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บทค ดั ย่อ
องค์ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับเพศและความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยปัจจุบัน แม้จะได้รับการยอมรับ
ถึงความแตกต่างและการมีตัวตนที่มีวิถี ทางเพศและเพศสภาพที่หลากหลายโดยมิได้มองว่ามีเพียงเพศหญิงและเพศชาย
เท่านั้น แต่ในปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมทางอาญายังคงเกิดความเหลื่อมล้า ทางสังคม ทั้งในด้านความหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ฐานะ รวมไปถึงความหลากหลายทางเพศด้วย การมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดของกลุ่มบุคคลข้ามเพศยังคง
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระบวนการยุติธรรรมทางอาญาตั้งแต่ในชั้นสอบสวน
บทความนี้มุ่งศึกษาปัญหาการคุ้มครองบุคคลข้ามเพศในกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสอบสวนเรื่องการค้น
ตัวผู้ต้องหาตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง การตรวจตัวผู้ต้องหาหรือผู้เ สียหาย ตามมาตรา 132 (1) วรรคสอง และการถาม
ปากคาผู้เสียหายกรณีเป็ นความผิ ดเกี่ ย วกั บเพศตามมาตรา 133 วรรคสี่ ซึ่งมีเจตนารมณ์ในการรั ก ษาสมดุ ลระ หว่ าง
ประโยชน์ ส าธารณะกั บ สิ ท ธิ ข องผู ้ ต้ อ งหา อั น เป็ น หลั ก การพื ้ น ฐานของวิ ธ ี พ ิ จ ารณาความอาญาในปั จ จุ บั น
โดยจะดาเนินการศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร เพื่อวิเคราะห์แนวทางและกาหนดแนว
ปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศในกระบวนการชั้นสอบสวนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
ค าสาค ญ
ั :
บุคคลข้ามเพศ, ความหลากหลายทางเพศ, สิทธิมนุษยชน, กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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Abstract
In Thailand today, knowledge and attitudes about gender and gender diversity is limited to
binary concepts despite recognition of differences and the presence of diverse sexual orientations,
leading the criminal justice system to continue to cause social inequality in terms of diversity, including
gender diversity. Gender mismatching of transgender people continues to represent human rights
violations in the criminal justice system, starting with initial police interrogation sessions.
This article studies the problem of protecting transgender people in criminal procedural phases
of investigations involving a search of the accused under Section 85 paragraph one of the Thailand
Criminal Procedure Code (TCPC); examination of the accused or victim under Section 132 (1), paragraph
two of the TCPC; and interrogation of the victim in cases of sexual offense, under section 133, paragraph
four of the TCPC. The aim is to maintain a balance between the public interest and rights of the accused
as basic principles of current criminal procedure. An international comparative legal study will be made
of relevant statutes in Australia and the United Kingdom to further analyze laws and formulate
guidelines for the treatment of transgender people during the investigation process appropriate for the
Thai context.
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1. บทน า
ความเป็ นพลวัตของสั งคมที ่ เปลี ่ย นแปลงไปอย่ างรวดเร็ว จากสถานการณ์ ในการคุ้ มครองบุคคลข้ามเพศ
(Transgender) ทั่วโลก พบว่า ที่ประชุมใหญ่องค์การอนามัยโลกได้มีมติเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ยกเลิกให้การข้าม
เพศ (Transgenderism) เป็นอาการของความบกพร่องทางจิตอย่างเป็นทางการ ในคู่มือวินิจฉัยและจัดประเภทของโรค
ระหว่างประเทศ (ICD-11) และมีการจัดหมวดหมู่ให้การข้ามเพศอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศแทน 1 เพื่อหวั ง
การลดการเลือกปฏิบัติ
สาหรับประเทศไทยในปัจจุบันได้ให้การรับ รองสิ ทธิ กลุ่มผู้ที่มี ความหลากหลายทางเพศ ทั้งในรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยได้วางหลักการอย่ างกว้ างเกี่ย วกั บ การคุ้ม ครองสิท ธิ ของ บุ คคลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ แต่ถึงกระนั้นความเชื่อ วัฒนธรรม ทัศนคติของสังคมไทยในอดีตยังส่งผลให้บุค คลข้ามเพศยั ง คงถู ก
เลือกปฏิบัติอย่างร้ายแรง รวมไปทั้งยังเกิดเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิในชีวิต
ร่างกายของบุคคลข้ามเพศ
นอกจากนี้ ข้อพิจารณาถึงประเด็นเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาของไทย ซึ่งมีหลักการพื้นฐานในการรักษาสมดุลระหว่างประโยชน์ของสังคม (Crime Control) และประโยชน์ของผู้
ถูกดาเนินคดี (Due Process) พบว่า ปัจจุบันบุคคลข้ามเพศยังคงถูกเลือกปฏิบัติและยังไม่ได้รับ ความคุ้มครอง ตามหลั ก
สิทธิมนุษยชนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในเรื่องการค้นตัวผู้ต้องหาตามมาตรา 85 วรรคหนึ่ง การตรวจ
ตัวผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย ตามมาตรา 132 (1) วรรคสอง และการถามปากคาผู้เสียหายกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศตาม
มาตรา 133 วรรคสี่ โดยมีการแก้ไขบทบัญญัตติ ่าง ๆ คุ้มครองในสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายที่เป็นผู้ห ญิ ง
เท่านั้นที่สามารถให้เจ้าพนักงานสอบสวนหญิงมาดาเนินการค้น ตรวจตัวหรือถามปากคาได้ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวบุ คคล
ข้ามเพศจึงได้รับผลกระทบต่อสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย รวมทั้งหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพียงเพราะเหตุที่มีเพศสภาพไม่
ตรงกับเพศกาเนิดและมีคานาหน้านามที่ เป็นไปตามเพศกาเนิ ด อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มี แนวทางปฏิบัติใด ๆ หรื อ หลั ก
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในการคุ้มครองบุคคคลข้ามเพศในการดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว
ดังนั้น ในบทความนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ประเด็ นในการคุ้มครองสิ ทธิ ของบุ คคลข้ามเพศในกระ บวน การ
ยุติธรรมทางอาญาของไทยในชั้นสอบสวนอันเป็นกระบวนการขั้นต้นที่มีความสาคัญและอาจกระทบต่อ สิทธิแ ละเสรี ภ าพ
ของบุคคลข้ามเพศและขัดต่อหลักการพื้นฐานของวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะพิจารณาผลกระทบของบุคคลข้ามเพศที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันอันจะนาไปสู่เหตุผลความจาเป็นในการคุ้มครองสิทธิ รวมทั้งจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการค้นตัวผู้ต้องหา
การตรวจตัวผู้ต้องหาหรื อผู้เสี ยหาย การถามปากคาผู้เสียหายกรณีเป็ นความผิ ดเกี่ย วกับเพศของ ประเทศออสเตรเลี ย
และสหราชอาณาจักร รวมทั้งแนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวนในประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรที่กาหนดแนว
ทางการคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศอย่างชัดเจน

1

Susan D Cochran, Jack Drescher, and Eszter Kismödi, ‘Proposed declassification of disease categories
related to sexual orientation in the International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD-11).’ Bulletin of the World Health Organization, 92(9), p.672–679, <https:/
/doi.org/10.2471/BLT.14.135541> accessed 24 March 2021.
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1. ลักษณะและความหมายของบุคคลข า้ มเพศ
ความหมายของบุคคลข้ามเพศนั้น มีผู้ให้คานิยามคาว่า “คนข้ามเพศ (Transgender)” ไว้หลายความหมาย 2
นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกให้ความหมาย “บุคคลข้ามเพศ” โดยอ้างอิงข้อมูลจากบัญชีจาแนกโรคสากล คือ บุคคลที่ มี
ความผิดปกติด้านอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity Disorders – GID) และแบ่งออกเป็นบุคคลที่ต้องการผ่า ตั ดแปลง
เพศและบุคคลที่ต้องการแต่งกายและใช้ชีวิตเป็นอีกเพศหนึ่งเท่านั้น3
จากความหมายของบุคคลข้ามเพศ (transgender) จะเห็นได้ว่านักวิชาการได้นิย ามความหมายไปในทิ ศทาง
เดี ย วกั น โดยได้พิ จารณาลัก ษณะของบุ คคลข้ ามเพศออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ บุ คคลที ่มี ก ารแต่ งกายข้ ามเพศ
(transvestites) และบุคคลแปลงเพศ (transsexual)
1.1 บุค คลทีม่ กี ารแต่งกายข ้ามเพศ (transvestites)
บุคคลที่มีการแต่งกายข้ามเพศ (transvestites) หมายถึง บุคคลที่ชอบแต่งกายเป็น เพศตรงข้าม (the crossdressing) โดยทั่วไปแล้วบุคคลกลุ่มนี้จะมีแค่ความต้องการแสดงออกซึ่งคาพูด การแต่งกายและพฤติกรรมทางเพศที่บุคคล
นั้นต้องการจะเป็นมากกว่าความต้องการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศของตนเองอย่างถาวร ดังนั้น บุคคลที่มีการแต่งกายข้ามเพศ
จึงหมายความรวมถึง บุคคลข้ามเพศซึ่งยังไม่ผ่านการแปลงเพศ (non-operative transsexual) และบุคคลข้ามเพศอื่น ๆ
ที่มิได้ต้องการนิยามเพศของตน ภายใต้ระบบสองเพศ
1.2 บุค คลแปลงเพศ (transsexual)
หมายถึง บุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศที่ไม่สอดคล้องกับเพศตามกาเนิด และมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง
ร่างกายของตนเองให้สอดคล้องกับเพศตามที่ตนต้องการ บุคคลแปลงเพศมีความแตกต่างจากบุคคลแต่งกายข้ ามเพศ
กล่าวคือ บุคคลแปลงเพศ หมายถึง บุคคลข้ามเพศที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการแปลงเพศ (pre-operative transsexual)
และบุคคลที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว (post-operative transsexual) ซึ่งยังแบ่งแยกย่อยออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
ประเภทแรก บุคคลเพศชายที่แปลงไปเป็นเพศหญิง (Male-To-Female) หรือที่เรียกว่า MTF หมายถึง บุคคลที่
มีเพศตามกาเนิดเป็นเพศชายซึ่งต่อมาได้กาหนดอัตลัก ษณ์ทางเพศของตนเป็นเพศหญิง ในกรณีนี้บุคคลย่อมมี อั ตลั ก ษณ์
ของการเป็นเพศหญิง ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศตามกาเนิดเป็นเพศชายก็ตาม
ประเภทที่สอง บุคคลเพศหญิงที่แปลงไปเป็นเพศชาย (female-to-male) หรือที่เรียกว่า FTM หมายถึง บุคคลที่
มีเพศตามกาเนิดเป็นเพศหญิง ซึ่งต่อมาได้กาหนดอัตลักษณ์ทางเพศของตนเป็นเพศชาย ในกรณีนี้ บุคคลย่อมมีอัตลั ก ษณ์
ของการเป็นเพศชายถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศตามกาเนิดเป็นเพศหญิงก็ตาม

2

กนกพร อริยา, 'การศึกษาความต้องการพื้นฐานของผู้ชายข้ามเพศในประเทศไทย' (วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2561) 9-10 <http://www.graduate.cmru.ac.th/core/km_file/397.pdf>
3
World Health Organization, 'International Statistical Classification of Diseases and Related Health
Problems (ICD)' <https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F64.0>
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2. พัฒ นาการการคมครองสิ
ุ้
ทธ ิบุค คลข ้ามเพศในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาตามหลัก การสากลตัง้ แต่
อดีต จนถึงปัจจุบัน
คงมิอาจปฏิเสธได้ว่า ในปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศมีพัฒนาการและความก้า วหน้าทั้ง ในด้ า นการ
รับรองสถานะทางสุขภาพ การคุ้มครองสิทธิระหว่างประเทศ รวมทั้งการคุ้มครองความหลากหลายทางเพศของ องค์ ก าร
สหประชาชาติ โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึงพัฒนาการในแต่ละด้าน ดังนี้
2.1 สถานะทางสุขภาพและผลกระทบในการมีช ีวิตของบุคคลข ้ามเพศจนถึงในปัจจุบนั
สถานะทางสุขภาพเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลข้ามเพศประการหนึ่ง เนื่องจาก
สถานะทางสุขภาพจะส่งผลต่อการรับรองสถานะต่าง ๆ ของบุคคลข้ามเพศในการดาเนินชีวิต ตัวอย่างเช่น การรับรองเพื่อ
นาไปสมัครงาน การเกณฑ์ทหาร เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ปรับแก้บัญชีจาแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่4 โดยถอดถอน
ภาวะการข้ามเพศ ออกจากหมวดความบกพร่องทางจิ ตและพฤติ กรรมรอการรับรองจากสมัช ชาอนามั ยโลก (world
health assembly) และได้บรรจุภาวะการข้ามเพศในหมวดใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางเพศ (sexual health) ซึ่งจะ
บรรจุอยู่ในบทที่ 17 ของบัญชีจาแนกโรคสากล ICD-11 ฉบับใหม่นี้ โดยจะมีการใช้คาใหม่ในการจาแนกภาวะการข้ามเพศ
กั บ กลุ ่ ม ประชากรสองกลุ ่ม ได้ แ ก่ เพศสภาพไม่ตรงกั บเพศก าเนิ ดในวั ยรุ่ นและผู้ ใหญ่ ( gender Incongruence of
adolescence and adulthood) และเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกาเนิดในวัยเด็ก (gender incongruence of childhood)
ทั้งนี้ บัญชีจาแนกโรคสากลนี้ผ่านการพิจารณาจากสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ในเดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะเริ่มใช้ทั่วโลกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565
2.2 หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช ้กฎหมายสิทธ ิระหว่างประเทศในประเด็นความโน้ม เอียงทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ
ในปี ค.ศ. 2007 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายระหว่างประเทศได้จัดทาและรับรอง “หลักการ
ยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้ กฎหมายสิท ธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็น วิถีท างเพศและอัตลัก ษณ์ทางเพศ (The
Principle on the Application of International Human Rights Law in relation to Sexual Orientation and
Gender Identity : Yogyakarta Principles) เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของรัฐที่มีอยู่ตามตราสารระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน) โดยหลักการดังกล่าวจะให้การคุ้ม ครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประกอบด้ว ยหลั ก การ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจานวน 29 เรื่อง ทั้งนี้ในหลักการข้อ 8 ได้มีการกาหนด
สิทธิในการพิจารณาคดีด้วยความเป็นธรรม โดยกาหนดให้มนุษย์ทุกคนมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรมและโดย
เปิดเผย โดยคานึงถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของผู้ถูกกล่าวหา และโดยปราศจากการเลือกปฏิบั ติจากสาเหตุ ความ
โน้มเอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล
นอกจากนี้หลักการข้อ 9 ยังได้กาหนดสิทธิในด้านการปฏิบัติในลัก ษณะความเป็นมนุษ ย์ระหว่ างถู ก ควบคุ ม ตั ว
กล่าวคือ มนุษย์ที่ถูกจากัดเสรีภาพทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพต่อส่วนสาคัญของศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ ความโน้มเอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ
4

World Health Organization, 'WHO/Europe brief – transgender health in the context of ICD-11' (2020)
<https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/gender/genderdefinitions/whoeur ope-brieftransgender-health-in-the-context-of-icd-11> accessed 22 May 2020.

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

372

2.3 การค มุ้ ครองความหลากหลายทางเพศขององค ์การสหประชาชาติ
การคุ้มครองความหลากหลายทางเพศขององค์การสหประชาชาติเกิ ดขึ้ นจากการนาหลั ก ความเป็ นสา กลและ
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติที่ปรากฏอยู่ในตราสารระหว่างประเทศด้ านสิทธิมนุษยชนมาใช้บังคับเพื่อให้ความคุ้ม ครองสิ ท ธิ
มนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยยืนยันว่ารัฐมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกคนโดย
ปราศจากการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวิถีทางเพศ (sexual orientation) และอัตลักษณ์ทางเพศ (gender identity)
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากเอกสารระหว่างประเทศหรื อกฎหมายระหว่างประเทศที่ส าคัญ ต่ าง ๆ เช่ น
บทบัญญัติในกฎบัตรแห่งสหประชาชาติ ปฏิญญาสากลว่าด้ว ยสิท ธิมนุ ษยชน รวมถึงสนธิสัญญาว่าด้ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ระหว่างประเทศฉบับต่าง ๆ พบว่ามิได้มีการบัญญัติถึงการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องเพศวิถีของ
บุคคลไว้โดยตรงอย่างชัดเจน ซึ่งสาเหตุของการที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศไม่ได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว อาจ
เป็นเพราะประเด็นเรื่องเพศวิถีของบุคคลเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลาที่มีการจัดทากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่ า ง
ประเทศ5
ในวันที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2011 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้มีมติเกี่ยวกับการละเมิดสิ ท ธิ
มนุษยชนเพราะรสนิยมทางเพศและอั ตลั ก ษณ์ ทางเพศ โดยมติดังกล่าวน าเสนอโ ดยผู้น าของประเทศบราซิ ลร่ วมกั บ
ผู้สนับสนุนร่วมอีก 39 รายจากทุกภูมิภาคทั่วโลก มติดังกล่าวถือเป็นมติแรกของสหประชาชาติที่ให้ ความส าคั ญ กั บ กา ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยพิจารณาจากรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งมติดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณสาคัญของ
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนในการสนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน6 อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคุ้มครองครอบคลุ ม ถึ ง
บุคคลข้ามเพศที่ถูกเลือกปฏิบัติและถูกละเมิดสิทธิจากอาชญากรรมหรือความรุนแรงต่าง ๆ เพราะความเกลียดชัง
2.4 การค มุ้ ครองความหลากหลายทางเพศในระดับภูมภิ าค
ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งองค์กรระดับภูมิภาคที่ให้ความคุ้มครองกลุ่มบุ คคลข้ามเพศในการถู กละเมิดสิ ทธิ จ า กการ
เลือกปฏิบัติหรือได้รับอันตรายจากอาชญากรรมแห่งความเกลียดชัง ตัวอย่างเช่น Transgender Europe (TGEU)7 องค์กร
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างสิทธิและคุ้มครองบุคคลข้ามเพศทั้งในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลางที่
ได้เผชิญกับการกระทาที่เลือกปฏิบัติจากทั้งประชาชนในเมืองนั้นๆและจากดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ รวมทั้งการถู ก
ปฏิเสธการดูแลด้านสุขภาพ และการถูกทารุณกรรมเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ

5

อารยา สุขสม, ‘สิทธิมนุษยชนในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศในระบบกฎหมายไทย,’ (ดุษฎีนิพนธ์ คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) 59.
6
Transgender Europe, “Historic Decision at the United Nations: Human Rights Council Passes First-Ever
Resolution on Sexual Orientation and Gender Identity,”<https://tgeu.org/historic-un-human-rights-resolutioncovers-transgender-people; see also International Service of Human Rights> accessed 6 August 2020, ‘Historic
decision: Council passes first-ever resolution on sexual orientation & gender identity’ (2 0 1 1 ) ,
<https://www.ishr.ch/news/historic-decision-council-passes-sexual-orientation-gender-identity> accessed 5
October 2020.
7
Transgender Europe, ‘About us’ in Jane Ryan, ‘Transgender issues in the criminal justice system’
<https://www.lag.org.uk/article/202050/transgender-issues-in-the-criminal-justice-system> accessed 18
September 2020.
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ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการคุ้มครองสิทธิกลุ่มบุคคลข้ามเพศของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
(European Court of Human Rights/ECHR) เช่น คดี Identoba and Others v. Georgia ซึ่งเป็นคดีที่ศาลตัดสินว่า การ
เดินประท้วงตามท้องถนนของกลุ่มคนเกลียดกลัวบุคคลข้ามเพศในงาน The International Day Against Homophobia
and Transphobia (IDAHOT) ซึ่งในงานได้มีการตะโกนด่าทอบุคคลข้ามเพศด้วยถ้อยคาและท่าทางที่ดูถูกเหยี ย ดหยาม
โดยเจ้าหน้าที่ตารวจนิ่งเฉยและไม่ได้ห้ามปรามกลุ่มผู้ประท้ วง การกระทาดังกล่าวทั้งของกลุ่ม IDAHOT และเจ้ า หน้ า ที่
ตารวจ เป็นการกระทาที่ฝ่าฝืน ข้อ 3 และ ข้อ 14 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน คาพิพากษาดังกล่าวถื อ เป็ น
แบบอย่างทางกฎหมายที่สาคัญ เนื่องจากศาลได้ยอมรับว่าคาพูดแสดงความเกลียดชังและพฤติกรรมก้าวร้าว แม้จะเกิ ดขึ้น
ในการชุมนุมอย่างสงบในที่สาธารณะ ก็ถือเป็นการละเมิดข้อห้ามของการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี
3. หลักการคมครองสิ
ุ้
ทธ ิของบุคคลข ้ามเพศในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาช นั้ สอบสวนในประเทศไทย
ในปั จ จุ บ ัน หลั ก การคุ ้ม ครองสิ ทธิ ข องบุ คคลข้า มเพศในกระบวนการยุ ติธ รรมทางอาญาของประเทศไทย
มี ความเจริ ญ ก้ า วหน้ าทั ้ง ในทางทัศนคติ และมุม มองที่ จ ะยอมรับ บุคคลข้ ามเพศให้ เป็ นเสมือ นหนึ ่ง เป็ นเพศหญิง
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงมีข้อพิจารณากฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลข้า มเพศ
ในชั้นสอบสวนในประเทศไทย ดังนี้
3.1 ค วามเข ้าใจและการยอมรับบุคคลข ้ามเพศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ประเทศไทยได้มีการรับรองหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 โดยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 วรรคสาม ได้บัญญัติ
ว่า “...การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ...หรือเหตุ
อื่นใด จะกระทามิได้” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากบันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25508 จะ
พบว่าคาว่า “เพศ” ในที่นี้หมายความรวมถึง “ความหลากหลายทางเพศ” ด้วย จึงเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ใช้แนวทางการ
ตีความคาว่า “เพศ” ให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการปรับใช้ ICCPR โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน (HRC)
ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้มีการบัญญัติหลักการห้ามเลือกปฏิบัติเอาไว้ ใ น
มาตรา 27 ที่บัญญัติว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิ จหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแ ห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระท า
มิได้” จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การปฏิบั ติที่แ ตกต่างกัน ต่อบุ คคลโดยอาศัยเหตุแห่งความแตกต่า งในเรื่ อ งถิ่ น
กาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฯลฯ นั้นถือว่าเป็นการเลื อ ก
ปฏิบัติต่อบุคคลโดยปราศจากเหตุผลอัน สมควร การกระทาดังกล่าวย่อมมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติที่ ขัดต่ อหลั กความ
เสมอภาค และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

8

คณะกรรมาธิก ารวิ สามั ญบั นทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม สภาร่างรัฐธรรมนูญ ,
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วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564

374

3.2 การค มุ้ ครองสิทธ ิบุคคลข ้ามเพศตามแผนสิทธ ิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้กาหนดแผนสิ ท ธิมนุ ษยชน ส า หรั บกลุ่ ม ความ
หลากหลายทางเพศ9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและไม่เลือกปฏิบัติทางเพศในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งใน
แผนสิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าวได้กาหนดรวมไปถึงวั ตถุประสงค์ในการคุ้มครองกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจาก
การถูกเลือกปฏิบัติทางเพศในกระบวนการสืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศ
อนึ่ง แผนสิทธิมนุษยชนฉบับดังกล่าวได้กาหนดข้ อเสนอแนะด้านการดาเนินมาตรการส่งเสริมเจตคติข องคนใน
สังคมให้มีความเข้าใจและยอมรับในการมีอัตลักษณ์ทางเพศและการปฏิบัติต่อเพศสภาพ อาทิ การขจัดการตีตราในด้ า น
เพศ การเผยแพร่สถานการณ์การละเมิดสิท ธิมนุษยชนของกลุ่มความหลากหลายทางเพศทุก ปี เป็นต้น รวมทั้ง การดู แ ล
ติดตามให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.3 การค มุ้ ครองสิทธ ิบุคคลข ้ามเพศตามกระบวนวิธ ีพิจารณาความอาญาช นั้ สอบสวน
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจ ารณาความอาญา คือ กฎหมายที่ว่าด้ว ยวิ ธี ปฏิบั ติของเจ้าพนั กงานของ รั ฐ เพื่ อ เ อา ตั ว
ผู้กระทาผิดตามกฎหมายอาญามาลงโทษ กฎหมายนี้เรียกว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สาระสาคัญของ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะกล่า วถึง การจับ กุมผู้ กระท าความผิด การสืบสวนคดีอาญา การสอบสวน
คดีอาญา การฟ้องคดีอาญาการพิจารณาคดีอาญา การพิพากษาคดีอาญาและการบังคับคดีอาญา 10
กระบวนการพิจารณาคดีชั้ นสอบสวนในประเทศไทย ได้กาหนดอานาจของเจ้าพนั กงานในการดาเนิ นคดี ชั้ น
สอบสวนตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญา โดยอานาจของเจ้าพนักงานนาไปสู่ข้อพิจารณาที่สาคัญ ดังนี้
3.3.1 การค น้ ตัวผูต้ ้องหา
การคนตัวผูตองหา มีวัตถุประสงค์ในการดาเนินการเพื่อประโยชนในการดาเนิน คดี โดยเป็นการตรวจตัว รวม
ตลอดถึงการถายภาพ การจาลอง หรือการพิมพลายนิ้วมือ ลายมือ หรือลายเทา หรือการตรวจสภาพจิตใจ ในการค้นตัวไม
จาเปนตองไดรับความยินยอมจากผู้ต้องหา เมื่อเจาพนักงานควบคุมตัวผูถูกจับไว ก็มีอานาจที่จะคนตัวผูตองหาและยึ ด
สิ่งของที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 11 การค้นนั้นจักต้องทาโดย
สุภาพ และมีเงื่อนไขในการค้น กล่าวคือ ถ้ามีเหตุที่จะต้องค้นผู้ต้องหาที่เป็นเพศผู้หญิงต้องจัดให้มีพนักงานสอบสวนที่เป็ น
เพศหญิงป็นผู้ค้น จึงจะเป็นผู้ค้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยคาว่าเพศหญิงนั้นมิได้มีการกาหนดไว้ในคานิยามของประมวล

9

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม, ‘แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2562 - 2565)’ 109
<https:// asdd.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/11/2020/11/แผนสิ ทธิ ม นุษยชนแห่ง ชาติ- ฉบั บที่- 4-พ.ศ.-25622565.pdf> สืบค้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564.
10
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กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีการนาความหมายของคาว่า “เพศหญิง” ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งได้
ให้ความหมายไว้ว่า มนุษย์เพศผู้ซึ่งโดยกาเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์12
3.3.2 การตรวจตัวผูต้้ องหาหรือผูเ้ สียหาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีก ารแก้ไขหลัก การดาเนินการตรวจผู้ ต้องหาหรื อผู้เ สี ย หายตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 มาตรา 8 13 ซึ่ ง ได้
กาหนดให้เพิ่มแนวทางปฏิบัติในกรณีตรวจตัวผู้เสียหาย หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นเพศหญิง ให้จัดให้เจ้าพนักงานซึ่ง
เป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ โดยหลักการและเหตุผลในการเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้หญิง ได้ รั บ กา ร
ปฏิบัติที่เหมาะสม14
การตรวจตัวเป็นการกระทาต่อเนื้อตัวร่างกายของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย อันอาจส่ง ผลกระทบต่อสิทธิในร่างกาย
ของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย แต่ในกรณีของบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะบุคคลข้ามเพศหญิงที่ได้ดาเนินการผ่าตัดเปลี่ยนแปลง
สรีระทางร่างกายของตนเองจากเพศกาเนิดที่เป็นเพศชายให้เป็นไปเพศสภาพคือเพศหญิง กลับไม่ได้รับความคุ้มครองดั่ ง
เช่นกรณีผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นเพศหญิง เนื่องจากความหมายของเพศหญิงมิได้ครอบคลุมขยายไปถึงบุคคลข้ามเพศ
หญิงด้วย จึงทาให้การคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศเป็นดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาว่าจะให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่เพศใดเป็นผู้ดาเนินการ
3.3.3 การถามปากคาผูเ้ สียหายกรณีเป็นความผิดเกีย่ วกับเพศ
ในการถามปากคาผู้เสียหายกรณีเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้มีการแก้ไข
หลักการดาเนินการตรวจผู้ต้องหาหรือผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551 ได้กาหนดไว้ในมาตรา 9 15 ซึ่งกาหนดให้ในการถามปากคาผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง พนักงานสอบสวน
จะต้องเป็นผู้หญิง เนื่องจากในการถามปากคากับผู้เสียหาย ประเด็นในการสอบสวนมีผลสาคัญ ในการถามปากคาพยาน และ
อาจมีผลต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เสียหายที่เป็นบุคคลข้ามเพศหญิงซึ่งกฎหมายไม่ได้กาหนดคุ้มครอง
ให้ครอบคลุมถึง จึงยังคงเป็นดุลยพินิจของเจ้าพนักงานสอบสวนในการถามปากคาอีกเช่นกัน
3.3.4 แนวปฏิบัตขิ องพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ นการคมครองสิ
ุ้
ทธ ิบุคคลข า้ มเพศ
พระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 หมวด 5 ว่าด้วยวินัยและการรั ก ษาวิ นัยได้ กาหนดใ ห้ ข้ า ราชการ
ตารวจต้องถือและปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติ คณะรัฐมนตรีแ ละจรรยาบรรณของตา รวจตามที่
กาหนดโดยเครงครัด ซึ่งสาระสาคัญของจรรยาบรรณของตารวจปรากฏอยู่ในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
12

สํ า นั ก งานราชบัณฑิ ตยสภา, 'คํ า เกี่ย วกั บ ‘เพศ’ ในพจนานุกรม ฉบั บราชบัณฑิ ต ยสถาน พ.ศ.2554' <http://
www.royin.go.th/wpcontent/uploads/2017/03/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%
B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E
0%B8%A822-03-2560.pdf> สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564.
13
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'บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธพี ิจารณาความอาญา (ฉบับ
ที่ . . ) พ . ศ . . . . . '<https://library2 . parliament.go.th/giventake/content_law/2 0 3 4 . pdf?fbclid=IwAR1 3 vp
ml4Kw_t6GVwIoBbCy4aYBC4h66an-rr5dLpMujnuU8XC4iMyiJD_w>
15
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ตารวจ พ.ศ. 2553 อันมีเนื้อหาที่กาหนดไว้เกี่ยวข้องกับหลัก การไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้กาหนดคานิยามของการไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติไว้ในข้อ 2 โดย หมายถึง การไม่ใช้ความรู้สึ กพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจส่ วนตั ว ต่ อบุ คคลหรื อ กลุ่ ม บุ คคล อั น
เนื่องมาจากชาติ กาเนิ ด เพศ ศาสนาหรือความเชื่ อ เชื้อชาติ สัญชาติ อายุ การศึกษา ความเห็นทางการเมื อ ง หรื อ
ความเห็นอื่น ความนิยมทางเพศส่วนบุคคล ความพิการ สภาพร่างกาย จิตใจหรือสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ หรื อ
สังคม
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการจั ดทาแนวปฏิ บัติของพนั กงานเจ้า หน้า ที่ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กั บ การ
คุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการพิจารณาชั้นสอบสวน ซึ่งส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไ ม่ มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ย วกั บการค้ นตั วผู้ ต้องหา ตรวจตัวผู้ต้องหาหรื อผู้เ สียหาย หรือการถามปากคาผู้ เ สี ย หายใน
ความผิดเกี่ย วกับเพศต่ อบุ คคลข้ ามเพศ รวมทั้งไม่มีแนวทางที่ เป็ นองค์ ความรู้ในการสร้า งความเ ข้ า ใจใ นเ รื่ อ ง สิ ทธิ
มนุษยชนกับความหลากหลายทางเพศ จึงส่งผลให้ไม่ว่าบุคคลข้ ามเพศจะอยู่ใ นสถานะหรือ บทบาทใดใน ขั้ น ตอน ของ
กระบวนการยุติธรรม ก็ยังคงถูกละเมิดสิทธิในเสรีภาพและร่างกายจากเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งการตีตราหรือดูถูก เกลี ย ดชั ง
ในการกระทาและคาพูดยังคงเกิดมีขึ้นในสังคมไทยอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้
4. การค มุ้ ครองสิทธ ิของบุคคลข ้ามเพศในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาช นั้ สอบสวนของสหราชอาณาจักร
สหราชอาณาจักรมีลักษณะเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) ในลักษณะรวมศูนย์อานาจที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม มี
กฎหมายบางเรื่องซึ่งใช้บังคับอย่างเป็นเอกภาพในสหราชอาณาจักร ซึ่งกฎหมายเหล่านี้มีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้ อ งกั บ
การรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะสาเหตุแห่งเพศ
สหราชอาณาจักรได้มีการกาหนดรับ รองสถานะทางกฎหมายของบุ คคลข้ามเพศผ่านกฎหมายที่ สาคัญ ได้ แ ก่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการรับรองเพศ พ.ศ. 2547 (Gender Recognition act 2004) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน
พ.ศ. 2548 โดยมีสาระสาคัญในการทาให้บุ คคลข้ามเพศในสหราชอาณาจัก รที่ไ ด้เปลี่ย นแปลงเพศสภาพของ ตนเ อง
สามารถเปลี่ยนคานาหน้านามให้ตรงกับเพศที่ตนเลือกได้ โดยสามารถยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการว่าด้ วยการรับ รองเพศ
(Gender Recognition Panel) เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองเพศ (Gender Recognition Certificate: GRC) ผลของการที่
บุ ค คลได้ ร ับ การขึ ้นทะเบี ยนรั บรองเพศ บุ คคลดังกล่า วจะได้ร ั บใบทะเบี ยนรั บรองเพศ (full Gender Recognition
Certificate: (full GRC) และให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับการรับรองให้มีเพศตามที่ปรากฏทางทะเบียนในทุกกรณี 16
4.1 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กี่ยวข ้องกับการคมครองสิ
ุ้
ทธ ิบุคคลข า้ มเพศในกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา
ช ั้น สอบสวน
สหราชอาณาจั กรได้เข้ าเป็น สมาชิ ก ของอนุส ั ญญายุ โรปว่ าด้ วยสิท ธิมนุษ ยชน (European Convention on
Human Rights: ECHR) 17 กฎหมายของสหราชอาณาจักรจึงไม่อาจขัดต่อหลักการและบทบัญญัติในอนุสัญญายุโรปดังกล่าว
ได้ ดังนั้น ในกรณีที่พลเมืองของสหราชอาณาจักรเห็นว่าตนถูกละเมิดสิทธิหรือไม่ได้รับความคุ้มครองตามบทบั ญ ญั ติ ข อง

16

Gender Recognition Act 2004 Section 9 (1).
17
Amnesty International United Kingdom, 'What is the European Convention on Human Rights'
<https://www.amnesty.org.uk/what-is-the-european-convention-on-human-rights> accessed 18 June 2020.
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กฎหมายในสหราชอาณาจักร บุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิสามารถนาคดีฟ้องร้องสหราชอาณาจักรต่อศาลสิท ธิมนุ ษ ยชนยุ โ รป
(European Court of Human Rights) ได้โดยอาศัยข้อ 8 และข้อ 12 แห่งอนุสัญญาฯ18
ภายใต้ Police and Criminal Evidence Act 1984 (PACE) และ The Equality Act 2010 เจ้าพนักงานที่ต้อง
กระทาตามหน้าที่ใด ๆ อันอาจกระทบต่อสิทธิของประชาชน จะต้องกระทาโดยคานึงถึงลักษณะส่วนบุ คคลที่ ไ ด้ รั บ การ
คุ้มครองเพราะเหตุแห่งอายุ ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศหรือการกาหนดเพศใหม่ ทั้งนี้ในการค้นตั ว
ผู้ต้องหา ได้มีการกาหนดการค้นตัวออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การค้นตัวภายหลังการจับกุม และการค้นตัวเพื่อยืนยัน ตั ว ตน
โดยทั้ง 2 กรณี เจ้าพนักงานมีอานาจในการตรวจค้นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข19 ทั้งนี้เงื่อนไขที่สาคัญประการหนึ่งในการ
จากัดอานาจของเจ้าพนักงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานไม่สามารถทาการค้นโดยไม่ได้รับความยินยอมและการตรวจค้น จะต้ อ ง
กระทาโดยเจ้าพนักงานที่เป็นเพศเดียวกันกับบุคคลที่ถูกค้น
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า สหราชอาณาจักรไม่มีกฎหมายที่กาหนดชัดเจนในการค้นตัวผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลข้าม
เพศ แต่สหราชอาณาจักรได้รับรองสถานะทางกฎหมายให้กับบุคคลข้ามเพศที่ได้ยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงเพศใหม่ โดยเงื่อนไข
ในการเปลี่ยนแปลงเพศใหม่นนั้ จะไม่คานึงว่าทางกายภาพของผู้ร้องจะดาเนินการผ่าตัดแปลงเพศแล้วหรือไม่ ก็ตาม
4.2 แนวทางปฏ บิ ัต ิ ท ี ่เ กิด ขึ้ น ในการคุ ้มครองสิ ท ธิบุค คลข้ ามเพศในกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา
ช ั้น สอบสวน
ภายใต้ Police and Criminal Evidence Act 1984 และ The Equality Act 2010 สหราชอาณาจั ก รได้
กาหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้ นสอบสวน โดยแนวปฏิ บั ติไ ด้
กาหนดให้ในกรณีที่จะต้องมีการตรวจค้นหรือดาเนินกระบวนการสอบสวนใด ๆ ต่อบุคคลข้ามเพศ และมีข้อสงสัยว่า ควร
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในฐานะที่เป็นเพศชายหรือ เพศหญิง เจ้าพนักงานจะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศเดีย วกั น กั บ บุ ค คลที่ เ ป็ น
ผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยและจะต้องดาเนินการด้วยความสุภาพ
อนึ ่ ง การพิ จ ารณาเพศของแต่ ละบุ คคลตามแนวปฏิบ ั ติข องพนัก งา นเจ้ าหน้ า ที ่ จะพิ จ ารณาตามเพศที ่ได้
จดทะเบียนเกิด เว้นแต่จะได้รับใบรับรองเพศใหม่ (Gender Recognition Certificate) ซึ่งหากเข้าข้อยกเว้นดังกล่าว เพศ
ที่ได้มาคือเพศที่ได้ดาเนินการร้องขอ เจ้าพนักงานจึงต้องดาเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 20
(1) เจ้าพนักงานจะต้องไม่ซักถามผู้ถูกค้นว่ามีใบรับรองเพศใหม่ (GRC) หรือไม่
(2) หากเจ้าพนักงานรู้โดยชัดแจ้งว่าผู้ถูกค้นควรได้รับการปฏิบัติในฐานะชายหรือหญิง ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นตามเพศที่ปรากฎชัดแจ้ง
(3) หากในระหว่างการค้นหรือ ดาเนิ นการตามขั้นตอนชั้นสอบสวน และมีข้อสงสัยว่า บุคคลนั้น ควรไ ด้ รั บ การ
ปฏิบัติอย่างไร ให้เจ้าพนักงานสอบถามบุคคลนั้น ว่าเป็นเพศอะไร และแจ้งให้ผู้ค้นแสดงความจ านงว่า ประ สงค์ ใ ห้ เ จ้ า

18

อนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8.
Police and Criminal Evidence Act 1984 Section 54 (6), (7).
20
The Home Office on behalf of The Controller of Her Majesty’s Stationery Office, 'Code of Practice
for the detention, treatment and questioning of persons by Police Officers' (August 2019)
<https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/903473/
pace-code-c-2019.pdf> accessed 20 June 2020.
19

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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พนักงานปฏิบัติต่อตนตามเพศใดและแสดงความยินยอมโดยลงนามในบันทึกการควบคุม ตัว หรือบันทึกการค้น หรือสมุ ด
บันทึกของพนักงานเจ้าหน้าที่
(4) หากวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลนั้นแตกต่างจากเพศที่ปรากฏในเอกสาร เจ้าพนักงานต้องปฏิบัติ
ตามวิถีชีวิตหรืออัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลนั้น
(5) หากไม่สามารถดาเนินการตามข้อ (1) - (4) ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามเพศที่กาหนดไว้ในทะเบียนเกิด
นอกจากนี้ Gender Recognition Act ยังได้กาหนดให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องการรับรองเพศใหม่ของบุคคลจะ
เป็นข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครอง 21 ดังนั้นเจ้าพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อันเป็นการกระทบ
ต่อสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลนั้น
5. การคุ้ มครองสิท ธิข องบุคคลข้ ามเพศในกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญาช ั้ น สอบสวนของประเทศ
ออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนกรอบการคุ้มครองสิทธิของบุ คคล
ข้ามเพศให้กว้างขวางมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะแนวคาพิพากษาของศาลสหราชอาณาจักรมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวบรรทัดฐาน
ค าพิ พากษาของศาลในประเทศที ่ ใช้ ร ะบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีอ ี กหลายประเทศ รวมถึ งศาลของประเทศ
ออสเตรเลียด้วย อันจะนามาสู่การบัญญัติกฎหมายรับรองเพศและแนวทางการคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน
ในอดีตนั้นกฎหมายออสเตรเลียเคยปฏิเสธสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ตามที่ปรากฏใน คดี
Corbett 22 ซึ่งศาลสหราชอาณาจักรได้วางแนวบรรทั ดฐานเรื่ องการยอมรับสถานะทางเพศของคู่ สมรสตามกฎหมายไว้
ภายใต้กรอบความคิดเกี่ ยวกับ ว่ า บุคคลเพศชายและหญิง ตามเพศกาเนิดเท่า นั้นที่ จะสามารถจดทะเบี ยน สมรสตาม
กฎหมายออสเตรเลียได้ ซึ่งแนวคาพิพากษาของศาลสหราชอาณาจั กรในคดีนี้มี อิท ธิพลอย่างยิ่งต่ อแนวบรรทั ดฐาน คา
พิพากษาของศาลในประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณีอีกหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาได้มีการต่อสู้และเรียกร้องให้มีการรับรองสถานะทางเพศโดยบุค คลข้ามเพศอี กครั้ ง
และนามาซึ่งผลสาเร็จในปี ค.ศ. 1986 โดยประเทศออสเตรเลียได้อนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนแปลงคาระบุ
เพศหน้าชื่อของตนเองได้ ทั้งนี้ บุคคลข้ามเพศชาวออสเตรเลียคนแรกที่ได้รับสิทธิ ดังกล่าว คือ Estelle Asmodelle23 ซึ่ง
ได้รับการเปลี่ยนคานาหน้าชื่ อของตั วเองในสู ติบั ตร ตลอดจนหนังสือเดิน ทางและเอกสารราชการอื่น ๆ รวมทั้ ง เป็ น ผู้
บุกเบิกการต่อสู้เรียกร้องเพื่อนามาซึ่งสิทธิในการรับรองเพศของบุคคลข้ามเพศจนในที่สุดได้มีบัญญัติกฎหมายว่า ด้ ว ยการ

21

Gender Recognition Act 2004 Section 22 (1).
Alice Bloomfield Barrister at Law, 'Corbett v. Corbett (otherwise Ashley) [Judge in Probate, Divorce
and Admiralty Division, United Kingdom High court]' <http://www.uniset.ca/other/cs3/19702AER33.html>
accessed 23 February 2021; See also Molecular & Cell Biology Department, University of California, 'The
Reproductive System' <http://mcb.berkeley.edu/courses/mcb135e/repro.html> accessed 23 March 2021.
23
Zagria, 'A Gender Variance Who's Who' <https://zagria.blogspot.com/2009/01/estelle-asmodelle1964-dancer-activist.html#.YFWTOK8zYUp> accessed 22 February 2021.
22
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รับรองเพศขึ้น เรียกว่า Sexual Reassignment Act 1988 รวมทั้งศาลของออสเตรเลียยังได้ตีความและวินิจฉัยให้ บุ คคล
ข้ามเพศมีสิทธิต่าง ๆ เท่าเทียมกับกลุ่มหญิงและชายทั่วไปภายใต้ระบบกฎหมายออสเตรเลียมากขึ้น
5.1 มาตรการทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข ้องกับการคมครองสิ
ุ้
ทธ บิ คุ คลข า้ มเพศในกระบวนการยุต ิธรรมทางอาญา
ช ั้น สอบสวน
เนื่องจากประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายในการกากับดูแลทั้งในระดับสหพันธรัฐและระดับเขตพื้นที่การปกครอง
โดยกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องในระดับพระราชบัญญัติแห่งเครือรัฐ ได้แก่ Criminal Procedure Act 2007 และ Police
Act 1979 โดยใน Criminal Procedure Act 2007 มีสาระสาคัญในการกาหนดแนวทางทางการค้น ตัว บุคคลข้ า มเพศ
ตามที่ปรากฎในหมวดการสอบสวน24 โดยกาหนดให้บุคคลข้ามเพศที่ ถูก ค้น ตัว ต้องแจ้ง แก่เจ้าพนั กงานว่ าการค้ น หาจะ
ดาเนินการโดยเจ้าพนั กงานชายหรื อหญิง หากบุคคลข้ามเพศต้องการให้ ดาเนิน การค้ นหาโดยผู้ ชายบุ คคลนั้ นจะ ถู ก
ดาเนินการค้นโดยเจ้าพนักงานชาย และหากบุคคลข้ ามเพศต้องการให้ ดาเนิ นการค้น หาโดยผู้ ห ญิ ง บุ คคลนั้ น จะถู ก
ดาเนินการค้นโดยเจ้าพนักงานหญิง
สาหรับกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องในระดับพระราชบัญญัติภายในรัฐ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงกฎหมายภายในรัฐ นิ ว
เซาท์ เ วลส์ ได้ แ ก่ Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 และ รั ฐ แทสมาเนี ย ได้ แ ก่ Police
Offences Act 1935 สาหรับ Law Enforcement (Powers and Responsibilities) Act 2002 ซึ่งบัญญัติขึ้นในรัฐนิวเซาท์
เวลส์ (New South Wales) ได้กาหนดคานิยามของบุคคลข้ามเพศให้เป็นไปตามที่ กาหนดใน The Births, Deaths and
Marriages Registration Act 1995 กล่าวคือ คานิยามของบุคคลข้ามเพศสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคคลข้ า ม
เพศก่อนที่จะได้รับการผ่าตั ดแปลงเพศ (pre-operative transgendered)25 และบุคคลข้ามเพศภายหลังจากการผ่ า ตั ด
แปลงเพศ (post-operative transgendered) ทั้งนี้ บุคคลข้ามเพศนั้นอาจจะเป็น บุ คคลข้ ามเพศชายหญิง (male-tofemale transgendered person – M2F, MTF or Transwoman) หรื อ บุ คคลข้ า มเพศหญิ ง ชาย ( female-to-male
transgendered person – FTM, F2M or Transman) ก็ได้ ซึ่งในเรื่องการค้นบุคคลข้ามเพศ ได้กาหนดให้ เจ้ า หน้ า ที่
ตารวจจะต้องไม่ค้นบริเวณอวัยวะเพศและหน้าอกของบุ คคลที่เป็นผู้หญิงหรื อบุคคลข้ามเพศ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ ตารวจจะ
สงสัยในเหตุอันสมควรว่าจาเป็นต้องทาเพื่อวั ตถุป ระสงค์ข องการค้น หา และเช่นเดียวกันสาหรับ Police Offences Act
1935 กฎหมายฉบับดังกล่าวบัญญัติขึ้นในรัฐแทสมาเนีย (Tasmania) โดยคานิยามของบุคคลข้ามเพศเป็นไปตามที่กาหนด
ใน Births, Deaths and Marriages Registration Act 1999 ซึ่งในเรื่องการค้นบุคคลข้ามเพศ ได้มีการกาหนดไว้ในแนว
ปฏิบัติอย่างชัดเจน
5.2 แนวทางปฏ บิ ัต ิ ท ี ่เ กิด ขึ้ น ในการคุ ้มครองสิ ท ธิบุค คลข้ ามเพศในกระบวนการยุต ิธ รรมทางอาญา
ช ั้น สอบสวน
สาหรับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิท ธิบุคคลข้ามเพศในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้น สอบสวน
ของประเทศออสเตรเลีย จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลกลางหรือหน่วยงานกลางทีเกี่ยวข้องในประเทศออสเตรเลีย ไม่ ไ ด้ มี
การกาหนดแนวปฏิบัติในการค้นบุคคลในชั้นสอบสวน แต่จะกาหนดไว้ในระดับที่บังคับใช้กับรัฐในเครือออสเตรเลี ย แต่ ล ะ
24

Search of transgender or intersex person in Norfolk Island Criminal Procedure Act 2007 Section 48.
25
บุคคลข้ามเพศก่อนที่จะได้รับการผ่าตัดแปลงเพศอาจมีความหมายอย่างกว้างซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไม่ได้รับการผ่าตัด
(ทั้งหมดหรือบางส่วน) non-operative transgendered person เลย

วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2564
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รัฐของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงรัฐ New South Wales และ Tasmania กล่าวคือ รัฐนิวเซาท์
เวลส์ (New South Wales) ได้มีการกาหนดแนวปฏิบัติของเจ้ าพนักงานสอบสวนปรากฏใน Person Search Manual
โดยแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวน ได้กาหนดให้การค้ น
ตัวบุคคลที่เป็นผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศ ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจหรือสัมผัสบริเวณหน้าอกและอวัยวะเพศของ
ผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศ หรือให้มองด้วยสายตาเท่านั้น ซี่งผู้เขียนมีข้อสังเกตว่า แนวปฏิบัติดังกล่าวได้มี ก ารปฏิ บั ติต่ อ
ผู้หญิงและบุคคลข้ามเพศเป็นแนวทางเดียวกัน
ในส่ ว นของรั ฐ แทสมาเนี ย ( Tasmania) ได้ ม ี ก ารก าหนดแนวปฏิ บ ั ติ ข องเจ้ า พนั ก งานสอบสวนปรากฏ
ใน Tasmania Police Manual26 โดยในแนวปฏิบัติได้ กาหนดคานิ ยามของ Transgender และ Intersex ไว้หมายถึ ง
ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือการแสดงออกไม่ตรงกับความคาดหวังทางวัฒนธรรมที่กาหนดความหมายของการเป็ น ผู้ ห ญิ ง
หรือผู้ชาย ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกาเนิ ด และบุคคลข้ามเพศควรได้รับ การปฏิ บั ติ ตามเพศที่
ต้องการ โดยกาหนดให้เจ้าพนักงานควรดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) หากเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลข้ามเพศหรือไม่ ควรถามบุคคลนั้นด้วยความเคารพและ ให้
เกียรติ
(2) ในทุกครั้งที่เป็นไปได้ การค้นตัวบุคคลข้ามเพศควรดาเนินการค้นหาโดยเจ้าพนักงานที่มีเพศเดียวกัน
(3) เจ้าพนักงานควรระมัดระวังความถูกต้องของการระบุเพศในเอกสารประจาตัวและบันทึกของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ แนวปฏิบัติของรัฐในเครือออสเตรเลียไม่ได้กาหนดให้บุ คคลข้ามเพศจะต้องแสดงใบรับรองการรับ รองเพศ
ใหม่ เนื่องจากในมีการกาหนดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบุ คคลข้ามเพศโดยเฉพาะ และได้ใช้แนวปฏิบัติต่อบุค คลข้ า มเพศ
เช่นเดียวกับผู้หญิง
6 พิ เ คราะห์ปัญ หาการคุ้ม ครองสิท ธิข องบุค คลข้ามเพศในชั้ น สอบสวนของประเทศไทยเปรีย บเทีย บ
ต่างประเทศ
ในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจัก รไทยในปัจจุบั นมีการสรางหลั กประกัน คุ้มครองกลุม บุ ค คลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศจากการเลื อ กปฏิ บ ั ติ เ พราะเหตุ แ ห งวิ ถ ี ท างเพศและอั ตลั ก ษณ ทางเพศในประเทศไ ทย
แต่เนื่องจากได้เคยมีการพยายามเพิ่มเติมข้ อความที่ระบุว า “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” เปน “ชาย หญิง และ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิเทาเทียมกัน” โดยในขอเสนอรางรัฐธรรมนูญยังมีการจาแนกความหลากหลาย
ทางเพศของบุคคลโดยแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก (1) บุคคลรักเพศเดียวกัน (Homosexuals) เช่น กลุมหญิงรักหญิง
(Lesbians) กลุ มชายรั ก ชาย (Gays) และบุ คคลรั ก สองเพ ศ ( Bisexuals) (2) บุ คคลที ่ ม ี ส องเพ ศแต ก า เ นิ ด
(Hermaphrodites) ไดแก บุคคลที่มีสภาพรางกายและอวัยวะสืบพันธุที่มีมาแตกาเนิดซึ่งไมอาจกาหนดไดว่าเปนเพศชาย
หรือหญิง (3) บุคคลที่มีบทบาทเป็นหญิงชายทางสังคมแตกตางจากเพศสรีระตามกาเนิด (Transgendered people) เชน
กะเทย สาวประเภทสอง เปนตน และ (4) บุคคลที่ผาตัดแปลงเพศ (Transsexual) แต่เนื่องด้วยข้อเสนอดังกล่าวไม่ ผ่ า น
การพิจารณาเห็นชอบจากสภาร่างรัฐธรรมนูญ จึงส่งผลให้ในปัจจุบันยังมิได้มีการกาหนดคานิยามของความหลา กหลาย
ทางเพศที่อาจจาแนกออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ นั้นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ คานิยามของคาว่า “หญิง” ในปัจจุบันประเทศยังคง
26

Department of Police, Fire and Emergency Management, 'Tasmania Police Manual' <https://ww
w.police.tas.gov.au/TPM-RTI-18-December-2018.pdf> accessed 22 February 2021.
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มิได้มีนิยามเฉพาะระบุไว้ในพระราชบัญญัติในแต่ละฉบับหรือตามประมวลกฎหมายของไทย จึงมีการนาเอาความหมายมา
จากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานเพื่อใช้เทียบเคียงเอกสารเพิ่ มเติม โดยให้คานิยามว่าหญิงจะต้องเป็นผู้ที่สามารถสืบพันธุ์
ได้27
อีกทั้งในปัจจุบันยังมิได้มีคาพิพากษาใดที่ กลับ คาพิพากษาฎีก าที่ 157/2524 ที่ได้วินิจฉัยว่า เพศของบุ คคล
ธรรมดานั้นกฎหมายรับรองและถือเอาตามเพศที่ถือกาเนิดมา และคาว่า “หญิง” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
หมายความถึงคนที่ออกลูกได้ ผู้ร้องถือกาเนิดเป็นชาย แม้จะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศ
ของหญิงแล้วก็ตาม แต่โดยธรรมชาติและตามที่กฎหมายรับรองผู้ร้องยังคงเป็นเพศชายอยู่ และไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิ
ผู้ร้อง นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังพิจารณาไม่รับคาร้องกรณีคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสเพราะเหตุที่
ไม่มายื่นคาร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญ
จากสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น จึง ทาให้ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของบุคคลข้ามเพศในชั้น
สอบสวนของประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งสภาพปัญหาออกมาเป็นประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
6.1 การบังค บั ใช ้นิยามคาว่า “หญิง ” ในการดาเนินคดีทางอาญายังไม่ครอบคลุมเพื่อคมครองบุ
ุ้
คค ล
ข ้ามเพศ
เมื่อประเทศไทยยังมิได้มีการกาหนดขยายการบังคับใช้คานิยามของคาว่า “หญิง” กลุ่มบุคคลข้ามเพศ โดยได้นา
ความหมายของคาว่ า “หญิ ง” มาจากพจนานุ ก รมราชบั ณ ฑิ ตยสถานซึ่ งเป็น การนิ ย ามศัพ ท์ เ อาไว้อ ย่ า งหยุ ดนิ่ง
ในขณะที่สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ทั้งนี้ ในประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรต่างได้ให้การคุ้มครองสิท ธิของบุ คคลข้ามเพศในรูป แบบการ
รับรองสถานะทางกฎหมาย โดยทั้งสองประเทศจะรับรองให้บุคคลข้ามเพศที่ยื่นขอแปลี่ยนแปลงเพศใหม่สามารถมี เ พศ
ตามที่ตนร้องขอได้
ดังนั้น การนิยามคาว่าหญิงคือบุคคลที่ส ามารถสื บพันธุ์ได้เ ท่านั้น อาจไม่สอดคล้องกับสภาพสัง คมไทยที่ มี ก าร
ยอมรับชุดข้อมูลความรู้เรื่องความหลากหลายทางเพศและกลุ่มบุคคลที่มีเพศที่หลากหลายที่ไม่ได้มีเพียงเพศชายและเพศ
หญิงเท่านั้นเสียแล้ว
6.2 ปัญ หาการปราศจากนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ชี่ ัดเจนเกีย่ วกับ การคมครองสิ
ุ้
ทธ ิของบุคคลข ้ามเพศในกระบวนการ
ยุตธิ รรมทางอาญาชนสอบสวนและปั
ั้
ญหาการไร้แนวทางปฏิบัตทิ ดี่ ี
หากจะพิจารณามาตรการสากลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิในการค้น และการตรวจตั วจะพบไปในทิศทางเดี ย วกั น
ว่า มาตรฐานสากลได้บัญญัติรับรองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่ถู กเจ้าหน้ าที่ข องรัฐค้นตั วหรื อตรวจตั วผู้เ สียหายหรื อ การถาม
ปากคาผู้เสียหายโดยละเมิดสิทธิและเสรีภาพในร่างกาย โดยกาหนดให้มีสิทธิป ฏิเสธในการค้นตัวหรือตรวจตัวเว้นแต่จะเข้ า
ข้อยกเว้นตามมาตรฐานสากล เช่น ความมั่นคงของรัฐ เป็นต้น
ทั้งนี้ หากจะพิจารณากรณีศึกษาของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลียและสหราชอาณาจั ก รจะพบว่ า
ประเทศออสเตรเลียในระดับมลรัฐได้มีการกาหนดบทบัญญัติในการค้นตัวผู้ต้องหาที่เป็นบุคคลข้ามเพศไว้อย่างชัดเจน โดย
มิได้ยึดโยงอยู่กับการรับรองสถานะทางกฎหมายให้มีเพศใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น ทั้งในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติแ ละใน
27
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แนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานต่างเน้นย้าห้ามมิให้เจ้าพนักงานค้นบริเวณอวัยวะเพศและหน้าอกของบุคคลที่เป็นผู้ห ญิ ง หรื อ
บุคคลข้ามเพศ รวมทั้งหากไม่แน่ใจจะต้องดาเนินการสอบถามบุคคลที่ถูกค้นด้วยความสุภาพ ในขณะที่สหราชอาณาจั ก ร
เองแม้จะมิได้กาหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับ การค้น ตัวบุ คคลข้ ามเพศไว้อ ย่างชั ดเจน แต่ ได้รับรองสถานะทางกฎหมายของ
บุคคลข้ามเพศเอาไว้ การค้นตัวจึงต้องกระทาโดยเพศเดียวกัน อีกทั้งแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานยังได้กาหนดแนวทางใน
การค้นตัวบุคคลข้ามเพศ โดยได้กาหนดให้เจ้าพนักงานจะต้องสอบถามผู้ ค้นว่าประสงค์จะให้เจ้าพนักงานเพศใดเป็น ผู้ ค้น
และลงรายละเอียดไว้ในบันทึกการค้นตัว ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติและแนวปฏิบัติของทั้งสองประเทศตั้ง อยู่ บ นพื้ น ฐาน
ของการเคารพศักดิ์ ศรี ความเป็นมนุ ษย์แ ละสิ ทธิในร่างกายของบุ คคล รวมทั้งความตระหนักรู้ ถึงการเคารพ สิ ทธิ ความ
หลากหลายทางเพศของผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย
อย่างไรก็ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของไทยยังมิได้มีการกาหนดหลักปฏิบัติที่ดีของเจ้าหน้าที่
ตารวจเอาไว้ รวมทั้งกาหนดเพียงให้เจ้าพนักงานสอบสวนที่เป็น หญิงทาการค้ นตั วหรื อตรวจตั วผู้เสี ยหายหรื อกา รถาม
ปากคาพยาน ซึ่งทาให้บุคคลข้ามเพศที่แม้จะมีอั ตลัก ษณ์ ทางเพศที่เป็น หญิงโดยผ่าจั ดแปลงเพศแล้ว ก็ มิ อ าจได้ รั บ การ
คุ้มครอง ยิ่งไปกว่านั้น”สิทธิในการเลือ ก”ว่าใครจะเป็นเจ้าพนั กงานสอบสวนที่จะทาการค้นหรือ ตรวจตั ว กลั บ เ ป็ น เจ้ า
พนักงานสอบสวนที่เป็นผู้มีดุลยพินิจ ส่วนบุคคลข้ามเพศที่ควรสิทธิเหนือชีวิตและร่างกายของตน กลับต้องเป็น “ผู้ที่รอรับ
การเลือก” จากเจ้าพนักงานสอบสวน ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ยังคงมีค่านิยมหรือทัศนคติเกลียดชังคนข้ามเพศ และหาก
การดาเนินคดีอาญายังคงไม่มีบทบัญญัติรองรับคุ้มครองบุคคลข้ามเพศ อาจก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมการตีต รา การประจาน
และดูถูกอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา
บทสรุป
จากการพิเคราะห์ประเด็นสาคัญที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่เกิ ดขึ้ น ใน
การคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศในกระบวนการยุ ติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวนของต่างประเทศ การคุ้มครองสิท ธิ บุ คคล
ข้ามเพศในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวนที่ผู้เขียนได้เลือกมาศึกษามีประเด็นสาคัญที่น่า สนใจและอาจน ามา
พิจารณาปรับใช้ในประเทศไทยในฐานะตัวอย่างที่ดี (Best Practice) ทั้งในด้านพัฒนาการการคุ้มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศ
การรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคลข้ามเพศ และการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการสร้างความตระหนักรู้และการสร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าพนักงานผูเ้ ปรียบเสมือนต้นธารแห่งความยุติธรรมผ่าน
แนวปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่
ดั ง นั ้ น แม้ ว ่ า ประเทศไทยในปั จจุ บ ั น จะยั งมิ ได้ ใ ห้ ก ารรั บ รองสถานะทางกฎหมายของบุ คคลข้ า มเพศ
ให้สามารถเปลี่ยนแปลงตามเพศสภาพของตนเองได้ และยังมิได้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการค้น ตั ว ผู้ ต้อ งหา
การตรวจตัวผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย รวมทั้งการถามปากคาผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศให้คุ้มครองสิทธิครอบคลุ ม ไป
ถึงบุคคลข้ามเพศ แต่เนื่องจากในปัจจุบันบุคคลข้ามเพศยังคงได้รับ ผลกระทบจากการปฏิ บัติงานของเจ้าพนักงาน จึ ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเฉพาะเรื่อง กล่าวคือ ควรกาหนดหลักสูตรอบรมพนัก งาน
เจ้าหน้าที่เพื่อสร้างองค์ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการจัดทาแนวปฏิบัติของเจ้าพนักงานโดย
กาหนดแนวทางในการค้นตัว ตรวจตัวและถามปากคาบุคคลข้ามเพศให้ได้รับการปฏิบัติอย่างสุภาพและไม่ถูกละเมิ ดสิ ท ธิ
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะท้ายที่สุดแม้จะไม่มีบทบัญญัติใดที่มีการแก้ไขรับรองหรือคุ้ มครองสิทธิบุคคลข้ามเพศเลยก็
ตาม หากแต่เจ้าพนักงานสอบสวนได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการคุ้มครองสิทธิ บุคคลข้ามเพศ ปฏิบัติหน้าที่บนหลัก ของ

383

Graduate Law Journal Volume 14 No. 3 July – September 2021

ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติและไม่มีทัศนคติเกลียดชังคนข้ามเพศ บุคคลข้ามเพศจะได้รับการคุ้มครองจากเจ้าพนักงาน
สอบสวนในทางปฏิบัติอันจะนาไปสู่ความก้าวหน้าในการแก้ไขบทบัญญัติที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยต่อไป
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