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ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูที่ได http://news.swu.ac.th/newsclips/

สนช.หนุนกม."แปลงเพศ" พม.แนะศึกษาหวั่นปญหา
สนช.หนุนแก กม.เปลี่ยนคํานําหนาหญิงแปลงเพศ ชี้ทําใหเกิดความเทาเทียม ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม "พม."แนะศึกษาใหรอบคอบ หวั่นมีปญหาตามมา กลุมหญิงรัก
หญิงเอาดวย เผยขจัดปญหาการดําเนินชีวิต แนะใหระบุเพศเดิมดวย แกปญหา
หลอกลวง "มิสแซนดี้"ชายไทยทีก
่ ลายเปนสาวฮอลแลนดเห็นดีดวย
นายวิรุณ ตัง
้ เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะสมาชิก
สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) เห็นดวยกับกรณีจะมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) เกี่ยวกับคํานําหนานาม เพื่อใหสท
ิ ธิกับผูชายที่แปลงเพศเปนผูหญิงแลวมีสิทธิ
ใชคําวา "นางสาว" หรือ "นาง" นําหนาชื่อแทนได เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันและให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม แตทั้งนี้จะตองไดรับการยืนยันจากแพทยที่
ทําการผาตัด มีใบรับรอง มีเอกสารเกี่ยวกับการแปลงเพศ หรือขอมูลเกี่ยวกับฮอรโมน
ในการใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นายวิรุณกลาววา หลายประเทศมีกฎหมายการเปลี่ยน
ชื่อนําหนาผูชายที่แปลงเพศเปนหญิงใชกันหลายปแลว และโลกวันนี้มีการพูดถึงสิทธิเสรีภาพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมากขึ้น รูปแบบตางๆ จึงตองเอื้อถึงคนหลายๆ กลุม และมีการเปดเผยตัว
ใหสังคมไดเรียนรูและเขาใจมากขึ้น
"เมื่อมีการแปลงเพศ และไดรับการยืนยันจากแพทยที่ทําการผาตัด มีใบรับรอง มีเอกสาร
เกี่ยวกับการแปลงเพศ หรือขอมูลเกี่ยวกับฮอรโมน คิดว าเรื่องการเปลี่ยนชื่อนําหนาจากนายมา
เปนนางหรือนางสาวก็ไมนาจะมีปญหา" นายวิรุณกลาว
อธิการบดี มศว กลาววา มหาวิทยาลัยที่มีหอพักก็มีปญหาคือ นิสิตผูชายที่มีลักษณะเปนผูหญิง
ก็จะขอใชสิทธิขอพักหอพักหญิง ทําใหบางครั้งมหาวิทยาลัยตองพยายามหาทางออกอื่นๆ ให
ไมวาจะจัดกลุมใหนิสิตที่เปนผูชายและมีลักษณะเปนผูหญิงไดอยูในหองเดียวกัน แตบางครั้งก็
ไมแนใจวานิสิตผูชายคนนั้นจะมีลักษณะเปนผูหญิงจริงๆ หากใหเขาพักในหอพักหญิงจะเกิด
ความโกลาหลได แตเมื่อไหรที่มีการแปลงเพศและดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่จะออกมา
ปญหาตางๆ ก็จะหมดไป
ดาน นพ.พลเดช ปนประทีป รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (พม.) กลาววา คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีและสถาบันครอบครัวแหงชาติ
ไดมีการหารือกันมาแลว 5 ครั้ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคํานําหนานาม เพราะพระราช
กฤษฎีกาใหใชคํานําหนาสตรี พ.ศ.2460 มีเนื้อหาที่ลาสมัยและควรปรับปรุงใหเขากับสังคมที่มี
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การเปลี่ยนแปลง โดยนางจุรี วิจิตรวาทการ ในฐานะสมาชิก สนช.เห็นวา ควรที่มีการปรับปรุง
แกไขกฏหมาย เพื่อความเทาเทียมกันในดานมิติของผูหญิง ผูชาย และความหลากหลายทาง
เพศ
"การเสนอแกไขกฎหมาย คงจะเปนการเสนอของ สนช. เพราะหากจะให พม.เสนอ เกรงวาจะ
ไมทันสมัยรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายนั้นจะตองหารือกับฝายที่เกี่ยวของ เพื่อให
สังคมเกิดการเรียนรูรวมกัน โดยยึดหลักความเทาเทียมกันของหญิงและชาย โดย พม.เห็นดวย
ที่จะสนับสนุนราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ แตทั้งนี้ก็กลัวเกิดความวุนวาย และมีปญหาเหมือนกัน ดังนั้น
ตองมีการประชุม และปรึกษาหลายฝายกอนวาหากเปลี่ยนแลวจะมีผลดี ผลเสียอยางไร" นพ.
พลเดชกลาว
น.ส.อัญชนา สุวรรณานนท จากกลุมอัญจารีย ซึ่งเปนกลุมผูหญิงรักผูหญิง กลาววา หากราง
พ.ร.บ.เกี่ยวกับคํานําหนานามมีผลบังคับใช จะชวยลดความยุงยากในการดําเนินชีวิตของบุคคล
ที่ตองการเปลี่ยนเพศ โดยเฉพาะเรื่องการทํานิติกรรมตางๆ หรือการเดินทางไปตางประเทศ หรือ
การเปดบัญชีธนาคาร สังคมจะไมตองตั้งคําถามวา ตัวเปนผูชายแตชื่อเปนผูหญิง สามารถ
แกปญหาเรื่องการติดตอสื่อสารได
"คนที่แปลงเพศแลว สาระสําคัญไมไดอยูที่แคเปลี่ยนคํานําหนาอยางเดียว แตเปนการเปลี่ยน
เพศ ซึ่งเรื่องนี้ตองหาขอมูลในเรื่องของระเบียบกฎหมายตางๆ ดวยวา ถาเปลี่ยนแลวจะมี
กฎหมายอะไรที่บงบอกถึงเพศที่แทจริงเดิมไดหรือไม คนแปลงเพศจําเปนตองไดรับการ
คุมครองกวางกวาคนทั่วไป เพราะตองยอมรับวาในหนวยงานบางแหงยังมีทัศนคติที่ไมยอมรับ
บุคคลเพศที่สามอยางรุนแรง หากหนวยงานทราบภายหลังวาเพศที่แทจริงเปนอยางไร อาจเกิด
การฟองรองในขอหาหลอกลวงได" น.ส.อัญชนากลาว และวา เรื่องการแปลงเพศ และการใชคํา
นําหนาชื่อนั้น มองวาเปนสิทธิสวนบุคคลที่ควรเลือกได
ผูสื่อขาวรายงานวา การจะเสนอแกกฎหมายคํานําหนานามดังกลาว ทําใหเกิดปมถกเถียงกันใน
หลายประเด็น เชน จะเปนการลิดรอนสิทธิของผูชายทําใหไมทราบเพศที่แทจริงของคูรัก ซึ่ง
นายเซน ดอกแสง สาวประเภทสองเจาของพ็อคเก็ตบุก "กระเทยไทยแลนด แซนดี้ แซบแซบ"
ยอมรับวา จะเปนการลิดรอนสิทธิผูชาย แตยังคงสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมายดังกลาว
เพราะถึงสาวประเภทสองจะผาตัดแปลงเพศใหเหมือนผูหญิงแคไหน ก็ยังมีบางจุดที่ไมเหมือน
รอยเปอรเซ็นต เชน น้ําเสียง ลักษณะการเดิน พฤติกรรมการแสดงออก และอวัยวะเพศ
"ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว สามารถแกกฎหมายใหเหมือนประเทศแถบยุโรป เชน
อังกฤษ หรือฮอลแลนดที่มีกฎหมายใหสาวประเภทสองที่แปลงเพศครบทุกอยางแลวเปลี่ยนคํา
นําหนาเปนนางหรือนางสาว รวมทั้งสามารถแตงงานไดดวย ซึ่งตนเองเปนหนึ่งในผูที่ไดรับการ
เปลี่ยนคํานําหนาจากนายเปนนางสาวหลังจากโอนสัญชาติเปนคนฮอลแลนด และผาตัดแปลง
เพศแลว 17 ป โดยใชชื่อในบัตรประชาชนและพาสปอรตวา มิสแซนดี้ ดอกแสง โดยหลักเกณฑ
ในการเปลี่ยนจะตองมีใบรับรองจากแพทยวา ไดแปลงเพศถูกตองตามกฎหมาย รางกายเปน
ผูหญิง และสติไมฟนเฟอนเปนปกติดี" นายเซนกลาว
สวนประเด็นที่จะมีปญหาในการแขงขันกีฬาหรือไม เพราะอาจจะเกิดการไดเปรียบนั้น นพ.
ธีรวัฒน กุลทนันทน หัวหนาคลีนิคกีฬา โรงพยาบาลศิริราช และแพทยประจําทีมนักกีฬาไทยมา
กวา 20 ป กลาววา ในการแขงขันกีฬาระดับนานาชาติกอนหนานี้ จะมีการตรวจเพศนักกีฬาที่เขา
แขงขัน โดยจะตรวจจากโครโมโซม หรือเยื่อที่กระพุงแกม หรือเสนผม แตเมื่อราว 10 ปที่ผาน
มา ไดยกเลิกการตรวจไปแลว เพราะถือวาเปนการใหเกียรตินักกีฬาแตละชาติ แตหากมีการ
ประทวงหรือมีขอสงสัย แพทยก็มีสิทธิขอตรวจเปนรายๆ ได
"ผูชายที่แปลงเพศเปนผูหญิงแลวจะมาแขงขันกีฬากับผูหญิงนั้น ไมสามารถทําได เพราะถือวา
รางกายของคนคนนั้นเปนผูชายโดยกําเนิด โครโมโซมในรางกายเปนผูชายไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได" นพ.ธีรวัฒนกลาว
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