ร่าง
กสม. ๓
ข้อเสนอแนะ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ ที่
/๒๕๖๕
เรื่อง
ข้ อเสนอแนะมาตรการหรื อแนวทางในการส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชน
กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของบุคคลทีม่ ีความหลากหลายทางเพศ
๑. ความเป็นมา
ด้ ว ยคณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติไ ด้รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นกรณี ก ล่ าวอ้ างว่ า
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมด้ ว ยเหตุ แ ห่ ง เพศและการปฏิ บั ติ
อันไม่เป็นธรรมต่อบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
ให้มีการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ปัญ หาดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบีย บ หรือ ค าสั ่ง ให้ส อดคล้อ งกับ หลัก สิท ธิม นุษ ยชน อั น เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗ (๓)
๒. การพิจารณาเบื้องต้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาจากการร้องเรียน
พบว่าผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีความประสงค์ขอให้มีเจ้าหน้าที่ตารวจหญิง
ปฏิบัติหน้าที่โดยละเอียดอ่อนต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เช่น การตรวจปัสสาวะ การ
ตรวจค้นตัวและขอให้จัดพื้นที่ให้บริการโดยเฉพาะสาหรั บบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
ซึ่งที่ผ่านมาอาจมีผลกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากสานักงานตารวจแห่งชาติมีหน้าที่
และอานาจในการอานวยความยุติธรรมดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการชั้นสืบสวนสอบสวน
ซึ่งถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นต้น โดยปรากฏข้อมูลในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ มีสถิติเรื่อง
ร้องเรียนที่กล่าวอ้างว่ามีการเลือกปฏิบั ติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศคิด เป็นร้อยละ ๒๐ ของ
จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงมีมติให้รวบรวมข้อมูลเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จานวน ๓๓ เรื่อง เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ

-๒แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒

๓. การดาเนินการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ ดาเนินการศึกษาข้อมูลจากเรื่องร้องเรียนที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหา ข้อเท็จจริง บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน เอกสารงานวิจัย
การประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ตั ว อย่ า งการปฏิ บั ติ ในต่ า งประเทศ ค าวิ นิ จ ฉั ย
คาพิพากษาของศาลและสอบถามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๓.๑.๑ เรื่องร้องเรียน
ที่ ผ่ า นมาคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศในหลายกรณี โดยมีประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินคดีในชั้นสอบสวน ได้แก่
๑) เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการตั้งจุด ตรวจหรือ ทดสอบหาสารเสพติด
ได้แก่ รายงานผลการตรวจสอบที่ ๓๖–๕๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ
ในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติ
หน้าที่ในการตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดโดยละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการพิจารณา
รวม ๒๐ คาร้อง และรายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๐๘ – ๑๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
เรื่องสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจหรือ
ทดสอบหาสารเสพติ ด โดยละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ (รวมพิ จ ารณา ๒ ค าร้ อ ง) โดย กสม.
มีข้อเสนอแนะฯ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สานักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกันพิจารณาจัดทา
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ หรือจุดสกัด
เพื่ อ ให้ ก ารตรวจค้ น มี ก ารปฏิ บั ติ โ ดยค านึ งถึ งศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ รวมถึ งอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ
เพศสภาพ เพศสภาวะของบุคคลที่ต้องเข้ามาอยู่หรือมาใช้บริการและสถานที่ตรวจควรจัดสถานที่ให้มี
ความมิดชิดจากบุคคลภายนอก ต่อมา จากการติดตามผลการดาเนินการดังกล่าวพบว่า เมื่อวันที่ ๒๒
กรกฎาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวประชุมหารือกับสานักงาน ป.ป.ส. และสานักงานตารวจแห่ งชาติ ได้มอบหมายให้
ตารวจภูธรภาค ๓ และตารวจภูธรภาค ๔ พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ๑ อีกทั้ง ในส่วน
สานักงาน ป.ป.ส. นั้น ขณะนั้นได้เสนอร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด คาดว่าจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งเมื่อ

๑

หนังสือกองคดีอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ ลับ ที่ ตช. ๐๐๑๑.๒๔/๒๘๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

-๓ร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้จะต้องมีการปรับปรุงกฎหมายลาดับรอง ดังนั้นจะได้นาข้อเสนอแนะฯ เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมต่อไป๒
๒) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๘๓–๘๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน
๒๕๖๔ เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศและสิทธิในเกียรติยศและ
ชือ่ เสียงของบุคคล กรณีใช้คาว่าคนร้ายในเอกสารราชการ โดยผลการพิจารณาในส่วนคาว่า “คนร้าย”
แม้ เป็น การใช้ถ้อยคาซึ่งเป็น การบรรยายพฤติการณ์ แห่งคดีต ามระเบียบสานักงานตารวจแห่งชาติ
ว่าด้วยประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ การสอบสวน บทที่ ๑๑ ซึ่งต้องบรรยาย
รายละเอียดตั้งแต่ยังไม่ทราบตัวผู้กระทาความผิดเพื่อสืบสวนหาตัว ผู้กระทาความผิด จึงไม่อาจถือว่า
เป็นการละเมิ ดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม กสม. ได้มีข้อเสนอแนะให้สานักงานตารวจแห่ งชาติใช้
ถ้อยคาที่เหมาะสมโดยปรับ เปลี่ยนเป็นคาว่า “ผู้ถูกกล่าวหา” เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น
๓) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๑๖/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๒๙ มิ ถุ นายน
๒๕๖๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจ
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการตรวจค้นเคหะสถานและขอให้มีเจ้า หน้าที่ตารวจหญิงร่วมดาเนินการ
จับกุมและสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามในชั้นพิจารณาผู้ร้องขอถอน
เรื่องร้องเรียน
๔) รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๕๑-๑๕๓ /๒๕๖๔ ลงวั น ที่ ๗
กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีร้องขอให้มีห้องสืบสวนสอบสวนสาหรับ
บุคคลหลากหลายทางเพศ (รวมพิจารณา ๓ คาร้อง) โดยสานักงานตารวจแห่งชาติชี้แจงว่าการรับแจ้ง
ความและการให้ถ้อยคาของบุคคลดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประกอบ
คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การอานวยความ
ยุติธรรมในคดีอาญา การทาสานวนสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวน
คดีอาญา ซึ่งพื้นที่ที่ใช้ในการสอบสวนและรับแจ้งความเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันกับบุคคลเพศอื่น ๆ แต่หาก
ผู้ร้ องมี ก ารร้อ งขอให้ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ ในการสอบสวนส าหรับ บุ ค คลหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ
ก็สามารถอานวยความสะดวกได้ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและคาสั่ง
สานักงานตารวจแห่งชาติที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ดังกล่าว เรื่องการแจ้งความและการให้ถ้อยคาในคดีความผิด
เกี่ยวกับเพศนั้น ได้กาหนดการสอบปากคาผู้เสียหายหรือพยานเฉพาะกรณีบุคคลที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน
๑๘ ปีและที่เป็นเพศหญิง โดยไม่มีข้อกาหนดสาหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศแต่อย่างใด๓
กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่สานักงานตารวจแห่งชาติไม่ได้จัดสรรห้องสอบสวนให้ผู้หลากหลายทาง
เพศเป็นเพราะไม่มีข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ถูกร้องก็ใช้
ห้องรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคากับบุคคลทุกเพศและมิได้ใช้โดยเฉพาะเจาะจงกับผู้ร้องทั้งสอง ดังนั้น
๒

หนั งสื อ ส านั ก งาน ป.ป.ส. ลั บ ที่ ยธ ๑๑๐๒.๐๕/๓๔๒๔ ลงวั น ที่ ๒๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๔ ถึ งเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓
หนังสือกองคดีอาญา สานักงานกฎหมายและคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ ลับ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๒๖๑ ลงวันที่
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๔การที่ผู้ถูกร้องใช้ห้องทั่วไปในการรับแจ้งความหรือรับฟังการให้ถ้อยคาจากผู้ร้องจึงมิใช่เพราะเหตุที่
ผู้ร้องทั้งสองมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิดแต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อย่างไรก็ตาม การจัดสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการรับแจ้งความ
หรือให้ถ้อยคาในคดีที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศถือว่ามีความสาคัญ เนื่องจากผู้ที่มาแจ้งความ
หรือให้ถ้อยคาต้องบอกเล่าเหตุการณ์และลักษณะการกระทาที่ ตนถูกกระทาทางเพศ ซึ่งสถานที่ต้อง
มิดชิดเพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ยินเรื่องราวที่ผู้แจ้งความหรือให้ถ้อยคาถูกกระทา
เกี่ยวกับเพศ หรือเห็นสภาพร่างกายของผู้แจ้งความหรือให้ถ้อยคา อันจะส่งผลให้เกิดความอั บอายหรือ
วิต กกังวลในการให้ ข้อ มูล หรือแสดงพยานหลั กฐานต่ อเจ้าหน้ าที่ ต ารวจ ทั้ งนี้ คดีที่ เกี่ ย วกับ ความ
ละเอียดอ่อนทางเพศนั้น อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและไม่ได้จากัดเฉพาะแต่คดีความผิดเกี่ยวกับ
เพศที่กาหนดไว้ในภาค ๒ ลักษณะ ๙ แห่งประมวลกฎหมายอาญา เช่น การพูดจาลวนลาม พูดจาแทะโลม
พูดจาลามกเรื่องเพศ ด่าทอเป็นถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือการลวนลามทางสายตา เป็นต้น แม้มิได้
ถูกกาหนดให้เป็นความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาก็ตาม แต่ก็อาจเป็นการกระทา
ความผิดตามมาตรา ๓๙๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งกาหนดให้การกระทาใด ๆ ที่เป็นการรังแก
ข่มเหง คุกคาม หรือกระทาให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนราคาญต่อผู้อื่น ถ้า เป็นการกระทาในที่
สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกานัลหรือเป็นการกระทาอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ
ต้องระวางโทษจาคุก ดังนั้น สถานีตารวจทุกแห่งควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมไว้สาหรับบุคคลทุกเพศ
ซึ่ ง รวมถึ งบุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศที่ ม าแจ้ ง ความหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าในคดี เกี่ ย วกั บ ความ
ละเอียดอ่อนทางเพศ รวมทั้งไว้สาหรับการดาเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวกับความ
ละเอียดอ่อนทางเพศ จึงมีข้อเสนอแนะฯ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติกาชับเจ้าหน้าที่ตารวจดาเนินการ
ต่อผู้เสียหายโดยคานึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศของผู้เสียหายและระมัดระวังมิให้การปฏิบัติหน้าที่
ไปกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายทุกเพศ รวมถึงผู้เสียหายที่เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ อีกทั้ง ให้ มีทัศนคติที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และอัตลักษณ์ทางเพศของผู้เสียหายที่เป็น
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยให้สานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้สถานี
ตารวจทุกแห่งจัดสรรสถานที่ที่เหมาะสมที่มีความมิดชิดและมีความเป็นส่วนตัว ไว้สาหรับบุคคลทุกเพศ
รวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อใช้ในการรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคาในคดีที่เกี่ยวกับ
ความละเอียดอ่อนทางเพศ รวมทั้งไว้สาหรับการดาเนินการในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีเกี่ยวกับ
ความละเอียดอ่อนทางเพศ ทั้งนี้ ในระยะแรกหากสถานีตารวจยังไม่มีความพร้อมในการจัดหาสถานที่
ไว้สาหรับดาเนินการดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรใช้ห้องสอบสวนในคดีที่เด็กเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็น
ผู้เสียหายซึ่งมีอยู่ในทุกสถานีตารวจ เป็นสถานที่ที่ใช้ในการรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคาในคดีที่เกี่ยวกับ
ความละเอียดอ่อนทางเพศไปพลางก่อน
๕) รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อ ง
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเพศ กรณีขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติ หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจในการตรวจค้นบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตารวจมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าผู้ร้องมีสิ่งของในครอบครองซึ่งมีไว้เป็นความผิด จึงตรวจค้นตัวผู้ร้องโดยแสดงตัวพร้อม
กับแสดงบัตรข้าราชการตารวจให้ผู้ร้องดูก่อนตรวจค้น โดยที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงลักษณะหรือแสดงออกให้

-๕เห็นว่าเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศและไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศให้เจ้าหน้าที่ตารวจทราบ
แต่อย่างใด จึงเป็น เหตุให้ เจ้าหน้ าที่ตารวจไม่อาจทราบได้ถึงอัต ลักษณ์ ทางเพศของผู้ร้อง ส่วนการ
ล้วงกระเป๋ากางเกงเพื่อตรวจค้น เนื่องจากผู้ร้อ งได้กล่ าวในลักษณะอนุญ าตให้ค้นได้และการสัมผัส
ร่างกายไม่ได้มีลักษณะเป็นการอนาจารหรือคุกคามทางเพศและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ ไม่ได้ทา
ให้เกิดความอับอาย โดยที่ผู้ร้องได้ให้ความร่วมมือในการตรวจค้นดังกล่าวเป็นอย่างดี การปฏิบัติหน้าที่
จึงเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงไม่ปรากฏการกระทาอันมีลักษณะเป็นการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศแต่อย่างใด ดังนั้น กสม. มีมติให้ยุติเรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบหรือบทบัญญัติใดเกี่ยวกับการค้นตัวบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศไว้เป็นการเฉพาะทาให้เจ้าหน้าที่ตารวจไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณี ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผล
ต่อการปฏิบัติห น้าที่กระทบสิทธิบางประการของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงเห็นควรมี
ข้อเสนอแนะฯ ต่อสถานีตารวจให้กาชับเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นบุคคลผู้มีความ
หลากหลายทางเพศด้วยความสุภาพ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยไม่จาเป็น รวมถึง
คานึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย
๖) ข้อเสนอแนะ ที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง กรณีการจัดให้มีห้องน้าสาธารณะสาหรับบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ กสม. เห็นว่ากรณีการจัดให้มีห้องน้าสาธารณะในลักษณะที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศเป็นเรือ่ งที่สมควรได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ
เพื่ อ น าไปสู่ การสร้างความเสมอภาคและการไม่เลือ กปฏิ บั ติ โดยไม่ เป็ น ธรรมต่ อ บุ คคลจึงเห็ น ควร
มีข้อเสนอแนะ ในระยะสั้น ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานของรัฐ พิจารณากาหนดนโยบาย
มาตรการ หรือแนวทางในการใช้ห้องน้าในสถานที่ราชการโดยส่งเสริมให้บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศสามารถใช้ห ้อ งน้ าได้ต ามเพศสภาพหรือ อัต ลัก ษณ์ท างเพศตามเจตจ านงของตนได้
โดยพิจ ารณาบริห ารจัด การห้อ งน้ าที ่ม ีอ ยู ่แ ล้ว หรือ อาจเพิ ่ม เติม ห้อ งน้ าส าหรับ บุค คลทุก เพศ
นอกเหนือไปจากห้องน้าชาย ห้องน้าหญิง และห้องน้าคนพิการ ส่วนในระยะยาว ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายหน่วยงานของรัฐ ทาการศึกษาและออกแบบการจัดทาห้องน้าว่าควรมีลักษณะอย่างไร
จึงจะรองรับการใช้งานของบุคคลทุกคนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปตามหลักความเสมอภาคของบุคคล
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือระเบียบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีห้องน้า
ที่สามารถรองรับการใช้งานของบุคคลทุกเพศ ทุกวัย และต้องไม่มีกฎเกณฑ์ข้อห้ามหรืออุปสรรค
ต่อการที่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจะเลือกเข้าห้องน้าตามอัตลักษณ์หรือรสนิยมทางเพศ
ของตน ทั้งนี้ ควรให้ประชาชนทุกภาคส่วน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีครรภ์ บุคคลที่มีควา ม
หลากหลายทางเพศ เป็นต้น ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะประกอบการ
ดาเนินการดังกล่าวด้วย

-๖๓.๑.๒ รายงานการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ๔
เมื่อพิจารณาหลักฐานทางสถิติไม่ปรากฏแน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนประชากรกลุ่ม
หลากหลายทางเพศทั่วโลกและในประเทศไทย เนื่องจากผู้มีความหลากหลายทางเพศจานวนมากไม่ได้
แสดงตัวและไม่ระบุตัวตนว่าเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ จึงมีเพียงตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์ถึง
จานวนประชากรกลุ่มหลากหลายทางเพศทั่วโลกและประเทศไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณกิตตินันท์
ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประไทย ได้อ้าง ข้อมูลจาก LGBT Capital 2017 ถึงจำนวนประชากร
กลุ่ ม หลากหลายทางเพศทั่ ว โลกว่า มี ป ระมาณ ๔๘๓,๐๐๐,๐๐๐ คน หรือ คิ ด เป็ น ร้อ ยละ ๕ ของ
ประชากรโลก โดยอยู่ในทวีปเอเชียประมาณร้อยละ ๖๐ ของประชากรโลก ประเทศจีนและอินเดียมี
จานวนประชากรกลุ่มหลากหลายทางเพศ ประมาณ ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ คน และประเทศญี่ปุ่นมีจานวน
ประชากรกลุ่มหลากหลายทางเพศประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ คน ส่วนประเทศไทยมีจานวนประชากร
กลุ่มหลากหลายทางเพศประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ คน แต่องค์กรเกี่ยวกับสิทธิกลุ่มหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทยหลายองค์กรคาดว่า อาจมีจานวนกลุ่มหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมากกว่า
๔,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยคาดว่าอาจมี ป ระมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน หรือ ร้อ ยละ ๑๐ ของประชากร
ทั้งหมด๕
การเปิด กว้างทางเพศกับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย
เป็นการเปิดกว้างแบบมีเงื่อนไขในการยอมรับกลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงทาให้กลุ่ม
เหล่านี้ยังได้รับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและถูกกระทาความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทาง
ตรงได้แก่การถูกทาร้ายร่างกาย การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ส่วนในทางอ้อม ได้แก่การถูกกลั่นแกล้ง
ทางวาจา และในสื่อออนไลน์ (Cyber bullying) หรือการคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ประเด็นสาคัญคือการสื่อสารทางลบของสื่อมวลชนที่มีการใช้คาที่ไม่เหมาะสมและเป็นการลดทอน
คุณ ค่าศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเกิด เป็นอคติและการผลิต ซ้า
ส่ว นอุป สรรคในการใช้ส ิท ธิท างกฎหมายที ่ส าคัญ เกิด จากปัญ หาคำน าหน้า ที ่ไ ม่ส อดคล้อ งกับ
อัตลักษณ์ทางเพศส่งผลกระทบประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน เช่น กรณีสาวข้ามเพศเป็นข้าราชการ
และไม่ส ามารถใช้สิท ธิเบิก จ่า ยค่า รัก ษาพยาบาลให้ส ามีที ่เป็น ผู้ป ่ว ยมะเร็ง ได้ เพราะไม่ส ามารถ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย กรณีของคู่หญิงรักหญิง ถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส โดยต่อมา
มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็น ธรรมทางเพศ (Foundation for SOGI Rights and Justice) ได้ยื่น
คาร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่า บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๑๔๔๘ ที่ว่าด้วยการสมรสจะทาได้ตอ่ เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์แล้วนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
หรือไม่๖ ส่วนอุปสรรคอื่น ๆ เช่น การไม่คุ้ม ครองหรือไม่บัญญัติถึงบุคคลหลากหลายทางเพศในการ
ตรวจค้น ร่างกาย การแบ่งแยกชายและหญิงในเรือนจา การรับบริการสาธารณะ การจาแนกที่อยู่
อาศัยหอพักตามเพศ การจาแนกเพศของห้องน้าสาธารณะ ซึ่งทาให้เกิดความกังวลใจและเสี่ยงต่อ
๔

รายงานการรวบรวมข้อ มู ลสถานการณ์ ความเท่ าเที ยมระหว่างเพศ ปี ๒๕๖๔ กรมกิ จการสตรีแ ละสถาบั น
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕
หนังสื อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๔/๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึ งเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๖
เรื่องพิจารณาที่ ต.๕๑/๒๕๖๓ คาสั่งที่ ๖๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ

-๗การถูก ล่ว งละเมิด ทางเพศ การรับ บริก ารทางการแพทย์ การจาแนกห้อ งพัก รัก ษาตัว เนื่อ งจาก
กฎหมายในประเทศไทยยังไม่มีการรับรองเพศสภาพ๗
๓.๑.๓ ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑) คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ๘
คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.)
ได้มีการวิเคราะห์ และทบทวนสาเหตุและปัจจัยที่ทาให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ โดยได้
กาหนดประเด็นปัญหาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ประกอบด้วย
๑.๑) การเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างทางเพศ เนื่องจากคนในสังคม
ยังขาดความรู้ความเข้าใจว่ารูปแบบของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีลักษณะและรูปแบบอย่างไร
เช่น การกาหนดเพศในการสมัครงาน การกีดกันความก้าวหน้าในการทางานเนื่องด้วยเหตุแห่งเพศ
การได้รับค่าจ้างงานที่แตกต่างกันของชายและหญิงในงานประเภทเดียวกัน การล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศ การถูกจากัดสิทธิในพื้นที่ต่าง ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ
๑.๒ การปรับหลักคิดให้สังคมยอมรับเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ซึ่งเจตคติของคนในสังคมเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่ างเพศ บทบาททางเพศ
ของหญิงและชายและกลุ่มหลากหลายทางเพศ จึงต้องเร่งดาเนินการปรับเจตคติแ ละส่งเสริมให้คนใน
สังคมมีทัศนคติเชิงบวก มีความเข้าใจและตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สร้างการยอมรับในความหลากหลาย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ในเรื่อ งการ
เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ทั่วถึง
๑.๓ มุ่งขจัดความรุนแรงเพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ ทั้งต่อเด็ก
สตรี กลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศ
ทั้งนี้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกาหนดข้อเสนอแนะนโยบาย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของบุคคลหลากหลายทางเพศโดยตรง
โดยขณะนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูล
กฎหมายที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการ
ก าหนดข้ อ เสนอแนะและแผนปฏิ บั ติ ก ารในการด าเนิ น งานส่ งเสริ ม ความเท่ าเที ย มระหว่ างเพศ
ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ การแต่งกาย การจัด
พื้นที่ที่เหมาะสม การประกาศรับสมัครงานและการกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครงาน การใช้ถ้อยคาภาษา
และกิริยาท่าทาง การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน การป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการล่ วงละเมิ ดหรื อคุ กคามทางเพศในการท างาน ทั้ งนี้ ได้ ขอความร่ วมมื อหน่ วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาร่วมดาเนินการโดยได้มีการประกาศเจตนารมณ์ กับภาคส่วนดังกล่าวแล้ว
๗

หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๔/๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๘
หนังสือหนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๔ (สทพ.)/๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ข้อมูลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สทพ. ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๘จ านวน ๖๓ หน่ วยงาน แบ่ งเป็ น ภาคเอกชน ๓๔ หน่ วยงาน ภาครั ฐ/รั ฐวิ สาหกิ จ ๒๒ หน่ วยงาน
สถาบันการศึกษา ๖ หน่วยงาน และพรรคการเมือง ๑ พรรค นอกจากนี้ คณะกรรมการ สทพ. ได้จัดทา (ร่าง)
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมความเท่า
เทียมระหว่างเพศ โดยได้กาหนดแผนงานหลักไว้ ๔ แผน แผนงานหลักที่ ๑ ส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิด
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนงานหลักที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการสร้างพลัง
ให้เกิดขึ้นแก่เพศสภาพ แผนงานหลักที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และกลไกต่าง ๆ ที่
เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนงานหลักที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนให้มีความครอบคลุมตาม
ข้อเสนอแนะของส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ก่ อนเสนอคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้ต่อไป
๒) คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ๙
จากสถิ ติคาร้ องที่ ยื่นต่อคณะกรรมการวินิ จฉั ยการเลือกปฏิบั ติ โดยไม่เป็ นธรรม
ระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน มีจานวน ๖๑ เรื่อง โดยมีคาร้องที่ร้องเรียน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จานวน
๑ เรื่อง จากกรณีผู้ร้องเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจชุด
สืบสวนจานวนประมาณ ๒๐ นาย ซึ่งไปบ้านของผู้ร้องโดยมีหมายศาลและเจ้าหน้าที่ตารวจมีการปฏิบัติต่อ
ผู้ร้องโดยมี พฤติการณ์ ที่ เป็ นการเหยี ยดเพศ แต่ เนื่ องจากผู้ ร้องขอถอนค าร้องในระหว่างการพิ จารณา
คณะกรรมการ วลพ. จึงไม่ได้มีคาวินิจฉัยว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ตารวจมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่ามีประเด็นการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้ าที่ตารวจที่ผู้ประสบเหตุเห็ นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ธรรมด้วยเหตุที่ ตนเป็นผู้มี ความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตารวจอาจไม่ทราบหรือไม่เข้าใจว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่ เป็ น ธรรมด้ วยเหตุ แห่ งเพศ หรื ออาจมี ทั ศนคติ และความเข้ าใจที่ ไม่ ถู กต้ องต่ อกลุ่ มบุ คคลที่ มี
ความหลากหลายทางเพศ
๓) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว๑๐
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ สทพ. และ คณะกรรมการ วลพ. เห็นว่า
แนวทางการแก้ไขปัญหา ควรให้สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตารวจในการ
จับกุม การควบคุมตัว การตรวจค้น การรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นสอบสวน การเก็บปัสสาวะเพื่อตรวจหาสาร
เสพติด โดยให้เคารพความแตกต่างระหว่างเพศของบุคคล มีการปฏิบัติที่เป็นมิตรใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับเพศกาเนิดและเพศสภาพของผู้ถูกจับกุม ตรวจค้น สอบสวน รวมทั้ง
จัดสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับผู้ถูกจับกุม ตรวจค้น สอบสวน นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
๙

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ที่ พม ๐๕๐๔ (วลพ.) /๒๖๗ ลงวันที่
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๐
หนังสือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ พม ๐๕๐๔/๒๑๕๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๙เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศแก่เจ้าหน้าที่ตารวจ รวมทั้งกาหนดให้เป็นประเด็นหนึ่ง
ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของหน่วยงาน
๔) สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานั กงานตารวจแห่งชาติเ ริ่มโครงการพนักงานสอบสวนหญิ งในปี พ.ศ.
2537 ให้เป็นพนักงานสอบสวนประจาสถานีตารวจในเขตพื้นที่นครบาล ทาหน้าที่รับผิดชอบการ
สอบสวนคดีอ าญาที่ เกี่ยวข้องกับ เด็ ก สตรี และครอบครัว ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีโครงการรับ
นักเรียนนายร้อยตารวจหญิ งเข้ามาศึกษาในโรงเรียนนายร้อยตารวจ เพื่อผลิตนายตารวจหญิง ให้ มี
ความรู้ความสามารถรองรับการปฏิบัตงิ านในกระบวนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและคุ้มครอง
ผู้เกี่ยวข้องในคดีความผิดเกี่ยวกับเด็ก สตรี และครอบครัว ๑๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ นักเรียนนายร้อยตารวจ
หญิ งรุ่น แรกได้ ส าเร็จ การศึก ษาจากโรงเรีย นนายร้อยต ารวจ บรรจุต าแหน่ งพนั กงานสอบสวนได้
กระจายไปประจาสถานีตารวจในพื้นที่เมืองจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศมีอานาจการสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การกาหนดหน้าที่ของพนักงานสอบสวนหญิงและเจ้าหน้าที่ตารวจหญิง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามกฎหมายอื่น ได้แก่
คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๕๓๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เช่น การค้นตัวผู้ต้องหา
หญิง การตรวจตัวผู้เสียหายและผู้ต้องหาที่เป็นหญิง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๑๓๒ รับผิดชอบกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิงตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญั ติผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. ๒๕๕๑ คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ คดีความผิด
เกี่ยวกับเสรีภาพ และคดีผู้กระทาความผิดอายุไม่เกิน ๑๐ ปี บริบูรณ์๑๒
การทางานของพนักงานสอบสวนหญิง ในส่วนของการสอบสวนเด็กที่มี
อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ ที่ให้หลักในการ
สอบสวนพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์หรือผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้ทาหน้าที่สอบสวนต้องทา
การสอบสวนเด็กในข้างต้นโดยแยกห้องหรือสถานที่ให้ไม่รวมปะปนกับการสอบสวนคดีทั่วไป มีความ
เป็นสัดเป็นส่วนที่เหมาะสมและในระหว่างทาการสอบสวนต้องมีทีมสหวิชาชีพ โดยจะใช้หลักนี้ในคดีที่
เกี่ยวกับเพศ คดีในหมวดชีวิตและร่างกาย ความผิด ในหมวดเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางคดี
เช่น ความผิดฐานกรรโชก ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดีที่เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี การค้าผู้หญิงและเด็ก
รวมไปถึงความผิดที่เกี่ ยวข้องกับสถานบริการ เป็นต้น ในประเทศอังกฤษและแคนาดาจะใช้พนักงาน
สอบสวนหญิงเกือบทั้งหมดสาหรับการสอบสวนคดีความผิดทางเพศ๑๓
๑๑

บทบาทการอานวยความยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวนหญิงในสถานีตารวจ. วารสารอาชญาวิทยา
และนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๒
หนังสือกองคดีอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๓๔๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง
ข้อมูลการอานวยความยุติธรรมในชั้นสอบสวน
๑๓
บทบาทการอานวยความยุติธรรมทางอาญาของพนักงานสอบสวนหญิงในสถานีตารวจ. วารสารอาชญาวิทยา
และนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตารวจ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๙๙-๑๐๐

-๑๐๕) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ๑๔
การส่ งเสริ มและคุ้ มครองสิ ทธิ ของกลุ่ มบุ คคลที่ มี ความหลากหลายทางเพศ
ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบในการจัดทาและขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ซึ่งเป็นกรอบ
นโยบายระดั บ ชาติในการส่ งเสริมและคุ้ มครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ทั้ งนี้ แผนสิ ทธิม นุ ษ ยชนแห่ งชาติ ฯ
ครอบคลุม ๑๐ ด้าน ๑๒ กลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นหนึ่ งใน
กลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับการรับรองตามแผนสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯ ภายใต้แผนสิท ธิมนุษยชนของ
กลุ่มความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริ มความเท่าเทียมทางเพศ และการไม่เลือก
ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ รวมถึงการสืบสวนสอบสวน โดยแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ ได้กาหนดให้มีการ
ดูแลและติดตามการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายที่คุ้มครอง
กลุ่มเปราะบาง เช่น พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่ างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ การจัดทาคู่มือและแนว
ปฏิบัติรองรับกฎหมาย การให้ความรู้แก่บุคลากร การส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมให้เข้าใจและ
ยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ จากหน่วยงานที่เกี่ย วข้องจะดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
นอกจากนี้ กรมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม คุ้ ม ครอง และสร้ า ง
หลักประกันสิทธิมนุษยชนให้กับบุคคลทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยกลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศถือเป็นกลุ่มที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ความสาคัญและดาเนินการส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และประชาชน เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกัน ภายใต้ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ สาหรับการส่งเสริมสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้น กรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรี ภ าพ ได้ มี ก ารด าเนิ น การร่ ว มกั บ โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations
Development Programme : UNDP) จัดการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๑
จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เคารพความแตกต่างหลากหลาย
ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ อันจะนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
๖) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย๑๕
สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นองค์กรที่ดาเนินกิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ให้ข้อมูลว่าสมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาในชั้นสอบสวนของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยการค้นตัว
ผู้ต้องหาในระหว่างการจับกุม หากเจ้าพนักงานมีความจาเป็นต้องทาการค้นตัวผู้ต้องหากฎหมาย
วางหลักให้อานาจในการค้นตัวผู้ต้องหาโดยคานึงถึงเพศ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๑๔

หนังสือกรมคุ้ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพที่ ยธ ๐๔๐๕/๕๔๘๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อ ง ข้อมูล ใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้น สอบสวนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ถึงเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑๕
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ของสมาคมฟ้าสีรุ้ง เลขที่ ๑๐๖๒๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

-๑๑มาตรา ๘๕ วรรคสอง “การค้ น นั้ น จั ก ต้ อ งท าโดยสุ ภ าพ ถ้ าค้ น ผู้ ห ญิ งต้ อ งให้ ห ญิ งอื่ น เป็ น ผู้ ค้ น ”
ซึ่งในทางปฏิบัตสิ านักงานตารวจแห่งชาติได้กาหนดหลักปฏิบัตติ ามประมวลระเบียบการตารวจเกีย่ วกับ
คดี ข้ อ ที่ ๗๐ ก าหนดให้ “...หากผู้ ถู ก ตรวจค้ น เป็ น หญิ ง ต้ อ งให้ ห ญิ ง ด้ ว ยกั น เป็ น ผู้ ต รวจค้ น ”
ผูป้ ฏิบัติการตรวจค้นจะต้องปฏิบตั ิดว้ ยความละมุนละม่อมและสถานทีค่ ้นให้หาสถานที่มิดชิดพอควรแก่
สภาพแห่งท้องที่เพื่อป้องกันอย่าให้ผู้ที่ถูกตรวจค้นได้รับความอับอาย ซึ่งหากผู้ต้องหาเป็นบุคคลข้ามเพศ
ต้องถูกตรวจค้นโดยเจ้าพนักงานตามหลักฐานประจาตัว ซึ่งปัญหานี้สานักตารวจแห่งชาติ มีความเห็น
ว่ากรณีผู้หญิงข้ามเพศอาจต้องคานึงถึงลักษณะรูปพรรณสัณ ฐานของผู้ต้องหา การเปลี่ยนแปลงเพศ
สรีระ เช่น มีการผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงแล้วหรือไม่ เพราะถ้ายังคงมีอวัยวะเพศโดยกาเนิดอยู่ การให้
เจ้าพนักงานหญิงค้นก็อาจสร้างความรูส้ ึกกระอักกระอ่วนใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าพนักงานหญิงได้
เช่นกัน๑๖ ส่วนกรณีผู้ชายข้ามเพศ โดยไม่คานึงถึง การแปลงเพศสามารถใช้หลักเกณฑ์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๘๕ ประกอบประมวลระเบียบวิธีการตารวจเกี่ยวกับคดีข้อที่
๗๐ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดด้วยเหตุแห่งเพศ๑๗
สาหรับการปฏิบัตติ ่อบุคคลข้ามเพศในชั้นควบคุมตัว ในกรณีการควบคุมตัวผู้ตอ้ งหา
ในชั้ น พนั ก งานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จารณาความอาญา มาตรา ๘๗ วางหลั กให้
เจ้าพนักงานมีอานาจในการควบคุมตัวผู้ต้องหาได้ไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ทางปฏิบัติถือเป็นดุยลพินิจของ
พนักงานสอบสวนพิจารณาร่วมกับมูลเหตุและความร้ายแรงแห่งคดี หลักการของการควบคุมตัวนั้น
เป็นไปเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหลบหนีระหว่างทาการสืบสวนสอบสวนเท่านั้น เมื่อพิจารณาร่วมกับ
หลักปฏิบัติต ามประมวลระเบียบการตารวจฯ ข้อ ๑๓๙ “การควบคุมผู้ถูกจับไว้ที่สถานีตารวจนั้ น
ตามปกติให้ค วบคุมไว้ในห้ องควบคุม หากผู้ต้องถูกควบคุมมีมากไม่สามารถจะนาตัวเข้าควบคุมใน
ห้ องควบคุมได้ทั้ งหมดหรือมี จาเป็ น อย่างอื่น เช่น ผู้ต้อ งหาเป็ น หญิ ง และไม่ มีห้ องควบคุม ซึ่งจัด ไว้
โดยเฉพาะเป็นต้น ให้นายตารวจที่เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในสถานีตารวจแห่งนั้น จัดสถานที่ควบคุมขึ้น
เป็นพิเศษเป็นการเฉพาะคราวได้...” การจัดระเบียบห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาในทางปฏิบัตินั้น ทุกสถานี
ตารวจจะมีห้ องควบคุมผู้ต้องหา ๒ ห้อง โดยแยกผู้ต้องหาชายและหญิ ง โดยอาศัยข้อมูลจากบัต ร
ประจาตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการแยกห้องควบคุมตัว ปัญหาที่ได้รับการรายงานที่ผ่า นมาคือ
มีผู้ต้องหาที่เป็นหญิงข้ามเพศในคดียาเสพติดและค้าประเวณี ถูกนาตัวไปควบคุมในห้องควบคุมชาย
อาจเป็นการไม่ปลอดภัยและถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ แต่หากนาไปควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมผู้ต้องหา
หญิง ก็อาจเกิดการร้องเรียนจากผู้ต้องหาหญิงได้เช่นกัน ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้อาศัยดุลพินิจตามระเบียบ
ข้ อ ที่ ๑๓๙ ผู้ ก ากั บ การสถานี ต ารวจแต่ ล ะแห่ งสามารถใช้ อ านาจของตนสั่ งการให้ มี ก ารจ าแ นก
ห้องควบคุมเป็นการเฉพาะคราวได้เพื่อควบคุมตัวบุคคลข้ามเพศ เช่นเดียวกับกรณีมีการจับกุมผู้ต้องหาที่
เป็นเยาวชน เป็นต้น
การปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในฐานะผู้ต้ องขัง อาจเกิดขึ้นระหว่างชั้นพิจารณาคดี
เช่น เมื่อได้รับหมายขังระหว่างสอบสวน หรือ หมายขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาหรือหมาย
๑๖

UNDP & APTN (2560). การรับรองเพศสถานะตามกฎหมายในประเทศไทย: การทบทวนกฎหมายและ
นโยบาย, สัมภาษณ์ พ.ต.อ. อภิชา ถาวรศิร,ิ ผู้กากับการกลุม่ งานตรวจสอบสานวน 3 กองคดีอาญา, 25 กุมภาพันธ์ 2559
๑๗
อ้างแล้ว ๑๖

-๑๒จาคุกและขังระหว่างอุทธรณ์ฎีกา หมายขัง ระหว่างอุทธรณ์ฎีกา หรือหมายจาคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกา
หรือหมายจาคุกและกักขังเมื่อคดีถงึ ที่สุด ซึ่งวิธีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังนั้น
กฎหมายกาหนดวิธีการปฏิบัติไว้ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง ลักษณะ
๓ วิธีการกักขังและการปกครอง ข้อ ๒๔ กาหนด “ให้แยกกักขังผู้ต้องกักขังชายและผู้ต้องกักขังหญิงไว้
มิให้ ปะปนกัน ” ดังนั้ น สาหรับกรณี บุคคลที่เป็นเพศหลากหลายไม่ว่าจะได้ทาการผ่าตัดแปลงเพศ
มาแล้วหรือไม่ จะเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถจัดประเภทได้อย่างชัดเจนว่าจะอยู่ในสถานะของผู้ต้องขัง
ประเภทใด กรณีที่บุคคลซึ่งเป็นกะเทยก็ไม่ สามารถจัดเป็นผู้ต้องขังหญิงได้ หรือแม้หากได้ทาการผ่าตัด
แปลงเพศมาแล้ว แต่โดยที่ระบบกฎหมายไทยก็ยังจัด ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นชาย การนาบุคคลเพศ
หลากหลายไปคุมขังไว้ในกลุม่ ผู้ต้องขังชายก็อาจสร้างปัญหาและความยุ่งยากกับบุคคลนั่นเอง
๓.๑.๓ คาวินิจฉัย คาพิพากษาศาลที่เกี่ยวข้อง
คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
กรณีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางส่งคาโต้แย้งของคู่หญิงรักหญิงที่ขอให้มีคาสั่งรับจดทะเบียนสมรส
กรณีถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบทบัญญัติของประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ ที่บัญญัติว่า “การสมรสจะทาได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี
บริบูรณ์แล้ว...” ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยย่อหน้ารองสุดท้ายของคาวินิจฉัยนี้ ระบุว่า “เมื่อบริบท
สังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบันยอมรับและเริ่มมีการให้สิทธิแก่บุคคลเกี่ยวกับสถานะทางเพศอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น รัฐควรมีมาตรการที่เหมาะสมและสนับสนุนให้บุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศได้
ใช้ชีวิตร่วมกัน โดยการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อให้สิทธิและเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่อการดารงชีวิต
ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ”
๓.๑.๔ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง
๑) สิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในระบบกฎหมาย
ไทย โดย อารยา สุขสม ดุษฎีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒) การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ปัจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทาง
เพศ โดยนางสาววราภรณ์ อิ น ทนนท์ วิท ยานิ พ นธ์นิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขากฎหมายระ หว่าง
ประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๓) การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บัติงานด้านสอบสวนของพนักงานสอบสวน
หญิง สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยชัยวุฒิ เกียรติก้องกาจาย วารสารดุษฎีบั ณฑิตทางสังคมศาสตร์
(ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๗
๓.๑.๕ ตัวอย่างการปฏิบัติในต่างประเทศ
๑) ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลี ย เป็ น ประเทศหนึ่ งในโลกที่ มี ค วามพยายามที่ จ ะ
ปรั บ เปลี่ ย นกรอบการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องบุ ค คลข้ า มเพศให้ ก ว้ า งขวางมากขึ้ น ทั้ ง นี้ เพราะแนว
คาพิพากษาของศาลในสหราชอาณาจักรมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวบรรทัดฐานคาพิพากษาของศาลใน
ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีอีกหลายประเทศ รวมถึงศาลของประเทศออสเตรเลียด้วย
อั น จะน ามาสู่ ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายรั บ รองเพศและแนวทางการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ บุ ค คลข้ า มเพศใน

-๑๓กระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวนเนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายในการกากับดูแล
ทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับเขตพื้นที่การปกครอง
โดยกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องในระดับพระราชบัญญัติแห่งเครือรัฐ ได้แก่
Criminal Procedure Act 2007 และPolice Act 1979 โดยใน Criminal Procedure Act 2007
มีสาระสาคัญในการกาหนดแนวทางการค้นตัวบุคคลข้ามเพศตามที่ปรากฏในหมวดการสอบสวน โดย
กาหนดให้บุคคลข้ามเพศที่ถูกค้นตัวต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงานว่าหากบุคคลข้ามเพศต้องการให้ดาเนินการ
ค้นหาโดยผู้ชาย บุคคลนั้นจะถูกดาเนินการค้นโดยเจ้าพนักงานชายและหากบุคคลข้ามเพศต้องการให้
ดาเนินการค้นหาโดยผู้หญิง บุคคลนั้นจะถูกค้นโดยเจ้าพนักงานหญิง
๒) สหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรได้มีการกาหนดรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคล
ข้ามเพศผ่านกฎหมายที่สาคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองเพศ พ.ศ. 2547 (Gender
Recognition act 2004) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสาคัญในการ
ทาให้บุคคลข้ามเพศในสหราชอาณาจักรที่ได้เปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตนเองสามารถเปลี่ยนคานาหน้านาม
ให้ตรงกับเพศที่ตนเลือกได้ โดยสามารถยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการว่าด้วยการรับรองเพศ (Gender
Recognition Panel) เพื่ อ ขอขึ้ น ทะเบี ย นรั บ รองเพศ (Gender Recognition Certificate: GRC)
ผลของการที่บุคคลได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองเพศ บุคคลดังกล่าวจะได้รับใบทะเบียนรับรองเพศ
(full Gender Recognition Certificate: (full GRC) และให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับการรับรองให้มีเพศ
ตามที่ปรากฏทางทะเบียนในทุกกรณี
ภ ายใต้ Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) และThe
Equality Act 2010 เจ้าพนักงานที่ต้องกระทาตามหน้าที่ใด ๆ อันอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน
จะต้องกระทาโดยคานึงถึงลักษณะส่วนบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองเพราะเหตุแห่งอายุ ความทุพพลภาพ
เชื้ อ ชาติ ศาสนา รสนิ ย มทางเพศหรื อ การก าหนดเพศใหม่ ทั้ ง นี้ ในการค้ น ตั ว ผู้ ต้ อ งหาได้ มี ก าร
กาหนดการค้นตัวออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การค้นตัวภายหลังการจับกุม และการค้นตัวเพื่อยืนยัน
ตัวตน โดยทั้ง 2 กรณีเจ้าพนักงานมีอานาจในการตรวจค้นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เจ้าพนักงาน
ไม่สามารถทาการค้นโดยไม่ได้รับความยินยอมและการตรวจค้นจะต้องกระทาโดยเจ้าพนักงานที่เป็น
เพศเดียวกันกับบุคคลที่ถูกค้น อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าสหราชอาณาจักรไม่มีกฎหมายที่กาหนด
ชัดเจนในการค้นตัวผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลข้ามเพศ แต่สหราชอาณาจักรได้รับรองสถานะทางกฎหมาย
ให้กับบุคคลข้ามเพศที่ได้ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงเพศใหม่ โดยเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงเพศใหม่ นั้น
จะไม่คานึงว่าทางกายภาพของผู้ร้องจะดาเนินการผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่ก็ตาม
๓) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ สวิสเซอร์แลนด์
ลงประชามติรับรองให้มีการสมรสเพศเดียวกันได้ด้วยคะแนนเห็นด้วย ๒ ใน ๓๑๘ ผลประชามติในครั้งนี้
ทาให้สวิสเซอร์แลนด์กลายเป็นประเทศสุดท้ายของยุโรปตะวันตกและประเทศที่ ๓๐ ของโลก ที่ให้การ
รับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน โดยคาริน แคลลาร์ -ซัตทาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
๑๘

สืบค้นใน https://time.com/6101671/swiss-same-sex-marriage
/?fbclid=IwAR0JQNBzhRIra8ExQz3NC1L7VdiMW6H3pINMIvq4dx38r76NhY-PNpODo54

-๑๔ของสวิสเซอร์แลนด์ระบุว่าหลังจากที่ผลประชามติรับรองเรื่องดังกล่าวแล้ว การสมรสในเพศเดียวกัน
ของสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น ทางการ ในช่ ว งเดื อ นกรกฎาคมของปี ๒๐๒๒ ทั้ ง นี้
สวิสเซอร์แลนด์เป็นประเทศแห่งหนึ่งของยุโรป ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมค่อนข้างสูงด้วยประชากรเพียง
๘.๕ ล้านคน โดยเพิ่งมีการรับรองให้ผู้หญิง สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้ในปี ๑๙๙๐ อย่างไรก็ตาม
การลงประชามติในครั้งนี้มีความพยายามในการคัดค้านจากทั้งกลุ่มองค์กรทางศาสนาและกลุ่มพรรค
การเมืองหัวอนุรักษ์นิยมที่เห็นว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันจะทาร้ายทาลายคุณค่าของความเป็น
ครอบครัวในแบบดั้งเดิม
๓.๑.๖ การรับฟังความคิดเห็น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ ดังนี้
๑) การประชุมระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเครือข่ายผู้มีความ
หลากหลายทางเพศ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
๒) การประชุมรับฟังความเห็น เนื่องในวันสิทธิความหลากหลายทางเพศ วิกฤติ
โควิด ๑๙ สานพลั ง รวมใจไม่ทิ้ งใครไว้ข้ างหลั ง : มาตรการรัฐกั บ การส่ งเสริม ความเท่ าเที ยมของ
กลุ่ ม ความหลากหลายทางเพศในช่ว งวิก ฤติ โควิด - ๑๙ เมื่ อวัน จั น ทร์ที่ ๒๙ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔
ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓) การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญั ติการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
บุ ค ค ล พ .ศ . .... เมื่ อ วั น ที่ ๒ ๗ ม ก ร า ค ม ๒ ๕ ๖ ๕ ผ่ า น ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม อ อ น ไล น์
๔) การประชุ ม เพื่ อ หารื อ แลกเปลี่ ย นประเด็ น สิ ท ธิ ค วามหลากหลายทางเพศ
เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สรุปได้ ว่า การจับ กุ ม การควบคุม ตัว การตรวจค้ น การสอบสวน การรวบรวม
พยานหลักฐานผู้ต้องสงสัย ผู้ถูกจับกุม หรือผู้ต้องหาบุคคลหลากหลายทางเพศจะต้องให้สิทธิเลือกได้ว่า
ต้ อ งการพนั ก งานสอบสวนเพศใดเป็ น ผู้ ต รวจค้ น และเจ้ า พนั ก งานผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จ ะต้ อ งมี
ความละเอียดอ่อนในการสื่อสาร ให้เกียรติและเคารพสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศด้วย
๓.๒ หลักการ แนวคิด
๓.๒.๑ แนวคิดเพศภาวะกับการดาเนินงานภาครัฐ ๑๙
การพิจ ารณาแนวคิด เพศภาวะเข้า สู่ก ารดาเนิน งานภาครัฐ มีเ ป้ า หมาย
สาคัญ คือ การสร้า งความเสมอภาคระหว่า งเพศ (Gender equality) ซึ่งหมายถึงการเข้าถึง และ
ได้รับ สิท ธิ หน้า ที่ และโอกาสที่เท่าเทีย มกัน ของบุค คลทั้ง ผู้ห ญิง ผู้ช าย และกลุ่มบุค คลที่มีค วาม
หลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ ยังต้องคานึงถึงความต้องการจาเพาะและโอกาสที่แตกต่างกันของ
กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศและขจัดอุปสรรคซึ่งเป็นผลมาจากเพศภาวะสหประชาชาติ
๑๙

ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับความเสมอภาคระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-๑๕ได้เ ห็น พ้อ งร่ว มกัน ในการน าแนวคิด เพศสภาวะเข้า สู ่ ก ระบวนการก าหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการและกิจ กรรมของรัฐ ในการประชุม ระดับ โลกว่า ด้ว ยเรื่อ งสตรี ครั้ง ที่ ๔ เรีย กว่า การ
บูร ณาการเพศภาวะให้เป็น กระแสหลัก (Gender Mainstreaming) ซึ่ง มีเป้าหมายสูงสุด คือ การ
บรรลุค วามเสมอภาคระหว่า งเพศ (ข้อ มติค ณะมนตรีเ ศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง สห ประชาชาติ
๑๙๙๗/๒)
๓.๒.๒ หลัก การปรับบทตามกติก าระหว่างประเทศว่า ด้ว ยสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights)
ในปี 1994 คณะกรรมการสิท ธิม นุษ ยชนแห่ง สหประชาชาติ (The UN Human
Rights Committee) ได้ป รับ บทตามกติก าระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 26 ซึ่งบัญญัติว่า
“บุค คลทั้ง ปวงย่อ มเสมอกัน ตามกฎหมายและมีสิท ธิที่จ ะได้รับ ความคุ้ม ครองเท่า เทีย มกัน ตาม
กฎหมายโดยปราศจากการเลือกประติบัติใด ๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือกประติบัติ
และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกประติบัติ
เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษาศาสนา ความคิดเห็น ทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพัน ธุ์
แห่งชาติห รือ สัง คม ทรัพ ย์สิน กาเนิด หรือ สถานะอื่น ๆ” โดยให้แ ปลความหมายห้า มการเลือ ก
ปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ” นั้น ให้รวมไปถึงเพศวิถี (Sexual Orientation) ด้วย ทั้งนี้ เป็นผลมา
จากคดี Nicholas Toonen v. Australia และคู่รัก ชายรัก ชายร้อ งเรีย นรัฐ บาลออสเตรเลีย ต่อ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่า กฎหมาย Sodomy Law ที่กาหนดบทลงโทษ
คนรัก เพศเดีย วกัน มีความผิด เป็น กฎหมายที่เลือ กปฏิบัติต่อพลเมืองออสเตรเลีย ส่งผลให้รัฐบาล
ออสเตรเลีย ยกเลิก กฎหมายดัง กล่า ว การพิจ ารณาคดี Toonen v. Australia ดัง กล่า ว ได้ถูก
น ามาใช้อ ้า งอิง ในระดับ หลัก การเพื ่อ เคารพสิ ท ธิค วามหลากหลายทางเพศ หน่ว ยงานใน
สหประชาชาติและประเทศภาคีได้ยอมรับการแปลความหมายห้ ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่ง “เพศ”
รวมถึง “ความหลากหลายทางเพศ” ตาม ข้อ 26 หลังจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
หน่ว ยงานอื่น ๆ ภายใต้อ งค์ก ารสหประชาชาติ ติด ตามดูแ ลว่า ประเทศภาคี แ ห่ง สหประชาชาติ
ห้ามมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทางสรีระและรวมถึงเพศสภาพอัตลักษณ์ทางเพศสภาพและ
เพศวิถีด้วย๒๐
๓.๒.๓ หลั ก การยอกยาการ์ ต า (The Yogyakarta Principles: The Application of
International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and Gender Identity)๒๑
เมื ่อ เดือ นพฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (ในปี ค.ศ. 2006) ได้มีก ารกาหนดหลัก
สิทธิมนุษยชนสากลที่ระบุถึงความหลากหลายทางเพศ เพื่อกาหนดหนดมาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบัติต ามข้อผูกพัน ระหว่างประเทศในประเด็นเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัต ลักษณ์ทางเพศสภาพ
ภายใต้สนธิสัญญาและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ณ มหาวิทยาลัย Gadah Mada
เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในการรับรอง
๒๑

หลักการยอกยาการ์ตา : ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็น วิถีทางเพศและ
อัตลักษณ์ทางเพศ / ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, ผู้แปล

-๑๖การใช้ชีวิตคู่หรือการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน อย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป เช่น สวีเดน อิตาลี
เนเธอร์แ ลนด์ และในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น สาหรั บในทวีปเอเชียพบว่า ประเทศที่
ออกกฎหมายเพื่อรับรองการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลเพศเดียวกัน คือ ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นผลมาจาก
ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันได้มีคาวินิจฉัยเมื่อปี 2017 ว่าการห้ามไม่ให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียน
สมรสกันตามกฎหมายแพ่งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิ ทธิในการสมรส
หลัก การข้อ ๘ สิท ธิใ นการพิจารณาคดีด้ว ยความเป็น ธรรม (The Right to Fair
Trial) โดยกาหนดให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและโดยเปิด เผย โดย
คานึงถึงสิทธิแ ละหน้าที่ต ามกฎหมายของผู้ถูกกล่าวหา โดยปราศจากการเลือกปฏิ บัติจากสาเหตุ
ความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
นอกจากนี้ หลักการข้อ ๙ ยังได้กาหนดสิทธิในด้านการปฏิ บัติในลักษณะความเป็น
มนุษย์ระหว่างถูกควบคุมตัว กล่าวคือมนุษย์ทุกคนที่ถูกจากัด เสรีภาพทุกคนต้องได้รับการปฏิ บัติ
อย่างมีมนุษยธรรมและเคารพต่อส่ว นสาคัญ ของศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์ ความโน้ม เอียงทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ
๓.๓ หลักกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๓.๓.๒ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓.๓.๓ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓.๓.๔ คาสั่งสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่องการอานวยความ
ยุติธรรมในคดีอาญา และมาตราการควบคุมตัวและเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
๓.๓.๕ ประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดี สานักงานตารวจแห่งชาติ ข้อ ๗๐
๓.๓.๖ ระเบียบราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ต้อง เรื่อง กักขังวิธีการกักขัง
และการปกครอง ข้อ ๒๔
๓.๔ กติการะหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างประเทศ
๓.๔.๑ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ ๗
๓.๔.๒ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๒ (๑)
๓.๔.๓ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนะธรรม
ข้อ ๒ (๒)
๓.๔.๔ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ ๑๖

๔. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาข้อเท็จจริง บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
หลักสิ ทธิ มนุ ษยชน งานวิจัย การรับฟั งความคิ ดเห็ นจากผู้เกี่ ยวข้อง ตั วอย่ างการปฏิ บั ติในต่างประเทศ
คาวินิจฉัย คาพิพากษาของศาล สรุปได้ว่า จากสภาพปัญหาที่พบแม้ว่าสังคมไทยในปัจจุบันจะมีการเปิดกว้าง
และยอมรับการมีอยู่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขี้น แต่โดยที่ประเทศไทยยังมิได้มีการ
บัญญัติกฎหมายเพื่อการรับรองและคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม อันส่งผลให้เกิด
ปัญหาในทางปฏิบัติ เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายประการ ซึ่งสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้น

-๑๗สอบสวนเป็นหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาในการจับกุมและการควบคุมตัว การค้นตั ว การแยก
ห้ องควบคุมตัวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวน รวมถึงการตรวจสอบบุคคล ๒๒ ทั้งนี้ แนวโน้มของ
จานวนการเปิดเผยตัวตนต่อสังคมของบุคลเหล่านี้มมี ากขึ้นและมีการเรียกร้องให้รัฐรับรองและคุ้มครอง
สิทธิให้หลายประการ จากข้อมูลพบว่าอุปสรรคและข้อจากัดที่เกิดจากบุคคลผู้มีความหลากหลายทาง
เพศในประเทศไทยประการหนึ่ ง คื อบุ คคลในกลุ่ม ดังกล่าวไม่นิ ยมที่จ ะเปิ ด เผยตนเองอย่างชัด เจน
แม้ในสังคมไทยจะมีการระบุวา่ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นแต่การยอมรับที่จะเปิดเผยตัวตนของบุคคลดังกล่าว
ยังอยู่เพียงเฉพาะกลุ่ม ดังนั้ น ข้อจากัดดังกล่าวอาจส่งผลต่อการจาแนกประเภทของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายทางเพศซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป๒๓ และส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่อาจทราบได้ว่าบุคคลนั้นมีเพศสภาพใด๒๔
หากเปรียบเทียบกับ ตัวอย่างการปฏิบัติ ในต่างประเทศ พบว่า การพิจารณาเพศของ
แต่ละบุคคลตามแนวปฏิบัติของสหราชอาณาจักร๒๕ จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาตามเพศที่ได้
จดทะเบียนเกิดเว้นแต่จะได้รับใบรับรองเพศใหม่ (Gender Recognition Certificate) หากในระหว่าง
การค้นหรือดาเนินการตามขั้นตอนชั้นสอบสวน เจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยว่าบุคคลนั้นควรได้รับ การปฏิบัติ
อย่างไร ให้เจ้าพนักงานสอบถามบุคคลนั้นว่าเป็นเพศอะไรและแจ้งให้ผู้ค้นแสดงความจานงว่าประสงค์
ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติต่อตนตามเพศใดด้วยวิธีการแสดงความยินยอมโดยลงนามในบันทึกการควบคุม
ตัวหรือบันทึกการค้นหรือสมุดบันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หากวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ทางเพศของ
บุคคลนั้นแตกต่างจากเพศที่ปรากฏในเอกสารเจ้าพนักงานต้องปฏิบัตติ ามวิถชี ีวติ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ
ของบุคคลนั้น๒๖
ส่วนในประเทศออสเตรเลีย ในระดับมลรัฐได้มีการกาหนดบทบัญญั ติในการค้นตัว
ผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลข้ามเพศไว้อย่า งชัดเจนโดยมิได้ยึดโยงอยู่กับการรั บรองสถานะทางกฎหมายให้มี
เพศใหม่ ยิ่ ง ไปกว่ านั้ น ทั้ ง ในกฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ แ ละในแนวปฏิ บั ติ ข องเจ้ า พนั ก งาน
ต่างเน้นย้าห้ามมิให้เจ้าพนักงานค้นบริเวณอวัยวะเพศและหน้าอกของบุคคลที่เป็นผู้หญิงหรือบุคคล
๒๒

หนังสือกองคดีอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๖๒๑ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
มี ก ารจ าแนกความหลากหลายทางเพศของบุ ค คลโดยแบ่ งออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ (1) บุ ค คลรั ก เพศเดี ย วกั น
(Homosexuals) เช่น กลุ่มหญิงรักหญิง (Lesbians) กลุ่มชายรักชาย (Gays) และบุคคลรักสองเพศ (Bisexuals) (2) บุคคล
ที่มี สองเพศแต่ กาเนิด (Hermaphrodites) ได้แก่ บุ คคลที่ มีสภาพร่ างกายและอวัย วะสืบพั น ธุที่มี มาแต่ ก าเนิ ดซึ่งไม่ อาจ
ก าหนดได้ ว่ า เป็ น เพศชายหรื อ หญิ ง (3) บุ ค คลที่ มี บ ทบาทเป็ น หญิ งชายทางสั งคมแตกตางจากเพศสรี ร ะตามก าเนิ ด
(Transgendered people) เช่น กะเทย สาวประเภทสอง เป็นต้น และ (4) บุคคลที่ผ่าตัดแปลงเพศ (Transsexual)
๒๔
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๕๑-๑๕๓ /๒๕๖๔ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน ๒๕๖๔ เรื่อง สิ ทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม กรณี ร้องขอให้มีห้องสืบสวนสอบสวนสาหรับบุคคลหลากหลายทางเพศ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ
ไม่ท ราบว่าผู้ร้อ งเป็ น บุ คคลหลากหลายทางเพศเนื่ อ งจากมี ลักษณะที่ป รากฏภายนอกเป็ น เพศชาย อีก ทั้ ง ไม่ได้ ร้องขอ
ห้องสอบสวนเฉพาะ ดังนั้น กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ เจ้าหน้าที่ตารวจไม่ได้จัดสรรห้องสอบสวนให้ผู้ร้องเป็นเพราะ
ไม่มีข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว อีก ทั้ง ผู้ถูกร้องก็ใช้ห้องในการรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคา
กับบุคคลทุกเพศและมิได้ใช้โดยเฉพาะเจาะจงกับผู้ร้องทั้งสอง ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ตารวจใช้ห้องทั่วไปในการรับแจ้งความ
หรือรับ ฟังการให้ถ้อยค าจากผู้ ร้องทั้งสองจึงมิใช่เพราะเหตุที่ ผู้ร้องทั้งสองมี การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกาเนิ ด
แต่อย่างใด จึงไม่มีลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
๒๕
ภายใต้กฎหมาย Police and Criminal Evidence Act 1984 และ The Equality Act 2010
๒๖
วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564 หน้า ๓๗๗- ๓๗๘
๒๓

-๑๘ข้ า มเพศ รวมทั้ งหากไม่ แน่ ใจจะต้ องด าเนิ นการสอบถามบุ คคลที่ ถู กค้ นด้ วยความสุ ภาพ ในขณะที่
สหราชอาณาจั กร แม้ จ ะมิ ได้ ก าหนดบทบั ญ ญั ติ เกี่ ย วกั บ การค้ น ตั ว บุ ค คลข้ า มเพศไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
แต่ได้รับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศเอาไว้ ว่าการค้นตัวจึงต้องกระทาโดยเพศเดียวกัน
ทั้งนี้ ในประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรต่ างได้ ให้ การคุ้ ม ครองสิ ทธิข องบุ ค คลข้ามเพศ
ในรูป แบบการรับรองสถานะทางกฎหมายโดยทั้งสองประเทศจะรับรองให้บุคคลข้ามเพศที่ ยื่น ขอ
เปลี่ยนแปลงเพศใหม่ สามารถมีเพศตามที่ตนร้องขอได้
พิจารณาแล้วเห็น ว่า จากสภาพปัญหาที่ปรากฏในประเทศไทยคือ เจ้าหน้าที่ไม่อาจ
ทราบได้จากบุคลิกภาพภายนอกว่าบุคคลนั้นมีเพศสภาพใด๒๗ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ โดยหากให้เจ้าพนักงานสอบถามก่อนว่าเป็นเพศใดดังเช่นตัวอย่างการปฏิบัติในต่างประเทศ
ยังต้องพิ จารณาเหมาะสมกับ บริบ ทของกฎหมายและสังคมไทยต่อไป ข้อสังเกตนี้ แสดงให้เห็น ว่า
เมื่อปัจจุบันประเทศไทยยังไม่ได้มี การรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศย่อมส่งผลต่อการคุ้มครองสิทธิในด้านอื่น ๆ ตามมา รวมถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมยังคง
เกิดความเหลื่อมล้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติกฎหมาย ระเบียบหรือแนวปฏิบัติใด
เกี่ ย วกั บ การค้ น ตั ว บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศไว้ เป็ น การเฉพาะท าให้ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่กระทบสิทธิบางประการ
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการดาเนินคดีชั้นสอบสวนในประเทศไทย
กระบวนการดาเนินคดีชั้นสอบสวนตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ได้กาหนด
อานาจของเจ้าพนักงานในการดาเนินคดีชั้นสอบสวน มีข้อพิจารณาที่สาคัญ ดังนี้
๑) การค้นตัวผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85
การค้นตัวผู้ต้องหามีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินคดี โดยเป็นการ
ตรวจตัว รวมตลอดถึงการถ่ายภาพ การจาลองหรือการพิมพ์ลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเท้า หรือการ
ตรวจสภาพจิตใจ ในการค้นตัวไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา เมื่อเจ้าพนักงานควบคุม
ตัวผู้ถูกจับไว้มีอานาจที่จะค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของที่อาจใช้เป็ นพยานหลักฐานได้ อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคสอง การค้นนั้นจักต้องทา
โดยสุภาพ และถ้ามีเหตุที่จะต้องค้นผู้ต้องหาที่เป็นเพศผู้หญิงต้องจัดให้มีพนักงานสอบสวนที่เป็นเพศ
หญิ งเป็น ผู้ค้ น จึงจะถือเป็น ผู้ค้น ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคาว่าเพศหญิ งนั้นมิได้มีการกาหนดไว้ใน

๒๗

รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อ บุ คคลด้วยเหตุแ ห่ งเพศ กรณี ขอให้ ต รวจสอบการปฏิ บั ติห น้ าที่ ข องเจ้าหน้ าที่ ต ารวจในการตรวจค้น บุ ค คลที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศ ข้อเท็จจริงยุติว่า เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้แสดงลักษณะหรือแสดงออกให้เห็นว่าเป็นบุคคลหลากหลายทาง
เพศและไม่ได้แจ้งเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางเพศให้เจ้าหน้าที่ตารวจทราบแต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตารวจไม่อาจทราบ
ได้ถึงอัตลักษณ์ทางเพศของผู้ร้อง หลากหลายทางเพศด้วยความสุภาพ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสเนื้อตัวร่างกายโดยไม่จาเป็น
รวมถึงคานึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย

-๑๙ค านิ ยามของประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา แต่ มี ค าพิ พ ากษาฎี ก าที่ ๑๕๗/๒๕๒๔๒๘
วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนว่าหมายความถึง “คนที่ออกลูกได้”
๒) การตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญามาตรา ๑๓๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไขหลักการดาเนินการตรวจ
ผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 8 ซึ่งได้ กาหนดให้เพิ่มแนวทางปฏิบัติ ในกรณี ต รวจตัวผู้เสียหาย
หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็น เพศหญิงให้ จัด ให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิ งหรือหญิ งอื่นเป็นผู้ตรวจ
โดยหลักการและเหตุผลเพื่อให้หญิงได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม
พิจารณาแล้วเห็นว่า การค้นตัวผู้ต้องหา การตรวจตัวเป็นการกระทาต่อเนื้อตัว
ร่างกายของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย อัน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิในร่างกาย แต่ในกรณี ของบุ คคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะบุคคลข้ามเพศหญิงที่ได้ดาเนินการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงสรีระ
ทางร่างกายของตนเองจากเพศกาเนิดที่เป็นเพศชายให้เป็นไปเพศสภาพคือเพศหญิง ยังไม่ได้รับความ
คุ้ม ครองดั่งเช่ น กรณี ผู้เสีย หายหรือ ผู้ต้ องหาเป็น เพศหญิ ง เนื่ องจากความหมายของเพศหญิ งมิ ได้
ครอบคลุมขยายไปถึงบุคคลข้ามเพศหญิงด้วย จึงทาให้การคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศเป็นดุลยพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพศใดเป็นผู้ดาเนินการ
เมื่ อพิ จารณาข้อเท็ จจริงของสานั กงานต ารวจแห่งชาติ ปั จจุบัน กาลังพลของ
เจ้าหน้ าที่ ตารวจจานวน ๒๑๙,๘๖๕ นาย แยกเป็ น ข้ าราชการต ารวจชาย ๑๙๙,๔๓๖ นาย และ
ข้าราชการตารวจหญิง จานวน ๒๐,๒๔๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๒ ส่วนเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีอานาจใน
การสอบสวนแบ่งเป็นพนักงานสอบสวนชาย ๑๑,๐๖๒ นาย และพนักงานสอบสวนหญิง ๗๓๒ นาย คิด
เป็นร้อยละ ๔.๒๖๒๙ โดยสานักงานตารวจแห่งชาติ ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประสบปัญ หาขาดแคลนข้าราชการตารวจในสายงานสอบสวนโดยเฉพาะเพศหญิ ง ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะให้ตารวจหญิงดาเนินการ ทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๘๕ และมาตรา ๑๓๒ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองผู้ ถู ก กระท าด้ ว ยความรุ น แรงในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและ
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันสานักงานตารวจแห่งชาติ ยังคงประสบปัญหา
ขาดแคลนอัตรากาลังตารวจและพนักงานสอบสวนเพศหญิงเมื่อเทียบกับภารกิจและปริมาณงานที่มีอยู่
๒๘

คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๗/๒๕๒๔ "เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ถือกาเนิดมา
และคาว่า 'หญิง' ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง 'คนที่ออกลูกได้' ผู้ร้องถือกาเนิดมาเป็นชาย ถึงหาก
จะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศของหญิ งแล้วก็ตาม แต่ผู้ร้องก็รับ อยู่ว่า
ไม่สามารถมีบุตรได้ ฉะนั้น โดยธรรมชาติและตามที่กฎหมายรับรอง ผู้ร้องยังคงเป็นเพศชายอยู่ และไม่มีกฎหมายรับรองให้
สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือกาเนิดมาได้ ทั้งมิใช่กรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมาย"
๒๙
หนังสือกองคดีอาญา สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ ตช ๐๐๑๑.๒๔/๓๔๘๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง
ข้อมูลการอานวยความยุติธรรมในชั้นสืบสวนสอบสวน ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๒๐อีกทั้ง นโยบายในการสรรหาข้าราชการตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติอยู่ภายใต้มาตรการบริหาร
จัด การกาลังพลภาครัฐ ซึ่งอัตรากาลังพลมีอยู่อย่างจากัดเท่าที่มีการเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
ดังนั้ น การพิจารณาสรรหาเจ้าหน้ าที่ตารวจหญิงและพนักงานสอบสวนหญิ ง จึงต้องพิจารณาอย่าง
รอบคอบ จัดลาดับตามความเร่งด่วนเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ และอานาจ จึงถือเป็นอุปสรรคสาคัญ
ในการจัดหาพนักงานสอบสวนหญิงเพื่อรองรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งยังไม่มีกฎหมาย
รองรับ อีกทั้ง สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่มีการกาหนดระเบียบแบบแผนหรือแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศโดยตรง ๓๐ ดังนั้น การรับ รองสิท ธิขั้นพื้ นฐาน
แก่บุคคลโดยคานึงถึงความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาไปตามลาดับและ
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศ
สถานะอย่างเพียงพอ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อน การที่กฎหมายไทยยังไม่มีการ
รับรองสิทธิของบุคคลตามความหลากหลายทางเพศดังเช่นในต่างประเทศที่มีการรับรองสถานะของ
บุคคลที่แปลงเพศให้มีสิทธิแก้ไขเพศในระบบทะเบียนราษฎรได้และให้สิทธิภายหลังการแก้ไขว่าให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิตามเพศใหม่ ส่งผลกระทบในการดาเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวนกับบุคคลกลุ่ม
ดั งกล่ าว จึ งแสดงให้ เห็ น ว่ า สิ ท ธิ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมในชั้ น สอบสวนเป็ น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชน รัฐมีค วามความจาเป็น ที่ ต้องคุ้ม ครองให้ ประชาชนทุก เพศทุกวัยได้รับ การปฏิบั ติอย่าง
เสมอภาค๓๑ การจัดสถานที่ที่เหมาะสมและการให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนเพศเดียวกัน เป็น
ผู้ดาเนินการตรวจค้น โดยบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศแสดงตนและประสงค์จะให้เจ้าหน้าที่
ตารวจจัดสถานที่เพื่อใช้ในการรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคาในคดีที่เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศ
และตรวจค้ น ตั ว ตามความเหมาะสมของเพศสภาพ ถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ใน
กระบวนการยุติธรรมของบุคคลทุกเพศสามารถให้ถ้อยคาต่ อเจ้าพนักงานได้อย่างสะดวกและชัดเจน
ซึ่งสถานีตารวจทุกแห่งควรจัดสถานที่ที่เหมาะสมไว้สาหรับบุคคลทุกเพศเพื่อรองรับภารกิจเกี่ยวกับ
ความละเอียดอ่อนทางเพศ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สาคัญกว่านั้น คือทัศนคติของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ที่ควรเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเพศใด โดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ
ในชั้นนี้จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการ
สทพ. ในฐานะกลไกตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ใน
เชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธ รรม ซึ่งเป็น หน่ วยงานหลักรับ ผิด ชอบในการจัด ทาและขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติ
ร่วมกันจัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติรองรับและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนของ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้ง จัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่ อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เคารพความแตกต่างหลากหลาย
๓๐

อ้างแล้ว
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแก่ปัจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ โดยวราภรณ์ อินทนนท์
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓๑

-๒๑ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ แ ละปราศจากอคติ อั น จะน าไปสู่ ก ารสร้า งความเชื่ อ มั่ น ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
การส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมให้เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ ๒ กลไกการคุ้มครองความหลากหลายทางเพศในกฎหมายไทย
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ และมาตรา ๒๗๓๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ได้รับรองและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ ง หากไม่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดการเลือกปฏิบัติจะกระทามิได้ และหากพิจารณาย้อนไปถึงรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ตามลาดับ ยังคงเน้นย้าถึงหลัก
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็นเป้าหมายสาคัญในการสร้างความเสมอภาคมาอย่างต่อเนื่อง
๒.๒ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
กลไกการคุ้มครองความหลากหลายทางเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศฯ เป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมสิทธิและคุ้มครองไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
เพราะเหตุแห่งเพศ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้มีคณะกรรมการ สทพ. ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศและมีคณะกรรมการ วลพ. มีหน้าที่ขับเคลื่ อนในระดับปฏิบัติเพื่อคุ้มครอง
ผู้ถูกเลือกปฏิบัติเป็นรายกรณี อีกทั้ง มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทีย มระหว่างเพศ เพื่อชดเชยเยียวยา
ความเสียหาย ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางกฎหมายของประเทศไทยประการหนึ่ง
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ ปัจจุบัน ปรากฏสภาพปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เกี่ยวข้องในชั้นสอบสวนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศสถานะยังไม่มากพอ เนื่องจากเป็นเรื่องที่
ละเอียดอ่อนและซับซ้อน โดยที่คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกาหนดข้อเสนอแนะนโยบายในประเด็น
๓๒

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ฯลฯ
มาตรา ๒๗ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทามิได้
มาตรการที่ รัฐ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ขจั ด อุ ป สรรคหรื อ ส่ งเสริม ให้ บุ ค คลสามารถใช้ สิ ท ธิ ห รื อ เสรี ภ าพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองหรืออานวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
ฯลฯ

-๒๒ที่ เกี่ ยวข้ องกั บสิ ท ธิ ในกระบวนการยุ ติ ธรรมในชั้ นสอบสวนของบุ คคลหลากหลายทางเพศโดยตรง
ซึ่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่างการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมาย
ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาได้มีการกาหนด
ข้อเสนอแนะและแผนปฏิบัติกาในการดาเนินงานส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และอยู่ระหว่างจัดทา
(ร่าง) แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานส่งเสริมความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ โดยได้กาหนดแผนงานหลักไว้ ๔ แผน แผนงานหลักที่ ๑ ส่งเสริมให้สังคมปรับหลักคิด
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนงานหลักที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการสร้างพลัง
ให้เกิดขึ้นแก่เพศสภาพ แผนงานหลักที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกองค์กรมีนโยบาย กฎ ระเบียบ และกลไกต่าง ๆ
ที่เอื้อต่อการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ แผนงานหลักที่ ๔ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อก่อให้เกิด
นวัตกรรมในการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแผนให้มีความครอบคลุมตาม
ข้อเสนอแนะของส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ก่ อนเสนอคณะรัฐมนตรีและ
ประกาศใช้ต่อไป
พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า กลไกการด าเนิ นงานตามพระราชบั ญญั ติ ความเท่ าเที ยม
ระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ แม้มีความก้าวหน้าในการดาเนินงานตามลาดับ อย่างไรก็ตามการดาเนินงาน
ในภาพรวมของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. อาจยังไม่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน
เท่ าที่ ควร เพื่ อให้ สั งคมเกิ ดการรั บรู้ และขั บเคลื่ อนในประเด็ นความเท่ าเที ยมและการไม่ เลื อกปฏิ บั ติ
ระหว่างเพศ ซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจโดยตรงตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยการดาเนินงานที่ผ่านมายังคงมีลักษณะตั้งรับ จึงเป็นอุปสรรคในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็น
ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่อาจส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ควรมีการ
ปรับปรุงให้ การบังคับใช้ตามพระราชบั ญญั ติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ มีการส่งเสริม
ความเท่าเทียมระหว่างเพศในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมและสร้างวัฒนธรรมการ
ไม่เลือกปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ ประเทศไทยควรมีกฎหมายกลางว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
เพื่ อช่ วยขั บเคลื่ อนและลดความเหลื่ อมล้ าของบุ คคลซึ่ งมี ความแตกต่ างหลากหลายในสั งคมปั จจุ บั น
เพื่อช่วยส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกทางหนึ่ง
๒.๓ การคุ้มครองความหลากหลายทางเพศตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้กาหนดแผน
สิทธิมนุษยชนสาหรับกลุ่มความหลากหลายทางเพศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทาง
เพศและไม่เลือกปฏิบัติทางเพศในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งในแผนสิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าวได้กาหนดรวมไปถึง
วัต ถุประสงค์ในการคุ้มครองกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากการถูกเลือกปฏิบัติทางเพศใน
กระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ โดยแผน
สิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าวได้กาหนดข้อเสนอแนะด้านการดาเนินมาตรการส่งเสริมเจตคติข องคน
ในสังคมให้ มีความเข้าใจและยอมรับในการมี อัต ลักษณ์ ท างเพศและการปฏิ บัติต่อเพศสภาพ อาทิ
การขจั ด การตี ต ราในด้ านเพศ การเผยแพร่ ส ถานการณ์ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ่ ม ความ
หลากหลายทางเพศทุกปี เป็นต้น รวมทั้งการดูแลติดตามให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานหลักรั บผิดชอบในการจัดทาและ

-๒๓ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้มีการจัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติรองรับกฎหมาย การให้
ความรู้แก่บุคลากร การส่งเสริมเจตคติของคนในสังคมให้เข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศ
เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๓๓
พิจารณาแล้วเห็นว่า ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องใช้เวลาพอสมควรในการพิจารณาถึง
ผลที่จะตามมาในการออกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อรับรองสิทธิ แก่บุคคลตามเพศวิถีที่มีความแตกต่าง
หลากหลาย ดังนั้น หลักการและแนวคิด การใช้และการตีความกฎหมายจึงมีความสาคัญที่จะต้องนามา
พิ จ ารณ าปรั บ ใช้ ก ฎหมายให้ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด พื้ น ฐาน
ทางสิทธิมนุษยชนตลอดจนเจตนารมณ์อันแท้จริงแห่งกฎหมาย เพื่อก่อให้เกิดการรับรองและคุ้มครอง
สิท ธิต ามรัฐธรรมนู ญ ได้ อย่างแท้ จริง แม้จะมิได้มี กฎหมายเฉพาะที่ รับรองในเรื่อ งดั งกล่าวแต่ค วร
พิจารณาปรับใช้ตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ให้สอดคล้องกับประเทศไทย ทั้งในด้านพัฒนาการการ
คุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ การรับรองสถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สิ่งสาคัญอย่างยิ่งเหนือสิ่งอื่นใด คือ การสร้างความตระหนักรู้และ
การสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย ซึ่งเป็นต้นทางแห่งความยุติธรรมผ่านแนวปฏิบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น แม้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันจะยังมิได้ให้การรับรองสถานะทางกฎหมาย
ของบุ ค คลข้ า มเพศให้ ส ามารถเปลี่ ย นแปลงตามเพศสภาพของตนเองได้ และยั งมิ ได้ มี ก ารแก้ ไ ข
บทบัญ ญัติที่เกี่ยวข้องกับ การค้น ตัวผู้ต้องหา การตรวจตัวผู้ต้องหา หรือผู้เสียหาย รวมทั้งการถาม
ปากคาผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศให้คุ้มครองสิทธิครอบคลุมไปถึงบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ แต่เนื่ องจากในปัจจุบัน บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศยังคงได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะเรื่อง
เช่น กาหนดหลักสูตรอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรูเ้ ฉพาะเกีย่ วกับความหลากหลายทาง
เพศ รวมทั้งการจัดทาแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานโดยกาหนดแนวทางในการค้นตัว ตรวจตัวและถาม
ปากคาบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพและไม่ถูกละเมิดสิทธิทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เพราะท้ายที่สุดแม้จะไม่มีบทบัญญัติใดที่มีการแก้ไขรับรองหรือคุ้มครองสิทธิบุคคล
ข้ามเพศเลยก็ตาม หากแต่เจ้าพนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน ปฏิบัติ
หน้าที่บนหลักของความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติและไม่มที ัศนคติเกลียดชัง บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศจะได้รับ การคุ้ มครองในทางปฏิ บั ติ อั น จะน าไปสู่ ความก้าวหน้ าในการแก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ที่
เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

๕. ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่ งชาติเห็ นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิท ธิมนุ ษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ หรื อ ค าสั่ งใด ๆ เพื่ อ ให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ต่ อ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
๓๓

หนั งสื อกรมคุ้มครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพ ที่ ยธ ๐๔๐๕/๕๔๘๒ ลงวัน ที่ ๒๑ กั นยายน ๒๕๖๔ ถึงเลขาธิก าร
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

-๒๔กรมกิจการสตรีและสถาบัน ครอบครัว กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๔๒ ดังนี้

๕.๑ ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ งเสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชน
๕.๑.๑ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้สถานีตารวจ
ทุกแห่งจัดสรรสถานที่ให้ เหมาะสม โดยคานึงถึงความมิดชิด เป็นส่วนตัวสาหรับบุคคลทุกเพศ รวมถึง
บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศ เพื่ อ ใช้ ในการรั บ แจ้ ง ความหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าในคดี ที่ เกี่ ย วกั บ
ความละเอียดอ่อนทางเพศ ทั้งนี้ ในระยะแรกหากสถานีตารวจยังไม่มีความพร้อมในการจัดหาสถานที่
ไว้สาหรับดาเนินการดังที่ กล่าวมาข้างต้น ควรใช้ห้องสอบสวนในคดีที่เด็กเป็นผู้กระทาความผิดหรือ
เป็ น ผู้เสียหายซึ่งมีอยู่ในทุกสถานี ตารวจเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรับแจ้งความหรือให้ถ้อยคาในคดีที่
เกี่ยวกับความละเอียดอ่อนทางเพศไปพลางก่อน
ส่วนเรื่องการค้นตัว ให้เจ้าหน้าที่ตารวจเพศเดียวกั นค้นตัวผู้ต้องหา
และตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา สาหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้เจ้าหน้าที่ตารวจ
สอบถามก่อนด้วยความสุภาพ โดยคานึงถึงลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผู้ต้องหา การเปลี่ยนแปลงเพศ
สรีระที่ปรากฏเป็นเบื้องต้น
๕.๑.๒ ให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการ สพท. และคณะกรรมการ วลพ.
จัด ท าคู่ มื อ คุ้ ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพว่ าด้ ว ยการปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมต่ อ บุ ค คลหลากหลายทางเพศ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อไป
๕.๑.๓ ให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
และประชาชน เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และ
เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างหลากหลายได้อย่างสันติ โดยเฉพาะให้การจัดการอบรม
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และ
ฉบับต่อไป

๕.๒ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่ง
ให้ กรมคุ้ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ กระทรวงยุ ติ ธรรม ด าเนิ นการเร่ งผลั กดั นให้ มี
กฎหมายกลางว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นกฎหมายกลางในการส่งเสริมความเท่าเทียมและ
ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ในทุ ก รู ป แบบ รวมถึ ง การเลื อ กปฏิ บั ติ ด้ ว ยเหตุ แ ห่ งความแตกต่ า งทางเพศ

-๒๕อัตลักษณ์ทางเพศและวิถีทางเพศด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม

๖. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม
ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ /๒๕๖๕ เมื่อวันที่ เมษายน
๒๕๖๕ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคาสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ไปยังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ นคงของมนุษย์ และสานักงานตารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๔๒ ต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์
นางปรีดา คงแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี
นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์
นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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