนุ่งห่มที่พอเพียง โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 15 THE RIGHT TO ADEQUATE HOUSING

Everyone has the right to adequate housing, including  

protection from eviction, without discrimination on the basis of  

sexual orientation or gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure security of tenure and access to affordable,  

habitable, accessible, culturally appropriate and safe housing,  

including shelters and other emergency accommodation, without 

discrimination on the basis of sexual orientation, gender identity  

or marital or family status;

B. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to prohibit the execution of evictions that are not in  

conformity with their international human rights obligations, and  

ensure that adequate and effective legal or other appropriate  

remedies are available to any person claiming that a right to  

protection against forced evictions has been violated or is under  

threat of violation, including the right to resettlement, which  

includes the right to alternative land of better or equal quality and  

to adequate housing, without discrimination on the basis of sexual  

orientation, gender identity or marital or family status;

C. Ensure equal rights to land and home ownership and  

inheritance without discrimination on the basis of sexual orientation  

or gender identity; 
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หลักการข้อ 15 สิทธิในการมีที่อยู่อาศัยตามสมควร

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีที่อยู ่อำศัยตำมสมควร รวมถึงควำมคุ้มครอง 

จำกกำรถูกไล่ที่ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ 

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพื่อรับประกันควำมมั่นคงในกำรมีและเข้ำถึงที่อยู่อำศัย รวมทั้ง 

กำรเข้ำถึงสถำนคุ้มภัยหรือที่อยู่ฉุกเฉิน ท่ีย่อมเยำ เหมำะแก่กำรอยู่อำศัย 

เข้ำถึงได้ง่ำย เหมำะกับวัฒนธรรม และปลอดภัย โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ 

จำกสำเหตุวิถีทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ สถำนภำพสมรส หรือสถำนภำพ

ทำงครอบครัว

2) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพ่ือห้ำมกำรไล่ที่ซึ่งขัดกับพันธกิจของรัฐด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ระหว่ำงประเทศ และให้กำรเยยีวยำแก้ไขโดยมำตรกำรทำงกฎหมำยหรอือืน่ๆ 

ที่เหมำะสม มีผล และเพียงพอ แก่ผู้ใดก็ตำมที่ร้องเรียนวำ่สิทธิควำมคุ้มครอง

จำกกำรถูกไล่ที่ว่ำถูกละเมิดหรือเสี่ยงต่อกำรถูกละเมิด กำรเยียวยำแก้ไข 

ดังกล่ำวรวมถึงสิทธิในกำรได้รับที่อยู่ใหม่ ซึ่งรวมทั้งสิทธิกำรได้รับที่ดินใหม ่

ที่มีคุณภำพเท่ำเทียมหรือดีกว ่ำเดิม และกำรได้ที่อยู ่อำศัยที่ เพียงพอ 

เหมำะสม โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศ อัตลักษณ์ทำงเพศ

สถำนภำพสมรส หรือสถำนภำพทำงครอบครัว

3) สร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเป็นเจ้ำของและกำรได้รับมรดกท่ีดิน

และบ้ำนเรือน โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ 
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D. Establish social programmes, including support programmes,  

to address factors relating to sexual orientation and gender identity  

that increase vulnerability to homelessness, especially for children  

and young people, including social exclusion, domestic and other  

forms of violence, discrimination, lack of financial independence,  

and rejection by families or cultural communities, as well as to  

promote schemes of neighbourhood support and security;

E. Provide training and awareness-raising programmes  

to ensure that all relevant agencies are aware of and sensitive  

to the needs of those facing homelessness or social disadvantage  

as a result of sexual orientation or gender identity.

PRINCIPLE 16 THE RIGHT TO EDUCATION

Everyone has the right to education, without discrimination  

on the basis of, and taking into account, their sexual orientation  

and gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure equal access to education, and equal  

treatment of students, staff and teachers within the education  

system, without discrimination on the basis of sexual orientation  

or gender identity; 
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4) จัดตั้งโครงกำรด้ำนสังคมรวมทั้งโครงกำรให้ควำมช่วยเหลือ 

เพื่อแก้ไขปัจจัยเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่เพิ่มควำมเสี่ยง 

ต่อกำรไร้ที่อยู่ โดยเฉพำะในเด็กและเยำวชน รวมถึงกำรถูกแบ่งแยกกีดกัน

ทำงสังคม กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัวและรูปแบบอื่นๆ กำรเลือก 

ปฏิบัติ กำรขำดอิสรภำพทำงกำรเงิน กำรถูกปฏิเสธโดยครอบครัวหรือชุมชน

วัฒนธรรมของตน ตลอดจนให้กำรสนับสนุนโครงกำรชุมชนค�้ำจุนและชุมชน

ปลอดภัย 

5) ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรมเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจ 

และอ่อนไหวต่อควำมต้องกำรของผู ้ที่ เผชิญต่อกำรไร ้ที่อยู ่อำศัยหรือ 

ควำมเสียเปรียบทำงสังคมจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

หลักการข้อ 16 สิทธิในการศึกษา

ทุกคนมสีทิธด้ิำนกำรศกึษำโดยได้รบักำรค�ำนงึถงึแต่ไม่ถกูเลอืกปฏบิตัิ 

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ และกำร

ปฏิบัติอย่ำงเสมอภำคต่อนักเรียน นิสิตนักศึกษำ คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำท่ี 

อื่นๆ ในระบบกำรศึกษำ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถี 

ทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 



162 บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ

B. Ensure that education is directed to the development  

of each student’s personality, talents, and mental and physical  

abilities to their fullest potential, and responds to the needs of  

students of all sexual orientations and gender identities;

C. Ensure that education is directed to the development of  

respect for human rights, and of respect for each child’s parents  

and family members, cultural identity,  language and values,  

in a spirit of understanding, peace, tolerance and equality,  

taking into account and respecting diverse sexual orientations  

and gender identities;

D. Ensure that education methods, curricula and resources  

serve to enhance understanding of and respect for, inter alia,  

diverse sexual orientations and gender identities, including the  

particular needs of students, their parents and family members  

related to these grounds;

E. Ensure that laws and policies provide adequate protection  

for students, staff and teachers of different sexual orientations and  

gender identities against all forms of social exclusion and violence  

within the school environment, including bullying and harassment;

F. Ensure that students subjected to such exclusion or  

violence are not marginalised or segregated for reasons of  

protection, and that  their best  interests are  identi f ied and  

respected in a participatory manner; 
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2) ให้กำรศึกษำมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำบุคลิกภำพ ควำมสำมำรถ 

พิเศษ สมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจิตใจของนักเรียนนิสิตนักศึกษำทุกคน 

อย่ำงเต็มศักยภำพ และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของนักเรียนนิสิต

นักศึกษำทุกคน ไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศรูปแบบใด

3) ให้กำรศึกษำมีทิศทำงในกำรพัฒนำกำรให้ควำมเคำรพต่อสิทธิ

มนุษยชนและควำมเคำรพต่อพ่อแม่และสมำชิกในครอบครัว อัตลักษณ ์

ทำงวัฒนธรรม ภำษำ และค่ำนิยมของเด็กแต่ละคน ด้วยจิตวิญญำณ 

ของควำมเข้ำอกเข้ำใจ สันติสุข ควำมอดทนอดกล้ัน และควำมเสมอภำค 

โดยค�ำนึงถึงและเคำรพต่อวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย

4) ให้วิธีกำรศึกษำ หลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ 

มีบทบำทในกำรยกระดับควำมเข้ำใจและควำมเคำรพต่อวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย รวมถึงควำมจ�ำเป็นเฉพำะของนักเรียน 

นิสิตนักศึกษำ พ่อแม่ และสมำชิกครอบครัวที่เกี่ยวกับวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ

5) ให้มีกฎหรือนโยบำยสถำนศึกษำท่ีให้ควำมคุ ้มครองเพียงพอ 

ต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษำ คณำจำรย์ และเจ้ำหน้ำที่ที่มีวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศแบบต่ำงๆ จำกกำรถูกแบ่งแยกกีดกันทำงสังคมและกำรใช้

ควำมรุนแรงในสถำนศึกษำทุกรูปแบบ รวมถึงกำรกลั่นแกล้งและรังควำน

6) รับประกันว่ำนักเรียนนิสิตนักศึกษำที่ถูกแบ่งแยกกีดกันทำงสังคม

หรือเผชิญควำมรุนแรงไม่ถูกลดบทบำทหรือกันออกไปเพ่ือกำรคุ้มครอง และ

ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษำผู้นั้นมีส่วนร่วมในกำรหำทำงออกท่ีดีท่ีสุดซึ่งได้รับ

ควำมเคำรพจำกทุกฝ่ำย 
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G. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that discipline in educational institutions is  

administered in a manner consistent with human dignity, without  

discrimination or penalty on the basis of a student’s sexual orientation  

or gender identity, or the expression thereof;

I. Ensure that everyone has access to opportunities and  

resources for lifelong learning without discrimination on the basis  

of sexual orientation or gender identity, including adults who have  

already suffered such forms of discrimination in the educational  

system.

PRINCIPLE 17 THE RIGHT TO THE HIGHEST ATTAINABLE  

STANDARD OF HEALTH

Everyone has the right to the highest attainable standard  

of physical and mental health, without discrimination on the basis  

of sexual orientation or gender identity. Sexual and reproductive  

health is a fundamental aspect of this right.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure enjoyment of the right to the highest attainable  

standard of health, without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity; 
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7) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรใช้กฎระเบียบต่ำงๆ ในสถำนศึกษำสอดคล้องกับศักดิ์ศรี

ควำมเป็นมนุษย์ โดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติหรือลงโทษด้วยสำเหตุ 

วิถีทำงเพศ หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ หรือกำรแสดงออกในเรื่องดังกล่ำว

8) ให้ทุกคนสำมำรถเข ้ำถึงโอกำสและทรัพยำกรในกำรเรียนรู ้

ตลอดชีวิตโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รวมถึงผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเหยื่อของกำรเลือกปฏิบัติดังกล่ำวในระบบกำรศึกษำ

มำก่อน

หลักการข้อ 17 สิทธิในการมีสุขภาพตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็น

ไปได้

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจตำมมำตรฐำน

สูงสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ สุขภำพทำงเพศ และอนำมัยเจริญพันธ์ุ เป็นองค์ประกอบ

พื้นฐำนของสิทธินี้

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันสิทธิในกำรมีสุขภำพทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ 

ตำมมำตรฐำนสูงสุดเท่ำที่เป็นไปได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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B. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that all persons have access to healthcare  

facilities, goods and services, including in relation to sexual and  

reproductive health, and to their own medical records, without  

discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity;

C. Ensure that healthcare facilities, goods and services are  

designed to improve the health status of, and respond to the  

needs of, all persons without discrimination on the basis of,  

and taking into account, sexual orientation and gender identity, and  

that medical records in this respect are treated with confidentiality;

D. Develop and  implement programmes  to address  

discrimination, prejudice and other social factors which undermine  

the health of persons because of their sexual orientation or gender  

identity;

E. Ensure that all persons are informed and empowered to  

make their own decisions regarding medical treatment and care,  

on the basis of genuinely informed consent, without discrimination  

on the basis of sexual orientation or gender identity;

F. Ensure that all sexual and reproductive health, education,  

prevention, care and treatment programmes and services respect  

the diversity of sexual orientations and gender identities, and are  

equally available to all without discrimination;

G. Facilitate access by those seeking body modifications  

related to gender reassignment to competent, non-discriminatory  

treatment, care and support; 
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2) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงสถำนพยำบำล เวชภัณฑ์ และบริกำร

สำธำรณสุข รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ์ 

อีกท้ังเข้ำถึงเวชระเบียนของตนได้ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกวิถีทำงเพศหรือ

อัตลักษณ์ทำงเพศ

3) ให้สถำนพยำบำล เวชภัณฑ์ และบริกำรสำธำรณสุข ถูกออกแบบ 

เพื่อยกระดับสุขภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของทุกคน โดยให้ 

ค�ำนึงถึงแต่ไม่เลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

และให้เวชระเบียนในด้ำนดังกล่ำวถูกเก็บเป็นควำมลับ

4) พัฒนำโครงกำรและน�ำมำปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหำกำรเลือกปฏิบัติ

อคติหรือปัจจัยทำงสังคมอื่นๆ ที่บ ่อนท�ำลำยสุขภำพของบุคคลเพรำะ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของผู้นั้น

5) ให้ทุกคนได้รับข้อมูลและมีอ�ำนำจในกำรตัดสินใจด้วยตนเอง 

ในเรื่องกำรรับควำมดูแลและกำรรักษำพยำบำลทำงกำรแพทย์ซึ่งกระท�ำโดย

ได้รับควำมยินยอมบนพื้นฐำนของกำรได้รับข ้อมูลอย่ำงแท้จริง ทั้งน้ี 

โดยปรำศจำกกำรถูกเลือกปฏิบัติด ้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ

6) ให้โครงกำรและบริกำรกำรศึกษำ กำรป้องกัน กำรดูแลรักษำ

พยำบำลทั้งหมดในด้ำนสุขภำพทำงเพศและอนำมัยเจริญพันธุ ์ เคำรพ 

ต่อควำมหลำกหลำยของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ และให้บริกำร 

ต่อทุกคนอย่ำงเสมอภำคโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติ

7) อ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู ้ต ้องกำรแปลงเพศให้เข ้ำถึงบริกำร 

กำรดูแลและควำมช่วยเหลือที่มีประสิทธิภำพและไม่เลือกปฏิบัติ 
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H. Ensure that all health service providers treat clients  

and their partners without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity, including with regard to recognition  

as next of kin;

I. Adopt the policies, and programmes of education and  

training, necessary to enable persons working in the healthcare  

sector to deliver the highest attainable standard of healthcare  

to all persons, with full respect for each person’s sexual orientation  

and gender identity.

PRINCIPLE 18 PROTECTION FROM MEDICAL ABUSES

No person may be forced to undergo any form of medical or  

psychological treatment, procedure, testing, or be confined to  

a medical facility, based on sexual orientation or gender identity.  

Notwithstanding any classifications to the contrary, a person’s sexual  

orientation and gender identity are not, in and of themselves,  

medical conditions and are not to be treated, cured or suppressed.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure full protection against harmful medical practices  

based on sexual orientation or gender identity, including on the  

basis of stereotypes, whether derived from culture or otherwise,  

regarding conduct, physical appearance or perceived gender norms; 
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8) ให้ผู้บริกำรด้ำนสุขภำพทั้งหมดปฏิบัติต่อผู้ป่วยและคู่สมรสหรือ 

คู่ชีวิตโดยปรำศจำกกำรเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ ์

ทำงเพศ รวมถึงในเรื่องกำรยอมรับในฐำนะญำติใกล้ชิดที่สุด

9) น�ำนโยบำยและโครงกำรฝึกอบรมท่ีจ�ำเป็นมำใช้ให้กำรศึกษำ 

แก่ผู้บริกำรด้ำนสุขภำพ เพื่อให้สำมำรถให้บริกำรแก่ทุกคนได้ตำมมำตรฐำน

สูงสุดเท่ำท่ีเป็นไปได้ โดยให้ควำมเคำรพอย่ำงสมบูรณ์ต่อวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศของบุคคลแต่ละคน

หลักการข้อ 18 ความคุ้มครองจากการกระท�าที่มิชอบทางการแพทย์

มิให้ผู ้ใดถูกบังคับให้ต้องรับกำรรักษำ กำรทดสอบ กระบวนกำร 

รูปแบบใดๆ ทำงกำรแพทย์หรือทำงจิตวิทยำ หรือถูกกักกันในสถำน

พยำบำล ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ไม่ว่ำจะมีกำรจัด 

จ�ำแนกประเภทไว้อย่ำงไรก็ตำม วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศของ 

บุคคลไม่ใช่อำกำรเจ็บป่วย จึงไม่ต้องได้รับกำรรักษำ แก้ไข หรือระงับ 

บรรเทำ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพื่อรับประกันควำมปลอดภัยอย่ำงสมบูรณ์จำกกำรถูกท�ำร้ำย 

โดยกระบวนกำรทำงกำรแพทย์ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รวมถึงที่เกิดจำกควำมคิดเหมำรวมเรื่องเพศ ไม่ว่ำจะมีต้นเหตุจำกวัฒนธรรม

หรืออื่นๆ อันเกี่ยวกับกำรประพฤติตน ลักษณะภำยนอก หรือกรอบเรื่องเพศ



170 บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ

B. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that no child’s body is irreversibly altered  

by medical procedures in an attempt to impose a gender identity  

without  the ful l ,  free and  informed consent of  the chi ld  in  

accordance with the age and maturity of the child and guided  

by the principle that in all actions concerning children, the best  

interests of the child shall be a primary consideration;

C. Establish child protection mechanisms whereby no child  

is at risk of, or subjected to, medical abuse;

D. Ensure protect ion of persons of d iverse sexua l  

orientations and gender identities against unethical or involuntary  

medical procedures or research, including in relation to vaccines,  

treatments or microbicides for HIV/AIDS or other diseases;

E. Review and amend any health funding provisions or  

programmes, including those of a development-assistance nature,  

which may promote, facilitate or in any other way render possible  

such abuses;

F. Ensure that any medical or psychological treatment or  

counselling does not, explicitly or implicitly, treat sexual orientation  

and gender identity as medical conditions to be treated, cured  

or suppressed. 
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2) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพ่ือมิให้ร่ำงกำยของเด็กคนใดถูกเปล่ียนแปลงอย่ำงถำวรโดยวิธี

ทำงกำรแพทย์เพ่ือยัดเยียดเพศให้กับเด็ก โดยที่เด็กไม่ได้ให้ควำมยินยอม

อย่ำงสมบูรณ์ อิสระ และได้รับข้อมูลตำมอำยุและวุฒิภำวะของเด็ก และ 

ไม่ได้ยึดหลักกำรที่ว ่ำในกำรกระท�ำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กต้องถือเอำ

ประโยชน์ของเด็กเป็นส�ำคัญ

3) วำงมำตรกำรคุ้มครองเด็ก เพื่อมิให้เด็กคนใดอยู่ในควำมเสี่ยง 

หรือตกเป็นเหยื่อทำงกำรแพทย์

4) ให้ควำมคุม้ครองผูม้วีถีิทำงเพศและอตัลกัษณ์ทำงเพศทีห่ลำกหลำย 

จำกกระบวนกำรหรือกำรวิจัยทำงกำรแพทย์ที่ผิดจรรยำบรรณ หรือไม่ได้รับ

ควำมยินยอม รวมทั้งที่เกี่ยวกับวัคซีน กำรรักษำ หรือยำฆ่ำเชื้อโรค ส�ำหรับ

เอชไอวี/เอดส์ หรือโรคอื่นๆ

5) ทบทวนและแก้ไขข้อก�ำหนดกำรให้ทุนสนับสนุนหรือโครงกำร

สุขภำพ รวมทั้งที่มีลักษณะกำรพัฒนำหรือให้ควำมช่วยเหลือ ซึ่งอำจมีส่วน

สนับสนุน อ�ำนวยควำมสะดวก หรือท�ำให้เกิดกำรท�ำร ้ำยในลักษณะ 

ดังข้ำงต้นไม่ว่ำด้วยวิธีใดก็ตำม

6) รับประกันว่ำกำรรักษำหรือกำรให้ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์หรือ

ทำงจิตวิทยำใดๆ จะไม่ถือเอำทั้งโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัยว่ำ วิถีทำงเพศและ

อัตลักษณ์ทำงเพศเป็นอำกำรเจ็บป่วยที่ต้องได้รับกำรรักษำ แก้ไขหรือระงับ

บรรเทำ 
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PRINCIPLE 19 THE RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND  

EXPRESSION

Everyone has the right to freedom of opinion and expression,  

regardless of sexual orientation or gender identity. This includes  

the expression of identity or personhood through speech, deportment,  

dress, bodily characteristics, choice of name, or any other means,  

as well as the freedom to seek, receive and impart information  

and ideas of all kinds, including with regard to human rights, sexual  

orientation and gender identity, through any medium and regardless  

of frontiers.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure full enjoyment of freedom of opinion and  

expression, while respecting the rights and freedoms of others,  

without discrimination on the basis of sexual orientation or gender  

identity, including the receipt and imparting of information and ideas  

concerning sexual orientation and gender identity, as well as related  

advocacy for legal rights, publication of materials, broadcasting,  

organisation of or participation in conferences, and dissemination  

of and access to safer-sex information;

B. Ensure that the outputs and the organisation of media  

that is State-regulated is pluralistic and non-discriminatory in  

respect of issues of sexual orientation and gender identity and  

that the personnel recruitment and promotion policies of such  

organisations are non-discriminatory on the basis of sexual  

orientation or gender identity; 
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หลักการข้อ 19 สิทธิเสรีภาพในด้านความเห็นและการแสดงความ

คิดเห็น

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในด้ำนควำมเห็นและกำรแสดงควำมคิดเห็น 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธินี้รวมถึงกำรแสดงออก

อัตลักษณ์ หรือตัวตน ผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะ

ร่ำงกำย กำรเลือกใช้ชื่อ หรือวิธีอื่นใด ตลอดจนเสรีภำพในกำรเสำะหำ 

ได้รับและเผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดทุกประเภท รวมท้ังที่เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชน วิถีทำงเพศ และอัตลักษณ์ทำงเพศ โดยผ่ำนทำงสื่อใดๆ และ

โดยไม่ขึ้นต่อพรมแดน

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันกำรมีเสรีภำพโดยสมบูรณ์ในกำรแสดงออก และ

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเคำรพต่อสิทธิเสรีภำพของผู้อื่น โดยไม่ถูกเลือก

ปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ รวมทั้งกำรได้รับและ 

เผยแพร่ข้อมูลและแนวควำมคิดเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

รวมไปถึงกำรสนับสนุนสิทธิทำงกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง กำรตีพิมพ์เอกสำร 

กำรแพร่กระจำยภำพและเสยีง กำรจัดหรอืกำรเข้ำร่วมประชมุ และกำรเผยแพร่ 

หรือเข้ำถึงข้อมูลกำรมีเพศสัมพันธ์อย่ำงปลอดภัย

2) ให้โครงสร้ำงและผลงำนของสื่อท่ีอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของรัฐ 

มีควำมเป็นพหุนิยมและไม่เลือกปฏิบัติในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ 

ทำงเพศ และให้นโยบำยกำรคัดเลือกเข้ำท�ำงำนและกำรเล่ือนต�ำแหน่ง 

ในองค์กรดังกล่ำวไม่เลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ
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C. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure the full enjoyment of the right to express  

identity or personhood, including through speech, deportment,  

dress, bodily characteristics, choice of name or any other means;

D. Ensure that notions of public order, public morality,  

public health and public security are not employed to restrict, in a  

discriminatory manner, any exercise of freedom of opinion and  

expression that affirms diverse sexual orientations or gender  

identities;

E. Ensure that the exercise of freedom of opinion and  

expression does not violate the rights and freedoms of persons  

of diverse sexual orientations and gender identities;

F. Ensure that all persons, regardless of sexual orientation  

or gender identity, enjoy equal access to information and ideas,  

as well as to participation in public debate. 
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3) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันกำรมีสิทธิสมบูรณ์ในกำรแสดงออกอัตลักษณ์หรือ 

ตัวตนผ่ำนทำงกำรพูดจำ ท่ำทำง กำรแต่งกำย ลักษณะร่ำงกำย กำรเลือกใช้

ชื่อ หรือวิธีอื่นใด

4) มิให้ควำมคิดเรื่องกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สุขภำพ

และควำมมั่นคงของสำธำรณะ ถูกใช้อย่ำงเลือกปฏิบัติเพื่อจ�ำกัดสิทธิในกำร

แสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

ที่หลำกหลำย 

5) มิให้กำรแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นใดๆ ละเมิดสิทธิเสรีภำพ

ของผู้ที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย

6) ให้ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและแนวควำมคิด รวมทั้งเข้ำร่วม 

กำรอภิปรำยสำธำรณะได้อย่ำงเสมอภำค โดยไม่ข้ึนกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 20 THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL  

ASSEMBLY AND ASSOCIATION

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and  

association, including for the purposes of peaceful demonstrations,  

regardless of sexual orientation or gender identity. Persons may  

form and have recognised, without discrimination, associations  

based on sexual orientation or gender identity, and associations  

that distribute information to or about, facilitate communication  

among, or advocate for the rights of, persons of diverse sexual  

orientations and gender identities.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure the rights to peacefully organise, associate,  

assemble and advocate around issues of sexual orientation and  

gender identity, and to obtain legal recognition for such associations  

and groups, without discrimination on the basis of sexual orientation  

or gender identity;

B. Ensure in particular that notions of public order, public  

morality, public health and public security are not employed to  

restrict any exercise of the rights to peaceful assembly and  

association solely on the basis that it affirms diverse sexual  

orientations or gender identities; 
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หลักการข้อ 20 สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและการสมาคม

ทุกคนมีสิทธิเสรีภำพในกำรชุมนุมโดยสงบและกำรสมำคม รวมถึง

กำรประท้วงอย่ำงสงบ โดยไม่ข้ึนกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

บุคคลมีสิทธิรวมกลุ่มสมำคมบนพื้นฐำนวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

ตลอดจนกลุ่มสมำคมที่เผยแพร่ข้อมูลให้กับหรือเก่ียวกับผู้มีวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย หรืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรสื่อสำรหรือ

รณรงค์เพื่อสิทธิของผู ้มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศท่ีหลำกหลำย 

โดยท่ีกลุ่มสมำคมดังกล่ำวได้รับกำรรับรองโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนติบิญัญตั ิทำงปกครอง และอืน่ๆ ทัง้หมดทีจ่�ำเป็น 

เพื่อรับประกันสิทธิในกำรจัดตั้งกลุ ่ม สมำคม ชุมนุมและเคลื่อนไหว

สนับสนุนเกี่ยวกับประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศอย่ำงสงบ และ

ให้กำรรับรองทำงกฎหมำยแก่กลุ ่มสมำคมดังกล่ำวโดยไม่เลือกปฏิบัต ิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

2) มิให้ควำมคิดเรื่องกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ศีลธรรม สุขภำพ

และควำมมั่นคงของสำธำรณะถูกใช ้เพื่อจ�ำกัดสิทธิในกำรชุมนุมและ 

กำรสมำคมอย่ำงสงบ เพียงด้วยเหตุผลว่ำเป็นกำรให้กำรรับรองวิถีทำงเพศ

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศที่หลำกหลำย 
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C. Under no circumstances impede the exercise of the  

rights to peaceful assembly and association on grounds relating  

to sexual orientation or gender identity, and ensure that adequate  

police and other physical protection against violence or harassment  

is afforded to persons exercising these rights;

D. Provide training and awareness-raising programmes  

to law enforcement authorities and other relevant officials to enable  

them to provide such protection;

E. Ensure that information disclosure rules for voluntary  

associations and groups do not, in practice, have discriminatory  

effects for such associations and groups addressing issues of  

sexual orientation or gender identity, or for their members.

PRINCIPLE 21 THE RIGHT TO FREEDOM OF THOUGHT, 

CONSCIENCE AND RELIGION

Everyone has the right to freedom of thought, conscience  

and religion, regardless of sexual orientation or gender identity.  

These rights may not be invoked by the State to justify laws,  

policies or practices which deny equal protection of the law, or  

discriminate, on the basis of sexual orientation or gender identity. 
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3) ไม่ปิดกั้นสิทธิในกำรชุมนุมและกำรสมำคมอย่ำงสงบในประเด็น

เกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และให้มีก�ำลังต�ำรวจหรือ 

สิ่งป้องกันทำงกำยภำพอ่ืนๆ อย่ำงเพียงพอเพื่อคุ ้มครองผู ้ชุมนุมใช้สิทธิ 

ดังกล่ำวให้ปลอดภัยจำกควำมรุนแรงหรือกำรรังควำน 

4) ริเร่ิมโครงกำรฝึกอบรม เพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจให้กับเจ้ำหน้ำท่ี 

รักษำกฎหมำยและเจ้ำหน้ำที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้สำมำรถให้ควำมคุ้มครอง

ลักษณะดังกล่ำวได้

5) ให้กฎกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับสมำคมหรือกลุ่มที่รวมตัวโดยอิสระ

ไม่มีผลในทำงเลือกปฏิบัติต่อสมำคมหรือกลุ่มที่ท�ำงำนในประเด็นวิถีทำงเพศ

หรืออัตลักษณ์ทำงเพศ หรือต่อสมำชิกกลุ่มสมำคมดังกล่ำวในทำงปฏิบัติ

หลักการข้อ 21 สิทธิเสรีภาพในด้านความคิด มโนธรรม และศาสนา

ทุกคนมีสิทธิ เสรีภำพในด้ำนควำมคิด มโนธรรม และศำสนำ 

โดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ สิทธิเหล่ำนี้ไม่สำมำรถ 

ถูกรัฐยกมำอ้ำงเพื่อสร้ำงควำมชอบธรรมให้กับกฎหมำย นโยบำยหรือกำร

ปฏิบัติใดๆ ที่ปฏิเสธกำรให้คุ ้มครองทำงกฎหมำยอย่ำงเสมอภำค หรือ 

ท่ีเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure the right of persons, regardless of sexual  

orientation or gender identity, to hold and practise religious  

and non-religious beliefs, alone or in association with others,  

to be free from interference with their beliefs and to be free  

from coercion or the imposition of beliefs;

B. Ensure that the expression, practice and promotion of  

different opinions, convictions and beliefs with regard to issues  

of sexual orientation or gender identity is not undertaken in  

a manner incompatible with human rights.

PRINCIPLE 22 THE RIGHT TO FREEDOM OF MOVEMENT

Everyone lawfully within a State has the right to freedom of  

movement and residence within the borders of the State, regardless  

of sexual orientation or gender identity. Sexual orientation and  

gender  identity may never be invoked to  l imit or  impede a  

person’s entry, egress or return to or from any State, including  

that person’s own State.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that the right to freedom of movement and  

residence is guaranteed regardless of sexual orientation or gender  

identity. 
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รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพื่อรับประกันสิทธิของบุคคล ในกำรมีและปฏิบัติตำมควำมเชื่อ 

ทั้งทำงศำสนำหรือด้ำนอื่นๆ ไม่ว่ำโดยล�ำพังหรือร่วมกับผู้อื่นในกำรเป็นอิสระ 

ปรำศจำกกำรแทรกแซงควำมเชื่อ และจำกกำรถูกบังคับหรือถูกยัดเยียด 

ควำมเชื่อโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

2) ให้หลักประกันว่ำกำรแสดงออก กำรปฏิบัติ และกำรเผยแพร่ 

ควำมคิดเห็นทัศนะและควำมเช่ือที่แตกต่ำงกันในประเด็นวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ไม่ถูกกระท�ำในลักษณะที่ขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชน

หลักการข้อ 22 สิทธิเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐาน

ทุกคนที่มีสถำนะถูกต้องตำมกฎหมำยในรัฐ มีสิทธิเสรีภำพใน 

กำรย้ำยถ่ินฐำนและกำรอยู่อำศัยภำยในอำณำเขตของรัฐนั้นโดยไม่ขึ้นกับ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

ต้องไม่ถูกยกอ้ำงเพื่อจ�ำกัดหรือขัดขวำงกำรเข้ำออก กำรกลับมำหรือไปยัง 

รัฐหนึ่งรัฐใดรวมถึงรัฐของบุคคลนั้นเอง

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ท่ีจ�ำเป็น เพือ่รบัประกนัสทิธใินกำรย้ำยถ่ินฐำนและกำรอยู่อำศยั โดยไม่ขึน้กบั 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 23 THE RIGHT TO SEEK ASYLUM

Everyone has the right to seek and enjoy in other countries  

asylum from persecution, including persecution related to sexual  

orientation or gender identity. A State may not remove, expel  

or extradite a person to any State where that person may  

face a well-founded fear of torture, persecution, or any other form  

of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, on the  

basis of sexual orientation or gender identity.

States shall:

A. Review, amend and enact legislation to ensure that  

a well-founded fear of persecution on the basis of sexual orientation  

or gender identity is accepted as a ground for the recognition  

of refugee status and asylum;

B. Ensure that no policy or practice discriminates against  

asylum seekers on the basis of sexual orientation or gender identity;

C. Ensure that no person is removed, expelled or extradited  

to any State where that person may face a well-founded fear  

of torture, persecution, or any other form of cruel, inhuman or  

degrading treatment or punishment, on the basis of that person’s  

sexual orientation or gender identity. 
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หลักการข้อ 23 สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง

ทุกคนมีสิทธิในกำรแสวงหำและได้รับท่ีพักพิงในประเทศอื่น เพื่อ 

หลบหนีกำรกวำดล้ำง รวมท้ังที่มีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ 

ทำงเพศ รฐัจกัไม่ก�ำจดั เนรเทศ หรอืส่งกลบับคุคลใดไปยงัรฐัใดๆ ท่ีบคุคลนัน้ 

มีเหตุผลเช่ือได้ว่ำจะต้องเผชิญควำมหวำดกลัวต่อกำรถูกทรมำน กวำดล้ำง

หรือปฏิบัติหรือลงโทษในรูปแบบที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือท�ำลำย

ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์จำกสำเหตุแห่งวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 

รัฐจัก :

1) ทบทวน แก้ไข หรือออกกฎหมำย เพื่อให้ควำมหวำดกลัวอย่ำง 

มีเหตุผลเช่ือได้ว่ำจะถูกกวำดล้ำงเพรำะสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ 

ทำงเพศสำมำรถใช้เป็นสำเหตุในกำรรับรองสถำนะผู้ลี้ภัยและกำรให้ที่ลี้ภัย

2) ห้ำมมิให้นโยบำยหรือวิธีปฏิบัติใดเป็นกำรเลือกปฏิบัติต่อผู้ล้ีภัย

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

3) ห้ำมมิให้บุคคลใดถูกก�ำจัด เนรเทศ หรือส่งกลับไปสู่รัฐใด ที่มี

เหตุผลเช่ือได้ว่ำบุคคลนั้นจะต้องเผชิญควำมหวำดกลัวต่อกำรถูกทรมำน

กวำดล้ำงหรือปฏิบัติหรือลงโทษในรูปแบบที่โหดร้ำย ไร้มนุษยธรรม หรือ

ท�ำลำยศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ จำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ
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PRINCIPLE 24 THE RIGHT TO FOUND A FAMILY

Everyone has the right to found a family, regardless of  

sexual orientation or gender identity. Families exist in diverse  

forms. No family may be subjected to discrimination on the basis  

of the sexual orientation or gender identity of any of its members.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure the right to found a family, including through  

access to adoption or assisted procreation (including donor  

insemination), without discrimination on the basis of sexual  

orientation or gender identity;

B. Ensure that laws and policies recognise the diversity of  

family forms, including those not defined by descent or marriage,  

and take all necessary legislative, administrative and other measures  

to ensure that no family may be subjected to discrimination on  

the basis of the sexual orientation or gender identity of any  

of its members, including with regard to family-related social  

welfare and other public benefits, employment, and immigration;

C. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that in all actions or decisions concerning  

children, whether undertaken by public or private social welfare  

institutions, courts of law, administrative authorities or legislative  

bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration,  

and that the sexual orientation or gender identity of the child or  

of any family member or other person may not be considered  

incompatible with such best interests; 
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หลักการข้อ 24 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว

ทุกคนมีสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศ ครอบครัวมีรูปแบบหลำกหลำย ห้ำมมิให้ครอบครัวใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของสมำชิก 

คนหนึ่งคนใดในครอบครัว

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันสิทธิในกำรก่อตั้งครอบครัว รวมทั้งโดยให้มีโอกำส

อุปกำระบุตรบุญธรรม หรือตั้งครรภ์ด้วยเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ (รวมถึง

กำรผสมเทียม) โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

2) ให้กฎหมำยและนโยบำยต่ำงๆ ยอมรับควำมหลำกหลำยของ 

รูปแบบครอบครัว รวมทั้งครอบครัวที่ไม่ได้นิยำมด้วยสำยเลือดหรือกำรสมรส

และจักใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมดท่ีจ�ำเป็น

เพื่อมิให้ครอบครัวใดถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ 

ทำงเพศของสมำชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว รวมถึงในด้ำนสวัสดิกำรสังคม

เกี่ยวกับครอบครัว และสิทธิประโยชน์จำกรัฐ กำรจ้ำงงำน หรือกำรตรวจ 

คนเข้ำเมือง

3) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อให้กำรกระท�ำหรือกำรตัดสินใจทั้งหมดเก่ียวกับเด็ก ไม่ว่ำ

กระท�ำโดยสถำบันสวัสดิกำรสังคมของรัฐหรือเอกชน ศำล หน่วยงำน

ปกครองหรือองค์กรนิติบัญญัติ ต้องถือเอำประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก และ

ต้องไม่ถือว่ำวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของเด็กหรือสมำชิกครอบครัว

คนหนึ่งคนใดขัดกับประโยชน์ดังกล่ำว 
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D. In all actions or decisions concerning children, ensure  

that a child who is capable of forming personal views can exercise  

the right to express those views freely, and that such views  

are given due weight in accordance with the age and maturity  

of the child;

E. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that in States that recognise same-sex  

marriages or registered partnerships, any entitlement, privilege,  

obligation or benefit available to different-sex married or registered  

partners is equally available to same-sex married or registered  

partners;

F. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure that any obligation, entitlement, privilege,  

obligation or benefit available to different-sex unmarried partners  

is equally available to same-sex unmarried partners;

G. Ensure that marriages and other legally-recognised  

partnerships may be entered into only with the free and full consent  

of the intending spouses or partners. 
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4) ให ้ เด็กที่มีวุฒิภำวะเพียงพอต ่อกำรมีควำมคิดเห็นส ่วนตัว 

มีสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นดังกล่ำวอย่ำงอิสระ และต้องให้น�้ำหนักต่อ 

ควำมคิดเห็นดังกล่ำวตำมสมควรแก่วัยและวุฒิภำวะของเด็กในกำรกระท�ำ

หรือกำรตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเด็ก

5) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ทีจ่�ำเป็น เพือ่รบัประกนัสทิธิ สทิธิประโยชน์ ภำระหน้ำท่ี หรอืผลประโยชน์ใดๆ 

ให้แก่กำรจดทะเบียนสมรส หรือกำรจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตระหว่ำงบุคคล 

เพศเดียวกัน เท่ำเทียมกับกำรจดทะเบียนสมรส หรือกำรจดทะเบียนเป็น 

คู ่ชีวิตระหว่ำงบุคคลต่ำงเพศ ในรัฐที่ยอมรับกำรจดทะเบียนสมรสหรือ 

กำรจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตระหว่ำงบุคคลเพศเดียวกัน

6) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ท้ังหมด 

ทีจ่�ำเป็น เพือ่รบัประกนัสทิธิ สทิธิประโยชน์ ภำระหน้ำท่ี หรอืผลประโยชน์ใดๆ 

ต่อคู่ชีวิตเพศเดียวกันที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส เท่ำเทียมกับคู่ชีวิตต่ำงเพศ 

ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

7) ให้กำรจดทะเบียนสมรสหรือกำรจดทะเบียนเป็นคู ่ชีวิตที่ได้รับ 

กำรยอมรับทำงกฎหมำย มีผลต่อเมื่อผู้ตั้งใจเป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิตทั้งสอง

ให้กำรยินยอมอย่ำงอิสระและสมบูรณ์ 
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PRINCIPLE 25 THE RIGHT TO PARTICIPATE IN PUBLIC LIFE

Every citizen has the right to take part in the conduct of  

public affairs, including the right to stand for elected office,  

to participate in the formulation of policies affecting their welfare,  

and to have equal access to all  levels of public service and  

employment in public functions, including serving in the police and  

military, without discrimination on the basis of sexual orientation or  

gender identity.

States should:

A. Review, amend and enact legislation to ensure the full  

enjoyment of the right to participate in public and political life  

and affairs, embracing all  levels of government service and  

employment in public functions, including serving in the police and  

military, without discrimination on the basis of, and with full  

respect for, each person’s sexual orientation and gender identity;

B. Take all appropriate measures to eliminate stereotypes  

and prejudices regarding sexual orientation and gender identity  

that prevent or restrict participation in public life;

C. Ensure the right of each person to participate in the  

formulation of policies affecting their welfare, without discrimination  

on the basis of, and with full respect for, their sexual orientation  

and gender identity. 
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หลักการข้อ 25 สิทธิในการมีส่วนร่วมด้านการปกครอง

พลเมืองทุกคนมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรปกครอง รวมถึงสิทธ ิ

ในกำรลงสมัครเลือกตั้ง มีส ่วนร ่วมในกำรก�ำหนดนโยบำยท่ีกระทบ 

ต่อสวัสดิกำรของตน และเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะและกำรจ้ำงงำนภำครัฐ 

ในทุกระดับอย่ำงเสมอภำค รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ต�ำรวจและทหำร 

โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ

รัฐควร:

1) ทบทวน แก้ไขและออกกฎหมำยเพื่อรับประกันสิทธิอย่ำงสมบูรณ์

ในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมด้ำนกำรปกครองและกำรเมือง ครอบคลุมบริกำร

และกำรจ้ำงงำนภำครัฐในทุกระดับ รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำที่ต�ำรวจและทหำร

โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับควำมเคำรพอย่ำงสมบูรณ์ในประเด็นวิถี 

ทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศของแต่ละบุคคล

2) ใช้มำตรกำรทั้งหมดที่เหมำะสมในกำรก�ำจัดควำมคิดเหมำรวม

หรืออคติเกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่ขัดขวำงหรือจ�ำกัด 

กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรปกครอง

3) ให้แต่ละบุคคลมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดนโยบำย 

ที่กระทบต่อสวัสดิกำรของตน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับควำมเคำรพ

อย่ำงสมบูรณ์ในประเด็นวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของตน 
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PRINCIPLE 26 THE RIGHT TO PARTICIPATE IN CULTURAL LIFE

Everyone has the right to participate freely in cultural life,  

regardless of sexual orientation or gender  identity, and to  

express, through cultural participation, the diversity of sexual  

orientation and gender identity.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure opportunities for the participation in cultural life  

of all persons, regardless of, and with full respect for, their sexual  

orientations and gender identities;

B. Foster dialogue between, and mutual respect among,  

proponents of the various cultural groups present within the State,  

including among groups that hold different views on matters of  

sexual orientation and gender identity, consistently with respect  

for the human rights referred to in these Principles. 
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หลักการข้อ 26 สิทธิในการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม

ทุกคนมีสิทธิในกำรมีส่วนร่วมทำงวัฒนธรรมอย่ำงเสรี โดยไม่ข้ึนกับ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และมีสิทธิในกำรแสดงออกถึงควำม 

หลำกหลำยของวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศโดยผ่ำนกำรมีส่วนร่วม 

ทำงวัฒนธรรม

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อรับประกันโอกำสของทุกคนในกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทำงวัฒนธรรม โดยให้ควำมเคำรพต่อแต่ไม่ขึ้นกับวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์

ทำงเพศ

2) อุปถัมภ์ให้มีกำรสื่อสำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและควำมเคำรพ

ซึ่งกันและกันระหว่ำงผู้มีบทบำทของกลุ่มวัฒนธรรมต่ำงๆ ท่ีมีอยู่ภำยในรัฐ

รวมท้ังกลุ่มที่มีควำมเห็นแตกต่ำงกันในประเด็นวิถีทำงเพศและอัตลักษณ ์

ทำงเพศ อย่ำงสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนที่หลักกำรท้ังหลำยเหล่ำน้ี

อ้ำงอิงถึง 
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PRINCIPLE 27 THE RIGHT TO PROMOTE HUMAN RIGHTS

Everyone has the right, individually and in association with  

others, to promote the protection and realisation of human rights  

at the national and international levels, without discrimination  

on the basis of sexual orientation or gender identity. This includes  

activities directed towards the promotion and protection of the  

rights of persons of diverse sexual orientations and gender  

identities, as well as the right to develop and discuss new human  

rights norms and to advocate their acceptance.

States shall:

A. Take all necessary legislative, administrative and other  

measures to ensure a favourable environment for activities directed  

towards the promotion, protection and realisation of human rights,  

including rights relevant to sexual orientation and gender identity;

B. Take all appropriate measures to combat actions or  

campaigns targeting human rights defenders working on issues of  

sexual orientation and gender identity, as well as those targeting  

human rights defenders of diverse sexual orientations and gender  

identities;

C. Ensure that human rights defenders, regardless of their  

sexual orientation or gender identity, and regardless of the human  

rights issues they advocate, enjoy non-discriminatory access to,  

participation in, and communication with, national and international  

human rights organisations and bodies; 
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หลักการข้อ 27 สิทธิในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ทุกคนมีสิทธิที่จะส่งเสริมควำมคุ้มครองและเสริมสร้ำงสิทธิมนุษยชน

ในระดับชำติและระหว่ำงประเทศ ทั้งโดยล�ำพังหรือร่วมสมำคมกับผู ้อื่น 

โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ท้ังนี ้

รวมถึงกิจกรรมท่ีมีเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิของผู ้ที่ม ี

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย ตลอดจนสิทธิในกำรพัฒนำ

และอภิปรำยบรรทัดฐำนสิทธิมนุษยชนใหม่ๆ และส่งเสริมกำรยอมรับ

บรรทัดฐำนดังกล่ำว

รัฐจัก :

1) ใช้มำตรกำรทำงนิติบัญญัติ ทำงปกครอง และอื่นๆ ทั้งหมด 

ที่จ�ำเป็น เพื่อสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้ออ�ำนวยต่อกิจกรรมที่มีเป้ำหมำยในกำร 

ส่งเสริม คุ ้มครอง และสร้ำงเสริมสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิท่ีเกี่ยวกับ 

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ

2) ใช้มำตรกำรทั้งหมดที่เหมำะสมในกำรต่อสู้กับกำรกระท�ำหรือกำร

รณรงค์ที่พุ่งเป้ำไปยังผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนท่ีท�ำงำนในประเด็นวิถีทำงเพศ 

และอัตลักษณ์ทำงเพศ และผู ้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่มี วิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย

3) ให้ผู ้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนไม่ว่ำจะมีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ 

ทำงเพศแบบใดสำมำรถเข้ำถงึ มส่ีวนร่วม หรอืสือ่สำรกบัองค์กรสทิธมินษุยชน 

ทั้งในระดับชำติและระหว่ำงประเทศได้โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหต ุ

วิถทีำงเพศหรอือตัลกัษณ์ทำงเพศของตน หรอืด้วยสำเหตปุระเดน็สทิธมินษุยชน 

ที่รณรงค์อยู่ 
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D. Ensure the protection of human rights defenders, working  

on issues of sexual orientation and gender identity, against any  

violence, threat, retaliation, de facto or de jure discrimination,  

pressure, or any other arbitrary action perpetrated by the State,  

or by non-State actors, in response to their human rights activities.  

The same protection should be ensured, to human rights defenders  

working on any issue, against any such treatment based on  

their sexual orientation or gender identity;

E. Support the recognition and accreditation of organisations  

that promote and protect the human rights of persons of diverse  

sexual orientations and gender identities at the national and  

international levels.

PRINCIPLE 28 THE RIGHT TO EFFECTIVE REMEDIES  

AND REDRESS

Every victim of a human rights violation,  including of  

a violation based on sexual orientation or gender  identity,  

has the right to effective, adequate and appropriate remedies.  

Measures taken for the purpose of providing reparation to, or securing  

adequate advancement of, persons of diverse sexual orientations  

and gender identities are integral to the right to effective remedies  

and redress. 
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4) ให้ควำมคุ ้มครองผู ้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่ท�ำงำนในประเด็น 

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ จำกควำมรุนแรง กำรข่มขู่ กำรแก้แค้น 

กำรเลือกปฏิบัติทั้งโดยพฤตินัยหรือนิตินัย กำรกดดัน หรือกำรกระท�ำตำม 

พลกำรใดๆ โดยภำครัฐหรือมิใช่ภำครัฐ อันเป็นผลจำกกำรท�ำกิจกรรม 

เพื่อสิทธิมนุษยชน และจักให ้ ผู ้พิทักษ ์สิทธิมนุษยชนไม่ว ่ำจะท�ำงำน 

ในประเด็นใด ได้รับควำมคุ้มครองจำกกำรละเมิดดังกล่ำวที่มีสำเหตุจำก 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศเช่นเดียวกัน

5) สนับสนุนกำรยอมรับและกำรรับรองฐำนะขององค์กรที่ส่งเสริม 

และคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู ้ที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศ 

หลำกหลำย ทั้งในระดับชำติและระหว่ำงประเทศ

หลักการข้อ 28 สิทธิในการได้รับการเยียวยาแก้ไขและชดใช้ใน

ลักษณะเกิดผลใช้บังคับได้

เหย่ือทุกคนของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งกำรละเมิดสิทธ ิ

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ มีสิทธิในกำรได้รับกำร 

เยียวยำแก้ไขอย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้ เพียงพอ และเหมำะสม มำตรกำร 

ชดใช้หรือส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเพียงพอให้กับผู ้มีวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยเป็นส่วนส�ำคัญของสิทธิในกำรได้รับกำร

เยียวยำแก้ไขและชดใช้อย่ำงเกิดผลใช้บังคับได้
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States shall:

A. Establish the necessary legal procedures, including  

through the revision of legislation and policies, to ensure that  

victims of human rights violations on the basis of sexual orientation  

or gender identity have access to full redress through restitution,  

compensation, rehabilitation, satisfaction, guarantee of non-repetition,  

and/or any other means as appropriate;

B. Ensure that remedies are enforced and implemented in  

a timely manner; Ensure that effective institutions and standards  

for the provision of remedies and redress are established, and  

that all personnel are trained in issues of human rights violations  

based on sexual orientation and gender identity;

C. Ensure that all persons have access to all necessary  

information about the processes for seeking remedies and redress;

D. Ensure that financial aid is provided to those who are  

unable to afford the cost of securing redress, and that any other  

obstacles to securing such redress, financial or otherwise, are  

removed;

E. Ensure training and awareness-raising programmes,  

including measures aimed at teachers and students at all levels of  

public education, at professional bodies, and at potential violators  

of human rights,  to promote respect  for and adherence to  

international human rights standards in accordance with these  

Principles, as well as to counter discriminatory attitudes based on  

sexual orientation or gender identity. 
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รัฐจัก :

1) สร้ำงกระบวนกำรทำงกฎหมำยท่ีจ�ำเป็น รวมทั้งโดยกำรแก้ไข

กฎหมำยและนโยบำย เพื่อให้เหย่ือของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุ

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ เข้ำถึงกำรชดใช้อย่ำงสมบูรณ์ ด้วยกำร 

ได้รับค่ำชดใช้ชดเชย ค่ำท�ำขวัญ กำรฟื้นฟูร่ำงกำยและจิตใจ กำรรับประกันว่ำ 

จะไม่เกิดเหตุกำรณ์ซ�้ำอีก และ/หรือ วิธีกำรอื่นใดตำมควำมเหมำะสม 

2) ให้กำรเยียวยำแก้ไขอย่ำงทันท่วงที จัดตั้งสถำบันและมำตรกำรท่ีมี

ประสิทธิภำพในกำรเยียวยำแก้ไขและกำรชดใช้ และให้บุคลำกรท้ังหมดได้รับ

กำรฝึกอบรมในประเด็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศ

และอัตลักษณ์ทำงเพศ

3) ให้ทุกคนเข้ำถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนกำรร้องขอ

กำรเยียวยำแก้ไขและกำรชดใช้

4) ให้ควำมสนับสนุนด้ำนกำรเงินเป็นค่ำใช้จ ่ำยให้แก่ผู ้ร ้องขอ 

กำรชดใช้ในกรณีจ�ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือ และก�ำจัดอุปสรรคท้ังด้ำน

กำรเงินหรืออื่นใดต่อกำรได้รับกำรชดใช้ให้หมดสิ้นไป

5) ริเริ่มโครงกำรฝึกอบรม รวมท้ังมำตรกำรเพื่อเพิ่มควำมเข้ำใจ

ส�ำหรับคณำจำรย์ นักเรียน นิสิตนักศึกษำในทุกระดับกำรศึกษำ ภำครัฐ 

องค์กรวิชำชีพ และผู้มีแนวโน้มที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม 

ควำมเคำรพและยึดมั่นต่อมำตรฐำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศอย่ำง

สอดคล้องกับหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ ตลอดจนเพื่อลบล้ำงอคติเลือกปฏิบัติ

ที่มีสำเหตุจำกวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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PRINCIPLE 29 ACCOUNTABILITY

Everyone whose human rights, including rights addressed  

in these Principles, are violated is entitled to have those directly or  

indirectly responsible for the violation, whether they are government  

officials or not, held accountable for their actions in a manner that  

is proportionate to the seriousness of the violation. There should 

be no impunity for perpetrators of human rights violations related  

to sexual orientation or gender identity.

States shall:

A. Establish appropriate, accessible and effective criminal,  

civil, administrative and other procedures, as well as monitoring  

mechanisms, to ensure the accountability of perpetrators for human  

rights violations related to sexual orientation or gender identity;

B. Ensure that all allegations of crimes perpetrated on the  

basis of the actual or perceived sexual orientation or gender identity  

of the victim, including such crimes described in these Principles,  

are  investigated promptly and thoroughly, and that, where  

appropriate evidence is found, those responsible are prosecuted,  

tried and duly punished;

C. Establish independent and effective institutions and  

procedures to monitor the formulation and enforcement of laws  

and policies to ensure the elimination of discrimination on the basis  

of sexual orientation or gender identity; 



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ 199

หลักการข้อ 29 ภาระความรับผิด

ทุกคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งสิทธิที่กล่ำวถึงในหลักกำร 

ทั้งหลำยเหล่ำน้ี มีสิทธิในกำรให้ผู ้มีส่วนต่อกำรละเมิดท้ังโดยตรงหรือ 

โดยอ้อม ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐหรือไม่ก็ตำม ต้องรับผิดชอบต่อกำรกระท�ำ 

ของตนตำมควำมร้ำยแรงของกำรละเมิด ผู้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศไม่ควรถูกปล่อยให้ลอยนวล 

โดยไม่ได้รับโทษ

รัฐจัก :

1) จัดตั้งกระบวนกำรทำงอำญำ ทำงแพ่ง ทำงปกครอง และอื่นๆ 

ที่เหมำะสม เข้ำถึงได้ และมีประสิทธิภำพ ตลอดจนกลไกตรวจสอบ เพ่ือให ้

ผู ้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ 

ทำงเพศ ต้องมีภำระควำมรับผิดต่อกำรละเมิด

2) ให้ข้อกล่ำวหำท้ังหมดเกี่ยวกับอำชญำกรรมท่ีกระท�ำด้วยสำเหตุวิถี

ทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศของเหยื่อ ทั้งที่เป็นจริงหรือที่ผู้อื่นเข้ำใจเอำเอง

รวมท้ังอำชญำกรรมต่ำงๆ ที่กล่ำวถึงในหลักกำรท้ังหลำยเหล่ำนี้ ต้องได้รับ 

กำรสอบสวนโดยทันทีและละเอียดถี่ถ้วน และหำกพบหลักฐำนเพียงพอ 

ต้องท�ำกำรฟ้องร้อง ด�ำเนินคดี และลงโทษผู้ละเมิดตำมสมควรแก่ควำมผิด

3) ก่อตั้งสถำบันและกระบวนกำรที่มีอ�ำนำจและอิสระเพื่อก�ำกับ 

ตรวจสอบกำรร่ำง และบังคับใช้กฎหมำยและนโยบำย เพื่อขจัดกำรเลือก

ปฏิบัติจำกสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ 
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D. Remove any obstacles preventing persons responsible  

for human rights violations based on sexual orientation or gender  

identity from being held accountable.

ADDITIONAL RECOMMENDATIONS

All members of society and of the international community  

have responsibilities regarding the realisation of human rights.  

We therefore recommend that:

A. The United Nations High Commissioner for Human Rights  

endorse these Principles, promote their implementation worldwide,  

and integrate them into the work of  the Office of  the High  

Commissioner for Human Rights, including at the field-level;

B. The United Nations Human Rights Council endorse these  

Principles and give substantive consideration to human rights  

violations based on sexual orientation or gender identity, with  

a view to promoting State compliance with these Principles;

C. The United Nations Human Rights Special Procedures  

pay due attention to human rights violations based on sexual  

orientation or gender identity, and integrate these Principles into  

the implementation of their respective mandates; 

D. The United Nations Economic and Social Council recognise  

and accredit non-governmental organisations whose aim is to  

promote and protect the human rights of persons of diverse sexual  

orientations and gender identities, in accordance with its Resolution  

1996/31;
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4) ก�ำจัดอุปสรรคใดๆ ที่ท�ำให้ผู ้กระท�ำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศสำมำรถลอยนวลได้โดยไม่ม ี

กำรรับภำระควำมรับผิด

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

สมำชิกทั้งหมดในสังคมและประชำคมโลกล้วนมีหน้ำท่ีรับผิดชอบ 

ในกำรสร้ำงเสริมสิทธิมนุษยชน เรำจึงเสนอแนะให้:

1) ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติให้กำร

รับรองหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ และส่งเสริมกำรน�ำไปปฏิบัติทั่วโลก และ

บูรณำกำรเข้ำไปในหน้ำที่ของส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน รวมทั้ง

ในภำคสนำม

2) คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ ให้กำรรับรอง 

หลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ และพิจำรณำในด้ำนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิ

มนุษยชนด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ โดยมุ่งหมำยส่งเสริม

ให้รัฐทั้งหลำยปฏิบัติตำมหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้

3) กระบวนพิจำรณำพิเศษด้ำนสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชำชำติ 

ให้ควำมสนใจอย่ำงเพียงพอต่อกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนจำกสำเหตุ 

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และบูรณำกำรหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้

เข้ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจของตน 

4) คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชำชำติ ให้กำรยอมรับ

และรับรองฐำนะขององค์กรพัฒนำเอกชนที่มีเป้ำหมำยส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้ที่มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยตำมมติ 

1996/31
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E. The United Nat ions Human Rights Treaty Bodies  

vigorously integrate these Principles into the implementation  

of their respective mandates, including their case law and the  

examination of State reports, and, where appropriate, adopt  

General Comments or other interpretive texts on the application  

of human rights law to persons of diverse sexual orientations and  

gender identities;

F. The World Health Organization and UNAIDS develop  

guidelines on the provision of appropriate health services and care,  

responding to the health needs of persons related to their sexual  

orientation or gender identity, with full respect for their human  

rights and dignity;

G. The UN High Commissioner for Refugees integrate  

these Principles in efforts to protect persons who experience, or  

have a well-founded fear of, persecution on the basis of sexual  

orientation or gender identity, and ensure that no person is  

discriminated against on the basis of sexual orientation or  

gender identity in relation to the receipt of humanitarian assistance  

or other services, or the determination of refugee status; 

H.  Reg iona l  and sub-reg iona l   in te r-governmenta l  

organisations with a commitment to human rights, as well as  

regional human rights treaty bodies, ensure that the promotion  

of these Principles  is  integral  to the implementation of the  

mandates of their various human rights mechanisms, procedures  

and other arrangements and initiatives;



บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ 203

5) องค์กรตำมสนธิสัญญำแห่งสหประชำชำติบูรณำกำรหลักกำร 

ท้ังหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจของตนอย่ำงจริงจัง 

รวมท้ังในคดีควำมและกำรตรวจสอบรำยงำนรัฐ และน�ำควำมคิดเห็นทั่วไป

หรือเอกสำรตีควำมอื่นๆ ในเรื่องกำรใช้กฎหมำยสิทธิมนุษยชนต่อผู ้มี 

วิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำยมำใช้ในเรื่องที่เหมำะสม

6) องค์กำรอนำมยัโลก และองค์กรเอดส์แห่งสหประชำชำต ิ(UNAIDS) 

พัฒนำแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและกำรดูแลสุขภำพท่ีเหมำะสม 

และตอบสนองต่อควำมจ�ำเป็นด้ำนสุขภำพในเรื่องเกี่ยวกับวิถีทำงเพศหรือ 

อัตลักษณ์ทำงเพศของแต่ละบุคคล และให้ควำมเคำรพอย่ำงสมบูรณ์ต่อ 

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของบุคคลเหล่ำนั้น

7) ส�ำนักงำนข้ำหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ บูรณำกำร

หลักกำรท้ังหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในหน้ำที่กำรให้ควำมคุ้มครองต่อผู้ประสบ 

ท่ีประสบกับหรือผู ้มีควำมหวำดกลัวอย ่ำงมี เหตุ เชื่อถือได ้ต ่อกำรถูก 

กวำดล้ำงด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ และมิให้บุคคลใด 

ถูกเลือกปฏิบัติด้วยสำเหตุวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศ ในกำรได้รับ

ควำมช่วยเหลือทำงมนุษยธรรมหรือบริกำรอื่นๆ หรือในกำรพิจำรณำสถำนะ

ผู้ลี้ภัย 

8) องค์กรระหว่ำงรฐับำลทัง้ระดบัภมูภิำคและอนภุมูภิำคทีม่พีนัธะหน้ำที ่

ในด้ำนสิทธิมนุษยชน ตลอดจนองค์กรสนธิสัญญำด้ำนสิทธิมนุษยชนต่ำงๆ

ระดับภูมิภำค ถือว่ำกำรส่งเสริมหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้เป็นส่วนส�ำคัญ 

ที่แยกออกมิได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจของตน ท้ังในเรื่องกลไก 

สิทธิมนุษยชน กระบวนกำร กำรจัดกำรหรือแนวคิดริเริ่มต่ำงๆ
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I. Regional human rights courts vigorously integrate those  

Principles that are relevant to the human rights treaties they  

interpret into their developing case law on sexual orientation  

and gender identity;

J. Non-governmental organisations working on human rights  

at the national, regional and international levels promote respect  

for these Principles within the framework of their specific mandates;

K. Humanitarian organisations incorporate these Principles  

into any humanitarian or relief operations, and refrain from  

discriminating against persons on the basis of sexual orientation  

or gender identity in the provision of aid and other services;

L. National human rights institutions promote respect for  

these Principles by State and non-State actors, and integrate into  

their work the promotion and protection of the human rights of  

persons of diverse sexual orientations or gender identities;

M. Professional organisations, including those in the medical,  

criminal or civil justice, and educational sectors, review their  

practices and guidelines to ensure that they vigorously promote  

the implementation of these Principles; 

N. Commercial organisations acknowledge and act upon  

the important role they have in both ensuring respect for these  

Principles with regard to their own workforces and in promoting  

these Principles nationally and internationally;
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9) ศำลสทิธิมนษุยชนระดับภูมภิำคบรูณำกำรหลกักำรทัง้หลำยเหล่ำนี้ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวเนื่องกับสนธิสัญญำสิทธิมนุษยชนที่ยึดเป็นกฎหมำยแม่บท

เข้ำไปในกำรพัฒนำบรรทัดฐำนค�ำพิพำกษำในประเด็นวิถีทำงเพศและ 

อัตลักษณ์ทำงเพศอย่ำงจริงจัง

10) องค์กรพัฒนำเอกชนที่ท�ำงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนทั้งระดับชำติ

ระดับภูมิภำคหรือระหว่ำงประเทศส่งเสริมกำรให้ควำมเคำรพต่อหลักกำร 

ทั้งหลำยเหล่ำนี้ในกรอบกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมอ�ำนำจตน 

11) องค์กรควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรมต่ำงๆ บูรณำกำรหลักกำร

ท้ังหลำยเหล่ำนี้เข้ำไปในปฏิบัติกำรควำมช่วยเหลือด้ำนมนุษยธรรม หรือ 

กำรบรรเทำทุกข ์และละเว ้นจำกกำรเลือกปฏิบัติต ่อบุคคลด้วยสำเหต ุ

วิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศในกำรให้ควำมช่วยเหลือและบริกำรอื่นๆ

12) สถำบนัสทิธิมนษุยชนต่ำงๆ ระดบัชำติส่งสรมิให้รฐัและทุกภำคส่วน 

ให้ควำมเคำรพต่อหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำน้ี และบูรณำกำรกำรส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้มีวิถีทำงเพศหรืออัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย

เข้ำไปในกำรท�ำงำนของตน

13) องค์กรวิชำชีพต่ำงๆ รวมทั้งในภำคสำธำรณสุข กำรศึกษำ และ

กระบวนกำรยุติธรรมทั้งแพ่งและอำญำ ทบทวนกำรปฏิบัติงำนและแนวทำง

ปฏิบัติของตน เพื่อส่งเสริมกำรน�ำหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ไปใช้อย่ำงจริงจัง 

14) องค์กรภำคธุรกิจต่ำงๆ ยอมรับและปฏิบัติตำมบทบำทท่ีส�ำคัญ

ของตนในกำรเคำรพต่อหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำน้ีทั้งในด้ำนที่เกี่ยวกับ

พนักงำนของตน และในกำรส่งเสริมหลักกำรทั้งหลำยเหล่ำนี้ทั้งในระดับ

ประเทศและระหว่ำงประเทศ
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O. The mass media avoid the use of stereotypes in relation  

to sexual orientation and gender identity, and promote tolerance  

and the acceptance of diversity of human sexual orientation and  

gender identity, and raise awareness around these issues;

P. Governmental and private funders provide financial  

assistance, to non-governmental and other organisations, for the  

promotion and protection of the human rights of persons of diverse  

sexual orientations and gender identities.

THESE PR INC IPLES AND RECOMMENDAT IONS  

reflect the application of international human rights law to the  

lives and experiences of persons of diverse sexual orientations  

and gender identities, and nothing herein should be interpreted  

as restricting or in any way limiting the rights and freedoms of  

such persons as recognised in international, regional or national  

law or standards. 
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15) สื่อมวลชนทั้งหลำยหลีกเล่ียงกำรใช้ควำมคิดเหมำรวมในเรื่อง

เกี่ยวกับวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศที่แตกต่ำงหลำกหลำย และส่งเสริม

กำรยอมรับควำมหลำกหลำยของมนุษย์ในด้ำนวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ 

ทำงเพศ และยกระดับควำมเข้ำใจของสำธำรณะในประเด็นเหล่ำนี้

16) แหล่งทนุต่ำงๆ ทัง้ภำครฐัและเอกชนให้ควำมสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิ 

ต่อองค์กรพฒันำเอกชนหรอืองค์กรอืน่ๆ ทีส่่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน 

ของผู้มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์ทำงเพศหลำกหลำย

หลักกำรและข้อเสนอแนะทั้งหลำยเหล่ำน้ีสะท้อนถึงกำรใช้กฎหมำย

สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศต่อกำรใช้ชีวิตของผู้มีวิถีทำงเพศและอัตลักษณ์

ทำงเพศหลำกหลำย และไม่ควรมีส่วนใดถูกตีควำมเพื่อจ�ำกัดสิทธิเสรีภำพ 

ในทำงใดก็ตำมของบุคคลกลุ่มดังกล่ำวตำมที่ได้รับกำรรับรองโดยกฎหมำย

หรือมำตรฐำนทั้งในระดับระหว่ำงประเทศ ระดับภูมิภำค หรือระดับประเทศ 
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พระราชบัญญัต ิ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก

วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มีผลบังคับใช้ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
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ถำม...เมื่อถูกปฏิบัต ิ
โดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศแล้ว
ต้องกำรยื่นค�ำร้อง จะต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ...ถ้ำต้องกำรยื่นค�ำร้องด้วยวำจำสำมำรถ 

ไปร้องต่อผู้รับค�ำร้องได้เลย หำกอยู่ในกรุงเทพฯ ให้ไปที่ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือกรณ ี

อยู ่ต ่ำงจังหวัด ให้ไปท่ีศูนย์เรียนรู ้การพัฒนาสตร ี

และครอบครัว หรือส�านักงานพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ถำม...  แล้วถ้ำไม่อยำกไปยื่นค�ำร้อง 
ด้วยวำจำ ต้องท�ำอย่ำงไร

ตอบ...ถ้ำไม่ต้องกำรยื่นค�ำร้องด้วยวำจำ 

ก็ ส ำม ำ รถยื่ น เ ป ็ นหนั ง สื อ ด ้ ว ยตน เ อ ง   ห รื อ 

ทำงไปรษณีย ์  หรือผ ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิกส ์ก็ ได  ้

โดยส่งไปทีก่รมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พระรำชบัญญัติควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ   
พ.ศ. 2558 ฉบับประชำชน
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ยื่นที่ไหน

กรุงเทพมหำนคร

ต่ำงจังหวัด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

อำคำรมหำนครยิบซั่ม ชั้น 23 B ถนนศรีอยุธยำ 

แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2642 7745

โทรสำร : 0 2642 7770

E-mail : genderact@owf.go.th

Website : www.dwf.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว

1. ศูนย์เรยีนรูก้ำรพฒันำสตรแีละครอบครวัรัตนำภำ 

จังหวัดขอนแก่น

2. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

3. ศนูย์เรยีนรูก้ำรพฒันำสตรแีละครอบครวัภำคกลำง 

จังหวัดนนทบุรี

4. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษำ 

จังหวัดชลบุรี

5. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว 

จังหวัดเชียงรำย

6. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวภำคเหนือ 

จังหวัดล�ำปำง

7. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัว

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษำ บรมรำชินีนำถ 

จังหวัดล�ำพูน

8. ศูนย์เรียนรู้กำรพัฒนำสตรีและครอบครัวภำคใต้

จังหวัดสงขลำ

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

(76 จังหวัด)
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กำรยื่นค�ำร้อง
จะต้องเขียนอะไรบ้ำง

ยื่นเฉพำะค�ำร้อง
หรือต้องมีอะไรอีก

สิ่งที่ต้องเขียนในค�าร้อง

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง

2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกร้อง

3. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสำเหตุที่เห็นว่ำตนได้รับ 

หรือจะได้รับควำมเสียหำยในลักษณะที่เป็น 

กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ

4. พยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี)

5. ค�ำขอ หรือควำมประสงค์ของผู้ร้อง

6. ลำยมือชื่อของผู้ร้อง

สิ่งที่ต้องยื่นมีดังนี้

• ค�ำร้อง (ตัวจริง)

• ส�ำเนำบตัรประจ�ำตวัประชำชน หรอืส�ำเนำเอกสำร 

แสดงตัวบุคคลที่ออกให้โดยทำงรำชกำร

• ส�ำเนำค�ำร้อง 1 ชุด

• พยำนหลกัฐำนท่ีเกีย่วข้อง (ถ้ำม)ี แต่ถ้ำไม่สำมำรถ 

แนบพยำนหลกัฐำนได้ ให้ระบดุ้วยว่ำเพรำะเหตใุด 

จึงแนบไม่ได้

• ผู้ร้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของ 

เอกสำรทั้งหมด
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ถ้ำไม่ต้องกำรไปเอง สำมำรถให้คนอื่น
ไปยื่นค�ำร้องแทนได้หรือไม่

ส�าหรับค�าร้องและเอกสารที่ยื่นไปทั้งหมด

• ให้จัดท�ำเป็นภำษำไทย 

• ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม

กรณีที่ 1 เป็นเหตุเดียวกัน คือเรื่องที่ต้องกำรย่ืนค�ำร้อง 

เป็นกำรถูกกระท�ำเหมือนกันเป็นกลุ่ม (มำกกว่ำ 1 คน) 

สำมำรถมอบให ้คนใดคนหนึ่ งในกลุ ่มที่ถูกกระท�ำ 

เป็นตัวแทนไปยื่นค�ำร้องได้ โดยยื่นร่วมกันเป็นฉบับเดียว

กรณีที่ 2 หำกผู ้ต้องกำรย่ืนค�ำร้องมีเหตุจ�ำเป็น เช่น เจ็บป่วย เดินทำงไป 

ต่ำงประเทศ หรือมีเหตุจ�ำเป็นอันสมควร ให้ผู ้ร ้องท�ำหนังสือมอบอ�ำนำจ 

ลงลำยมือชื่อผู้ร้องและผู้รับมอบหมำย พร้อมกับแสดงหลักฐำนควำมจ�ำเป็น 

ทีไ่ปยืน่ค�ำร้องด้วยตวัเองไม่ได้ (กรณทีีล่งลำยมอืชือ่ไม่ได้ ให้พมิพ์ลำยนิว้มอืแทน 

โดยมีพยำนลงลำยมือชื่อรับรองอย่ำงน้อย 2 คน)

กรณีท่ี 3 ผู ้ร ้องท�ำหนังสือแต่งต้ังทนำยควำมหรือบุคคลบรรลุนิติภำวะ 

ให้ยื่นค�ำร้องแทน

กรณีที่ 4 ขอให้องค์กรที่เกี่ยวข้องยื่นค�ำร้องแทน

ลักษณะนี้ต้องแยกเป็น 4 กรณี คือ  
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กระบวนกำรผู้ยื่นค�ำร้อง
ผู้ร้อง

ผู้รับค�าร้อง

ลงเลขรับในสารบบ

ตรวจสอบเบื้องต้น

ค�ำร้องที่ด�ำเนินกำร
โดยถูกต้อง

เสนอคณะกรรรมกำร วลพ.
เพื่อด�ำเนินกระบวนพิจำรณำ

ประธำนกรรมกำร วลพ. ส่งค�ำร้อง
ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำ 

เจ้ำหน้ำที่ส่งส�ำเนำค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร  
ให้ผู้ร้องทรำบ ภำยใน 15 วัน นับแต ่

ประธำนกรรมกำร วลพ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

เหตุคัดค้าน
ไม่มี

มี

ผู้ร้องท�ำค�ำคัดค้ำนเป็นหนังสือยื่นต่อประธำนกรรมกำร วลพ. 
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันรับทรำบหรือถือว่ำทรำบค�ำสั่งแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมกำร โดยแสดงเหตุแห่งกำรคัดค้ำน

ประธานกรรมการ 

วลพ. พิจารณา

ประธำนกรรมกำร วลพ. เสนอให้ที่ประชุม 
คณะกรรมกำร วลพ. พิจำรณำลงมติ  

ถ้ำที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง  
ก็ให้ผู้ถูกคัดค้ำนปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้

ด�าเนิน

กระบวนการ

พิจารณา

เห็นว่ำมิได้เป็นไปตำมค�ำคัดค้ำน เห็นว่ำค�ำคัดค้ำนฟังขึ้น

 

ยื่นค�ำร้อง
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เห็นว่ำค�ำคัดค้ำนฟังขึ้น

 

อำจมีหนังสือแต่งตั้งทนำยควำมหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภำวะ
กระท�ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่ก�ำหนดแทนตนในขั้นตอนใดๆ ท่ีมิใช่
กำรไต่สวนพิจำรณำพยำนหลักฐำน โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งและหลักฐำน
แสดงตนของทนำยควำมหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งต้ัง ซึ่งอำจยื่นในเวลำใดก่อน

กำรด�ำเนินกำรในขั้นตอนนั้นๆ ก็ได้

ค�ำร้องที่ไม่อยู่ในอ�ำนำจ หรือยื่นเกินก�ำหนดเวลำ หรือไม่เป็นไปตำมระเบียบ

1. ค�ำร้องซึ่งผู้ร้องมิได้เป็นผู้มีสิทธิร้อง
2. ค�ำร้องท่ีเป็นเรื่องที่มีกำรฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศำล หรือศำลพิพำกษำ
หรือมีค�ำสั่งเด็ดขำดแล้ว

3. ค�ำร้องที่ยื่นเมื่อพ้นก�ำหนดเวลำ (ภำยใน 1 ปีนับแต่วันทรำบ หรือถือว่ำ
ทรำบเหตุแห่งกำรร้อง)

4. ค�ำร้องที่ผู้ร้องมิได้เป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมำยให้ยื่นค�ำร้องแทน
5. ค�ำร้องซึ่งเป็นเรื่องที่เคยมีกำรยื่นให้คณะกรรมกำร วลพ.พิจำรณำและได้
มีค�ำวินิจฉัยหรือค�ำสั่งเป็นที่สุดแล้ว

6. ค�ำร้องที่มีกำรถอนไปแล้ว

เสนอคณะกรรรมกำร วลพ.
เพื่อพิจำรณำมีค�ำสั่งจ�ำหน่ำยค�ำร้องออกจำกสำรบบ

เหตุคัดค้าน
1. เป็นผู้บังคับบัญชำ/ผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชำท่ีเป็นเหตุให้เกิดกำรยื่น
ค�ำร้อง

2. เป็นนำยจ้ำง เจ้ำของสถำนประกอบกำร หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำ
ของบุคคลดังกล่ำวและเป็นเหตุให้เกิดกำรยื่นค�ำร้อง

3. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ยื่นค�ำร้อง
4. มีสำเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี
5. มีควำมเกี่ยวพันทำงเครือญำติหรือทำงสมรสกับบุคคลตำมข้อ 1, 2 
หรือ 3 อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี

ประธำนกรรมกำร วลพ. มีค�ำสั่งให้ผู้ถูกคัดค้ำน 
พ้นจำกกำรเป็นคณะอนุกรรมกำรและแต่งตั้ง 

ผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้ำน 

มีเ
หต

ุคัด
ค้ำ

น

ไม่มีเหตุคัดค้ำน
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กระบวนกำรผู้ถูกร้อง ผู้ถูกร้อง

ได้รับส�าเนาค�าร้อง

และส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

เหตุคัดค้าน

ไม่มี

เหตุคัดค้าน
1. เป็นผู้บังคับบัญชำ/ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่เป็นเหตุให้เกิดกำรยื่นค�ำร้อง
2. เป็นนำยจ้ำง เจ้ำของสถำนประกอบกำร หรือผู้อยู ่ใต้บังคับบัญชำ 
ของบุคคลดังกล่ำวและเป็นเหตุให้เกิดกำรยื่นค�ำร้อง

3. มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ได้ยื่นค�ำร้อง
4. มีสำเหตุโกรธเคืองกับคู่กรณี
5. มีควำมเกี่ยวพันทำงเครือญำติหรือทำงสมรสกับบุคคลตำมข้อ 1, 2 
หรือ 3 อันอำจก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมแก่คู่กรณี

เห็นว่ำมิได้เป็นไปตำมค�ำคัดค้ำน

ประธำนกรรมกำร วลพ. เสนอให้ที่ประชุม 
คณะกรรมกำร วลพ. พิจำรณำลงมต ิ

ถ้ำที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง 
ก็ให้ผู้ถูกคัดค้ำนปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปได้

ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับส�ำเนำค�ำร้อง ผู้ถูกร้องต้องท�ำค�ำให้กำรแก้ค�ำร้อง 
หรือค�ำชี้แจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมส่งพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ำมี) 
และเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำตำมจ�ำนวนที่คณะอนุกรรมกำรก�ำหนด

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงเลขรับในสารบบ

ตรวจสอบเบื้องต้น

ก่อนเสนอคณะกรรมการ วลพ.

ด�าเนินกระบวนการพิจารณา
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มี

อำจมีหนังสือแต่งตั้งทนำยควำมหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใด ซ่ึงบรรลุนิติภำวะ 
กระท�ำกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใดตำมท่ีก�ำหนดแทนตนในขั้นตอนใดๆที่มิใช ่
กำรไต่สวนพิจำรณำพยำนหลักฐำน โดยให้แนบหนังสือแต่งตั้งและหลักฐำน 
แสดงตนของทนำยควำมหรือบุคคลผู้ได้รับแต่งต้ังซึ่งอำจยื่นในเวลำใดก่อน 
กำรด�ำเนินกำรในขั้นตอนนั้นๆ ก็ได้

ผู้ถูกร้องท�ำค�ำคัดค้ำนเป็นหนังสือยื่นต่อ 
ประธำนกรรมกำร วลพ. ภำยใน 7 วัน 

นับแต่วันรับทรำบหรือถือว่ำทรำบค�ำสั่งแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมกำร โดยแสดงเหตุแห่งกำรคัดค้ำน

ประธานกรรมการ วลพ.

พิจารณา
เห็นว่ำค�ำคัดค้ำนฟังขึ้น

มีเ
หต

ุคัด
ค้ำ

น
ประธำนกรรมกำร วลพ. มีค�ำสั่งให้ผู้ถูกคัดค้ำน 

พ้นจำกกำรเป็นคณะอนุกรรมกำร
และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนผู้ที่ถูกคัดค้ำน

หำกไม่ได้ท�ำค�ำให้กำรแก้ค�ำร้อง/ค�ำชี้แจงพร้อม 
ทั้งพยำนหลักฐำน (ถ้ำมี) ยื่นภำยในก�ำหนด 
ให้ถือว่ำผู้ร้องยอมรับข้อเท็จจริงตำมค�ำร้อง และ
ให้คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรต่อไป

ไม่มีเหตุคัดค้ำน
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กำรพิจำรณำ/วินิจฉัย
ของคณะกรรมกำร วลพ.

คณะกรรมกำร วลพ. อำจ 
ก�าหนดมาตรการชั่วคราว

เพื่อคุ้มครองหรือบรรเทำทุกข์

ระหว่าง

การพิจารณา

การพิจารณา/วินิจฉัย

ของคณะกรรมการ วลพ.

การสิ้นสุด

การพิจารณา

ถอนค�ำร้อง

ผู้ร้องสามารถถอนค�าร้องในเวลาใดๆ ก็ได้ 

ก่อนที่จะมีค�าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด

กำรถอนค�ำร้องต้องท�ำเป็นหนังสือแสดงเหตุผลในกำรถอนค�ำร้องและ 
ลงลำยมือชื่อผู ้ร้อง แต่ถ้ำผู้ร้องถอนค�ำร้องด้วยวำจำต่อคณะกรรมกำร 
วลพ. กรรมกำร วลพ. หรืออนุกรรมกำร ให้บันทึกควำมประสงค์และ
เหตุผลประกอบกำรถอนค�ำร้องของผู้ร้องไว้ พร้อมทั้งให้ผู้ร้องลงลำยมือชื่อ 
ไว้เป็นหลักฐำน คณะกรรมกำร วลพ. จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตให้ 
ถอนค�ำร้อง หรืออนุญำตให้ถอนค�ำร้องโดยมีเงื่อนไขก็ได้

กำรถอนค�ำร้องย่อมลบล้ำงผลแห่งกำรยื่นค�ำร้องนั้น รวมทั้งกระบวน

พจิำรณำอืน่ๆ อนัมภีำยหลังยืน่ค�ำร้อง และท�ำให้คูก่รณกีลบัคนืสูฐ่ำนะเดมิ 

เสมือนหนึ่งมิได้มีกำรยื่นค�ำร้องเลย ค�ำร้องที่ได้ถอนแล้วห้ำมมิให้ยื่นให้ 

คณะกรรมกำร วลพ. วินิจฉัยอีก กำรถอนค�ำร้องไม่ตัดสิทธิคณะกรรมกำร

วลพ. ท่ีจะพิจำรณำวินิจฉัยว่ำนโยบำย กฎ ระเบียบ ประกำศ มำตรกำร

โครงกำร หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด 

มีลักษณะเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 
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ให้ผู ้เกี่ยวข้องอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำไปใน 

สถำนที่ใดๆ เพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำน ช้ีแจง 

ข้อเท็จจริงตอบหนังสือสอบถำม หรือส่งสิ่งของหรือ

เอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

หำกไม่ปฏิบัติตำม...จ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 10,000 บำท

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

มีค�ำวินิจฉัย

ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

เป็นที่สุด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

แจ้งเป็นหนังสือให้คู่กรณีทราบโดยเร็ว

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำร วลพ. วินิจฉัยว่ำเป็นกำรเลือกปฏิบัติโดย 
ไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ ให้มีอ�ำนำจออกค�ำสั่งให้หน่วยงำนของรัฐ 
องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี 
ด้วยวิธีใดทีเ่หน็เหมำะสม เพือ่ระงบัและป้องกนัมใิห้มกีำรเลอืกปฏบิตั ิ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ

หำกไม่ปฏิบัติตำม...จ�ำคุกไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บำท

หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ. ผูกพันคู่กรณีและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติตำมค�ำวินิจฉัยภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดในค�ำวินิจฉัย หรือปฏิบัติ
ตำมค�ำวินิจฉัยในโอกำสแรกที่สำมำรถท�ำได้นับแต่ได้รับค�ำวินิจฉัย

ในกรณีที่คู่กรณีฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งไม่เห็นด้วยกับค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ. 
คู่กรณีมีสิทธิฟ้องคดีต่อศำลปกครองตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรจัดตั้งศำลปกครอง 
และวิธีพิจำรณำคดีปกครอง
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กำรขอรับ
กำรชดเชยเยียวยำ

เมื่อคณะกรรมกำร วลพ. มีค�ำวินิจฉัยว่ำ…
มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ
และให้ชดเชยเยียวยำเป็นจ�ำนวนเงินแก่ผู้เสียหำย 

ผู้เสียหำยมีสิทธิขอรับ
กำรชดเชยเยียวยำ

สิทธิขอรับกำรชดเชยเยียวยำ
เป็นสิทธิเฉพำะตัว
ของผู้ร้อง  (ผู้เสียหำย)

ไม่อำจโอนกันได้  และไม่ตกทอดทำงมรดก

กำรชดเชยและเยียวยำผู ้ เสียหำย  ให ้กระท�ำโดยให ้ควำมช ่วยเหลือ 
ประกำรหนึ่งประกำรใด หรือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดังต่อไปนี้
1. ค่ำขำดประโยชน์ท�ำมำหำได้ในระหว่ำงที่ไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ 
ตำมปกติ ในอัตรำวันละ 300 บำท เป็นระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ี 
ไม่สำมำรถประกอบกำรงำนได้ตำมปกติ

2. ค่ำสญูเสยีโอกำสทีเ่ป็นค่ำเสยีหำยในเชงิพำณชิย์ซึง่สำมำรถค�ำนวณเป็นเงินได้ 
แต่ไม่เกิน 30,000 บำท

3. ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งค่ำฟื ้นฟูสมรรถภำพ 
ทำงร่ำงกำยและจิตใจ ให้เท่ำที่จ่ำยจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บำท

4. กำรชดเชยและเยียวยำในรูปแบบหรือลักษณะอื่น ให้จ่ำยเป็นเงินตำมจ�ำนวน
ที่คณะกรรมกำร วลพ. เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บำท
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กรณีกำรชดเชยเยียวยำ
เป็นกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 
ผู้เสียหำยจะได้รับกำรชดเชยเยียวยำจำก 

กองทุนส่งเสริมควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ

กำรขอรับกำรชดเชยและเยียวยำตำมค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ. 

ให้ใชค้�าขอตามแบบ ทพ.03 พร้อมเอกสารและหลักฐาน ดังนี้

1. ส�ำเนำค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร วลพ.

2. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือส�ำเนำบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ของ 

ผู้เสียหำย

3. กรณียื่นค�ำขอแทนผู้เสียหำย ให้มีหนังสือมอบอ�ำนำจหรือหลักฐำนแสดง

ควำมเกี่ยวพันกับผู้เสียหำย

4. เอกสำรหลักฐำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรกองทุนเห็นสมควรก�ำหนด

บุคคลอื่น (ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล สำมีหรือภรรยำ 
ผู้ดูแล หรือบุคคลอื่นใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหำย) ยื่น

ค�ำขอแทนผู้เสียหำยได้ ถ้ำผู้เสียหำย
• เป็นผู้เยำว์
• คนไร้ควำมสำมำรถ
• คนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
• ไม่สำมำรถยื่นค�ำขอได้ด้วยตนเอง

ยื่นค�ำขอต่อ
กรมกิจกำรสตรีและสถำบันครอบครัว 

ด้วยตนเองหรือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ภำยใน 1 ปี นับแต่ได้รับแจ้งค�ำวินิจฉัย

การได้รับการชดเชยเยียวยาไม่เป็นการตัดสิทธิผู ้ เสียหาย 
ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดต่อศาลที่มีเขตอ�านาจ 
ภายใน 2 ปีนับแต่วันที่คณะกรรมการ วลพ. มีค�าวินิจฉัย หรือ 
นับแต่วันที่ศาลปกครองมีค�าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี



232 บันทึกเรื่องเล่า...เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ

ส�ำหรับผู้ที่ได้รับควำมเสียหำย 
จำกกำรกระท�ำในลักษณะ 

ที่เป็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่ำงเพศ  ไม่ต้องกำรจะร้องทุกข ์

ต่อคณะกรรมกำร วลพ.   
จะมีทำงเลือกอื่นหรือไม่

ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรกระท�ำในลักษณะ 

ที่ เป ็นกำรเลือกปฏิบัติโดยไม ่เป ็นธรรมระหว ่ำงเพศ 

สำมำรถฟ้องศำลยุติธรรม หรือศำลปกครองได้โดยตรง

ทำงเลือกอื่นๆ ของผู้เสียหำย
(กรณีไม่ยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมกำร วลพ.)

ยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ฟ้องคดีต่อศำล

กรณีถูกหน่วยงำนของรัฐ 
หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ

ให้ฟ้องศำลปกครอง ภำยใน 90 วัน
นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู ้

ถึงเหตุแห่งกำรเลือกปฏิบัตินั้น

กรณีถูกหน่วยงำนเอกชน หรือบุคคลใด
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่ำงเพศ
ให้ฟ้องศำลยุติธรรม ภำยใน 1 ปี

นับแต่วันที่รู้ถึงกำรเลือกปฏิบัติ และรู้ตัว 
ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน 
(ทั้งนี้ต้องยังไม่พ้น 10 ปี นับแต่วันที ่

ถูกเลือกปฏิบัติ จึงจะฟ้องได้)
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LGBT

คณะกรรมการ วลพ. หรือ
คณะกรรมกำรวินิจฉัยกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ 

คือ ผู้ที่วินิจฉัยปัญหำที่มีกำรยื่นค�ำร้องว่ำมีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่ำงเพศ ซึ่งอำจก�ำหนดมำตรกำรชั่วครำวก่อนมีค�ำวินิจฉัย 

เพื่อคุ้มครองหรือบรรเทำทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัต ิ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่ำงเพศ








