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การศึกษานี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่าง

พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ในประเทศไทย 2) เพื่อศกึษาทศันะตอ่การน ากฎหมาย ร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ ชีวิต ของประชาชนในสังคมไทยมาใช้  การศึกษาใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเน้นสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ ให้ ข้อมูลท่ีส าคัญ 25 ราย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลกัตรรกะเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีควบคู่กับบริบทและใช้สถิติเชิง
พรรณนาประกอบ 

ผลการศกึษาพบวา่  
1) รูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  ใน

ประเทศไทย  พบว่าเป็นลกัษณะการประกอบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน
กฎหมายในระดบัการขบัเคลือ่นตามรูปแบบสนัติวิธีตามจารีตกฎหมาย กลา่วคือมีในระดบัประเทศ 
โดยยึดหลกัการและเหตุผลทางกฎหมาย ไม่มีการใช้ความรุนแรงและเคารพระเบียบแนวทางการ
จดัท ากฎหมายตามข้อก าหนดของรัฐธรรมนญู โดยเป็นการพิจารณาแบบเป็นทางการ  

2) ทัศนะของการประกาศใช้กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของ
ประชาชนในสงัคมไทย ประกอบไปด้วย ทศันะความคิดเห็นท่ีผา่นมาจากการใช้เหตผุลของบุคคลผู้
ท่ีให้ข้อมลูท่ีส าคญัตอ่ประเด็นตา่งๆดงันี ้1) ทศันะตอ่ความจ าเป็นของการมีกฎหมายการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกนั 2) ทศันะตอ่ความพร้อมในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมา
ประกาศใช้ 3) ทศันะตอ่การยอมรับกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันจากสาธารณชน  4)
ทัศนะต่อความจริงจังของภาครัฐในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมาใช้จริง 
และ 5) ทัศนะต่อผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิตต่อครอบครัวและ



(4) 

สงัคมไทย ซึ่งพบว่าผู้ ท่ีให้ข้อมูลส าคญันัน้ ล้วนแล้วแต่ทราบถึงผลกระทบของการไม่ได้รับความ
คุ้ มครองจากกฎหมาย ท าให้เกิดผลเสียตามมาและสนับสนุนการขับเคลื่อนกฎหมายร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้อย่างจริงจงั โดยผ่านระบบเครือข่ายท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน 
กลุม่ องค์การหลายภาคสว่นท่ีให้ความร่วมมืออยา่งสม ่าเสมอ  

 ข้อเสนอแนะส าคัญคือการร่วมสร้างแนวทางการป้องกัน แก้ไข และพัฒนา ด้าน
นโยบาย ได้แก่ภาคประชาสังคมควรส่งเสริมความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศโดย 
หนว่ยงานรัฐและเอกชนหรือองค์การทางกฎหมาย และสถาบนัการศกึษาต้องร่วมพฒันาความเท่า
เทียมของมนุษย์ และสถาบนัครอบครัวถือเป็นหลกัในการแก้ไขปัญหาด้านการปลกูฝังทศันคติท่ี
เข้าใจตอ่ความแตกตา่งหลากหลายของเพศสภาพ ตลอดจนด้านวิชาการ ควรร่วมสร้างองค์ความรู้
และสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศสภาพ
ของสงัคมมนษุย์อยา่งยัง่ยืน 
 
 



ABSTRACT 

Title of Thesis Forms and Procedures Driven Bill of Same-sex Marriage 
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Degree Master of Arts (Social Development Administration) 
Year 2016 
 

 
 The research aims to 1)  to study forms and procedures driven bill of same-sex 
marriage in Thailand.  2) to examine perspective towards the law.  Registration 
companion bill for people used in Thailand. The study has qualitative research process. 
Focus on in-depth interviews with 25 key-informants. Data analyzed using logic similar 
to the concept and theory coupled with context and accompanying phenomena. 
 The results showed that 1)  Forms and procedures driven bill of same- sex 
marriage in Thailand. The results of the study were as activities to change the law. The 
method of propulsion is a peaceful way.  There are legal procedures of the country. 
Legal principles and reasons no violence and respect the rules or regulations .  Law 
making use constitutional provisions formal consideration 
 2) The views of the enactment of the law bill of same-sex marriage in Thailand. 
  People in Thai society there are comments and reasoning from people who provide 
important information. There are many issues. 1) Perception of necessity of same-sex 
marriage law.  2) Attitude to the adoption of same-sex marriage law.  3) Comments on 
the adoption of same-sex marriage law by the people. 4) Comments of the seriousness 
of the government to enforce same-sex marriage laws.   5) Impact  assessment  bill of 
same-sex marriage registration of spouse there are family members and Thai society. 
The results of the study are those who provide important information. The impact is not 
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protected by law.  There is no unfair effect and people support the drive  bill of          
same-sex marriage.  There is a network of people in many organizations cooperating. 
 Suggestion is to develop a policy to prevent, correct and develop policies. 
Namely civil society promote understanding sexuality.  Public and private agencies or 
legal organization  and educational institutions please help develop human equality. 
The family has protect  problem solving ability that can cultivate attitudes to knowing 
the heterogeneity of gender. We can invent  academic good knowledge for the correct 
understanding. Have a solution gendered inequalities in human society. 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เร่ืองรูปแบบและขัน้ตอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต ในประเทศไทย  เป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีสร้างสรรค์ขึน้ เพื่อการศกึษาสร้างความเข้าใจ มีสว่นร่วมตอ่การการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ของประชากรในสงัคมไทย   ในประเด็นเร่ืองสทิธิประโยชน์ทางกฎหมาย การสมรสของบุคคล
ท่ียงัไม่อาจเข้าถึงสิทธิอันชอบธรรม โดยผลงานดงักลา่วได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนท่ี
ส าคญั ซึ่งหากขาดสว่นใดสว่นหนึ่งไป ก็มิอาจส าเร็จสมบูรณ์ได้ โดยผู้จัดท าขอขอบพระคุณอยา่ง
ยิ่งต่อ รศ.ดร.สุพรรณี  ไชยอ าพร อาจารย์ท่ีปรีกษาหลกั ท่ีได้กรุณาให้การดูแลผลงานดังกลา่ว
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ขอขอบพระคณุคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ทกุทา่น ท่ีได้มีสว่นส าคญั
ต่อการกลัน่กรองวิทยานิพนธ์  ขอขอบพระคุณส านักเลขาธิการสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร ท่ีได้
กรุณาคัดเลือกให้ผลงานการศึกษาดังกล่าว ให้ได้รับทุนส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมส่งเสริมการยกระดับและศักยภาพของกฎหมายในประเทศไทย ให้มี
คุณภาพดี เป็นธรรมและทันสมัยต่อสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันยิ่งขึน้ หากการจัดท าผลงาน
ดังกล่าวมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้ จัดท ากราบขออภัยมา ณ ท่ีนี  ้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงาน
ดงักลา่วจะมีสว่นช่วยพฒันา สร้างความเข้าใจและการรับรู้ท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ เพื่อร่วมเป็นสว่นหนึ่งใน
การพฒันาสงัคมของประเทศไทย ให้เจริญก้าวหน้าทดัเทียมนานาอารยประเทศตอ่ไป 
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บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของการศกึษา 
 

การมีสมัพนัธภาพทางเพศของบุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน มีหลกัฐานมากมายซึ่งแสดงว่า
การรักเพศเดียวกันนัน้เป็นเร่ืองธรรมชาติไม่เพียงปรากฏในสงัคมมนุษย์ แม้แต่สตัว์หลายชนิดก็
เลือกคู่ครองเพศเดียวกัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกนัอยา่งรักใคร่ มนุษย์ในสมัยโบราณเองก็มีการจบัคู่ 
ชายกับชาย หรือ หญิงกับหญิง กันเป็นปกติ เช่นในยุคกรีก-โรมัน การคบกันของคู่รักเพศเดียวกนั
นัน้มีกนัอยา่งเปิดเผย ยอมรับได้ ถือวา่เป็นธรรมชาติ และยิ่งไปกวา่นัน้บางครัง้ยงัถือวา่รักร่วมเพศ
นัน้เป็นการแสดงความรักท่ีสงูสง่กว่าความรักธรรมดาเสียด้วยซ า้ (อุดมศิลป์ แสงศรีนาม, 2528: 
98) ตอ่มาในยคุคริสตศาสนาเฟ่ืองฟูในกลุม่ดินแดนยุโรป ความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเร่ือง
ต้องห้ามและผิดจารีต ซึง่เกิดจากการตีความพระคมัภีร์กันไปตา่ง ๆ นานา ในยคุปัจจุบนั แม้แต่ใน
เขตศาสนาเคร่งครัดเช่นคาทอลิก พระสนัตะปาปาก็ยงัได้ออกมายอมรับว่าการรักเพศเดียวกัน
ไม่ใช่เร่ืองผิดจารีตศีลธรรม แม้แต่ในเขตเอเชีย หลายประเทศก็ยงัไม่ได้ให้การยอมรับทางสงัคม
ของบุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน เหตุเพราะมีบริบทของค่านิยมทางศาสนา ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมมากมาย ท่ีไม่ยอมรับในความรักของบุคคลเพศเดียวกัน และมีการตีตราว่าผิด
แปลกจากบรรทดัฐานทางสงัคม ท่ีมักยอมรับเฉพาะคู่รักชายหญิง เท่านัน้ แต่ในความเป็นจริง ไม่
ว่ายุคสมัยใด มีสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมอย่างไรก็ตาม เร่ืองของความรักนัน้ปรากฏเป็น
ข้อเท็จจริง ท่ีมีหลกัฐานชีใ้ห้เห็นว่า ความรักนัน้ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของบุคคลสองเพศ หากแต่เป็น
เร่ืองของบุคคลสองคนท่ีมีความรักตอ่กนั 

ในอดีตท่ีผ่านมาสงัคมโลกหลายประเทศได้มีการถกเถียงหรือวิพากษ์ถึงแนวคิดในเร่ือง
ของการมีสมัพนัธภาพทางเพศและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน (same – sex 
Relationships) โดยประเทศประชาธิปไตยหลายประเทศมองว่าการเปิดโอกาสให้แก่บุคคลเพศ
เดียวกันมีสัมพันธภาพทางเพศและการใช้ชีวิตคู่ ร่วมกันนัน้ ถือเป็นสิทธิสภาพส่วนบุคคลท่ี
ประชาชนพึงมีได้ (Right to Privacy of People) โดยท่ีรัฐไม่มีสิทธิยุ่งเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของ
บุคคลในขณะเดียวกันนัน้ ภาครัฐสมควรต้องส่งเสริมสิทธิของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้
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ประชาชนสามารถเลอืกท่ีจะแสดงออกหรือมีสมัพนัธภาพทางเพศ รวมไปถึงการใช้ชีวิตคู ่ ด้วยเหตุ
นี ้รัฐท่ีเป็นประชาธิปไตย ท่ีบุคคลมีสถานภาพเทียบเทียมกัน จึงจ าเป็นต้องเสาะแสวงหานโยบาย
สาธารณะและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวโยงกบัการสง่เสริมสทิธิของประชาชนท่ีจะเลอืกด าเนิน
ชีวิตตามการแสดงออกทางเพศและรสนิยมทางเพศท่ีพงึปรารถนา รวมไปถึงสทิธิในการตดัสนิใจใช้
ชีวิตร่วมกันระหว่างบุคคลเพศเดียวกันภายใต้เสรีภาพโดยชอบธรรม เพื่อการเลือกและตดัสินใจ
ของตนด้วยความเสมอภาค (Equality) ท่ีรัฐไม่ควรเลอืกปฏิบติัตอ่บุคคลท่ีรักหรือต้องการใช้ชีวิตคู่
ระหวา่งบุคคลเพศเดียวกนั 

ดังนัน้ ในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน รัฐจึงจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องหามาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองหรือคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลเพื่อให้ประชาชนสามารถมีสิทธิในการเลือกท่ีจะแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกนัได้
โดยไม่มีการขวางกัน้ของกฎหมาย ตวัอย่างเช่น การให้สิทธิแก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้บุคคล
เพศเดียวกันท่ีต้องการจะสมรสและใช้ชีวิตคู่อยู่รวมกันอย่างเปิดเผย ภาคภูมิใจต่อสาธารณะ 
สามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยมีกฎหมายครอบครัว (Registration of Civil Partnerships) รวม
ไปถึงกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความสมัพันธ์ของชีวิตสมรสมารับรองไว้ อนึ่งกฎหมายว่าด้วย
การสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันในหลายประเทศถือเป็นมาตรการท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีเป็น
การป้องกันการเลือกปฏิบติั (Discrimination) ต่อผู้ มีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันและผู้ ท่ี
ต้องการจะใช้ชีวิตคูร่่วมระหวา่งผู้ มีเพศก าเนิดท่ีเหมือนกนั 

อย่างไรก็ตามในกลุ่มสงัคมท่ียังมีความเช่ือ ค่านิยม ท่ีเน้นรูปแบบการมีคู่ชีวิตในแบบ
ตามปกติท่ีได้รับการยอมรับ คือระหว่างเพศหญิงและชาย ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการผลักดัน
ขบัเคลือ่นให้เกิดกฎหมายการใช้ชีวิตคูใ่นเพศเดียวกัน และน ามาปฏิบติัใช้ แม้จะมีความผอ่นคลาย
ในการยอมรับ แตเ่ป็นท่ีนา่สงสยัวา่ แนวคิดท่ีผอ่นคลายยอมรับเร่ืองกลุม่ของบุคคลผู้ มีเพศสภาพท่ี
ไม่ตรงกับเพศก าเนิดท่ีมากขึน้ จะสามารถเป็นท่ียอมรับ และมีทัศนะท่าทีในการร่วมมือต่อการ
ผลกัดนักฎหมาย และเม่ือกฎหมายสามารถน ามาปฏิบติัใช้ได้นัน้ จะมีทศันะตลอดจนผลกระทบท่ี
จะมีขึน้ตอ่สภาพสงัคมและกลุม่บุคคลดงักลา่วอยา่งไรตอ่ไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศกึษา 
 
1) เพื่อศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน

คูชี่วิต ในประเทศไทย 
2) เพื่อศึกษาทศันะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของ

ประชาชนในสงัคมไทยมาใช้เป็นกฎหมายจริง 
 
1.3 ขอบเขตการศกึษา 
 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนือ้หาสาระ ในการศึกษามีเนือ้หาครอบคลมุในด้านท่ีมีความส าคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

1.3.1.1 ทศันะและความคิดเห็นท่ีผา่นมาจากการใช้เหตผุลของบุคคลตอ่สิง่ต่างๆ
ในหลากหลายแงม่มุ ในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุทศันะดงัตอ่ไปนี ้

(1) ทศันะต่อความจ าเป็นของการมีกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนั 

(2) ทศันะต่อความพร้อมในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนัมาประกาศใช้ 

(2.1) ทศันะตอ่ความจ าเป็นของการมีสทิธิประโยชน์ทางกฎหมาย
ของคูส่มรสเพศเดียวกนั 

(2.2) ทศันะตอ่ความพร้อมของสงัคมในการจดัตัง้ครอบครัวรูปแบบ
ใหม่  

(2.3) ความเป็นไปได้ของสิทธิในการรับรองบุตรบุญธรรมของคู่
สมรสบุคคลเพศเดียวกนั 

(3)  ทศันะตอ่การยอมรับกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันจาก
สาธารณชน 

(4) ทศันะต่อความจริงจังของภาครัฐในการน ากฎหมายการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกนัมาใช้จริง 

(5)  ทศันะต่อผลกระทบจากร่างพระราชบญัญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต
ตอ่ครอบครัวและสงัคมไทย 
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1.3.1.2  รูปแบบการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ผ่าน
ลกัษณะอนัเป็นท่ียอมรับตามกฎเกณฑ์ทางสงัคม 

(1)  รูปแบบท่ีเป็นทางการ 
(2)  รูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ 

1.3.1.3  ขัน้ตอนการขบัเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิตให้มีผล
บงัคบัใช้ตามกฎหมายอยา่งเป็นทางการ อาศยัตวัแบบการขบัเคลือ่นการพฒันาสงัคม ของสพุรรณี 
ไชยอ าพร (2549) ซึ่งประกอบด้วยขัน้สร้างความตระหนกั (เห็นความส าคญัท่ีจ าเป็น) ขัน้กระตุ้น
หรือแสวงหาพนัธมิตร ขัน้มีสว่นร่วม และขัน้ผลกัดนั 

1.3.2  ขอบเขตด้านกลุม่เปา้หมายโดยกลุม่เปา้หมายในการศกึษาคือ ผู้ ท่ีมีสว่นร่วมใน
การท างานผลกัดนัร่างกฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิต ซึง่เป็นบุคคลในกลุม่ และองค์การท่ีมีสว่น
ส าคญัในการด าเนินการจดัท าร่างกฎหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ทราบถึงทศันะของการน าร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตมาใช้ในแงข่อง
ความจ าเป็นทางสงัคม ความพร้อม การยอมรับ และบทบาทของภาครัฐ 

1.4.2  ทราบถึงรูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่นกฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจด
ทะเบียนคูชี่วิต ในประเทศไทย 

1.4.3  ทราบถึงลกัษณะของคา่นิยมในการใช้ชีวิตคูท่างเลอืกแบบใหม่ในสงัคมไทย 
1.4.4  ข้อค้นพบและข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ทัง้ใน

การศกึษาเพื่อความเข้าใจตอ่สงัคม และทางปฏบิติัแก่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องอนั
หลากหลายตอ่ไป 
 
 



 

 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาทัศนะต่อการประกาศใช้กฎหมาย ร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ท่ีมีต่อประชาชนในสงัคมไทย และรูปแบบและขัน้ตอนการ
ขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  ในประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมบูรณา
การ สงัเคราะห์ และวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนการศึกษา
รูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  ในประเทศไทย 
ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 แนวคิดการเบี่ยงเบนทางสงัคม (Social Deviations) 
2.2 แนวคิดวา่ด้วยการเป็นชายขอบ (Marginalized) 
2.3 แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitution of The Kingdom of Thailand ) 
2.4 แนวคิดการขบัเคลือ่นทางสงัคม 

2.4.1  แนวคิดขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่  
2.4.2  แนวคิดการขบัเคลือ่นผลกัดนักฎหมาย 
2.4.3  แนวคิดการจัดท ากฎหมายสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ 
2.5 ทศันะตอ่การน ากฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ของประชาชน

ในสงัคมไทยมาใช้ 
2.6 การขบัเคลือ่นกฎหมายร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต  มี

ลกัษณะท่ีมีความสอดคล้องกบัแนวคิด และสามารถอธิบายให้เข้าใจด้วยรูปแบบวิธีคิด และทฤษฎี
ท่ีสนบัสนนุการศกึษาในเร่ืองนีด้งัตอ่ไปนี ้
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2.1 แนวคิดการเบี่ยงเบนทางสังคม (Social Deviations) 
 

2.1.1 นิยามของการเบี่ยงเบนทางสังคม 
เป็นแนวความคิดท่ีกลา่วถึงความเบี่ยงเบนเป็นการกระท าร่วมของบุคคลมากกวา่หนึ่งคน 

ดงันัน้การพิจารณาความเบี่ยงเบนจะไม่เน้นเฉพาะผู้ ท่ีเบี่ยงเบนเทา่นัน้ แตจ่ะเน้นท่ีการปฏิสงัสรรค์
ระหว่างบุคคลท่ีถูกมองว่าเบี่ยงเบน กับผู้ ท่ีกระท าตามบรรทดัฐานของสงัคมซึ่งทัง้สองกลุม่นี เ้ป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีประกอบกนั จะมีกลุม่หนึง่ โดยท่ีไม่มีอีกกลุม่หนึง่ไม่ได้ สว่นค าวา่สญัลกัษณ์จะเป็น
ตวัชีใ้ห้เห็นว่าการปฏิสงัสรรค์ระหว่างผู้ ท่ีถูกมองว่าเบี่ยงเบน และผู้ท าตามบรรทดัฐานของสงัคม
ด าเนินไปโดยความหมายท่ีพวกเขาให้แก่การกระท า และการโต้ตอบท่ีมีต่อกัน ดังนัน้แบบแผน
พฤติกรรมตามแนวคิดของนกัทฤษฎีการประทบัตราแล้วนัน้ โดยตวัของมันเองไม่ได้แยกให้เห็นถึง
ความแตกต่างของความเบี่ยงเบน และไม่เบี่ยงเบน แต่การตอบสนองของสมาชิกทั่วไปและ
ผู้กระท าตามบรรทดัฐานของสงัคมได้แยกแยะและตีความพฤติกรรมใด ๆ วา่เบี่ยงเบน ท าให้บุคคล
ผู้นัน้กลายเป็นผู้ เบี่ยงเบน (ประภาพรรณ วงศาโรจน์, 2532: 15) การเบี่ยงเบนจึงเป็นกระบวนการ
ท่ีเป็นพลวัตของการปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ระหว่างผู้ เบี่ยงเบนและผู้ ไม่เบี่ยงเบน ผู้ ท่ีถูก
ประทับตราว่าเบี่ยงเบน จะมีผลในเชิงลบเกิดขึน้แก่ตัวเขา ผลท่ีส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ ผู้ ท่ีถูก
ประทบัตราจะมีความโน้มเอียงท่ีจะมองตนเองวา่เป็นผู้ เบี่ยงเบน ซึง่จะน าเขาไปสูก่ารด าเนินชีวิตท่ี
เรียกว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่อไป ไม่ว่าเขาจะมีความยึดมั่นผูกพนักับการกระท าเบี่ยงเบนอย่าง
แท้จริงหรือไม่ก็ตาม เม่ือใดท่ีเขาถกูมองวา่เป็นผู้ เบี่ยงเบนโดยผู้ อ่ืน เขาจะมีความโน้มเอียงให้นิยาม
แก่ตนเองว่าเป็นผู้ เบี่ยงเบนด้วย แล้วต่อเน่ืองไปถึงการเข้าสูก่ารกระท าเบี่ยงเบนนัน้และในท่ีสดุก็
กลายเป็นความเบี่ยงเบนถาวร(ประภาพรรณ วงศาโรจน์, 2532: 17) 

พฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviance) คือ พฤติกรรม หรือความประพฤติท่ีแตกต่างไปจาก
บรรทดัฐานของกลุม่ โดยกลุม่คนในสงัคมเห็นวา่ผิด หรือแตกตา่งจากคนทัว่ไป (ภาวินี เพ็งศาสตร์, 
2535: 5)  ผลของการกระท ามีตัง้แต่ส่งผลเพียงเล็กน้อยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
จนกระทั่งพฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อสงัคมส่วนรวมอย่างรุนแรง โดยผู้ มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนจะได้รับโทษไม่เป็นทางการ โดยได้รับโทษเลก็น้อยหรือโทษเป็นทางการโดยได้รับโทษทาง
กฎหมาย มีนักสังคมวิทยาบางท่าน เช่น Emile Durkheim เห็นว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่ได้
ก่อให้เกิดผลเสยีตอ่สงัคมเพียงด้านเดียว หากแตย่งัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมด้วย เช่น ท าให้คน
ในสงัคมเห็นคุณค่าบรรทัดฐานของสงัคม และท าให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสงัคมและ
น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลง การแยกความเบี่ยงเบนออกเป็น ความเบี่ยงเบนปฐมภูมิ และความ
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เบี่ยงเบนทติุยภมิู เขาชีใ้ห้เห็นวา่พฤติกรรมใด ๆ ท่ีสงัคมมองวา่เบี่ยงเบน แตผู่้กระท ามิได้ให้นิยาม
เช่นนัน้ด้วย ถือเป็นความเบี่ยงเบนปฐมภูมิ ความเบี่ยงเบนเช่นนีจ้ึงเป็นเร่ืองของความขดัแย้งทาง
คา่นิยม ความคิด และความเช่ือระหวา่งผู้ ท่ีประทบัตรา ซึง่เป็นคนสว่นใหญ่ในสงัคม และมีบรรทดั
ฐานทางสงัคมเป็นเคร่ืองตัดสินพฤติกรรม กับผู้ ท่ีถูกประทับตราว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
บรรทดัฐานของสงัคม แตพ่ฤติกรรมเหลา่นีอ้าจกลายเป็นความเบี่ยงเบนทติุยภมิูได้ เม่ือบุคคลท่ีถูก
ประทับตรา เห็นด้วยกับการให้นิยามของสงัคมต่อพฤติกรรมนัน้ว่าเป็นผู้ เบี่ยงเบน และมองว่า
ตนเองเป็นผู้ เบี่ยงเบน (ประภาพรรณ วงศาโรจน์, 2532: 53) 

การท่ีบุคคลซึ่งมีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด หรือมีรสนิยมรักชอบกับบุคคลเพศ
เดียวกัน โดยทัว่ไปถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างหนึ่ง ดงันัน้การท่ีพวกเขายงัไม่ได้ให้นิยาม
ตนเองวา่เป็นผู้ ท่ีเบี่ยงเบน ก็จะถือเป็นการเบี่ยงเบนปฐมภมิู สงัคมก็จะมองเขาเป็นผู้ เบี่ยงเบน และ
เขาก็รู้สึกว่าสงัคมท าไมต าหนิติเตียนเขาเช่นนัน้ ซึ่งจะก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อตัวเอง และต่อ
สังคมได้และลักษณะของความเบี่ยงเบนดังกล่าว จึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม “อัต
ลกัษณ์” เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการมาอยา่งตอ่เน่ือง 
ภายใต้ความหลากหลายในสงัคมท่ีผู้คนพยายามท่ีจะสร้างอัตลกัษณ์ของตนเองหรือกลุ่มของ
ตนเองให้มีความแตกต่างไปจากกลุ่มคนอ่ืนๆ (ประสิทธ์ิ ลีปรีชา , 2547:  32) ได้อธิบายว่า  
อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน คือ Identitas เดิมใช้ค าว่า Idem ซึ่งมี
ความหมายว่าเหมือนกัน อย่างไรก็ดี ตามพืน้ฐานภาษาอังกฤษ อัตลกัษณ์มีความหมายสองนัย
ด้วยกัน คือ ความเหมือนและความเป็นลกัษณะท่ีต่างออกไป นั่นคือการตีความเหมือนกันบน
พืน้ฐานของความสมัพนัธ์และเปรียบเทียบระหวา่งคนหรือสิง่ของในสองแงม่มุ คือ ความคล้ายคลงึ
และความแตกตา่ง  

ความเบี่ยงเบนทางสงัคมจึงเป็นอัตลกัษณ์ ในทางจิตวิทยาสงัคม หมายถึง ความส านึก
ของแตล่ะบุคคลวา่ตนเองมีความแตกตา่งจากผู้ อ่ืนอยา่งไร Burger (1963 อ้างถึงใน อภินนัท์ ธรรม
เสนา, 2553: 7) ได้ให้ค านิยามไว้ว่า อัตลกัษณ์ถือเป็นคุณลกัษณะท่ีมีอยู่ในคนหรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ท่ี
ท าให้เกิดความโดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะและแตกตา่งจากบุคคลอ่ืนซึง่อัตลกัษณ์ของแต่ละบุคคล
หรืออตัลกัษณ์สว่นบุคคลจึงมีความหมายถึง ลกัษณะเฉพาะของบุคคลนัน้ ๆ ท่ีไม่ซ า้แบบใครซึง่ใน
บุคคลหนึ่งอาจมีลกัษณะโดดเดน่นีไ้ด้หลายรูปแบบ  อาจเป็นบุคลิกภาพท่ีซ่อนอยูภ่ายในหรือเป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึน้ซ า้ ๆ กนับอ่ยครัง้ จนเกิดความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัจนกลายเป็นเอกภาพของ
ลกัษณะเฉพาะตวัได้ (ปรวรรณ ทรงบณัฑิตย, 2549 : 7)  ซึง่ในยคุแรกนีถื้อเป็นการมองอัตลกัษณ์
แบบหยดุน่ิงและคงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของแตล่ะบุคคลท่ีโดดเดน่ 
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ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรม ท่ีแสดงออก
มาแล้ว สมาชิกในสงัคมยอมรับไม่ได้และคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึน้ใน
สงัคมสว่นมากเป็นเร่ืองท่ีน่ารังเกียจไม่ควรประพฤติปฏิบติั การก าจัดพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีเกิดขึน้
เป็นสิ่งถูกต้องท่ีควรพึงกระท าด้วยการประณาม ตัง้ข้อรังเกียจ ซึ่งพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีผู้สรุป
เก่ียวกบัเร่ืองความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนวา่เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดระเบียบหรือบรรทัดฐาน
ของสงัคมท่ีก าหนดขึน้ส าหรับบุคคลในแตล่ะสถานภาพท่ีแตกตา่งกนันัน้คือ  

การท่ีบุคคลสองคนแสดงพฤติกรรมในลกัษณะเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลทัง้
สองนัน้จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือไม่เบี่ยงเบนเหมือนกนัทัง้นีย้อ่มขึน้อยูก่บัสถานภาพของบุคคล 
หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนยังหมายถึง พฤติกรรม หรือความประพฤติท่ีขดัแย้งกับบรรทัดฐานของ
กลุม่ หรือสงัคมสว่นรวม และการฝ่าฝืนบรรทดัฐานดงักลา่วเกินกว่าข้อจ ากัดซึ่งจะต้องให้รับการ
ลงโทษ (ภาวินี เพ็งศาสตร์, 2535: 5) โดยแนวความคิดดงักลา่วมีความสอดคล้องในด้านพฤติกรรม
ท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ให้เห็นถึงปัจจยัท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียกร้องทางสงัคมในครัง้นีไ้ด้เป็น
อย่างดีและจะสามารถอธิบายให้เห็นถึงความเข้าใจ ท่ีการตีตราสาวประเภทสองโดยค่านิยมทาง
สงัคม 

การเบี่ยงเบน นัน้ถือเป็นความประพฤติท่ีคนในกลุม่หนึ่งพิจารณาแล้วเห็นวา่เป็นอนัตราย 
ไม่เหมาะสม ต้องเอาผู้ กระท าผิดมาลงโทษ (ประสาท หลกัศิลา , 2535: 14) ประสาท หลกัศิลา 
อธิบายความหมายของ “พฤติกรรมที่เบี่ยงเบน” ไปจากปกติวา่หมายถึง “พฤติกรรมที่ไม่สอดคล้อง
กบัระเบียบประเพณี” หรือปทสัถานอนัเป็นท่ีคาดหมายกันวา่ คนทัง้หลายในสงัคมพึงปฏิบติัให้ได้
อย่างนัน้และหากพฤติกรรมเบี่ยงเบนน าสิ่งเสื่อมเสียมาให้สงัคม เป็นเร่ืองท่ีรุนแรงผิดวิถีประชา 
จารีตประเพณีก็จะน ากฎหมายเข้ามาลงโทษ (ชลธิชา ศาลิคุปต์, 2532: 9)   ลกัษณะของความ
เบี่ยงเบนดงักลา่ว จึงเป็นลกัษณะของจารีตประเพณี ท่ียดึถือระบบสงัคม ท่ีมีเฉพาะชาย และหญิง 
เป็นหลกัเท่านัน้ ความเบี่ยงเบนท่ีเกิดกับบุคคลท่ีรักเพศเดียวกันจึงเป็นเร่ืองท่ีสงัคมมีการมองใน
ลกัษณะของภาวะความเบี่ยงเบนทางสงัคม ซึง่การเรียกร้องสทิธิในการจดทะเบียนคูชี่วิต ก็บง่ชีว้า่
สงัคมยงัไม่เข้าใจถึงความต้องการท่ีแท้จริงของกลุม่บุคคลดงักลา่วท่ีได้ท าการออกมาเคลื่อนไหว 
ตอ่สู้กบัเร่ืองนี ้

 
2.1.2 ประเภทของพฤติกรรมการเบี่ยงเบน 
ประเภทของพฤติกรรมลักษณะพฤติกรรมเบี่ยงเบนคือ พฤติกรรมท่ีเป็นเพียงความ

ประพฤติท่ีไม่เหมาะสม (Improper) และสงัคมใช้กระบวนการควบคุมทางสงัคม แบบไม่เป็น
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ทางการและไม่รุนแรง เช่น การแต่งกายผิดกาลเทศะ การหวัเราะหยอกเย้าในพิธีงานศพ เป็นต้น 
พฤติกรรมท่ีเป็นปรปักษ์ต่อผู้ อ่ืน (Antisocial Behavior) เช่น การโจรกรรมทรัพย์สิน การท าร้าย
ผู้ อ่ืน การข่มขืน หรือพฤติกรรมท่ีท าลายตนเอง (Self Destructive) เช่น การติดยาเสพติด การท า
อัตวินิบาตกรรม การท าลายร่างกายของตนเอง พฤติกรรมท่ีละเมิดกฎศีลธรรมของสังคม 
(immoral) เช่น โสเภณีรักร่วมเพศ การพนนั คอรัปชั่น พฤติกรรมท่ีท าลายสงัคม (Destructive to 
the Society) เช่น การกบฏ การก่อวินาศกรรม การจลาจล หรือพฤติกรรมท่ีเกิดจากความผิดปกติ
ทางร่างกาย เช่น สติปัญญาต ่า ความพิการทางร่างกาย เป็นต้น (สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2541: 
625) อธิบายวา่ ลกัษณะของพฤติกรรมเบี่ยงเบน ท่ีนกัสงัคมวิทยา และนกัจิตวิทยาให้ความสนใจ
ศึกษานัน้ได้แก่กลุม่ของลกัษณะพฤติกรรมคือ การกระท าฆาตกรรม การข่มขืน การปล้น และลกั
ทรัพย์การท าผิดกฎหมายของเด็ก การค้าประเวณี การแสดงพฤติกรรมลกัเพศ การฆา่ตวัตาย การ
แสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเป็นโรคจิต การติดยาเสพติด และการติดแอลกอฮอล์ ผลของ
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ก่อให้เกิดผลดีและผลเสียแก่สงัคม ท่ีเห็นอย่างชัดเจนก็คือก่อให้เกิดความไม่
เป็นระเบียบ และก่อความเดือดร้อน ให้สงัคมเป็นปัญหาสงัคมท่ีต้องหาทางแก้ไขต่อไปโดยต้อง
อาศยัถึงบริบทและปัจจยัตา่ง ๆ เพื่อแก้ไข (วชัรา คลายนาทร, 2530: 160) 

ประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคมโดย Bicsanz and Bicsanz  (อ้างถึงใน
สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2541) แบง่พฤติกรรมเบี่ยงเบนไว้ดงันี ้ 

1) ความประพฤติไม่เหมาะสม (Improper)  
2) การเป็นปรปักษ์ตอ่ผู้ อ่ืน (Antisocial Behavior )  
3) ท าลายตวัเอง (Self Destructive)  
4) ละเมิดกฎศีลธรรม (Immoral)  
5) ท าลายสงัคม (Destructive to the Society)  
6) ความผิดปกติของร่างกาย (Disorders of Body) 

นอกจากนีย้งัมีการแบง่พฤติกรรมเบี่ยงเบนอีกรูปแบบหนึง่ โดย Clinard Marshall B. ดงันี ้
(อ้างถึงใน สมโภชน์ เอ่ียมสภุาษิต, 2541) 

1) อาชญากรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน  
2) พฤติกรรมรักร่วมเพศ  
3) โสเภณีเด็กผู้ชาย  
4) การติดยาเสพติด  
5) การติดสรุาเรือ้รัง  
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6) ความผิดปกติทางจิต  
7) การฆา่ตวัตาย  
8) ความขดัแย้งในบทบาทของภาวะครอบครัว  
9) ความขดัแย้งในบทบาทและฐานะวยัชรา  
10) ความมีอคติตอ่ชนกลุม่น้อย  
ในการศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต

ของประเทศไทยนี  ้ นับว่าเป็นเร่ืองใหม่ในสงัคมไทยท่ีแม้ไม่ได้ผิดกฎหมาย แต่เป็นการท้าทาย 
กฎเกณฑ์แบบเดิม ท่ีการสมรสของบุคคลนัน้ ไม่วา่ยคุสมยัใดต้องเกิดขึน้ระหวา่งบุคคล ซึง่ต้องเป็น
หญิง หรือ ชาย เพียงเท่านัน้  การศึกษาครัง้นีอ้ยู่ในข่ายพฤติกรรมความเบี่ยงเบนทางสงัคม จึงมี
อิทธิพลอย่างมากท่ีจะสามารถศึกษาถึงกระบวนการเรียกร้องสิทธิทางสงัคมของกลุม่บุคคลท่ีมี
รสนิยมและความต้องการสมรสกบับุคคลเพศเดียวกนั ได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมายในครัง้นีไ้ด้ 

 
2.1.3 ผลของพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
ผลดีของพฤติกรรมเบี่ยงเบนอาจกล่าวได้ว่า มีหลายประการด้วยกันคือ การเบี่ยงเบน

บางอยา่งช่วยตดัปัญหาในเร่ืองความลา่ช้าในการปฏิบติังาน (Red Tape) ได้อยา่งดีการเบี่ยงเบน
บางครัง้ก็มีลักษณะเป็นการช่วยป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ตามมาได้หากไม่มีการเบี่ยงเบน 
(Deviance) เช่น โสเภณีก่อให้เกิดการรวมกลุม่เป็นอันหนึง่อันเดียวกัน เพื่อต่อต้านพฤติกรรมท่ีคน
สว่นใหญ่เห็นวา่ จะก่อให้เกิดความเสยีหาย และความไม่เป็นระเบียบในสงัคม เป็นสญัญาณเตือน
ภยัในกรณีท่ีมีการกระท าผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเกิดขึน้มาก ๆ ในสงัคมเทา่กบัแสดงให้เห็นว่า
บรรทัดฐานต่าง ๆ และผู้ รับผิดชอบในสังคมล้มเหลวในการควบคุมสมาชิกในสังคมให้อยู่ใน
ระเบียบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาหาข้อบกพร่องและหาทางแก้ไขตอ่ไป 

ในแนวคิดการเบี่ยงเบนทางสงัคมนัน้ต้องท าความเข้าใจพฤติกรรม อัตลกัษณ์และการ
ปฏิบติัทางเพศของมนุษย์ ซึง่สิง่เหลา่นีมี้การถกเถียงกันมายาวนานในประวติัศาสตร์ เทา่ท่ีผา่นมา
ความคิดเร่ือง “ความหลากหลายทางเพศ” เป็นความคิดท่ีต้องการเปิดพืน้ท่ีให้กบัการแสดงตวัตน
หรืออัตลกัษณ์ทางเพศของมนุษย์ซึง่ไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามบรรทดัฐานและกฎเกณฑ์ของสงัคม 
เช่น การแสดงอตัลกัษณ์ของคนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ ทัง้นี ้การแสดงอตัลกัษณ์ทางเพศ
ในแบบท่ีตา่งไปจาก “ผู้ชาย” และ “ผู้หญิง” เป็นสิง่ท่ีพบเห็นได้ในหลายวฒันธรรม นกัมานษุยวิทยา
ได้ศกึษาเร่ืองราวของกลุม่คนท่ีแสดงอตัลกัษณ์แบบคนข้ามเพศ หรือ Transgender ท่ีผู้ชาย (ตาม
เพศสรีระ) จะแสดงบทบาทเป็นผู้หญิง เช่น การศึกษาของ Roscoe (1991) เร่ืองอัตลกัษณ์แบบ 
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Berdache (ช่ือชนเผ่าท่ีอนุญาตให้ผู้หญิงมีสมัพนัธ์ทางเพศกับผู้หญิงได้) ในกลุม่ชนพืน้เมืองใน
อเมริกา และ การศกึษาของ Nanda (1999) เร่ืองอตัลกัษณ์แบบ Hijra (กลุม่ชายท่ีนิยมแตง่ตวัเป็น
แบบผู้ หญิง) ในอินเดีย เป็นต้น การแสดงอัตลักษณ์เหล่านีส้ะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มีความ
หลากหลายในการแสดงออกทางเพศ ซึ่งสืบเน่ืองมาจากวิธีคิดและความเช่ือทางวัฒนธรรมท่ี
แตกต่างกันดังนัน้ การท าความเข้าใจ “ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ 
เพราะ จะช่วยท าให้เข้าใจถึงคา่นิยม ความเช่ือ โลกทศัน์ และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลอ่หลอม
ให้มนุษย์แสดงอัตลกัษณ์ทางเพศอย่างไรก็ตาม “ความหลากหลายทางเพศ” ยงัเป็นประเด็นท่ีมี
การถกเถียงในเชิงแนวคิดทฤษฎีจากแนวความคิดตา่ง ๆ ในสงัคมตะวนัตก ซึง่แบง่ออกเป็นสองขัว้
ใหญ่ๆสองขัว้ ระหวา่งขัว้ท่ีเช่ือในระบบสองเพศ หรือความเป็นเพศตามธรรมชาติท่ีมีเพียงเพศชาย
และเพศหญิงเท่านัน้ และจะปฏิเสธหรือต าหนิการแสดงอตัลกัษณ์/พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่ตรงกบั
เพศตามธรรมชาติ กบัขัว้ท่ีเช่ือวา่มนษุย์สามารถแสดงพฤติกรรม อารมณ์ความรู้สกึและอตัลกัษณ์
ทางเพศได้หลากหลายโดยไม่จ าเป็นต้องผูกติดอยู่กับเพศตามธรรมชาติหรือเพศสรีระแต่อย่างใด 
ความพยายามท่ีสนบัสนุนให้ทุกคนมองเร่ือง การแสดงพฤติกรรมอารมณ์และอตัลกัษณ์ แบบเปิด
ใจกว้าง โดยท าความเข้าใจจากแนวคิดทฤษฎีตา่ง ๆ เพื่อท่ีจะท าให้เห็นวา่ “ความหลากหลายทาง
เพศ” เป็นเร่ือง “ปกติ” ท่ีท าให้มนุษย์สามารถแสดงอารมณ์ความปรารถนาต่าง ๆ  ได้ตามท่ีเขาคิด
วา่มีคณุคา่ส าหรับการด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคม (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2554: 50) 

จากแนวคิดการเบี่ยงเบนทางสงัคมสามารถตอบวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้พืน้ท่ีทาง
สงัคมและการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ตามเพศสภาพท่ีมีต่อบุคคลท่ีประสงค์จะสมรสกับบุคคล
เพศเดียวกนั โดยกฎหมายของรัฐให้การสนบัสนุนและรับรองสิทธิในสงัคมไทย พร้อมทัง้อธิบายให้
เห็นถึงความเข้าใจท่ีสงัคมมีต่อการศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต  ได้เป็นอย่างมากและสามารถตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบและ
ขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตของประเทศไทยได้ 

แนวคิดการเบี่ยงเบนทางสงัคมจึงสามารถอธิบายถึงลกัษณะการมองปรากฎการณ์ใน
สงัคม วา่บุคคลในสงัคมมีลกัษณะท่ีมีความเบี่ยงเบนจากสงัคมอยา่งไร ซึง่การมองความเบี่ยงเบน
ทางสังคมนัน้มักเกิดขึน้กับบุคคลท่ีเป็นคนกลุ่มน้อย ซึ่งมีผลกระทบให้เกิดลักษณะท่ีเรียกว่า
เบี่ยงเบนจากสงัคมสว่นใหญ่ท่ียึดถือ คนกลุม่ดงักลา่วก็มักมีการมองตนเองว่าไม่ใช่เร่ืองผิดปกติ 
หรือเบี่ยงเบนแตอ่ยา่งใด หากแตล่กัษณะท่ีแสดงออกไปนัน้ เป็นการไม่ปกปิดคา่นิยมท่ีแท้จริงของ
ตนเอง จนน าไปสู่การรวมตัวของกลุ่มคนดังกล่าวจนเป็นเครือข่ายเพื่อท ากิจกรรมโดยมี
วตัถปุระสงค์ร่วมกนั ในกรณีการรวมกลุม่ของบุคคลท่ีมีคา่นิยมรักเพศเดียวกนั ซึง่มกัถกูสงัคมมอง
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ว่าเป็นบุคคลท่ีเบี่ยงเบน อันเน่ืองมาจากสงัคมโดยสว่นใหญ่มักยอมรับความสมัพนัธ์ของคนต่าง
เพศเป็นหลกั หากรักเพศเดียวกัน จึงถูกสงัคมสว่นใหญ่มองวา่เบี่ยงเบนนัน่เอง จากปรากฏการณ์
ดงักลา่วในสงัคมปัจจุบนัจึงมีการรวมตวัของกลุม่บุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน เป็นเครือข่ายทางสงัคม 
เพื่อร่วมกันเรียกร้องสิทธิการสมรสของตนเองให้เกิดการยอมรับอย่างถูกต้องผ่านความเป็น
เครือขา่ยทางสงัคมท่ีมีวตัถปุระสงค์ร่วมกนันัน่เอง  

จากแนวคิดความเบี่ยงเบนทางสงัคม ท าให้ผู้ ท่ีถูกระบุวา่เบี่ยงเบน ต้องกลายเป็นคนท่ีถกู
ผลกัดนัออกจากศูนย์กลางของความสนใจของสงัคม กลายเป็นบุคคลบริเวณชายขอบหรือกลา่ว
อีกนัยหนึ่ง คือ การเป็นคนชายขอบของการยอมรับของสังคม ซึ่งหลายครัง้มีความเช่ือมโยง
เก่ียวพนักบัการก่อตัง้ของปัญหาสงัคมอีกหลายประการ คนชายขอบจึงมีความส าคญัเฉกเช่นผู้ ท่ีมี
รสนิยมรักในเพศเดียวกนั 
 
2.2 แนวคิดว่าด้วยการเป็นชายขอบ (Marginalized) 
 

ค าว่า ชายขอบ มาจากภาษาอังกฤษว่า Margin สว่นค านีท้างสงัคมศาสตร์ปรับแต่ง
เป็นค าว่า Marginalization คือ กระบวนการเบียดขบัให้ไปสูช่ายขอบ ค าตรงกันข้ามกับชายขอบ 
คือ ศูนย์กลาง ในทางสงัคมศาสตร์ใช้อธิบายชายขอบ ตามค าศัพท์ทั่วไปหมายถึง ส่วนริมหรือ
ปลาย เช่น ชายผ้า ชายฝ่ัง ชายแดน ซึ่งมีนยัไปในทางกายภาพหรือภูมิศาสตร์ แต่ความหมายใน
เชิงสทิธิมนษุยชน “ชายขอบ” จะหมายถึง การอยูว่งนอก การไม่มีสว่นโดยตรงในการคิด ตดัสินใจ 
ในทางสงัคมวิทยา กลุม่คนท่ีเป็นชายขอบ (Minority Group) หมายถึง กลุม่คนท่ียงัไม่ถูกกลืนเป็น
สว่นหนึง่ของคนกลุม่ใหญ่อยา่งสมบูรณ์ แตไ่ด้ทิง้วฒันธรรมดัง้เดิมของตนไปบางสว่น เป็นค าท่ีมัก
น ามาใช้กับกลุม่คนท่ีอพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ (พจนานุกรมศพัท์สงัคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน อ้างถึงใน สริุชยั หวนัแก้ว, 2546: 7) คนชายขอบ (องักฤษ: Marginal People ; 
Marginalisation) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนท่ีสงัคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิง้ขว้างแปลกแยก
จากสงัคมกระแสหลกั เช่น ชาวเขา ชนกลุม่น้อย ผู้หญิงขายบริการ กลุม่รักเพศเดียวกัน หรือคน
พิการ นอกจากนี ้คนชายขอบยังรวมถึงผู้ ท่ีถูกปฏิเสธโดยสงัคมส่วนใหญ่ เช่น ในห้องเรียน ถ้า
บงัเอิญเราเรียนไม่เก่ง แตเ่พื่อนร่วมชัน้เรียนเป็นคนเรียนเก่งแทบทัง้หมด เราก็อาจจะกลายเป็นคน
ชายขอบได้เช่นกัน เพราะฉะนัน้ กาลเทศะ (Space/Time) จึงไม่ใช่แค่คนท่ีอยู่ชายขอบแบบท่ีอยู่
ตามชายแดนระหวา่งประเทศ เทา่นัน้ แตห่มายถึง คนท่ีถกูคนสว่นใหญ่มองวา่เป็นคนสว่นน้อยใน
สงัคม อนัเป็นท่ีวา่งทางวฒันธรรมด้วยเช่นกนั 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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สภาวะของความเป็นชายขอบแปลวา่การนิยามคนชายขอบอาจจะมาทัง้จากคนสว่น
ใหญ่พูดถึงคนสว่นน้อยในเชิงเป็นอ่ืน (Otherness) ท่ีด้อยกว่าตนเอง หรือคนสว่นน้อยมองตวัเอง
วา่ด้อยกวา่ก็ได้ แตบ่างครัง้คนสว่นน้อยก็อาจมองวา่คนสว่นใหญ่เป็นคนชายขอบก็ได้ ถ้าท่ีวา่งทาง
วฒันธรรม ของคนสว่นน้อยคิดว่าตนเองเข้มแข็งกว่า เช่น คนจีนในเยาวราช ท่ีอาจมองว่าคนอ่ืน
นอกเยาวราชด้อยกวา่ก็ได้ ซึง่นัน่หมายถึง การเกิดท้องถ่ินนิยม (Localism) ตามมา "คนชายขอบ" 
จึงมักมีชีวิตท่ีอยู่กับการถูกทอดทิง้ ถูกเอาเปรียบ และถูกเอาประโยชน์ ถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึง
ทรัพยากร ฯลฯ คนเหล่านีอ้ยู่นอกสายตา และไม่เคยถูกเล็งท่ีจะให้ได้รับการช่วยเหลือ  (สุริชัย  
หวนัแก้ว , 2546: 7)  

กลุม่ชายขอบเป็นกลุม่ท่ียงัไม่ถูกกลืนเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุม่ท่ีละ
ทิง้วฒันธรรมเดิมของตนไปบางสว่น และยงัไม่ได้เป็นท่ียอมรับอย่างสมบูรณ์ในวฒันธรรมใหม่ท่ี
กลายมาเป็นวิถีชีวิตของตน มักใช้กับกลุ่มคนท่ีอพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ จึงมีลักษณะเป็น
วัฒนธรรมผสมเพราะฉะนัน้ทัศนคติ คุณค่าและแบบอย่างพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาจึงมิได้มี
ลกัษณะเป็นแบบวฒัธรรมใดวฒันธรรมหนึ่ง อันเป็นสาเหตุให้เกิดความหลากหลายไม่กลมกลืน 
ทัง้นีท้ าให้การปรับตัวและการต่อสู้ ดิน้รนเพื่อเอาตัวรอดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวจึงเป็น
สาระส าคัญของวิถีชีวิตของประชากรท่ีอาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ ซึ่งมีลกัษณะดังนี ้ (สุริ
ชยั หวนัแก้ว, 2550)  

1) ความเป็นชายขอบเป็นผลมาจากการจดัวางต าแหนง่ในสงัคม 
2) ความเป็นชายขอบคือความเป็นอ่ืนท่ีถกูให้ความหมายโดยสงัคมกระแสหลกั 
3) ความเป็นอ่ืนอนัเป็นผลมาจากเพศสถานะ เพศวิถี ชนชัน้ ชาติพนัธ์ุ อาย ุเป็นต้น 
4) ความเป็นอ่ืนท่ีมกัถกูมองวา่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากจุดอ่อนหรือเป็นธรรมขาติท่ีมีอยู่ก่อน

แล้ว 
 ความเป็นชายขอบเกิดจากการท่ีบุคคลนัน้เข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมแล้วถูก (สงัคม) 
ก าหนดว่าเป็นสว่นเกิน ฯลฯ เพราะฉะนัน้ทุกคนมีสิทธ์ิท่ีจะเป็นคนชายขอบได้ เน่ืองจากคนชาย
ขอบ คือ คนท่ีอยู่นอกปริมณฑลการรับรู้ของคนกระแสหลกั ท่ีถูกคนสว่นใหญ่ในสงัคมมองข้ามไป 
เม่ือเกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึน้ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสงัคม การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและจารีต เน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงเหลา่นีท้ าให้มโนทศัน์ของบุคคลเดิมตอ่การมองโลก มองสงัคมเปลีย่นไป 

1) ชายขอบของภูมิศาสตร์ ซึ่งใครก็ตามท่ีอยู่ขอบริมของแผนท่ี คนเหลา่นัน้ก็คือคนชาย
ขอบ. แต่รายละเอียดของความเป็นชายขอบนัน้อาจมีเนือ้หาแตกต่างกัน เช่นบางคนอยู่ชายขอบ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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กลบัเป็นการเอือ้ต่อการลงทุนท่ีข้ามไปลงทุนในชายแดนกับอีกประเทศหนึ่ง บางคนเป็นผู้ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอยู่ตรงบริเวณนัน้ เช่น มีโรงงานอุตสาหกรรม มีการร่วมลงทุน
ในทางธุรกิจการท่องเท่ียว ธุรกิจบ่อนการพนนั การฟอกเงินต่าง ๆ สว่นบางคน กลบัถูกกีดกันใน
การเข้าถึงทรัพยากรในระดบัพืน้ฐานท่ีสดุ เช่น ไม่มีท่ีท ากิน ถูกเอาเปรียบขดูรีดแรงงาน และถูกใช้
เป็นกนัชนในเขตชายแดนท่ีมีปัญหาข้อพิพาท เป็นต้น 

2) ชายขอบของประวติัศาสตร์ ส าหรับเร่ืองนีม้นัมีพลวตัรเปลีย่นแปลงไปมา และสมัพนัธ์
กบัสภาพภมิูศาสตร์ท่ีเปลีย่นแปลงไป อยา่งเช่น สมยัอาณาจกัรสโุขทยั อยธุยาก็เป็นเพียงเมืองชาย
ขอบ มาถึงสมัยอยุธยา สุโขทัยก็เปลี่ยนแปลงความส าคัญของตัวเองไป และศูนย์กลางอย่าง
กรุงเทพฯก็จดัวา่เป็นดินแดนชายขอบของอาณาจกัรอยธุยา เป็นต้น จะเห็นวา่ หากมองจากแงข่อง
ประวติัศาสตร์มนัมีความเปลีย่นแปลงอยา่งเป็นพลวตัร 

3) ชายขอบของความรู้ หากมามองกันท่ีตัวของความรู้ ความรู้ใดท่ีไม่สอดคล้องกับ
ความรู้อ่ืน ๆ ความรู้ใดท่ีไม่ใช่กระแสหลกั ความรู้นัน้ก็เป็นชายขอบ แม้แต่คนท่ีอยู่ท่ีศูนย์กลาง
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หากมีความรู้ต่างไปจากสงัคม ต่างไปจากความเช่ือ ความคิด ความเห็น
ของคนสว่นใหญ่ ความรู้นัน้ก็เป็นชายขอบในทา่มกลางศูนย์กลางนัน่เอง ตวัอยา่งในเร่ืองนีท่ี้จะขอ
ยกขึน้มาก็คือ ในสมยัเร่ิมต้นการพฒันาเม่ือประมาณ 40 กวา่ปีท่ีแล้ว จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้มี
จดหมายไปถึง เถรสมาคมไม่ ใ ห้สอนเร่ืองสันโดษทัง้ นี เ้ ข้าใจว่า หลักการดังกล่าวของ
พระพทุธศาสนาไปขดักบัหลกัของการพฒันาประเทศ อยา่งนี ้ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของสนัโดษก็คือ
เป็นความรู้แบบชายขอบ 
 การนิยามว่าใคร คือ คนชายขอบ ในประเทศไทย อาจจะไม่สามารถชีว้ัดลงไปอย่าง
ตายตวั เน่ืองจากความเป็นชายขอบต้องพิจารณาโดยการเปรียบเทียบภายในบริบทของสงัคมท่ี
พดูถึง ตวัอยา่งเช่น หนงัสอืท่ีจดัพิมพ์โดยส านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติได้ระบุว่า 
“ชาวไทยภูเขา” หรือ กลุม่ชาติพนัธ์ุท่ีอยู่บนพืน้ท่ีสงู เช่น ปกาเกอะญอ ม้ง เม่ียน อาข่า ลีซอ ลวัะ 
เป็นประชาชนกลุ่มท่ีด้อยสิทธิมากท่ีสุด (จรัล ดิษฐาอภิชัย, 2550: 43) ซึ่งถือเป็นการสรุปโดย
เปรียบเทียบกับคนไทยท่ีไม่ใช่กลุม่ชาติพนัธ์ุ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะในกลุม่คนไทยท่ีไม่ใช่กลุม่ชาติ
พนัธ์ุ คนชายขอบอาจหมายถึง ผู้  “ไร้อ านาจ” ซึง่ได้แก่การไร้ อ านาจในทางเศรษฐกิจและการเมือง
อนัเป็นผลมาจากการไม่มีทรัพย์สินและปัจจยัการผลิต การขาดโอกาสทางการศกึษา การเข้าไม่ถึง
สทิธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และการเข้าถึงสวสัดิการของรัฐ ซึง่คนชายขอบใน
ความหมายท่ีได้แก่ เกษตรกรและคนจนท่ีร่วมกันเคลื่อนไหวในนามสมัชชาคนจนและกรรมกรใน
ภาคเอกชน (นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2551: 4)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A9
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แนวคิดเร่ือง การเป็นคนชายขอบถกูน าไปศกึษาชีวิตของกลุม่คนท่ีถกูมองวา่ไร้อ านาจและ
ด้อยสิทธิในสงัคมไทย จากมุมมองหลากหลายทางสงัคมศาสตร์ โดยเฉพาะนกัสงัคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีมีแนวโน้มสนใจกลุม่คนชายขอบมากเป็นพิเศษ คือ จะพบว่าผลงาน
วิชาการระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกของนกัศึกษาไทย จ านวนมาก น าแนวคิดเร่ืองคนชาย
ขอบมาศึกษา ชีวิตของกลุม่ชาติพนัธ์ุ และคนจนในเมืองเช่นศึกษาชีวิตคนสลมัท่ีเป็นคนคุ้ ยขยะ
ชานเมือง โดยแสดงให้เห็นวาทกรรมในการมองสลมั 2 แนว คือ แนวท่ี 1 เห็นว่า สลมัเป็น “ชาย
ขอบ” เป็นภาระหรือปัญหาของสงัคมเมือง ในขณะท่ีอีกแนวหนึ่ง เสนอว่า สลมั มีประโยชน์ต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ถือเป็นแหลง่แรงงานราคาถูกให้กับระบบทุนนิยม  (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ อ้างถึง
ใน นภาพร อติวานิชยพงศ์, 2551) 
 แนวคิดวา่ด้วยการเป็นชายขอบในสงัคมไทย นบัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัได้ถกูดงึให้เข้าไป
อยู่ในกระแสโลกาภิวตัน์มากขึน้  จนก่อให้เกิดผลตามมาประการหนึ่ง ทัง้น่าตกใจและหน้าเศร้า
สลดอย่างมากไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับนักมานุษยวิทยาท่ีสนใจศึกษาความ
หลากหลายในวฒันธรรมของความเป็นมนุษย์ นัน่ก็คือ นบัวนัผู้คนในสงัคมไทยยิ่งมองเห็นคณุคา่
ความเป็นมนุษย์ลดน้อยไปทุกที ดังจะเห็นได้ว่าเราไม่ค่อยจะไยดีกับความเป็นคนของคนอ่ืน 
หลายๆครัง้เรามองไม่เห็นพวกเขาเลยด้วยซ า้ไป ทัง้นีเ้พราะกระแสโลกาภิวตัน์มีสว่นส าคญัในการ
ลดทอนความเป็นมนษุย์ ผลกัดนัและเปลีย่นให้วฒันธรรมและคณุคา่ตา่ง ๆ กลายเป็นสนิค้าอย่าง
กว้างขวาง ตลอดจนเสริมสร้างลทัธิบริโภคนิยม จนผู้คนตกเป็นทาสของสินค้า จนมองข้ามความ
เป็นคนไปหมดสิน้ แม้ว่าในอีกด้านหนึ่งกระแสโลกาภิวตัน์ จะเรียกร้องให้สนใจในสิทธิมนุษยชนก็
ตาม แต่ยงัไม่สามารถเปิดพืน้ท่ีได้เท่าท่ีควร ให้กับกลุม่คนทัง้หลายท่ีต้องกลายเป็นเหยื่อของการ
ลดทอนความเป็นมนุษย์ ซึ่งวงวิชาการเรียกพวกเขาว่า “คนชายขอบ” (อานันท์ กาญจนพันธ์ุ, 
2549: 39)   

จากกรณีศึกษา เกย์ หญิงรักหญิง คนชรา คนเก็บขยะ วยัรุ่น และเด็กข้างถนน กลุม่ชาติ
พันธ์ุต่างๆ ซึ่งอยู่ในบริบทท่ีแตกต่างกัน บางครัง้ก็อาจถูกจัดไว้ในวัฒนธรรมกลุ่มย่อย 
(subcultures) และบางครัง้ก็ถูกมองว่าเป็นกลุม่คนท่ี “ถูกกดทบัไว้” (Subaltern Group) หรือชน
ชัน้ลา่งสดุ(อานนัท์ กาญจนพนัธ์ุ, 2549: 41)  

แม้วา่จะมีความพยายามสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัความเป็นชายขอบอยูบ้่างในเชิงทฤษฎี 
แต่ความหมายของการเป็นชายขอบ (Marginality) และกระบวนการท าให้กลายเป็นคนชายขอบ 
(Marginalization) ในปัจจุบนั นบัวา่ยงัสบัสนอยูพ่อสมควร เน่ืองจากชายขอบในทางภมิูศาสตร์นัน้
อาจดเูหมือนอยูข่อบ ๆ ของพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่ สว่นความเป็นชายขอบทางสงัคมนัน้จะเก่ียวข้องกับ
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ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีซ้อนซึ่งมักผลกัให้คนสว่นหนึ่งต้องไร้อ านาจจนตกไปอยู่ชายขอบของ
สงัคม แม้จะมีชีวิตอยู่ตรงศูนย์กลางของพืน้ท่ีในเชิงภูมิศาสตร์ ขณะเดียวกันยังหมายรวมถึง
กระบวนการลดทอนความเป็นมนุษย์ด้วยความพยายามท าให้คนกลายเป็นสิ่ งของบางอย่างท่ี
ตายตวั เช่น การท าให้กลายเป็นสินค้า (Commoditization) และการติดป้ายให้มีลกัษณะอยา่งใด
อยา่งหนึง่ในแงล่บ (stigmatization) แตค่นชายขอบมกัจะไม่ยอมให้ตนต้องตกเป็นผู้ถกูกระท าฝ่าย
เดียว ด้วยความพยายามดิน้รนต่อสู้ ท่ีจะเลือกก าหนดสถานการณ์ให้ตวัเอง เพื่อรักษาความเป็น
มนุษย์ของพวกเขาไว้ ดงันัน้การศึกษาเร่ืองคนชายขอบจึงคงต้องให้ความส าคญักับพลวัตรของ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในลกัษณะท่ีสามารถปรับเปลี่ยนสลบักันไปมาอยู่เสมอและไม่ยึดติดกบั
ลกัษณะใดลกัษณะหนึง่อยา่งตายตวั (อานนัท์ กาญจนพนัธ์ุ, 2549) 

แนวความคิดเร่ืองการสร้างคนชายขอบ  เป็นภาวะหรือกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลถูกปฏิเสธหนทางท่ีจะเข้าถึงการได้รับต าแหน่งส าคัญและเป็นสญัลกัษณ์ทางเศรษฐกิจ 
ศาสนา อ านาจการเมืองในสงัคมใด ๆ กลุม่ชายขอบนีอ้าจจะเป็นชนกลุม่ใหญ่จ านวนหนึ่ง เช่น 
กรณีประชากรผิวด าซึ่งเป็นพลเมืองสว่นใหญ่ท่ีสดุของทวีปแอฟริกาใต้ ภายใต้ระบอบกีดกันสีผิว 
(Apartheid) นัน้ คนผิวด าได้กลายเป็นคนชายขอบภายใต้สภาวะท่ีคนผิวขาวซึง่เป็นชนกลุม่น้อยท่ี
แม้มีจ านวนน้อยกว่าแต่เข้าถึงอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ จึงท าให้สามารถด ารงตนเป็น
ผู้ ปกครองได้ Marginalization กลายเป็นหัวเร่ืองท่ีส าคัญในการวิจัยทางสังคมวิทยาในช่วง
ทศวรรษท่ี 1960 ซึง่สว่นใหญ่เป็นการตอบรับตอ่ความตระหนกัถึงประเทศก าลงัพฒันาบางประเทศ
ท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วแต่ทวา่สมาชิกของสงัคมเหลา่นีก้ลบัได้รับสว่นแบง่
ผลตอบแทนจากความส าเร็จแตกตา่งกนัและไม่เทา่เทียมกันมากขึน้เสยีกวา่ท่ีเคย 

หากกลา่วโดยภาพรวมแล้วในบรรดาวิชาสงัคมศาสตร์ทัง้หลายนัน้ นกัมานษุยวิทยามกัจะ
มีแนวโน้มเป็นกลุม่ท่ีสนใจท่ีจะศึกษากลุม่คนท่ีถูกละเลยและขาดการศึกษา ทัง้นีก็้สืบเน่ืองจาก
หลกัคิดท่ีมองว่าหากเราท าความเข้าใจต่อสิ่งท่ีเกิดขึน้ท่ีชายขอบของสังคมหรือชายแดนของ
วฒันธรรมได้แล้ว เรายอ่มสามารถเข้าใจตอ่ไปวา่สงัคมนัน้ก าหนดหรือนิยามความพิเศษของสงัคม
ตนอย่างไร และถูกก าหนดในแง่มุมเทียบเคียงกับกลุม่อ่ืน ๆ อย่างไร รวมทัง้จะได้เข้าใจต่อไปว่า
คา่นิยมทางวฒันธรรมท่ีเป็นหลกัหรือแกนกลางของสงัคมนัน้คืออะไร แตอ่ยา่งไรก็ดี ผลการศึกษา
ของนกัมานุษยวิทยาโดยเฉพาะสว่นใหญ่ท่ีผ่านมานัน้มีลกัษณะเน้นพิจารณาศึกษาคนกลุม่น้อย
และคนท่ีอยู่ตรงชายขอบของสงัคมและวัฒนธรรมหลกั (Marginal Peoples) บางทีจะโดยจงใจ
หรือไม่ก็ตามอาจมีนยัวา่พวกเขาเป็นฝ่ายเลอืกท่ีจะด ารงตนอยู ่ณ บริเวณขอบนอกนัน้ โดยมิได้ให้
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ความสนใจแก่กระบวนการท่ีกระท าให้กลุม่คนเหลา่นัน้ต้องตกไปอยู่ ณ ชายขอบ ซึ่งจะพิจารณา
พวกเขาวา่เป็นฝ่ายถกูเบียดขบัให้ต้องไปอยูว่งนอก (Marginalized) 

ภาวะความเป็นชายขอบ (Marginality) ในมิติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
วัฒนธรรม เป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งในบริบทส่วนใหญ่ของการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา และยังพบในมิติอ่ืน ๆ ในงานชาติพันธ์ุนิพนธ์และทฤษฎีทางมานุษยวิทยาใน
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไป ในด้านหนึ่งเม่ือนกัมานุษยวิทยาท างานภาคสนามพวกเขาก็จดัเป็น 
“Marginal Native” กลุ่มหนึ่ง ผู้ ซึ่งมิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชุมชนท่ีตนเข้าไปศึกษาอย่าง
สิน้เชิง แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่ค่อยได้ปฏิบติัตัวตามวัฒนธรรมดัง้เดิมของตนนัก มีนัก
มานุษยวิทยาจ านวนไม่มากนักท่ีบอกว่าศาสตร์ของตนคือศาสตร์ของการศึกษาคนชายขอบ 
บ่อยครัง้กว่าท่ีนักมานุษยวิทยาจะบอกว่ามานุษยวิทยาคือวิชาท่ีศึกษาสงัคมขนาดเล็ก ๆ หรือ
สงัคมก่อนยคุอุตสาหกรรม อนัเป็นนิยามความหมายท่ีละเลยลกัษณะของภาวะชายขอบซึง่ปรากฏ
อยูใ่นสว่นใหญ่ของชุมชนท่ีนกัมานษุยวิทยาเข้าไปศกึษา (นรินทร คณูเมือง, 2550) 
 แนวความคิดในการศึกษาคนชายขอบของนกัสงัคมศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่เสนอว่า 
ความเป็นชายขอบ (Marginality) ในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองนัน้หมายถึง ผู้คนท่ีด้อยอ านาจ 
(The Powerless) คนท่ีตกเป็นเบีย้ลา่ง (The Subordinate) ของคนกลุม่ใหญ่และคนยากไร้ (The 
Have-not) และเม่ือคนเหลา่นีเ้ป็นชาติพนัธ์ุชนกลุม่น้อย เพศด้อยหรือเป็นเพศท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับ 
และไม่มีต าแหน่งแห่งท่ีในสงัคม หรือเรียกรวม ๆ ว่ามีสถานะเป็น “คนอ่ืน” (The Others) อีกด้วย
แล้วจึงท าให้คนเหลา่นีต้กอยู่ในสถานการณ์ท่ีถูกกีดกันออกซ า้แล้วซ า้เลา่ (Multiple Exclusions) 
หรือเป็นคนชายขอบในพหุมิติ (Multiple Marginalities) จึงแทบจะกล่าวได้ว่าศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ของคนเหลา่นีเ้ท่ากับศูนย์ นกัสงัคมศาสตร์ยุคหลงัสมัยใหม่ ได้ให้ความส าคญักับการ
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับกลุม่คนท่ีเรียกรวม ๆ กันว่าเป็น “คนท่ีถูกกดทบัไว้” ไม่ว่าจะเป็นชาติพนัธ์ุกลุม่
น้อย ผู้หญิง คนพิการ กลุม่รักร่วมเพศ และแม้แต่ชาวไร่ชาวนาในสงัคมไทยอาจกล่าวได้ว่าเป็น
มวลชนชายขอบของสงัคมใหญ่ (The Marginal Mass) คนเหลา่นีม้กัจะถกูกีดกนัหรือเบียดขบัออก
จากสังคม (The Excluded or Marginalized) ไม่ว่าจะเป็นบริบทในทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สงัคม วฒันธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชาติพนัธ์ุกลุม่น้อยท่ีมกัเรียกกันใน
วาทกรรมการพัฒนาว่าเป็นกลุ่มคนโลกท่ีสี่ (The Fourth World) ภาวะชายขอบ (Marginal 
People) คือ “...กลุม่คนท่ีมีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกลจากศูนย์กลางทัง้ในทางภูมิศาสตร์และ
สังคมวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ “คนชายขอบ” มักจะเป็นกลุ่มคนท่ีต้องเคลื่อนย้ายจาก
ภมิูล าเนาดัง้เดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมวฒันธรรม การตัง้ถ่ินฐาน 
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การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุม่นีต้้องเผชิญกบัการแก่งแยง่แข่งขนัเพื่อเข้าถึงทรัพยากร
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุม่ใหญ่ซึ่งอยูอ่าศยัในดินแดนหรือเขต
ภูมิศาสตร์นัน้มาก่อน ในทางสงัคมและวฒันธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคนกลุม่น้อยใน
สงัคมใหม่ วฒันธรรมประจ ากลุม่จึงเป็นวฒันธรรมย่อยท่ีไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการเลือก
ปฏิบติัจากผู้คนในกระแสวฒันธรรมหลกั การเรียนรู้การปรับตวัและการต่อสู้ ดิน้รนเพื่อท่ีจะเอาตวั
รอดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพการณ์ดงักลา่วจึงเป็นสาระส าคญัของวิถีชีวิตประชากรท่ีอาศยัอยู่
ในวัฒนธรรมชายขอบ...” “...ในสงัคมใหญ่ทุกแห่งมี “ประชากรชายขอบ” ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมวัฒนธรรม คนกลุ่มนีข้าดอ านาจการต่อรอง ขาด
การศึกษา ขาดเคร่ืองมือท่ีเข้าถึงอ านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ านาจและการ
จัดสรรทรัพยากร อ านาจและความมั่งคั่งในสงัคม ลกัษณะของกลุ่มประชากรชายขอบอาจจะ
แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธ์ุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ์ 
การศกึษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชัน้ทางสงัคม ฯลฯ ตวัอยา่งของประชากรชายขอบ ได้แก่ ชน
กลุม่น้อย ผู้อพยพ ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในสลมั ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้ทักษะ
ฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ” (Seymour-Smith,1986:177-178 อ้างถึงใน สริุชยั หวนัแก้ว, 2550) 

กระบวนการสร้างคนชายขอบ (Marginalization) กระบวนการเป็นคนชายขอบนัน้อาจจะ
เกิดขึน้ได้ใน 2 ทิศทาง ท่ีตรงข้ามกนั กลา่วคือ ในทิศทางแรก ความเป็นชายขอบเกิดขึน้จากการถูก
กีดกนั และถกูลดอ านาจ หรือถกูติดปา้ย เช่น กรณีผู้ ติดเชือ้เอชไอวีนัน้ ความเป็นชายขอบของพวก
เขาเกิดขึน้จากผู้ ติดเชือ้ถูกแยกออกไปจากสังคม ถูกท าให้แปลกแยกจากสังคม ถูกผลักให้
กลายเป็นชายขอบในลกัษณะท่ีเรียกว่าคนในสงัคมไม่ยอมรับ แต่พวกเขาก็ยงัพยายามแยกตวัตน
ออกมาจากสงัคม เพื่อให้เห็นตวัตนของพวกเขาเองด้วย หรือกรณีชาวเขาท่ีถูกติดปา้ยในลกัษณะ
ให้ร้ายป้ายสีต่าง ๆ นานา แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง ความเป็นชายขอบเกิดขึน้จากการถูกดึงเข้าร่วม
กระบวนการ จนกลบักลายเป็นชายขอบในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางแรก เช่นกรณีกลุม่ชาติ
พันธ์ุต่าง ๆ ในสงัคมไทยถูกดึงให้เข้าร่วมกระบวนการการพัฒนา โดยเฉพาะการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แต่กลบักลายเป็นการดึงให้พวกเขาถูกแปลกแยก ถูกดึงให้เป็นคนชายขอบ เพราะมี
สถานภาพเป็นเพียงสินค้าส าหรับนกัทอ่งเท่ียวเท่านัน้ และกรณีของผู้ นิยมบริโภคสินค้าเงินผอ่น ก็
ถกูท าให้กลายเป็นคนชายขอบได้ เพราะยิ่งเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริโภค ก็ยิ่งกลายเป็นชายขอบ
ในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยการติดหนีส้นิรุงรังจนไร้ความเป็นตวัของตวัเอง (สริุยา สมทุคปุต์ิ และพฒันา  
กิติอาษา, 2542: 19) 
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ดงันัน้กระบวนการกลายเป็นชายขอบจึงไม่ได้เกิดขึน้เพราะถกูกีดกันด้านเดียว แตเ่กิดจาก
กระบวนการทัง้ 2 ด้าน ทัง้ด้านท่ีถูกผนวกและด้านท่ีถูกกีดกันก็สามารถเป็นชายขอบได้ทัง้คู่ 
เพราะฉะนัน้ประเด็นส าคญัคือเงื่อนไขและสาเหตอุะไรที่ท าให้กระบวนการตรงข้ามกนันัน้ก่อให้เกิด
ผลอยา่งเดียวกนัได้อยา่งไร ซึง่จะเก่ียวข้องกบั 3 บริบทด้วยกนั ในบริบทแรกชุมชนเผชิญกบักระแส
ของรัฐชาติ ซึ่งสร้างแรงกดดันลงไปในชุมชนต่าง ๆ ภายในประเทศ เช่น การผสมกลมกลืนให้ 
“กะเหร่ียงกลายเป็นไทย” สว่นรัฐชาติก็เน้นการอนรัุกษ์ ก็จะสร้างกระแสของการกีดกนัชุมชนตา่ง ๆ 
ออกจากการเข้าถึงทรัพยากร ส าหรับบริบทท่ี 2 นัน้ ชุมชนจะตกอยูใ่นกระแสของทนุนิยมและโลกา
ภิวตัน์ จนเกิดปัญหาในเร่ืองของพืน้ท่ียืนเดิม ซึง่มกัเก่ียวกบัชุมชนภายใต้หนว่ยท่ีซบัซ้อน กลา่วคือ 
หน่วยเดิมเป็นเร่ืองของชุมชนและชาติพันธ์ุ แต่ต้องไปยืนอยู่ในกระแสท่ีเช่ียวกรากของทุนนิยม 
บริโภคนิยม และกระแสของโลกาภิวตัน์ ท าให้ถกูเปลีย่นความหมายจนสญูเสยีพืน้ท่ีของความเป็น
มนษุย์ และบริบทสดุท้ายจะเป็นเร่ืองของตวัตนของผู้คนกลุม่ต่าง ๆ ในช่วงของการเปลีย่นผา่น ซึง่
จะเก่ียวข้องกับการก่อตวัของตวัตน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ผู้หญิง หรือผู้ เป็นโรคเอดส์ ท่ีตกอยู่ใน
สถานการณ์ของการเปลี่ยนผา่นทางสงัคม เช่น ในกรณีของคนเป็นโรคเอดส์ต้องสญูเสยีความเป็น
คนเพราะถกูติดปา้ยวา่เป็นผู้ไร้ศีลธรรม ภายใต้บริบทดงักลา่วในปัจจุบนันีจ้ะพบวา่ ความเป็นชาย
ขอบสามารถเกิดขึน้ได้ทุกหนทุกแห่ง ทัง้พืน้ท่ีในเมือง ในบาร์ ในโรงงาน พืน้ท่ีกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
พืน้ท่ีในชนบท จนกระทัง่พืน้ท่ีสงูในป่า การเป็นคนชายขอบซึง่อาจเกิดขึน้ได้กบัทุกคน ในเกือบจะ
ทกุสถานการณ์ ขึน้อยูก่บัมมุมอง เช่น นกัวิชาการก็อาจจะกลายเป็นชายขอบได้ ถ้าหากถกูติดปา้ย
ว่าเป็นพวกไม่หวงัดี ดงันัน้การเป็นชายขอบจึงไม่ได้หมายความว่า เกิดขึน้เฉพาะในบริเวณชาย
ขอบเท่านัน้ ความเป็นชายขอบเกิดขึน้ได้ทุกท่ีทุกหนทุกแห่ง เม่ือมีการกีดกันพืน้ท่ีในรูปของการ
สร้างพรมแดนขึน้มาปิดกัน้ผู้คนบางกลุม่ (สริุยา สมทุคปุต์ิ และพฒันา กิติอาษา, 2546 : 21) 

การศึกษาคนชายขอบได้ชีใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า วิธีคิดเชิงเด่ียวท่ียึดติดอยู่กับกรอบคิด 
หน่วยทางสงัคม และความหมายอย่างตายตวันัน้ ไม่สามารถอธิบายกระบวนการท่ีซบัซ้อนของ
ความเป็นชายขอบได้ เพราะคนชายขอบมีลกัษณะท่ีหลากหลายและกว้างขวาง ขณะท่ีสามารถ
เกิดขึน้ได้กับกลุม่คนต่าง ๆ มากมายภายใต้กระบวนการและบริบททางสังคมท่ีซบัซ้อน แต่ต้อง
อาศยัแนวการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีคิดเชิงซ้อน ท่ีมองว่าคนนัน้มีชีวิต อยู่ในความสมัพนัธ์ทางสงัคม
อย่างเคลื่อนไหว บนพืน้ฐานท่ีว่า คนสามารถสร้างความหมายหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กัน ในการ
ด ารงชีวิตอยู่ในบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อันเ น่ื องมาจากการปรับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหวา่งกลุม่คนตา่ง ๆ ซึง่ต้องเรียนรู้และตอ่สู้อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อรักษาความ
เป็นคนของตนเอง ด้วยการผลติความหมายและสร้างวาทกรรมตา่ง ๆ ทัง้ในแงข่องความรู้ พืน้ท่ี อตั
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ลกัษณ์ และบทบาท ให้มีลกัษณะสลบัซบัซ้อนและเลื่อนไหลโดยไม่มีความหมายท่ีคงท่ี ในความ
พยายามท่ีจะโต้ตอบและตอ่รองกบัการครอบง าทัง้หลาย ไม่วา่จะเป็นกระบวนการกีดกนัให้สญูเสยี
อ านาจ และกระบวนการลดทอนความเป็นมนษุย์ ซึง่พยายามเปลีย่นวฒันธรรมให้กลายเป็นสินค้า 
และกักขงัอัตลกัษณ์ด้วยการติดป้ายให้มีความหมายตายตวัในแง่ลบ เพราะกระบวนการเหล่านี ้
ต่างล้วนผลกัดนัให้มนุษย์กลายเป็นคนชายขอบ ในขณะเดียวกันกระบวนการดงักลา่วก็ขยายตวั
ออกไปอย่างกว้างขวาง และสามารถเกิดขึน้ได้ในทุกหนทุกแห่งในสงัคมไทย ภายใต้วฒันธรรม
บริโภคนิยมของกระแสโลกาภิวตัน์ (บุญเลศิ  วิเศษปรีชา, 2546) 

ดงันัน้การศกึษากระบวนการเรียนรู้และการตอ่สู้ของคนชายขอบทัง้หลายจะช่วยให้เข้าใจ
ศกัยภาพของความเป็นคนว่าสามารถด ารงอยู่ได้อย่างไร แม้จะตกอยู่ในสถานภาพท่ีถูกลดทอน
ความเป็นคนอยา่งถึงท่ีสดุก็ตาม ก็จะพบในกรณีศึกษาต่าง ๆ  ว่า คนชายขอบไม่เคยยอมถกูกกัขงั
ให้อยู่ในกรอบท่ีตายตวัแต่จะขดัขืนต่อสู้  ด้วยการเรียนรู้และสร้างสรรค์อยูต่ลอดเวลา เพื่อปรับตวั
ให้มีชีวิตอยู่ได้ในพืน้ท่ีและอัตลกัษณ์ท่ีซบัซ้อนสลบัไปสลบัมา ศกัยภาพดงักลา่วของคนชายขอบ 
ในด้านหนึ่งนบัว่ามีนยัส าคญัต่อความเข้าใจวฒันธรรมของการเรียนรู้ท่ามกลางการต่อสู้ ในชีวิต
จริง ขณะท่ีในอีกด้านหนึ่งนัน้ ถือเป็นเงื่อนไขส าคญัตอ่การสร้างประชาสงัคม ท่ีต้องการให้ทุกสว่น
ของสงัคมมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะจะช่วยลดช่องว่างในสงัคมปัจจุบนัท่ีนับวันจะมองคนท่ี
แตกต่างกันทางสงัคมและวฒันธรรมจากแง่มมุของ “ความเป็นอ่ืน” (The Otherness) มากขึน้ ซึ่ง
มักแฝงไว้ด้วยนยัของความไม่เท่าเทียมกันในสงัคม โดยชีใ้ห้เห็นพลงัของความเป็นคนวา่สามารถ
ด ารงอยูไ่ด้อยา่งหลากหลาย ในด้านกลบักนัศกัยภาพในการเรียนรู้ท่ีแตกตา่งกันของคนชายขอบก็
จะกลายเป็นพลงัส าคัญในการพัฒนาสงัคมไทยด้วยการสร้างความเข้าใจท่ีหลากหลายในการ
ปรับตวัของมนุษย์ต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลง ท่ีนบัวนัจะยิ่งทวีความไม่แน่นอน ขณะท่ีสงัคมไทย
ต้องร่วมอยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์อย่างไร้ความสามารถ ในการก าหนดชะตากรรมของตนเองมาก
ขึน้ทกุที 

ถ้าหากสงัคมไทยต้องการเห็นการตอ่สู้ของคนชายขอบ แสดงทัง้พลงัของความเป็นมนุษย์
และพลงัสร้างสรรค์อยา่งแท้จริง จะต้องช่วยกนัขจดัเงื่อนไขปิดกัน้ตา่ง ๆ ท่ีแฝงอยูใ่นโครงสร้างของ
สงัคม ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดเชิงเด่ียวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะความคิดเก่ียวกับสิทธิ ตลอดจน
โครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีบิดเบือน เพราะเงื่อนไขเหลา่นีล้้วนแตก่่อให้เกิดผลด้านลบโดยไม่ได้ตัง้ใจ
เสมอ อีกทัง้ยงัท าให้เกิดความเข้าใจผิด จนมักกลา่วโทษคนท่ีตกเป็นเหยื่อทัง้หลายว่าเป็นต้นเหตุ
ของปัญหาตา่ง ๆ ในสงัคม ยิ่งไปกวา่นัน้ยงักลายเป็นเสมือนเส้นผมท่ีบงัภูเขา ซึง่ปิดกัน้สายตาของ
ตนเองไม่ให้สนใจในการแสวงหาสาเหตุท่ีแท้จริงของปัญหา ทัง้นีเ้พราะสาเหตุท่ีแท้จ ริงก็คือส่วน
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หนึ่งของเงื่อนไขท่ีปิดกัน้เหล่านัน้นั่นเอง (คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสงัคมวิทยา 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, 2546) 

นอกจากจะต้องช่วยกนัขจดัเงื่อนไขที่ปิดกัน้ตา่ง ๆ แล้ว ภาคประชาสงัคมคงจะต้องร่วมกนั
สร้างเงื่อนไขที่สนบัสนนุกลุม่คนทกุ ๆ กลุม่ในสงัคมไทยให้สามารถแสดงพลงัของความเป็นคนและ
พลงัสร้างสรรค์อย่างอิสระมากขึน้ด้วยการหนัมาสนใจเปิดพืน้ท่ีทางสงัคมใหม่  ๆ  จากความคิดใน
ประเด็นต่าง ๆ  เช่น ความหลากหลายทางวฒันธรรมและชาติพนัธ์ุ สิทธิชุมชน สิทธิเชิงซ้อน ระบบ
กฎหมายเชิงซ้อน และการจดัการแบบมีสว่นร่วม ฯลฯ เป็นต้น ทัง้นีเ้พราะความหมายของพืน้ท่ีทาง
สังคมใหม่ ๆ นัน้ ล้วนได้มาจากการเรียนรู้และการต่อสู้ ของคนชายขอบนั่นเอง ซึ่งจะไม่มี
ความหมายอยา่งตายตวั แตเ่ปิดกว้างให้ทุกคนทกุกลุม่มีสว่นร่วมในการให้ความหมายอยา่งอิสระ 
เพื่อจะช่วยกันสร้างสรรค์ความสมัพนัธ์ทางสงัคมขึน้มาใหม่ ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการเคารพใน
สทิธิของความเป็นคนอยา่งเทา่เทียมกนั 

ส าหรับกระบวนการท าให้คนหรือกลุม่คนใดกลายเป็นกลุม่คนชายขอบ (Marginalization) 
เป็นภาวะหรือกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุม่บุคคลถูกปฏิเสธหนทางท่ีจะเข้าถึงการได้ในต าแหนง่
ส าคญัและเป็นสญัลกัษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา อ านาจทางการเมืองในสงัคมหนึ่ง ๆ โดยท่ีกลุ่ม
คนชายขอบนัน้ไม่จ าเป็นต้องเป็นชนกลุ่มน้อย (Minority Group) ของสงัคม แต่อาจเป็นชนกลุ่ม
ใหญ่ของสงัคม ซึง่กลุม่ของบุคคลท่ีมีคา่นิยมรักเพศเดียวกนัท่ีออกมาเคลือ่นไหว เรียกร้องสทิธิทาง
กฎหมายการสมรสครัง้นี ้จากแนวคิดว่าด้วยการเป็นชายขอบถือเป็นการฝ่าฝืนและเรียกร้องสิทธิ
ทางกฎหมาย โดยท่ีไม่เห็นด้วยกับการบงัคบัใช้กฎหมายการสมรสตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด และ
ถกูมองวา่ลกัษณะกิจกรรมของกลุม่บุคคลดงักลา่วเป็นชายขอบของสงัคม เพราะเป็นการเรียกร้อง
ของกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันยังไม่เป็นท่ียอมรับในกฎหมายการจดทะเบียนสมรส ตาม
รัฐธรรมนญูท่ีมีมาอยูแ่ตเ่ดิม 
 แนวความคิดว่าด้วยการเป็นชายขอบสามารถอธิบายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อ
สถานการณ์ของการเลือกปฏิบัติทางสังคมและการเข้าไม่ถึงสิทธิทางกฎหมายของผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ ท่ียงัไม่มีการรับรองท่ีเป็นทางการ และอาจเป็นกลุม่คนชายขอบทางกฎหมาย
ของไทย แนวความคิดว่าด้วยการเป็นชายขอบ ยังแสดงถึงการมองของสงัคมต่อรูปแบบและ
ขัน้ตอนการขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต   ก็มีการมองบุคคลกลุม่ผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ ซึ่งสามารถอธิบายและสนับสนุนการศึกษาถึง รูปแบบและขัน้ตอนการ
ขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต   ครัง้นีไ้ด้เป็นอย่างมากอีกทัง้ สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ตามเพศสภาพ ตลอดจน 
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ทศันคติและมมุมองของสงัคมไทยท่ีมีตอ่บุคคลท่ีรักใคร่ในเพศเดียวกนั และมีความต้องการสิทธิท่ี
เทา่เทียมทางกฎหมาย 
 
2.3 แนวคิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (Constitution of The Kingdom of Thailand) 
 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความ
เท่าเทียมกันในแง่ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างในเร่ืองเชือ้ชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสขุภาพ
รวมทัง้ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืน ๆ ท่ีขึน้กบัพืน้ฐานทางสงัคม สทิธิมนษุยชนเป็นสิ่ง
ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู้ อ่ืนได้ (ชะวชัชยั ภาติณธุ, 2548: 29) และเป็นสทิธิท่ีเราได้รับ
มาตัง้แต่เกิด หากปราศจากสิทธิเหล่านีแ้ล้ว เราจะไม่สามารถด ารง ความเป็นมนุษย์ไว้ได้ สิทธิ
เหลา่นีท้ าให้เราสามารถพฒันาอยา่งเต็มท่ี และสามารถใช้คณุสมบติัของความเป็นมนุษย์ มโนคติ
และสามารถตอบสนองความต้องการของเรา สทิธิเหลา่นีเ้ป็นสทิธิพืน้ฐานท่ีหญิงและชายแต่ละคน 
ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดในโลกนีมี้สิทธิท่ีจะได้รับ ในฐานะท่ีเกิดมาเป็นมนุษย์ หลกัการเร่ืองคุณค่า
และศกัด์ิศรีอนัเทา่เทียมกันของแต่ละบุคคลเป็นพืน้ฐานแห่งสทิธิมนุษยชนอันเป็นสากล (ชะวชัชัย 
ภาติณธุ, 2548) 

 แนวคิดสิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะท่ีเป็นอารยธรรมโลก (World Civilzation) 
ของมนุษย์ท่ีพยายามวางระบบความคิดเพื่อให้คนทั่วโลกเกิดความระลึกรู้ ค านึงถึงคุณค่าของ
ความเป็นมนุษย์ ตัง้แต่ยอมรับความเป็นมนุษย์ ศกัด์ิศรี ชาติก าเนิด สิทธิต่างๆท่ีมีพืน้ฐานมาจาก
ความชอบธรรม ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งสิทธิตัง้แต่ก าเนิด โดยให้ความส าคญักับค าว่าชีวิต (Life) 
(ชะวัชชัย ภาติณธุ, 2548:3) นอกจากนีแ้ล้วสิทธิมนุษยชนยังมีความส าคัญในแง่ของการเป็น
หลกัประกนัของความเป็นมนษุย์ สทิธิและเสรีภาพ และสภาวะโลกปัจจุบนัเร่ืองของสิทธิมนุษยชน
ก็ไม่ใช่เร่ืองประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านัน้ หากแต่เป็นเร่ืองท่ีสงัคมทั่วโลกต้องให้ความส าคัญ 
เพราะประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ผูกพนัตามพนัธกรณีแห่งกฎ
บตัรสหประชาชาติ และท่ีส าคญัเร่ืองของสทิธิมนษุยชนยงัได้ถกูน าไปใช้ในทางการเมือง เศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เช่น การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพม่าท าให้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปคว ่า
บาตรทางการฑตู การงดการท าการค้าด้วย หรือกรณีการสง่กองก าลงัทหารของสหประชาชาติเพื่อ
เข้าไปยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ ในบอสเนีย เฮอร์เซโกวิน่า และในโคโซโว ของอดีตประเทศ
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ยูโกสลาเวีย เป็นต้น (กุมพล พลวนั, 2547: 2-3) ด้วยสาเหตุและความส าคญัดังกลา่วมาข้างต้น 
เราจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคญัในการศึกษาเร่ืองสิทธิมนุษยชน เพราะมีความส าคญัทัง้ในด้าน
สงัคมโลกและการสร้างประชาธิปไตยในสงัคมไทย  

หลักการของสิทธิมนุษยชนท่ีระบุในปฏิญญาจากหนังสือ “สิทธิมนุษยชน – รวบรวม
สนธิสญัญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศท่ีส าคญั” โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิ
มนษุยชน (กปส.) มีดงันี ้โดยหลกัการของสทิธิมนษุยชน คือ ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ สทิธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาค ความเป็นพี่น้อง และการไม่เลือกปฏิบติั (พระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555) 

1) สิทธิในชีวิต เสรีภาพ และความมัน่คงในชีวิตห้ามการเป็นทาสและห้ามค้าทาส ห้าม
ทรมานหรือลงโทษอยา่งโหดร้ายหรือหยามเกียรติมนุษย์ คนทุกคนถือเป็นบุคคลตามกฎหมายทกุ
แหง่หน คนทกุคนต้องได้รับการปฏิบติัเสมอภาคกนัตามกฎหมาย 

2) สทิธิในการได้รับการเยียวยาจากศาลห้ามการจบักมุ คมุขงัหรือเนรเทศโดยพลการ 
3) สทิธิในการได้รับการพิจารณาคดีอยา่งเป็นธรรมจากศาลท่ีเป็นอิสระ 
4) สทิธิในการได้รับการสนันิษฐานวา่บริสทุธ์ิ 
5) สิทธิในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ช่ือเสียง ครอบครัว เคหสถานและการ

ติดตอ่สือ่สาร 
6) เสรีภาพในการเดินทางและเลอืกถ่ินท่ีอยู ่
7) สทิธิในการลีภ้ยั 
8) สทิธิในการได้รับสญัชาติและเปลีย่นสญัชาติ 
9) สทิธิในการเลอืกคูค่รองและสร้างครอบครัว 
10) สทิธิในทรัพย์สนิ 
11) เสรีภาพในความคิด มโนธรรม ความเช่ือ หรือการถือศาสนา 
12) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และการได้รับข้อมลูขา่วสาร 
13) สทิธิในการชุมนมุและการรวมกลุม่ 
14) สทิธิในการมีสว่นร่วมทางการเมืองและการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
15) สทิธิในความมัน่คงทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 
16) สทิธิด้านแรงงาน 
17) สทิธิในการพกัผอ่น 
18) สทิธิในมาตรฐานการครองชีพ ได้รับบริการทางสงัคม และหลกัประกนัการวา่งงาน 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/A/015/1.PDF
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19) สทิธิของมารดาและบุตรในการได้รับความคุ้มครองทางสงัคม 
20) สทิธิในการศกึษา 
21) สทิธิในทางวฒันธรรม ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 
ระเบียบสงัคมทัง้ในและระหวา่งประเทศต้องไม่ขดัต่อปฏิญญาบุคคลมีหน้าท่ีต่อชุมชน การ

ใช้สิทธิเสรีภาพต้องเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้ อ่ืน และไม่ขดัต่อหลกัการของสหประชาชาติท่ีห้ามรัฐ 
กลุม่ชน หรือบุคคล ละเมิดสทิธิเสรีภาพตามปฏิญญานี ้อยา่งไรก็ดี ปฏิญญาก็เป็นเพียงกรอบกว้าง ๆ 
เทา่นัน้ การน าไปปฏิบติัอาจขึน้อยูก่บัการตีความของแตล่ะประเทศ เม่ือเป็นดงันี ้UN จึงได้มอบหมาย
ให้คณะท างานไปร่างกติกา (Covenant) และอนุสญัญา (Convention) ฉบบัต่าง ๆ ขึน้ เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในสิทธิต่าง ๆ และเพื่อให้เกิดการผูกพนัและบงัคบัใช้ได้ตามกฎหมาย (คณะกรรมการ
สทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ, 2554) 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration of Human Rights หรือ 
UDHR ) คือการประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมมือระหว่างประเทศท่ีมีความส าคัญในการวาง
กรอบเบือ้งต้นเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน และเป็นเอกสารหลกัด้านสทิธิมนษุยชนฉบบัแรก ซึง่ท่ีประชุม
สมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติ ให้การรับรองตามข้อมติท่ี 217 a (III) เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม     พ.ศ. 
2491 โดยประเทศไทยออกเสียงสนับสนุน"ด้วยเหตุท่ีการยอมรับศักด์ิศรีประจ าตัว และสิทธิซึ่ง
เสมอกนัและไม่อาจโอนแก่กันได้ ของสมาชิกทัง้ปวงแหง่ครอบครัวมนษุย์เป็นรากฐานของเสรีภาพ 
ความยติุธรรม และสนัติภาพในพิภพ 

ด้วยเหตุท่ีการเมินเฉย และดูหม่ินเหยียดหยามสทิธิมนุษยชนได้ก่อให้เกิดการอนัป่าเถ่ือน
โหดร้ายทารุณ ซึ่งได้กระทบกระเทือนมโนธรรมของมนุษยชาติอยา่งรุนแรง และโดยเหตุท่ีได้มีการ
ประกาศปณิธานอนัสงูสดุของสามญัชนวา่ถึงวาระแหง่โลกแล้วท่ีมนษุย์จะมีเสรีภาพในการพูดและ
ในความเช่ือถือ รวมทัง้มีเสรีภาพจากความกลวัและความต้องการ 

ด้วยเหตุท่ีเป็นสิ่งจ าเป็นสิทธิมนุษยชนควรได้รับความคุ้มครองโดยหลกันิติธรรม ถ้าไม่พงึ
ประสงค์ให้มนุษย์ต้องถกูบีบบงัคบัให้หาทางออก โดยการกบฏต่อทรราชและการกดขี่อนัเป็นท่ีพึง่
แหง่สดุท้าย 

ด้วยเหตท่ีุบรรดาประชาชนแหง่สหประชาชาติได้ยืนยนัไว้ในกฎบตัรถึงความเช่ือมัน่ในสิทธิ
มนษุยชนขัน้พืน้ฐานในศกัด์ิศรีและคณุคา่ของตวับุคคล และในความเสมอกนัแหง่สทิธิของ ทัง้ชาย
และหญิง และได้ตดัสนิใจที่จะสง่เสริมความก้าวหน้าทางสงัคมตลอดจนมาตรฐานแห่งชาติให้ดีขึน้ 
ได้มีเสรีภาพมากขึน้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ด้วยเหตท่ีุรัฐสมาชิกได้ปฏิญาณท่ีจะให้ได้มา โดยร่วมมือกบัสหประชาชาติ ซึง่การสง่เสริม
การเคารพและการถือปฏิบติัโดยสากลตอ่สทิธิมนษุยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 

ด้วยเหตุท่ีความเข้าใจตรงกันในเร่ืองสิทธิและเสรีภาพมีความส าคญัยิ่งเพื่อให้ปฏิญาณนี ้
เกิดสมัฤทธิผลอยา่งเต็มเป่ียม 

ดงันัน้ สมัชชาจึงประกาศให้ ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนุษยชนนีเ้ป็นมาตรฐานร่วมกนั
แห่งความส าเร็จ ส าหรับประชาชนทัง้หลายและประชาชาติทัง้ปวง ด้วยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจก
บุคคลทกุผู้ทกุนามและองค์กรของสงัคมทกุหนว่ย โดยการระลกึเสมอ ๆ ถึงปฏิญญานี ้พยายามสัง่
สอนและให้การสอนและให้การศึกษาเพื่อสง่เสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหลา่นี ้และด้วย
มาตรฐานท่ีเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า ทัง้ในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและ
การถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านัน้สากลและได้ผลทัง้ในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และในหมู่
ประชาชนแหง่ดินแดนท่ีอยูภ่ายใต้ดลุอาณาของรัฐสมาชิกดงักลา่ว" 

นอกจากเจตนารมณ์ท่ีปรากฏในค าปรารภของปฏิญญา หลกัการเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน
ส าคญั ทัง้หมด 30 ประการท่ีปรากฏในปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน ซึง่มีหลกัการหลายข้อ
ท่ีมีเนือ้หาให้การสนบัสนนุตอ่ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านสทิธิท่ีเก่ียวข้องใน
การเลอืกคูค่รองและสร้างครอบครัว ของกลุม่คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท่ีสมควรได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามหลกัของกฎหมาย โดยมีหลกัการหลายข้อ ท่ีสนบัสนนุหลายหลกัการอนัได้แก่ 

หลกัการข้อท่ี 6 ทกุคนมีสทิธิท่ีจะได้รับการยอมรับวา่เป็นบุคคลในกฎหมายไม่วา่ ณ ท่ีใด 
หลกัการข้อท่ี 7 ทกุคนตา่งเสมอกนัในกฎหมายและชอบท่ีจะได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายเทา่เทียมกนัโดยปราศจากการเลอืกปฏิบติัใดๆ ทกุๆ คนชอบท่ีจะได้รับการคุ้มครองอยา่ง
เสมอหน้าจากการเลอืกปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการลว่งละเมิดปฏิญญานี ้และตอ่การยยุงสง่เสริมให้
เกิดการเลอืกปฏิบติัเช่นนัน้ 

หลกัการข้อท่ี 10 บุคคลชอบท่ีจะเท่าเทียมกันอย่างบริบูรณ์ในอันท่ีจะได้รับการพิจารณา
อย่างเป็นธรรมและเปิดเผยโดยศาลซึ่งเป็นอิสระและไร้อคติ ในการวินิจฉัยชีข้าดสิทธิและหน้าท่ี 
ตลอดจนข้อท่ีตนถกูกลา่วหาใด ๆ ทางอาญา  

หลกัการข้อท่ี 16 วา่ด้วยเร่ืองการสมรส  (1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แล้ว มีสทิธิ
ท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้างครอบครัวโดยไม่มีการจ ากัดใดๆ เน่ืองจากเชือ้ชาติ สญัชาติ หรือศาสนา 
บุคคลชอบท่ีจะมีสทิธิเทา่เทียมกันในเร่ืองการสมรส ในระหวา่งการสมรสและในการขาดการสมรส 
(2) การสมรสจะกระท าได้ก็โดยความยินยอมอย่างเสรี และเต็มใจของคู่บา่วสาวผู้ตัง้ใจจะกระท า
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การสมรส (3) ครอบครัว คือ กลุม่ซึ่งเป็นหน่วยธรรมชาติและพืน้ฐานของสงัคมและชอบท่ีจะได้รับ
การคุ้มครองโดยสงัคมและรัฐ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี ้จึงเป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความส าเร็จ ส าหรับ
ประชาชนทัง้หลายและประชาชาติทัง้ปวง ด้วยจุดประสงค์ท่ีจะให้ปัจเจกบุคคลทุกผู้ทุกนามและ
องค์กรของสงัคมทุกหน่วย โดยการระลกึเสมอ ๆ  ถึงปฏิญญานี ้พยายามสัง่สอนและให้การศกึษา
เพื่อสง่เสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหลา่นี ้และด้วยมาตรการท่ีเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า 
ทัง้ในและระหวา่งประเทศ เพื่อให้ได้มาซึง่การยอมรับและการถือปฏิบติัตอ่สทิธิเหลา่นัน้สากล และ
ได้ผลทัง้ในหมู่ประชาชนของรัฐสมาชิกเอง และหมู่ประชาชนแหง่ดินแดนท่ีอยูภ่ายใต้ดลุอาณาของ
รัฐสมาชิกดงักลา่ว เป็นอ านาจอนัชอบธรรม ซึง่ความถกูต้องชอบธรรมนัน้มีท่ีมาจากการเคารพซึ่ง
กนัและกนั การใช้สทิธินัน้ เราใช้ได้เทา่ท่ีไม่ไปละเมิดในสทิธิของผู้ อ่ืน เช่น เคารพในสทิธิขัน้พืน้ฐาน 
ซึ่งถือว่าเป็นความจ าเป็นของชีวิต ซึ่ง สิทธิมนุษยชนนัน้เป็น สิทธิขัน้พืน้ฐานท่ีมนุษย์เกิดมาพร้อม
กับความเท่าเทียมกันในแง่ของศกัด์ิและสิทธ์ิ เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี โดยไม่ค านึงถึงความ
แตกตา่งในเร่ืองเชือ้ชาติ สผิีว อาย ุศาสนา ภาษา และสถานภาพ ทางกายภาพและสขุภาพ รวมทัง้
ความเช่ือทางสงัคม การเมือง ชาติก าเนิดเหลา่นี ้คือสทิธิท่ีมีมาแตก่ านิด ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ 
เช่น สทิธิในร่างกาย สทิธิในชีวิต เป็นต้น 

สิทธิมนุษยชนมีความส าคัญในฐานะอารยธรรมโลก นับเป็นความฉลาดของมนุษย์ท่ี
พยายามวางระบบคิดเพื่อให้คนทัง้โลกเกิดความตระหนกัรู้และคิดค านึงถึงคุณค่าของความเป็น
มนุษย์ นับแต่ขัน้พืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ ศักด์ิศรี ชาติก าเนิด รวมทัง้ระบบสิทธิต่าง ๆ ท่ีมี
พืน้ฐานมาจากความชอบธรรม ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาในเร่ืองของสิทธิในการ
สมรสของบุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน  อันเป็นความชอบธรรมท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานแห่งสิทธิโดยก าเนิด 
สิทธิตัง้แต่เกิด การให้ความส าคญักับค าวา่ ชีวิต ว่าโดยพืน้ฐานแล้ว มนุษย์และสตัว์โลกทัง้หลาย
ล้วนต้องการปัจจยัในการด ารงชีวิตด้วยกันทัง้นัน้ นบัแตปั่จจยัขัน้พืน้ฐานท่ีวา่ด้วยอาหาร ยารักษา
โรค ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่มห่ม การด ารงเผ่าพันธ์ุ การมีชีวิตรอด ฯลฯ ความต้องการขัน้พืน้ฐาน
เหลา่นี ้นบัเป็นปัจจยัส าคญักบัชีวิตเป็นท่ีสดุ และเหมือนกนัทัง้มนษุย์และสตัว์ ซึง่สทิธิดงักลา่วหาก
เป็นความชอบธรรมของมนษุย์ก็คือ สทิธิมนษุยชน ทัง้ มนษุย์กบัมนษุย์ มนษุย์กบัสงัคม มนษุย์กับ
ธรรมชาติ และแม้แต่กับสตัว์ การค านึงถึงสิทธิขัน้พืน้ฐานมีความจ าเป็นอยู่เสมอ เหลา่นีน้บัเป็น
ความส าคญัของสิทธิมนุษยชนท่ีสงัคมโลกต่างให้ความตระหนกั การค านึงถึงสิทธิดงักลา่ว จะถือ
เป็นบนัไดก้าวไปสูค่วามยติุธรรมทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศท่ีจะ
ด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ร่วมกนั 
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ประเทศไทยได้ให้สตัยาบนัปฏิญญาสากลวา่ด้วยสทิธิมนษุยชน ตัง้แต ่พ.ศ.2491 ในฐานะ 
ท่ีเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยประเทศสมาชิกต่างมีเจตจ านงประการส าคัญว่า การ
คุ้มครองสทิธิมนษุยชนอยา่งมีประสทิธิภาพ 

เม่ือประเทศไทยได้เข้าร่วมรับรอง "ปฏิญญาสากลวา่ด้วยสิทธิมนษุยชน" ของสมชัชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติ ซึ่ง เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ดังนัน้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จึงได้ก าหนดเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนตระหนักใน
ความส าคญัของสิทธิมนษุยชน และเป็นแนวทางปฏิบติัต่อกนัในฐานะเพื่อนมนษุย์อย่างเทา่เทียม
กนั โดยตระหนกัวา่ทกุคนมีสิทธิในชีวิต มีสทิธิในการยอมรับนบัถือ และมีสทิธิในการด ารงชีวิตและ
พฒันาตนเองตามแนวทางท่ีถกูต้องนัน้เอง ตามบทบญัญัติเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชน รัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 จากกรณีการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกนั ก็มี
ความจ าเป็นต่อการน ากฎหมายเข้าสูก่ระบวนการ โดยองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อด าเนินการ 
ในกรณีท่ีไม่มีการด าเนินการตามท่ีเสนอ ต้องจัดให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 
ตลอดจนสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน และองค์การอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชนของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับความคิดเร่ืองประชากรในประเทศทุกคนมีสถานภาพและบทบาทของตนเอง บุคคลต้องแสดง
บทบาทให้สอดคล้องประสานกับสถานภาพของตนเอง นอกจากนีทุ้กคนยงัมีสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าท่ีต้องปฏิบติัซึง่กฎหมายจะก าหนดไว้ ทกุคนควรให้ความส าคญักบัสิทธิมนษุยชนอันเป็นสิทธิ
ขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ เพื่อจะได้ปกปอ้งคุ้มครองตนเองและผู้ อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมอยา่งสงบ
สขุ (คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ, 2554) 
 แนวคิดสิทธิมนุษยชนจึงมีความส าคญัมากในสงัคมไทย เป็นท่ีแน่นอนและทราบกันดีอยู่
แล้วว่าสังคมไทยปัจจุบันเน้นความส าคัญของสังคมท่ีให้ความส าคัญกับความเท่าเทียม  ซึ่ง
ปรากฏการณ์ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีมาพร้อมกบัเงื่อนไขของกติกาของรัฐ ท าให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนขึน้โดยในท่ีนีจ้ะขอกลา่วถึงสิทธิมนุษยชนซึง่เป็นผลมาจากการพยายาม
ก้าวไปสูส่ิทธิต่างๆของบุคคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ท่ีมีประสิทธิภาพต่อสงัคม โดยได้ใช้
กฎหมายโดย  ให้ความส าคญักบั   ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ ซึง่เป็นสิง่ท่ีติดตวับุคคลมาตัง้แต่เกิดท่ี
ทกุคนต้องปฏิบติัตอ่กันอยา่งให้เกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ ดงัท่ีปรากฏในค าปรารภของปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท่ีว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ เสรีภาพ และเสมอภาคกัน จึงควร
ปฏิบติัต่อกันฉันท์พ่ีน้อง หรืออีกนยัหนึ่งคือการปฏิบติัต่อกันอย่างไม่ให้เกียรติไม่ค านึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์ คือการละเมิดสทิธิมนษุยชนนัน่เอง โดยท่ีต้องมีการไม่เลอืกปฏิบติั ถึงแม้วา่คนเรา
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เกิดมา จะมีความแตกต่างกันในเร่ือง ฐานะ ความเป็นอยู่ การศึกษา เพศ ศาสนา หรือความ
บกพร่องของร่างกาย แต่ภายใต้การคุ้มครองโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมาย เราต้องไม่อาศยัความ
แตกต่างเหลา่นีม้าเป็นสาระส าคญัในการปฏิบติัหรือจ ากัดสิทธิหรือกีดกันบุคคลบางกลุม่ เช่น ไม่
อนญุาตให้คนอ้วนเรียนพยาบาล ถือเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชนจากการเลอืกปฏิบติั 
 นอกจากนีจ้ากการปฏิบติัต่อบุคคลต้องค านึงถึง ความเสมอภาค กลา่วคือ หากบุคคลอยู่
ในสถานการณ์ท่ีไม่เทา่เทียมกนั ด้วยเหตจุากความแตกตา่ง อาทิ เผา่พนัธ์ุ สผิีว เพศ ภาษาสญัชาติ
เชือ้ชาติ ชนชัน้ เป็นต้น ก็ต้องมีการปฏิบัติต่อบุคคลให้เสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน แบ่งแยก
ไม่ได้  สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบ่งแยกได้หรือไม่มีล าดับชัน้ สิ่งใดท่ีบัญญัติให้เป็นสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย บุคคลเข้าถึงสิทธินัน้โดยเสมอภาคกัน อีกทัง้ต้องเน้นความเป็น
สากล สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองสากลท่ีทุกคนมีเหมือนกันหมดไม่สามารถถอนจากผู้หนึ่งแล้วถ่าย
โอนหรือเพิ่มเติมให้ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะได้ ดงันัน้ การสร้างหลกัประกันแก่ประชาชนว่าจะได้รับ
การปกปอ้งคุ้มครองตามหลกั สทิธิมนษุยชน ดงักลา่ว จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐโดยตรงในการท่ีจะต้อง
ปฏิบติัรับรองสทิธิของประชาชนเอาไว้ในรัฐธรรมนญูหรือในกฎหมายเพื่อให้มีผลบงัคบัใช้อยา่งเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนอยา่งแท้จริง 

การใช้แนวคิดสทิธิมนษุยชนมีปรากฏอยู่ในกฎหมายรัฐธรรมนญูของไทย โดยท่ีมาตรา 15 
แหง่พระราชบญัญัติคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ได้บญัญัติอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติไว้ประการหนึง่คือ การสง่เสริมการเคารพและการปฏิบติัตาม
หลกัสทิธิมนษุยชนทัง้ในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ การตรวจสอบและรายงานการกระท า
หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรืออนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ดังนัน้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท าเอกสารชุด "แนวทางปฏิบัติและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ" ขึน้ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงมาตรฐานตา่ง ๆ ด้านสทิธิ
มนษุยชน ซึง่เป็นท่ียอมรับโดยสากล เพื่อน ามาสร้างเสริมให้เกิดการเคารพ คุ้มครอง สทิธิ เสรีภาพ 
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ในประเทศไทยต่อไป (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 
2554) 
 แนวความคิดสิทธิมนุษยชนจึงหมายความถึงสิทธิความเป็นมนุษย์หรือสิทธิในความเป็น
คน สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิเชิงคุณธรรม (Moral Right) บนหลกัการความเช่ือมั่นในคุณค่าและ
ความดีงามของมนษุย์เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานในการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ซึง่มีลกัษณะสากล โดยท่ี
สทิธิมนษุยชนอาจขดัแย้งหรือสอดคล้องกับสิทธิตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึง่ก็ได้ แต่
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โดยหลกัการท่ีถูกต้องแล้วกฎหมายใด ๆ ท่ีบัญญัติขึน้ไม่ควรขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนษุยชนซึง่เป็นกฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวกบัสทิธิมนษุยชนแม้วา่สทิธิมนษุยชนเป็นสิง่ท่ีเกิด
มาพร้อมกับมนุษย์ทุกคน และเป็นสิทธิเชิงคุณธรรมท่ีทุกสงัคมควรสง่เสริม แต่ทศันคติบางอย่าง
ของมนุษย์ท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชน อาจเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศ (สกล สกลเดช, 2541: 6-10) ซึ่งกระบวนการเรียกร้องสิทธิการแต่งกายของสาวประเภท
สองในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีหลกัเกณฑ์ของการเรียกร้องสิทธิตามหลกัแนวคิดสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งวางอยู่บนหลกักฎหมายท่ีถูกต้องเหมาะสม และใช้สิทธิตามกฎหมายอันชอบธรรม
ดงักลา่ว มาเป็นหลกัการส าคญัเพื่อวตัถปุระสงค์ของกิจกรรมครัง้นี ้
 จะเห็นได้วา่ประเด็นเร่ืองสทิธิมนษุยชนนัน้มีความส าคญัมากจึงอยากให้ประเด็นเร่ืองสิทธิ
มนษุยชนนัน้เป็นประเด็นท่ีควรมุ่งศกึษาท าความเข้าใจในวงกว้างมากขึน้ โดยอิงอยูก่บัพืน้ฐานของ
ความชอบธรรม เพราะในโลกของเรายงัมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ในทุกมุมมองของโลกและ
สทิธิมนษุยชนนัน้เก่ียวข้องกบัสิทธิเสรีภาพของคนทกุคนท่ีอยู่รวมกันในสงัคม และยงัเก่ียวข้องกับ 
ระบบการศกึษาของไทยท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคม ท่ีเป็นพืน้ฐานของหลกัการท่ีมุ่งไปสูป่ระชาธิปไตยและ
พฒันาสงัคมให้มีความสงบสขุและเจริญ หากว่ามนุษย์รู้จักและเข้าใจยอมรับและเคารพในสิทธิ
มนุษยชนของกันและกัน ซึ่งแนวคิดสิทธิมนุษยชน ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการศึกษารูปแบบและ
ขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต   ครัง้นีเ้ป็นอย่างมากเพราะ
สามารถสนับสนุนวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการให้คุณค่าความเป็นมนุษย์ตามเพศสภาพท่ี
สงัคมไทยมีผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ท่ีมีความรักใคร่ตามปกติไม่แตกตา่งจากบุคคลทัว่ไป ซึง่
สิทธิการเลือกคู่ครองนัน้วางอยู่บนพืน้ฐานทางกฎหมายของไทยท่ีถูกต้องชัดเจน ซึ่งแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตได้อยา่งมีความเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับแนวคิดสิทธิและความเสมอภาคของบุคคลใน
กฎหมายไทย 

รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 5 ได้ให้ความคุ้มครองบุคคล
ในหลกัทัว่ไปว่าประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหลา่ก าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครอง
แห่งรัฐธรรมนูญนีเ้สมอกนั และมาตรา 30 ได้วางหลกัเร่ืองสิทธิและความเสมอภาคของบุคคลวา่
บุคคลยอ่มเสมอกนัในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเทา่เทียมกนัชายและหญิงมี
สทิธิเทา่เทียมกนั 
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การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ิน
ก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขดัตอ่บทบญัญัติแหง่รัฐธรรมนญู จะกระท ามิได้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 หมวด 2 เงื่อนไขการสมรส ได้ระบุไว้ว่า 
มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม ความเสมอ
ภาคของบุคคลในสงัคมโดยเฉพาะในทางกฎหมายไม่วา่เพศใดก็ควรได้รับการปฏิบติัท่ีไม่แตกต่าง
กัน การกีดกันบุคคลรักเพศเดียวกันให้พ้นจากกรอบของกฎหมายครอบครัว โดยเฉพาะเร่ืองท่ีว่า
ด้วยการสมรสของบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ5 หมวด 2 เงื่อนไขการ
สมรส มาตรา 1448 การสมรสจะท าได้ตอ่เม่ือชายและหญิงมีอายุสบิเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แตใ่นกรณี
ท่ีมีเหตอุนัสมควร ศาลอาจอนญุาตให้ท าการสมรสก่อนนัน้ได้ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 ลกัษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา 
สว่นท่ี 1 สภาพบุคคล มาตรา 15 ได้มีการบญัญัติไว้ว่า การเลือกปฏิบติัจากกรณีดงักลา่วนัน้ ถือ
เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลท่ีส าคัญของสงัคมไทยประการหนึ่งเน่ืองจากตามหลักการขอ ง
รัฐธรรมนญูแล้วบุคคลรักเพศเดียวกนัก็ต้องถือวา่เป็นบุคคลหนึง่ท่ีมีสทิธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับ
ชายหญิงอ่ืนๆ เพราะบุคคลเหลา่นีก็้มีสภาพบุคคล สภาพบุคคลย่อมเร่ิมแต่เม่ือคลอดแล้วอยู่รอด
เป็นทารกและสิน้สุดลงเม่ือตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่างๆ ได้ หากว่าภายหลงั
คลอดแล้วอยูร่อดเป็นทารก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 มีความชัดเจนอย่างยิ่งในเร่ือง
ดังกล่าว และในขณะท่ีมีสภาพบุคคลก็เป็นสิ่งท่ีเพียงพอแล้วท่ีจะก าหนดให้บุคคลกลุ่มนีมี้สิทธิ
ต่างๆได้ตามกฎหมาย ดงันัน้การกีดกันไม่ให้บุคคลรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสจึงถือว่าเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลเหล่านี ้ซึ่งพวกเขาต่างก็มีสิทธิท่ีจะได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกบัหญิงหรือชายปรกติเหมือนกัน 

ในปัจจุบนัมกัจะมีการคิดวา่การแตง่งานของบุคคลเพศเดียวกนัเป็นเร่ืองใหม่ แตท่ี่จริงแล้ว
การแต่งงานท่ีถูกกฎหมายของบุคคลเพศเดียวกันเกิดขึน้ครัง้แรกในอาณาจักรโรมัน ในสมัย
กษัตริย์ Augustus เม่ือ 27 ปีก่อนคริสต์ศกัราชแล้ว และถ้าให้เก่าแก่กวา่นัน้ต้องย้อนไปเม่ือ 2,400-
2,500 ปีก่อนคริสต์ศกัราช มีการสร้างสสุานให้ Khnumhotep และ Niankhknum คู่รักชายรักชาย
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ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นข้ารับใช้ของกษัตริย์อียิปต์ในสมัยราชวงศ์ท่ี 5 ได้อยู่คู่กันอย่างสงบสุข ส่วนใน
ประวติัศาสตร์ยคุใหม่ ประเทศเร่ิมขึน้ท่ีประเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ.1989 

 เม่ือรัฐธรรมนญูของไทยก าหนดวา่ ชายและหญิงมีสทิธิเทา่กนัแล้วนัน้ อ านาจในการเลอืก
คู่ครองย่อมมีอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม และสมควรจะได้รับสิทธิไม่แตกต่างจากคู่
สมรสชายหญิงตามกฎหมายด้วย แต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้รัฐธรรมนูญจะมีแนวคิดสิทธิ
มนุษยชนดงักลา่ว แต่ก็ไม่ได้ให้สิทธิทางกฎหมายส าหรับบุคคลท่ีประสงค์จะสมรสอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ปรากฏการณ์ทางกฎหมายดงักลา่วจึงเป็นลกัษณะท่ีขดัต่อแนวคิดสิทธิมนุษยชน 
และรัฐธรรมนูญไทย ท่ีไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิดังกล่าวเอาไว้ จึงเป็นท่ีมาของการอธิบายว่า การท่ี
กฎหมายไม่อนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกัน สมรสได้ตามกฎหมายนัน้ มีความขัดแย้งต่อการ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเอง และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและ
แนวคิดสทิธิมนษุยชน 

ถึงแม้กฎหมาย จะรับรองสทิธิของผู้ รักร่วมเพศในอนาคต ข้างหน้าก็ตาม ก็มิได้หมายความ
ว่าปัญหาต่าง ๆ  จะหมดไป ตรงกันข้าม การแก้ไขกฎหมายให้ยอมรับสถานะของผู้ รักร่วมเพศมาก
ขึน้ กลบัเป็นจุดเร่ิมต้นของปัญหาอ่ืนท่ีจะตามมาอยา่งน้อยท่ีสดุกฎหมายครอบครัวในปัจจุบนัเอง
จะได้รับความกระทบกระเทือนใน หลายๆ ส่วน นอกจากนี ้กฎหมายอ่ืน  ๆ ก็จะได้รับความ 
กระทบกระเทือนไปด้วย บางทีถึงกับกลวัไปว่าชายจะเปลี่ยนเพศเป็นหญิงเพื่อจะได้ไม่ถูกเกณฑ์
ทหาร เป็นต้น อย่างไรก็ดี การจะแก้ไข กฎหมายหรือไม่นัน้ จ าต้องค านึงถึงปัจจัยอ่ืน  ๆ 
ประกอบด้วย เช่นขนบธรรมเนียม และแนวปฏิบติัของคนในสงัคมทัศนคติโดยทั่วไป ของคนใน
สงัคมเก่ียวกบัการรักร่วมเพศ ตลอดทัง้ผลท่ีจะตามมาจาก การแก้ไขกฎหมายวา่มีผลตอ่สงัคมมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งปัจจัยทางสงัคมนบัว่ามีความส าคญัมากต่อการแก้ไขกฎหมาย เพราะกฎหมาย 
และสงัคมเป็นของคู่กัน ไม่อาจจะแยกอนัใดอนัหนึ่งโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่ออีกอนัหนึง่ได้ 
(จุมพล สายสนุทร,2557) 

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้มีการระบุข้อบัญญัติทางกฎหมายและสิทธิของผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศเลย เน่ืองจากยดึถือเพศเพียง ชายและหญิง เทา่นัน้ ซึง่ในสภาพสงัคมปัจจุบนั
นัน้สงัคมไทยมีกลุม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศท่ีชัดเจนมาก แต่คู่รักเพศเดียวกันกลบัไม่มีสิทธิ
ใดๆ ตามกฎหมาย  การจัดท ากฎหมายเพื่อผู้ มีความหลากหลายทางเพศ จึงต้องใช้หลกัของสิทธิ
มนษุยชน ท่ีไทยให้การรับรองมาเป็นแนวทางในการจดัท ากฎหมายตอ่ไป โดยต้องอยูใ่นบริบทของ
สงัคมไทย การจัดท ากฎหมายใหม่ๆจึงมีความจ าเป็นต้องใช้ลกัษณะวิธีท่ีเป็นการขบัเคลื่อนทาง
สงัคม ซึ่งถือเป็นวิธีการท่ีส าคญัและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวเพื่อให้เกิดการแต่งงาม
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ตามกฎหมายของผู้ รักเพศเดียวกัน ให้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้องซึ่งได้อธิบายด้วยแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกบัการขบัเคลือ่นทางสงัคมดงันี ้

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการขับเคล่ือนทางสังคม 
 

2.4.1 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social Movement) 
ในปัจจุบัน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้มีพัฒนาการไปตามล าดับขัน้และตาม

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ การเปลีย่นแปลงในรูปแบบของขบวนการนีท้ าให้เกิดขบวนการเคลือ่นไหวทาง
สงัคมรูปแบบใหม่ขึน้ ทางผู้ศึกษาได้ทบทวนงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องและสรุปความหมายของค าว่า
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมซึง่เป็นจุดเร่ิมต้นของพฒันาการอนัน าไปสูข่บวนการรูปแบบใหม่ ซึง่
มีผู้ให้นิยามและความหมายดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1.1 ความหมายของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคม (Social Movement) 
ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม คือ การท่ีฝูงชนจ านวนมากรวมตวักันกระตุ้นและ

สร้างกระแสให้เกิดการรวมกลุม่ได้แสดงออกถึงความต้องการของกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพ
ให้ฝ่ายตรงข้ามสะดุ้งหวาดกลวัและเร่งเร้าให้บุคคลอ่ืนท่ีอยูภ่ายนอกเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเข้า
ร่วมกระบวนการ (สวุิทย์ รุ่งวิสยั, 2542: 1)  

ใจ อึ๊งภากรณ์ (2549: 10) ได้พูดถึงขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในแง่มุมของ
สงัคมไทย โดยสรุปได้วา่ การเคลือ่นไหวทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยเกิดจากความไม่เทา่เทียม
ของชนชัน้ ความเหลื่อมล า้ทางสงัคมจึงท าให้เกิดขบวนการการต่อสู้ เรียกร้องความเป็นธรรมขึน้
โดยผา่นการแสดงออกจากคนท่ีเป็นกลุม่คนท่ีมีเปา้หมายหรือวตัถปุระสงค์เดียวกันท่ีสว่นใหญ่เป็น
กลุม่คนใช้แรงงานท่ีมีฐานะทางสงัคมระดบัรากหญ้า ซึง่พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมและสิทธิ
ท่ีพงึได้รับจากผู้ เป็นรัฐตลอดจนมีกิจกรรมร่วมกันภายในกลุม่เพื่อแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมายอันหนึ่ง
อนัเดียวกนั 

จะเห็นได้วา่ทัง้สวุิทย์ รุ่งวิสยัและ ใจ อึ๊งภากรณ์ ได้ให้ค านิยามและความหมายของ
ค าว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมใกล้เคียงและไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถอธิบายว่า 
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมคือการรวมกลุม่กันของคนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือทดัเทียมใน
สงัคมและมีเปา้หมายเดียวกนัและแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมือนกันเพื่อให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้
ไว้โดยไม่สนใจอ านาจรัฐหรือมีการต่อต้านรัฐด้วย สว่นใหญ่เป็นการกระท าท่ีแสดงออกทางด้าน
การเมือง 
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รูปแบบของการเคลื่อนไหวทางสังคมได้เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปมากขึน้จากการ
แสดงออกเพื่อใช้ในทางการเมืองเพียงอย่างเดียวก็แพร่ขยายประเด็นการเคลื่อนไหวเพิ่มขึน้ 
เรียกว่าเป็นพฒันาการการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโลก ผู้ศึกษาได้หาความหมาย
และท่ีมาของพฒันาการการเคลือ่นไหวทางสงัคมจากรูปแบบเก่าไปยงัรูปแบบใหม่  

การเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ มีรากฐานมาจากแนวคิดเร่ืองการเคลือ่นไหว
ทางสงัคม (Social Movement) ซึง่มีผู้ให้นิยามความหมายไว้มากมาย เช่น “เป็นขบวนการของการ
พยายามท่ีจะเปลีย่นแปลง”(ศิริพร โคตะวินนัท์, 2543: 7) หรือนิยามไว้วา่ “ เป็นการปฏิสมัพนัธ์ของ
บุคคลท่ีต้องการควบคุมป้องกัน หรือส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมซึ่งใน
ขบวนการมีปัจเจกและเป้าหมายเป็นองค์ประกอบ (Bert Klandermen อ้างถึงใน ศิริพร โคตะ
วินนัท์,2543:7)  

สนุทร คุณชัยมัง (2551:10) ให้นิยามความหมายของขบวนการทางสงัคมรูปแบบ
ใหม่ ไว้วา่ “ เป็นการเคลือ่นไหวท่ีไม่ประสงค์จะโค่นล้มอ านาจรัฐ แตจ่ะขดัแย้ง ตอ่รอง จดัระเบียบ
ใหม่กบัรัฐ ชูแนวคิดแบบอยูร่่วมกันเคารพความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิต เพศ วยั ความคิด 
และวฒันธรรมเคลื่อนไหวในการสร้างจิตส านึก จริยธรรม ไม่ใช่มีแต่เพียงเศรษฐกิจและการเมือง
เช่นเดิม สร้างประเด็นผลประโยชน์ร่วมของมนุษยชาติ เช่น สิทธิสตรี ชนสว่นน้อย สภาพแวดล้อม
โลก การควบคุมทุนการเงินโลก หรือการคัดค้านโลกาภิวัตน์ /เน้นการสร้างเครือข่ายและ
องค์ประกอบอ่ืน ศาสนา ความเช่ือ ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการสร้างวฒันธรรมระดบัรากหญ้า มา
เช่ือมโยงด้วยรูปแบบการแสดงออกการตอ่สู้ ท่ีหลากหลาย” 

เช่นเดียวกันกับไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2544:11) ท่ีให้นิยามว่า “ ขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่จะไม่คอ่ยสนใจพูดถึงรัฐบาลแตส่นใจพดูถึงการปกครองท่ีมีพืน้ท่ี
ให้กับเสรีของประชาชนมากขึน้ ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนลง นั่นคือ กระบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่เรียกร้องการปกครองมิติของความเป็นมนษุย์มากขึน้” 

จุดก าเนิดส าคญัของส านกั “ขบวนการทางสงัคมใหม่” มาจากการวิพากษ์ทฤษฎี
การระดมทรัพยากรว่า สนใจเฉพาะการตอบค าถามว่าขบวนการทางสังคมเกิดขึน้อย่างไร 
ขณะเดียวกันก็วิพากษ์ทฤษฎีมาร์กซิสต์ ว่ามีข้อจ ากัดในการอธิบายปรากฏการณ์/ขบวนการทาง
สงัคมใหม่ๆ เช่น ขบวนการสิ่งแวดล้อม ขบวนการสิทธิสตรีและอตัลกัษณ์ทางเพศสภาพ ท่ีเกิดขึน้
ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 และ 1970 ซึง่ได้ท าให้เกิดค าถามในหมู่นกัทฤษฎีในยโุรปกลุม่หนึง่วา่ เหตุ
ใดจึงเกิดขบวนการซึง่มิได้มีฐานจากความขดัแย้งทางชนชัน้เหลา่นีข้ึน้มาอย่างกว้างขวาง (ผาสกุ 
พงษ์ไพจิตร, 2544: 23) และการเปลีย่นแปลงทางสงัคมในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ก็ได้ท าให้
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เกิดค าถามกับจุดเน้นของการวิเคราะห์ความขดัแย้งซึ่งอยู่ท่ีความสมัพนัธ์ระหว่าง “ทุน-แรงงาน” 
หรือความขดัแย้งท่ีตัง้อยู่บนฐานของการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ อันเป็นลกัษณะส าคญั
ของขบวนการทางสงัคมแบบเก่า (Old Social Movement)  

Alberto Melucci (ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2544: 25) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงการก่อตวัขึน้ของ
ปรากฏการณ์ความขดัแย้งทางสงัคมหลงัสมัยใหม่เหลา่นี ้และเห็นว่าทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์ท่ีใช้
อธิบาย คือ ทฤษฎีทางชนชัน้และทฤษฎีแนวการกระท ารวมหมู่ของส านกัอเมริกา หรือทฤษฎีการ
ระดมทรัพยากรนัน้มีข้อจ ากดั เน่ืองจากสนใจแต่เพียงองค์กรการเคลื่อนไหว, ยุทธศาสตร์, ยุทธวิธี 
และความส าเร็จหรือความล้มเหลว การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของขบวนการทางสงัคมโดย
นกัทฤษฎีซึ่งอธิบายภายใต้ทฤษฎีสงัคมศาสตร์เท่าท่ีมีอยู่จึงให้ค าตอบได้เพียงว่าขบวนการทาง
สงัคมเกิดขึน้ “อยา่งไร?” แตไ่ม่อาจให้ค าตอบได้วา่ “เหตใุด” หรือ “ท าไม?” ขบวนการทางสงัคมจึง
เกิดขึน้ การตระหนักถึงความไม่เพียงพอของแนวการวิเคราะห์แบบชนชัน้ดัง้เดิมนีเ้อง ได้เป็น
จุดเร่ิมต้นท่ีส าคญัของกรอบการวิเคราะห์ของส านกัคิดท่ีเรียกวา่ “ขบวนการทางสงัคมใหม่”  

นอกจากนี ้Offe (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2544: 27) ยังได้กล่าวว่า ในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ระบบการเมืองจ าเป็นต้องเพิ่มการควบคุมระบบเศรษฐกิจ และตรงพืน้ท่ีรอยต่อ 
ระหวา่งระบบการเมืองกบัสว่นของสงัคมประชาซึง่ยงัไมไ่ด้ ถกูท าให้เป็น “การเมือง” “พืน้ท่ีสเีทา” ท่ี
ก าลงัจะกลายเป็น “สว่นการเมือง” นีเ้อง ท่ีขบวนการทางสงัคมได้ปรากฏตวัขึน้มา ขบวนการทาง
สงัคมเป็นปรากฏการณ์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน และ/หรือขบวนการทางสงัคมคือตัวกระท าการทาง
สงัคมซึง่ช่วยท าให้พืน้ท่ีอันเป็น ของสงัคมประชาได้เป็น “การเมือง” กลา่วอีกนยัหนึง่คือ ขบวนการ
ทางสงัคมช่วยท าให้ระบบการเมืองขยายกิจกรรม ไปสู่สงัคมประชา และท าให้ระบบการเมือง
สามารถปรับตวัเข้ากบัการท้าทายใหม่ท่ีเป็นผลพวงมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม 

ทัง้นีใ้น 2 ทศวรรษท่ีผ่านมาขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากขบวนการทางสงัคมแบบเดิม กลา่วคือ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบเดิมมีรากฐานมา
จากชนชัน้เช่น โครงสร้างทางสงัคมและการสร้างพืน้ท่ีให้กบัตวัเองในสงัคมเพื่อต้องการการยอมรับ 
และอยู่ร่วมกันอยา่งเทา่เทียมของคนในสงัคมมีความหลากหลายในประเด็นต่าง ๆ  เช่น การแสดง
ตวัตนของกลุม่คนเพื่อต้องการสิทธิในความเป็นคนท่ีจะได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกันจากรัฐบาล 
การตอ่สู้เพื่อความเป็นธรรมและเทา่เทียมในสทิธิของประชากร มีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ืองยาวนาน 
จากระดับพืน้ท่ีสู่ภูมิภาคและในระดับประเทศ เพื่อต้องการให้รัฐเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ตดัสนิใจ ในการด าเนินงานโครงการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ประชาชนบนพืน้ฐานด้านสทิธิของประชาชน 
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2.4.1.2 ความส าคญัของรูปแบบขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหม่ 
ลกัษณะเด่นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่คือ ความสามารถใน

การประสาน เช่ือมโยงชีวิตประจ าวนัเข้ากบัการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดับโลก นั่นคือมีลกัษณะของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงในวงกว้างโดยรวมเอาเร่ืองส่วนตัว เช่น 
ความสมัพันธ์ระหว่างเพศ ความยากจนหรือราคาผลผลิตตกต ่า กับเร่ืองส่วนรวม เช่น ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เข้าไว้ด้วยกันในการเคลื่อนไหวเรียกร้องท่ีต้องการสร้างนิยาม ความหมายชุดใหม่
ให้กับสิ่งท่ีเคลื่อนไหวเรียกร้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิยามความหมายของสิ่งท่ีเรียกว่า“การเมือง” 
และ “สงัคมโลก” ให้ก้าวไกลไปจากเดิมท่ีด ารงอยู ่ (ไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬาร, 2543: 9) นอกจากนี ้
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ยงัปฏิเสธวิธีการใช้ความรุนแรง ขณะเดียวกนัเปา้หมาย
ของการตอ่สู้เรียกร้องก็ไม่ใช่เพื่อการช่วงชิงอ านาจรัฐ ดงัท่ีนิยมคิดหรือกระท ากนัในแวดวงการเมือง
แบบเก่า ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่คือ ตวัอยา่งรูปหนึง่ของการเมืองแบบใหม่หรือ
การเมืองภาคประชาชน ในฐานะท่ีเป็นตัวแสดงหรือผู้ กระท าทางการเมืองแบบหนึ่ง ขบวนการ
เคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่จึงไม่คอ่ยสนใจพูดถึงรัฐบาลแต่สนใจพูดถึงการปกครองท่ีมีพืน้ท่ี
ให้กับเสรีกับประชาชนมากขึน้ ลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนลง นั่นคือ กระบวนการ
เคลื่อนไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่เรียกร้องการปกครองมิติของความเป็นมนุษย์มากขึน้ กลา่วคือ
เป็นการปกครองท่ีให้ความสนใจ เอาใจใส่กับประชาชนในฐานะท่ีเป็นมนุษย์มากขึน้ไม่ใช่เพียง
ฐานะพลเมืองท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองของรัฐอยา่งท่ีผา่นมา (ไชยรัตน์  เจริญสนิโอฬาร, 2543: 12) 

บทบาทส าคญัอีกบทบาทหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมในรูปแบบใหม่ 
คือ การเน้นพลเมืองเป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนไหวมากขึน้หรือเป็นการเมืองของภาคประชาชน
นัน่เอง ซึง่บทบาทท่ีเพิ่มขึน้ของการเมืองภาคประชาชนในรูปแบบตา่ง ๆ ก็เน่ืองจากความอ่อนด้อย
ในประสิทธิภาพท่ีเกิดจากการเมืองในกระแสหลกัหรือระบบหลกัท่ีผ่านระบบตวัแทนและรัฐสภา 
(Representative Democracy) “...การเมืองแบบผู้แทนเป็นการเมืองแบบเก่าท่ีมุ่งเข้าสูอ่ านาจ ซึง่
จะมีแรงกดดนั 2 ทาง ทางแรกเป็นกระแสหลกั คือ เอือ้ผลประโยชน์แก่ตลาดหรือภาคเอกชนโดย
ผ่านข้ออ้างการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทางคือ แรงกดดันให้เกิดความยุติธรรมทาง
สงัคมมากขึน้...”(ธีรยทุธ บุญมี อ้างถึงในสนุทร คณุชยัมงั, 2551: 4) 

ดงัท่ีไชยรัตน์ เจริญสนิโอฬารและธีรยทุธ บุญมีได้กลา่วไปนัน้ บทบาทและลกัษณะ
เดน่ของขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมแบบใหม่จึงอยู่ท่ีกลุม่คนท่ีเคลือ่นไหวเป็นใหญ่ท่ีใช้ประเด็น
นอกเหนือจากเร่ืองการเมืองและเป็นประเด็นท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนีก้าร
เคลือ่นไหวยงัเป็นไปตามแบบสนัติวิธีมากกวา่ โดยจะไม่ขดัแย้งหรือใช้วิธีรุนแรงกบัทางภาครัฐ 



36 

2.4.1.3 แตกตา่งระหวา่งขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบเก่าและ
ขบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมรูปแบบใหม่ 

ส าหรับความแตกต่างของขบวนการทางสงัคมรูปแบบใหม่และรูปแบบเก่ามีปัจจัย
หลายประการซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกและเศรษฐกิจเป็นตวัน า อย่างท่ี Offe (อ้างถึง
ใน ประภาส ป่ินตบแต่ง, 2552: 4)  ได้ชีใ้ห้เห็นประเด็นส าคญัของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
เหลา่นี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบค าถามว่า มีสิ่งใด “ใหม่” ในขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคม
แบบใหม่ โดยเสนอวา่ ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ได้มีความเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสร้างทาง
สงัคมการเมืองอย่างมาก โดยได้เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า “พันธมิตรร่วมความมั่นคง-ความจ าเริญทาง
เศรษฐกิจ”(Growth-Security Alliance) ซึ่งพันธมิตรดังกล่าวได้สอดประสานอยู่ภายในรัฐ
สวัสดิการเสรีประชาธิปไตย(Liberal-Democratic Welfare State) อันมีจุดหมายหลกัอยู่ ท่ีการ
สร้างความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดงักลา่วนีเ้ก่ียวข้อง
อยา่งใกล้ชิดกบั “ความมัน่คง”(Security) ใน 3 มิติ คือ  

1) ความมัน่คงทางสงัคม (Social Security) ได้แก่ ความเพียงพอของรายได้และ
มาตรฐานการครองชีพในสงัคมทัง้หมด ซึง่ได้มีการจดัตัง้องค์การด้านแรงงานเพื่อเป็นกลไกส าคญั
ส าหรับผลกัดนัการกระจายปัจจยัดงักลา่ว 

2) ความมัน่คงทางการทหาร (Military Security) ได้แก่ การใช้ทหารปอ้งกันการ
รุกรานและ/หรือการขยายตวัของลทัธิคอมมิวนิสต์  

3) ความมัน่คงทางการเมือง (Political Secutiry) ได้แก่ การปอ้งกนัการเบี่ยงเบน
ของปัจเจกบุคคลหรือพฤติกรรมรวมหมู่(Collective Behavior) ไปจากระเบียบกฎหมาย และ
สถาบนัทางเศรษฐกิจการเมือง จุดมุ่งหมายส าคญัอยูท่ี่การบรรลคุวามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งก็คือสถาบนัทางการเมืองในรูปแบบของประชาธิปไตยแบบตวัแทนท่ีอาศยัวิธีการเลือกตัง้และ
การเช่ือมตอ่ด้วยการแขง่ขนัผา่นพรรคการเมือง กลุม่ผลประโยชน์ 

ขบวนการทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ภายหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 - ระหว่างทศวรรษท่ี 
1950-1960 จึงเป็น “การเมืองแบบเก่า” “พนัธมิตรความมั่นคง-เศรษฐกิจ” ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับท่ี
สงัคมวงกว้างได้จัดตัง้สถาบนั/องค์กรทางสงัคมการเมือง ตวัแสดง (Actors) ประเด็น (Issues) ท่ี
เก่ียวข้องกับ “ผลประโยชน์”(Interests) โดยสถาบนัทางการเมืองท่ีส าคญัซึ่งถูกจดัตัง้ขึน้คือพรรค
การเมืองและกลุม่ผลประโยชน์ ซึง่สถาบนั/องค์กรทางการเมืองเหลา่นีเ้องได้เป็นช่องทางหรือกลไก
ทางการเมืองท่ีส าคญัของการแก้ไขข้อขดัแย้งในสงัคมการเมือง ส าหรับประเด็นท่ีวา่มีสิ่งใด “ใหม่” 
นัน้ ได้เร่ิมจากการชีใ้ห้เห็นวา่มีการใช้ค าอธิบายมากมาย เช่น “ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านใหม่”
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(New Protest Movements) การเมืองแบบใหม่ (New Politics) ขบวนการประชาชนใหม่ (New 
Populism) “โรแมนติกใหม่”(Neoromanticism) การตอ่ต้านทางเมือง(Antipolitics) พฤติกรรมทาง
การเมืองท่ีไม่ใช่แบบดัง้เดิม (Unthodox Political Behavior) การเมืองแบบไร้ระเบียบ(Disorderly 
Politics) การเมืองแบบไม่ใช่จารีตเดิม (Unconventional Politics) ซึ่งความหมายเหล่านี  ้นัก
กิจกรรมทางสงัคมในขบวนการทางสงัคมใหม่มกัใช้ค าวา่ “การเมืองแบบใหม่” โดยอธิบายว่าเป็น
ขบวนการเพื่อค้นหาทางเลือก ซึ่งมีความหมายโดยนยัว่า เป็นขบวนการท่ีต้องการต่อต้านระบบ
เศรษฐกิจแบบทนุนิยม และ/หรือตอ่ต้านความเป็นสถาบนัเดิม 

ข้อสรุปหนึ่งท่ีผู้ศึกษาได้จากการเปรียบเทียบขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมแบบ
เก่าและแบบใหม่คือ แนวคิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมใหม่นัน้ถูกพัฒนาขึน้ภายใต้สงัคม
อุตสาหกรรมก้าวหน้า และการพฒันาระบอบประชาธิปไตยท่ีก้าวหน้า เป็นสงัคมของคนระดบัชัน้
กลางผู้ มีการศึกษา มีทักษะ จึงท าให้ประเด็นของขบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมใหม่มุ่งไปท่ี
ค่านิยมใหม่ๆ หรือประเด็นคุณภาพชีวิตท่ีมากไปกว่าปัจจัยการผลิต ค่าจ้าง สวสัดิการสงัคม ซึ่ง
เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สิทธิพืน้ฐาน และการมีสว่นร่วม ผาสกุ พงษ์ไพจิตร (2545: 11-15) ได้
กล่าวว่า การเมืองอย่างในประเทศก าลงัพัฒนาหรือด้อยพัฒนา แต่เป็นประเด็นเร่ืองสิทธิท่ีเท่า
เทียมและศกัยภาพของบุคคล ดงันัน้การต่อสู้หรือพืน้ท่ีทางการเมืองของขบวนการทางสงัคมใหม่
จึงเป็นการตอ่สู้ในอาณาบริเวณของ “อตัลกัษณ์และวฒันธรรม” หรืออยูใ่นพืน้ท่ีทางสงัคมมากกว่า
เป็นการตอ่สู้ในอาณาบริเวณของ “การเมืองและเศรษฐกิจ”  

การเกิดปรากฏการณ์ความต้องการในการสมรสอยา่งถกูต้องตามกฎหมายของผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศนัน้ ถือเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสงัคมท่ีมีรูปแบบการกระท า
ร่วมกนัเป็นภาคสว่นเพื่อเข้าถึงสทิธิประโยชน์ท่ีเกิดจากการสมรสท่ีถกูต้องตามกฎหมายเหมือนเช่น
คูส่มรสชายหญิงท่ีจดทะเบียนสมรสทกุประการ เพราะปัจจุบนั อิทธิพลของกระบวนการเคลือ่นไหว
ทางสงัคม ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการเรียกร้องสิทธิทางกฎหมายของประชากร ดงัปรากฏให้
เห็นเป็นรูปแบบการขบัเคลื่อนผลกัดนั ท่ีมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยกับการขบัเคลื่อน และไม่เห็นด้วยกบัการ
ขบัเคลื่อนร่างกฎหมายดงักลา่ว การจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน ยงัถือเป็นเร่ืองใหม่
ของสงัคมไทย แม้กระบวนการเคลือ่นไหวทางสงัคมของบุคคลกลุม่ดงักลา่ว จะมีการขบัเคลือ่นมา
เป็นระยะเวลาท่ีนานมากก็ตาม  โดยลกัษณะของกระบวนการเคลือ่นไหวในสงัคมดงักลา่ว ถือเป็น
เร่ืองท่ีต้องใช้ความเข้าใจ และพืน้ฐานทางสทิธิมนษุยชน เข้ามาร่วมอธิบายในการสร้างความเข้าใจ
ต่อกระบวนการดงักลา่วนี ้ ด้วยการรวมกลุม่ของผู้ มีความหลากหลายทางเพศนี ้ถือเป็นกิจกรรม
เคลื่อนไหวในสงัคม ท่ีเป็นไปโดยปราศจากความรุนแรง และไม่เพียงบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
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ทางเพศเท่านัน้ หากแต่ยงัมีบุคคลทัว่ไปท่ีไม่ได้รักเพศเดียวกัน ก็ให้การสนบัสนุน และวางอยู่บน
ความถกูต้องทางกฎหมาย กิจกรรมดงักลา่ว จึงสามารถมีการเคลือ่นไหวไปได้โดยไม่ถูกกีดกัน้ แม้
ในระยะแรกจะถูกคดัค้าน และไม่ประสบผลส าเร็จก็ตาม แต่ในปัจจุบนั กระบวนการเคลื่อนไหว
ดงักลา่ว ได้สร้างความเข้าใจให้สงัคมรับรู้ถึงความต้องการการสมรสตามกฎหมาย เพื่อน ามาซึ่ง
สิทธิประโยชน์อันชอบธรรมตามกฎหมาย โดยมีการอธิบายผ่านความเห็นของนักวิชาการ และ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยจุดประสงค์การเคลือ่นไหวทางสงัคมดงักลา่ว จึงเร่ิมเป็นรูปธรรม และ
น าไปสูผ่ลส าเร็จของกระบวนการเคลื่อนไหวทางเพื่อน ามาซึง่กฎหมายการสมรสอย่างครอบคลมุ
ต่อทุกกลุม่บุคคล ได้อย่างถูกต้องและแนวคิดดงักลา่ว สามารถตอบวตัถุประสงค์ของการศึกษา
รูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตได้เป็นอยา่งชดัเจน 

รูปแบบความเคลือ่นไหวในสงัคมนัน้จึงเป็นลกัษณะท่ีก่อให้เกิดความเปลีย่นแปลง
ของปรากฏการณ์ทางกฎหมายแต่ครัง้อดีตเร่ือยมา ซึ่งในการศึกษาแนวคิดการจัดท ากฎหมาย
สมรสของบุคคลเพศเดียวกันทัง้ในต่างประเทศและในประเทศไทย ท่ีปรากฏลักษณะของ
กระบวนการเคลือ่นไหวในสงัคมนัน้ เป็นเร่ืองท่ีแตล่ะสงัคมต้องใช้ความเข้าใจ และพืน้ฐานทางสทิธิ
มนุษยชน เข้ามาร่วมอธิบายในการสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการจัดท ากฎหมายสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกนัดงักลา่วนี ้จากแนวคิดดงักลา่วสามารถสรุปเป็นตารางแสดงความแตกระหว่าง
ขบวนการทางสังคม รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวในการจัดท า
กฎหมายการสมรสของเพศเดียวกนัดงัตอ่ไปนี ้

 



39 

ตารางที่ 2.1 แสดงความแตกระหวา่งขบวนการทางสงัคม รูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเคลือ่นไหวในการจดัท ากฎหมายการสมรสของเพศเดียวกนั 

 
 
ประเดน็หลัก 

 

 
ประโยชน์/การผลักดัน 

 

 
ขบวนการทางสังคม

แบบใหม่ 
 

 
ขบวนการทางสังคม

แบบเก่า 
 

 
1.รากเหง้าปัญหา 
 
 

 

 
การเข้าถึงทรัพยากรในสงัคม 
 

 

 
ความขดัแย้งใหม่ๆ  ในสงัคม 
(สิง่แวดล้อม อตัลกัษณ์ 
ศกัดิศ์รีฯลฯ)  

 

 
-ความสมัพนัธ์ทาง 
ชนชัน้/การกดข่ีทาง
เพศ 

 

 
2.ต าแหน่งแห่ง 
ที่ในสังคม  

 

 
-สทิธิ สวสัดกิาร การท างาน  
 

 

 
ภาคองค์กรเพ่ือสงัคม 
ภาคประชาชน  
การส่ือสารมวลชน 

 

 
 การก่อความรุนแรง 
การตอ่ต้านเชิง
สญัลกัษณ์  

 
3.จุดหมาย/
ยุทธศาสตร์  

 

 
-สร้างบรูณาการทาง
กฎหมาย /สทิธทิางการ 
เมืองและเศรษฐกิจภายใต้
สทิธิพลเมือง  
-การรับสทิธิเทียบเท่ากบัคู่
สมรสทัว่ไป 

 

 
-เปล่ียนคา่นิยมและ 
วถีิชีวติ /ปกปอ้งสทิธิตนเอง  
-การสร้างประชาธิปไตยแบบมี
สว่นร่วมทางตรงเอาอ านาจรัฐ
มาจดัการโดยตรง 
-ตอ่ต้านความรุนแรงทางเพศ 
-ลดอคตทิางสงัคม 

 

 
-การต้านอ านาจ
ศาสนาและรัฐเพ่ือการ
ปฏิวตัทิางเพศ 
-การตอ่ต้านสถาบนั
ครอบครัว 

 

 
4.ยุทธวธีิการ
เคล่ือนไหวต่อสู้ 

 

 
-การระดมทรัพยากรทาง
การเมือง,เจรจาตอ่รอง  
-การมุง่สู่สงัคมเท่าเทียมทาง
เพศ 
-ความก้าวหน้าทางวชิาการ 

 

 
- การท้าทายขดัขวางระบบเดิม 
 -กระท าการโดยความร่วมมือ
ภาครัฐและประชาชน 
-สร้างอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม 
และส่ือมวลชน 
-การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญั 

 

 
-การรวมตวัของภาค
ประชาชนเพ่ือตอ่สู้ 
-การประท้วง   

 

 
แหล่งที่มา:  พฒันาโดยผู้ศกึษา 
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2.4.2 แนวคิดการขับเคล่ือนทางสังคมผ่านการจดัท ากฎหมายสมรสของบุคคล
เพศเดียวกันในต่างประเทศและในประเทศไทย 

เหตผุลของการจดัท ากฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิต หรือการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
นัน้ ประเทศไทยให้ความสนใจกับแนวคิดการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมานานแล้ว แต่ยงัไม่
เป็นท่ียอมรับมากนัก จนกระทั่งเม่ือสงัคมไทยเร่ิมเปลี่ยนไป มีการเปิดเผยและแสดงออกของ
ค่านิยมการรักเพศเดียวกนัอย่างชดัเจน จึงมีแนวคิดการเรียกร้องสิทธิดงักลา่วให้เท่าเทียมกับคูรั่ก
ชายหญิงทั่วไปท่ีมีมาแต่เดิม ทัง้นีมี้การตระหนักถึงสิทธิและสวัสดิการตลอดจนประโยชน์ทาง
กฎหมายต่างๆ ท่ีสมควรจะได้รับให้เทียบเท่าคู่สมรสชายหญิง ซึ่งมีการน าแนวคิดดังกล่าวจาก
ประเทศตา่งๆ ท่ีมีกระบวนการผลกัดนักฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน เป็นท่ีส าเร็จและ
มีผลบงัคบัใช้แล้วอยา่งสมบูรณ์ ไทยจึงได้รับอิทธิพลของแนวคิดดงักลา่ว จากการศกึษาดงัตอ่ไปนี  ้

2.4.2.1 ปรัชญา และปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัการแตง่งานระหวา่งเพศ
เดียวกนัในทวีปยโุรป (Same-gender Marriage) 

การแตง่งานระหวา่งเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage) เป็นศพัท์ค าหนึ่งเก่ียวกบัการให้
ความยอมรับเร่ืองการแต่งงานโดยรัฐบาล สงัคม หรือศาสนา ซึ่งคนสองคนท่ีมีเพศเดียวกันได้มา
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว ศพัท์ค าอ่ืน ๆ ท่ีอธิบายถึงลกัษณะการอยู่ร่วมกันหรือมีความสมัพนัธ์ใน
ท านองนี ้ยงัมีอย่าง เช่น Gay Marriage, Gender-neutral Marriage, Equal Marriage, Lesbian 
Marriage, Same-sex Civil Marriage, Marriage Equality, Homosexual Marriage, Single-sex 
Marriage, Same-gender Marriage เป็นต้น  (สมชาย ปรีชาศิลปกลุ,2556) 

ข้อถกเถียงเก่ียวกับค าศพัท์ (Debates over Terminology) คือ บรรดาผู้ ให้การสนบัสนุน
เก่ียวกับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน มักใช้ศัพท์ค าว่า "การแต่งงานแบบเสมอภาค(Equal 
Marriage) เพื่อเน้นวา่ พวกเขาแสวงหาความเสมอภาค ในฐานะท่ีเป็นการตอ่ต้านหรือคดัค้านสิทธิ
พิเศษตา่ง ๆ ศพัท์ค าวา่ "การแตง่งานแบบเสมอภาค"ยงัถกูน าไปใช้โดยบรรดานกัสิทธิสตรีทัง้หลาย
ด้วย เพื่ออธิบายถึงการแตง่งานใด ๆ ก็ตาม โดยไม่ค านงึถึงเร่ืองเพศ (Sex) ของคูค่รอง ซึง่คูค่รองมี
สถานะท่ีเท่าเทียมหรือเสมอเหมือนกันในการแต่งงาน ส่วนพวกท่ีคัดค้านเร่ืองนีโ้ต้แย้งว่า "การ
แตง่งานระหวา่งเพศเดียวกัน" และ "การแตง่งานระหวา่งตา่งเพศ" ได้เปลีย่นแปลงความหมายของ
การแต่งงานและขนบจารีตเก่ียวกับสิ่งนี ไ้ป  คนท่ีต่อต้านเ ร่ืองดังกล่าวบางคน ใช้ค าว่า 
"Homosexual Marriage" (การแตง่งานของโฮโมฯ) และนกัสงัเกตการณ์หลายคนเสนอวา่ ศพัท์ค า
วา่"Homosexual" เป็นการตีตราหรือประณามมากกวา่ศพัท์ค าวา่ "Gay" สิง่พิมพ์บางฉบบัท่ีไม่เห็น
ด้วยกบัการแตง่งานระหวา่งเพศเดียวกันได้วางค าวา่ "การแตง่งาน" ลงในช่องเน้นด้วยเคร่ืองหมาย
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ค าพูด เม่ืออ้างอิงถึงเร่ืองเหลา่นีส้ิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีโดดเด่นซึ่งปฏิบติัการท านองนี ้ตวัอย่างเช่น The 
Washington Times และ LifeSite.. 

Cliff Kincaid (อ้างถึงในสมชาย ปรีชาศิลปกลุ, 2556) นกัเขียนคนหนึง่จากคา่ยสือ่อนรัุกษ์
นิยมอเมริกันวอท์ชด็อก Accuracy in Media เห็นด้วยกับวิธีการนีแ้ละให้เหตุผลว่า  ค าว่า "การ
แต่งงาน" เป็นศพัท์ท่ีคู่ครองซึง่มีเพศเดียวกันเพียงต้องการน ามาใช้เพื่อตวัของพวกเขาเอง แต่ไม่มี
อ านาจทางกฎหมายใดๆ ท่ีจะท าเช่นนัน้ในรัฐส่วนใหญ่ของประเทศนี.้ ในส่วนของผู้ ให้การ
สนับสนุนต่อการแต่งงานดังกล่าว โต้เถียงว่า นั่นเป็นการยัดเยียดความเห็นส่วนตัวให้ฟังดูเป็น    
ภววิสยั (Editorializing) และสอ่นยัแหง่การดถูกูเอาไว้ พร้อมชีแ้จงวา่ การใสเ่คร่ืองหมายค าพดู("…
") ถูกใช้เท่า ๆ กันกับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันในท่ีทางต่าง ๆ ซึ่งมันเป็นเร่ืองถูกต้องตาม
กฎหมายเหมือนกนั บางคนได้เสนอให้มีการสงวนค าศพัท์ "การแตง่งาน" (Marriage) ส าหรับใช้ใน
บริบททางศาสนา ส่วนในบริบทของพลเมืองและบริบทของกฎหมายใช้ค าว่า "การสมรสของ
พลเมือง" (Civil Unions)  ศัพท์ค านี ้Civil Unions หมายถึง การสมรสท่ีได้รับการยอมรับทาง
กฎหมาย เร่ิมขึน้ท่ีประเทศเดนมาร์กในปี ค.ศ.1989 การสมรสของพลเมือง (Civil Unions) ภายใต้
ช่ือนีห้รือในช่ืออ่ืน ได้เป็นท่ียอมรับโดยกฎหมายในประเทศซึง่พฒันาแล้วทัง้หลาย เพื่อเป็นการให้
สิทธิแก่คู่ครองทัง้ต่างเพศและเพศเดียวกันมาครองคู่กัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความ
รับผิดชอบต่อกัน) ยกตัวอย่างเช่น ศาสตราจารย์ทางด้านกฎหมายแห่งมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
Alan Dershowitz เขียนเอาไว้ว่า การแยกแยะดงักลา่วจะเพิ่มความแข็งแรงให้กับก าแพงเก่ียวกบั
การแบ่งแยกระหว่าง"ศาสนจักร" กับ "อาณาจักร" โดยการวางสถาบันอันศกัด์ิสิทธ์ิลงในมือของ
ศาสนา ในขณะท่ีได้วางสถาบนัท่ีเก่ียวกับทางโลก (Secular Institution)ให้อยู่ในการควบคุมของ
รัฐ ในสว่นของผู้ซึ่งให้การสนบัสนุนกับการแต่งงานพบว่า ข้อเสนอนัน้ใช้การไม่ได้ "ท าไมเราต้อง
ขว้างระบบทัง้หมดทิง้ไปในทันที แล้วประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ขึน้มาอันหนึ่ง เพียงเพราะชาวเกย์
ต้องการท่ีจะแต่งงานเท่านัน้" Evan Wolfson แห่ง Freedom to Marry (กลุม่รณรงค์เพื่ออิสรภาพ
ในการแต่งงาน,2555) มีการตัง้ค าถามว่า "อันท่ีจริงไม่เห็นว่า Alan Dershowitz ได้ท าสิ่งใดเลย
เก่ียวกับเร่ืองนี ้นอกจากเขียนบทความขึน้มาชิน้หนึ่ง เพราะแน่นอน เขาน่าจะเข้าใจว่า มันเป็น
โครงการอันมหึมามากแค่ไหนท่ีจะท่องไปทั่วประเทศและท าให้คนกว่า 200 ล้านคน(ใน
สหรัฐอเมริกา) เช่ือมั่นต่อการแลกเอาการแต่งงานของพวกเขากับสิ่งใหม่บางสิ่ง” และอธิบายว่า 
“ท าไมเราจึงกระท าสิ่งนี ้เม่ือเรามีระบบกฎหมายท่ีแยกแยะชดัเจนอยู่แล้วระหว่าง"การแต่งงานใน
บริบทพลเมือง" และ "การแตง่งานในบริบทศาสนา"  
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นกัวิจารณ์แนวอนุรักษ์นิยม อย่างเช่น Jennifer Morse ใน National Review โต้แย้งว่า 
การแต่งงานลูกผสมระหว่างเพศเดียวกัน (Conflation of Marriage) โดยข้อตกลงแบบมีพันธ
สญัญา ในตวัของมันเองเป็นการคุกคามต่อการแต่งงาน กลา่วคือ มันไปขุดเซาะและท าลายการ
แตง่งานระหวา่งเพศตรงข้ามมากยิ่งกวา่สิง่ใด ๆ ทัง้หมด เว้นแตก่ารเป็นชู้ เทา่นัน้" แตอ่ยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีของรัฐหนึ่งซึ่งการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกนัเป็นท่ียอมรับ เช่น รัฐเมสซาชูเซ็ททส์ มันมี
ประวติัศาสต์อนัยาวนานเก่ียวกบัการแตง่งาน ท่ีถูกถือวา่เป็นเร่ืองของสถาบนัทางโลก 

ความเปลีย่นแปลงของความสมัพนัธ์ในครอบครัวในช่วงระยะหลงั ได้ก่อให้เกิดค าถามถึง
ความน่าเช่ือถือต่อหลกัการของกฎหมายครอบครัว ในปัจจุบนักฎหมายครอบครัวได้กลายเป็น
ประเด็นท่ีมีการถกเถียงกันในเกือบทกุประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเด็นเร่ืองการคมุก าเนิด การท าแท้ง 
การให้ก าเนิดทารกรูปแบบใหม่ ๆ การใช้ชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกัน และการแต่งงานระหว่างคน
เพศเดียวกนั ล้วนสร้างความสบัสนให้กบักฎหมายครอบครัว โดยปัญหานัน้อยูท่ี่การค้นหาแนวคิด
ใหม่ท่ีสามารถท าให้ครอบครัวด ารงอยูด้่วยความสมัพนัธ์ท่ีสงบสขุ (สมเกียรติ ตัง้นโม, 2555) 

แม้ว่าการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน จะเป็นประเด็นซึ่งเป็นท่ีสนใจในทางวิชาการใน
ประเทศสหรัฐมากกวา่ในยโุรป แตใ่นบทความนีจ้ะไม่น าทศันะของชาวอเมริกนัมาพิจารณา โดยจะ
จ ากดัขอบเขตของประเด็นดงักลา่วไว้เฉพาะท่ีแนวคิดหลกั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
การแต่งงานกับสถานะทางเพศของคู่สมรส ตามแนวความคิดของประเทศในแถบยุโรป แม้ค าว่า
การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage) จะมีการใช้กันทัว่ไปในสหรัฐ แต่ค าว่า 
Same-gender ก็ถูกใช้มากกว่า เ น่ืองจากตามหลักการแล้วค าว่าเพศสภาพ (Gender) มี
ความหมายท่ีเป็นท่ีเข้าใจมากกวา่ค าวา่เพศ (Sex) 

2.4.2.2 ทฤษฎีการแตง่งานท่ีไม่เป็นผลของฝร่ังเศส (The French Theory of 
Nonexistent Marriages) 

ในช่วงแรกของประมวลกฎหมายแพ่ง (Code Civil) ผู้ ใช้กฎหมายจะตีความอย่างเคร่งครัด 
การแต่งงานจะเป็นโมฆะเม่ือมีมูลเหตุตามท่ีมีก าหนดไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายของ   
นโปเลยีน (Napoleonic Code) เหตผุลหลกัก็เพราะ นกักฎหมายชาวฝร่ังเศสไม่เห็นด้วยกบัวิธีการ
พิจารณาให้การแต่งงานไม่มีผลบงัคบัตามกฎหมาย ด้วยการยึดหลกัตามข้อบญัญัติทางศาสนา 
(Canonical Tradition) ซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นวิธีท่ีไม่เหมาะสม ช่องทางใหม่ท่ีให้สามีภรรยาหย่า
กันได้ตามหลกันีน้ัน้ เป็นไปได้ว่าจะท าให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการเป็นโมฆะของการแต่งงานมี
ขอบเขตท่ีจ ากัดมากขึน้ แต่สิ่งท่ีนักวิชาการทางกฎหมายเลือกพิจารณาเป็นประเด็นแรกคือ 
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หลกัการท่ีว่าด้วยการแต่งงานท่ีไม่มีผลนัน้ (Nonexistent Marriage) มีช่องโหว่อะไรบ้างท่ีจะต้อง
ได้รับการแก้ไข โดยช่องโหวด่งักลา่วมีอยูด้่วยกนัสามข้อ คือ (สมชาย ปรีชาศิลปกลุ, 2551) 

1) ในประมวลกฎหมายแพง่ฉบบัใหม่นัน้ ไม่มีบทบญัญัติท่ีกลา่วถึงคู่สมรสท่ีมีความ
วิกลจริต (insanity)  

2) การแตง่งานท่ีไม่มีการท าพิธีใด ๆ โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ (officier de l`etat civil)  
3) คูส่มรสเป็นเพศเดียวกนั 

ส าหรับปัญหาสองข้อแรกนัน้ ผู้บญัญัติกฎหมายท าการพิจารณาเฉพาะบางแง่มมุเท่านัน้ 
โดยพิจารณาเฉพาะเร่ืองการแต่งงานท่ีได้รับความเห็นชอบโดยไม่สมบูรณ์แบบ หรือพิธีแต่งงานท่ี
ผิดกฎเกณฑ์เลก็น้อย แตไ่ม่ได้พิจารณาถึงกรณีการแตง่งานท่ีไม่ได้รับการความเห็นชอบโดยสิน้เชิง 
หรือการแต่งงานท่ีมีการท าพิธีโดยบุคคลท่ีไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งในทัง้สองกรณีถือว่าเป็น
การแต่งงานท่ีไม่มีผล (Nonexistent). ในกรณีของการแต่งงานระหว่างคนเพศเดียวกัน สภานิติ
บัญญัติไม่จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ในสารบบเก่ียวกับข้อก าหนดของการแต่งงานท่ีมีอยู่จริง 
(Existence of Marriage) อันหมายถึงถ้าบุคคลเพศเดียวกันได้แต่งงาน (ด้วยการหลอกลวง
เจ้าหน้าท่ีรัฐ) แม้จะเป็นการเห็นชอบของบุคคลทัง้สองฝ่าย แต่การแต่งงานนัน้ก็จะเป็น "มากกว่า
โมฆะหรือโมฆียะ" หากถูกจัดเป็นการแต่งงานท่ีไม่ได้เกิดขึน้ (Nonexistent) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 
2551) 

ไม่เป็นท่ีสงสยัเลยว่า นักวิชาการชาวฝร่ังเศสท่ียึดถือตัวบทกฎหมายเหนือสิ่งอ่ืนใดนัน้ 
(French Exegetical School) ย่อมเคยถกเถียงกันอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ท่ีผู้ ชายจะ
แต่งงานกับผู้ ชาย และผู้หญิงจะแต่งงานกับผู้หญิง เพราะปรากฏตัวอย่างท่ีน่าสนใจจากสมัย
โบราณและจากคดีท่ีมีการพิจารณากันในศาลศาสนา (Ecclesiastical Courts) แสดงให้เห็นว่า 
ผู้ เช่ียวชาญเหลา่นีไ้ด้ทราบเก่ียวกบัเร่ืองของการเป็นกระเทยและเร่ืองของความผิดปกติทางเพศ ซึง่
ผู้ เช่ียวชาญเหลา่นีก็้สามารถน าทฤษฎีการแตง่งานท่ีไม่มีอยูจ่ริง (Nonexistence) ไปปรับใช้กบัการ
แต่งงานของบุคคลท่ีมีเพศท่ีไม่แน่ชัดพอท่ีจะบ่งบอกถึงการเป็นเพศตรงข้ามกับคู่สมรสอีกฝ่าย 
(สมเกียรติ ตัง้นโม, 2551) 

2.4.2.3 แนวคิดการแตง่งานระหวา่งเพศเดียวกนัและแบบคูส่มรสมจ านวนมาก
ของตะวนัตก (Same-gender Marriage and Polygamy) 

 แนวความคิดการมีภรรยาหรือสามีหลายคนในเวลาเดียวกนั (Polygamy) ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดู
เหมือนผิดธรรมชาติและพ้นสมัยไปแล้ว เป็นสิ่งท่ีเคยปรากฏในระหวา่งคริสตศตวรรษท่ี 19 ในถ่ิน
อาณานิคมนอกประเทศและในสหรัฐ ส าหรับกลุม่ผู้นบัถือลทัธิมอร์มอน (Mormon) แบบเคร่งครัด 
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การแตง่งานแบบมากผวัหลายเมียเป็นไปตามมาตรฐานแหง่กฎหมายแพ่ง หรือเป็นการอยูกิ่นแบบ
สามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย (Common-Law Marriage) ประเด็นนี ้(ซึ่งต่าง
จากเร่ืองการแต่งงานของคู่รักร่วมเพศ) แน่นอนว่าไม่มีข้อสงสยัเลยว่า เป็นเร่ืองท่ีผิดไปจากกฎ
ระบบผวัเดียวเมียเดียว (Monogamy) ภายในประเทศ แต่จากการแต่งงานแบบมากผวัหลายเมีย
ซึง่เป็นท่ียอมรับในตา่งประเทศ ดงันัน้สิง่ท่ีเป็นปัญหาก็คือ จะถือวา่การกระท าในลกัษณะนีเ้ป็นการ
แตง่งานได้หรือไม่ 

ในปี ค.ศ. 1866 นัน้ เม่ือศาลคดีหย่าร้าง (divorce court) ต้องพบกับปัญหาการยอมรับ
การแตง่งานแบบมากผวัหลายเมีย ซึง่มีการประกอบพิธีกนัในรัฐ Utah ผู้พิพากษา Lord Penzance 
ได้กลา่วไว้ ดงันี ้ " ตามความเข้าใจของคริสตศาสนิกชนทัว่โลก ข้าพเจ้าคิดว่าด้วยจุดประสงค์ท่ีมี 
การแตง่งานนัน้ สามารถนิยามได้วา่ เป็นการสมคัรใจท่ีจะใช้ชีวิตร่วมกนัของชายหนึง่หญิงหนึ่งโดย
ไม่มีบุคคลอ่ืนนอกจากนี ้" (Lord Penzance  อ้างถึงในสมชาย ปรีชาศิลปะกลุ และ สมเกียรติ ตัง้น
โม, 2551) 

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐเยอรมันนี (Germany Bundesverfassungsgericht) ก็
สนับสนุนนิยามของค าว่าการแต่งงานในแนวทางเดียวกัน: "ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของ
เยอรมันนี การแต่งงานคือการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างชายหนึ่งหญิงหนึ่ง เพื่อสร้างครอบครัวท่ีโดย
หลกัแล้วไม่สามารถยกเลิกได้". คดีนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญของเยอรมัน นี 
(Grundgesetz) ตามมาตรา 3  ซึ่งเป็นการปกปอ้งสิทธิอยา่งเสมอภาคระหว่างสามีภรรยา ซึ่งจาก
กฎเกณฑ์ดัง้เดิมของประมวลกฎหมายแพ่ง ได้ให้สามีมีอ านาจมากกวา่ภรรยาในการดูแลบุตรใน
สมรส 

ทัง้จากความเห็นของผู้พิพากษา Lord Penzance และจากค านิยามเม่ือไม่นานมานีข้อง
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน (German Federal Constitutional Court) ล้วนไม่ได้พูดเก่ียวกับว่า การ
ตดัสนิคดีนีมี้ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองท่ีว่าด้วยการแตง่งานนัน้ ต้องเป็นการแตง่งานระหวา่งเพศ
ตรงข้ามหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มีลกัษณะท่ีบ่งบอกว่าผู้พิพากษาในคดีนีต้้องการเน้นย า้ว่า การ
แต่งงานระหว่างเพศตรงข้ามนัน้เป็นเงื่อนไขหลกัท่ีท าให้การแต่งงานมีผลทางกฎหมาย. คดีท่ี
เกิดขึน้ในองักฤษมีความนา่สนใจเน่ืองจากผู้พิพากษาได้วินิจฉยัถึง "การแตง่งานแบบมากผวัหลาย
เมีย" กับ "การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน" ไว้บนหลกัการเดียวกัน (สมชาย ปรีชาศิลปะกุล
,สมเกียรติ ตัง้นโม, 2551) 
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2.4.2.4 คดีร่วมสมยัในการแตง่งานของเพศเดียวกนั (Contemporary Case Law 
on Same-gender Marriage)  

ในระยะหลงั มีบรรดาคูรั่กร่วมเพศได้พยายามประกอบพิธีแตง่งานตามกฎหมายท่ีใช้กบัเร่ือง
ของการแตง่งาน แตจ่นกระทัง่ปัจจุบนั ความพยายามของคนกลุม่นีย้งัไม่ประสบความส าเร็จ ทัง้ใน
เยอรมนันี เนเธอร์แลนด์ แคนนาดา และในระบบกฎหมายภายในของสหรัฐฯ เหตผุลท่ีการแต่งงาน
ระหว่างเพศเดียวกันถูกปฏิเสธโดยสิน้เชิงเช่นนีป้ระกอบด้วย การท่ีผู้พิพากษาอ้างว่ามีหน้าท่ีต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด ท าให้ค าตอบของเร่ืองนีต้้องปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีขององค์กรฝ่าย
นิติบญัญัติท่ีจะท าการแก้ไขกฎหมาย แตจ่ะเป็นอยา่งไรถ้าปัญหานีถ้กูปฏิเสธท่ีจะมีการพดูถึง และ
ท่ีแย่ไปกว่านัน้ก็คือ ผู้ บัญญัติกฎหมายซึ่งจะยอมถูกจ ากัดขอบเขตจากการตีความกฎหมาย
รัฐธรรมนญูได้อยา่งไร สิง่ท่ีดเูหมือนเป็นทา่ทีท่ีแท้จริงของศาลรัฐธรรมนญูแหง่สหพนัธรัฐเยอรมันนี 
(Germany Federal Constitutional Court) ก็คือ การเห็นวา่ค านิยามดัง้เดิมของค าว่าการแต่งงาน
ตามหลกัศาสนาคริสต์ ได้ถูกน าไปบรรจุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ (Grundgesetz) มาตรา 6 แล้ว 
(ในกฎหมายนีไ้ม่มีค านิยามใด ๆ  ท่ีเก่ียวกับการแตง่งาน) ซึ่งรัฐธรรมนูญนีถื้อวา่เป็นกฎหมายท่ีอยู่
บนหลกัจารีตประเพณีตะวนัตกตามหลกัศาสนาคริสต์ ในค าตดัสนิคดีเม่ือปี ค.ศ. 1959 อนัเป็นคดี
ซึง่ได้มีการน าไปอ้างอิงแล้ว ก็ได้ระบุไว้เช่นกนัวา่ "หลกัการจดัโครงสร้างการแตง่งานและโครงสร้าง
ครอบครัวนัน้ เป็นสว่นหนึง่ของการจดัระเบียบชีวิตท่ีอยูน่อกเหนือกฎหมาย" (สมชาย              ปรีชา
ศิลปะกลุ และ สมเกียรติ ตัง้นโม,2551) 

ศาลระดบัมลรัฐของอเมริกัน (American State Courts) มีความชดัเจนมากกวา่ในเร่ืองของ
การยึดตามจารีตแห่งศาสนาคริสต์ หลกัการแต่งงานตามหลกัศาสนาคริสต์นัน้ สืบเน่ืองมาจาก
คัมภีร์พระคริสต์ (Book of Genesis) หรืออยู่บนพืน้ฐานของหลักศาสนายูดา-คริสต์ (Jueo-
Christian): "วินยัทางศาสนาของทัง้ศาสนาจูดาย (ของชาวยิว) และศาสนาคริสต์นัน้ไม่อาจให้การ
สนบัสนนุการแตง่งานระหวา่งบุคคลท่ีเป็นเพศเดียวกัน เน่ืองจากคมัภีร์ของทัง้สองศาสนานัน้ ได้มี
การประณามความสมัพันธ์แบบรักร่วมเพศทุกรูปแบบอย่างรุนแรง" (สรินณา อารีธรรมศิริกุล, 
2556) 

ตวัอยา่งข้างต้นเป็นการให้ค านิยามท่ีเกินขอบเขตอยา่งชัดเจน โดยท่ีบริบทของแนวคิดตาม
กฎหมายนัน้ ได้ถกูก าหนดไว้ลว่งหน้าหรือถกูก าหนดไว้เกินขอบเขตตามบรรทดัฐานหรือคา่นิยม ซึง่
ผู้ พิพากษาเข้าใจว่าจะต้องน ามาบังคับใช้กับเขาหรือเธอ ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม (สรินณา  
อารีธรรมศิริกลุ, 2556) 
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2.4.2.5 แนวคิดการแตง่งาน การให้ก าเนิด และธรรมชาติของเพศสมัพนัธ์ 
(Marriage, Procreation, and the "Nature" of Sexual Intercourse)  

มีการอธิบายไว้ว่า ถึงแม้ว่าศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป (European Court of 
Human Rights) จะไม่มีโอกาสโดยตรงในการจัดการกับความไม่มีผลในทางกฎหมายของการ
แตง่งานระหวา่งคนเพศเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ค าจ ากดัความของการแตง่งานท่ีศาลสทิธิมนษุยชน
แห่งยุโรปน ามาใช้ เพื่อปฏิเสธการใช้มาตรา 12 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(European Convention of Human Rights) ก็สามารถจะน ามาใช้ได้กับทัศนะดัง้เดิมท่ีฝังลึกใน
การพิจารณาเก่ียวกับการแต่งงานแบบเพศเดียวกัน ความแตกต่างทาง "เพศในทางชีววิทยา" อัน
เป็นเงื่อนไขพืน้ฐานส าหรับการแต่งงานนัน้ ไม่อาจถูกปรับเปลี่ยนได้ด้วยวิธีการศัลยกรรม เพื่อ
ปรับแต่งลกัษณะรูปร่างของบุคคลในสว่นท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีบ่งบอกเพศของเขาหรือเธอ (เพศสภาพ) 
เน่ืองจากบุคคลท่ีผ่าตดัแปลงเพศแล้ว จะไม่ใช่คู่ส าหรับใครได้อีกต่อไป (ศาลสิทธิมนุษยชนแห่ง
ยโุรป, 2555) 

ปรากฏการณ์ความหวาดกลวัต่อเพศเดียวกันในฐานะของผลกระทบจากแนวโน้ม
รักร่วมเพศท่ีถกูกดทบั (Homophobia as a Side Effect of Repressed Homoerotic Tendencies
) เม่ือพิจารณาประวติัศาสตร์และเอกสารงานเขียนในอดีตด้วยใจเป็นกลาง ก็จะเกิดความมั่นใจ
มากขึน้ว่า พฤติกรรมท่ีแสดงออกอย่างชัดเจนแบบรักร่วมเพศนัน้ เป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ ของ
ปัญหาเทา่นัน้ เน่ืองจากความรู้สกึแบบรักร่วมเพศท่ีมีการแสดงออกหรือไม่ก็ตาม เป็นเร่ืองปกติท่ีมี
อยู่ทัว่ไป ค าถามท่ีว่ามิตรภาพท่ีดีคู่กบัความรู้สกึทางเพศหรือไม่ เป็นค าถามท่ีไม่ตรงประเด็น และ
ไม่เก่ียวกับปัญหานี ้ อาจเป็นการกระท าท่ีน่าขันด้วยซ า้ไปกับความพยายามใด ๆ ท่ีจะพูดถึง
ความสมัพนัธ์ทางเพศระหวา่งบุคคล ทัง้นีเ้พราะความรักแบบหนุม่สาวหรือมิตรภาพระหวา่งบุคคล
สองคน (ไม่ว่าจะเป็นเพศใด) จะไม่ถูกลดค่า หรือจะแม้แต่จะได้รับการสรรเสริญก็ตามจาก
พฤติกรรมร่วมกนัของบุคคลในท่ีสว่นตวั ประโยควา่ "แสดงตวั" (Coming Out) เป็นประโยคส าคญั
ของนกัเคลือ่นไหวเพื่อเรียกร้องสทิธิของชาวเกย์ ซึง่ขึน้อยูท่ี่วา่เขาหรือเธอจะเลอืกท าหรือไม่ 

การท่ีความรู้สกึแบบร่วมเพศแพร่วงกว้างออกไปมาก เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้มีการ
ต่อต้านชาวเกย์และการอยู่ร่วมกันแบบเพศเดียวกัน ซึ่งได้มีการคดัค้านอยา่งต่อเน่ือง อันเป็นท่ีมา
ส าคญัประการหนึง่ท่ีท าให้เกิดความรู้สกึเกลยีดกลวัความสมัพนัธ์แบบรักร่วมเพศ ปัญหาดงักลา่ว
นีส้ามารถต่อสู้ได้ด้วยแนวทางท่ีดีกว่า ด้วยการอ้างถึงหลกัเสรีภาพท่ีทัง้หญิงและชายพยามยาม
ตอ่สู้ให้ได้มา (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2549) 
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ความเช่ือท่ีวา่ความสมัพนัธ์แบบรักร่วมเพศเป็นเร่ืองผิดธรรมชาติ ถกูท าให้ดวูา่เป็น
ความสมัพนัธ์แบบสดุขัว้และยอมรับไม่ได้ โดยข้อเขียนสว่นหนึ่งของผู้พิพากษา Burger ท่ีได้กลา่ว
ไว้วา่ "Blackstone  เรียก 'อาชญากรรมที่ร้ายแรงท่ีเป็นภยัตอ่สภาพทางธรรมชาติ' วา่เป็นความผิด 
'ท่ีร้ายแรงกว่าการข่มขืน เป็นความผิดมหันต์ ' เป็นการท าลายธรรมชาติความเป็นมนุษย์อย่าง
แท้จริง " The Commentaries on the Laws of England by William Blackstone, a major legal 
text of the eighteenth century; often referred to as " Blackstone"  or " Blackstone's 
Commentaries"  

ความเห็นท่ีว่าการร่วมเพศทางทวารนัน้เป็นเร่ืองท่ี "ร้ายแรงมากกว่า" การข่มขืน 
ตามเหตผุลก็คือ การขม่ขืนนัน้ไม่ใช่สิง่ท่ีผิดธรรมชาติของมนษุย์ เน่ืองจากผู้ ท่ีขม่ขืนผู้ อ่ืนนัน้กระท า
การในแบบท่ีเป็นไปตาม "ธรรมชาติ" และเป็นไปตามวิถีท่ีผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง(สมชาย ปรีชา
ศิลปกลุ,2551) 

การอยูกิ่น การเป็นหุ้นสว่นชีวิต และการแตง่งานของเพศเดียวกนั (Same-Gender 
Cohabitation, Same-Gender Partnership, and Same-Gender Marriage) หลังจากผ่านการ
ตัดสินครัง้ส าคัญของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปแล้ว การมีเพศสมัพันธ์โดยสมัครใจระหว่างเพศ
เดียวกันก็ถือว่าเป็นสิทธ์ิสว่นตวัตามมาตรา 8 แห่งอนุสญัญาสญัญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพของปัจเจกบุคคล (European Convention on Human Rights and Individual 
Freedom) เป็นเร่ืองยากท่ีจะประเมินสถานะของการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน 
เน่ืองจากการท่ีชายและหญิงท่ีอยู่กินกนัโดยไม่ได้แตง่งานนัน้ ได้รับสทิธิบางประการเช่นเดียวกันคู่
สมรสท่ีแตง่งานกนัตามกฎหมาย ดงันัน้ปัญหาก็คือ บุคคลเพศเดียวกนัท่ีอยูกิ่นกนัจะสามารถได้รับ
การปฏิบติัในแบบเดียวกันได้หรือไม่. เร่ืองนีย้งัมีความก ากวมอยู่ในข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้ในเยอรมนั 
ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมันได้ตัดสินแล้วว่า การอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้แต่งงานเป็นเสรีภาพขัน้
พืน้ฐาน ซึ่งจะเข้าไปแทรกแซงได้ก็ต่อเม่ือการแต่งงานนัน้ถูกต่อต้านเป็นอย่างมาก การอยู่ร่วมกนั
ระหวา่งชายหญิงซึง่เปรียบเหมือนการแตง่งาน เป็นสิง่ท่ีได้รับการยอมรับและให้มีผลทางกฎหมาย
ตามมาหลายประการ ข้อก าหนดนีไ้ม่ได้น าใช้กบัการอยูร่่วมกนัของคนเพศเดียวกนั อนัเป็นรูปแบบ
ท่ีสงัคมยงัยอมรับไม่มากพอ และยงัเป็นรูปแบบท่ียงัไม่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ศาลยุติธรรมของกลุม่ประเทศในสหภาพยุโรปก็มีท่าทีเชิงลบในลกัษณะเดียวกัน 
ต่อปัญหาการอยู่ร่วมกันของผู้หญิงสองคน ซึ่งฝ่ายหนึ่งนัน้จะไม่ได้สวสัดิการทางสงัคมในแบบท่ี
ให้กบัคูส่มรสซึง่เป็นเพศตรงข้ามกนั 
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วันท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 1989 กฎหมายของประเทศเดนมาร์ก (Danish Act) ได้
ยินยอมให้คนเพศเดียวกนัจดทะเบียนได้เป็นประเทศแรกในแถบยโุรป และสามารถมีพิธีแตง่งานได้
เช่นเดียวกัน แต่โบสถ์นิกายลเูทอร์ (Danish Lutheran Church) ปฏิเสธท่ีจะท าพิธีให้ ทัง้นีคู้่สมรส
ท่ีเป็นเพศเดียวกันจะไม่มีสิทธิขอรับบุตรบุญธรรม หลงัจากนัน้ในปี 1993 ประเทศนอรเวย์ก็ออก
กฎหมายในแบบเดียวกัน ติดตามมาด้วยสวีเดนในปี 1995 และภายหลงัเบลเยี่ยมและฝร่ังเศสก็มี
การประกาศใช้ระบบท่ีแตกต่างออกไป. ส าหรับสองประเทศหลงันีไ้ด้เปิดโอกาสให้คู่ท่ีจะใช้ชีวิต
ร่วมกันสามารถจดทะเบียนได้ ไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตาม ฝ่ายนิติบญัญัติได้
ยอมรับหลักการบางอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงท่ีจะรับรองการแต่ งงาน นอกจากนี ้ฝร่ังเศสยังมี
พระราชบัญญัติรับรอง (French Act no.  99-944 of November 15,1999) ซึ่งเป็นกฎหมายท่ี
เก่ียวกับการให้บุคคลท่ีจะอยู่ร่วมกันท าสัญญาร่วมกัน (เรียกว่า PaCs) โดยได้ประกาศใช้
บทบญัญัติใหม่ (มาตรา 515-8 ตามประมวลกฎหมายแพง่) ให้การยอมรับการอยู่ร่วมกันของเพศ
เดียวกนั  

 
In France, a pacte civil de solidarite ( English:  " civil pact of 

solidarity") commonly known as a PACS /paks/ (or PaCS), is a form of civil 
union between two adults (same-sex or opposite-sex) for organising their 
joint life.  It brings rights and responsibilities, but less so than marriage. 
From a legal standpoint, a PACS is a "contract" drawn up between the two 
individuals, which is stamped and registered by the clerk of the court. 
Individuals who have registered a PACS are still considered "single"  with 
regard to family status for some purposes, while they are increasingly 
considered in the same way as married couples are for other purposes. 
(“same-sex married  In France1, 2013) 
 

จึงดูเป็นเร่ืองท่ีขดัแย้งกนั เน่ืองจากเม่ือกฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนัท า
สญัญาร่วมกนัได้ในรูปแบบต่าง ๆ  ได้ แต่ไม่ยินยอมให้แต่งงานกนั ในการน ามาตรการเช่นนีม้าใช้ 
ฝ่ายนิติบญัญัติต้องก าหนดขอบเขตท่ีพอรับได้เพื่อไม่ให้ศาลท าอะไรล า้หน้า อยา่งไรก็ตาม การจะ
ยกเลกิกฎเดิม ๆ ท่ีจ ากดัการแตง่งานไว้เฉพาะส าหรับคู่ท่ีเป็นเพศเดียวกนั ก็มีเหตผุลท่ีน ามาใช้เพื่อ
ยกเลิกได้คือ โดยหลกัแล้ว การแต่งงานไม่ได้มีจุดประสงค์เดียวหรือแม้แต่จะเป็นจุดประสงค์
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เบื อ้งต้นท่ีว่าเพื่อให้ก าเ นิดชีวิตใหม่  ดังนัน้  การแต่งงานจึงควรถูก " รื อ้ความเป็นเพศ"
(Desexualized) อันจะเป็นการสนบัสนุนอัตลกัษณ์ของเกย์และเลสเบีย้นในการรือ้ความเป็นเพศ 
ตราบใดท่ีมนุษย์มีอิสระในการมีสมัพนัธ์ทางเพศในรูปแบบใดก็ได้ ตราบนัน้มนุษย์ก็จะได้รับการ
คุ้มครองสทิธิความเป็นสว่นตวั 

การแต่งงานไม่เพียงเป็นพิธีศักด์ิสิทธ์ิ ในการท่ีบุคคลสองคนจะผูกพันกันทาง
ร่างกายเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงการร่วมกันท่ีมีผลทางเศรษฐกิจของบุคคลทัง้สองฝ่าย ถ้าชายหรือ
หญิงคนใดคนหนึ่งพบว่าตวัเองมีความสุขและความสงบ กับการได้อยู่หรือได้รับความช่วยเหลือ
จากบุคคลอีกคนหนึง่ (ไม่วา่จะเป็นเพศใดก็ตาม) เช่นนีแ้ล้ว ความหมายของค าวา่"การแตง่งาน" ก็
ถึงเวลาท่ีต้องเปลีย่นแปลง ตราบเทา่ท่ีพวกเขา/เธอยงัมีทางเลอืกเพียงทางเดียว คือการแตง่งานกบั
เพศตรงข้ามซึง่ไม่ใช่สิง่ท่ีคนเหลา่นีต้้องการ ตราบนัน้ทัง้ผู้ เป็นเลสเบีย้นและผู้ชายท่ีเป็นเกย์ ก็ยงัคง
ไม่มีสทิธิในการแตง่งาน (ณฐัวฒุิ ชยัสายณัห์, 2558) 

การแต่งงานของเพศเดียวกัน จึงมักมีการคดัค้านซึ่งมีรายละเอียดคือ ข้อคดัค้าน
ประการแรก เป็นการให้ความส าคัญระหว่างการแต่งงานกับการให้ก าเนิดชีวิตใหม่ ด้วยการให้
เหตุผลว่าการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันไม่สามารถให้ก าเนิดบุตร ขณะท่ีการแต่งงานระหว่าง
เพศตรงข้ามสามารถให้ก าเนิดบุตรและให้การศกึษากบัลกูหลาน เหตผุลนีส้ามารถโต้แย้งได้ไม่ยาก 
เน่ืองจากไม่ใช่ว่าทุกคู่แต่งงานท่ีเป็นเพศตรงข้ามกันจะต้องการมีบุตร บางคู่ตัง้ใจไว้แน่วแน่ว่าไม่
ต้องการมีบุตรจึงใช้วิธีคมุก าเนิด อยา่งไรก็ตาม ในกฎหมายแพง่หลายประเทศได้ก าหนดไว้วา่ การ
ไร้สมรรถภาพทางเพศหรือการเป็นหมันไม่เป็นมลูเหตุให้การแตง่งานเป็นโมฆะ หรือการไม่คดัค้าน
การแต่งงานระหว่างชายหญิงท่ีอายุมากเกินกวา่จะมีบุตรได้นัน้ ถือเป็นสิ่งท่ีขดัแย้งเป็นอยา่งมาก
กบัหลกัความสมัพนัธ์อัน "จ าเป็น" ระหวา่งการแตง่งานกบัความเป็นไปได้ในการมีบุตร นอกจากนี ้
คู่ท่ีเป็นเพศเดียวกันก็มักจะขอรับเลีย้งบุตรจากสามีภรรยาคู่อ่ืน หรือแม้แต่การมีบุตรด้วยการมี
เพศสัมพันธ์ตาม"ธรรมชาติ" ดังนัน้ หากตามเหตุผลของการสร้างความเป็นสถาบันแล้ว 
(institutionalzing) การแต่งงานระหว่างเพศเดียวกัน เป็นทัง้การท าให้สองฝ่ายมีสิทธิร่วมกันใน
ความเป็นบิดามารดาและมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมได้ ความเป็นไปได้อีกทางหนึ่งก็คือการการท่ีฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ 

ข้อคัดค้านประการท่ีสอง การสร้างความเป็นสถาบันของการแต่งงานในเพศ
เดียวกัน จะเป็นการท าให้ขดัแย้งกับการแต่งงานระหว่างชายและหญิง เพราะการแต่งงานทัว่โลก
ยงัคงถือเป็นพิธีท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิ และมีความส าคญัอยู่ ซึ่งพิธีดงักลา่วจะถูกละเมิดได้ถ้ามีการ
ขยายขอบเขตไปถึงการแต่งงานแบบเพศเดียวกนั แต่ค าถามท่ีแท้จริงก็คือ หลกัการแต่งงานแบบ
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ร่วมสมัยซึ่งไม่ใช่มีแค่พิธีการ แต่มีเร่ืองกฎหมายของรัฐเข้ามาเก่ียวข้องนัน้ มีความส าคัญและ
ยอมรับเกินกว่ารูปแบบดัง้เดิมทางศาสนาหรือไม่ ถ้าฝ่ายนิติบญัญัติท าให้การแต่งงานแบบเพศ
เดียวกันเป็นสถาบนั ก็จะท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการแต่งงานแบบวิถีทางโลกกับการแต่งงาน
ตามแบบพิธีทางศาสนา ซึ่งเป็นพิธีท่ีมีเงื่อนไขท่ีมีความเคร่งครัดมากกว่า แต่โดยทัว่ไปแล้ว หลกั
ศาสนาสว่นมากยอมรับการยุติลงของการแต่งงานด้วยการหย่า นอกจากนีใ้นสงัคมแบบพหุนิยม
และท่ีมีวิถีในทางโลกนัน้ ผู้บญัญัติกฎหมายไม่ได้สนใจในประเด็นความแตกต่างระหว่างบรรทัด
ฐานของกฎหมายกบัหลกัศาสนา 

ข้อคัดค้านประการท่ีสาม ให้ค าอธิบายว่า การยอมรับการแต่งงานแบบเพศ
เดียวกันจะท าให้การแต่งงานตกอยู่ในสภาพท่ีเป็นปัญหา และเป็นผลท าให้การแต่งงานระหว่าง
เครือญาติและการแตง่งานแบบมีคูค่รองหลายคน เกิดขึน้ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้ ตามทรรศนะ
ดงักลา่วการจดทะเบียนระหว่างเพศเดียวกันนัน้ ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้มีการจดทะเบียนระหว่างพี่
น้องหรือพ่อกับลกูชายอันเป็นสิ่งท่ีอาจถูกวิจารณ์  ส าหรับในการหลีกเลี่ยงการมีสมัพนัธ์ทางเพศ
กับญาติใกล้ชิดในระบบคู่คองเดียว หมายความว่า ผู้ ชายต้องหาภรรยาท่ีเป็นบุคคลภายนอก
ครอบครัว ซึ่งหลกัการนีก็้สามารถครอบคลุมไปใช้กับการแต่งงานแบบเพศเดียวกัน ส าหรับการ
แต่งงานแบบคู่ครองเดียว   ก็มีความเสี่ยง เน่ืองจากท าให้สามารถหย่าร้างกันได้ง่ายและสามารถ
สร้างครอบครัวใหม่ ดงันัน้ การขยายรูปแบบความสมัพนัธ์แบบคูค่รองเด่ียว ไปใช้กบัความสมัพนัธ์
แบบเพศเดียวกนั จึงไม่อาจเป็นผลร้ายกบัความสมัพนัธ์แบบคูค่รองเด่ียว 

เน่ืองจากในสงัคมพหุนิยมซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างหลกัศีลธรรมตามบรรทัดฐาน
ดัง้เดิมของศาสนาคริสต์ กับแนวทางเสรีนิยม ท าให้อุปสรรคส าคัญท่ีขัดขวางการยอมรับการ
แต่งงานแบบเพศเดียวกันจางหายไป แต่ชัยชนะของเสรีภาพไม่ได้ท าให้หลกัการอ่ืนมาแทนท่ีหลกั
ศีลธรรม เพียงแค่ขจัดอุปสรรคซึ่งเกิดจากหลกัการท่ีท าให้บุคคลเหล่านีไ้ม่มีสว่นร่วม แนวทางเสรี
นิยมไม่ใช่เร่ืองของการบงัคบั เน่ืองจากชายและหญิงท่ีรู้สกึว่าตนเองต้องปฏิบติัตามบรรทัดฐาน
ทางศีลธรรม มีสทิธิท่ีจะไม่ท าหรือปฏิเสธทศันะท่ีพวกเขาไม่เห็นด้วย และก็เช่นเดียวกนัการให้สิทธิ
ท่ีเสมอภาคกบัเด็กท่ีเกิดนอกสมรส ก็ไม่ได้เป็นการคุกคามเร่ืองการแต่งงานและสถาบนัครอบครัว 
สถาบนัเหลา่นีจ้ะไม่ถูกท าลายแม้ไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขการแต่งงานบนเหตุผลท่ีว่าด้วยเร่ืองของ
ความแตกตา่งทางเพศ  
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2.4.2.6 แนวคิดและวิธีการในการจดัท ากฎหมายวา่ด้วยการสมรสระหวา่งบุคคล
เพศเดียวกนัของประเทศองักฤษ  

แนวคิดในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันของ
ประเทศอังกฤษ มาจากปรากฏการณ์ในอดีตท่ีผ่านมาหลายรัฐบาลของหลายประเทศได้มีการ
ถกเถียงหรือวิพากษ์ถึงแนวคิดในเร่ืองของการการมีความสมัพนัธ์ทางเพศและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน (Same – sex Relationships) โดยประเทศเสรีประชาธิปไตยหลาย
ประเทศมองว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันมีความสมัพันธ์ทางเพศและการใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน ถือเป็นสิทธิสว่นบุคคลของประชาชน (Right to Privacy of People) ท่ีประชาชนทกุคนพงึ
มี ในขณะเดียวกนั รัฐจ าต้องสง่เสริมสทิธิของประชาชนเพื่อเปิดโอกาสในประชาชนสามารถเลอืกท่ี
จะแสดงออกหรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศ รวมไปถึงการใช้ชีวิตคู่รวมกัน ด้วยเหตุนี ้ รัฐจึงจ าต้อง
แสวงหานโยบายสาธารณะและมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมสิทธิของ
ประชาชนท่ีจะเลอืกด าเนินชีวิตตามการแสดงออกทางเพศและรสนิยมทางเพศท่ีเข้าพงึมี รวมไปถึง
สิทธิในการตดัสินใจใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างบุคคลเพศเดียวกันภายใต้เสรีภาพ (Freedom) ในการ
เลือกของตนและความเสมอภาค (Equality) ท่ีรัฐไม่ควรเลือกปฏิบติัต่อบุคคลท่ีรักหรือต้องการใช้
ชีวิตคูร่ะหวา่งบุคคลเพศเดียวกนั (ปีดิเทพ อยูย่ืนยง, 2554) 

ดังนัน้ ในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน รัฐจึง
จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องหามาตรการทางกฎหมายเพื่อรับรองหรือคุ้มครองเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคลเพื่อให้ประชาชนสามารถมีสทิธิในการเลอืกท่ีจะแต่งงานระหวา่งบุคคลเพศเดียวกัน
ได้ ตวัอย่างเช่น การให้สิทธิแก่ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้บุคคลเพศเดียวกันท่ีต้องการจะสมรส
และใช้ชีวิตคู่อยู่รวมกัน สามารถจดทะเบียนสมรสได้โดยมีกฎหมายครอบครัว (Registration of 
Civil Partnerships) รวมไปถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัความสมัพนัธ์ของชีวิตสมรสมารับรอง
หรือคุ้มครองไว้ อนึง่กฎหมายวา่ด้วยการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันในหลายประเทศถือเป็น
มาตรการท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบติั (Discrimination) ต่อผู้ มีรสนิยม
ทางเพศแบบรักร่วมเพศและผู้ ท่ีต้องการจะใช้ชีวิตคู่ร่วมระหว่างผู้ มีเพศท่ีเหมือนกัน  ประเทศ
องักฤษถือเป็นประเทศหนึง่ท่ีรัฐบาลได้ตอบสนองตอ่การสง่เสริมความเสมอภาคระหวา่งประชาชน
ในเร่ืองของ เพศ การแสดงออกทางเพศ รสนิยมทางเพศ และการตดัสนิใจที่จะใช้ชีวิตคูร่่วมกนั รวม
ไปถึงการปฏิบติัตอ่ผู้ ท่ีแปลงเพศแล้วให้เทา่เทียมกบับุคคลอ่ืน ๆ ใน 

 รัฐบาลอังกฤษยงัให้การสนับสนุนสิทธิในการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน 
(Same-sex Marriage) ประชาชนเพศเดียวกันท่ีรักใคร่ชอบพอกัน สามารถพฒันาความสมัพันธ์
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จนไปสู่การใช้ชีวิตคู่ (Civil Partnerships) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย กล่าวคือ นอกจากจะมี
กฎหมายมารองรับการด ารงชีวิตคูห่รือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหวา่งผู้ ท่ีมีเพศเดียวกันแล้ว กฎหมาย
ยงัต้องรับรองสิทธิประการอ่ืน ๆ หรือความสมัพนัธ์ทางกฎหมายอ่ืน ๆ ก่อนสมรสและหลงัจากท่ี
สมรสแล้ว เพื่อให้ชีวิตคู่ระหว่างผู้ ท่ีมีเพศเดียวกันมีความมั่นคงในชีวิตคู่เหมือนกับการใช้ชีวิตคู่
ร่วมกนัของคูส่มรสตา่งเพศหรือคูส่มรสชายหญิงทัว่ไป รัฐบาลองักฤษจึงแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไข
กฎหมาย Civil Partnership Act 2004 อันเป็นกฎหมายก าหนดสิทธิของคู่สมรสเพศเดียวกัน
สามารถท าการสมรสได้ (Right to Register as Civil Partners) รวมไปถึงคู่สมรสเพศเดียวกัน
สามารถได้รับสิทธิหรือสวสัดิการสงัคมประเภทต่าง ๆ  ท่ีรัฐบาลอังกฤษได้จัดให้เฉกเช่นเดียวกบัคู่
สมรสต่างเพศด้วย เช่น เงินบ านาญของรัฐ (State Pensions) อุดหนุนการด ารงชีวิตคู่ระหว่างคู่
สมรสเพศเดียวกนัและระบบการออมแบบเงินบ านาญ (Occupational Pensions) เป็นต้น 

การศึกษาสาระส าคญัของแนวคิดและวิธีการการจัดท ากฎหมายวา่ด้วยการสมรส
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันของประเทศอังกฤษ รวมไปถึงการให้ข้อโต้แย้งเก่ียวกับการสมรส
ระหว่างเพศเดียวกันผ่านมุมมองของลทัธิ ความเช่ือและศาสนาต่อการสมรสระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกนัรูปแบบการสมรสดงันี ้

1) รูปแบบการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกนัของประเทศองักฤษ 
การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันในสงัคมของชาวอังกฤษไม่ใช่เร่ือง

ใหม่ในสงัคมชาวอังกฤษ ในอดีตท่ีผ่านมานักวิชาการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท าการประเมิน
โอกาสท่ีผู้ชายสามารถสมรสกับผู้ชายหรือผู้หญิงสามารถสมรสกับผู้ หญิงได้หรือไม่ ผ่านเอกสาร
ทางวิชาการหลายฉบบั เช่น เอกสารข้อพิจารณา ‘Nancy Fraser’s Status Model of Recognition’ 
ท่ีวิเคราะห์สถานภาพทางสงัคมของคูรั่กเพศผา่นกฎหมาย Civil Partnership Act 2004 เป็นต้น 

นอกจากนี ้ในสงัคมวิชาการด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย
มหาชนขององักฤษยงัได้อภิปรายอยา่งกว้างขวางในประเด็นของลทัธิความเช่ือ หลกัค าสัง่สอนของ
ศาสนาคริสต์และสิทธิมนุษยชน กล่าวคือหลักกฎหมายศาสนจักรของศาสนาคริสต์  
(Ecclesiastical Law) เห็นวา่การแสดงออกของมนษุย์ท่ีรักร่วมเพศหรือรสนิยมความสนใจทางเพศ
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็นเร่ืองท่ีฝ่าฝืนต่อหลักค าสั่งสอนของศาสนาคริสต์และขัดต่อ
กฎหมายศาสนจักรของศาสนาคริสต์ มีข้อวิพากษ์ทางวิชาการว่าหลกักฎหมายศาสนจักรของ
ศาสนาคริสต์ท่ีมีมาช้านานขัดหรือแย้งกับหลกัสิทธิมนุษยชนร่วมสมัยหรือไม่ เพราะในปัจจุบนั
มนษุย์ยอ่มมีเสรีภาพท่ีจะรักใคร่ชอบพอระหวา่งเพศเดียวกันได้ ตราบเทา่ท่ีไม่ขดัตอ่กฎหมายฉบบั
ตา่ง ๆ ท่ีบงัคบัใช้ภายในประเทศนัน้ (Grossi 2012 อ้างถึงใน ปีดิเทพ อยูย่ืนยง, 2554) 
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2) แนวคิดความเสมอภาคระหว่างบุคคลเพศเดียวกันและระหว่าง
บุคคลท่ีตา่งเพศกนั ของประเทศองักฤษ 

ความเสมอภาคหรือความเทา่เทียมกนัของมนษุย์นัน้ เป็นสทิธิขัน้พืน้ฐาน
ของมนุษย์ท่ีรัฐบาลอังกฤษได้รับรองหรือคุ้มครองไว้ในกฎหมาย Equality Act 2010 ท่ีก าหนดให้
ประชาชนทกุคนมีโอกาสทางสงัคมอยา่งเท่าเทียม นัน้หมายถึงรัฐไม่อาจอ้างเหตุใดๆ ในการเลอืก
ปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความต่างทางด้านต่างๆ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมิได้ ฉะนัน้ หากรัฐบาล
อังกฤษ ฝ่ายปกครองหรือองค์กรทางการยุติธรรมอาศยัเหตุแห่งเพียงความแตกต่างด้านเชือ้ชาติ 
ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ การแสดงออกทางเพศ สถานะทางการเงิน รวมไปถึงการศึกษามา
เลือกปฏิบติัต่อประชาชนแล้ว ย่อมถือเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดหรือแย้งกับ
กฎหมาย Equality Act 2010 อนัเป็นบทบญัญัติท่ีสง่เสริมความเทา่เทียมหรือความเสมอภาคของ
ประชาชนโดยเฉพาะ 

กฎหมาย Equality Act 2010 ได้วางหลกัเกณฑ์วา่รัฐไม่อาจอาศยัรสนิยม
ทางเพศส่วนบุคคลมาเป็นเหตุในการอ้างเพื่อกระท าหรือปฏิบติัการในการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็น
ธรรมหรือปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งไม่เทา่เทียม ไม่วา่จะเป็นการอาศยัเพศเป็นเหตใุนการเลือก
ปฏิบติัต่อคนเพศเดียวกัน (Same Sex) เพศตรงข้าม (Opposite Sex) และผู้ มีรสนิยมชอบรักสอง
เพศ (Bisexual) ตวัอย่างเช่น การล้อเลียนเพื่อนร่วมงานในเร่ืองรสนิยมทางเพศของเพื่อนร่วมงาน
ในหน่วยงานของรัฐหรือการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐล้อเลียนรสนิยมทางเพศของประชาชน  นอกจากนี ้
กฎหมาย Equality Act 2010 ยังได้วางหลักเกณฑ์ให้การสมรสและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของ
พลเมืององักฤษ ยอ่มได้รับการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมภายใต้กฎหมายสง่เสริมความเสมอภาคฉบบั
นี ้เพื่อไม่ให้รัฐหรือหน่วยงานของรัฐเลือกปฏิบติัในกรณีต่าง ๆ  เพียงด้วยเหตุท่ีบุคคลนัน้มีสถานะ
สมรส 

ด้วยเหตุนี ้การสมรสระหว่างประชาชนหรือพลเมืองของอังกฤษจึงต้อง
เป็นไปอย่างเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบติัตามกฎหมาย Equality Act 2010 โดยไม่ว่า
จะเป็นการสมรสระหวา่งบุคคลตา่งเพศกนัหรือการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันก็ควรได้รับการ
ปฏิบติัเช่นเดียวกนัภายใต้หลกัวา่ด้วยความเสมอภาค (principle of equality) ท่ีกฎหมาย Equality 
Act 2010ได้วางหลกัเกณฑ์เอาไว้ อนึง่ แม้วา่กฎหมาย Equality Act 2010 ได้วางหลกัความเสมอ
ภาคของบุคคลเพศเดียวกันหรือบุคคลต่างเพศกันภายใต้กฎหมายในกรณีต่าง  ๆ  เช่น ความเสมอ
ภาคของบุคคลเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันภายใต้กฎหมาย ความเสมอภาคของบุคคลเพศ
เดียวกันหรือต่างเพศกันภายใต้หน่วยงานของรัฐ ความเสมอภาคของบุคคลเพศเดียวกันหรือตา่ง
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เพศกันในฐานะผู้ รับบริการสาธารณะจากรัฐ และความเสมอภาคของบุคคลเพศเดียวกันหรือตา่ง
เพศกันท่ีจะต้องรับผิดชอบหรือมีหน้าท่ีต่อรัฐ รวมไปถึงการความเสมอภาคระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกันหรือบุคคลต่างเพศเดียวกันในการแต่งงานและใช้ชีวิตคู่ร่วมกนักับความเสมอภาคอ่ืนๆ ท่ี
รัฐพึงกระท าให้มีความเสมอภาคอันเน่ืองมาจากการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ อย่างไรก็ดี ในช่วง
ก่อนปี 2010 รัฐบาลองักฤษยงัไม่ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการอยา่งชดัเจนในเร่ืองของแนวทาง
ในการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแต่อย่างไร ดงันัน้ ในเวลาต่อมาหลงัจากท่ีมีการบัญญั ติ
กฎหมาย Equality Act 2010 อันเป็นกฎหมายท่ีสง่เสริมความเท่าเทียมแล้ว รัฐบาลอังกฤษยงัได้
พยายามแสวงหาแนวทางและข้อเสนอแนะตา่ง ๆ เก่ียวกบัการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันใน
ประเทศองักฤษ 

ส าหรับกรณีของมีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท่ีท าการแปลงเพศมาแล้ว เช่น 
ชายแปลงเพศเป็นหญิงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครบถ้วนหรือหญิงแปลงเพศเป็นชาย 
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนแล้ว ต้องการสมรสกบัชายหรือหรือหญิงท่ีตรงข้ามกบั
เพศสภาพก่อนผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ย่อมไม่เป็นปัญหาประการใด เพราะ
ยังถือว่าเป็นการสมรสต่างเพศซึ่งเป็นไปตามแนวคิดพืน้ฐานในการสมราระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกันของประเทศอังกฤษท่ีได้กลา่วไว้แล้ว เช่น ชายแปลงเพศเป็นเพศหญิงตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แล้วท าการสมรสกับกับชาย เป็นต้น แต่ส าหรับในกรณีของชายแปลงเพศเป็น
หญิงตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนหรือหญิงแปลงเพศเป็นชายตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ครบถ้วนแล้ว (Individuals to Change their Legal Gender) กลบัต้องการสมรสกบั
ผู้ ท่ีมีเพศเดียวกับเพศใหม่ของตนท่ีตนได้แปลงมาแล้ว เช่น ชายแปลงเพศเป็นเพศหญิงตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แล้วท าการสมรสกบักบัหญิง เป็นต้น  

ในกรณีนีแ้ม้ว่าจะได้แปลงเพศทางวิทยาศาสตร์มาแล้วและไปท าการสมรสกับผู้ มีเพศท่ี
ตา่งจากเพศเดิมของตน ก็ยงัสามารถอาศยัแนวทางวา่ด้วยการสมรสระหวา่งบุคคลอยา่งเท่าเทียม
ได้เช่นเดียวกับกรณีสมรสอ่ืน ๆ นอกจากนี ้แม้ว่าระหว่างท่ีคู่สมรสต่างเพศท่ีท าการสมรสกัน
ตามปกติแล้ว หากในภายหลังคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แปลงเพศเป็นเพศตรงข้ามตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นท่ีครบถ้วนแล้ว แนวคิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสมรสอยา่งเทา่
เทียมก็ยงัถือวา่การสมรสยงัไม่สิน้สดุหรือไม่อาจกลา่วอ้างเป็นเหตแุหง่การสมรสสิน้สดุได้ (Without 
Having to End Marriage) 

มีข้อสงัเกตท่ีน่าสนใจอีกประการหนึ่งส าหรับกรณีบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่
สมัพนัธ์กับเพศสภาพของตนเอง (Transgender People) ซึ่งแตกต่างจากกรณีการแสดงออกทาง
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เพศหรือรสนิยมทางเพศดงัท่ีได้กลา่วไปแล้ว โดยกรณีบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กับเพศสภาพ
ของตนเอง ได้แก่ กรณีของบุคคลท่ีเกิดมาแล้วมีเพศสรีระไม่ตรงตามท่ีจิตใจต้องการ รวมไปถึง
บุคคลท่ีแสดงออกทางเพศโดยไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของบุคคลทัว่ไปในสงัคม ซึ่งหาก
บุคคลท่ีเข้าลกัษณะกรณีบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กับเพศสภาพของตนเองต้องการแต่งงาน
ตามแบบพิธีทางกฎหมายของประเทศองักฤษ จะมีกฎหมายใดมารับรองบุคคลกลุม่นีใ้ห้การสมรส
เป็นไปอยา่งเสมอภาคหรือไม่ 

ในกรณีบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพันธ์กับเพศสภาพของตนเองดังท่ีได้
กล่าวมาในข้างต้น รัฐบาลอังกฤษได้ก าหนดแนวทางส าหรับปัจจุบันว่า หากบุคคลคนใดเกิด
มาแล้วมีสภาพบุคคลตัง้แต่คลอดและอยู่รอดมาเป็นทารกแล้วประกอบกับมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์
กับเพศสภาพของตนเอง นอกจากรัฐจะต้องออกสติูบตัร (New Birth Certificate) เอาไว้ให้กับตวั
บุคคลเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการเกิดแล้ว รัฐยังต้องออกใบรับรองเพศ (Gender Recognition 
Certificate) ท่ีแสดงว่าบุคคลนัน้มีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กับเพศสภาพของตนเอง อนึ่ง หากบุคคลท่ี
มีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเองก าลงัจะท าการสมรสหรือต้องการสมรสในอนาคต 
ภายใต้แนวคิดในการจัดท ากฎหมายวา่ด้วยการสมรสระหวา่งบุคคลเพศเดียวกันก็ยอ่มรับรองหรือ
คุ้มครองให้บุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเองสามารถท าการสมรสกบับุคคล
ต่างเพศกันหรือบุคคลเพศเดียวกับตนได้ รวมไปถึงแม้ว่าบุคคลใดพบว่าตนเองมีลกัษณะหรือ
พฤติกรรม รวมไปถึงมีค าวินิจฉัยทางการแพทย์ว่าตนเป็นบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กับเพศ
สภาพของตนเองภายหลกัจากท่ีได้ท าการสมรสกบัคู่สมรสเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ท าให้เป็นเหตุให้การ
สมรสสิน้สดุลงเพียงเพราะอ้างเหตุแห่งความเป็นบุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กบัเพศสภาพของ
ตนเอง 

จากท่ีได้กล่าวมาในข้างต้นอาจบรรยายได้ว่าแนวคิดในการจัดท า
กฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันของประเทศอังกฤษถือเป็นมิติใหม่ของการ
ปฏิรูปกฎหมายสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างบุคคลในสงัคม เพราะแนวคิดดงักลา่วได้รองรับให้
บุคคลเพศเดียวกัน บุคคลต่างเพศ บุคคลท่ีผ่านการแปลงเพศมาแล้ว บุคคลนัน้มีเพศภาวะไม่
สมัพันธ์กับเพศสภาพของตนเอง สามารถท าการสมรสตามแบบพิธีทางกฎหมายท่ีเสมอภาค
ภายใต้หลกัเกณฑ์และการปฏิบติัภายใต้แนวคิดสง่เสริมความเทา่เทียมระหวา่งบุคคลโดยชอบโดย
กฎหมายและปราศจากการเลอืกปฏิบติัโดยรัฐและฝ่ายปกครอง อยา่งไรก็ดี หากกฎหมายดงักลา่ว
ได้บงัคบัใช้ภายใต้แนวคิดในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้ว 
กฎหมายดงักลา่วไม่อาจก้าวลว่งไปเปลีย่นแปลงแนวคิด หลกัเกณฑ์และประเพณีทางศาสนาหรือ
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การสมรสตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละศาสนา (Religious Marriage) ไปได้ อันถือเป็นการคงหรือ
ด ารงเอาไว้ซึง่เสรีภาพในการนบัถือศาสนาหรือด ารงความเช่ือทางศาสนาของประชาชนแต่ละกลุม่
ศาสนาในประเทศอังกฤษ โดยไม่ขดัตอ่ความเท่าเทียมท่ีอ านวยให้โดยรัฐหรือฝ่ายปกครองในเร่ือง
ของการสมรส 

3) วิธีการในการจัดท ากฎหมายว่าด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกนัของประเทศองักฤษ (มลูนิธิสถาบนัวิจยักฎหมาย, 2557: 202-231) 

กระบวนการตรากฎหมายของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นระบบการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ระบบกฎหมายและขัน้ตอนการเสนอกฎหมายไม่ได้มีความ
เหมือนกับกฎหมายไทยทัง้หมด แต่สามารถน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและเทคนิควิธีการท่ี
กรณีศึกษาถึงการเสนอขอใช้กฎหมายอนุญาตการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน โดยมีวิธีการใน
การด าเนินงานเก่ียวกับการตรากฎหมายและการพิจารณาร่างกฎหมาย ตัง้แต่เร่ิมต้นจากการพบ
ประเด็นปัญหา ไปสูก่ารเสนอขอให้มีกฎหมายออกมาแก้ไขปัญหา และการท างานของภาครัฐและ
ประชาชนในการเสนอให้มีกฎหมายใหม่ เพื่อเข้าสูก่ารพิจารณาในระบบรัฐสภาอยา่งเป็นขัน้ตอน 
จนน าไปสูก่ารลงมติเพื่อประกาศบงัคบัใช้กฎหมาย ดงักลา่วได้จริง(มูลนิธิสถาบนัวิจัยกฎหมาย, 
2557: 202-203) 

การจดัท ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันของประเทศอังกฤษ
ในปัจจุบนัเป็นขัน้ตอนท่ีมิได้ก าหนดไว้ในกฎหมายแต่อย่างใด แต่จะเกิดขึน้จากธรรมเนียมปฏิบติั
ของหน่วยงาน รัฐบาล และรัฐสภาซึ่งมีการพฒันาต่อเน่ืองอย่างยาวนาน อันเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของประเทศท่ีมีระบบกฎหมายแบบ Common Law  ในภาพรวมนัน้ กระบวนการตรากฎหมายของ
ประเทศองักฤษเป็นกระบวนการท่ีมีความซบัซ้อน เน่ืองกระบวนการตรากฎหมายแต่ละฉบบัอาจมี
ความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของกฎหมายท่ีจะตราขึน้ นอกจากนี ้ตวัผู้ ท่ีเสนอกฎหมาย
เข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภายงัมีผลให้กระบวนการตรากฎหมายมีความแตกตา่งได้อีกด้วย  

แนวคิดในการตราออกกฎหมายของประเทศอังกฤษในปัจจุบันเป็น
กระบวนการท่ีพฒันามาจากแนวคิดภายใต้แนวคิดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น กลา่วคือ อ านาจในการตรา
กฎหมายยังคงเป็นของพระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้ เดียว แต่ในการใช้พระราชอ านาจดังกล่าว 
พระมหากษัตริย์จะต้องได้รับความยินยอมจาก Lords และตัวแทนประชาชน (Common) หลกั
ดงักลา่วเป็นหลกัในการตรากฎหมายของอังกฤษสืบเน่ืองมาถึงในปัจจุบนั กลา่วคือ กฎหมายท่ี
ศาลอังกฤษจะยอมรับเป็นกฎหมายจะต้องเป็นกฎหมายท่ีออกโดยอาศัยพระราชอ านาจของ
พระมหากษัตริย์ซึ่งได้รับการรับรองจาก Lords และ Common ซึง่ประกอบเป็นรัฐสภาของอังกฤษ
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เท่านัน้  ในกรณีของการพิจารณากฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนัสมรสได้นัน้ จะต้องผ่าน
องค์ประกอบตามวิธีการท่ีมีแบบแผนอย่างครบถ้วน เพื่อไม่ให้กฎหมายดังกลา่วเกิดปัญหาและ
ความยุง่ยากตามมาภายหลงั 

ผู้ มีอ านาจเสนอร่างกฎหมาย ในประเทศอังกฤษ ผู้ มีอ านาจเสนอร่าง
กฎหมาย ได้แก่ รัฐบาลและหน่วยงานภายใต้ก ากับของรัฐบาล คณะกรรมการอิสระ และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(1) รัฐบาลและหน่วยงานภายใต้ก ากับของรัฐบาล ภายใต้
ระบบการปกครองในรูปแบบรัฐสภานัน้ รัฐบาลในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารประเทศยอ่มมีอ านาจในการ
ท่ีจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณารัฐสภาได้เสมอ ซึ่งกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกัน เป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลอังกฤษให้ความส าคัญอย่างมาก เพราะเก่ียวข้องกับประชาชน
อังกฤษท่ีมีรสนิยมรักเพศเดียวกันซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก และใช้ชีวิตอย่างเปิดเผยมาก่อนท่ีจะมี
กฎหมายดงักลา่วเป็นระยะเวลานาน ซึง่ โดยหลกัของการปกครองแล้ว ร่างกฎหมายเพื่อให้บุคคล
เพศเดียวกันจดทะเบียนคู่ชีวิตได้นัน้ ถือเป็นกฎหมายท่ีรัฐบาลและหน่วยงานภายใต้ก ากับของ
รัฐบาลได้เสนอขึน้มาพิจารณาโดยตรง เพราะถือเป็นร่างกฎหมายท่ีเป็นผลจากสญัญาประชาคม 
(Government’s Manifesto) ท่ีรัฐบาลได้ให้แก่ประชาชนไว้ในช่วงการเลือกตัง้เป็นสว่นใหญ่  แต่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของประเทศอังกฤษจะเห็นว่า แนวคิด
ดงักลา่วมิได้มีผลในทางปฏิบติัมากเท่าใดนกั เพราะไม่ได้เกิดจากนโยบายของรับบาลแต่แรก แต่
หากเกิดจากการเสนอของภาคประชาชน ตอ่รัฐบาลในภายหลงั 

การเสนอร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของอังกฤษเข้าสู่
การพิจารณาของรัฐสภานัน้เป็นการเสนอร่างกฎหมายในนามของรัฐบาล (Government’s Bill) 
โดยหน่วยงานภายใต้ก ากับดูแลของรัฐบาลจะเสนอแนวคิดในการออกกฎหมายท่ีเห็นว่าจ าเป็น
ส าหรับการด าเนินกิจกรรมของรัฐต่อรัฐมนตรีท่ีก ากับดูแลหน่วยงานนัน้ เม่ือรัฐมนตรีเห็นชอบกบั
แนวคิดดังกล่าวแล้ว รัฐมนตรีจะน าแนวคิดพร้อมทัง้สาระส าคัญของกฎหมายเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอมติเห็นชอบให้ด าเนินการตอ่ไป 

(2) คณะกรรมการอิสระ (Independent Advisory Commission) 
นอกจากหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ เสนอร่างกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันแล้ว 
คณะกรรมการอิสระต่าง ๆ (Independent Advisory Commission หรือ Committee) ยังเป็นอีกกลุ่ม
ส าคัญท่ีมีอ านาจในในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย คณะกรรมการอิสระเหล่านีจ้ะมีทัง้
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คณะกรรมการท่ีถูกตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะหรือเป็นการชั่วคราว (Ad hoc Commission or 
Committee) เช่น Royal Commissions หรือคณะกรรมการท่ีหนว่ยงานของรัฐตัง้ขึน้   

ร่างกฎหมายดงักลา่วท่ีคณะกรรมการเสนอตอ่รัฐสภานัน้จะต้อง
ผา่นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยในทางทฤษฎีแล้ว ร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยคณะกรรมการ
เหลา่นีจ้ะถือเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาลเช่นเดียวกับร่างกฎหมายท่ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ เสนอ  
แต่ในทางปฏิบติัแล้ว คณะรัฐมนตรีจะไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างกฎหมายท่ีคณะกรรมการเหล่านี ้
เสนอแต่อย่างใด แต่จะเห็นชอบเป็นส่วนใหญ่ ทัง้นี  ้ เน่ืองจากคณะกรรมการเหล่า นี เ้ป็น
คณะกรรมการท่ีประชาชนทัว่ไปให้การยอมรับว่ามีความเป็นกลาง การท่ีคณะรัฐมนตรีแก้ไขร่าง
กฎหมายท่ีคณะกรรมการเหลา่นีเ้สนอก็อาจสง่ผลตอ่รัฐบาลได้ 

(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นอกเหนือจากหน่วยงานของรัฐ
และคณะกรรมการอิสระต่าง ๆ จะเป็นผู้ เสนอร่างกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันแล้ว 
สมาชิกผู้แทนราษฎรทุกคนไม่วา่จะอยู่ในสงักดัพรรคการเมืองใดยอ่มมีสิทธิท่ีจะเสนอกฎหมายเข้า
พิจารณาได้โดยเสนอเป็นร่างกฎหมายดังกลา่วแก่สมาชิก (Private Member’s Bill)    แต่ในทาง
ปฏิบติัแล้ว ร่างกฎหมายนีเ้สนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองโดยตรง และผ่านการรับรองจาก
รัฐสภา เพราะเป็นกรณีท่ีเป็นร่างกฎหมายท่ีเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสงักดัพรรครัฐบาล
เป็นผู้ เสนอท่ีสามารถหาเสยีงสนบัสนนุเพียงพอท่ีจะได้รับการรับรองจากรัฐสภาได้ 

4) ผู้ มีอ านาจตรากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศ
องักฤษ (มลูนิธิสถาบนัวิจยักฎหมาย, 2557: 202-231) 

กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน เป็นพระราชบัญญัติท่ีเป็น
กฎหมาย ท่ีผา่นขัน้ตอนในล าดบัสงูสดุของประเทศองักฤษ ในรูปแบบรัฐสภาโดยมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข ในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซา เบธท่ี 2 อ านาจในการตรากฎหมายของ
พระมหากษัตริย์อังกฤษจึงต้องผ่านรัฐสภาท่ีจะต้องพิจารณาและต้องให้ความเห็นชอบร่าง
กฎหมายฉบบันีก้่อนท่ีจะมีการลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ อ านาจในการตรา
กฎหมายของพระมหากษัตริย์อังกฤษจึงเป็นอ านาจในลักษณะท่ีเป็นสัญลักษณ์เท่านั น้ 
(Symbolic) แต่อ านาจในการตรากฎหมายท่ีแท้จริงจะเป็นอ านาจของรัฐสภาเน่ืองจากเป็นผู้
พิจารณาร่างกฎหมายและเสนอให้ลงพระปรมาภิไธยรับรองกฎหมาย เหตเุพราะอ านาจในการตรา
กฎหมายของรัฐสภาองักฤษเป็นอ านาจท่ีไม่มีข้อจ ากัด รัฐสภาอังกฤษมีอ านาจท่ีจะพิจารณาตรา
กฎหมายได้ทกุล าดบั 
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กฎหมายท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบประกาศใช้เป็นกฎหมายนัน้จะมี
สถานะเป็นกฎหมายสงูสดุ ศาลไม่อาจท่ีจะตัง้ข้อสงสยัในความสมบูรณ์ของกฎหมายดงักลา่วได้  
ด้วยเหตุนีจ้ึงอาจกลา่วได้ว่า รัฐสภาของอังกฤษเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีสดุในการตรากฎหมาย และ
เป็นผู้ท าให้กฎหมายว่าด้วยการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน มีผลบังคับใช้ได้ในท่ีสุด และเป็น
ต้นแบบการศกึษาของประเทศอ่ืนๆรวมทัง้ประเทศไทย ท่ีรับอิทธิพลของการพิจารณากฎหมายการ
สมรสของบุคคลเพศเดียวกันมาใช้ในบริบท และรูปแบบขัน้ตอนของรัฐไทย ท่ีมีลกัษณะขัน้ตอนไม่
ต่างกับอังกฤษมากเพราะอ านาจสงูสดุของกฎหมายดงักลา่วไปอยูใ่นการพิจารณาของผู้ มีอ านาจ
ในรัฐสภาเช่นเดียวกนั 

แนวคิดภายใต้ร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตถือเป็นการขจัดการ
เลอืกปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรมตอ่กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ กลุม่บุคคลรักร่วมสอง
เพศ กลุ่มบุคคลชายท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรักร่วมเพศ กลุ่มบุคคลหญิงรักร่วมเพศ และกลุ่ม
บุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพนัธ์กบัเพศสภาพของตนเอง ท าให้บุคคลท่ีอยูใ่นกลุม่ดงักลา่วสามารถมี
สิทธิท่ีจะสมรสตามแบบพิธีทางกฎหมายและสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกับกรณี
ของบุคคลตา่งเพศกนัอนัถือเป็นการสง่เสริมสทิธิขัน้พืน้ฐานของบุคคลประการหนึ่ง การมีกฎหมาย
ของการสมรสเพื่อชีวิตคู่ตามกฎหมาย ย่อมล้วนแล้วแต่ท าให้กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศสามารถแตง่งานและใช้ชีวิตคูโ่ดยมีกฎหมายมารับรองการสมรสและคุ้มครองชีวิตสมรสให้ชีวิต
คู่มีความมั่นคง เพื่อท่ีจะให้ความรักในชีวิตคู่ด ารงไปตราบนานเท่านาน พร้อมกับการมีสิทธิและ
หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีได้มาขณะและภายหลงัจากการสมรส ตวัอยา่งเช่น สามารถได้รับสวสัดิการ
สงัคมภายหลงัจากเกษียณอายุเช่นเดียวกบัคู่ชีวิตสมรสบุคคลต่างเพศกัน และสามารถได้รับสทิธิ
ลดหยอ่นภาษีจากความเป็นคูส่มรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น 

ดงันัน้บุคคลเพศเดียวกนัก็ยอ่มสามารถแสดงออกถึงความรักตอ่กนัและ
กนักบัสามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเฉกเช่นเดียวกบัการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลตา่งเพศกัน ซึง่หลกัการของ
ร่างกฎหมายอังกฤษฉบบันีย้่อมสง่ผลดีต่อกลุม่บุคคลรักร่วมสองเพศ กลุม่บุคคลชายท่ีมีรสนิยม
ทางเพศแบบรักร่วมเพศ กลุม่บุคคลหญิงรักร่วมเพศ และกลุม่บุคคลท่ีมีเพศภาวะไม่สมัพันธ์กับ
เพศสภาพของตนเอง ให้กลุ่มบุคคลเหลา่นีส้ามารถมีการสมรสตามแบบพิธีทางกฎหมายอย่าง
เสมอภาคและมีความมัน่คงในชีวิตภายหลงัจากท าการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว  
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5) แนวคิดการจดัท ากฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิตในประเทศไทย 
จากปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงเหตุผลท่ีจ าเป็นของการสมรสท่ีถูกต้องตาม

กฎหมายของบุคคลเพศเดียวกัน แสดงให้เห็นอย่างสอดคล้องกันว่าปัจจุบนัในประเทศไทย และ
ต่างประเทศมีคู่ชีวิตเพศเดียวกนัจ านวนมากท่ีใช้ชีวิตร่วมกันดัง่ครอบครัวทั่วไป แต่สถานภาพของ
คูชี่วิตดงักลา่วไม่มีกฎหมายรับรองไว้   จึงท าให้บุคคลเหลา่นีไ้ม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ทัง้ในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีอันพงึมีพงึได้   ซึง่ขดักบัหลกัการสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามท่ีบญัญัติ
ไว้ใน มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 26  และมาตรา 30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และ
ตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน   จึงมีการผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อ
คุ้มครองสทิธิและรับรองการจดทะเบียนคูชี่วิตเพศเดียวกนั จนเป็นร่างพระราชบญัญัตินี ้

ในประเทศไทยได้มีแนวคิดการจดัท ากฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตโดย
ยึดตามหลกัแนวคิดเทียบตามกฎหมายการสมรสของชายหญิงท่ีมีอยู่แต่เดิม ซึ่งมีลกัษณะดงันี ้
โดยหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายการสมรสในปัจจุบนั ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ หมวด 2 
เงื่อนไขแหง่การสมรส ได้อธิบายไว้คือ มาตรา 1448 การสมรสจะท าได้ตอ่เม่ือชายและหญิงมีอายุ
สบิเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว แตใ่นกรณีท่ีมีเหตอุันสมควรศาลอาจอนญุาตให้ท าการสมรสก่อนหน้านัน้ได้ 
และ มาตราการ 1458 การสมรสจะท าได้ตอ่เม่ือชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากนั และต้องแสดง
การยินยอมนัน้ให้ปรากฎโดยเปิดเผยตอ่หน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบนัทกึความยินยอม
นัน้ไว้ด้วย 

ด้วยการก าหนดให้ระหว่าง ชาย และ หญิง เท่านัน้จึงจะสมรสกันได้ จึงท า
ให้ ชาย และ ชาย หรือ หญิง และ หญิง แม้จะมีสญัญารักท่ีลกึซึง้เพียงใด แต่ก็ไม่สามารถเป็นสามี
ภรรยาตามกฎหมายได้แต่จากการผลกัดนัสิทธิเสรีภาพของหลายฝ่ายในเร่ืองนีม้าอยา่งยาวนาน จน
เกิดร่างแนวคิดการจัดท า พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธมนษุยชน ซึ่งได้บญัญัติค าว่า “คู่ชีวิต” คือ บุคคลสองคนซึง่เป็นเพศเดียวกัน ดงันัน้
กฎหมายนีจ้ึงใช้ส าหรับคู่รักเพศเดียวกันเท่านัน้ โดยต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึน้ไป ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ต้องมีสญัชาติไทย และแสดงความยินยอมให้ปรากฎโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน ทัง้นีน้าย
ทะเบียนต้องบนัทกึความยินยอมนัน้ไว้ด้วย (คณะกรรมาธิการการกฎหมาย, 2555) 

ทัง้นีรั้ฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 ตามมาตรา 7 
คูรั่กไม่สามารถจดทะเบียนได้ หาก 1.ฝ่ายใดเป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้
ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 2.เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึน้ไปหรือลงมา 
หรือเป็นน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดามารดา โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นโดยชอบด้วยกฎหมาย
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หรือไม่ 3.มีคูส่มรส หรือได้จดทะเบียนตามพ.ร.บ.นีอ้ยูก่่อนแล้ว มาตราตอ่มา มาตรา 8 ได้ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต โดยให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสตาม
บทบญัญัติแหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพานิชย์วา่ด้วยครอบครัว คูชี่วิตตามพ.ร.บ.นี ้มีสทิธิและ
หน้าท่ีตามกฎหมายเสมือนคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืน เช่น 
สทิธิในการใช้ช่ือสกลุ สทิธิตามกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัหรือประกนัชีวิต สทิธิตามกฎหมาย
วา่ด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ สทิธิตามกฎหมายประกนัสงัคม สทิธิในการลดหยอ่นภาษี  และ
สิทธิของผู้ เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาด้วยส่วนในเร่ืองทรัพย์สิน
ระหว่างคู่ชีวิต ตามมาตรา 10 ให้ใช้บทบญัญัติว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพานิชย์ว่าด้วยครอบครัวทัง้นีร่้างพ.ร.บ.ฉบบันี ้มิได้มีรายละเอียดในการขอรับ
เลีย้งบุตรบุญธรรม สทิธิเลีย้งดบูุตร หรือการผสมเทียม 

โดยในแนวคิดดงักลา่ว ได้ระบุถึง คนวิกลจริต – คนไร้ความสามารถ – 
คนเสมือนไร้ความสามารถ วา่มีความตา่งกนั ซึง่สามารถอธิบายได้คือ ตามหลกักฎหมายแพ่งและ
พานิชย์ คนวิกลจริต คือบุคคลท่ีมีสมองพิการหรือวา่จิตใจไม่ปกติ โดยมีอาการหนกัถึงขนาดเสยีสติ
ทกุสิง่ทกุอยา่ง พดูกนัไม่เข้าใจและไม่รู้วา่อะไรเป็นอะไร สว่นคนไร้ความสามารถ คือ คนวิกลจริตท่ี
ศาลได้มีค าสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถ การท่ีศาลจะมีค าสัง่ให้คนวิกลจริตคนใดเป็นคนไร้
ความสามารถนัน้ จะต้องมีผู้ เสนอเร่ืองต่อศาลโดยกฎหมายได้ระบุให้บุคคลดงัต่อไปนีเ้สนอเร่ือง 
โดยร้องขอต่อศาลได้ คือสามีหรือภริยาของคนวิกลจริต ผู้สืบสนัดานของคนวิกลจริต (ลกู ,หลาน,
เหลน,ลือ้) ผู้ เป็นบุพการีของคนวิกลจริต (บิดา,มารดา,ปู่ ,ยา่,ตา,ยาย,ทวด) ผู้ปกครองหรือผู้พิทกัษ์ 
ผู้ซึง่ปกครองดแูลคนวิกลจริตหรือพนกังานอยัการ (ป.พ.พ. มาตรา ๒๘) เม่ือศาลไตส่วนได้ความว่า
วิกลจริตจริงก็จะสัง่ให้เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาล โดยศาลจะตัง้ผู้อนุบาล
ให้ คนเสมือนไร้ความสามารถ คือบุคคลผู้ใดไม่สามารถจะจดัท าการงานของตนเองได้ หรือจดัการ
ไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเอง หรือครอบครัว เพราะ 1.กายพิการหรือจิตฟ่ัน
เฟือนไม่สมประกอบ 2.ประพฤติสรุุ่ยสรุ่ายเสเพลเป็นอาจิณ 3.ติดสรุายาเมา และ 4.มีเหตุอ่ืนใด
ท านองเดียวกนันัน้ 

เม่ือบุคคลผู้ หนึ่งผู้ ใดดังต่อไปนี ้ คือ สามีหรือภริยา ผู้ บุพการี หรือ
ผู้สืบสนัดาน หรือผู้พิทักษ์หรือผู้ปกครองหรือผู้ ซึ่งปกครองดูแลคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือ
พนกังานอัยการร้องขอต่อศาล ศาลจะสัง่ให้บุคคลดงักลา่วเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและสัง่
ให้ผู้นัน้อยูใ่นความพิทกัษ์ก็ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 32) 
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ตัวอย่างเหตุการณ์ส าคัญในแต่ละประเทศท่ีให้ความเห็นชอบกับการ
สมรสของกลุม่คนรักเพศเดียวกนั 

(1) เนเธอร์แลนด์  1 เมษายน 2001 เนเธอร์แลนด์กลายเป็น
ประเทศแรกท่ียอมรับการสมรสระหวา่งบุคคลรักเพศเดียวกนัโดยถูกต้องตามกฎหมาย รวมทัง้การ
มอบสทิธิในการรับเลีย้งดบูุตรบุญธรรม       

(2) เบลเยียม คู่แต่งงานรักเพศเดียวกันในเบลเยียมชนะคดี
เรียกร้องสทิธิในการแต่งงานโดยชอบธรรมเม่ือเดือนมิถุนายน 2003 ตอ่มาในเดือนเมษายน 2006 
รัฐบาลเบลเยียมก็มีมติผ่านกฎหมายอนุญาตให้คู่แต่งงานรักเพศเดียวกนัสามารถเลีย้งดูบุตรบุญ
ธรรม 

(3) สเปน เม่ือเดือนกรกฎาคม 2005 สเปนกลายเป็นประเทศท่ี 
3 ในสหภาพยโุรปท่ีผา่นกฎหมายรับรองการแตง่งานระหวา่งบุคคลรักเพศเดียวกัน และสามารถรับ
บุตรุญธรรมได้ตามรอยต้นแบบ 2 ประเทศก่อนหน้านี ้

(4) แคนาดา กฎหมายแตง่งานกลุม่บุคคลรักเพศเดียวกนั และ
รับเลีย้งบุตรบุญธรรมมีผลบงัคบัใช้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2005 

(5) แอฟริกาใต้ เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2006 แอฟริกาใต้เป็น
ชาติแรกในทวีปแอฟริกาท่ียอมรับการแตง่งานของบุคคลรักเพศเดียวกนัวา่ถกูต้องตามกฎหมาย 

(6) นอร์เวย์ มีการผ่านกฎหมายสมรสโดยเสรีของกลุม่บุคคล
รักเพศเดียวกนั และรับเลีย้งดบูุตรบุญธรรม เม่ือเดือนกรกฎาคม 2009 อีกทัง้ยงัอนญุาตให้สามารถ
เข้ารับการผสมเทียมเพื่อให้ก าเนิดเลอืดเนือ้เชือ้ไขของตวัเอง 

(7) สวีเดน กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันได้รับเสรีภาพในการ
ประกอบพิธีสมควรตามหลกัศาสนาและถกูต้องตามกฎหมายได้ ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2009 

(8) โปรตุเกส ภายใต้กฎหมายฉบับวันท่ี 1 มิถุนายน 2010 
ทางการโปรตุเกสเห็นชอบให้กลุม่บุคคลรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันโดยชอบธรรม แต่ไม่
รับรองสทิธิในการเลีย้งดบูุตรบุญธรรม 

(9) ไอซ์แลนด์ โจฮันนา ซิกูร์ดาร์ดอททีร์ นายกรัฐมนตรีหญิง
แห่งไอซ์แลนด์ เข้าพิธีสมรสกับคู่รักหญิงเม่ือเดือนมิถุนายน 2010 ขณะกฎหมายฉบับใหม่ของ
ประเทศให้เสรีภาพแก่คูรั่กเพศเดียวกนัให้แตง่งานกนัได้  
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(10) อาร์เจนตินา เม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2010 รัฐบาลผา่นร่าง
กฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน พร้อมทัง้สิทธิในการเลีย้งดูบุตรบุญธรรม 
อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศแรกในละตินอเมริกาท่ีผา่นร่างกฎหมายฉบบัดงักลา่ว 

(11) สหรัฐอเมริกา ออกฏหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศ
เดียวกนัครอบคลมุทกุรัฐเม่ือวนัท่ี 26 มิถนุายน ค.ศ. 2015 

(12) สหรัฐเม็กซิโก อนุญาตให้เฉพาะคู่สมรสเพศเดียวกัน
เฉพาะท่ีมีภมิูล าเนาในเขตเมืองหลวง คือกรุงเม็กซิโกซิตีเ้ทา่นัน้ นอกเหนือจากนัน้ไม่อนญุาต 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 แสดงสถานภาพทางกฎหมายของคนรักเพศเดียวกนัทัว่โลก  
แหล่งที่มา:  Homosexuality,  2014. 
หมายเหตุ:   

ประเทศที่กฎหมายยอมรับคนรักเพศเดียวกัน 
  อนญุาตให้คนเพศเดียวกนัแตง่งานกนัได้ 
  อนุญาตให้คนเพศเดียวกันมีความสมัพันธ์เชิงคู่รัก และได้รับสิทธิประโยชน์ทาง

กฎหมายใกล้เคียงหรือเหมือนกบัการแตง่งาน แตไ่ม่เรียกวา่ การแตง่งาน 
  ยอมรับคู่สมรสรักร่วมเพศต่างชาติ แต่ไม่ยอมรับการแต่งงานเพศเดียวกัน

ภายในประเทศ 
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  คู่สมรสรักร่วมเพศ ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายระดบัสหพันธรัฐ แต่กฎหมาย
ระดบัมลรัฐไม่ยอมรับความสมัพนัธ์เชิงคูรั่กของคนเพศเดียวกนั 

  ไม่มีกฎหมายยอมรับการใช้ชีวิตคูข่องคนรักร่วมเพศ แตก่ารเป็นคนรักเพศเดียวกัน
ไม่ผิดกฎหมาย 

ประเทศที่กฎหมายต่อต้านคนรักร่วมเพศ 
  การเป็นคนรักเพศดียวกันไม่ผิดกฎหมาย แต่มีกฎหมายจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็นสนบัสนนุสทิธิของชาวรักร่วมเพศ 
  การเป็นคนรักร่วมเพศผิดกฎหมาย แตใ่นสภาพจริง ไม่มีการลงโทษ 
  การเป็นคนรักร่วมเพศถกูลงโทษจ าคกุ แตไ่ม่ถึงขัน้ติดคกุตลอดชีวิต 
  การเป็นคนรักร่วมเพศ มีโทษสงูสดุถึงจ าคกุตลอดชีวิต 
  การเป็นคนรักร่วมเพศ มีโทษสงูสดุถึงประหารชีวิต 

 
ตวัอย่างกรณีประเทศท่ีไม่มีการอนุญาตให้มีกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน โดย

การรวบรวมจากข้อมลูขา่วสารท่ีปรากฏผา่นสือ่ตา่ง ๆ ซึง่เร่ิมศกึษาข้อมลูตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557 
ถึงวนัท่ี 31 มิถุนายน พบข้อมูลท่ีมีการน าเสนอเร่ืองประเทศไม่มีการอนญุาตให้มีกฎหมายการสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกนั ดงัตอ่ไปนี ้

มาเลเซีย  ในระดับประเทศถือว่าพฤติกรรมเป็นเกย์ (หญิงรักหญิงไม่เข้าข่าย) เป็น
คดีอาญาร้ายแรงต้องโทษจ าคกุ 20 ปี และเฆี่ยนประจานกลางท่ีสาธารณะแต่ในระดบัท้องถ่ิน ท่ีมี
การใช้กฎหมายชาเรีย ทัง้เกย์และเลสเบีย้นต้องถกูจ าคกุ 3 ปี ถกูเฆี่ยน และต้องจ่ายคา่ปรับ 

อินโดนีเซีย  ยังไม่มีกฎหมายต่อต้านเกย์ระดับชาติ แต่ในบางเมืองบางจังหวัดก็น า
กฎหมายชาเรียมาบงัคบัใช้ลา่สดุประเทศอินโดนีเซียเตรียมออกกฎหมาย ส าหรับคูเ่ลสเบีย้น(หญิง
กบัหญิง) และเกย์,ตุ๊ด (ผู้ชายกบัผู้ชาย) บทลงโทษอาจถึงขึน้ตดัศีรษะเผาทิง้-น าขีเ้ถ้าโยนทะเล 

อียิปต์  ในยุคของอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัก ได้ต่อต้านกลุม่รักร่วมเพศโดยมีโทษ
จ าคกุ 1-5 ปี หรืออาจจะเนรเทศไปอยูต่า่งประเทศ 

ปากีสถาน  ตามกฎหมายอิสลามบงัคบัให้ประหารผู้ มีพฤติกรรมรักร่วมเพศด้วยการปา
ก้อนหินใสจ่นตาย หรือเฆี่ยน 100 ครัง้ หรือจ าคกุตลอดชีวิต 

ซาอุดีอาระเบีย  ซึง่ใช้กฎหมายอิสลามเป็นกฎหมายประจ าชาติ ดงันัน้พฤติกรรมรักร่วม
เพศจึงมีบทลงโทษถึงตายด้วยโดยการปาหินใส ่หรือสถานเบาก็แค่เฆี่ยน 100 ครัง้หรืออาจจะถึง 
7,000 ครัง้ หรือจ าคกุ 
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อิรัก  หลงัล้มล้างรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีซดัดมั ฮุสเซน แล้ว พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
ซึ่งเคยเป็นท่ียอมรับก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายจนกระทัง่ปัจจุบนั มีการตัง้หน่วยลา่สงัหารไลล่่า
กลุม่เกย์และเลสเบีย้น 

อัฟกานิสถาน  สมยัอดีตรัฐบาลตาลบีนั ผู้ มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนัจะต้องโทษประหาร
ชีวิตแตปั่จจุบนัต้องโทษจ าคกุระยะยาว 

จอร์แดน  ค่อนข้างใจกว้างไม่มีข้อห้ามพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน แต่คนกลุม่นีจ้ะถูกบีบ
ให้ต้องลีภ้ยัในตา่งแดน 

อิหร่าน  ตามกฎหมายอิสลามระบุชัดว่าถ้าเป็นเกย์ ต้องโทษประหาร สว่นเลสเบีย้นถูก
โบย 100 ครัง้ แต่ถ้าผิดซ า้ซากเป็นครัง้ท่ี 4 ก็จะต้องโทษประหาร และเคยมีการประหารชีวิตจริง
มาแล้ว 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  กฎหมายของสหพนัธรัฐระบุโทษประหาร ขณะท่ีกฎหมายเขต
ปกครองเอมิเรตส์ อยา่งในนครดไูบ ระบุโทษจ าคกุสงูสดุ 14 ปี 

ตูนีเซีย  มีโทษปรับและจ าคกุผู้ ท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกนั 3 ปี เช่นเดียวกบั โมร็อกโก 
เซเนกัล  ซึ่งแม้จะเปิดกว้างมากกวา่ประเทศมสุลิมอ่ืน ๆ  โดยไม่ห้ามเร่ืองการค้าประเวณี

หรือการแต่งกายท่ีเปิดเผยเนือ้หนงั กระนัน้ ใครก็ตามท่ีมีพฤติกรรมรักร่วมเพศก็ต้องถกูจ าคุก 1-5 
ปี ปรับอีก 1 แสน-1.5 ล้านฟรังก์ โทษสงูสดุจะถูกน ามาใช้ถ้าคู่ขาคนใดคนหนึ่งอายุต ่ากว่า 21 ปี 
จากลักษณะดังกล่าวประเทศท่ีมีบทลงโทษกลุ่ม รักร่วมเพศรุนแรงท่ีสุดมีอยู่  2 ประเทศ
คือ ไนจีเรีย ซึ่งวุฒิสภาเพิ่งลงมติผ่านร่างกฎหมายต่อต้านคนรักร่วมเพศ ระบุชัดให้การแต่งงาน
ของคนรักเพศเดียวกัน กลุม่สนบัสนนุคนรักร่วมเพศ และการแสดงความรักของคนเพศเดียวกันใน
ท่ีสาธารณะทัง้ทางตรงและทางอ้อม เป็นความผิดอาญา การแต่งงานของคนเพศเดียวกันอาจถกู
จ าคกุคนละ 14 ปี พยานรู้เห็นหรือใครก็ตามท่ีช่วยให้คู่รักเพศเดียวกนัแต่งงานหรือการแสดงความ
รักในท่ีสาธารณะอาจถกูจ าคกุถึง 10 ปี นอกจากนี ้การจดทะเบียนสมาคมคนรักร่วมเพศเป็นสิ่งผิด
กฎหมาย ในเขตตา่งๆ ทางภาคเหนือ ท่ีกฎหมายอิสลามถกูบงัคบัใช้มานานนบัทศวรรษ เกย์และเล
สเบีย้นอาจถกูประหารชีวิตด้วยการถกูขว้างด้วยก้อนหินจนตาย 

อูกันดา  เป็นอีกประเทศหนึง่ในทวีปแอฟริกา ท่ีมีกฎหมายตอ่ต้านคนรักเพศเดียวกนัอยา่ง
รุนแรงมาก โดยใครก็ตาม ท่ีเป็นคนรักเพศเดียวกัน หากแสดงออกตอ่สาธารณะ จะมีโทษสงูสดุถึง
ประหารชีวิต นอกจากนีย้งัมีโทษจ าคกุผู้ ท่ีไม่ยอมแจ้งให้ทางการทราบวา่ใครมีพฤติกรรมต้องสงสยั 
หรืออาจรอมชอมด้วยการให้โยกย้ายถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืน 
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ในส่วนของประเทศไทยเป็นช่วงของการขับเคลื่อน “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ ชีวิต พ.ศ. . . . ” ท่ีคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภา
ผู้แทนราษฎร เสนอตอ่สงัคม เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักเพศเดียวกนัท่ีไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้
ตามกฎหมายเดิม สามารถจดทะเบียนเป็น “คู่ชีวิต” อันน าไปสูส่ิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย แต่
เร่ืองนีอ้าจสร้างค าถามขึน้ในใจหลายคนวา่ คู่รักจ านวนไม่น้อยพงึใจใช้ชีวิตอยูด้่วยกันโดยไม่ต้อง
จดทะเบียนสมรส แล้วมีความจ าเป็นเพียงใดท่ีจะต้องมีกฎหมายก าหนดเก่ียวกับเร่ืองการจด
ทะเบียน ทัง้นี ้ส่วนหนึ่งเพราะเอาเข้าจริงสังคมไทยก็ยังมีอคติต่อคนรักเพศเดียวกันอยู่ลึกๆ 
เปรียบเทียบกนัแล้ว หากคูช่ายหญิงท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไปติดตอ่หนว่ยราชการหรือเอกชน 
บางครัง้เพียงแจ้งว่ามีสถานะเป็นสามีภรรยาของกันและกัน ก็อาจสามารถติดต่อท ากิจธุระตา่งๆ 
ได้ หรือมีอุปสรรคแต่ก็ไม่มากนัก แต่ส าหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน หากบอกว่าเป็นคู่ชีวิตเพื่อจะมา
ติดต่อธุระอาจถกูปฏิเสธเพราะอคติท่ีมีต่อคนรักเพศเดียวกนั ดงันัน้ การจดทะเบียนคู่ชีวิต จึงอาจ
เป็นทางออกหนึง่เพื่อน ามาใช้เป็นหลกัฐานแสดงตวัส าหรับการท ากิจธุระตา่งๆได้  

จากกรณีศึกษาลกัษณะกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในแต่ละประเทศ จะ
สงัเกตได้ว่าจะมีบริบทเชิงสงัคม ศาสนาและวฒันธรรมเข้ามาเช่ือมโยงกับกฎหมายอย่างไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ กฎหมายร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ในแต่ละประเทศท่ีเกิดขึน้นัน้ จะมีแนวคิดท่ี
สอดคล้องกันโดย เปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ใช้ชีวิตร่วมกนัได้ ส าหรับกรณีประเทศไทยอยูใ่นขัน้ตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลกลุม่
ตา่ง ๆ สาระส าคญัจะเป็นการเปิดโอกาสให้คูชี่วิตเพศเดียวกนัท่ีมีจ านวนมาก สามารถจดทะเบียน
สมรสและใช้ชีวิตร่วมกนัเหมือนครอบครัวปกติได้     

จากกรณีศึกษาลกัษณะกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในแต่ละประเทศ จะ
สามารถสงัเกตได้วา่จะมีบริบทเชิงสงัคม ศาสนาและวฒันธรรมเข้ามาเช่ือมโยงกับกฎหมายอยา่ง
ไม่อาจหลกีเลีย่งได้ กฎหมายร่างพระราชบญัญัติคู่ชีวิต ในแตล่ะประเทศท่ีเกิดขึน้นัน้ จะมีแนวคิดท่ี
สอดคล้องกันโดย เปิดโอกาสให้คนเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ใช้ชีวิตร่วมกนัได้ ส าหรับกรณีประเทศไทยอยูใ่นขัน้ตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลกลุม่
ตา่ง ๆ สาระส าคญัจะเป็นการเปิดโอกาสให้คูชี่วิตเพศเดียวกันท่ีมีจ านวนมาก สามารถจดทะเบียน
สมรสและใช้ชีวิตร่วมกนัเหมือนครอบครัวปกติได้   

ตวัอยา่งประเทศท่ีอนญุาตให้เพศเดียวกนัสามารถจดทะเบียนสมรสได้ทัว่โลก ซึง่สว่นใหญ่
อยูใ่นกลุม่ประเทศแถบยโุรป และทวีปอเมริกา ซึง่หลกัเกณฑ์นัน้มีความคล้ายคลงึกนัอยา่งมาก คือ
บางกลุม่ประเทศให้สิทธิเท่าคูส่มรสชายหญิงได้โดยสมบูรณ์ พร้อมกับรับบุตรบุญธรรมได้ แต่บาง

http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
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กลุม่ประเทศอนญุาตได้เพียงบางสว่น หรือบางกลุม่ประเทศมีข้อห้าม และมีบทลงโทษชดัเจน แตก็่
ยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกรวมทัง้ประเทศไทย ท่ีไม่มีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศไว้เลย และไม่มีการตรากฎหมายส าหรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
เอาไว้ ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการตีความทางกฎหมายอย่างมาก จึงต้องมีการจัดท ากฎหมายขึน้มา
ใหม่ เพื่อรองรับกลุม่คนดงักลา่ว ซึง่ถ้าหากพระราชบญัญัติฉบบันีผ้่านความเห็นชอบ ประเทศไทย
จะเป็นประเทศท่ี 19 ของโลก และเป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีอนญุาตให้คู่รักเพศเดียวกนัสามารถ
จดทะเบียนสมรสได้ ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสามารถสรุปเป็นข้อมูลตารางแสดงลกัษณะการใช้
กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในแต่ละชาติ ดงัตารางแสดงลกัษณะการใช้กฎหมาย
การสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัในแตล่ะชาติ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตารางที่ 2.2  แสดงลกัษณะการใช้กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัในแตล่ะชาติ 
 

ประเทศ / ทวีป 
การยอมรับ 

ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย 

1.รัฐที่มีการยอมรับการ
จดทะเบียนสมรสระหวา่ง
บุคคลเพศเดียวกนั ซึง่
รูปแบบครอบครัวมีผล
ทางกฎหมายเช่นเดียวกบั
การจดทะเบียนสมรส
ระหว่างบุคคลต่างเพศ
หรือชายกบัหญิง 

นอร์เวย์          
เบลเยี่ยม 
โปรตเุกส       
เดนมาร์ก     
สเปน         
สวีเดน
เนเธอร์แลนด์
ไอซ์แลนด ์

แคนนาดา อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้   

2.รัฐที่ให้การรับรองโดย
ผลของกฎหมายลกัษณะ
เป็นหุ้นส่วนชีวิต (Civil 
Partnerships) ได้รับสิทธิ
พิเศษต่างๆ จากรัฐและมี
หน้าที่ต่างๆ ตาม
กฎหมาย(ไม่เต็มรูปแบบ) 

 
 
 

อนัดอร์รา        
เช็ก        
ฟินแลนด์      
ฝร่ังเศส  
เยอรมนันี    
ฮงัการี    
ไอร์แลนด์         
ลิกเตนสไตน์   
ลกัเซมเบิร์ก 
สโลวีเนีย        
สวิซเซอร์แลนด์ 
องักฤษ 

สหรัฐฯเม็กซิโก บราซิล
อรุุกวยั 

  ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด ์ 
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ท่ีมา : พฒันาโดยผู้ศกึษา 
 
ตวัอย่างของสิทธิประโยชน์ มีความสมัพนัธ์ตามแนวคิดทางกฎหมายเร่ืองท่ีมีการเสนอ ท่ี

คู่ชีวิตทุกเพศควรมีสิทธิในฐานะคนรักท่ีตดัสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน แต่คู่ชีวิตเพศเดียวกันในประเทศ
ไทย กลบัไม่สามารถท าได้ เพราะมีกฎหมาย กฎระเบียบ หรือกติกาใดๆ ขวางทางอยู ่อนัเป็นท าให้
ต้องเรียกร้องหาการจดทะเบียนเพื่อแสดงตน 

ด้านกฎหมาย 
1) สทิธิในเร่ืองการจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั 
การลดหย่อนภาษี ส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้และต้องเสียภาษี หากมีคู่สมรสแล้ว กฎหมายถือ

เป็นเหตใุห้ลดหยอ่นภาษีได้ เพราะถือวา่มีภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ต้องดแูลคนอีกหนึง่คน แตคู่ชี่วิตท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนแม้จะมีภาระต้องเลีย้งดกูนัก็ไม่สามารถขอลดหยอ่นภาษีได้ 

สินสมรส คู่สมรสท่ีได้ทรัพย์สินมาหลงัจากจดทะเบียนสมรสกันแล้วจากการท ามาหากิน 
เรียกวา่ “สนิสมรส” ผลทางกฎหมายคือ สนิสมรสทกุอยา่งทัง้สองคนเป็นเจ้าของคนละคร่ึง เพราะ
ถือว่าสองคน “ท ามาหาได้ร่วมกัน” หากภายหลงัหย่ากัน ทรัพย์สินเหลา่นัน้ต้องแบ่งคร่ึง หากใคร
แอบเอาไว้คนเดียวสามารถฟ้องให้แบ่งคร่ึงกันได้ แต่คู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถอ้างเร่ือง
สนิสมรสเรียกให้แบง่คร่ึงได้ 

สญัญาก่อนสมรส หากคู่สมรสไม่ต้องการแบ่งทรัพย์สินกันคนละคร่ึงตามระบบสินสมรส 
แตต้่องการให้เป็นของใครของมนั หรือแบง่กนัคนละก่ีสว่นก็สามารถตกลงกนัได้ โดยการท าสญัญา
ก่อนสมรสเป็นหนังสือแล้วถือไปตอนจดทะเบียนสมรสด้วย แต่คู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มี
กฎหมายใดมารองรับสญัญารูปแบบนี ้

สทิธิในการจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั เน่ืองจากทรัพย์สนิท่ีหามานัน้เป็นเจ้าของกนัคนละคร่ึง 
การจดัการทรัพย์สนิท่ีส าคญั เช่น การซือ้ขายที่ดิน การปลอ่ยเงินกู้  กฎหมายจึงก าหนดวา่ต้องได้รับ

ตารางที่ 2.1  (ตอ่)       

ประเทศ / ทวีป 
การยอมรับ 

ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย 

3.รัฐที่อยู่ระหว่างการ
พิจารณกฎหมายสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกนั 

รัสเซีย    ไทย ญ่ีปุ่ น
เวียดนาม 
ไต้หวนั 

 

4.รัฐที่ถือว่าการรักเพศ
เดียวกนัมีความผิด มี
บทลงโทษ 

รัสเซีย   อกูนัดา 
อิยิปต์
เซเนกลั  

พม่า /กลุ่ม
รัฐอิสลาม
อาหรับ 
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ความยินยอมทัง้สองฝ่าย เพื่อคุ้มครองไม่ให้ฝ่ายหนึ่งจดัการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์กับตวัเองฝ่าย
เดียว แตคู่ท่ี่ไม่ได้จดทะเบียนฝ่ายหนึง่อาจแอบท าได้โดยล าพงั 

สทิธิในการเรียกคา่อุปการะเลีย้งด ูคูส่มรสมีหน้าท่ีตามกฎหมายต้องอุปการะเลีย้งดูซึ่งกัน
และกัน หากฝ่ายใดไม่เลีย้งดูอีกฝ่ายหนึ่งจนได้รับความเดือดร้อน ก็สามารถฟ้องหยา่ได้ และฟ้อง
เรียกคา่อุปการะเลีย้งดไูด้ แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสทิธินี ้

การรับมรดก คูส่มรสถือเป็นทายาทโดยธรรมล าดบัแรก หากฝ่ายหนึง่เสยีชีวิต อีกฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิรับมรดกก่อนทายาทล าดบัอ่ืน แต่คู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่มีสิทธิใดๆ ในกองมรดกของอีก
ฝ่ายเลย ทรัพย์สนิต้องเป็นของญาติของผู้ตายทัง้หมด คูชี่วิตจะไม่ได้สว่นแบง่เลย 

การเป็นผู้ อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ กรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริต หรือมีความบกพร่อง
บางอย่างท าให้จัดการทรัพย์สินไม่ได้ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ศาลตัง้ตนเองเป็นผู้
อนบุาลหรือผู้พิทกัษ์เพื่อจดัการทรัพย์สนิแทนได้ และหากศาลเห็นความจ าเป็นก็ต้องแตง่ตัง้คูส่มรส
นัน้ให้เป็นผู้ มีอ านาจ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนกันไม่มีสิทธินี ้และหากญาติคนอ่ืนเป็นคนร้อง
ขอให้ ศาลก็อาจไม่เช่ือในความเป็นคูชี่วิตและไม่แตง่ตัง้ให้คูชี่วิตมีอ านาจจดัการทรัพย์สนิแทนก็ได้ 

การท าสญัญาประกันชีวิต ค า้ประกัน กู้ เงินร่วมกัน ฯลฯ ตามข้อบงัคบัทางกฎหมายแล้ว
กฎหมายไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่าการท าสญัญาเหลา่นีต้้องเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย แต่ทาง
ปฏิบติั บริษัทประกันชีวิตจะไม่ยอมให้ท าประกนัโดยยกทรัพย์สินให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ ธนาคารก็
เช่ือถือการค า้ประกันการกู้ เงิน หรือการกู้ เงินร่วมกันของคนท่ีเป็นญาติกันมากกว่าคนท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ ตามกฎหมาย คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนจึงท าสญัญาเหลา่นีไ้ม่ได้ เพราะคูส่ญัญา
อีกฝ่ายจะไม่ยอมรับ 

2) สทิธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ 
ค่ารักษาพยาบาล ราชการและเอกชนบางแห่งมีสวัสดิการรักษาพยาบาลให้คู่สมรส 

รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสงัคม ก็สามารถเบิกให้คู่สมรสของตวัเองได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนไม่สามารถเบิกคา่รักษาพยาบาลให้อีกฝ่ายหนึง่ได้เลย 

สวัสดิการอ่ืน ๆ เช่น ท่ีพักอาศัยหรือค่าเช่าบ้านของครอบครัวของลูกจ้าง เงินทุนเพื่อ
การศึกษา สิทธิการลาติดตามคู่สมรส สิทธิการติดตามคู่สมรสไปท างานต่างประเทศ ฯลฯ สิทธิ
เหลา่นีคู้ชี่วิตท่ีไม่จดทะเบียนไม่สามารถเข้าถึงได้ 

สิทธิในการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล กรณีคู่รักฝ่ายหนึ่งป่วยหนกัไม่ได้สติ แพทย์
ยอ่มต้องขอความเห็นจากญาติสนิท ไม่วา่จะเป็นการผา่ตดั การให้ยา หรือการหยดุรักษา ซึง่คูชี่วิต
ท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่อาจมีสิทธิตดัสินใจแทนได้ แพทย์ต้องฟังความเห็นจากญาติคนอ่ืนซึง่อาจ
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สนิทน้อยกว่า รวมถึงในกรณีเร่งด่วนท่ีบางครัง้การตัดสินใจอย่างรวดเร็วอาจมีผลกับความเป็น
ความตาย แพทย์ก็ไม่อาจฟังความเห็นจากคูชี่วิตท่ีไม่มีทะเบียนหลกัฐานอะไรได้ 

สิทธิในการรับรู้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา แพทย์ย่อมต้องปรึกษาหารือให้ญาติสนิท
ร่วมตดัสินใจ แต่หากเป็นคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแพทย์อาจจะมองว่าเป็นเพื่อนและไม่ให้ข้อมลู
ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ป่วย หรือคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนอาจไม่สามารถขอทราบข้อมูลใน
รายละเอียดของอาการผู้ ป่วยจากสถานพยาบาลได้  

3) สทิธิในกรณีคูชี่วิตฝ่ายหนึง่ตาย 
สิทธิในการจัดการศพ คู่สมรสตามกฎหมายย่อมมีสิทธิในการจัดการศพ เช่น การรับศพ

ออกจากโรงพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์ค่าท าศพ การขอออกใบมรณะบตัร เป็นต้น ซึ่งคู่ชีวิตท่ี
ไม่ได้จดทะเบียน มีฐานะเป็นแค่ “เพื่อน” จึงไม่มีสิทธินี ้คงต้องให้ญาติท่ีอาจสนิทน้อยกว่าเป็น
ผู้จดัการแทน 

สิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกับศพ คู่สมรสสามารถแสดงเจตนาแทนคู่สมรสท่ีตาย ในเร่ือง
การบริจาคอวยัวะให้บุคคลอ่ืน หรือบริจาคศพให้โรงพยาบาลน าไปศึกษาได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนไม่สามารถด าเนินการเร่ืองนีไ้ด้ แม้จะเป็นความตัง้ใจท่ีคูชี่วิตเคยตกลงร่วมกันไว้ก่อนตาย
ก็ตาม เน่ืองจากกฎหมายมิได้ให้อ านาจตอ่คูส่มรสท่ีมิได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 

4) สทิธิในการด าเนินคดีอาญา 
สทิธิเป็นผู้ เสยีหายไปแจ้งความแทน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนด

ว่า กรณีผู้ เสียหายถูกท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถมาแจ้งความเองได้ ให้คู่สมรสแจ้ง
ความแทนได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนย่อมไม่สามารถไปแจ้งความให้ต ารวจด าเนินคดีกับคน
ท่ีมาท าร้ายคูข่องตนได้ หากคนตายไม่มีญาติสนิทอ่ืนก็จะไม่มีใครมีอ านาจแจ้งความแทนเลย กรณี
นีย้งัรวมถึงการแจ้งความวา่คนหายไปครบ 48 ชัว่โมงด้วย 

สทิธิด าเนินคดีฐานหม่ินประมาทคนตาย หากคูส่มรสฝ่ายหนึง่ตายไปแล้ว แตถ่กูคนเอาไป
ว่ากลา่วจนเสียหาย คู่สมรสท่ียงัอยู่ย่อมเป็นผู้ เสียหายด าเนินคดีได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 327 แต่หากเป็นคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแม้จะเสียหายต่อช่ือเสียงเพียงใด ก็ไม่อาจ
ด าเนินคดีได้ 

สิทธิตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คู่สมรสมีสิทธิต่างๆ ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เช่น ด าเนินคดีแทนให้จบในกรณีท่ีผู้ เสียหายด าเนินคดีค้างไว้แล้วตายก่อน
คดีจบ ได้รับแจ้งและเข้าร่วมการชันสูตรพลิกศพ ร้องขอให้ศาลทุเลาการจ าคุกเพื่อสุขภาพของ
จ าเลย ฯลฯ ซึง่คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจใช้สทิธิเหลา่นีไ้ด้ 



71 

สิทธิเข้าเยี่ยมในเรือนจ ากรณีท่ีนักโทษป่วย กรณีนักโทษอยู่ในเรือนจ าแล้วเจ็บป่วย 
ระเบียบของกรมราชทณัฑ์ก าหนดให้คนท่ีเข้าเยี่ยมได้มีเฉพาะญาติสนิท และคูส่มรสเทา่นัน้ คูชี่วิต
ท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจเข้าเยี่ยมได้ 

5) สทิธิตามกฎหมาย และกติกาอ่ืนๆ 
สิทธิในการได้สัญชาติ และการเข้าเมือง ถ้าคนต่างชาติจดทะเบียนสมรสกับคนไทย 

สามารถขอแปลงสญัชาติเป็นสญัชาติไทยได้ และสามารถขออยูใ่นประเทศไทยกบัคูข่องตนได้ เหตุ
ท่ีกฎหมายอนญุาตเพราะมองเห็นความส าคญัของสถาบนัครอบครัวและการอยูร่่วมกนั แตคู่ชี่วิตท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจได้สทิธิแปลงสญัชาติและสทิธิอยูใ่นประเทศไทย 

สทิธิในการขอวีซา่เดินทาง การขอวีซา่เดินทางไปในบางประเทศต้องตรวจสอบยอดเงินใน
บัญชีด้วย ซึ่งคู่สมรสสามารถยื่นบัญชีของคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นหลกัฐานได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนแม้อีกฝ่ายจะมีเงินในบญัชีสงูแคไ่หนก็ไม่สามารถใช้ในการขอวีซา่ได้ 

สทิธิในการเปลีย่นนามสกลุตามคูชี่วิต แม้คูส่มรสหลายคูจ่ะเรียกร้องวา่หญิงไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนนามสกุลตามสามี แต่อีกหลายคู่ก็ยงัต้องการเปลี่ยนเพื่อแสดงออกถึงความเป็นครอบครัว 
แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่มีทางเลอืกเหลา่นี ้

สทิธิในการขึน้ศาลเยาวชนและครอบครัว หากคนในครอบครัวมีเร่ืองบาดหมางกันทัง้ทาง
ทรัพย์สินและทางอาญา ต้องขึน้ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะมีวิธีการพิจารณาคดีท่ีเน้นการ
ไกล่เกลี่ย สร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้ ไม่ใช่การหักหาญ
เอาชนะกันเหมือนศาลทัว่ไป แต่เร่ืองบาดหมางของคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถขึน้ศาล
พิเศษนีไ้ด้ 

สิทธิได้รับความคุ้ มครองจากความรุนแรงในครอบครัว พระราชบัญญัติคุ้ มครอง
ผู้ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้ความหมายของครอบครัวไว้วา่ คูส่มรส คูท่ี่อยูกิ่นฉนัท์สามี
ภรรยา รวมทัง้บุคคลใดๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศยัอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ยงัมีปัญหาการตีความอยูว่า่
คูชี่วิตท่ีอยูด้่วยกนัโดยไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนีห้รือไม่ 

สิทธิประโยชน์ต่างตามห้างร้านต่างๆ หลายครัง้บริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆ ท าโปรโมชั่น
ส่วนลดส าหรับคนในครอบครัว เช่น ส่วนลดค่าห้องพักโรงแรม การะสะสมไมล์ของสายการบิน 
สว่นลดโปรแกรมเสริมความงาม ฯลฯ ซึง่คูส่มรสแทบไม่ต้องแสดงหลกัฐานอะไรด้วยซ า้ แตคู่ชี่วิตท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนมกัถกูปฏิเสธสทิธิประโยชน์เหลา่นี ้

นอกจากสิทธิตามกฎหมายแล้ว การมีกฎหมายจดทะเบียนการใช้ชีวิตคู่ของผู้ มีเพศ
เดียวกนั ยงัประโยชน์เชิงสงัคมอีกมาก ได้แก่ 
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1) การยอมรับจากสงัคมได้ ปัจจุบนัสงัคมบางสว่นยงัไม่ยอมรับการอยูกิ่นเป็นคูชี่วิตของ
คนเพศเดียวกนั หรือ คนท่ีไม่ได้เป็นชายหญิงตามขนบเดิม บางครอบครัวไม่ยอมรับพฤติกรรมของ
ลกู การจดทะเบียนคูชี่วิตเป็นการแสดงให้เห็นวา่กฎหมายของบ้านเมืองสามารถรองรับสถานภาพ
ของคู่ชีวิตทุกแบบได้อยา่งมีศกัด์ิศรี ท าให้คู่ชีวิตทุกรูปแบบมีพืน้ท่ีของตวัเอง และสามารถเปิดเผย
สถานภาพของตวัเองตอ่สงัคมได้มากขึน้ 

2) ขจดัปัญหาจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคูชี่วิตซ้อนกันได้ คูชี่วิตท่ีจดทะเบียนแล้ว
จะไม่สามารถจดทะเบียนกับคนอ่ืนได้อีกไม่ว่าเป็นเพศใด ซึ่งสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการ
หลอกลวงไปอยู่กินกับคนอ่ืนทัง้ท่ีตัวเองมีคู่อยู่แล้วได้ เพราะเม่ือจดทะเบียนแล้วก็สามารถ
ตรวจสอบสถานะทางทะเบียนได้ นอกจากนีส้ าหรับคู่ท่ีจดทะเบียนแล้วแม้ครอบครัวไม่ยอมรับ 
ครอบครัวก็ไม่สามารถบงัคบัให้จดทะเบียนสมรสกับคนเพศตรงข้ามท่ีครอบครัวต้องการได้อีก 

3) ลดปัญหาคอรัปชั่น และความไม่โปร่งใส สงัคมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ 
การจดทะเบียนนอกจากให้สิทธิกับคู่ชีวิตแล้ว ยงัท าให้อยู่ในกรอบท่ีสงัคมสามารถตรวจสอบได้ 
เพราะในปัจจุบนักฎหมายท่ีมุ่งตรวจสอบทรัพย์สนิของผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองนัน้ก าหนดให้คู่
สมรสต้องเปิดเผยทรัพย์สินด้วย และคู่สมรสของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองก็ไม่สามารถด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองบางอย่างได้ เช่น คู่สมรสของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่สามารถ
สมัครเป็นสมาชิกวฒุิสภา (ส.ว.) ได้ ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ป้องการ
การเอือ้ผลประโยชน์กัน ซึ่งคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ย่อมหลบเลี่ยงการตรวจสอบการใช้อ านาจ
ตามกฎหมายเหลา่นีไ้ด้ 

ท่ีกลา่วมานีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทัง้ทางกฎหมายและทางสงัคมท่ีคู่
สมรสตามกฎหมายย่อมได้รับ แต่คนเพศเดียวกันท่ีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีพึงมี 
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางเพศ ซึ่งท าให้คู่ชีวิตเพศเดียวกนั
ไม่มีสถานะใดๆ และไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต จึงเป็นกฎหมายท่ีมุ่งแก้ปัญหาข้อบกพร่องในกฎหมายเดิมท่ีกระทบตอ่สิทธิของคนกลา่หนึ่ง 
ก่อให้เกิดความไม่เทา่เทียมกนั ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น 

สิ่งส าคญัหนึ่งท่ีน่าจะเห็นได้จากร่างนี ้คือ การท าลายอุปสรรคท่ีกฎหมายเดิมๆ ขดัขวาง
วฒันธรรมของสงัคมท่ีออกแบบมาให้คนท่ีเป็นคู่ชีวิตกันต้องช่วยเหลือดูแลแบ่งปันทุกข์สุขซึ่งกัน
และกัน ถ้ายังไม่มีกฎหมายใดมารับรองสถานะ ให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันท ากิจการต่างๆ ได้
เช่นเดียวกับคู่ชีวิตเพศตรงข้าม ก็เท่ากับกฎหมายท่ีมีอยู่นัน้ขดัแย้งกันเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงสทิธิและเป็นอุปสรรคตอ่การแสดงออกซึง่ความเอือ้อารีท่ีคูชี่วิตจ านวนมากพงึจะมีให้กนั    
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2.5 ทศันะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัตกิารจดทะเบียนคู่ชีวิตของ
ประชาชนในสังคมไทยมาใช้ 

 
2.5.1 ความหมายของทศันะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียนคู่ชีวิต ของประชาชนในสังคมไทยมาใช้  
ทศันะต่อการน าร่างกฎหมายร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของประชาชนใน

สงัคมไทยมาใช้ เป็นลกัษณะความเป็นจริงท่ีปรากฏขึน้ในสงัคมไทยวา่ไม่ได้มีเฉพาะคู่รักต่างเพศ
แบบชายและหญิง หากแต่ยังมีคู่รักท่ีมีโอกาสพัฒนาเป็นคู่สมรสท่ีเป็นบุคคลเพศเดียวกันเป็น
จ านวนไม่น้อย เน่ืองจากคู่รักเพศเดียวกันท่ีอาศยัอยู่ด้วยกัน ไม่ได้รับสิทธิพลเมืองอย่างท่ีควรจะ
เป็น ทศันะต่อการน ากฎหมายนีม้าใช้จะแสดงให้เห็นว่าเห็นได้ว่าสิทธิและประโยชน์เหลา่นีเ้ป็น
สิ่งจ าเป็นในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเม่ือคนสองคนตัดสินใจอยู่ร่วมกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
มากกวา่คนอ่ืน ๆ ในโลก ยอ่มคาดหวงัวา่จะฝากฝังให้อีกฝ่ายหนึง่ดแูลทรัพย์สนิหรือชีวิตของตนได้ 
พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตจะให้สทิธ์ิเหลา่นีแ้ก่คูรั่กท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

ในความเป็นจริงแล้วเร่ืองนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่ในโลก เพราะประเทศทางตะวนัตกมากมาย
หลายประเทศได้ให้การยอมรับมานมนานแล้ว (ประเทศเดนมาร์ค ฝร่ังเศส เวอร์มอนด์ 
แคลิฟอร์เนีย เยอรมัน ใช้กฏหมายรับรองการใช้ชีวิตคู่ ลกัษณะเดียวกับ พรบ. นี ้ส่วนประเทศ
แคนาดา เบลเยียม สเปน แอฟริกาใต้ นอร์เวย์ สวีเดน โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อาร์เจนติน่า ได้แก้
กฎหมายแพ่งพาณิชย์ลกัษณะครอบครัว เพื่อให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน
ได้) ทัว่โลกได้ให้การยอมรับมากขึน้) 

แต่ในเอเชีย ยังไม่มีประเทศใดให้การยอมรับเช่นนีเ้ลย กรณีเวียดนามมีการผลกัดนัอยู่
ช่วงหนึ่งแต่ก็ตกไป ถ้าหากไทยผ่านร่าง พรบ. นี ้ก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชีย ซึ่งนับว่าก้าวล า้
ประเทศอ่ืน ๆ  มาก จะเห็นได้วา่ประเทศท่ีให้การยอมรับเร่ืองดงักลา่วนีไ้ม่มีประเทศใดด้อยพฒันา
เลย จึงไม่ใช่วา่การยอมรับคู่รักเพศเดียวกันเป็นความคิดของอนารยะชน แตเ่ป็นการบอกถึงความ
ก้าวล า้ด้านมมุมองและความเข้าอกเข้าใจในตวัเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึง่แนวคิดดงักลา่วยงัคงเป็นท่ี
ถกเถียงทัง้ท่ีเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเป็นปกติของการแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองใหม่  ๆ  ท่ีเกิดขึน้
ในสงัคม 

2.5.2 วิธีการศึกษาทัศนะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต ของประชาชนในสังคมไทยมาใช้ 

วิธีการศึกษาทัศนะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของ
ประชาชนในสงัคมไทยมาใช้จะอธิบายถึงสทิธิท่ีคูรั่กเพศเดียวกนัจะได้รับจาก พ.ร.บ.คูชี่วิตดงักลา่ว
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นี ้ว่าการเรียกร้องสิทธิประโยชน์เทียบเท่าคู่สมรสชายหญิงจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
จากการสมัภาษณ์ และแต่ละบุคคลมีมมุมองอย่างไร ซึ่งมีรายละเอียดเกียวกับสิทธิประโยชน์จาก
การจดทะเบียนดงันี ้ 

1) สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน เช่น การกู้ เงินธนาคารเพื่อซือ้บ้าน 
(กู้ ด้วยกนัไม่ได้ เพราะไม่ใช่คูส่มรสหรือผู้สบืสนัดาน) 

2) สิทธิในการรักษาพยาบาล หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับราชการ (ไม่ได้สิทธ์ิ เพราะ
ไม่ใช่คูส่มรสตามกฎหมาย) 

3) สิทธิการลงช่ือยินยอมให้แพทย์ท าการรักษาพยาบาลแก่คู่ชีวิต (ลงช่ือไม่ได้ 
เพราะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือญาติ) 

4) สิทธิในการรับมรดกท่ีร่วมสร้างกันมา ในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต
กะทนัหนัและไม่มีพินยักรรมระบุไว้ (ซึ่งในปัจจุบนั ทรัพย์สินในช่ือผู้ เสียชีวิต จะตกไปยงัญาติตาม
กฎหมายทัง้หมด) 

5) สทิธิในการลดหยอ่นภาษีเงินได้ ในกรณีมีคูส่มรส 
6) สทิธิการรับเลีย้งบุตรบุญธรรม 

จากการศึกษาของผู้วิจยัหลายๆทศันะ การจดทะเบียนสมรส ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็น เพราะเรา
รักกนั คบกนัท่ีหวัใจ  แตอี่กในมมุนงึ การท่ีคนสองคนใช้ชีวิตร่วมกนั มีสว่นเก่ียวข้องกบัการรับรู้ของ
คนในสงัคมเช่นกัน และหากมีการจดทะเบียนสมรส ทัง้สองก็สามารถยืนยนัสิทธิและแสดงหน้าท่ี
ของคนทัง้สองได้มากกว่าความรัก แน่นอนว่าการจดทะเบียนสมรส ขึน้กับความสมัครใจของคน
สองคน  ไม่ใช่สิ่งท่ี คู่ชาย-หญิง  คู่ชาย-ชาย คู่หญิง-หญิง ทุกคู่ต้องการ  แต่การจดทะเบียนสมรส
เป็นสิง่ท่ีพลเมืองทกุคนควรได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั 

ดงั มาตรา 30 รัฐธรรมนูญ 2550 บญัญัติว่า "บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย ชายและ
หญิงมีสทิธิเทา่เทียมกัน การเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เร่ืองถ่ินก าหนด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุสภาพทางกายภาพหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอัน
ไม่ขดัต่อบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
สง่เสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกบับุคคลอ่ืนไม่ถือวา่เป็นการเลอืกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม" 
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ดงันัน้ บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มิได้เรียกร้องสทิธิใดๆท่ีเหนือกวา่หรือมากกว่า
ประชาชนพลเมืองทัว่ไป ซึ่งเม่ือมีสิทธิ ก็จะมีสิทธิเช่นกนั ท่ีจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่จดทะเบียน
สมรสหรือจะอยูด้่วยกนัเฉย ๆ ก็ได้เช่นเดียวกบัคูส่มรสตา่งเพศ 

 
2.5.3 ทัศนะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของ

ประชาชนในสังคมไทยมาใช้ 
จากสถาการณ์ปัจจุบนัมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ านวนมากท่ีใช้ชีวิตร่วมกนัดงัครอบครัวคู่รัก

ชายหญิงทัว่ไปในสงัคมไทย แต่สถานภาพของคู่ชีวิตดังกลา่วกลบัไม่มีกฎหมายรับรองไว้ ท าให้
บุคคลเหลา่นีไ้ม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทัง้ในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะพึงมีพึงได้ ซึ่งขดั
กบัหลกัการสทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐานตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 26 และมาตรา 
30 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามหลักการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชน เพราะการปฏิเสธไม่ยอมรับให้คู่รักเพศเดียวกนัสมรสอาจถูกมองวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 
ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเพราะความแตกต่างทางเพศ หรือการเลือกปฏิบติัโดยเหตุผลเร่ือง
เพศนัน่เอง ด้วยลกัษณะเหตุผลดงักลา่วจึงมีการแสดงทศันะท่ีให้ความส าคญัต่อการน ากฎหมาย 
ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ของประชาชนในสงัคมไทยมาใช้ ซึง่มีนกัวิชาการผู้ มีสว่น
ส าคญัตอ่การจดัท ากฎหมาย แสดงทศันะดงันี ้

ปัญหารักเพศเดียวกนัมิใช่ว่าเพิ่งเร่ิมมีขึน้ในปัจจุบนั  หากแต่มีมานานแล้ว แม้แต่ในสมัย
คริสตกาล กระนัน้ก็ตามสงัคมบางสงัคมในสมัยโบราณก็มิได้ว่าการรักร่วมเพศเป็นเร่ืองผิดปกติ
หรือเสยีหายแตอ่ยา่งใด  แตก่รณีหลงันี ้ดจูะเป็นข้อยกเว้นมากกวา่หลกัทัว่ไป เพราะโดยทัว่ไปแล้ว 
ไม่ว่าในสงัคมโบราณ หรือแม้แต่ในสงัคมปัจจุบนัเอง สถานะของผู้ รักร่วมเพศยงัไม่เป็นท่ียอมรับ
ของสงัคม ตรงกันข้าม กลบัถูกมองอย่างเหยียดหยามในสายตาของสงัคมทั่วไป  บทความนีมี้
จุดมุ่งหมายท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงทศันคติของสงัคมในปัจจุบนัท่ีมีตอ่สถานะของผู้ รักร่วมเพศ  โดย
จะศึกษาทศันคติของศาลในประเทศอเมริกา ซึ่งมีปัญหาของผู้ รักร่วมเพศอยู่มาก และมีคดีขึน้สู่
ศาลเป็นประจ า  และจะศึกษาถึงสถานะของผู้ รักร่วมเพศในสายตาของกฎหมายไทย  โดยเฉพาะ
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ 5 วา่ด้วยครอบครัว (จุมพล สายสนุทร,2557) 

บทบญัญัติในมาตรา ๑๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 บญัญัติวา่ 
“การสมรส จะท าได้ต่อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์แล้ว ....”  ถ้าพิจารณาเผินๆ 
เหมือนกับว่ากฎหมายได้บญัญัติไว้ชดัเจนแล้ววา่การสมรสจะมีได้ก็แต่ระหวา่ง “ชาย” กับ “หญิง” 
เท่านัน้  กระนัน้ก็ตาม ตวับทมาตรา 1448 ยงัเปิดช่องให้คิดต่อไปได้วา่ ค าว่า “ชาย” และ “หญิง” 
นัน้มีความหมายเพียงใด จะหมายความถึงเฉพาะ “ชายจริง” “หญิงแท้” หรือ รวมถึง “ชายเทียม” 
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“หญิงเทียม” ด้วยหรือไม่  เพราะบุคคลสองประเภทหลงันีน้อกจากสภาพจิตใจจะกลายเป็นเพศ
ตรงข้ามแล้ว สภาพร่างกายก็กลายเป็นเพศตรงข้ามไปด้วยโดยการผ่าตดัเปลี่ยนเพศ  ซึ่งมิใช่เร่ือง
ยุ่งยากแต่อย่างใดในสมัยท่ีวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าอย่างในปัจจุบนั (จุมพล สาย
สนุทร, 2557) 

ปัจจุบันนีคู้่ชีวิตเพศเดียวกันมีจ านวนมากขึน้ เหมือนกับการใช้ชีวิตคู่ของหญิงชาย แต่
สภาพของคู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่มีกฎหมายรองรับไว้ ท าให้บุคคลเหลา่นีไ้ม่ได้รับการคุ้มครองต่าง
กฎหมาย ทัง้เร่ืองสิทธิและหน้าท่ีอันพึงมีพึงได้ ซึ่งขัดต่อสิทธิมนุษยชนพืน้ฐาน ดังนัน้ ในฐานะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน ถือว่าเร่ืองการผลักดัน พรบ.คู่ชีวิต พ.ศ. ...เป็นอีกเร่ืองหนึ่งเร่ืองใน
ประวติัศาสตร์ไทย ท่ีจะสร้างสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึน้กับคนทุกเพศ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีพึงมี หากเร่ืองนีไ้ม่
สามารถออกเป็นกฎหมายได้ เร่ืองอ่ืนๆก็เป็นเร่ืองยากมากท่ีจะผลกัดนั ดงันัน้ ยืนยนัว่าตนจะช่วย
ผลกัดนัให้เกิดกฎหมายฉบบันีอ้ยา่งเต็มท่ี (แท้จริง ศิริพานิช, 2556) 

ร่าง พรบ.คู่ชีวิต พ.ศ. ...ก่อนหน้านีไ้ด้มีการน าร่าง พรบ.ดังกล่าวในการจัดท าประชา
พิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นไปแล้ว 4 ครัง้ 4 จงัหวดัและใน 4 ภมิูภาค ได้แก่ ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
จันทรเกษม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัขอนแก่น และวิทยาลยัพาณิชยการ โดยข้อสรุป
ในขณะนัน้กว่า   ร้อยละ80 เห็นด้วยให้มี พรบ. ดงักลา่ว โดยคุณวิรัตน์ กัลยาศิริได้เสนอว่า ภาค
ประชาชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องควรจะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ร่าง พรบ.ฉบบันีมี้ความ
สมบูรณ์ท่ีสุด และควรจะมีการรวบรวมรายช่ืออย่างน้อย 15,000 ช่ือ เพื่อน าเสนอต่อประธาน
รัฐสภาเพื่อขอพิจารณาเร่ืองดงักลา่วอย่างเร่งด่วน โดยขณะนีคุ้ณวิรัตน์ กัลยาศิริ จะชะลอการยื่น
เสนอต่อรัฐสภาไว้ก่อน เพื่อรอให้ได้รายช่ือสนบัสนุนร่าง พรบ.คู่ชีวิตครบทัง้ 15,000 ช่ือ เพื่อจะได้
เพิ่มน า้หนกัในการพิจารณา (วิรัตน์ กลัยาศิริ, 2556) 

ปัญหาอุปสรรคส าหรับร่าง พรบ.คูชี่วิตนัน้ คณุวิรัตน์ กลัยาศิริมองวา่ ในคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างกฎหมาย มีแต่ผู้ ท่ีมีอายุมาก และเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ท่ีอาจจะเข้าใจยาก และมี
ค าถามมากมายกับ พรบ.นี ้จึงคิดว่าปัญหานีมี้ทางออกโดยหากได้รายช่ือทัง้ 15,000 ช่ือมา ใน
จ านวนนีก็้สามารถแต่งตัง้ ให้เป็นคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งท่ีจะสามารถเข้ามาพิจารณาให้
ความเห็นร่วม คูข่นานกบัคณะกรรมาธิการชุดท่ีพิจารณาเร่ืองนีไ้ด้ด้วย ก็จะท าให้ พรบ.นีมี้น า้หนกั
มากขึน้ท่ีจะได้รับการพิจารณาและผลกัดนัเป็นกฎหมายได้เร็วขึน้” (วิรัตน์ กลัยาศิริ, 2556) 

การมี พรบ.คูชี่วิต จะสร้างความเสมอภาคทางเพศให้เกิดขึน้จริง เพราะกวา่ 30 ประเทศท่ี
พฒันาแล้ว ก็มีกฎหมายรองรับกบัเร่ืองนีม้าตัง้นานแล้ว ในสว่นของประเทศไทยก็ควรจะเป็นผู้ ริเร่ิม
มีกฎหมายนีก้่อนท่ีจะเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเราต้องเป็นผู้น าประเทศอ่ืนในอาเซียน เพราะ
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เร่ืองนีต้นถือวา่เป็นความงดงาม และเป็นความภาคภมิูใจที่จะบอกกบักบัสงัคมโลกได้วา่ ประเทศ
ไทยมีความเป็นอารย และเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว เพราะเข้าใจในสิทธิของมนุษย์ (นที โรจนะธีร
พงษ์, 2556) 

ประเทศอังกฤษมีกฎหมายท่ีประนีประนอมในเร่ืองของการจดทะเบียนคู่ชีวิต หรือ เพศ
เดียวกนัท่ีเป็นคูชี่วิตกันมานานแล้ว เพราะเขามองเร่ืองของความต้องการของประชาชนในประเทศ
ท่ี กวา่ร้อยละ60 หรือคร่ึงหนึง่ของประเทศองักฤษเห็นด้วยให้มีกฎหมายดงักลา่ว แตใ่นเงื่อนไขของ
เขายงัมีหลายอยา่งท่ีไม่ครอบคลมุในเร่ืองของสิทธิมากเทา่กบัร่าง พรบ.คูชี่วิต ท่ีประเทศไทยก าลงั
จะผลกัดนัในเกิดขึน้ เพราะ พรบ.คูชี่วิตของไทย ไม่ได้มองแคเ่ร่ืองของความรักท่ีเราจะแสดงตอ่คูรั่ก 
หรือ เร่ืองของความรู้สกึและสิทธิมนุษยชนเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงสิทธิในด้านอ่ืน ๆ  ในฐานะคู่ชีวิต ท่ี
ไม่ตา่งกบัคูส่มรส ท่ีเป็นผู้ชายกบัผู้หญิง ซึง่อาจจะเป็นเร่ืองของการรักษาสทิธิของตวัเองในฐานะท่ี
เป็นคู่ชีวิตกันมา แต่ก็เป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก เช่น กรณีท่ีคู่ชีวิตเจ็บป่วย ก็มีสิทธิในการเซ็นรักษา 
และมีสทิธิในทกุ ๆ เร่ือง ในฐานะคูชี่วิตท่ีอยูด้่วยกนัมา แตถ้่าไม่มีกฎหมายรองรับ เราก็ไม่มีสทิธิใด 
ๆ เลย (รัตนวฒัน์ จนัทร์อ านวยสขุ, 2556) 

ร่างกฎหมายฉบบันีมี้ความส าคญัอยา่งยิ่งเพราะเป็นเร่ืองของสิทธิท่ีคูรั่กเกย์ เลสเบีย้นเข้า
ไม่ถึง ซึง่ไม่ใช่แคเ่ร่ืองของการจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนคูชี่วิต แตย่งัรวมถึงเร่ืองของสทิธิตา่งๆ
ทางกฎหมายด้วยเช่น ถ้ามีการจดทะเบียนคูชี่วิตแล้ว ก็จะสามารถมีสทิธิในการลดหยอ่นภาษี หาก
ผู้นัน้มีคูส่มรส หรือ คูชี่วิต สามารถลดหยอ่นภาษีได้ สทิธิในสนิสมรส ถ้าก่อร่างสร้างตวัด้วยกันมา 
เ ม่ือเกิดกรณีท่ีต้องหย่าร้างก็มีสิทธิในการแบ่งทรัพย์สินได้ นอกจากนีย้ังมีสิทธิด้านการ
รักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ เช่นหากคู่ชีวิตเป็นข้าราชการ อีกคนหนึ่งก็จะมีสิทธิในการ
เบิกคา่รักษาพยาบาลได้ ถ้ามีการจดทะเบียนคูชี่วิตแล้ว และมีสทิธิในการตดัสินใจรักษาพยาบาล
ด้วย (อญัชนา สวุรรณานนท์, 2556) 

การจดทะเบียนคู่ชีวิต เม่ือเกิดกรณีท่ีคนหนึ่งต้องเสียชีวิตลง ก็จะมีสิทธิในการไปรับศพ 
และจัดการเร่ืองต่าง ๆ  ได้ ซึ่งท่ีผ่านมา ปัญหาท่ีพบในผู้ ท่ีรักเพศเดียวกนั ก็จะพบว่าไม่สามารถท า
สิ่งใดได้เลย แม้ว่าจะอยู่กินกันมาเป็นคู่ชีวิตก่ีปีก็ตาม และต้องกายเป็นคนอ่ืนในสายตาของ
กฎหมายและสงัคม หากกฎหมายฉบบันีส้ามารถผลกัดนัและน ามาบงัคบัใช้ นอกจากนีท้ าให้คูชี่วิต
มีสิทธิ เสมือนกับผู้สมรสแล้ว เช่ือว่ากลุม่รักเพศเดียวกันก็จะได้รับการยอมรับจากสงัคมมากขึน้ 
และได้รับการยอมรับจากครอบครัวมากขึน้ด้วย (อญัชนา สวุรรณานนท์, 2556) 

กรณีการใช้ค านิยามวา่"เพศเดียวกัน" โดยคนข้ามเพศไม่มีตวัตนในสาระส าคญันี ้อญัชนา 
สวุรรณานนท์  เผยว่าเป็นคนข้ามเพศจากชายเป็นหญิง อีกทัง้การตัง้ข้อสงัเกต คือ มาตรฐาน กฏ
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กติกา ท่ีทางรัฐได้ก าหนดมานัน้ เพื่อท่ีจะคุ้มครองการใช้ชีวิตคูร่่วมกนัแท้จริงแล้วมนัก็มีทัง้ข้อดีและ
ข้อเสีย และต้องการให้มีการไตร่ตรองพิจารณาข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องให้ครอบคลมุ รอบด้าน ให้
ศกึษาเพิ่มเติมสว่นค านิยามจากพระราชบญัญัติคุ้มครองสวสัดิการสงัคมท่ีมีการระบุตวัตนของคน
ข้ามเพศหรือเพศอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องให้มีตวัตนในกฎหมายฉบบันีด้้วย (อญัชนา สวุรรณานนท์, 2556) 

การน าเสนอกรณีข้างต้นเป็นมมุมองสิทธิความเป็นมนุษย์มนุษย์ทุกคนสามารถเลือกหรือ
ก าหนดชะตาชีวิตของตนเองได้รวมถึงวิถีชีวิตในเร่ืองของเพศและความต้องการท่ีจะใช้ชีวิตคู่
ร่วมกนัของเพศเดียวกนั หรือคนข้ามเพศไม่วา่จะเป็นชายรักชาย หญิงรักหญิง หรือจะเป็นความรัก
ของคนข้ามเพศไม่ใช่เป็นเร่ืองผิดบาปแต่อย่างใด แต่ด้วยสังคมท่ีถูกหล่อหลอมด้วยจารีต 
วฒันธรรมการถูกพนัธนาการด้วยค าว่าหญิงและชายเป็นผลท าให้กลุม่คนท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศไม่สามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่างเต็มท่ีอย่างไรก็ตามการเกิดร่างพระราชบญัญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตนบัวา่เป็นความก้าวหน้าของสงัคมไทยท่ีมีความพยายามผลกัดนัร่างกฎหมายเพื่อ
รองรับสิทธิของกลุม่คนหลากหลายทางเพศให้มีพืน้ท่ีมีสิทธิเท่าเทียมกับคนทัว่ไปในสงัคม แม้ว่า
ร่างพ.ร.บ.ฉบบันีย้งัต้องขบัเคลื่อนให้เข้าสูก่ระบวนการพิจารณาอีกหลายระดบัขัน้ตอนและต้อง
เผชิญกบัมายาคติของสงัคมไทยท่ีมีมาช้านาน 

 
2.6 การขับเคล่ือนกฎหมายร่างพระราชบญัญัตกิารจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 

ในปัจจุบนันีมี้การกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมาย เร่ืองการ
สมรสของบุคคลเพศเดียวกันว่าสมควรหรือไม่ท่ีจะให้สิทธิบุคคลเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียน
สมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแกเช่นคู่ชายหญิงทัว่ไป และจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อ
สงัคมสว่นรวม โดยเฉพาะในสงัคมไทยท่ีถกูปลกูฝังแนวความคิดวา่ด้วยเร่ืองการครองเรือนท่ีต้อง
ประกอบไปด้วยบุคคลทัง้สองเพศ คือชายและหญิงเท่านัน้ ด้วยเหตุนี ้จึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะต้องศึกษา และพิจารณาโดยใช้วิจารณญาณและการให้เหตุผลอยา่งแยบคายเพื่อให้บรรลุ
ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานี ้โดยใช้วิถีทางของนิติปรัชญาและปรัชญาการพัฒนาตลอดจน
รูปแบบวิธีการขบัเคลื่อนทัง้ทางสงัคมและข้อบงัคบัตามความบญัญัติไว้ในกฎหมาย เน่ืองด้วยวา่ 
กรณีเก่ียวข้องกบัปัญหาข้อกฎหมายและวิถีชีวิตของคนในสงัคมโดยตรง ซึง่แนวคิดการขบัเคลื่อน
กฎหมายเก่ียวร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต จะท าการศึกษาตามลกัษณะวิธีการท่ีมี
รูปแบบการขบัเคลื่อนตามกระบวนการท่ีบญัญัติและแนวคิดของการขบัเคลื่อนการพัฒนา ท่ีได้
ท าการศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้
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2.6.1 แนวคิดเก่ียวกับการขับเคล่ือน 
ความหมายของกระบวนการขบัเคลือ่น ราชบณัฑิตยสถาน (2542: 51) ให้ความหมายของ 

กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีคอ่ย ๆ เปลีย่นแปลงอย่างมีระเบียบ ไปสูผ่ลอย่าง
หนึ่ง เช่น กระบวนการเจริญเติบโตของเด็ก กรรมวิธีหรือล าดบัการกระท าซึง่ด าเนินต่อเน่ืองกนัไป
จนส าเร็จลง ณ ระดบัหนึง่ เช่น กระบวนการเคมีเพื่อผลติสิง่ใดสิง่หนึง่ และให้ความหมายของค าวา่ 
ขบัเคลือ่น หมายถึง การผลกั การดนั การต้อนให้ไปหรือบงัคบัให้ไป   

Marx (1994: 40-42) อธิบายกระบวนการอิทธิพลทางสงัคมหรือกระบวนการขบัเคลื่อนใน
พฤติกรรมการรวมกลุ่มจะมีกระบวนการอิทธิพลทางสังคม 7 ประการ ได้แก่ เป็นวิธีการเพื่อ
ด าเนินการต่อเน่ืองกันไปเพื่อวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งจนกว่าส าเร็จลงตามความต้องการ 
ด้วยการมีระเบียบ กฎเกณฑ์ ความสามคัคีท่ีใช้เป็นแรงผลกัดนัในการด าเนินการขบัเคลือ่นร่วมกัน
เพื่อความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกและการรับประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ด้วยเหตุนี  ้
กระบวนการขับเคลื่อน จึงเป็นไปในลกัษณะกระบวนการหรือขัน้ตอนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาอย่างมีระบบระเบียบไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยอาศัยส่วนรวมในการคิดวิเคราะห์และ
แสดงออกถึงเจตนารมย์ร่วมกนัเพื่อบรรลเุปา้ประสงค์ท่ีจะเป็นประโยชน์สว่นรวม 

2.6.1.1 ขัน้ตอนของกระบวนการขบัเคลือ่น 
สพุรรณี ไชยอ าพร (2549: 20-23) ได้อธิบายถึงแนวคิดปรัชญาการพฒันาในระดบั

ปฏิบติัการ คือ การท างาน หรือการพฒันาใด ๆ  จ าเป็นต้องค านึง “คน” เป็นตวัตัง้หรือเป็นศนูย์กลาง
ของการพัฒนา (Man is a center of development) ในฐานะท่ีคนเป็นทัง้ผู้ รับ (Actress) ผู้ กระท า 
(Actor) และผู้ตดัสนิใจ (Decision Maker) โดยขึน้อยูก่บัประสบการณ์และการรับรู้ทางเลอืก ทางรอด
ในการพฒันา ดงันัน้ การขบัเคลือ่นการพฒันาในระดบัการปฏิบติัการในพืน้ท่ี สามารถจ าแนกขัน้ตอน
การท างานได้ 6 ขัน้ตอน ดงันี ้

1) จิตส านึกในช่องว่าง (Consciousness Gap) สามารถแสดงออกใน
รูปแบบของ 

1.1) ความต้องการ 
1.1.1)  ความต้องการในสิง่ท่ีสามารถขาดได้ (Want) 
1.1.2)  ความต้องการในสิ่งท่ีจ าเป็น ไม่สามารถขาดได้ 

(Desire) 
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1.2) ปัญหา 
1.2.1)  สิง่ท่ีเป็นปัญหา (Problem) 
1.2.2)  สิง่ท่ีก าลงัจะกลายเป็นปัญหา (Potential Problem) 

จิตส านึกในช่องว่าง มิใช่เพียงการรับรู้ถึงภาวการณ์ขาดแคลน หรือภาวะความต้องการ 
(ช่องว่าง) แต่ยังสามารถมองเห็นถึงประโยชน์หรือความส าคัญ เห็นความสมัพันธ์กับชีวิตและ
ชุมชน รวมถึงยังระลึกอยู่เสมอ กล่าวโดยสรุป จิตส านึกในช่องว่าง มีองค์ประกอบส าคัญ 4 
องค์ประกอบดงันี ้1) รับรู้ 2) เห็นประโยชน์/ เห็นความส าคญั 3) เห็นความสมัพนัธ์ 4) ระลกึเสมอ 

2) ความอยากได้ อยากดี หรืออยากเปลีย่นแปลงมีขอบเขต (Aspiration 
Frontier) เป็นความต้องการของเขาอย่างแท้จริง การท่ีบุคคลจะรู้สกึต้องการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ 
อาจต้องมีการจูงใจ การกระตุ้น การเห็นแบบอยา่ง การแลกเปลีย่น การสร้างความมัน่ใจ การสร้าง
ความภาคภมิูใจในความเป็นมาและความเป็นท้องถ่ินของตน 

3) ไม่ท าให้รู้สึกแปลกแยก หรือเคารพในศักด์ิศรี (Dealienation) อย่า
ท าให้เขารู้สึกแปลกแยก การไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกแยก มักจะกระท าโดยการให้เกียรติ/
ศกัด์ิศรี (Dignity) ซึง่อยูใ่นหลกัการของการเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ หรือไม่ท าให้รู้สกึ
ไม่มีคณุคา่ในการร่วมปฏิบติัใด ๆ หรือไม่มีคณุคา่ในการเข้ามามีสว่นร่วม ดงันัน้ ในการท างานต่าง
ต้องเคารพในศกัด์ิศรี วิธีการ เช่น การรับฟังความคิดเห็น แล้วน ามาพิจารณา/ครุ่นคิด ให้คนใน
ชุมชนรู้สกึวา่เขามีสว่นในความคิดสูก่ารปฏิบติั 

4) การมีส่วนร่วม (People Participation) สิ่งนีน้ับว่าเป็นหัวใจ การมี
ส่วนร่วมมีความส าคัญโดยเฉพาะในกลุ่มนักพัฒนา เพราะคนสามารถเรียนรู้ได้บนพืน้ฐานของ
ปัญหาเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของ ก็จะผูกพนัและร่วมดูแลรักษา และเม่ือเกิดความผิดพลาดก็หนั
มาร่วมมือกัน การมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทัง้วิธีการ (Mean) และเป้าหมาย (End) ของการท างาน
พฒันา 

5) ความพยายามพึง่ตนเอง (Self-Reliance) มีประโยชน์ตรงท่ีท าให้คน
สามารถคิดเอง ท าเอง จดัการกบัปัญหาของตนเองได้ โดยไม่เบียดเบียนสิง่แวดล้อม และท าให้เกิด
การเติบโตตามล าดบั มีการพฒันาการ ไม่ตกอยู่ในความหวาดกลวั อยู่ในท่ีใดและร่วมกันท าจะ
เป็นท่ีนา่พอใจ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาด้วยตวัของเราเองได้ ไม่จ าเป็นต้องพึง่ผู้ อ่ืน ก็จะท าให้คน
ไม่ละทิง้ถ่ิน สามารถน าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และน าไปสู่การสร้างชาติ หาก
พฒันาการได้ตามล าดบั โดยสามารถสร้างเครือข่ายถ่ายโอนหรือแลกเปลีย่นกับสงัคมอ่ืนได้ จึงจะ
น าไปสูก่ารขบัเคลือ่นพลงัทางสงัคม 



81 

6) สังคมท่ีมีลักษณะเด่น ท่ีค านึงถึงส่วนรวมร่วมกัน (Collective 
Society Personality) นับเป็นเป้าหมายสุดยอดท่ีสงัคมค านึงถึง/ส านึกต่อส่วนรวมร่วมกัน อัน
น าไปสูค่วามรับผิดชอบในสงัคม (Social Responsibility) จึงควรถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ 
สรุปประสบการณ์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสามารถพึง่ตนเองได้ 

ทัง้นีใ้นกระบวนการต้องผ่านมิติวฒันธรรมใน 3 มิติ ด้วยคือ 1) ระบบความเช่ือ/ความคิด 
2) ระบบคณุคา่/คา่นิยม รวมถึงคณุธรรมและจริยธรรม และ 3) แบบแผนของคนสว่นใหญ่ท่ีกระท า 
และมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกัน หรือเป็นกึ่งอัตโนมัติ โดยส านึกว่าต้องท าอะไร เม่ือไหร่ อย่างไร 
(Pattern of Action Behavior) อีกทัง้เม่ือน าแนวคิดดงักลา่วน ามาใช้ และพฒันาและมาตรวจสอบ
ในสงัคมไทยอยา่งตอ่เน่ืองมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2539 พบวา่ การขบัเคลือ่นของชุมชนมีความสอดคล้อง
กับหลกัการแนวคิดของปรัชญาการพฒันาในระดับปฏิบติัการ เช่นเดียวกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ซึ่งได้
ข้อสรุปตรงกนัท่ีวา่ ในการขบัเคลือ่นงานพฒันาหรือการขบัเคลือ่นชุมชนจะเน้นในมิติของชาวบ้าน
เป็นหลัก โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ น าและประชาชน มี
รายละเอียดดงันี ้

1) ขัน้ตอนการตรวจสอบ/ สร้างส านึกร่วมภายในชุมชน ด าเนินการค้นหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และ/หรือสร้างส านึก โดยใช้เหตุการณ์ท่ีบ่งบอกหรือสะท้อนถึงความผูกพนัร่วม ความ
ฝันร่วม และความภูมิใจร่วมของคนในชุมชน อาทิ เหตุการณ์ ท่ีผู้คนกลา่วถึง วิกฤตการณ์ร่วมใน
ประวติัศาสตร์ บุคคลหรือเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของชุมชน เป็นต้น 

2) ขัน้ตอนการสร้างหรือกระตุ้ นให้เกิดความต้องการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการ
เสริมสร้างแรงจูงใจ เช่น รางวลั การช่ืนชม การยอมรับ ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างพลงัให้เกิดขึน้รวมทัง้
การพาเยี่ยมชมแลกเปลีย่นทศันะกบัองค์กรชุมชนอ่ืน (Peer-leaning)  

3) ขัน้ตอนการสร้างพืน้ท่ีเรียนรู้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้หลายรูปแบบ โดยอาศยั
การถ่ายทอดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ผา่นเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้จากรุ่นสูรุ่่น 
ทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน อาทิ การ “ล้อมเรียน” ของผู้น าหรือผู้ ใหญ่ จากแนวคิดกระบวนการ
ขบัเคลื่อนของ สพุรรณี  ไชยอ าพร (2549: 23) สามารถแสดงเป็นโมเดลกระบวนการขบัเคลื่อน
ชุมชนดงัปรากฏในภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 แสดงขัน้ตอนการขบัเคลือ่นกลุม่หรือองค์กรตามหลกัปรัชญาการพฒันาในระดบั

ปฏิบติัการ 
แหล่งที่มา:  สพุรรณี  ไชยอ าพร, 2549.   
 

สญัญา  สญัญาวิวฒัน์ (อ้างถึงใน สพุรรณี  ไชยอ าพร, 2549: 69) ได้สรุปกระบวนการทาง
สงัคมท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคคลในชีวิตประจ าวนัไว้ดงันี ้การนิยามสถานการณ์ (Definition of The 
Situation) เป็นการแสดงทัศนคติของคนท่ีเช่ือว่าสถานการณ์นัน้ ๆ เป็นอย่างไร สิ่งนัน้ก็จะเป็น
เช่นนัน้จริง ๆ การคิดอย่างเป็นระบบภาพรวม (Systems Thinking) เป็นการคิดระบบใหญ่ 
ประกอบด้วยระบบยอ่ยอีกหลายอยา่ง เพื่อให้ระบบใหญ่ท างานได้ผล ระบบเลก็เป็นองค์ประกอบ
ท่ีจะต้องท างานประสานกนัเป็นอยา่งดี การคิดในทางบวก (Positive Thinking) เป็นการคิดในเร่ือง
ต่าง ๆ ในทางบวกหรือในแง่ดีหรือมองในแง่ดีไว้ก่อน จะท าให้จิตใจสบายท าอะไรได้ผลดี ท างาน
ได้มาก การวิจยัและพฒันา (Research and Development) เพราะสงัคมวิทยาและองค์การสงัคม
ต้องมีการวิจัยและพฒันา เพื่อประโยชน์ใช้สอย เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กรและตวัเรา ซึ่ง
ต้องใช้การมีส่วนร่วม จึงกลายเป็นการวิจัยและพัฒนาโดยมีส่วนร่วม (Participatory Action 
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Research: PAR) และประการสดุท้าย แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motivation) เป็นการ
มุ่งท างานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย เพื่อก่อให้เกิดพลงัในการท างาน ซึง่ผู้ใดมีแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิจะมีความพยายามมาก มีศรัทธาแรงกล้า ท างานได้มาก ความส าเร็จของงานท่ีเกิดขึน้ก็
จะย้อนกลบัมาเป็นพลงัหนนุเสริมให้ท างานให้มากขึน้ไป  

ธิดารัตน์  คีมกระโทก (2551: 149-153) ได้สรุปกระบวนการขบัเคลื่อนสวัสดิการชุมชน 
ต าบลสมานฉนัท์ อ าเภอวงัน า้เขียว จงัหวดันครราชสมีาได้ 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 รับทราบปัญหาและมีความตระหนักร่วม เป็นลักษณะของการประชุมระดม
ความคิด การศึกษาดูงาน การขอทุนสนับสนุนด าเนินการ การเสนอเร่ืองให้สภาอบต.อนุมัติ
งบประมาณสนบัสนนุ และการประชุมชีแ้จงรายละเอียดให้กบัตวัแทนหมู่บ้านรับทราบ รวมถึงการ
ประชาสมัพนัธ์ในแตล่ะหมู่บ้าน 

ขัน้ท่ี 2 ปฏิบัติการสวัสดิการชุมชน เป็นการจัดตัง้กรรมการและก าหนดกฎระเบียบ 
ด าเนินการตามกฎระเบียบ การเปิดรับสมาชิกและจดัสวสัดิการให้กบัผู้สงูอายุ 

ขัน้ท่ี 3 ทบทวนปัญหาและสร้างการมีสว่นร่วม เป็นลกัษณะของการให้สมาชิกเข้ามาร่วม
ในการพิจารณาข้อก าหนด กฎระเบียบและผู้ ท่ีได้รับสวัสดิการเพิ่มเติม การประชุมกรรมการ
ด าเนินงานทุก ๆ 2 เดือน โดยมีการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนงบประมาณ 
รวมทัง้รับฟังความก้าวหน้าการด าเนินการจากกรรมการในการประชาคมหมู่บ้าน 

ขัน้ท่ี 4 ขยายผลและสร้างเครือข่าย เร่ิมจากแกนน า/ผู้น าก่อน โดยอาศยัลกัษณะของการ
บอกปากต่อปาก และประสานงานกับหน่วยของรัฐ/เอกชน เพื่อของบประมาณ อีกทัง้จัดให้มีการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นการท างานกบักลุม่สวสัดิการ 

สจิุตรา  ยางนอก (2550: 115-121) ได้อธิบายกระบวนการขบัเคลือ่นทุนในสงัคมเพื่อการ
พัฒนา กรณีศึกษาชุมชนสามัคคี เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยสรุปกระบวนการ
ขบัเคลือ่นทนุในสงัคมมี 5 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ท่ี 1 ขัน้ร่วมคิด เป็นขัน้ท่ีท าให้คนในชุมชนท่ีเก่ียวข้องทุกสว่น เกิดความเข้าใจเก่ียวกบั
แนวทางและแผนการด าเนินการ และการเข้ามามีสว่นร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่ประกอบไป
ด้วยขัน้ตอนยอ่ย ๆ ดงันี ้

1) การประชุมกลุม่ย่อยของคนในชุมชน โดยจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกัน
อย่างต่อเน่ืองของคนในชุมชน โดยเชิญกรรมการท่ีเป็นตวัแทนจากกลุม่ต่าง ๆ ได้มานัง่พูดคุยกัน
อย่างไม่เป็นทางการ เช่น ร้านค้าในชุมชน ประเด็นท่ีใช้พูดคุยเป็นเร่ืองสถานการณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้
ในชุมชน ได้แก่ รายงานสถานการณ์การเงินของกลุม่ออมทรัพย์ท่ียงัไม่เป็นระบบ 
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2) วางแผนด าเนินการร่วมกับคนในชุมชน โดยการวางแผนท่ีจะท าให้มีทิศทางการ
ท างานท่ีชัดเจนขึน้ เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้ทราบว่าเร่ืองท่ีจะพูดคุยจะด าเนินการอย่างไร มีแนวทาง
แก้ปัญหาอยา่งไร ใครบ้างท่ีเก่ียวข้อง เพื่อร่วมกนัวางแผนเตรียมงานซึง่ชาวชุมชนได้ก าหนดร่วมกนั 
มีความต้องการร่วมกัน การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แลกเปลี่ยนพูดคุยร่วมกัน ท าให้ผลจากการ
วางแผนและมีสว่นร่วมในฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีความเข้าใจกัน มีความไว้ใจ ให้เกียรติกนั น าไปสูค่วาม
สามคัคีในชุมชนในท่ีสดุ 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเม่ือชุมชนได้นดัประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการด าเนินกิจกรรม
ตา่ง ๆ มีการแลกเปลีย่นชีใ้ห้เห็นจุดดี จุดเดน่หรือจุดอ่อน เพื่อประเมินและหาข้อสรุปร่วมกนั 

ขัน้ท่ี 2 ร่วมท า เป็นขัน้ตอนท่ีให้สมาชิกชุมชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมทุกคน ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความง่ายต่อการปฏิบัติรวมทัง้
เป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ ซึง่มีขัน้ตอนของการด าเนินงานเป็นดงันี ้

1) การเตรียมงาน กลา่วคือ เป็นขัน้ตอนท่ีต้องวางแผนงานให้ครอบคลมุประเด็นหรือเร่ือง
ท่ีจะต้องด าเนินการ สิง่ท่ีต้องเตรียมเป็นอนัดบัแรกคือ เตรียมความพร้อมของทีมท างาน ชุมชนจะมี
การประชุมพูดคุยหรือขอมติและคัดเลือก เช่น กรณีท่ีมีคนมาดูงานในพืน้ท่ีมีการแบ่งงานกัน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน กระจายความรับผิดชอบและมีการจัดท าระบบบญัชีขึน้เพื่อให้ทุกอย่างมี
ความโปร่งใส ชัดเจน ท าให้ทุกฝ่ายมีความเช่ือมั่น และช่วยกันคิดช่วยกันท างานกันอย่างจริงจัง
เต็มท่ี 

2) การปฏิบติังาน กลา่วคือ เพื่อให้งานง่ายต่อการด าเนินการและสามารถติดตามผลได้
อยา่งตอ่เน่ือง จึงจดัตัง้คณะท างานซึง่แบง่ออกเป็น 2 ชุด เพื่อช่วยกนัท างานและค้นหาวิธีการใหม่ 
เม่ือมีปัญหาก็ช่วยกันค้นหาแนวทางในการแก้ไขท าให้ปัญหาคลี่คลายลง และการด าเนินการจึง
เป็นไปด้วยดี ซึง่การปฏิบติันัน้กลุม่จะยดึกระบวนการการมีสว่นร่วมกนัเป็นหลกั  

ขัน้ท่ี 3 ร่วมรับผิดชอบ กล่าวคือ กิจกรรมการขับเคลื่อนทุนในสงัคมเกิดจากสมาชิกใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงาน คือ ผู้ น าท า
กิจกรรมหรือร่วมก าหนดกิจกรรม ซึง่บทบาทหน้าท่ีในการรับผิดชอบ มีการแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ
1) บทบาทของผู้น าท ากิจกรรม และ 2) หน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ขัน้ท่ี 4 ร่วมรับผลประโยชน์ การจากร่วมด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ในชุมชน สมาชิกร่วมกนัคิด 
ร่วมกันวางแผน และท างานอย่างหนกั ท าให้เกิดการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกมากขึน้ ผล
จากการพฒันางานดงักลา่วท าให้เกิด 



85 

1) ความภาคภมิูใจ กลา่วคือ แกนน าชุมชนหลายคนเป็นผู้ มีบทบาทในการขบัเคลือ่นงาน
ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยแกนน าของชุมชนหลายคนเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ มีความสามารถ มี
ความมุ่งมั่นตัง้ใจ เข้าใจงาน และมีความเสียสละ ในการท างานเพื่อชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน การมีเปา้หมายท่ีมัน่คง ท าให้สมาชิกมีความกระตือรือร้นท่ีจะช่วยท าความฝันของตนเอง
ให้เป็นความจริง ท าให้สมาชิกเข้าใจและมีความรักความสามัคคีกัน ไว้ใจกัน ให้เกียรติกันและ
เสยีสละเพื่อสว่นร่วม 

2) แบ่งปัน กล่าวคือ ชุมชนได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน รวมทัง้ขยาย
แนวคิดการพัฒนาออกไปสู่ชุมชนใกล้เคียง มีการหนุนเสริมกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคในชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งในกระบวนการท างานของชุมชนนอกจากจะเน้นให้ชาว
ชุมชนได้เข้ามามีสว่นร่วมแล้ว ยงัมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอน มีการวางแผนท่ี
ชัดเจน มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าท่ี และกระจายความรับผิดชอบ รวมทัง้ได้มีการจัดท าระบบบญัชี
ขึน้ เพื่อให้ทุกอย่างมีความโปร่งใสชัดเจน ท าให้ทุกฝ่ายมีความเช่ือมั่นและช่วยกันคิด ช่วยกัน
ท างานอยา่งจริงจงั 

3) จัดสวัสดิการให้สมาชิกทุกคน กล่าวคือ ชุมชนได้มีการจัดสวัสดิการ ทัง้ด้านการ
รักษาพยาบาล การศึกษา การจัดสวัสดิการให้ผู้ สูงอายุ จัดหาท่ีให้ผู้ สูงอายุได้ออกก าลังกาย 
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ถือเป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิตของชาวชุมชนให้ดีขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 ร่วมติดตาม สรุปบทเรียน เป็นขัน้ตอนการประเมินผลการท างานในรอบปีท่ีผ่านมา
ของชุมชนซึง่ประกอบไปด้วย การติดตามงาน ประเมินผลการท างาน และสรุปบทเรียน 

จากแนวคิดกระบวนการขบัเคลือ่นของ สจิุตรา  ยางนอก (2550: 122) สามารถแสดงเป็น
โมเดลกระบวนการขบัเคลือ่นทนุในสงัคมเพื่อการพฒันา ดงัปรากฏในภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.2 แสดงกระบวนการของกิจกรรมการขบัเคลือ่นทนุในสงัคมเพื่อการพฒันา  
แหล่งที่มา:  สจิุตรา ยางนอก, 2550: 122. 
 

Marx (1994:40-42) อธิบายกระบวนการอิทธิพลทางสงัคมหรือกระบวนการขบัเคลื่อนใน
พฤติกรรมการรวมกลุ่ม (Social Influence Process in Collective Behavior) จะมีกระบวนการ
อิทธิพลทางสงัคม 7 ประการ คือ 

1) การตัง้กฎเกณฑ์ภายในกลุม่ (Legitimacy of Number) กลา่วคือ กลุม่จะตัง้ขึน้มาได้ 
สมาชิกในกลุม่จะต้องมีกฎเกณฑ์ขึน้มาและกฎเกณฑ์นัน้จะต้องเป็นท่ียอมรับของสมาชิกทัว่ไป 

2) การไม่ท าให้หลงผิดจนเกิดการแตกแยกภายในกลุม่ (Illusion of Unanimity) กลา่วคือ 
เม่ือมีการรวมกลุม่กัน หากเกิดความเข้าใจผิดหรือหลงผิดภายในกลุม่แล้ว จะสง่ผลให้สมาชิกบาง
คนเกิดความสบัสนหรือเกิดความหวาดระแวง จนอาจท าให้กลุม่เกิดความแตกแยกได้ 

3) การกระจายความรับผิดชอบภายในกลุ่ม (Diffusion Responsibility) เป็นการเปิด
โอกาสให้สมาชิกได้เข้ามามีสว่นร่วมในการด าเนินกิจกรรมของกลุม่ซึง่เป็นกระบวนการสร้างคณุค่า
และความผกูพนัภายในกลุม่ 

- เตรียมงาน 
- ปฏิบตัิงาน 

- การประชมุกลุ่มย่อย 
 - วางแผนด าเนินการร่วมกนั 
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- บทบาท 
- หน้าที่ 

- ความภาคภมูิใจ 
- แบ่งปัน/จดัสวสัดิการ 

- การติดตามงาน 
- ประเมินผล 
- สรุปบทเรียน 

ขัน้ที่ 1 
ร่วมคิด 

ขัน้ที่ 2 
ร่วมท า 

 

ขัน้ที่ 3 
ร่วมรับผิดชอบ 

ขัน้ที่ 4 
ร่วมรับ

ผลประโยชน์ 

ขัน้ที่ 5 
ร่วมติดตามสรุป

บทเรียน 
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4) การไม่ปรากฏชดัภายในกลุม่ (Anonymity) เป็นกระบวนการท่ีสง่ผลให้กลุม่เกิดความ
ไม่ไว้วางใจกนั ดงันัน้ การด าเนินงานภายในกลุม่จ าเป็นต้องมีการเปิดเผย ซึง่ถือวา่เป็นสว่นหนึ่งท่ี
ท าให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจท่ีจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกตอ่ไป 

5) การสร้างความสามคัคีภายในกลุม่ (Solidarity) 
6) การอ านวยความสะดวกทางสงัคม (Social Facilitation) เป็นการช่วยเหลอืการท างาน

ร่วมกันภายในกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มสามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีให้กบัสมาชิกตอ่ไป 

7) การอาศัยความใกล้ชิดของสมาชิกเพื่ อให้ เ กิดความรวดเ ร็วในการท างาน 
(immediacy) เป็นการสร้างให้สมาชิกมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั เพื่อสง่ผลให้เกิดความรวดเร็วใน
การท างาน 

จากรายละเอียดแนวคิดการขบัเคลื่อนท่ีกลา่วมาข้างต้น สามารถสรุปเป็นแนวคิดร่วมใน
กระบวนการขบัเคลือ่นได้ 4 วิธีการดงันี ้

1) การตระหนกัในปัญหาท่ีมี ทุกแนวคิดของการขบัเคลื่อนให้ความส าคญักับเร่ืองการรู้
ถึงความส าคญัของปัญหา โดยสง่เสริมคนในกลุม่สงัคมเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาท่ีเกิดขึน้
แล้วหรือก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต เพื่อให้มีสว่นร่วมในการก าหนดปัญหา ส ารวจความต้องการ
ของคนในกลุม่เอง ซึ่ง สพุรรณี ไชยอ าพร เพิ่มเติมว่าการตระหนกัในปัญหา บุคคลภายนอกชุมชน 
เช่น นกัวิชาการ แพทย์ หนว่ยงานตา่ง ๆ สามารถเป็นผู้ ชีใ้ห้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้เช่นกนั 

2) การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง จากแนวคิดของ สพุรรณี  ไชยอ าพร (2549), 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549) และ Marx (1994 อ้างถึงในสุจิตรา ยางนอก , 2550: 122)ให้
ความส าคญัในการสร้างแรงจูงใจของคนในขมุชน โดยผู้น าสามารถเป็นผู้กระตุ้นหรือปลกุระดมคน
ในกลุม่/สงัคมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันและสร้างภาคภูมิใจในความ
เป็นมาและความเป็นสงัคมของตน 

3) การมีสว่นร่วมในกลุม่ทุกแนวคิดวา่ด้วยเร่ืองการขบัเคลือ่นนัน้ให้ความส าคญัในการมี
สว่นร่วมของคนในกลุม่ทุกสงัคม เน่ืองจากขัน้ตอนของการมีสว่นร่วมถือเป็นขัน้ตอนส าคัญของ
กระบวนการขบัเคลื่อนในสงัคม เพราะการมีสว่นร่วมจะมีลกัษณะของการเคารพในศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนษุย์ทกุคนในกลุม่ และเปิดโอกาสในการแสดงความเห็นตา่งโดยเสรี มีการสือ่สารและ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกันภายใต้มิติวฒันธรรมสงัคมท่ีมีกฎเกณฑ์ เพื่อวตัถุประสงค์ของการ
สร้างประโยชน์สว่นรวม 
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4) การสรุปบทเรียนและขยายผล จากการอธิบายแนวคิดของสพุรรณี  ไชยอ าพร  ธิดา
รัตน์ คีมกระโทก สุจิตรา ยางนอก และเสาวลกัษณ์  สมสุข ได้อธิบายความหมายของแนวคิด
กระบวนการขบัเคลื่อนว่า ต้องมีการสรุปบทเรียนและขยายผลท่ีสมัฤทธ์ิ โดยสร้างเครือข่ายทัง้
ภายในและภายนอกกลุม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างกลุม่ต่าง ๆ และ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสูรุ่่นเพื่อไม่ให้องค์ความรู้นัน้สญูหายไป 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการขบัเคลื่อนสามารถน ามาปรับใช้และอธิบาย
เพื่อสร้างความเข้าใจในการผลกัดนัร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้อย่างชัดเจน ซึ่ง
ลกัษณะดงักลา่วถือเป็นการอธิบายถึงการร่วมมือในการผลกัดันการใช้กฎหมายใหม่ๆอ่ืนๆของ
สงัคมไทยได้เช่นเดียวกัน โดยลกัษณะส าคญัของการขบัเคลื่อนกฎหมายร่างพระราชบญัญัติการ
จดทะเบียนคูชี่วิต มีลกัษณะขัน้ตอนท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้
 

2.6.2 การขับเคล่ือนกฎหมายร่างพระราชบัญญัตกิารจดทะเบียนคู่ชีวิต   
การจัดท าพระราชบัญญั ติการจดทะเบียนคู่ ชีวิต  ซึ่ ง เ ป็นหนึ่ง ในกลุ่มกฎหมาย

พระราชบญัญัติ  เป็นกฎหมายท่ีมีความส าคญัรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีออกโดย
ฝ่ายนิติบญัญัติ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงตราขึน้ตามค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา มีขัน้ตอน
และวิธีการดงันี ้

การเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ผู้ ท่ีมีสิทธิเสนอร่างพระราชบญัญัติ ได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคการเมืองท่ีสงักัดมีมติให้เสนอได้ และมีสมาชิกสภาผู้ แทน
ราษฎรซึง่สงักดัพรรคการเมืองเดียวกนัลงช่ือรับรองไม่น้อยกวา่ 20 คน หรือผู้ มีสทิธิเลอืกตัง้จ านวน
ไม่น้อยกว่า 50,000 คน เสนอร่างพระราชบัญญัติได้เฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ หรือ
แนวนโยบายแห่งรัฐ ร่างพระราชบัญญัติท่ีสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเป็นผู้ เสนอ ถ้าเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการเงินต้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรองด้วย 

การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติผู้พิจารณาร่างพระราชบญัญัติ ได้แก่ รัฐสภา โดยต้องผ่าน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน แล้วจึงเสนอให้วฒุิสภาพิจารณา ซึง่การ
พิจารณาร่างพระราชบญัญัติของสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาโดยแบง่ออกเป็น 3 วาระ คือ 

วาระที่  1 รับหลักการ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเฉพาะ หลกัการของร่าง
พระราชบัญญัติว่า เก่ียวข้องกับเร่ืองใดบ้าง มีความเหมาะสม จ าเป็นหรือไม่ โดยไม่พิจารณา
รายละเอียดอ่ืน ๆ แล้วลงมติว่าจะรับหลกัการหรือไม่ ถ้าไม่รับหลกัการก็ตกไป ถ้ารับหลกัการก็จะ
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ตัง้คณะกรรมาธิการขึน้พิจารณารายละเอียด สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิเสนอขอ
เปลีย่นแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตอ่ประธานคณะกรรมาธิการ เรียกวา่ แปรญัตติ 

วาระที่ 2 แปรญัตติ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ท่ีมีการขอ
แปรญัตติ และลงมติเฉพาะมาตรานัน้ว่าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตามท่ีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเสนอ หรือคงไว้ตามเดิม 

วาระที่ 3 ลงมติให้ความเห็นชอบ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะลงมติวา่เห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมใด ๆ  อีกไม่ได้ ถ้าไม่เห็นชอบก็ตกไป ถ้าเห็นชอบด้วยก็สง่
ให้วฒุิสภาพิจารณาตอ่ไป 

การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบญัญัติท่ีเสนอมา โดยแบ่งออกเป็น 3 วาระ เช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎร และจะต้อง
พิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วนั ถ้าเป็นร่างพระราชบญัญัติเก่ียวกับการเงิน ต้องพิจารณาให้เสรี
ภายใน 30 วนั ถ้าไม่เสรีท่ีประชุมอาจลงมติให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 30 วนั ถ้าไม่เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดงักลา่ว ให้ถือวา่วฒุิสภาให้ความเห็นชอบกบัร่างพระราชบญัญัตินัน้ 

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี สภาผู้ แทนราษฎรต้อง
พิจารณาให้เสรีภายใน 105 วนั และวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสรีภายใน 20 วนั ถ้าไม่เสรีภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบ ถ้าวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบ ให้ยับยัง้ร่าง
พระราชบญัญัตินัน้ไว้ก่อนและสง่คืนสภาผู้แทนราษฎร สภาผู้แทนราษฎรจะยกขึน้พิจารณาใหม่ได้
ตอ่เม่ือเวลา 180 วนัได้ลว่งพ้นไป ถ้าเป็นร่างพระราชบญัญัติเก่ียวกบัการเงินยกขึน้พิจารณาใหม่ได้
ทนัที ถ้าสภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยนัร่างพระราชบญัญัติเดิม ด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่กึ่งหนึง่ให้
ถือวา่ร่างพระราชบญัญัตินัน้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

การตราร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบญัญัติท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึน้ทูลเกล้า

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วนั โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราช
โองการร่างพระราชบญัญัติท่ีพระมหากษัตริย์ไม่ทรงเห็นชอบและพระราชทานคืนมา หรือเม่ือพ้น 
90 วนัแล้ว มิได้พระราชทานคืนมา รัฐสภาจะต้องปรึกษาร่างพระราชบญัญัตินัน้ใหม่ ถ้ารัฐสภาลง
มติยีนยนัตามเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ของทัง้สอง
สภา ให้นายรัฐมนตรีน าร่างพระราชบญัญัตินัน้ขึน้ทลูเกล้า ฯ อีกครัง้หนึง่ เม่ือพระมหากษัตริย์มิได้
ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชทานคืนมาภายใน 30 วนั ให้นายกรัฐมนตรีน าพระราชบญัญัตินัน้
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้บงัคบัเป็นกฎหมายเสมือนหนึ่งวา่พระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย 

การบังคับใช้กฎหมาย   กฎหมายท่ีผ่านกระบวนการจัดท าและประกาศใช้แล้วย่อมมีผล
บังคับใช้ได้ การบังคับข้อกฎหมายจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ วันเร่ิมบังคับใช้
กฎหมาย อาณาเขตท่ีกฎหมายใช้บงัคบั และบุคคลท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 

วันเร่ิมบังคับใช้กฎหมาย  วันเร่ิมบังคับใช้กฎหมายจะมีผลตัง้แต่เม่ือใดนัน้ โดยทั่วไปใน
กฎหมายนัน้จะระบุวนั เวลา ท่ีกฎหมายจะเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ไว้ด้วย ซึ่งอาจจะไม่ใช่วนัเดียวกันกบั
วนัท่ีประกาศใช้กฎหมายก็ได้ แตถ้่าในกฎหมายนัน้ไม่ได้ระบุวนัท่ีจะเร่ิมบงัคบัใช้ไว้ ก็จะมีผลตัง้แต่
วนัท่ีประกาศใช้เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลกัท่ีวา่ “กฎหมายไม่มีผลย้อนหลงั” เว้นแตบ่างกรณีท่ี
ม่ีความจ าเป็นจะต้องบงัคบัใช้ย้อนหลงั ก็จะมีการระบุไว้ชดัเจนในกฎหมายนัน้วา่ ให้มีผลบงัคบัใช้
ย้อนหลงั วนัเร่ิมบงัคบัใช้กฎหมายอาจก าหนดได้ดงันี ้

1) ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีประกาศกิจจานุเบกษา: จะใช้ในกรณีรีบดว่นโดยให้กฎหมายนัน้มี
ผลบงัคบัใช้ทนัทีตัง้แต่วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช้กฎหมายจะต้องไปค้นดูว่าราชกิจจา
นเุบกษาลงประกาศวนัใด ก็จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัไหนเป็นต้นไป 

2) ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา: ในกรณีปกติโดยทั่วไป 
วันเร่ิมบังคับใช้กฎหมายจะให้มีผลตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งผู้ ใช้
กฎหมายจะต้องไปค้นดูว่าราชกิจจานุเบกษาลงประกาศวันใดวันถัดมากฎหมายนัน้ก็จะมีผล
บงัคบัใช้เพื่อให้ประชาชนได้ทราบลว่งหน้าก่อน 1 วนั 

3) ใช้บังคับในอนาคต: ในกรณีท่ีจะต้องให้เจ้าหน้าท่ี ส่วนราชการ หรือประชาชน ได้
จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วนัเร่ิมบงัคบัใช้กฎหมายจะ
ก าหนดไว้ลว่งหน้า โดยก าหนดให้ระยะเวลาผ่านพ้นไประยะหนึ่ง จึงจะให้ก าหมายมีผลบงัคบัใช้ 
เช่นพระราชบญัญัตินีใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นสบิห้าวนันบัแตว่นัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น 
ซึง่ผู้ใช้กฎหมายก็จะต้องไปค้นดรูาชกิจจานเุบกษาวา่ลงประกาศวนัใด แล้วต้องรอให้ผา่นพ้นไปอีก
สบิห้าวนั กฎหมายนัน้จึงจะมีผลบงัคบัใช้ได้ 

อาณาเขตท่ีกฎหมายใช้บงัคบั  โดยหลกัทั่วไปกฎหมายของรัฐใดประเทศใด ย่อมจะใช้
บงัคบัเฉพาะในอาณาเขตของรัฐนัน้หรือประเทศนัน้โดยตลอดทัว่ทัง้รัฐหรือประเทศ กฎหมายจึงมี
ผลบงัคบัใช้เฉพาะในอาณาเขตประเทศไทยซึง่เรียกวา่ “ราชอาณาจกัรไทย” ซึง่หมายถึง  1.พืน้ดิน
และพืน้น า้ในอาณาเขตประเทศไทย รวมทัง้ภูเขา แม่น า้ อุโมงค์ และใต้ดิน  2.ทะเลอันห่างจาก
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ชายฝ่ังท่ีเป็นดินแดนของประเทศไทยไม่เกิน12 ไมล์ทะเล 3.ทะเลอนัเป็นอ่าวไทย และ4.พืน้อากาศ
เหนือพืน้ดินและทะเลอนัเป็นอาณาเขตประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางกรณีเก่ียวกับอาณาเขตกฎหมายไทยใช้บังคับคือกรณี
ยกเว้นบงัคบัใช้ออกไปนอกราชอาณาจกัร ได้แก่ การกระท าความผิดในเรือหรืออากาศยานไทยไม่
ว่าจะอยู่ ณ ท่ีใดให้ถือว่ากระท าผิดในราชอาณาจักร หรือความผิดเก่ียวกับความมั่นคงแห่ง
ราชอาณาจกัร เช่น ความผิดต่อสถาบนัพระมหากษัตริย์ หรือความผิดเก่ียวกับการปลอมและการ
แปลง เช่น ปลอมเงินตรา หรือความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ซึ่งได้กระท าในทะเลหลวง 
ฯลฯ เป็นต้น 

กรณียกเว้นไม่บังคับใช้ตลอดทั่วราชอาณาจักร อาจจะเน่ืองมาจากสภาพภูมิศาสตร์ 
สงัคม ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม เล่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สตูล พ.ศ. 2498 ใช้บังคับเฉพาะผู้ ท่ีนับถือศาสนาอิสลามท่ีมี
ภมิูล าเนาในเขต 4 จงัหวดัภาคใต้ดงักลา่ว เป็นต้น 

บุคคลท่ีกฎหมายบงัคบั โดยหลกัทัว่ไปกฎหมายของรัฐใดประเทศใด ย่อมจะใช้บงัคบัแก
บุคคลทุกคนท่ีอยู่ในรัฐนัน้หรือประเทศนัน้ กฎหมายไทยจึงมีผลใช้บังคับกับทุกคนท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย ไม่วา่จะเป็นคนไทย หรือคนสญัชาติใด เชือ้ชาติใด ก็ตาม แตก็่มีข้อยกเว้นตาม
กฎหมายบางประเทศ ท่ีจะไม่ใช้บงัคบักบับุคคลบางคน 

การประกาศใช้พระราชบญัญัติ พระราชบญัญัติท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย 
เม่ือน าไปประกาศในราชกิจจานเุบกษา แล้วให้ใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้ 

 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

สพุร เกิดสวา่ง (2550) ได้ท างานวิจยัเก่ียวกบัสาเหตกุารเป็นเกย์ และกระเทย ผลการวิจัย
พบวา่ สาเหตขุองการเป็นเกย์หรือกระเทย เกิดจากบริบทและสภาพแวดล้อมทางสงัคม ท่ีมีอิทธิพล
ต่อการด ารงชีวิต ไม่ใช่เร่ืองผิดปกติแต่อย่างใด สงัคมจึงควรยอมรับ และให้ความเข้าใจในบุคคล
เหลา่นี ้และให้โอกาสในการอยูร่่วมกนัอยา่งปกติในสงัคม 

สิทธิพันธ์ บุญญาภิสมภา รณภูมิ สามัคคีคารมย์ และ พิมพวัลย์ บุญมงคล (2551) ได้
เขียนหนงัสือเร่ือง ชีวิต ตวัตน และเร่ืองเพศของสาวประเภทสอง ซึ่งจัดท าโดยส านกังานกองทุน
และการเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) โดยทัง้สามท่าน ได้มีความเห็นสอดคล้องกันว่า สาวประเภท
สอง หรือบุคคลท่ีมีความรักในเพศเดียวกัน ถือเป็นบุคคลท่ีเป็นประชาชนท่ีมีสิทธิ เสรีภาพ เท่า
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เทียมกับมนุษย์ทุกคน มีสิทธิท่ีจะกระท าสิ่งใดก็ตามโดยอยู่ในกรอบของกฎหมาย และควรให้การ
ยอมรับในสงัคม อีกทัง้ไม่ควรกีดกันบทบาททางสงัคมไม่ว่ากรณีใด ๆ เพราะสาวประเภทสอง
จ านวนไม่น้อย เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถในการท างานประเภทตา่ง ๆ และไม่ใช่ต้นเหตขุองการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ทัง้หมด อีกทัง้ไม่ได้เป็นเร่ืองผิดปกติทางสงัคมแต่อยา่ง
ใด 

กาญจนา แก้วเทพ และ พริศรา แซก้่วย (2547) ได้ท าการเขียนหนงัสอืเร่ือง เพศวิถี วนัวาน 
วัน นี  ้ แ ล ะ วันพ รุ่ ง นี  ้ ท่ี จ ะ ไ ม่ เ ห มื อ น เ ดิ ม  โ ดยศู น ย์ สต รี ศึ กษ า  คณะสัง คมศาสต ร์  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และมูลนิธิร๊อคกีเ้ฟลเลอร์ ผลการศึกษาพบว่า ทัง้สองมีแนวความคิดท่ี
ตรงกัน คือ ผู้ มีความหลากหลายทางเพศเป็นผู้ ท่ีสามารถอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสงัคม และ
สงัคมให้การยอมรับมากยิ่งขึน้ ตลอดจนมีการให้การยอมรับความสามารถต่างๆของบุคคลท่ีพึง
พอใจในเพศเดียวกัน และสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิ และการใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพื่อ
ความชอบธรรมในการใช้สทิธิของผู้ มีความหลากหลายทางเพศของสงัคมไทย 

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (2556) ผู้ เขียนบทความความเร่ือง เข้าใจเร่ืองเพศ จากแนวคิดทฤษฎีท่ี
หลากหลาย และบทความเร่ือง แนวคิดทฤษฎีเร่ือง “ความหลากหลายทางเพศ” ผลการศกึษาจาก
บทความสองเร่ืองพบว่า บทความดังกล่าวสะท้อนมุมมองของสังคม ท่ี มีการมองผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ วา่เป็นผู้ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสงัคม แตก็่สนบัสนนุลกัษณะการแสดงตวัตน วา่
เป็นสิทธิ และเป็นความโดดเด่นของบุคคลดงักลา่ว อีกทัง้สนบัสนุนแนวคิดเร่ืองความหลากหลาย
ทางเพศท่ีระบุถึงบุคคลรักเพศเดียวกัน ว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเป็นเร่ืองปกติ ท่ีมีความ
ต้องการการแสดงออกทางสงัคม ท่ีไม่ใช่เร่ืองผิดแต่ประการใด อีกทัง้สงัคมก็ควรให้โอกาสในการ
แสดงตวัตนในพืน้ท่ีของสงัคม 

นอกจากนี ้นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ ยังได้เขียนบทความเร่ือง วัฒนธรรมการสมรสซึ่งผล
การศึกษาพบว่า บทความดงักลา่ว ได้ศึกษาถึงรูปแบบการสมรสท่ีนิยามการแต่งงานในความคิด
ของมานุษยวิทยามีความแตกต่างหลากหลาย ขึน้อยู่กับทศันคติของผู้ศึกษาหลายท่าน และผู้ถูก
ศึกษา ขึน้อยู่กับหลายปัจจยั เช่น กฎทางสงัคม พฤติกรรม สิทธิ ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล หรือ
โครงสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างกลุม่สงัคม และเปรียบเทียบแนวคิดของนกัวิชาการต่างประเทศ
หลายท่าน  เช่น Jhon Peter Merdoc (1949) นิยามความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในการแต่งงาน
โดยอาศยัการยอมรับทางสงัคมท่ีมีตอ่ชายและหญิง ซึง่เก่ียวข้องกบัเร่ืองเศรษฐกิจและเพศสมัพนัธ์ 
นกัวิชาการเร่ืองสิทธิ World H.Goodenaf (1970) นิยามต่างออกไปว่าการแต่งงานเป็นเร่ืองของ
สิทธิ เพราะการแต่งงานคือ การท าสญัญา ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลและกลุม่คน เพื่อ
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อนญุาตให้มีการกระท าทางเพศตอ่ผู้หญิง และผู้หญิงก็มีสทิธิท่ีจะมีลกู โครงสร้างของการแต่งงาน
ยงัชีใ้ห้เห็นความเป็นไปได้ท่ีสมาชิกในกลุม่จะมีคู่ครองส าหรับแต่งงาน จากบทความแสดงให้เห็น
วา่การแตง่งานนัน้สงัคมมกัให้ความส าคญักบัคูช่ายหญิง และเป็นท่ีคาดหวงัของสงัคมมากกวา่ ซึง่
แสดงให้เห็นว่าความรักของเพศเดียวกันนัน้สงัคมทัว่โลกไม่ได้ถือเป็นเร่ืองปกติ และอาจเป็นการ
ต่อต้านสถาบนัครอบครัวด้วย ซึ่งสอดคล้องกับบทความเร่ืองเข้าใจเร่ืองเพศ จากแนวคิดทฤษฎีท่ี
หลากหลาย และบทความเร่ือง แนวคิดทฤษฎีเร่ือง “ความหลากหลายทางเพศ” เพราะมีแนวคิดใน
เร่ืองของความหลากหลายทางเพศ ท่ีอธิบายถึง การด ารงชีวิตทางสงัคมของคนรักเพศเดียวกันท่ีมี
ความป็นเอกลกัษณ์ และไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสงัคมไทย เพียงแต่สงัคมไทยเอง
ยงัไม่ให้การสนบัสนนุเร่ืองนีอ้ยา่งเป็นปกติ 

เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา (2551) ได้เขียนหนงัสือเร่ือง Gender ความหลากหลาย
ทางเพศเร่ืองความหลากหลายทางเพศ เป็นหนงัสือกึ่งนิตยสารเชิงวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจ
เร่ืองเพศท่ีดีขึน้ ผลการศึกษาพบว่า หนงัสือดงักลา่วมีแนวคิดท่ีสนบัสนุนเร่ืองความสามารถของ
กลุ่มผู้ มีความหลากหลายทางเพศในทางสงัคม และมีการใช้แนวคิดในเร่ืองของกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนของรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช 2550 และสนับสนุนการใช้สิทธิทางกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนของผู้ ท่ีรักเพศเดียวกัน ท าให้สะท้อนความเข้าใจในการกระท าต่าง ๆ ของผู้ ท่ีรักเพศ
เดียวกนัท่ีมีตอ่สงัคมได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

ภาวินี เพ็งศาสตร์ (2535) ได้ท าการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมเบี่ยงเบน ของสถาบันบัณฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ ผลการวิจัยพบวา่ ในสงัคมไทย นบัตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนัได้ถูกดึงให้ตกเข้าไป
อยูใ่นกระแสโลกาภิวตัน์มากขึน้  จนก่อให้เกิดผลตามมาประการหนึง่ ทัง้นา่ตกใจอยา่งมากหลาย
อย่างไปพร้อม ๆ  กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส าหรับนกัมานุษยวิทยาท่ีสนใจศึกษาความหลากหลาย
ในวฒันธรรมของความเป็นมนุษย์ นัน่ก็คือ นบัวนัผู้คนในสงัคมไทยยิ่งมองเห็นความเป็นคนลด
น้อยไปทุกที ดงัจะเห็นได้ว่าเราไม่ค่อยจะไยดีกับความเป็นคนของคนอ่ืน หลาย ๆ ครัง้เรามองไม่
เห็นพวกเขาเลยด้วยซ า้ไป ทัง้นีเ้พราะกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนส าคัญในการลดทอนความเป็น
มนษุย์ ผลกัดนัและเปลีย่นให้วฒันธรรมและคณุคา่ต่าง ๆ ซึง่จากลกัษณะดงักลา่ว ท าให้มีการมอง
ผู้ ท่ีรักเพศเดียวกันว่ามีความเบี่ยงเบน ไม่เป็นปกติทางสงัคม ทัง้ท่ีจริงสงัคมเป็นผู้สร้างให้คนท่ีรัก
เพศเดียวกัน เป็นผู้ เบี่ยงเบนเพราะมีการมองตามวฒันธรรมในรูปแบบอดีต ท่ีจะยึดเพศชายและ
หญิงเป็นหลกั คนท่ีรักเพศเดียวกัน ไม่ได้รักคนต่างเพศ จึงถูกลดทอนคุณค่าของความเป็นมนษุย์
ลงไปอยา่งหลกีเลีย่งไม่ได้แม้สงัคมปัจจุบนัจะเร่ิมยอมรับมากขึน้แล้วก็ตาม 
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สุริชัย หวันแก้ว (2546) ได้เขียนหนังสือเร่ือง กระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ ของ
ส านกังานคณะกรรมการศกึษาวิจยัแหง่ชาติ ซึง่สริุชยั หวนัแก้ว ได้มีทศันะในการวิเคราห์เหมือนกับ 
ภาวินี เพ็งศาสตร์ ท่ีได้ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมเบี่ยงเบน ของสถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์ 
ซึ่งทัง้สองมีการมองว่าสงัคมในอดีตท่ียึดเพศชายและหญิงเป็นหลกั ท าให้ผู้ ท่ีรักเพศเดียวกัน 
กลายเป็นพลเมืองชัน้สอง ตกอยู่ในลกัษณะของกลุ่มบุคคลชายขอบท าให้มีการมองว่ามีความ
เบี่ยงเบน ไม่เป็นปกติทางสงัคม 

เสน่ห์ จามริก (2546) ได้ท าการเขียนหนงัสือเร่ือง สิทธิมนุษยชนไทยในสถานการณ์โลก 
ของส านกัวิจยัและพฒันา สถาบนัชุมชนท้องถ่ินพฒันา ผลการศกึษาพบวา่หนงัสอืมีเนือ้หาส าคญั
เก่ียวกบักฎหมายรัฐธรรมนญูแหง่ราชอณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ได้ระบุเร่ืองกฎหมายวา่ด้วย
สทิธิมนษุชน โดยท่ีได้ระบุวา่ ผู้ มีความหลากหลายทางเพศสามารถมีโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
กฎหมายในการสร้างตวัตนทางสงัคมได้อยา่งมีเสรีภาพ และไม่มีการขวางกัน้ทางสงัคมเหมือนใน
อดีต โดยได้อธิบายหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนท่ีบัญญัติไว้ตาม
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอณาจกัรไทย 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญท่ีได้รับอิทธิพล
จากแนวคิดสิทธิมนุษยชน เป็นส าคัญ และได้ระบุเร่ืองกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษชน ท่ีมีเนือ้หา
ส าคญัใน ศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์ คือสิง่ท่ีติดตวับุคคลมาตัง้แตเ่กิดท่ีทกุคนต้องปฏิบติัตอ่กันอย่าง
ให้เกียรติในฐานะท่ีเป็นมนุษย์ ดงัท่ีปรากฎในค าปรารภของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ท่ีวา่ มนษุย์ทกุคนเกิดมามีอิสระ เสรีภาพ และเสมอภาคกนั จึงควรปฏิบติัตอ่กนัฉนัท์พี่น้อง หรืออีก
นยัหนึ่งคือการปฏิบติัต่อกันอย่างไม่ให้เกียรติไม่ค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ คือการละเมิด
สทิธิมนษุยชนนัน่เอง 

ผลการศกึษารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550  พบวา่ได้แสดงให้เห็น
ลกัษณะของการไม่เลือกปฏิบติั ถึงแม้ว่าคนเราเกิดมา จะมีความแตกต่างกันในเร่ือง ฐานะ ความ
เป็นอยู่ การศึกษา เพศ ศาสนา หรือความบกพร่องของร่างกาย แต่ภายใต้การคุ้ มครองโดย
บทบญัญัติแห่งกฎหมาย เราต้องไม่อาศยัความแตกต่างเหลา่นีม้าเป็นสาระส าคญัในการปฏิบัติ
หรือจ ากัดสิทธิหรือกีดกันบุคคลบางกลุ่ม เช่น ไม่อนุญาตให้คนอ้วนเรียนพยาบาล ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการเลือกปฏิบติั นอกจากนีจ้ากการปฏิบติัต่อบุคคลต้องค านึงถึง ความ
เสมอภาค กลา่วคือ หากบุคคลอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่เทา่เทียมกนั ด้วยเหตจุากความแตกตา่ง อาทิ 
เผา่พนัธ์ุ สผิีว เพศ ภาษา สญัชาติ เชือ้ชาติ ชนชัน้ เป็นต้น ก็ต้องมีการปฏิบติัตอ่บุคคลให้เสมอภาค
โดยเท่าเทียมกัน และไม่มีการแบง่แยกโดยท่ี สิทธิมนุษยชนไม่สามารถแบง่แยกได้หรือไม่มีล าดบั
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ชัน้ สิง่ใดท่ีบญัญัติให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย บุคคลเข้าถึงสทิธินัน้โดยเสมอ
ภาคกันตลอดจนเน้นความเป็นสากลซึง่ สิทธิมนุษยชนเป็นเร่ืองสากลท่ีทุกคนมีเหมือนกันหมดไม่
สามารถถอนจากผู้หนึ่งแล้วถ่ายโอนหรือเพิ่มเติมให้ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะได้  แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างหลกัประกนัแก่ประชาชนวา่จะได้รับการปกปอ้งคุ้มครองตามหลกั สทิธิมนษุยชน ดงักลา่ว จึง
เป็นหน้าท่ีของรัฐโดยตรงในการท่ีจะต้องปฏิบติัรับรองสิทธิของประชาชนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือ
ในกฎหมายเพื่อให้มีผลบงัคบัใช้อยา่งเป็นรูปธรรม 

ธัญญา จันทร์ตรง (2547) ได้ท าการวิจัยการสื่อสารภาพอัตลกัษณ์และเร่ืองราวชีวิตของ
เพศท่ีสามผ่านสื่อภาพยนตร์ กับความเป็นจริงในสังคมไทย ผลการวิจัยพบว่า ส าหรับการ
สือ่สารอตัลกัษณ์และวิถีชีวิตของเพศท่ีสามผา่นสือ่ภาพยนตร์ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผา่นมานัน้ จะพบวา่ 
มีกลุ่มผู้ เรียกร้องสิทธิหรือผู้ ร้องเรียนในหลากหลายเร่ืองกลุ่มต่อต้านผู้ผลิตหรือผู้ประกอบสร้าง
ภาพยนตร์คอ่นข้างมาก จนกลายเป็นกรณีข้อพิพาทลงขา่วครึกโครมปรากฎตามหน้าหนงัสือพิมพ์ 
เว็บไซต์และสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งการสื่อสารเร่ืองราว วิถีชีวิต และตัวตน ของกลุ่มคนเพศท่ีสามผ่านสื่อ
ภาพยนตร์ เป็นเร่ืองท่ีเสีย่งตอ่การถกูตอ่ต้าน วิพากษ์วิจารณ์ ฟอ้งร้อง ตา่ง ๆ นานาโดยเฉพาะจาก
กลุม่บุคคลท่ีถกูถ่ายทอดหรือพาดพิง แตส่ือ่ยอ่มต้องท าหน้าท่ีสือ่ตอ่ไปโดยเฉพาะสือ่ภาพยนตร์ได้
เข้ามามีบทบาทส าคญัในการเป็นสือ่กลางท่ีช่วยสะท้อนภาพความจริงให้ปรากฏในสงัคม สามารถ 
ถ่ายทอดแนวความคิดและวิถีชีวิตความเป็นไปของคนในชาติได้หลากหลายกลุม่ หลากหลายมิติ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมได้ เม่ือการท้าทายกับวัฒนธรรมกระแสหลักของ
ภาพยนตร์ไทยยงัคงต้องด าเนินต่อไป ดงันัน้ การศึกษาในเร่ือง“ภาพอัตลกัษณ์และเร่ืองราวชีวิต
ของเพศท่ีสามในสื่อภาพยนตร์กับความเป็นจริงในสงัคมไทย”จึงเป็นเร่ืองน่าสนใจในการค้นหา
ค าตอบเพื่อจะได้สะท้อนความจริงทัง้ในด้านโลกของสือ่และโลกของความเป็นจริง ท่ีส าคญัเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ไทย ซึ่งถือเป็นสื่อกลางท่ีต้องท าหน้าท่ี
สะท้อนความเป็นจริงของสงัคมไทยในทุก ๆ เร่ืองอีกสื่อหนึ่ง ดงันัน้การได้มาซึ่งค าตอบจะช่วยให้
การสื่อสารในสื่อภาพยนตร์ไทยเกิดจากการประกอบสร้างความจริงบนความถูกต้อง เพื่อช่วย
สะท้อนภาพของเพศท่ีสาม ซึง่การพฒันาสือ่และสงัคมไทยให้มีความเทา่เทียมกันในทกุกลุม่ชนชัน้ 
ท่ียงัถกูแบง่กัน้ ด้วยวฒันธรรมหลกัของสงัคมไทยให้กลายเป็นความเสมอภาค อยูร่่วมกนัด้วยการ
ยอมรับในความเป็นวฒันธรรมร่วมชาติ และสร้างสรรค์สิ่งดีดีให้กับทุกวัฒนธรรมของสงัคมไทย
ตอ่ไป 

ธัญลกัษณ์ นามจักร มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2556) ได้ท าการศกึษาการศึกษากฎหมาย ท่ี
เก่ียวข้องกับแนวคิดในการจดัท ากฎหมายวา่ด้วยการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน ซึ่งอธิบาย
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วา่ บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศนัน้ก็มีสิทธิเสรีภาพในการเลอืกคูค่รอง ซึง่สมควรได้รับการ
รับรองสิทธิการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทัง้ยงัมีทศันะท่ีระบุถึงความไม่เป็นธรรมของ
กฎหมายการสมรสไทยท่ีอนญุาตเฉพาะชายหญิงเทา่นัน้ 

จากการศึกษางานวิจัยจ านวนของผู้ มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก าเนิด ซึ่งเป็นผลงานท่ี
ได้รับการน าเสนอต่อการประชุมโลกว่าด้วยสุขภาพทางเพศครัง้ท่ีหนึ่ง (การประชุมสมาคมเพศ
ศาสตร์ระหว่างประเทศครัง้ท่ี 18) ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2550 
โดยถูกพัฒนาขึน้จากผลงานท่ีเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ ในนครเจนีวา ก่อนหน้าการประชุมระดบั
นานาชาติของ สมาคมคนรักเพศเดียวกันสากล (International Lesbian และ Gay Association) 
เม่ือเดือนมีนาคม 2549 โดย Zam Winter ภาควิชาการเรียนรู้ พฒันาการ และความหลากหลาย 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัฮ่องกง ซึ่งเรียบเรียงโดยไพศาล ลิขิตปรีชากุล ได้อธิบายถึงเร่ือง
เก่ียวกบั คนข้ามเพศ และ ความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศ และบทบาทของ จิตเวชศาสตร์ตะวนัตกท่ีมี
ผลกระทบต่อทัง้สองประเด็นนี ้ในท่ีนี ้Zam Winter ได้ใช้ค าว่าคนข้ามเพศ (Transpeople) เพื่อ
หมายถึง กลุม่คนท่ีถกูจดัให้เป็นเพศหนึง่เม่ือแรกเกิด (โดยมกัอาศยัสิง่ท่ีอยู ่ตรงหวา่งขาเป็นปัจจยั) 
แตใ่นภายหลงัได้นิยามตนเองและมีความปรารถนาจากก้นบึง้ท่ีจะใช้ชีวิต อยูใ่นอีกเพศสภาพหนึ่ง 
และได้ใช้ค าวา่ความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศ (Transphobia) เพื่อหมายถึง ความกลวั รังเกียจ และ/
หรือ ความเกลยีดชงัตอ่คนข้ามเพศ ซึง่เป็นสิง่เดียวกบัท่ีมาร์ค คิง นกัวิจยั ลกูศิษย์ของ Zam Winter 
เรียกว่า อคติต่อคนข้ามเพศ (Transprejudice) อันเป็นความรู้สึกท่ีมักแสดงออก ในรูปของการ
เลอืกปฏิบติัตอ่คนข้ามเพศ 

Winter (2006) กลา่ววา่ “ดงัท่ีเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า การถกูเลอืกปฏิบติั นัน้อาจน าไปสู่
ความเครียดในฐานะคนกลุม่น้อย และเป็นการบ่อนท าลายสขุภาพจิต (ไม่เช่ือมั่น ในศกัด์ิศรีของ
ตนเอง, อาการวิตกกังวล, อาการหดหู่) และอาจเลวร้ายมากกว่านัน้ เป็นเร่ืองน่าขนัท่ีว่า จิตเวช
ศาสตร์ตะวนัตกกระแสหลกัมีแนวโน้มท่ีจะมองคนคนข้ามเพศ (ตามท่ีผมนิยามในท่ีนี)้ ในท านอง
ว่า เป็นความผิดปกติทางจิตจากปัจจัย ภาวะข้ามเพศของพวกเธอและเขา แต่กลบัมองว่าคนท่ี
รังเกียจคนข้ามเพศ เป็นคนท่ีมีความสมดลุทางจิตใจ”  

การศกึษาของ Zam Winter ในเร่ือง ภาวะข้ามเพศ (Transgenderism) และความรังเกียจ
ต่อคนข้ามเพศนัน้ เน้นในเอเชียเป็นหลกั โดยเป็นสว่นหนึ่งของความริเร่ิมขององค์กรทรานสเจน
เดอร์เอเชีย (Transgender Asia) เพื่อพฒันาการศกึษาวิจยัในเร่ืองเหลา่นีข้ึน้ในทวีปเอเชีย และผม
อยาก จะชีใ้ห้เห็นในวันนีว้่า ความรังเกียจ ต่อคนข้ามเพศ นัน้ยงัคงเป็นสิ่งท่ีแพร่หลายอยู่ทั่วทัง้
เอเชีย โดยประสบการณ์การถกูเลอืกปฏิบติัของ คนข้ามเพศโดยฝีมือของคนท่ีรังเกียจ คนข้ามเพศ
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อาจมีความ รุนแรงต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับวฒันธรรมในประเทศนัน้ๆและเน่ืองจากกฎหมายและ
วฒันธรรมความเคารพตอ่สทิธิมนษุยชนยงัไม่เจริญงอกงามเต็มท่ีในเอเชียเม่ือเปรียบเทียบกับทวีป
ยุโรปหรืออเมริกาเหนือ ดงันัน้ การเลือกปฏิบติัต่อคนข้ามเพศใน ประเทศจึงถูกกระท ากันอย่าง
ปราศจากการควบคมุ (Winter, 2006)   

ในเอเชีย ยังมีคนข้ามเพศจ านวนมากถูกครอบครัวปฏิเสธ ตกเป็นเหยื่อของการทารุณ
กรรม และความรุนแรงในครอบครัว หรือถูกขบัไลอ่อกจากบ้าน ถูกเยาะเย้ยถากถาง ถูกโดดเด่ียว 
หรือกลัน่แกล้งจากเพื่อนในโรงเรียน ถูกบีบบงัคบัในเร่ืองการแสดงออกด้าน เพศสภาพจาก ผู้ มี
อ านาจในโรงเรียน และท าให้ต้องออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันควรจากสาเหตเุหลา่นี ้และยงัมีคน
ข้ามเพศจ านวนมาก ท่ีประสบความยากล าบากในการหางานท า โดยเฉพาะ ผู้ ท่ีพลดัเข้าไปสู่เมือง
ใหญ่โดยแทบจะปราศจากความรู้และญาติพี่น้องในพืน้ท่ี เม่ือถูกผลกัไปสูช่ายขอบ ของสงัคม จึง
ต้องกลายเป็นคนจรจดัยากไร้ บางคนถึงกบัพลดัเข้าไปสูก่ารขายบริการทางเพศ และประสบความ
เสี่ยงต่อการถกูรังควาญตา่ง ๆ นานา หรือแม้แตค่วามรุนแรงแตถ่ึงกระนัน้ รัฐบาลของประเทศตา่ง ๆ 
ในทวีปเอเชีย รวมถึงจ านวนสองในสามของรัฐบาล เหลา่นีท่ี้ได้ให้สตัยาบนั รับรองอนสุญัญาระหวา่ง
ประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมือง และสทิธิทางการเมือง ก็ให้ความคุ้มครองตอ่คนข้ามเพศเพียงน้อยนิด
หรือไม่ให้เลย จะวา่ไปแล้วรัฐบาลจ านวนมาก กลบัเป็นผู้ เลอืก ปฏิบติัเสยีเอง ไม่วา่จะด้วยการยอม
ให้ออกกฎหมาย บญัญัติว่าการผ่าตดั แปลงเพศเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (ตวัอย่างประเทศมาเลเซีย), 
ห้ามการเปลีย่นสถานะเพศ ตามกฎหมายหรือสมรสในแบบชายกบัหญิง (ตวัอยา่งคือฮ่องกง ท่ีมกั
อ้างว่ามีหัว ก้าวหน้า) หรือ ปฏิเสธการออกบตัรประจ าตัวประชาชนท่ีสอดคล้อง กับเพศสภาพ 
(ตวัอยา่งประเทศไทย ท่ีมกัถกูนกึวา่ “ใจกว้าง” ตอ่ความแตกตา่งหลากหลาย) 

การปฏิบัติมิชอบโดยต ารวจมักเป็นปัญหาต่อคนข้ามเพศ บางแห่งเกิดขึน้อย่างเป็น
ขบวนการ บางแหง่มีการใช้ความรุนแรง และในบางแหง่ก็เกิดร่วมกันทัง้สองอยา่ง (เหมือนในกรณี
ไม่นานมา นีใ้นประเทศเนปาลและรัฐคาร์นาทากาของอินเดีย) บ่อยครัง้ท่ีกฎหมายคลุมเครือ
เก่ียวกับ การเตร็ดเตร่และ“ศีลธรรมอันดี” ซึ่งมีผลห้ามการแต่งกายข้ามเพศ อีกทัง้กฎหมายห้าม
การ มีเพศสมัพนัธ์กบัเพศเดียวกัน กลบัถกูน ามาใช้อ้างเพื่อกวาดล้างรังแกคนข้ามเพศ ท่ีควรจดัว่า
เป็นคนรักข้ามเพศ กล่าวสัน้ ๆ ก็คือ ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ เป็นประเด็นของเอเชียด้วย
เช่นเดียวกนั อะไรก็ตามท่ีสง่เสริมความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศก็เป็นสิง่ท่ีควรวิตกกงัวลของคนข้าม
เพศในเอเชียเหมือนกับคนข้ามเพศในประเทศตะวนัตก เจ้าของผลงานวิจัยดงักลา่วมีโอกาสเป็น
ผู้น าทีมนกัวิจัยสิบคนเพื่อท าการศึกษาเร่ืองความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ ในระดบัหลายประเทศ 
(ซึ่งออกจะแหวกแนวจากการศึกษาอ่ืน ๆ  ในเร่ืองเดียวกันท่ีมักจ ากัด ในประเทศเดียว) การศึกษา
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ของเรามีแบบสอบถาม 30 ข้อ ท่ีแจกจ่ายให้นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน 7 ประเทศตอบค าถาม 
เพื่อศกึษาทศันคติและความเช่ือท่ีพวกเขามีตอ่ผู้หญิงข้ามเพศ (ผู้ ท่ีมีเพศก าเนิดเป็นชายแต่ใช้ชีวิต
อย่างผู้หญิง) ข้อมูลของเราสว่นใหญ่มาจากประเทศในเอเชีย (น่ีก็เป็นอีกความแตกต่างหนึ่งจาก
การศึกษาอ่ืน ๆ) ซึ่งเป็นท่ีอาศยัของประชากรโลกร้อยละ 60 และอาจสนันิษฐานได้ว่าเป็นท่ีอาศยั
ของประชากรโลกท่ีเป็นคนข้ามเพศในอตัราสว่นคล้ายกัน  

ประเทศเหล่านีไ้ด้แก่ ประเทศจีน (ผู้ท าการส ารวจความคิดเห็นคือ Zam Winter  และ 
Loretta Ho), มาเลเซีย (Teh Yik Koon), สิงคโปร์ (Wong Ying Wuen), ประเทศไทย (นงนุช  
โรจนเลศิ และกลุธิดา มณีรัตน์), ฟิลปิปินส์ (Raymond Macapagal และ Chuck Gomez) รวมถึง 
สหราชอาณาจกัร (Anne Beaumont) และสหรัฐอเมริกา (Pornthip Chalungsooth). 

จากผลการศกึษานีไ้ด้อธิบายถึงเร่ืองวา่นกัศกึษาปริญญาตรีในเจ็ดประเทศเหลา่นีมี้ความ
คล้ายคลงึหรือแตกตา่งกันอยา่งไรในแง่ของระดบัความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศท่ีพวกเขาแสดงออก
และก็สามารถตอบค าถามในเร่ืองนีไ้ด้ แต่ท่ีส าคญัไปกว่านัน้ ผู้ศึกษาระบุว่าคือผลท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ เชิงปัจจัยต่อข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาได้ เพื่อท่ีจะบรรยายลกัษณะทศันคติและความเช่ือ 
พืน้ฐานท่ีรองรับข้อมลูระดบันานาชาติของเรา 

ในการนี ้เราสามารถชีไ้ด้ถึงปัจจยั 5 อย่าง ซึ่งเม่ือรวมกันสามารถอธิบายความแปรผนัได้
ร้อยละ 52.1 เรียงอนัดบัจากมากไปน้อยคือ 1) ความเช่ือวา่ผู้หญิงข้ามเพศเป็นโรคจิต 2) ความเช่ือ
วา่ ผู้หญิงข้ามเพศไม่ใช่ผู้หญิง ไม่สมควรได้รับการปฏิบติัในฐานะผู้หญิง และไม่ควรได้รับ สทิธิเฉก
เช่นผู้หญิง 3) การปฏิเสธไม่ยอมมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้หญิง ข้ามเพศท่ีเป็น สมาชิกครอบครัว 
หรือเป็นอาจารย์ 4) การปฏิเสธไม่ยอมมีปฏิสมัพนัธ์ทาง สงัคมกบัผู้หญิง ข้ามเพศท่ีอยูร่่วมในกลุม่
เพื่อนฝงู และ 5) ความเช่ือวา่ผู้หญิงข้ามเพศมีเพศสมัพนัธ์แบบ เบี่ยงเบนทางเพศ 

ผลการวิจัยพบวา่ ปัจจัยต่าง ๆ  เหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์แปรผนัตามกัน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง 
คู่ท่ีมีความสมัพนัธ์ อย่างแน่นหนาและค่อนข้างสอดคล้องกันในทัง้เจ็ดประเทศ คือความสมัพนัธ์
ระหว่างความเช่ือว่าผู้หญิง ข้ามเพศเป็นโรคจิตกับการปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัต่อผู้หญิงข้ามเพศ ใน
ฐานะผู้หญิงและให้มีสทิธิเฉก เช่นผู้หญิงและความสมัพนัธ์ระหวา่งความเช่ือวา่ผู้หญิงข้ามเพศเป็น
โรคจิตกับการไม่เต็มใจยอมรับความคิดท่ีจะมีปฏิสมัพันธ์ทางสงัคมด้วยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือคนภายนอกครอบครัว 

ดงันัน้จึงมีความเป็นไปได้ท่ีการใช้แนวทางจัดภาวะข้ามเพศเป็นความผิดปกติทางจิตอาจ
เป็นการสนบัสนนุและสง่เสริมทศันคติรังเกียจคนข้ามเพศหลกั ๆ ซึง่น่ีเป็นความเป็นไปได้ท่ีน่าวิตก 
เน่ืองจากเราทราบดีอยู่แล้วว่า ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศในสังคม ท าให้คนข้ามเพศเกิด
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ความเครียดในฐานะคนกลุม่น้อยและเป็นการบ่อนท าลายสขุภาพจิต (และอาจเลวร้ายมากกว่า
นัน้) ดังนัน้ การจัดให้คนข้ามเพศเป็นผู้ ป่วยเน่ืองจากภาวะข้ามเพศ ก็จะยิ่ งช่วยส่งเสริมความ
รังเกียจตอ่คนข้ามเพศ ท าให้เกิดผลเสยีตอ่คนข้ามเพศหนกัยิ่งขึน้ไปอีก 

สถานการณ์นีเ้ป็นเหมือนกบั การชีน้กเป็นนก ชีไ้ม้เป็นไม้ เม่ือคนข้ามเพศถกูจัดให้เป็นผู้ มี
ความผิดปกติทางจิต จึงต้องประสบกบัปัญหาด้านสขุภาพจิต ซึง่ทัง้นีท้ัง้นัน้ปัญหาเหลา่นีก็้เป็นผล
สว่นใหญ่หรืออาจจะทัง้หมดมาจากการท่ีถูกสงัคมจัดประเภทดงักลา่วนัน่เอง (โดยไม่ได้เกิดจาก
ตวัของคนข้ามเพศเอง ในภาษาองักฤษใช้ส านวนวา่ “ค าท านายท่ีเป็นจริงด้วยตวัเอง Self-fulfilling 
Prophecy เหมือนกบัคนท่ีหมอดทูกัวา่ชะตาขาด แล้วพาลกลุ้มใจจนฆา่ตวัตายเป็นต้น  

โดยผู้ศกึษาอธิบายวา่ มีการกลา่วขึน้มาโดยไม่มีหลกัฐานเพียงพอ ซึง่อธิบายได้แตเ่พียงวา่ 
หลงัจากท างานในด้านนีม้ากว่าแปดปี ได้สงัเกตเห็นสิ่งท่ีคนอ่ืนได้พบเห็นแล้วในท่ีอ่ืนๆ ว่า หากมี
คนส าคญัในหรือนอกครอบครัวท่ียอมเปิดใจกว้างเพียงเล็กน้อยต่อคนข้ามเพศ พวกเธอและเขา
เหลา่นีท่ี้เป็นคนข้ามเพศก็สามารถท่ีจะด าเนินชีวิตของตนได้ โดยปราศจากความทุกข์ทรมานทาง
จิตใจหรือความพิกลพิการด้านจิตใจที่มกันบักันวา่เป็นความผิดปกติทางจิต หรืออาจกลา่วได้วา่ไม่
มีแม้แตค่วามเสีย่งท่ีจะเกิดอาการเหลา่นัน้มากกวา่คนอ่ืนๆ 

ข้อสงัเกตนีย้งัได้รับการยืนยันจากผลในการท างานร่วมกับ Liselot Vink ในประเทศไทย
และฟิลปิปินส์ และร่วมกบั Serge Doussantousse ในประเทศลาว แม้วา่การศกึษาทัง้สองนีจ้ะยงั
อยูใ่นช่วงแรก ๆ ของการวิเคราะห์ก็ตาม แตส่ภาพการณ์ดงักลา่วยงัดเูหมือนจะบอกวา่ แท้จริงแล้ว 
ภาวะ “ความผิดปกติ” ด้านอตัลกัษณ์ทางเพศ อาจจะเป็นสิง่ไม่มีอยูจ่ริง แตส่ิง่ท่ีมีอยูจ่ริงคือ ความ
ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะยอมรับของคนกลุม่หนึง่ท่ีมีความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศตา่งหาก ซึง่ก็
เป็นข้อสรุปเดียวกบัท่ีผลการวิจยัอ่ืนได้กลา่วไว้มาก่อนหน้านีเ้ป็นเวลาหลายปี 

ความเห็นของ Zam Winter อธิบายถึง หลกัการวินิจฉัยทางจิตเวชศาสตร์นี ้ได้ช่วยให้คน
ข้ามเพศในบางประเทศท่ีพฒันาแล้วมีความหวงัหรือความคาดหวงัท่ีจะได้รับความช่วยเหลือค่า
รักษาพยาบาลด้านการแปลงเพศจากรัฐบาล แตเ่ราก็ยงัสามารถรักษาประโยชน์ข้อนีเ้อาไว้ได้ หาก
วงการแพทย์เลือกท่ีจะมองว่า ภาวะข้ามเพศ เป็นภาวะทางร่างกาย ท่ีนับเป็นรูปแบบหนึ่งของ
อินเตอร์เซ็กซ์ (ซึ่งเป็นภาวะท่ีมีอวยัวะเพศภายนอก “ท าให้ไขว้เขว” จากเพศสภาพในจิตใจ – ผู้
แปล) แทนท่ีจะนบัเป็นความผิดปกติทางจิต ซึง่ก็จะเป็นการสอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัใหม่ๆ ด้าน
ความรู้สกึทางเพศในสมองอนัเป็นผลเชิงชีววิทยา การศกึษาดงักลา่วยงัแสดงให้เห็นชดัวา่ ในสงัคม
ท่ีมองวา่ ภาวะข้ามเพศเป็นความผิดปกติทางจิต ความรังเกียจตอ่คนข้ามเพศก็ยิ่งทวีความรุนแรง
ยิ่งขึน้ 
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โดยสรุปการจัดให้ภาวะข้ามเพศเป็นความเจ็บป่วยทางจิตเวชศาสตร์ แม้ว่าอาจเป็นการ
ช่วยให้คนข้ามเพศในประเทศพฒันาแล้วเข้าถึงความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล แต่
คนข้ามเพศในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกกลบัต้องเป็นผู้ รับเคราะห์แทน และประชาชนเอเชียหญิงชาย
ทัว่ไปจะมานัง่อ่าน DSM-IV (คู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต ฉบบัตีพิมพ์ครัง้ท่ีสี่) 
แต่กระนัน้ก็ตามพวกเขาก็ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องอ่าน เพราะแนวความคิดเหล่านี ้จะค่อย ๆ 
แทรกซมึลงไปสูค่นระดบัตา่ง ๆ ในหลายวิธี ดงัตวัอย่งเช่นกรณีของผู้หญิงข้ามเพศหลายพนัคนใน
ประเทศไทย  ซึ่งมีเหตุการณ์ท่ีพวกเธอต้องแสดงใบ สด 43 ซึ่งระบุว่าไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
เน่ืองจากป่วยเป็นโรคจิตทกุครัง้ท่ีสมคัรงาน 

ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ นัน้เกิดมาจากสาเหตุเดียวคือ การจัดภาวะข้ามเพศเป็น
ความผิดปกติทางจิต หรือบอกว่า ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศจะหายวบัไปกับตาเม่ือภาวะข้าม
เพศถูกถอดจากบญัชีความเจ็บป่วยทางจิต ศาสนาก็นับเป็นอีกตวัอย่างหนึ่งของสิ่งท่ีมีบทบาท
สง่เสริมความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ รวมทัง้ในเอเชียแต่จุดประสงค์ในการศึกษาดงักลา่วคือ การ
จัดภาวะข้ามเพศเป็นความผิดปกติทางจิต เป็นความคิดอย่างหนึ่งในหลายอย่างท่ีสนบัสนุนและ
อุปถัมภ์ความรังเกียจต่อคนข้ามเพศ และในความคิดของผมยงัเป็นความคิดท่ีล้มเหลวในด้านจิต
เวชศาสตร์และเป็นหายนะทางสงัคมต่อประชาคมคนข้ามเพศ การถอดภาวะข้ามเพศจากบญัชี
ความเจ็บป่วยทางจิต อาจจะไม่สามารถล้มล้างความคิดวา่ ภาวะข้ามเพศ เป็นความผิดปกติทาง
จิต เพราะแม้แตใ่นปัจจุบนั เราทกุคนก็ยงัมีคนรู้จกัท่ีคิดวา่คนรักเพศเดียวกนันัน้เป็นโรคจิต 

ความเห็นของ Zam Winter อธิบายอีกว่าการถอดภาวะข้ามเพศจากบญัชีความเจ็บป่วย
ทางจิตถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้น และเป็นเหตุผลท่ีว่า เหตุใด Zam Winter จึงเห็นพ้องกับผู้ เช่ียวชาญ
อ่ืนๆ ด้วยระยะเวลาอนัยาวนานท่ีจะเรียกร้องให้ถอด “ภาวะความผิดปกติด้านอตัลกัษณ์ทางเพศ”, 
ภาวะข้ามเพศ และศัพท์ทางจิตเวชศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องออกจากการตีพิมพ์ครัง้ต่อๆ ไปของ 
คู่มือการวินิจฉัยและสถิติความผิดปกติทางจิต (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders จัดพิมพ์โดย สมาคมจิตเวชศาสตร์แห่งอเมริกา) และ บญัชีการจัดหมวดหมู่โรคสากล 
(International Classification of Diseases ขององค์การอนามัยโลก) เหมือนกับท่ีได้ถอดการรัก
เพศเดียวกันออกจากบัญชีทัง้สองนีเ้ม่ือหลายสิบปีท่ีแล้ว เวลานีจ้ึงเป็นเวลาท่ีเหมาะสม ท่ีจะ
ประกาศอย่างหนกัแน่นและดงักว่าทุกครัง้ ว่า คนข้ามเพศเป็นตวัแทนความหลากหลายของมวล
มนุษยชาติ ช่วยให้โลกนีมี้ความสวยงามหลากสีสนัมากยิ่งขึน้ และมิใช่ความผิดปกติทางจิตแต่
อยา่งใด (Winter อ้างถึงใน ไพศาล ลขิิตปรีชากลุ, 2552 
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เอกสารการสมัภาษณ์ พนัต ารวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนนัทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสทิธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม และพล.ต.อ.วิรุฬห์ พืน้แสน ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร   ได้ให้ข้อมูล เร่ือง "พ.ร.บ. การจดทะเบียนคู่ชีวิต" 
จากเอกสารการเสวนาทางวิชาการ เร่ือง สถานการณ์ของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิของบุคคลผู้
มีความหลากหลายทางเพศในปัจจุบนัตามโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เก่ียวกับร่าง พ.ร.บ. การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... ณ ห้องประชุมหงส์พนัธ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม กรุงเทพมหานคร 

โดยทา่นผู้ทรงคณุวฒุิทัง้หมดได้ให้ความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน โดยให้เหตุผลสืบเน่ืองจาก
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2550 หมวด 3 สว่นท่ี 2 มาตรา 30 บุคคลยอ่มเสมอ
กันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างชายและหญิงให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน 
การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ 
ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดัต่อบทบญัญัติ
แหง่รัฐธรรมนญู จะกระท ามิได้ ประกอบกบัหลกัการของยอร์กยากาตาร์ วา่ด้วยการใช้กฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศท่ีต้องการให้มีกฎหมายรองรับสถานภาพชีวิตคู่ของกลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ มีลกัษณะคล้ายกฎหมายการสมรส หรือการแต่งงาน ท่ีรองรับสภาพทางสงัคม
และความมั่นคงของชีวิต โดยผลของกฎหมายดงักลา่วไม่ได้มีสิทธิเหนือกว่ากฎหมายครอบครัวท่ีมี
อยู่เพียงแต่ชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง จะได้รับ คือ การรับรองการจดทะเบียนท่ีถูกกฎหมาย 
สถานะทางสงัคม สทิธิด้านความมั่นคง เช่น มรดก ดแูลบุตร ประกนัชีวิต รักษาพยาบาล เป็นต้น ซึง่
เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของทุกคน ท่ีรัฐต้องให้ความคุ้มครองคนเหลา่นี ้โดยไม่เลือกปฏิบติัเช่นเดียวกบั
หลายประเทศท่ีมีกฎหมายดงักลา่วบงัคบัใช้แล้ว การจดัโครงการเสวนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกับร่าง พ.ร.บ. การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... ในครัง้นีจ้ัดขึน้เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อร่าง พ.ร.บ. จดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย อีกทัง้ยังเป็นการ
คุ้มครองสทิธิและเสรีภาพขัน้พืน้ฐานตามรัฐธรรมนญู มาตรา 30 และขจดัการเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็น
ธรรมตอ่บุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกตา่งทางเพศ ภายหลงัจากท่ีมีการร่างพระราชบญัญัติการจด
ทะเบียนคู่ ชีวิต พ.ศ..... โดยกรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุ ติธรรม ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยติุธรรมและสิทธิมนุษยชน 

ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ (2558) ได้จัดท าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคูร่่วมกันของกลุม่คน
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ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน อธิบายถึงความแตกต่างของร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับมีหลายจุด 
ยกตวัอยา่งการก าหนดเกณฑ์อายุการจดทะเบียนคูชี่วิต ซึง่ร่างฉบบักรมคุ้มครองสิทธิฯ ก าหนดให้ผู้
มีสิทธิต้องมีอายุครบ 20 ปี เน่ืองจากมีอ านาจในการตดัสินใจในการเลือกจดทะเบียนคู่ชีวิตกับใคร
คนใดคนหนึ่งได้ ขณะท่ีร่างฉบับประชาชนก าหนดให้มีอายุครบ 17 ปี และ 20 ปีขึน้ไป เหมือน
กฎหมายครอบครัว ซึ่งเป็นท่ีพอใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ และในกรณีรับบุตรบุญธรรม ร่าง
ฉบบักรมคุ้มครองสิทธิฯ ไม่ให้สทิธิคูชี่วิตรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน แตร่่างฉบบัประชาชนให้สิทธิคู่ชีวิต
ร่วมกนัรับบุตรบุญธรรมได้ อยา่งไรก็ตาม แม้แนวคิดจะแตกตา่งกัน ร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบบั ก็ตา่งผลกัดนั
เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการรับรองสถานะตามกฎหมายของกลุ่มเพศเดียวกัน และล้วนผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว สว่นร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตฉบบัใด ดีมากกว่ากัน ทีมร่างฯ ยืนยนัว่า 
ร่างฉบับประชาชนดีกว่า เพราะให้สิทธิเสรีภาพมากกว่า แต่ร่างฉบับกรมคุ้มครองสิทธิฯ กลบัมี
โอกาสถูกผลกัดันส าเร็จมากกว่า เพราะผู้อยู่เบือ้งหลงั คือ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) และ
สมาชิกวฒุิสภา (ส.ว.) ซึง่มีสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่น ซึง่เม่ือถึงเวลานัน้ยอ่มมีการน ารายละเอียด
ทัง้ 2 ร่างมาถกเถียงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับแน่นอน  ซึ่งการศึกษามีการอธิบายว่า ไม่ว่ารัฐบาล
จะเป็นรัฐบาลทหารหรือจากการเลอืกตัง้ควรสง่เสริมให้กลุม่หลากหลายทางเพศมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ซึง่จะส าเร็จได้ขึน้อยูก่บัรัฐบาลจะเห็นความส าคญัมากน้อยเพียงใด  

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสามารถอธิบายถึงลกัษณะของกระบวนการในการ
สร้างอัตลักษณ์ และการแสดงออกทางสังคม ของบุคคลท่ีมีรสนิยมรักใคร่ในเพศก าเนิดท่ี
เหมือนกนัได้เป็นอยา่งมากโดยในการศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติ
การจดทะเบียนคูชี่วิต  เพือ่ตอบโจทย์ข้อสงสยัจากทศันะตา่ง ๆ จากสงัคม อีกทัง้เพื่อศกึษาการให้
คณุคา่ความเป็นมนษุย์ตามเพศสภาพ ตลอดจน ทศันคติและมมุมองของสงัคมไทยท่ีมีตอ่ผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ งานศึกษาดงักลา่ว ถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อกระบวนการศึกษาครัง้นี ้ เพราะมี
แนวคิดหลายด้านท่ีสามารถสนับสนุนการศึกษาถึงรูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ได้เป็นอยา่งดียิ่ง 



 

 
 

วิธีการศึกษา 

การศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ใน
ประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ก าหนดรูปแบบวิธีการศึกษาเพื่อคุณภาพและประโยชน์ของการศึกษา
ดงัตอ่ไปนี ้

 
3.1 วิธีการที่ใช้ในการศกึษา 
 

3.1.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) การสมัภาษณ์เชิงลกึได้สมัภาษณ์
จากผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคญัโดยเน้นการท าความเข้าใจในการให้ข้อมลูของกลุม่ผู้ ให้ข้อมลูท่ีส าคญัเพื่อ
ประโยชน์ในการศกึษาถึงความแตกตา่งระหวา่งข้อมลูของสาวประเภทสองแตล่ะคน ตลอดจนการ
สงัเกตพฤติกรรมขณะให้ข้อมลูในระหวา่งการสมัภาษณ์จากบุคคลท่ีเป็นกลุม่ผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด  

3.1.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ในการสงัเกตแบบมีสว่น
ร่วมเป็นการสงัเกตการณ์ท่ีผู้วิจยัเข้าไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้โดยสวมบทบาทผู้ ร่วม
กิจกรรม และจดบนัทึกสิ่งท่ีได้จากการสงัเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ โดยผู้วิจัยเข้าไปมีสว่น
ร่วมในปรากฏการณ์นัน้ด้วย เช่น ผู้ วิจัยลงไปร่วมท ากิจกรรมต่างๆ กับผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ แล้ว
สงัเกตการณ์ไปด้วย ซึ่งในการศึกษาครัง้นีผู้้ ศึกษาเป็นผู้ มีสว่นร่วมโดยตรง หรือกลายเป็นผู้ มีสว่น
ร่วมในกลุม่ท่ีท าการศึกษาเพื่อโห้ได้มาซึ่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์และก่อให้เกิดความสามารถใน
การวิเคราะห์เช่ือมโยงปรากฏการณ์ทางสงัคม 

 
3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
 

การศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ใน
ประเทศไทย ครัง้นี ้ก าหนดให้กลุม่เปา้หมายท่ีสามารถให้ข้อมลูและเป็นกรณีศกึษา ดงันี ้ 
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3.2.1  กลุม่เปา้หมายในการศกึษา ประกอบด้วย บุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน และบุคคล/กลุม่
องค์กรท่ีมีสว่นในการผลกัดนัขบัเคลือ่น ร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต  

3.2.2  กลุ่มผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ จ านวนรวม 25 คนคัดเลือกมาจากกลุ่มเป้าหมายโดย
แบง่เป็น 4 กลุม่ข้างต้นโดยคณุลกัษณะเพิ่มเติมในแตล่ะกลุม่ดงันี ้

 3.2.2.1 บุคคลระดับแกนน าริเร่ิมการผลักดันร่างพรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
จ านวน 2 ราย 
  3.2.2.2 กลุม่องค์กรท่ีสนบัสนนุการจดัท าอยา่งตอ่เน่ืองจ านวน 3 ราย 
  3.2.2.3 กลุม่ผู้ มีอ านาจในการพิจารณา และการประกาศใช้กฎหมาย พรบ.การ
จดทะเบียนคูชี่วิตให้มีผลบงัคบัใช้จ านวน 2 ราย 
  3.2.2.4 กลุม่นกัวิชาการ และแพทย์ท่ีให้ความคิดเห็นตอ่ร่างพรบ.การจดทะเบียน
คูชี่วิตท่ีมีผลงานประจกัษ์จ านวน 8 ราย 
  3.2.2.5 กลุม่บุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน ท่ีมีความประสงค์ในการใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมาย พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตจ านวน 10 ราย โดยทัง้หมดเต็มใจให้ข้อมลู 

 
3.3 แนวประเดน็สัมภาษณ์ 
 

3.3.1  ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา อาชีพ 
สมาชิกในครอบครัว และการรับรู้เพศสภาพของตนเอง(เฉพาะกลุม่เพศทางเลอืก) 

3.3.2  ประเด็นด้านทัศนะและความคิดเห็นท่ีผ่านมาจากการใช้เหตุผลของบุคคลใน
หลากหลายแงม่มุ ในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุประเด็นการสมัภาษณ์ดงัตอ่ไปนี ้

1) ทศันะต่อความจ าเป็นทางคุณธรรม สงัคมและเศรษฐกิจของการมีกฎหมาย
การสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั 

2) ทศันะต่อความพร้อมในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมา
ประกาศใช้ 

2.1)  ทศันะตอ่สทิธิประโยชน์ทางกฎหมายของคูส่มรสเพศเดียวกนั 
2.2)  ทัศนะต่อความพร้อมของสงัคมไทยในการจัดตัง้สถาบันครอบครัว

รูปแบบใหม่ 2.3 ความเป็นไปได้ของสิทธิในการรับรองบุตรบุญธรรม ของคู่สมรสบุคคลเพศ
เดียวกนั 

3) ทศันะตอ่การขบัเคลือ่น/ผลกัดนั ร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต 
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4) ทัศนะต่อการยอมรับกฎหมายการสมรสของบุคคล เพศเดียวกันจาก
สาธารณชน 

5) ทศันะต่อความจริงจังของภาครัฐในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนัมาใช้จริง 

3.3.3  รูปแบบการขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ผ่านลกัษณะอัน
เป็นท่ียอมรับตามกฎเกณฑ์ทางสงัคม 

 (1) รูปแบบตามกลุม่ริเร่ิมขบัเคลือ่น 
 (2) รูปแบบตามลกัษณะของการขบัเคลือ่น 
 (3) รูปแบบตามเนือ้หาในกฎหมาย 
3.3.4  ขัน้ตอนการผลกัดนั/ขบัเคลือ่นร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต 3 ช่วงเวลา 
 (1) ขัน้ตอนก่อน พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตเข้าสูก่ารพิจารณาในรัฐสภา 
 (2) ขัน้ตอนระหวา่ง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตเข้าสูก่ารพิจารณาในรัฐสภา 
 (3) ขัน้ตอนหลงั พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตเข้าสูก่ารพิจารณาในรัฐสภา 
3.3.5  การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากตัวแทนผู้ มีส่วนส าคัญต่อรูปแบบการผลักดัน

กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัในสงัคมไทยในปัจจุบนั ตามแนวประเด็นสมัภาษณ์ 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.4.1 รวบรวมจากเอกสาร  
การรวบรวมเอกสารได้รวบรวมจากต ารา หนงัสือ รายงานผลการวิจยั และเอกสารต่าง ๆ  

ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ รวมตลอดถึงข้อมูลท่ีได้จากเครือข่ายระหว่างประเทศ หรือ
ข้อมูลจากระบบอินเตอร์เน็ท (International Network หรือ Internet) ท่ีมีความเก่ียวข้องและมี
ความน่าเช่ือถือสูงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐบาลและภาคเอกชนท่ีมีความ
เก่ียวข้องกับการศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ในประเทศไทย 
 

3.4.2 รวบรวมจากการศึกษาภาคสนาม  
การรวบรวมข้อมลูจากการวิจยัภาคสนามได้ด าเนินการครอบคลมุถึงการออกไปสมัภาษณ์

ด้วยประเด็นการสมัภาษณ์ท่ีจัดเตรียมไว้เพื่อสมัภาษณ์กลุม่ผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคญั การรวบรวมข้อมูล
การวิจยัสนามนี ้ได้เก็บและรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ผู้ให้ข้อมลูนัน้โดยมีการขออนญุาต และท าการ
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จดหรือบนัทึกเสียงสนทนา และบนัทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แต่ข้อมูลดงักลา่วจะไม่เปิดเผยผู้ ท่ี
ให้ข้อมลู เว้นแตผู่้ให้ข้อมลูมีความประสงค์ต้องการให้เป็นท่ีเปิดเผยโดยมีหนงัสอืรับรองในช่วงเวลา
ท่ีได้มีการให้ข้อมลูขณะท าการศกึษา 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมูลจากหลายแหล่ง (Multiple Sources) ได้แก่ ข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการท าการศึกษา รูปแบบและขัน้ตอนการ
ขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ในประเทศไทย ด้วยวิธีการ เช่น การสมัภาษณ์
แบบหลากหลาย(Multiple Interviews) การสังเกตซ า้ๆ หลายๆ สถานการณ์ (Observation 
Occasions) และหาแหลง่ข้อมูลผู้ ให้ข้อมูลหลายๆคน (Multiple Informants) ผู้วิจัยหลาย ๆ คน 
(Multiple Researchers) ซึ่งน าข้อมูลท่ีได้มาท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ โดยใช้เทคนิคสาม
เส้า จากนัน้จึงน ามาตีความตามหลกัตรรกะ เทียบเคียงแนวคิดทฤษฎี ควบคูบ่ริบท โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive  Statistics) ประกอบเนือ้ความท่ีชดัเจนเชิงรูปธรรม 



 

 
 

ผลการศึกษา 

จากการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ (key – 
informants) ทัง้สิน้จ านวน 25 คน ซึ่งบุคคลทัง้หมดมีบทบาทเก่ียวกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
กฎหมายร่างพระราชบญัญัติ การจดทะเบียนคูชี่วิต ตามประเด็นการศกึษารูปแบบและขัน้ตอนการ
ขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ในประเทศไทย  ตลอดจนทศันะต่อการน า
กฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ของประชาชนในสงัคมไทยมาใช้ โดยสามารถ
อธิบายผลการศกึษาได้ดงัตอ่ไปนี ้

4.1  บริบทของบุคคลท่ีมีความรักเพศเดียวกนั 
4.2  ข้อมลูพืน้ฐานของบุคคลท่ีให้ข้อมลูท่ีส าคญั 
4.3  ตวัอยา่งการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูท่ีส าคญั 
4.4  ทศันะเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตในประเทศไทย 
4.5  รูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต 
4.6  แนวโน้ม / ความเป็นไปได้ในการพิจารณากฎหมายให้มีผลบงัคบัใช้ 
4.7  ข้อเสนอแนะตอ่ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต 

 
4.1 บริบทของบุคคลที่มีความรักเพศเดียวกัน 
 

บริบทของบุคคลท่ีมีความรักต่อคนเพศเดียวกัน จากการศึกษาถึงประวัติศาสตร์และ
แนวคิดทฤษฏีต่าง ๆ นัน้ แสดงให้เห็นได้ว่า บุคคลท่ีรักใคร่ชอบพอต่อเพศเดียวกันนัน้มีในสงัคม
มนษุย์มาช้านานแล้ว ตวัอยา่งท่ีโดดเด่นเช่น รูปแบบเก่ียวกบัการดึงดดูทางเพศและความต้องการ
ทางเพศระหว่างผู้ชายด้วยกันปรากฏมาช้านานผ่านงานศิลปะ มีการยอมรับว่าเป็นสว่นหนึ่งของ
บรรทดัฐานสงัคม และมีการกลา่วถึงมากในสมยักรีกโบราณ  ซึง่เป็นต้นแบบของวฒันธรรมในทวีป
ยุโรปท่ีสืบทอดมาจนปัจจุบัน ท าให้บริบทของบุคคลท่ีมีความรักต่อเพศเดียวกัน ท่ีด ารงชีพใน
ประเทศตะวันตกมักไม่ค่อยประสบปัญหาทางสงัคมมากนัก ลกัษณะดังกล่าวจึงก่อให้เกิดการ
สนบัสนนุประกาศใช้กฎหมายสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ซึง่แตกตา่งไปอยา่งมากกบัวฒันธรรม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93
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ตะวันออก ท่ีชาติเอเชียโดยส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับต่อบุคคลท่ีมีความรักต่อเพศเดียวกัน และ
ผลกัดนัให้กลุม่คนดงักลา่ว กลายเป็นคนชายขอบของสงัคม สง่ผลให้บุคคลรักเพศเดียวกันประสบ
ปัญหาต่างๆมากมายในสงัคม กรณีประเทศไทย ท่ีมีบริบททางสงัคมท่ีค่อนข้างเปิดกว้างต่อคนรัก
เพศเดียวกัน แต่ก็ยังเต็มไปด้วยข้อจ ากัดในทางสงัคม การเมือง ศาสนา และวัฒนธรรมเข้ามา
ควบคมุการแสดงออกของคนท่ีรักเพศเดียวกัน และมีปรากฏการณ์เลอืกปฏิบติัตอ่กลุม่คนดงักลา่ว
ในหลากหลายลกัษณะ  

จากการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบริบทของบุคคลท่ีมีความรักเพศเดียวกันพบว่ามีอตัลกัษณ์
ทางเพศท่ีแสดงออกตามลกัษณะทางพฤติกรรมดงันี ้

 
4.1.1 อัตลักษณ์ทางเพศของบุคคลที่มีความรักเพศเดียวกัน 
ขัน้ตอนการเกิดความรู้สึกแตกต่างจากผู้ อ่ืน เป็นจุดเร่ิมต้นของการรับค านิยามผู้ รักเพศ

เดียวกนั โดยบุคคลจะรับรู้ว่าลกัษณะพฤติกรรมของเขาบางประการแตกต่างไปจากชายหรือหญิง
ทัว่ไปในสงัคม ท าให้ถกูใช้สิทธานมุัติทางสงัคมเชิงลบจากผู้ อ่ืนในสงัคม ภายใต้การท าให้เป็นชาย
ขอบแปลกแยกทางสงัคม ซึ่งหมายรวมถึงการท่ีบุคคลถูกประทบัตราวา่เป็นผู้ รักเพศเดียวกันจาก
ค านิยามใดนิยามหนึง่ด้วย เพราะบริบทสงัคมทัว่ไปจะยอมรับได้เฉพาะชายต้องรักหญิง หรือหญิง
รักชายเพียงเทา่นัน้ 

ขัน้ตอนการสงสยัและคิดว่าตนเอง อาจจะเป็นผู้ รักเพศเดียวกัน ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนท่ี
บุคคลเข้าสูภ่าวะของการสงสยัว่าตนเองอาจจะเป็นผู้ รักเพศเดียวกันประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่
เขาไม่สามารถรับค านิยามเหลา่นัน้มาให้กับตนเองได้ ทัง้นีเ้พราะค านิยามดงักลา่วถูกประทบัรอย
มลทินจากสาธารณะว่าเป็นความผิดปกติหรือความเบี่ยงเบนของสงัคม แต่เม่ือใดก็ตามท่ีเขา
สามารถเช่ือมโยงการกระท าทางเพศท่ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มน าทางเพศท่ีมีต่อเพศเดียวกันได้ 
พวกเขาก็มีแนวโน้มท่ีจะยอมรับวา่เป็นผู้ รักเพศเดียวกนั 

ขัน้ตอนการยอมรับเอกลกัษณ์ท่ีไม่ใช่การรักเพศตรงข้าม เป็นขัน้ตอนท่ีบุคคลรับเอาค า
นิยามการรักเพศเดียวกนัมาให้กบัเอกลกัษณ์แหง่ตน หลงัจากนัน้เขาจะท าการเปิดเผยตวัในระดบั
บุคคลนยัส าคญั และในระดบัชุมชนของผู้ มีค่านิยมทางเพศเหมือนกัน โดยชุมชนนัน้จะเป็นแหลง่
ส าคญัท่ีผู้ รักเพศเดียวกนัได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตและก้าวเข้าสูว่ฒันธรรมยอ่ยของความรักตอ่บุคคล
เพศก าเนิดเดียวกันอย่างสม ่าเสมอ จากการมีความสมัพันธ์ในลกัษณะต่างๆกับผู้ รักเพศเดียวกนั
คนอ่ืน ๆ ซึง่พบวา่วิถีชีวิตสว่นหนึ่งจะต้องเก่ียวพนักบัวิถีชีวิตทางเพศ เน่ืองจากเป็นการตอบสนอง
ตอ่ความต้องการทางเพศท่ีมีตอ่เพศเดียวกนั 
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กรณีศึกษาตัวอย่างของการเป็นเกย์และกระเทยค้นพบว่าส่วนหนึ่งมาจากอิทธิพลของ
ฮอร์โมนเพศตัง้แตอ่ยู่ในครรภ์มารดา นอกนัน้คือสิง่แวดล้อม สงัคมและการเลีย้งดูในครอบครัว ซึง่
คนทัว่ไปในสงัคมสว่นใหญ่ยงัมีความสบัสนเร่ืองผู้ชายด้วยกนัหรือผู้ชายท่ีมีกิริยามารยาทคล้ายกับ
ผู้หญิง นอกจากคนในสงัคมจะสบัสนและไม่เข้าใจแล้ว ยังมองบุคคลเหล่านีไ้ปในทางลบ ใน
การศกึษาครัง้นีข้ออธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนวา่เพศชายนัน้มีหลกั ๆ 3 กลุม่ จากการศกึษา
ได้แก่ 

1) กลุม่ผู้ชายท่ีรักผู้หญิง (เพศตรงข้าม-ตา่งเพศ) ซึง่สงัคมทัว่ไปยอมรับ 
2) กลุม่ผู้ชายท่ีรู้สกึวา่ตวัเองเป็นผู้ชาย แครั่กผู้ชายด้วยกนั (เพศเดียวกนั-ร่วมเพศ) ซึง่มกั

นิยามตวัเองวา่ เกย์ (Gay) มาจากรากศพัท์ภาษาองักฤษท่ีแปลวา่ สดใส ร่าเริง 
3) ผู้ชายท่ีมีจิตใจเป็นผู้หญิง หรือเป็นผู้หญิงท่ีอยู่ในร่างของผู้ชายนัน่เอง ค าไทยมักใช้

วา่ “กะเทย”(Transgender หรือ Transsexual) 
ข้อมลูในปี พ.ศ.2557 จากกลุม่สทิธิเพื่อความหลากหลายทางเพศได้อธิบายการแสดงออก

ของอัตลกัษณ์ทางเพศสว่นบุคคล ซึ่งปรากฏชัดและยอมรับตวัตนรสนิยมทางเพศสว่นตวัมากขึน้ 
และมีความแพร่หลายอย่างมาก จนมีการนิยามเพศของบุคคล จากข้อมูลการส ารวจโดยผู้ วิจัย 
สามารถรวบรวมได้ถึง 18 แบบรสนิยมทางเพศดังต่อไปนีด้ังตารางแสดงอัตลกัษณ์ทางเพศ 18 
แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1 แสดงอตัลกัษณ์ทางเพศ 18 แบบ 

 
ช่ือเรียกทางเพศ ลักษณะรสนิยมทางเพศ 

1) ผู้ชาย เพศชายคบผู้หญิง 
2) ผู้หญิง เพศหญิงท่ีคบเพศชาย 
3) ทอม เพศหญิงท่ีมีลกัษณะเป็นชาย ชอบเพศหญิง และดี ้
4) ดี ้ เพศหญิง ท่ีชอบทอม 
5) ทอมเกย์คบั  ทอมท่ีได้ทัง้คบทัง้ผู้หญิง ดี ้และทอมด้วยกนั 
6) ทอมเกย์คิง ทอมท่ี ชอบทอม และเป็นฝ่ายรุก 
7) ทอมเกย์ควีน   ทอมท่ีชอบทอมแล้วเป็นฝ่ายรับ 
8) ทอมเกย์ทเูวย์  ทอม ท่ีชอบทอม และเป็นได้ทัง้ฝ่ายรุกและฝ่ายรับ 
9) เกย์คิง  เพศชายท่ีชอบเพศชาย และเป็นฝ่ายรุก 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ่) 
 

 

ช่ือเรียกทางเพศ ลักษณะรสนิยมทางเพศ 
10) เกย์ควีน   เพศชายท่ีชอบเพศชายแล้วเป็นฝ่ายรับ 
11) โบ๊ท   เพศชายท่่ีคบทัง้ ผู้หญิง เกย์คิง เกย์ควีน เป็นทัง้รุกทัง้รับ ยกเว้นกระ

เทย 
12) ไบท์   เพศหญิงท่ีชอบทัง้ทอม เลสเบีย้น และผู้ชาย 
13) เลสเบีย้น ผู้หญิงท่ีชอบผู้หญิงด้วยกนั 
14) กระเทย เพศชายท่ีอยากเปลีย่นเป็นเพศหญิง และชอบผู้ชาย 
15) อดมั   เพศชาย ท่ีชอบเพศทอม 
16) แองจี ้  กระเทยท่ีชอบทอม 
17) เชอร์ร่ี  เพศหญิงท่ีชอบเกย์ และกระเทย 
18) สามยา่น เพศหญิง หรือ เพศชาย ท่ีสามารถเปลีย่นแปลงรสนิยมทางเพศ ได้ 

ทกุเม่ือโดยไม่จ ากดัลกัษณะทางเพศ 
 
แหล่งที่มา: กลุม่สทิธิเพื่อความหลากหลายทางเพศ, 2557. 
 

จากตารางดงักลา่ว แสดงให้เห็นเพศสภาพท่ีมีลกัษณะท่ีจ าแนกด้วยรูปแบบของรสนิยม
ทางเพศสว่นบุคคลซึ่งมีการเรียกช่ือถึง 18 ลกัษณะท่ีปรากฏให้เห็นจริงในสงัคมปัจจุบนั อันแสดง
ถึงการเปิดเผยตวัตนและยอมรับในอัตลกัษณ์และรสนิยมทางเพศของตนเองนอกเหนือจากเพศ
ชาย หญิงแบบในกรอบ 

การศกึษาอตัลกัษณ์ทางเพศของบุคคลท่ีมีความรักเพศเดียวกันนัน้ กรณีเช่นการท่ีผู้ชายมี
ความรักเพศเดียวกัน มีสาแหตหุลายอยา่ง จากการศกึษาเอกสารทางวิชาการตา่งๆพบวา่เกิดจาก
ทัง้ปัจจัยทางชีววิทยา และจิตวิทยา เร่ิมตัง้แต่สาเหตุทางพนัธุกรรม การพฒันาของสมองเด็กใน
ครรภ์ท่ีอยูภ่ายใต้อิทธิพลของฮอร์โมนเพศ ตลอดจนการอบรมเลีย้งด ูและประสบการณ์การเรียนรู้
หลงัจากท่ีเกิดมาแล้ว ซึง่พฤติกรรมเหลา่นีไ้ม่ได้เกิดจากการเลยีนแบบ และไม่ติดตอ่กนั 

ทัง้เกย์และกระเทย จะเร่ิมรู้สกึว่าตนเองต่างจากเพื่อนเพศเดียวกัน ตัง้แต่อายุ 3-4 ขวบ 
หรือเม่ือเร่ิมจ าความได้ โดยจะจดจ าวา่พ่อแม่ตกัเตือนอยู่เสมอว่าอย่าท าตวัเป็นผู้หญิง ซึ่งอาจจะ
สร้างความรู้สกึกดดนัภายในจิตใจ 
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ด้านพฤติกรรมจะมีความรู้สึกอ่อนไหว ร้องไห้ง่าย กิริยามารยาทคล้ายเด็กหญิง ชอบ
แต่งตวั ชอบเลน่กับกลุม่เพื่อนผู้หญิง ไม่ชอบเลน่รุนแรง เม่ือเร่ิมเข้าสูว่ยัรุ่นจะมีความรู้สกึทางเพศ
เดียวกนั แตกตา่งจากเพื่อนผู้ชายทัว่ไป 

เน่ืองจากเด็กรับรู้วา่สงัคมทัว่ไปมีความรู้สกึรังเกียจเกย์และกระเทย เด็กจึงสบัสนไม่แน่ใจ 
ในการวางตัวในสงัคม ความเครียด และพยายามบิดปังความรู้สึกของตนเอง บางคนพยายาม
ปอ้งกนัตนเอง โดยพยายามท าตวัเป็นชายชาตรี เช่น พยายามมีคนรักเป็นผู้หญิงหลาย ๆ คน เพาะ
กายให้ดูเป็น “แมน” แสดงตนก้าวร้าว ด่ืมเหล้า สูบบุหร่ี มีเด็กบางคนก็พยายามหาสิ่งทดแทน
ความด้อย เช่น พยายามขยัน ตัง้ใจเรียน เอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่เพื่อน ซึ่งเป็นการทดแทนท่ีดีถ้าพ่อแม่
ผู้ปกครองและครูไม่เข้าใจ เด็กจะยิ่งมีความทกุข์ทรมานใจมากขึน้ บางคนมาปรึกษาแพทย์เพื่อขอ
ฉีดฮอร์โมนเพศชาย โดยหวงัว่าฮอร์โมนเพศชายจะช่วยเปลี่ยนความรู้สกึและความต้องการในใจ 
แตค่วามเป็นจริงฮอร์โมนเหลา่นีไ้ม่ได้มีผลดงัท่ีหวงัเลย 

ระยะสบัสนกังวลนีอ้าจจะกินเวลานานมากหรือน้อย แล้วแต่ตัวเด็กแต่ละคน เม่ือผ่าน
ระยะนีไ้ปเด็กจะเร่ิมยอมรับความรู้สกึและความต้องการทางเพศของตนเองมากขึน้ ความเครียด 
ความวิตกกงัวลจะลดลง ในขัน้ตอ่ไปอาจพฒันาถึงขัน้เปิดเผยตนเองตอ่สงัคม และสามารถปรับตวั
เข้ากบัสงัคมได้ดี 

สงัคมไทยยอมรับเกย์และกระเทยมากขึน้กวา่ในหลายประเทศ แตค่นบางกลุม่ก็ยงัรู้สึกใน
แง่ลบกับเกย์และกะเทย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะภาพเกย์และกะเทยท่ีออกมาตามสื่อต่างๆ ทัง้
หนงัสอืพิมพ์ ละครโทรทศัน์ ภาพยนตร์ แสดงเป็นตวัตลก มีอารมณ์รุนแรงโหดเหีย้ม ซึง่ความจริงท่ี
ปรากฏก็คือเกย์และกะเทยท่ีประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นคนดี ท าประโยชน์ให้สงัคมก็มีอยู่มาก
แตม่กัไม่ถกูน าเสนอผา่นสือ่ตา่ง ๆ เทา่ไรนกั 

เม่ือมีการค้นพบและเรียนรู้ตวัตนอยู่เป็นระยะเวลานาน ส าหรับชายใจหญิงหรือกะเทย
หลายคนท่ีมีความต้องการเปลีย่นแปลงตนเองให้เหมือนผู้หญิงให้มากท่ีสดุนัน่คือเลอืกผา่ตดัแปลง
เพศ 

ประเทศไทยมีศลัยแพทย์ท่ีเช่ียวชาญผ่าตัดแปลงเพศและเป็นท่ียอมรับกันทัว่โลกหลาย
ท่าน นอกจากคนไทยท่ีขอเข้ารับการผ่าตดัแปลงเพศแล้วยงัมีมาจากประเทศอ่ืน ๆ  เช่น แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ สวีเดน บราซิล 

การผ่าตดัแปลงเพศต้องผ่านขัน้ตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หลายอย่าง เพราะเม่ือท าการ
ผา่ตดัเปลีย่นเป็นเพศหญิงแล้วจะเปลีย่นกลบัมาเป็นเพศชายท่ีสมบูรณ์อีกไม่ได้งา่ย ๆ โดยผู้ เข้ารับ
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การผ่าตดัแปลงเพศจะต้องมีอายุ 30-65 ปี ผ่านการทดสอบโดยจิตแพทย์ หรือนกัจิตวิทยา ผ่าน
การตรวจจากแพทย์ทางตอ่มไร้ทอ่ การให้ค าปรึกษาความพร้อมทางด้านจิตใจ เป็นต้น 

แพทย์ไทยท่ีท างานด้านนีต้้องใช้ความประณีตมากเน่ืองจากเป็นทัง้งานผ่าตัดและงาน
ศิลปะ ในการเปลี่ยนอวยัวะเพศชายให้เป็นหญิงและร่วมเพศได้เช่นเดียวกบัหญิงทัว่ไป ผู้ ท่ีขอเข้า
รับการผา่ตดัสว่นหนึง่ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เก่ียวกบัเร่ืองความสขุทางเพศ แตมี่จุดมุ่งหมายอยากจะ
เป็นผู้หญิงท่ีสมบูรณ์ หลายคนยืนยนัชัดเจนวา่ ความปรารถนาสงูสดุคือ อยากตายในสภาพท่ีเป็น
หญิง 

ส าหรับผู้ชายไทยหรือกลุม่คนเอเชียจะมีรูปหน้าไม่ตา่งกบัผู้หญิงมากนกั จึงไม่ต้องท าการ
ผา่ตดัแปลงรูปหน้าให้มากนกั แตถ้่าเป็นฝร่ังหรือคนตา่งชาติรูปหน้าดัง้เดิมจะมีความแตกตา่งจาก
ผู้หญิง จึงต้องมีการผา่ตดัแปลงรูปหน้าให้เป็นผู้หญิงด้วย (Facial Feminization) 

ปัจจุบนัการผ่าตดัแปลงเพศได้พฒันาไปอย่างมากซึ่งอาการแทรกซ้อนขณะท่ีผ่าตัดและ
หลงัผ่าตดัมีน้อยมาก แต่หลงัการผ่าตัดไปแล้วทุกคนยงัต้องติดต่อกับแพทย์และให้ฮอร์โมนเสริม
หลงัการผา่ตดัด้วย 

สงัคมไทยเปลี่ยนไปจากเม่ือก่อนมาก เกย์และกะเทยหลายคนได้สร้างช่ือ เสียงให้กับ
ครอบครัว และประเทศเป็นอยา่งมาก แนวทางการด าเนินชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทัว่ไป ท าให้
สงัคมไทยเข้าใจเกย์และกะเทยมากขึน้ แต่ก็ยังไม่มีท่ีให้กับบุคคลเหล่านีไ้ด้อยู่ในสงัคมอย่างมี
ศกัด์ิศรีเช่นเดียวกบัคนทัว่ไป  

กรณีศึกษาอัตลักษณ์ทางเพศในเด็กผู้ชาย (Gender Identity in Boys) 
อัตลกัษณ์ทางเพศในเด็กผู้ชาย (Gender Identity in Boys) หมายถึง ส านึกและการรับรู้

เพศสภาพท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเองตามลกัษณะทางกายภาพความเป็นชาย (Physical Appearance) ท่ี
มีมาตัง้แต่ก าเนิด โดยปกติแล้วเด็กทั่วไปจะเร่ิมแสดงออกตามเพศสภาพของตนเองให้เห็น
นบัตัง้แตอ่าย ุ8 – 10 เดือน หลงัจากนัน้พอ่แม่จะเป็นผู้ช่วยเติมเต็มอตัลกัษณ์เพื่อบง่ชีบ้ทบาททาง
เพศ (Indication of Gender Role)ให้เด่นชัดยิ่งขึน้ กลา่วคือ เม่ือเด็กเกิดมาเป็นเพศชาย พ่อแม่ก็
จะเลีย้งดแูละสง่เสริมพฤติกรรมแสดงออกแบบผู้ชาย เช่นเดียวกนั เม่ือเด็กเกิดมาเป็นเพศหญิง พอ่
แม่ก็จะเลีย้งดูและสง่เสริมพฤติกรรมแสดงออกท่ีอ่อนโยนแบบผู้หญิง โดยการเลีย้งดูเหลา่นีอ้าจมี
ตัวแบบมาจากพ่อและแม่หรือคนใกล้ตัว หรือบุคคลท่ีพ่อแม่อยากให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูก 
บทบาททางเพศในวัยเด็กส่วนใหญ่มักถูกก าหนดตามความพึงพอใจของผู้ปกครอง (Parental 
Preference and Satisfaction) เช่น พ่อสนบัสนุนให้ลกูชายเตะฟุตบอลหรือเลน่กอล์ฟ เพราะเห็น
ว่าเป็นกีฬาท่ีแสดงออกถึงความทะมัด ทะแมงและเป็นกีฬาท่ีพ่อชอบ แม่มักชอบให้ลกูสาวเป็น
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ลกูมือช่วยท าครัว เพราะเห็นวา่เป็นงานถนดัของเพศหญิงและอยากปลกูฝังให้ลกูสาวโตไปเป็นแม่
ศรีเรือนท่ีดี ทว่าหากลกูเร่ิมมีพฤติกรรมต่อต้านกิจกรรมท่ีพ่อแม่สง่เสริมและเร่ิมแสดงพฤติกรรมที่
บง่บอกถึงความพอใจในเพศสภาพแบบตรงกนัข้าม เช่น ลกูชายไม่ชอบเตะบอลแตช่อบงานเย็บปัก
ถกัร้อย ซึง่ตามมมุมองของคนสว่นใหญ่ งานเย็บปักถกัร้อยนัน้เป็นงานถนดัของผู้หญิง หรือลกูชาย
ชอบสงัเกตพฤติกรรมของแม่เวลาแตง่หน้าและเลน่เคร่ืองส าอาง เป็นต้น แนน่อนวา่พฤติกรรมที่เร่ิม
แสดงออกถึงความเบี่ยงเบนทางเพศเหลา่นัน้ล้วนสร้างปัญหาความหนกัอกหนกัใจให้แก่ผู้ปกครอง
เป็นแน่ อย่างไรก็ตามเด็กท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีเบี่ยงเบนมักเป็น “เด็กผู้ ชาย” 
เน่ืองจากสงัคมหรือผู้คนส่วนใหญ่มักจับตามองเด็กชายท่ีแสดงออกคล้ายเด็กผู้หญิงมากกว่า
เด็กผู้หญิงท่ีห้าวหรือแสดงออกคล้ายเด็กผู้ชาย ทัง้ท่ีความเป็นจริงแล้วเด็กทัง้สองเพศมีการรับรู้
และมีการแสดงออกทางเพศท่ีเบี่ยงเบนเหมือนกนั แตท่วา่สงัคมได้ขีดเส้นใต้ค าวา่ “ตุ๊ด” และ “กระ
เทย” ไว้ชดัเจนกวา่ 

อย่างไรก็ตาม การรับมือกับพฤติกรรมท่ีเบี่ยงเบนทางเพศของลกูชายตนเองเป็นเร่ืองยาก 
ไปจนถึงเป็นเร่ืองน่าอายส าหรับผู้ปกครองบางท่าน ในขณะเดียวกันหากผู้ปกครองพยายามฝืน
โชคชะตาหรือบงัคบัฝืนใจให้ลกูชายเลิกพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนัน้ แน่นอนว่าความอึดอดัใจ
ของเด็กก็จะเร่ิมก่อตัวขึน้จนถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีก้าวร้าวต่อต้านผู้ปกครอง เน่ืองจากสิ่งท่ี
ผู้ปกครองพยายามปลกูฝังนัน้ สวนทางกบัความพึงพอใจของตวัเด็กเองฉะนัน้ความร่วมมือร่วมใจ
ของพ่อและแม่เป็นสิ่งส าคัญ แต่ปัญหาคือในฐานะผู้ปกครองท่ีต้องเลีย้งดูลูกให้เติบโตไปเป็น
อนาคตของชาติ จะมีวิธีการรับมือกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของลกูชายได้อย่างไร จะเป็นไป
ได้ไหมที่ท าให้เขากลบัใจและแสดงออกถึงพฤติกรรมความเป็นชายอยา่งเต็มตวั และจะท าอยา่งไร
หากสิน้หวงัท้อแท้ตอ่การท่ีถกูสบประมาทจากสงัคมรอบข้าง 

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินลูกชายว่ามีลักษณะเป็นเกย์หรือกะเทยหรือไม่ สามารถ
วิเคราะห์ผา่นพฤติกรรมได้หากสงัเกตพบวา่ “ลกูชาย” ชอบท ากิจกรรมอะไร มีลกัษณะนิสยัใจคอท่ี
เหมือนใครในบ้านบ้างไหม ต่อไปนีเ้ป็นวิธีการสงัเกตสญัญาณท่ีบ่งบอกวา่ “ลกูชายเบี่ยงเบนทาง
เพศ” มีดงันี ้ (Wente, 2014) 

นาฬิกาปลกุยามเช้า: อาจกลา่วได้วา่ไม่มีนาฬิกาปลกุเรือนไหนท างานได้ดีเท่ากับการ์ตนู
หรืออะนิเมะในยามเช้าอีกแล้ว ให้ลองสงัเกตการ์ตนูเร่ืองโปรดของลกูชายวา่มีตวัละครท่ีมีลกัษณะ
เบี่ยงเบนทางเพศหรือชกัจูงไปสูก่ารแตง่กายข้ามเพศ หรือท่ีเรียกวา่ Cross-dress หรือไม่ และหรือ
การ์ตูนท่ีมีตัวละครหญิงล้วนท่ีจะท าให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบทางการแสดงออกท่ีตุ้ งติง้แบบ
ผู้หญิง 



114 

ละครฉายเด่ียวนอกจอ: เคยแอบสงัเกตลกูชายเวลาท่ีเขาอยูเ่พียงล าพงัหรือไม่? ถ้าไม่เคย
เลย ถึงเวลาแล้วท่ีจะแง้มประ ตหู้องนอนของเขา แอบสงัเกตพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่เขามกักระท า
เม่ืออยู่เพียงล าพงั อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเด็กผู้ชายแล้ว กิจกรรมท่ีเขาชอบกระท าคือ การเลน่คน
เดียว บ่อยครัง้ท่ีจินตนาการของเด็กผู้ชายโลดแลน่หลงัจากท่ีช่ืนชมการ์ตูนเร่ืองโปรดท่ีมีเวทมนต์
คาถา หรือเกมกีฬาการแขง่ขนับนสงัเวียน ผู้ปกครองบางทา่นอาจเคยสงัเกตมาบ้าง รับรู้และปลอ่ย
ผ่านไป แต่เคยรู้ไหมว่าตวัละครยอดมนุษย์ท่ีลกูชายชอบเลียนแบบนัน้เป็นใคร มาจากเร่ืองอะไร 
เซลเลอร์มนูหรือแม่มดน้อยโดเรมีหรือเปลา่ 

บาร์บีท่ี้รักของฉัน: เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายล้วนมีสิ่งท่ีตวัเองหวงแหนและ
ชอบเอามานอนกอดเก็บไว้เป็นธรรมดา อาจเป็นเร่ืองปกติถ้าลกูชายจะนอนกอดผ้าขีริ้ว้ นอนจับ
ตะเข็บผ้าดูดขวดนม หรือพาตุ๊กตาหมีจูงเดินไปทุกหนทุกแห่ง แต่หากลกูชายเร่ิมแสดงออกถึงการ
ชอบแต่งตัวให้กับตุ๊ กตาบาร์บีแ้ล้วละก็ นั่นอาจเป็นสญัญาณท่ีชวนให้พ่อแม่ต้องชะงกัและคอย
เฝา้ดพูฤติกรรมลกูอยา่งใกล้ชิด 

เป็นเด็กขีอ้าย: การเป็นเด็กขีอ้ายไม่ได้สอ่ถึงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศเสมอไป แต่
ถ้าหากผู้ปกครองเร่ิมสงั เกตเห็นลกัษณะอาการขีอ้ายท่ีผิดปกติ เช่น ลกูชายไม่กล้าพดูแบบมีหาง
เสยีงด้วยค าวา่ “ครับ” หรือลกูชายอายเุกินห้าขวบแล้วแตย่งัเหนียมอายเหมือนเด็กผู้หญิง 

รักสวยรักงาม ลกูชายชอบใช้เคร่ืองส าอางประทินผิวหรือรักสวยรักงามผิดปกติ ไปจนถึง
แอบน าเคร่ืองส าอางของพี่สาวหรือของคุณแม่มาเล่น ทัง้ท่ีก่อนหน้านีไ้ด้ห้ามปรามแล้ว นั่น
หมายความวา่ การแสดงออกทางความพงึพอใจของตวัลกูชายท่ีมีตอ่สิง่เร้านัน้เร่ิมเพิ่มมากขึน้ อีก
ทัง้ยงัจะน าไปสูบ่ทบาททางเพศในอนาคต 

เก่งภาษามากกว่าคิดวิเคราะห์ จากการทดลองสอนภาษาท่ีสองให้กับเด็กวยั 2-3 ขวบ 
พบว่าเด็กผู้หญิงมีความจ า เป็นเลิศในเร่ืองด้านค าศัพท์มากกว่าเด็กชายในวัยเดียวกัน ดังนัน้
สญัญาณของลกูชายท่ีเร่ิมมีพฒันาการทางศิลป์เป็นเลิศจึงน่าสงัเกต และผู้ปกครองควรคอยเฝา้
ติดตามพฒันาการของเขาตอ่ไป 

มีความอ่อนไหวง่ายลกัษณะนิสยัของเด็กผู้ชายสว่นใหญ่เม่ือทะเลาะกับพ่อแม่มักจะไม่
คอ่ยแสดงออกทางอารมณ์ เพื่อพยายามรักษาภาพพจน์ หรือเรียกสัน้ๆวา่ ไม่ง้อ นัน่เอง แตห่ากลกู
ชายเร่ิมแสดงอาการอ่อนไหวง่าย หรือภาษาแสลงท่ีว่า เจ้าแง่แสนงอนนัน้ หรือมีพฤติกรรมการ
แสดงออกท่ีแสดงถึงความใส่ใจบรรยากาศและอารมณ์ของคนรอบข้างมากกว่าเด็กคนอ่ืนในวัย
เดียวกนั นัน่อาจเป็นอีกหนึง่สญัญาณท่ีลกูชายมีระดบั EQ สงู และมีลกัษณะความเป็นหญิงในตวั
มากขึน้ 
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โดยปกติแล้วพฤติกรรมของเด็กผู้ชายท่ีแสดงถึงการเบี่ยงเบนทางเพศนัน้อาจจะแสดงออก
ช้าหรือเร็วแตกตา่งกนัไปแล้วแตบุ่คคล ทัง้นีอ้าจมีปัจจยัหลายข้อด้วยกันท่ีช่วยกระตุ้นและปลกุเร้า
ให้ลกูชายกลายเป็น “ลกูสาว” หรือลกูชายแสดง ออกถึงความพึงพอใจในเพศเดียวกันมากจนนา่
สงสยั ได้แก่ 

 การเลีย้งดขูองครอบครัว 
ครอบครัวท่ีมีลกูสาวล้วนแตมี่ลกูหลงเป็นผู้ชาย ปกติแล้วมกัสง่ผลให้เด็กมีอาการข้ามเพศ 

(transgender kids) ท่ีได้รับอิทธิพลจากพี่น้องท่ีเป็นผู้หญิง มกัจะเป็นลกูชายคนสดุท้อง เน่ืองจาก
ครอบครัวจะมีความเคยชินกับการเลีย้งดูเด็กแบบผู้หญิง และลกูผู้ชายคนสดุท้องก็ได้รับการดูแล
เอาใจใสแ่ละใกล้ชิดจากพี่ท่ีล้วนเป็นผู้หญิง วยัเด็กนัน้จะซมึซบัพฤติกรรมของบุคคลในบ้านในช่วง
ท่ียงัไม่สามารถท ากิจกรรมที่ตดัสนิใจด้วยตวัเองได้ เช่น ตุ๊กตาบาร์บีท่ี้เป็นของพี่สาวจะถกูสง่ต่อไป
ให้น้องชายคนสดุท้อง ท าให้น้องชายคนสดุท้องสร้างกรอบการรับรู้ในความชอบหรือความพงึพอใจ
ของตนกบัของเลน่ชิน้นัน้ 

ลูกชายติดแม่ (Son Clinging to Mother) บ่อยครัง้ท่ีลูกชายมีความใกล้ชิดผู้ เป็นแม่
มากกว่า เน่ืองจากผู้ เป็นพ่ออาจเป็นผู้หาเงิน อยู่ไม่ติดบ้าน หรือมีพฤติกรรมการเข้าสงัคมท่ีไม่
เหมาะ เช่น การด่ืมเหล้า การสบูบุหร่ี การพูดเสียงดงั เป็นต้น สิ่งเหลา่นีล้้วนท าหน้าท่ีเสมือนแรง
แม่เหล็กท่ีผลกัให้เด็กพยายามออกห่าง และเข้าหาสิ่งท่ีตรงกันข้ามกับพฤติกรรมพ่อ ซึ่งคือ ความ
อ่อนโยนของความเป็นแม่ แน่นอนว่าลกูชายติดแม่จะได้รับการซึมซบัวิธีการแสดงออกไปจนถึง
ความรู้สึกนึกคิดของเพศแม่มากขึน้ แต่ในกรณีลูกชายติดแม่ไม่ได้ส่งผลต่อรสนิยมทางเพศ 
(Sexual Orientation) ของลกูชายโดยตรง 

การบริโภคสือ่ (Media Consumption) 
สื่อประเภทโทรทศัน์มีอิทธิพลสงูกว่าสื่อวิทยุ เน่ืองจากผู้ชมนัน้รับรู้สื่อประเภทนีโ้ดยการ

ผ่านโสตประ สาททัง้ตาและหู ต่างจากวิทยุท่ีน าเสนอผ่านแค่การรับรู้ทางเสียง แต่ปราศจากภาพ
และสสีนั ดงันัน้ละครตา่งๆ หรือเกมโชว์บนหน้าจอโทรทศัน์ท่ีมกัมีตวัละครเพศท่ีสามออกมาเป็นตวั
ตลก หรือมาแสดงความเกรีย้วกราด จึงล้วนสง่อิทธิพลตอ่พฤติกรรมเลยีนแบบของเด็กผู้ชายทัง้สิน้ 

สื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายไร้พรมแดนท่ีเช่ือมโลกของเราให้แคบลงแค่หยิบมือ 
ผลการวิจัยรายงานว่าเด็กท่ีนิยมเลน่อินเตอร์เน็ตนัน้มักจะมีวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกลกวา่เด็กท่ีบริโภค
แต่สื่อประเภทหนังสือหรือวิทยุโทรทศัน์ เน่ืองจากสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายไร้พรมแดน การ
สร้างสรรค์สื่อจึงมีการผสมผสานของวฒันธรรมต่างๆมากมายทัว่โลก และมีภาพการน าเสนอใน
มมุมองท่ีหลากหลายมากกวา่ท่ีสามารถน าเสนอได้บนหน้าจอโทรทศัน์หรือหน้าปัดวิทย ุเช่น วิดีโอ
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บนยูทู๊ป (you tube channel) เป็นสื่อท่ีเด็กและผู้ใหญ่สามารถเข้าถึงได้อย่างงา่ยดาย และมีวิดีโอ
ท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีหลากหลายของผู้คนตา่งวยั 

สือ่สิง่พิมพ์หรือบทความวิชาการท่ีปลกุเร้าหรือยัว่ยกุารตอ่ต้านเพศท่ีสาม ท าให้ผู้ปกครอง
ท่ีบริโภคสื่อประเภทนีเ้กิดการต่อต้านเพศท่ีสาม จนหยั่งรากลึกเข้าไปในความคิดและถ่ายทอด
ตอ่ไปยงัลกูชายวา่ การเป็นเพศท่ีสามเป็นสิ่งท่ีผิดหรือนา่อบัอาย จนท าให้ลกูชายท่ีอยูใ่นกลุ่มเสี่ยง
เกิดการต่อต้านวิธีการเลีย้งดูของพ่อแม่ประเภทนีแ้ละแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงออกก้าวร้าวขัดต่อ
วิธีการเลีย้งดูของพ่อแม่ในรูปแบบต่างๆมากขึน้ ซึ่งพฤติกรรมเหลา่ นีเ้รียกว่า “yo-yo effect” เช่น 
แรกเร่ิมนัน้ลกูชายเก็บอาการลกัษณะท่ีเบี่ยงเบนทางเพศ และตลอดเวลาท่ีเติบโตขึน้ก็ได้รับการ
เลีย้งดปูลกูฝังให้ตอ่ต้านเพศท่ีสาม ได้รับค าสบประมาททางอ้อมผา่นการเลีย้งดดูงักลา่ว จนกระทัง่
เม่ือโตขึน้ลกูชายพยายามค้นหาตวัตน และทลายก าแพงในจิตใจท่ีเคยสร้างขึน้ จึงเกิดพฤติกรรมท่ี
ก้าวร้าวและแสดง ออกถึงพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศออกมาอย่างสุดโตง่ (Margaret Wente, 
2014) 

ปัจจยัภายในของเด็ก 
ปัจจัยภายในซึง่เป็นผลมาจากอิทธิพลทางชีววิทยา ซึ่งเป็นความเช่ือในเชิงวิทยาศาสตร์ท่ี

ยงัไม่ได้รับการพิสจูน์แนช่ัดวา่ ท่ีจริงแล้ว trans kids หรือเด็กท่ีเบี่ยงเบนทางเพศนัน้ถูกก าหนดโดย
โครโมโซมเพศท่ีฝังรากลกึในยีนส์ของตวัเด็ก โดยการรับรู้ทางเพศหรืออัตลกัษณ์ทางเพศนัน้ถูก
ก าหนดในโครโมโซมเพศชายท่ีปกติ ซึ่งความเช่ือนีเ้ป็นกรณีท่ีแตกต่างจากความผิดปกติของ
โครโมโซม เช่น กลุม่อาการ klinefelter มกัเกิดขึน้แค ่1 ใน 1,000 ของเด็กชายท่ีเกิดมา กลุม่อาการ
นีเ้ป็นความผิดปกติของโครโมโซม x ท่ีเกินมาหนึ่งตวั โดยปกติในเพศชาย โคร โมโซมเพศท่ีมีอยู่
เพียงแค่หนึ่งคู่ในร่างกายจะมีลกัษณะเป็น xy แต่เด็กชายท่ีอยู่ในกลุ่มอาการ klinefelter นีจ้ะมี
ลกัษณะโครโมโซมเพศเป็น xxy มักมีรูปร่างสงูชะรูดเกินค่าเฉลี่ยตามวยั เต้านมเติบโตผิดปกติจน
คล้ายเต้านมเพศหญิง อัณฑะซึ่งแสดงลกัษณะความเป็นชายมีขนาดเล็ก ท าให้เกิดความต้องการ
ทางเพศต ่า ไปจนถึงไม่แสดง ออกถึงการดงึดดูทางเพศ (Sex Appeal) 

พฒันาการเรียนรู้ในเด็ก 
พฒันาการเรียนรู้ในเด็กตามทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) เกิดจากการอบรมเลีย้ง

ดูของผู้ปกครองหรือบุคคลใกล้ชิด เช่น ลกูชายถูกต่อว่าเม่ือหยิบลิปสติกมาทาปากและถูกลงโทษ 
ถกูสัง่สอนวา่ลปิสติกเป็นเคร่ืองส าอางท่ีใช้กบัแคผู่้หญิง ท าให้เด็กเกิดการจดจ าและเรียนรู้ผา่นการ
สัง่สอนของผู้ใหญ่ และรับรู้วา่จะไม่หยิบลปิสติกมาทาปากอีกเน่ืองจากตนเองเป็นชาย แตล่ปิสติก
เป็นเคร่ืองใช้ของผู้หญิง ในกรณีเดียวกันหากลกูชายเลน่เคร่ืองส าอางแต่ไม่ได้ค าชีแ้นะของผู้ ใหญ่
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ในเร่ืองข้าวของเคร่ืองใช้ท่ีบง่บอกอตัลกัษณ์ทางเพศ เม่ือโตขึน้เด็กชายคนนีอ้าจมีพฤติกรรมท่ีสุม่
เสีย่งในการเบี่ยงเบนเพราะไม่ได้ถกูสอนให้รู้จกัการแยกแยะอตัลกัษณ์ทางเพศตัง้แตเ่ยาว์วยั 

พ่อแม่และผู้ ใหญ่บางคนอาจมองวา่ “เพศ” เป็นเร่ืองเล็กส าหรับเด็ก เพราะพฤติกรรมการ
แสดงออกทางเพศในวยัเด็กนัน้อาจด าเนินในระยะเวลาชั่วคราว เพราะด้วยความเช่ือท่ีวา่เม่ือเขา
โตขึน้ มีส านึกและรับรู้ความพงึพอใจของตน พฤติกรรมทางเพศก็จะแสดงออกมาอยา่งเหมาะสม
ตามวยัวฒุิ (Seniority) และด าเนินชีวิตตามบทบาททางเพศในสงัคมได้อยา่งถกูต้อง อยา่งไรก็ตาม
ในฐานะพ่อแม่นัน้ การเลีย้งดูและให้ความส าคญักับลกูเป็นสิ่งท่ีต้องมาเป็นอันดบัหนึ่ง แม้จะติด
ภาระ หน้าท่ีการงานหรือมีปัญหาต่าง ๆ รุมเร้าภายในจิตใจ ค าว่า “ลูก” ก็จ าต้องมาก่อนเสมอ 
เพราะชีวิตหนึ่งท่ียงัขาดประสบการณ์นัน้เปราะบาง และต้องการบุคคลเพื่อชีแ้นะ คอยเคียงข้าง
และให้ค าปรึกษา อีกทัง้สายสมัพนัธ์และไออุ่นท่ีเกิดขึน้ในครอบครัวจะช่วยให้บรรยากาศท่ีขุ่นมวั
ภายในบ้านสดใสขึน้ ก าลงัใจและความอบอุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะช่วยให้ความทุกข์ใจของลกู
ทุเลาเบาบางลง อีกทัง้เด็กในวันนีจ้ะเป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในวันหน้าได้ก็ต่อเม่ือมีครอบครัวและ
สภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่น คอยดูแลและพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาท่ีเกิดขึน้ของลูกได้ โดยไม่ละเลย
แม้แต่เร่ืองเล็ก ๆ ฉะนัน้การให้ความส าคญักับลกูไม่ว่าเร่ืองใดก็ตาม นบัตัง้แต่เวลาท่ีเขาต่ืนนอน 
ไปโรงเรียน จนเข้านอน จึงเป็นสิง่ท่ีเราไม่ควรมองข้าม 

ส าหรับพ่อแม่หลายท่านอาจไม่จ าเป็นต้องเฝ้าสังเกตลูกชายอีกต่อไป เพราะลูกชาย
แสดงออกถึงการระบุตวัตนทางเพศอยา่งชดัเจน แต่ก่อนท่ีจะไปสูก่ารแก้ปัญหา พ่อแม่ต้องเข้าใจ
และแยกแยะเร่ืองการแสดงออกและค าศพัท์ทางเพศให้ได้เสยีก่อน 

ในช่วงวัยเด็ก (ไม่เกิน 9 ขวบ) นัน้ เด็กผู้ ชายจะยังไม่ค่อยสนใจเร่ืองเพศมากนัก อาจมี
พฤติกรรมหยอกล้อเพศตรงข้าม แตย่งัไม่แสดงการตอบสนองถึงสิง่เร้าในเร่ืองเพศมากนกั หรือถ้ามี
การแสดงออกชัดเจน มีการแซวหรือหยอกล้อผู้ หญิงท่ีโตกว่า นั่นอาจเป็นเพราะพฤติกรรม
เลยีนแบบท่ีเด็กจดจ ามาจากสือ่หรือบุคคลใกล้ชิดก็เป็นได้ ดงันัน้เม่ืออวยัวะท่ีกระตุ้นสิ่งเร้าในเร่ือง
เพศยังไม่ตอบสนองมากเท่าวยัรุ่นหรือในวัยผู้ ใหญ่ ดังนัน้เราจึงไม่ค่อยพบเห็นหรือได้ยินค าว่า 
“เกย์” ในเด็กช่วงวยันีม้ากนกั เกย์ คือ กลุม่ชายรักชาย และปรารถนาท่ีจะคงลกัษณะทางกายภาพ
ไว้เหมือนท่ีมีมาตัง้แต่ก าเนิด อย่างไรก็ตามค าศัพท์ท่ีระบุถึงอัตลกัษณ์ทางเพศของเด็กชายท่ี
เบี่ยงเบนจึงอาจมีแค่ค าว่า “ตุ๊ด” หรือ “กะเทย” เหตุท่ีเด็กชายในช่วงวยันีถู้กเรียกด้วยค าว่า ตุ๊ด 
หรือ กะเทย นัน้เน่ืองจากพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศท่ีชัดเจน เพราะตุ๊ดหรือกะเทยนัน้ 
หมายถึง ผู้ชายท่ีมีจิตใจเป็นหญิงและไม่พงึพอใจในเพศสภาพของตนเองท่ีมีมาแตก่ าเนิด จนท าให้
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ไปสู่การแต่งกายข้ามเพศ (Cross Dress) ไปจนถึงความต้องการท่ีจะแปลงเพศ (Transsexual 
Operation) 

ฉะนัน้หากเป็นเร่ืองของความพงึพอใจในเพศสภาพแล้ว คงเป็นการยากที่พอ่แม่จะสัง่สอน
หรือเปลีย่นแปลงจากสิง่ท่ีลกูชอบ เป็นสิง่ท่ีพอ่แม่คิดวา่ใช่ ความหนกัใจของพอ่แม่เหลา่นีจ้ึงน าไปสู่
วิธีการรับมือกบัลกูชายท่ีสญูเสยีอตัลกัษณ์ความเป็นชาย 

ก่อนอ่ืนพอ่แม่ต้องปรับวิสยัทศัน์ของตนเองเสยีก่อน รับรู้ตวัตนท่ีลกูเป็นและต้องไม่คิดท่ีจะ
เข้าไปแก้ไขหรือพยายามปรับเปลี่ยนในสิ่งท่ีลกูเป็น เพราะนัน่เท่ากับเป็นการฝืนใจและเม่ือเด็ก
เติบโตขึน้ในวนัข้างหน้า อาจท าให้เด็กเกิดปมด้อยหรือไม่เข้าใจในตวัตนของตนเอง 

ผู้ปกครองไม่ควรเลีย้งดูลูกชายท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบบังคับมากจนเกินไป หรือ
อาจจะใช้วิธีการเลีย้งดบูุตรชายอยา่งมีมานะอุตสาหะ เพื่อให้เขาเป็นชายแท้เต็มตวั แตห่ากไม่เป็น
เช่นนัน้เม่ือการเลีย้งดูไม่ได้ผล พ่อแม่ต้องไม่รู้สึกเสียใจหรืออับอายในตัวลูกท่ีเบี่ยงเบน เพราะ
ความรู้สกึจะถกูสง่ผา่นมายงัลกู และท าให้เขารู้สกึมีปมด้อย โดดเด่ียว และไร้ท่ีพงึ 

ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและคอยให้ค าแนะน าอยู่เสมอ เช่น เม่ือเขาเปิดวิดีโอบนยูทู๊ป เห็น
บุคคลเพศท่ีสามออกมาเต้นแสดงความสามารถหรือเล่นละครตลก พ่อแม่ควรให้ความรู้อย่าง
ใกล้ชิด และสอนให้เขามีอารมณ์ขนัอย่างสร้างสรรค์ กลา่ว คือ อารมณ์ขนันัน้ต้องไม่ออกมาจาก
ความรู้สกึเกลยีดชงัหรือเหยียดยาม หรือไปตอกย า้ปมด้อยในพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีตวัเขามี 

จดัสภาพแวดล้อมให้เป็น “กลาง” เป็นดา่งไปก็ลืน่ผิว เป็นกรดมากไปก็แสบผิว ฉะนัน้ดูแล
ให้ลกูชายอยู่ในค่าความเป็นกลาง จึงหมายถึง การจัดแวดล้อมของเพื่อนฝูงท่ีล้อมรอบด้วยเพื่อน
หญิงและชายคละจ านวนกนั บอ่ยครัง้ท่ีเด็กผู้ชายท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนถกูโน้มน้าวให้มีพฤติกรรม
ก้าวร้าวสุดขีดท่ีแสดงถึงความเป็นชายมากเกินไป หรือกลายเป็นแต่งตัวข้ามเพศ และแสดง
อากัปกิริยาอ่อนช้อยเกินพอดี เม่ืออยู่ในแวดล้อมด้วยเพื่อนหญิงล้วน สาเหตุท่ีควรจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เหมาะสม เพราะว่าเด็กท่ีมีอาการเบี่ยงเบนทางเพศนัน้ สว่นใหญ่มักมีพฤติกรรมการแสดงออก
ทางความคิดในแบบท่ีเรียกวา่ “สบัสน” เพราะด้วยสภาพพืน้ฐานทางจิตใจและกายภาพของตวัเขา
เองท่ีมีความขัดแย้งกันภายใน และบรรทัดฐานของสังคมท่ียังไม่เปิดรับเพศท่ีสาม ท าให้
กระบวนการทางความคิดถกูของเขาถกูขดัขวางและเกิดความสบัสนในหลายๆเร่ือง 

ควรศึกษาความเป็นเพศท่ีสามและพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กชายในแต่ละวยัอยา่ง
เปิดกว้าง คอยให้ค าปรึกษาและไม่ตอ่วา่เม่ือลกูชายแสดงพฤติกรรมเบี่ยงเบน เพราะหากลกูชายมี
ปัญหาคาใจครัง้ต่อๆไป เขาจะไม่เปิดใจและเลือกปรึกษาคนท่ีพร้อมจะรับฟังและอยูเ่คียงข้างเขา
มากกวา่ อีกทัง้ควรสง่เสริมกิจกรรมท่ีเขาถนดัและสนใจ หากลกูชายชอบเย็บปักถกัร้อย หรือมีแวว
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เด่นเก่งเร่ืองเข้าครัว ก็จงดูแลอยา่งใกล้ชิด อย่าไปยดึติดกับแนวความคิดแบบเหมารวมของสงัคม 
(Stereotype of Fine Society) ท่ีว่าชายต้องเตะฟุตบอล หญิงต้องเข้าครัว เพราะนัน่คือการจ ากดั
พฒันาการของเด็กในวยัก าลงัเรียนรู้ 

พ่อแม่ควรสนบัสนุนอย่างมีขอบเขต พ่อแม่บางคนอาจเปิดกว้างเสียจนปลอ่ยให้ลกูชาย
เป็นอิสระทางการแสดงออกและความคิดในทุกด้าน จนอาจท าให้สร้างความล าบากใจต่อสงัคม
รอบข้าง เช่น สงัคมเพื่อนฝงูหรือครูอาจารย์ในรัว้โรงเรียน 

บุคคลท่ีเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองควรท าตนเป็นเพื่อนท่ีดีของลูก ไม่ถือตนว่ามีอายุมากกว่า 
ประสบการณ์มากกว่า ลูกจึงต้องฟัง เพราะนั่นคือกรอบความ คิดท่ีไม่เปิดกว้าง หากเลีย้งดูลูก
อย่างใกล้ชิด สอนให้เขารู้จกัเลา่เร่ืองท่ีประสบมาเพื่อให้เขาแบ่งปันในทุกๆเร่ือง เม่ือเขาเติบ โตขึน้
และมีความรัก เขาก็จะพร้อมท่ีจะบอกเลา่ประสบการณ์ท่ีพบเจอและมีพฤติกรรมความรักท่ีคบหา
แบบเปิดเผย และข้อ ดีของการเป็นเพื่อนท่ีใกล้ชิดของลกู คือ พ่อแม่จะสามารถให้ค าปรึกษาด้วย
ความรักท่ีถกูต้องในวยัรุ่นได้ และสอนให้เขาไม่สร้างไม่พงึประสงค์ตามมาภายหลงั 

บุคคลท่ีมีความรักต่อเพศเดียวกันจากการศึกษานัน้ไม่ได้มีเพียงกลุม่บุคคลท่ีมีลักษณะ
เป็นชายหญิงทัว่ไป แต่ยงัครอบคลมุถึงกลุม่คนข้ามเพศ เช่นผู้ ท่ีมีเพศสภาพขณะก าเนิดอยา่งหนึง่ 
แต่แสดงอัตลกัษณ์ทางเพศออกไปอีกอยา่งหนึ่ง จากการศึกษา สามารถอธิบายอตัลกัษณ์ของคน
ข้ามเพศได้ดงันี ้

คนข้ามเพศ (Transgender) หมายถึงคนท่ีเกิดมาแล้วมีเพศสรีระไม่ตรงตามท่ีจิตใจ
ต้องการ เช่น เกิดมามีอวยัวะเพศเป็นชาย แต่ในจิตใจรู้สกึว่าตวัเองเป็นผู้หญิง หรือมีอวยัวะเพศ
เป็นผู้หญิง แตพ่บวา่ในใจตวัเองมีต้องการแรงกล้าท่ีจะเป็นผู้ชาย เป็นต้น คนข้ามเพศอาจจะแปลง
เพศหรือไม่ก็ได้ หรือจะแปลงแค่ไหนก็ได้ตามแต่ความต้องการหรือสุขภาพของแต่ละคน เช่น 
ผู้หญิงข้ามเพศ บางคนก็อาจจะอยากมีแคห่น้าอก แตไ่ม่ได้เฉือนอวยัวะเพศชายทิง้ เพราะเกรงจะ
มีปัญหาทางสขุภาพ หรือผู้ชายข้ามเพศบางคนก็เลอืกท่ีจะตดัเฉพาะหน้าอกออก แตไ่ม่ได้ต้องการ
ท่ีจะเปลี่ยนอวัยวะเพศ เป็นต้น และส าหรับคนท่ีแปลงแล้วก็จะเรียกว่า Transsexual และใน 
Transsexual เองก็จะมีศัพท์ เรียกแตกต่างกันไปอีก ผู้ ชายท่ีแปลงเพศเป็นผู้หญิงเรียกสัน้ๆ ว่า 
MTF ท่ีย่อมาจาก Male to Female หรือผู้หญิงท่ีแปลงเพศเป็นผู้ชาย ก็เป็น FTM ย่อจาก Female 
to Male นัน่เอง 

 คนข้ามเพศ จึงไม่ได้หมายถึงคนรักเพศเดียวกนั แตเ่ป็นคนรักตา่งเพศตา่งหาก ดงัท่ีเราจะ
เห็นคนดงัหรือ ดาราท่ีเป็นผู้หญิงข้ามเพศมีคนรัก หรือแต่งงานกับผู้ชาย ซึ่งไม่ใช่กับเกย์ เข้าสูก่าร
ด าเนินชีวิตตาม ครรลองแบบผู้หญิงผู้ชายทัว่ไปท่ีมีมายาวนาน 
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คน ข้ามเพศในสงัคมไทย จึงมีความหมายค่อนไปท่ีผู้หญิงข้ามเพศ หรือสาวประเภทสอง 
หรือกะเทย มากกว่า ทัง้ท่ีจริงๆ แล้ว หมายถึงผู้หญิงท่ีแปลงเพศเป็นผู้ชายด้วย เพียงแต่เมืองไทย 
เราไม่คอ่ยได้รู้จกั ผู้หญิงท่ีแปลงเพศเป็นผู้ชายนกั เน่ืองจากความเข้าใจเร่ือง FTM ในสงัคมไทยยงั
มีอยู่น้อยมากถึง มากท่ีสุด เม่ือเทียบกับบรรดาชาว MTF การเปิดเผยตัวกับสาธารณะชน หรือ
สงัคมวงกว้างจึงเป็น เร่ืองท่ีท าได้ยากกว่า ทัง้ยงัไม่มีชุมชนเช่นท่ีชาว MTF มี ขณะเดียวกันการจะ
เข้าร่วมกบักลุม่หญิง รักหญิง ก็ไม่ใช่สิ่งท่ี FTM เป็น ภาพคนข้ามเพศ FTM จึงออกจะเลือนราง ไม่
สามารถมองเห็น ได้ชดัเจนนกั 

กรณีศึกษาเช่น  มีข่าวว่านายโทน่ี บิสตัส*เป็นผู้ หญิงท่ีได้รับการแปลงเพศเป็นผู้ ชาย  
(คมชัดลึก, 2551) อุ้ มท้องแทนภรรยา คนทัง้โลกจึงออกอาการอึง้สุด ๆ เป็นไปได้อย่างไร!! (ซึ่ง
ตอนนีท้ราบว่าคลอดลกูแล้ว และทัง้คู่สขุภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกประการ) จนส านักข่าว สืบไป
สืบมาได้ความว่านายโทน่ี บิสตสั*คนนีจ้ริง ๆ แล้วคือผู้หญิงท่ีแปลงเพศเป็นผู้ชาย (FTM) นัน่เอง 
เพียงแต่ในการแปลงเพศของนายโทน่ี บิสตสั* เขาไม่ได้ตดัเอารังไขอ่อก จึงสามารถตัง้ครรภ์แทน 
ภรรยาที่สขุภาพไม่แข็งแรงได้ อึง้รอบสองก็ตามมา 

จากการสมัภาษณ์กลุม่กรณีตวัอย่างของบุคคลท่ีนิยามตนเองว่า เป็นคนข้ามเพศนัน้ได้
อธิบายถึงลกัษณะของคนข้ามเพศ ว่าค ากลา่วนีส้ะท้อนนยัยะส าคญัสองประการต่อ ประเด็นคน
รักเพศเดียวกนัของสงัคมไทยรักเพศเดียวกนัไม่ติดคกุ แตย่งัต้องถกูคมุขงัจากความไม่รู้ของสงัคม 

“เรารู้เราเห็นว่าคนรักเพศเดียวกันมีตวัตนและด ารงอยูใ่นสงัคมนีจ้ริง แต่เราก็เช่ือว่า “คน
พวกนี”้ ไม่ใช่ของแท้ เพราะหากมองตามเพศสรีระ มนษุย์ก็มีเพียงสองเพศคือชายกบัหญิง และเม่ือ
มาผนวกเข้ากับความคิดท่ีว่า มนุษย์มีหน้าท่ีต้องสืบพนัธ์ุ บางครัง้ก็ท าให้เรามองเห็นเพียงวา่ชาย
และหญิงต้องเกิดมาคูก่นัเพื่อผลติทายาทให้สงัคม”  

นกัศกึษาสาวประเภทสอง*(สมัภาษณ์) 4 สงิหาคม 2557 
“ดูเหมือนว่าความคิดนีไ้ด้กลายเป็นความเช่ือกระแสหลกัในสงัคม และได้กลบความจริง

ข้ออ่ืน ๆ ไปเสยีสิน้หากเรามีสติ ใช้ปัญญาทบทวน ท าความเข้าใจกบัปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดใน
สงัคม เราจะพบวา่ มนษุย์ใน สงัคมมีความหลากหลาย และมีมากกวา่ความเป็นเพศหญิงและชาย 
เราเห็นกนัอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนัว่าหญิงบางคน ไม่รู้สกึรักใคร่ชอบพอกบัชาย ผู้ชายบางคนก็พึงใจจะมี
รักกับชายด้วยกัน และอีกหลาย ๆ คนก็พึงใจจะครองโสด มันสะท้อนว่าแท้จริงแล้ว เรามี
ความสามารถท่ีจะมองเห็นความจริงอ่ืน ๆ ในสงัคมได้อีกมากมาย แต่ทว่าความจริง คนจริง ๆ 
เหลา่นัน้ ไม่ถกูยอมรับและถกูท าให้กลายเป็น ‘กลุม่อ่ืน’ เป็นตวัประหลาด ท่ีไม่ใช่พวกเรา” 

นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์*(สมัภาษณ์) 7 สงิหาคม 2557 
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“ เรากลวั รังเกียจ มองว่าหาก “คนพวกนี”้ ล า้เส้นจะเป็นภยัทางสงัคม ขณะท่ีเราปฏิเสธ
ไม่ได้ว่า สงัคมเต็มไปด้วย การอยู่ร่วมกนัของความแตกต่าง มีทัง้คนรักเพศเดียวกันและคนรักตา่ง
เพศและอ่ืนๆ กลุ่มคนท่ีมิใช่รักต่างเพศ กลบัถูกพยายามจัดกลุ่ม ให้เป็นพวกเบี่ยงเบนทางเพศ 
ผิดปกติ วิปริต และไม่มีพืน้ท่ีให้เขาปรากฏตวั อยา่งมนษุย์ ทัว่ไปพงึกระท าได้” 

นกัศกึษาข้ามเพศ*(สมัภาษณ์) 7 สงิหาคม 2557 
จากข้อมูลท่ีปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเดือนสิงหาคม พ .ศ.2557 รอง

ปลดักระทรวงวฒันธรรมกลา่วว่า ต้องการห้ามบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อาทิ กะเทย 
ทอม เกย์ เข้ารับราชการในหนว่ยงานราชการ โดยให้สมัภาษณ์วา่การจะจบัคนเหลา่นีเ้ข้าคกุหรือมี
บทลงโทษตามกฎหมายนัน้ท าไม่ได้จึงเรียกร้องให้เกิดการต่อต้านไม่ให้พฤติกรรมรักร่วมเพศแพร่
ระบาดมากกวา่นี ้แม้จะออกมาแก้ขา่วในภายหลงัวา่แท้จริงไม่ได้รังเกียจ เพียงแค ่“ไม่อยากให้เด็ก
มีพฤติกรรมลกัษณะนีม้ากนัก” และ “สิ่งท่ีตนให้ข่าวเป็นเพียงแค่การป้องกันการลุกลามของ
พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ท่ีนบัวนัจะเพิ่มขึน้จากสือ่ตา่งๆท่ีน าเสนอออกมาทางโทรทศัน์” 

สะท้อนความคิดของท่านรองปลดัท่ีมองวา่คนรักเพศเดียวกนัเป็นพวกท่ีท าให้สงัคมเสือ่ม
เสียได้ สบัสนวุ่นวาย เป็นตวัอย่างท่ีไม่ดีในสงัคม ราวกับว่า การรักเพศเดียวกัน เป็นโรคท่ีติดต่อ
ด้วยการจบัต้องหรือมองตา จึงต้องกลวัวา่ คน “ปกติ” ทัว่ไปถ้าได้พบเห็น เก่ียวข้อง จะเป็นตามกัน
ไปอยา่งแพร่หลาย 

จากการศึกษาข้อความข่าวส าคัญของหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง*(MGR Online, 2547)
เปิดเผยถึงกรณีเหตเุกิดท่ีบ้านปราณีวา่มีการร้องเรียนเร่ืองเด็กผู้หญิงสองคนถกูลงโทษเหตเุพราะมี
เพศสมัพนัธ์กัน เด็กถูกลงโทษด้วยการบงัคบัให้แสดงท่าทางการมีเพศสมัพนัธ์ระหว่างผู้หญิงกับ
ผู้หญิงต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี กรณีนีถื้อเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ภายใต้สิ่งท่ีเราเคย
พดูๆกนัวา่ “สงัคมไทยยอมรับคนรักเพศเดียวกนั ไม่เคยรังเกียจ” 

เร่ืองนีอ้ยู่ระหว่างการตัง้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีดงักลา่วอธิบดีกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กมองวา่ การร้องเรียนเกิดขึน้เพราะ ความขดัแย้งระหวา่งข้าราชการผู้ใหญ่อย่างไร
ก็ตาม ไม่วา่การร้องเรียนจะมาจากเหตใุด สิง่ท่ีต้องตระหนกัถึงคือ ความผิดของเด็กอยูต่รงไหน จึง
ต้องถูกลงโทษเยี่ยงนัน้ฉะนัน้จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อมิให้เกิดการใช้อ านาจละเมิดเด็กในสถาน
พินิจฯเพียงเพราะอคติของผู้ มีอ านาจได้อีก 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 มาตรา 30 ระบุว่า‘บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกนัชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการ
เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา 



122 

เพศ อายุ สถานภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความ
เช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนญู จะกระท ามิได้’ 

ในทางการแพทย์ เม่ือปี พ.ศ.2516 สมาคมจิตวิทยาแหง่อเมริกาประกาศถอดถอนการเป็น
คนรักเพศเดียวกัน ออกจากบญัชีรายช่ือความผิดปกติทางจิตและในประเทศไทยเราเม่ือปี 2545 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้มีจดหมายรับรองทางวิชาการตามหลักขององค์การ
อนามัยโลก โดยให้เอาลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างคนเพศเดียวกันออกจากกลุ่มท่ีมีความ
ผิดปกติทางจิต สิ่งเหล่านีล้้วนเป็นมาตรฐานและหลกัในการจัดการทางสงัคมให้มนุษย์ทุกคน
สามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมได้อย่างมีพืน้ท่ี และได้รับการเคารพศักด์ิศรี เคารพความแตกต่าง
หลากหลายขณะท่ีสงัคมไทยพยายามเน้นให้เห็นว่า การเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์เป็นเร่ือง
ส าคญั มีสถาบนัวิชาการทาง การแพทย์ยืนยนัวา่ รักเพศเดียวกนัไม่ใช่ความผิดปกติ 

แต่ทว่า กรอบความคิด ความเช่ือเก่า ๆ กลบัยงัเป็นคุกขงัความคิดคนในสงัคม ท าให้ผู้ ใช้
อ านาจรัฐยงัคงใช้ ความรู้และความเช่ือเก่า ๆ เข้ามาจดัการตอ่คนรักเพศเดียวกัน จากพืน้ฐานของ
อคติและความหวาดกลวั จนขาดการตระหนกัถึงการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดและเลอืกปฏิบติั ตามมาในท่ีสดุ 

ปรากฏการณ์ท่ีผ่านมา ทัง้กรณีมหาวิทยาลยัราชภฏัเคยออกกฎห้ามรับนกัศกึษาท่ีรักเพศ
เดียวกนัเข้าเรียนครู (สมชาย ปรีชาศิลปกลุ, 2555) กรณีกรมประชาสมัพนัธ์ห้ามคนรักเพศเดียวกนั
ออกโทรทศัน์ ลา่สดุการลงโทษเด็กในบ้านปราณี และกรณีกระทรวงวฒันธรรม 

ทัง้หมดเป็นการเดินซ า้รอยประวติัศาสตร์เร่ืองการจดัพืน้ท่ีให้กบัคนรักเพศเดียวกนัของรัฐ
ซึ่งหากเรายงัติดอยู่กับความคิดความเช่ือเก่า ๆ ล้าหลงัโดยปราศจากการตัง้ค าถาม และเรายัง
ยอมรับการใช้อ านาจท่ีปราศจากความรู้ แม้จะบอกวา่เราเช่ือวา่ ‘มนษุย์ทกุคนมีคณุคา่และศกัด์ิศรี
เท่าเทียมกัน’ แต่ลกัษณะการเลือกปฏิบัติดังกล่าวยงัไม่หมดไปจากสงัคมไทย เพราะยังมีกรณี
ใหม่ๆท่ีเป็นปัญหาให้พบเห็นได้อยา่งตอ่เน่ือง และวิธีการแก้ไขก็มีหลากหลายวิธีการแตกตา่งกันไป 
เช่นการออกกฎหมายสมรสของคนรักเพศเดียวกัน ก็เป็นการแก้ไขปัญหาในรูปแบบหนึ่งท่ีคาดวา่
จะช่วยลดปัญหาดงักลา่วลงได้ 

 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%CA%C1%AA%D2%C2%20%BB%C3%D5%AA%D2%C8%D4%C5%BB%A1%D8%C5&sa.x=0&sa.y=0#938
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4.1.2 กลุ่ม / ชมรม ที่มีบทบาท 
กลุม่ และชมรมท่ีมีบทบาท การด าเนินการเพื่อแก้ปัญหา มีทัง้ในสว่นของภาคประชาชน 

ภาครัฐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการด าเนินการของภาครัฐและภาคเอกชนท่ี
เก่ียวข้อง 

 หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีสว่นริเร่ิมในการผลกัดนันโยบายและกฎหมายเพื่อให้
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เช่น กระทรวงกลาโหม ส านกังาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้ สงูอาย ุผู้พิการ
และความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สมาคมฟา้สรุ้ีงแหง่ประเทศไทย และเครือขา่ยความหลากหลายทางเพศ 
ได้แก่ กลุม่เกย์การเมืองไทย กลุม่สะพาน องค์บางกอกเรนโบว์ กลุม่บ้านสีม่วง กลุม่ซิสเตอร์  กลุม่
เพื่อนพนกังานบริการ  กลุม่แสงจากใจ  กลุม่สายรุ้งโรงพยาบาลโพธาราม มูลนิธิอัญจารี สมาคม
ฟ้าสีรุ้ง เครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ กองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิของบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ โครงการเพื่อนชายเพื่อชายรุ่นใหม่ใสใ่จสขุภาพใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบและ
ปลอดภยั โดยมีการจดัประชุมหารือและสร้างความเข้าใจกบัสงัคมมาเป็นระยะ ๆ โดยตลอด 

การด าเนินงานของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการด้านสง่เสริมโอกาสและ

ความเสมอภาค ประกอบด้วย นกัวิชาการ นกักฎหมาย นกัวิจยั ผู้ เช่ียวชาญด้านอนามยัเจริญพนัธ์ุ 
นักสิทธิมนุษยชน ท าหน้า ท่ีสร้างความเข้าใจเ ก่ียวกับการส่ง เสริมและคุ้ มครองสิท ธิ
มนุษยชน  รวมทัง้ตรวจสอบกรณีร้องเรียนท่ีมีการละเมิดสิทธิของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศ โดยประสานความร่วมมือและท างานร่วมกับเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากการร้องเรียน การจัดสมัมนาระดมความ
คิดเห็น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการป้องกันและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้สรุป
บทเรียนในการแก้ไขปัญหา การจดัท าข้อเสนอแนะตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อร่วมกนัแก้ไขปัญหา 
รวมทัง้การศึกษาวิจัย ท่ีเน้นประเด็นสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
มาตรการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาการเลอืกปฏิบติัตอ่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
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4.1.3 กลุ่มชุมชนของบุคคลที่มีความรักเพศเดียวกัน  
การศกึษาเร่ืองกลุม่ชุมชนของบุคคลท่ีมีความรักเพศในสงัคมไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาให้

ความสนใจการศึกษาใน 2 ลกัษณะ คือ หนึ่งศึกษาวาทกรรมทางสงัคมท่ีกดทับกลุ่มคนรักเพศ
เดียวกนั(เกย์ ทอมดี ้เลสเบีย้น) และกลุม่คนข้ามเพศ(กะเทย สาวประเภทสอง)และสองการศึกษา
วิธีการสร้างอตัลกัษณ์และวิถีชีวิต”โดย (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) นกัวิชาการศูนย์มานุษยวิทยา   
สิรินธร ได้มีการอธิบายถึงกลุ่มชุมชนของบุคคลท่ีมีความรักเพศเดียวกันหรือเพศนอกกรอบไว้
ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ซึง่มีผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

การศกึษาเพศนอกกรอบในสงัคมไทยในช่วง 10 ปีท่ีผา่นมาสนใจการศึกษาใน 2 ลกัษณะ 
คือ หนึง่ศกึษาวาทกรรมทางสงัคมท่ีกดทบักลุม่คนรักเพศเดียวกัน(เกย์ ทอมดี ้เลสเบีย้น) และกลุม่
คนข้ามเพศ(กะเทย สาวประเภทสอง) โดยชีใ้ห้เห็นวา่สงัคมพยายามตีตราและแบ่งแยกคนเหลา่นี ้
ออกจากผู้ชายผู้หญิง และผลติซ า้มายาคติเร่ือง “ความเบี่ยงเบนทางเพศ” และ “เพศผิดธรรมชาติ” 
ประกอบกบัทศันคติท่ีเช่ือวา่พฤติกรรมของคนรักเพศเดียวกนัและคนข้ามเพศจะน าไปสูปั่ญหาทาง
สงัคมและความเสือ่มเสยีทางศีลธรรม สง่ผลให้กลุม่คนเพศนอกกรอบไม่ได้รับความเท่าเทียมและ
สิทธิทางสงัคม การศึกษาแนวท่ีสอง เป็นการศึกษาวิธีการสร้างอตัลกัษณ์และวิถีชีวิต โดยการน า
ประสบการณ์ของกลุม่คนเพศนอกกรอบทัง้หลายมาอธิบายเพื่อท าให้สงัคมเกิดความเข้าใจวา่คน
เหลา่นีต้้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคและอคติทางสงัคมอย่างไรบ้าง และในเวลาเดียวกันก็มีการ
ชีใ้ห้เห็นความแตกต่างหลากหลายของอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและเพศวิถีของคนเหล่านี ้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดวฒันธรรมกลุม่ย่อยทางเพศท่ีต่างไปจากผู้หญิงและผู้ชาย เพื่อท่ีจะท าให้สังคมตระหนกั
ถึงศกัด์ิศรีในความเป็นมนษุย์ของกลุม่คนรักเพศเดียวกนัและคนข้ามเพศ 

การก่อตวัของกลุม่วฒันธรรมของเพศนอกกรอบระหว่างการข้ามเพศและการเสน่หาใน
เพศเดียวกันมีสว่นท่ีเช่ือมโยงกันและสว่นท่ีตา่งกัน ในคณุลกัษณะแบบเพศชาย การข้ามเพศแบบ
กะเทยอาจมาพร้อมกับความเสน่หาในเพศเดียวกนั สว่นในคุณลกัษณะแบบเพศหญิง อาจไม่พบ
เห็นการข้ามเพศท่ีชัดเจนเท่ากับกะเทยแต่จะเป็นการแสดงความเสน่หาท่ีผู้หญิงมีต่อกัน ในกลุม่
ผู้ ชายท่ีมีความปรารถนาในเพศเดียวกันก็ไม่จ าเป็นต้องมีพฤติกรรมข้ามเพศแบบกะเทย ดังนัน้ 
พรมแดนของเพศนอกกรอบจึงไม่ได้เป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน หากแตมี่สว่นร่วมและสว่นตา่งภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีหลากหลาย เราไม่สามารถขีดเส้นพรมแดนของการข้ามเพศออกจากความเสนห่า
ในเพศเดียวกนัได้อยา่งชดัเจน แตเ่ส้นแบง่นีจ้ะปรากฎขึน้ภายใต้การนิยามความหมายของบุคคลท่ี
ต่อรองกับการแสดงอารมณ์และตวัตนทางเพศ ก่อนท่ีจะมีค าว่าเกย์ เลสเบีย้น ทอมดี ้สงัคมไทย
เข้าใจเพศนอกกรอบจากการแสดงพฤติกรรม เช่น การเลน่เพื่อน/เลน่สวาท ซึ่งได้อธิบายไว้ก่อน
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หน้านี ้พฤติกรรมทางเพศเหลา่นีมิ้ใช่สิ่งท่ีบ่งชี ้ “อตัลกัษณ์” ในความหมายปัจจุบนั ผู้ชายท่ีมีความ
เสน่หาในเพศเดียวกันในอดีตจึงไม่สามารถตัดสินได้วา่เขามีอตัลกัษณ์เกย์ เช่นเดียวกับผู้หญิงท่ีมี
ความเสนห่าในเพศเดียวกนัก็ไม่สามารถใช้ค าวา่เลสเบีย้นหรือทอมดีเ้ป็นค าเรียกอตัลกัษณ์ 

จากการศกึษาของผู้ เขียนพบว่ากลุม่วฒันธรรมกะเทยจะปรากฎตวัในช่วงเวลาพิเศษ เช่น 
งานร าวง งานวัด งานเทศกาล งานประกวด ในช่วงท่ีสังคมไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็น
ระบอบประชาธิปไตย หรือหลงัทศวรรษ 2470 เป็นต้นมา เวทีร าวงทัง้หลายจะมีกะเทยมารวมตวั
กัน แต่ละคนจะแข่งกันแต่งตวัสวย บางคนเป็นนางร าวงท่ีผู้ ชายจะเลือกมาเป็นคู่ร าวง (นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ, 2553) อธิบายว่าในเวทีร าวงจะใช้กะเทยเป็นนางร า เพราะหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีผู้ชายจะ
ทะเลาะวิวาทเม่ือแยง่นางร าผู้หญิง เม่ือนางร าเป็นกะเทย ปัญหาทะเลาะวิวาทของผู้ชายก็จะหมด
ไป วฒันธรรมกะเทยจึงค่อยๆเติบโตเกิดขึน้พร้อมกับความบันเทิงสนุกสนานและความสวยงาม
แบบสมัยใหม่ ในแง่นีเ้ราอาจพบว่าเวทีร าวงจะเป็นพืน้ท่ีทางสงัคมท่ีกะเทยทัง้หลายจะมาพบปะ
สังสรรค์กัน พืน้ท่ีท่ีไม่เป็นทางการอย่างเวทีร าวงหรือประกวดกะเทยจึงไม่ปิดกัน้การแสดง
พฤติกรรมข้ามเพศและความเสนห่าในเพศเดียวกนั 

ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นไปได้ท่ีกลุ่มชุมชนของสาวประเภทสอง จะเติบโตผ่านพืน้ท่ีบริโภค
สมยัใหม่ เช่น การเป็นนางโชว์ การแสดงคาบาเร่ต์ เป็นแดนเซอร์ รวมทัง้ในธุรกิจความงามทัง้หลาย 
ตัง้แต่ช่างแต่งหน้า ช่างท าผม ช่างตดัเย็บเสือ้ผ้า พืน้ท่ีบริโภคสมัยใหม่เหลา่นีเ้อือ้ให้การสร้างอัต
ลกัษณ์ของกะเทยเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีอัตลกัษณ์ของสาวประเภทสอง ซึ่งหมายถึงวฒันธรรม
กะเทยโน้มเอนเข้าหาการแสดงความเป็นผู้หญิงอย่างเข้มข้น เพราะการมีรูปร่างหน้าสวยแบบ
ผู้หญิง หรือมากกว่าผู้หญิงจะช่วยให้สงัคมยอมรับลกัษณะข้ามเพศของกะเทยได้มากขึน้ และ
ปัจจุบนัสาวประเภทสองท่ีสวยแบบผู้หญิงจะได้รับการยอมรับมากกวา่ผู้ ท่ียงัคงมีรูปร่างแบบผู้ชาย 
พฒันาการของวฒันธรรมกะเทยจึงไม่ได้น ามาซึ่งการสร้างสงัคมเท่านัน้ แต่ยงัน าความแตกต่าง
ของอตัลกัษณ์มาสูส่งัคมกะเทยด้วย เราจึงต้องท าความเข้าใจวา่พฤติกรรมข้ามเพศของกะเทยจะมี
ความหมายเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมท่ีเป็นความก ากวมคร่ึงๆกลางๆ ไปสูค่วามหมายของการเป็น
ความสวยงามแบบผู้หญิง ในแง่นีส้ะท้อนให้เห็นว่าเพศภาวะแบบผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีกะเทยปรารถนา 
เป็นสิง่ท่ีถกูให้คณุคา่เหนือกวา่เพศภาวะแบบก ากวม กะเทยหลายคนจึงไม่นิยามตนเองเป็นกะเทย 
แตจ่ะเรียกตวัเองวา่ “สาวประเภทสอง” หรือ “ผู้หญิงข้ามเพศ” 

ในด้านกลุ่มทางการเมืองของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ตัวอย่างได้แก่  กลุ่มท่ีเรียก
ตวัเองวา่สมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ในปี 2553 (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2556) กลุม่นี ้
สนใจเร่ืองสิทธิของกะเทยท่ีต้องการใช้ชีวิตแบบผู้หญิง และนิยามตนเองเป็นผู้หญิงข้ามเพศ การ
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ท างานของสมาคมฯนีจ้ึงให้ความส าคญักับการคุ้มครองทางกฎหมายแก่ผู้หญิงข้ามเพศในด้าน
สขุภาพ การรับฮฮร์โมน การผา่ตดัแปลงเพศ การประกอบอาชีพ และการสง่เสริมคณุภาพชีวิต โดย
มุ่งหวังว่าผู้หญิงข้ามเพศจะได้รับความเท่าเทียมเหมือนกับผู้หญิงและผู้ ชาย และไม่ถูกดูหม่ิน
เหยียดหยามจากสงัคม  

กลุม่ชุมชนชายรักชายในสงัคมไทย จากการศกึษาของ Jackson (1995) และนฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ (2553) พบว่าเร่ิมก่อตวัเป็นรูปเป็นร่างในช่วงทศวรรษ 2500 เห็นได้จากการเกิดขึน้ของบาร์
เกย์ในกรุงเทพฯ และในคอลมัน์ชีวิตเศร้าชาวเกย์ของโก้ปากน า้ ในนิตยสารแปลก ท่ีตอบจดหมาย
ให้กับกะเทยและคนรักเพศเดียวกัน ต่อมาเม่ือเกิดนิตยสารเกย์ เช่น มิถุนา นีออน มรกต ในช่วง
ปลายทศวรรษ 2520 การสร้างส านึกร่วมและการตระหนกัถึงอัตลกัษณ์เกย์ก็แจ่มชดัภายใต้นิยาม 
“ชาวดอกไม้” “ชาวสีม่วง” แต่ค าว่า “เกย์” จะกลายเป็นค าท่ีแพร่หลายท่ีผู้ ชายท่ีเสน่หาในเพศ
เดียวกนัน าไปเรียกตวัเอง ประกอบกบัการเติบโตของบาร์เกย์ในยา่นสะพานความ ประดิพทัธ์ และ
สีลมในช่วงต้นทศวรรษ 2530 ท าให้เกย์จ านวนมากได้แสดงตวัตนและปลดปลอ่ยความต้องการ
ทางเพศ รวมทัง้การเกิดขึน้ของซาวนา่ซึ่งกลายเป็นพืน้ท่ีบริโภคใหม่ของเกย์ในกรุงเทพฯ ซาวนา่ท า
ให้เกย์ได้รู้จกัเพื่อนและคนรักและท าให้เกิดเครือขา่ยเกย์ท่ีนดักันไปเท่ียวตามบาร์ ผบั ดิสโก้เธค คา
ราโอเกะของชาวเกย์ จนถึงช่วงทศวรรษ 2540 อินเตอร์เน็ตกลายเป็นพืน้ท่ีใหม่ท่ีท าให้การ
ติดต่อสื่อสารของเกย์รุ่นใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วและในทศวรรษ 2550 สมาร์ทโฟนและโซเชียล
มีเดียก็เข้ามาเป็นเคร่ืองมือสือ่สารของชาวเกย์แบบตลอด 24 ชัว่โมง สือ่ชนิดนีส้ร้างเครือขา่ยเกย์ท่ี
กว้างขวางและขยายออกไปทัว่ภมิูภาค 

 ในแง่วฒันธรรม เราจะเห็นวา่เม่ือมีบาร์เกย์ ซาวน่าเกย์ ผบัเกย์ นิตยสารเกย์ เว็บไซต์เกย์ 
แอฟฟลเิคชัน่เกย์ แฟนเพจเกย์ การบริโภคของเกย์ก็ด าเนินไปอยา่งตอ่เน่ืองโดยมีการน าเอาความ
เป็นชาย สรีระเพศชาย รูปร่างผู้ชายมาเป็นสินค้าทางเพศ ไม่น่าแปลกท่ีการแสดงกามารมณ์ของ
เกย์จะต้องมีเรือนร่างของเพศชายเป็นท่ีรองรับ เม่ือการบริโภคของเกย์มีการแข่งขันเพิ่มมากขึน้ 
การน าเอาเรือนร่างชายมาเป็นสินค้าก็มีความเข้มข้นมากขึน้เร่ือย ๆ เกย์จ านวนมากจึงให้คุณค่า
กบัการแสดงออกแบบผู้ชายหรือ “เป็นแมน” ในขณะท่ีการแสดงความเป็นหญิงหรือ “เป็นสาว” จะ
ถกูลดคณุคา่ลง เพราะไม่ได้สร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจและไม่ช่วยให้เกิดการสร้างความสมัพนัธ์เชิง
พิศวาส เรือนร่างผู้ชายจึงเปรียบเป็นสญัลกัษณ์ของการสร้างอัตลกัษณ์เกย์และความเสน่หาทาง
เพศ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหลา่นีคื้อปรากฎการณ์ของวฒันธรรมเกย์ในเมืองท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ 
รูปแบบการด ารงชีวิตของเกย์ในเมืองอาจเป็นรูปแบบกระแสหลกัท่ีสงัคมรับรู้และเข้าใจได้ แต่เรา
ไม่คอ่ยเห็นชีวิตของผู้ชายในท้องถ่ินท่ีมีความเสน่หาคนเพศเดียวกันอยา่งชดัเจน วฒันธรรมเกย์จึง
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อาศัยความเป็นเมืองและการบริโภคสินค้าเพื่อท่ีจะด ารงลกัษณะการใช้ชีวิตแบบเกย์ให้ด าเนิน
ตอ่ไป 

  ในแงก่ารเมือง การเคลือ่นไหวทางสงัคมของเกย์ไทยเร่ิมต้นจากประเด็นสขุภาพ โดยในปี 
2532 นที ธีระโรจนพงษ์ ได้สร้างกลุม่ละครเส้นสีขาวและตัง้กลุม่ภราดรภาพยบัยัง้โรคเอดส์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้โรคเอดส์ในสถานประกอบการของชาวเกย์ ซึง่นทีมีความพยายามท่ีจะ
สร้างสมาคมเกย์ขึน้โดยการเขียนคอลมัน์ในนิตยสารมิถุนา โดยพูดถึงการเรียกร้องสิทธิและการ
สร้างการยอมรับจากสงัคม ทัง้นีมี้การใช้ค าว่า “กุลเกย์” เพื่อบ่งบอกว่าเกย์ก็สามารถท าตัวเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ แต่ค าว่ากุลเกย์ไม่ได้เป็นท่ีแพร่หลาย
เพราะผู้ชายจ านวนมากไม่ได้เปิดเผยตวัเป็นเกย์ ส านึกร่วมในอัตลกัษณ์เกย์จึงไม่ชัดเจนในการ
เคลื่อนไหวเชิงการเมือง ต่อมาในปี 2542 กมลเศรษฐ์ เก่งการเรือ ได้ร่วมมือกับเพื่อนๆตัง้กลุม่
เส้นทางสายรุ้ง ซึง่ตอ่มาเปลีย่นเป็นสมาคมฟา้สรุ้ีงแหง่ประเทศไทย และในปี 2545 มีการตัง้องค์กร
บางกอกเรนโบว์ ทัง้สององค์กรนีท้ างานรณรงค์ให้ความรู้โรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ ท่ี
ปลอดภยัในชุมชนเกย์ รวมทัง้ท างานในประเด็นเก่ียวกบัการละเมิดสทิธิของเกย์ กะเทย เลสเบีย้น 
และสง่เสริมให้สือ่น าเสนอภาพลกัษณ์เชิงบวกแก่คนกลุม่นี ้

กลุม่ชุมชนของหญิงรักหญิง Megan (2008, 2011) อธิบายว่าหญิงรักหญิงในสงัคมไทย
สมัยใหม่นิยามตวัเองเป็นทอมกับดี ้ทอมหมายถึง ผู้หญิงท่ีแสดงท่าทางเหมือนผู้ชายและแสดง
ความรักกับผู้ หญิง ส่วนดีห้มายถึง  ผู้ หญิงท่ีแสดงความเป็นหญิงแต่สนใจเพศเดียวกัน 
ความสมัพนัธ์ดงักลา่วนีว้างอยูบ่นเร่ืองเพศภาวะ หรือการแสดงบทบาทหญิงชายโดยทอมจะแสดง
ความเป็นชาย (ฝ่ายรุก) และดีจ้ะแสดงความเป็นหญิง(ฝ่ายรับ) ความสมัพนัธ์ลกัษณะนีค้ล้ายกับคู่
ชายหญิงท่ีเป็นรักต่างเพศ แต่ Sinnott, Megan อธิบายว่าสิ่งท่ีท าให้คู่ทอมดีต้่างไปก็คือ ทอมจะ
เป็นฝ่ายปรนเปรอความสุขทางเพศให้กับดี ้ซึ่งต่างจากชายไทยท่ีมีเซ็กส์กับผู้หญิงท่ีไม่สนใจว่า
ผู้หญิงคนนัน้จะมีความสขุหรือถึงจุดสดุยอดหรือไม่ การศึกษานีท้ าให้เข้าใจว่าความสมัพนัธ์ของ
ทอมดีจ้ะมีการแสดงออกท่ีต่างไปจากบรรทดัฐานรักต่างเพศแต่ยังคงอาศยัวิธีคิดเร่ืองเพศภาวะ
ชายหญิงเป็นท่ีอ้างอิงเพื่อท่ีจะต่อเติมความหมายใหม่ ๆ ให้กับความสัมพันธ์แบบคนรักเพศ
เดียวกัน (Sinnott, 2008:  143) ความสัมพันธ์ของหญิงรักหญิงจึงให้ความสนใจต่ออารมณ์
ความรู้สกึและเป็นเร่ืองสว่นตวั ซึง่ตา่งไปจากคูส่มัพนัธ์ของเกย์และกะเทย 

อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์แบบหญิงรักหญิงไม่ได้เจริญงอกงามบนวัฒนธรรมบริโภค
เหมือนกับความสมัพนัธ์ของเกย์ หากแต่ผู้หญิงไทยจ านวนมากท่ีมีความเสน่หาในเพศเดียวกนัจะ
ให้ความส าคญักับความรักและความเข้าใจ ผู้หญิงท่ีพบเจอคนท่ีเข้าใจถึงแม้จะเป็นเพศเดียวกัน 
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ผู้หญิงก็พร้อมจะคบเป็นเพื่อนหรือพฒันาความสมัพนัธ์ไปเป็นคนรัก นอกจากนัน้ พืน้ท่ีทางสงัคมท่ี
ผู้หญิงมีน้อยกวา่ชาย ท าให้การใช้เวลาสว่นใหญ่ของผู้หญิงจะหมดไปกบัภาระหน้าท่ีในครอบครัว
หรือการเรียนหนงัสือ ประสบการณ์ของการอยู่ในครอบครัวจึงมีผลท าให้ความสมัพนัธ์กับคนเพศ
เดียวกันวางอยู่บนการสร้างความรักและมิตรภาพ  ตัวอย่างพืน้ท่ีชุมชนกลุ่มหญิงรักหญิงใน
เว็บไซต์ เช่น กลุม่ Leslanice กลุม่สะพาน กลุม่ Atlovelady กลุม่บ้านทอมดี ้เป็นต้น กลุม่เหลา่นี ้
จะมีการนัดพบปะสงัสรรค์จัดงานปาร์ตี ้จัดกิจกรรมในหมู่สมาชิกเป็นระยะๆ กลุ่มเหล่านีย้ังมา
พร้อมกับความหลากหลายในการนิยามความเป็นตวัตนทางเพศ เช่น ทอมวนัเวย์ ทอมทูเวย์ ทอม
ปากแดง ทอมเกย์ สาวห้าว สาวหลอ่ ฯลฯ โดยไม่จ าเป็นต้องยดึติดกบัความเป็นทอมดีแ้บบเดิมๆ 

ในแง่การเมือง ในปี 2529 ตวัอย่างส าคญั เช่นการเกิดกลุม่อัญจารี ซึ่งเป็นกลุม่ท่ีท างาน
ด้านสทิธิและริเร่ิมค าวา่ “หญิงรักหญิง” เพื่อใช้เป็นอตัลกัษณ์ทางเพศของผู้หญิงท่ีมีความเสนห่าใน
เพศเดียวกนั แตก่ลุม่อญัจารีท างานในลกัษณะสว่นตวัไม่เปิดเผย เพราะสมาชิกบางคนไม่ต้องการ
แสดงตวัตน กิจกรรมสว่นใหญ่จึงเป็นการผลิตสิ่งพิมพ์ช่ืออญัจารีสาร ซึ่งจะน าเสนอประสบการณ์
ชีวิตของหญิงรักหญิง บทกลอน เร่ืองสัน้ บทความวิชาการท่ีเก่ียวกบัสทิธิของเลสเบีย้น เป็นต้น  

กลุ่มชุมชนทางวัฒนธรรมของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ นัน้มีพืน้ท่ีของตัวเอง มี
เป้าหมายของตวัเอง และมีวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะของตวัเอง และภายในกลุม่ของพวกเขาก็ยงัมี
ความแตกต่างปรากฎอยู่ ท าให้กลุม่เกย์ กะเทย ทอมดี ้ไม่ได้เป็นเนือ้เดียวกัน กลุม่ท่ีท างานเชิง
การเมืองก็ไม่ได้เป็นกระบอกเสียงโดยตรงของกลุม่เกย์ กะเทย ทอมดี ้หากแต่เป็นกลุม่ท่ีท างาน
ภายใต้ข้อจ ากัดทัง้แหล่งเงินทุน ความแตกต่างของชนชัน้ ไลฟสไตล์ การศึกษา ประสบการณ์ 
เงื่อนไขเหลา่นีท้ าให้การขบัเคลือ่นเชิงการเมืองของแต่ละกลุม่มิได้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ยกเว้น
การร่วมมือภายใต้กิจกรรมบางอย่าง เช่น รณรงค์เร่ืองสิทธิมนุษยชน การต่อต้านการรังเกียจคน
ข้ามเพศและรักเพศเดียวกัน การจดทะเบียนคู่ชีวิตของคนรักเพศเดียวกัน เป็นต้น แต่กิจกรรม
เหลา่นีค้่อนข้างรับอิทธิพลมาจากขบวนการเคลื่อนไหวของสิทธิเกย์เลสเบีย้นในตะวนัตก ซึ่งผ่าน
เข้ามาทางองค์กรพฒันาเอกชนระหว่างประเทศ เช่น USAID, The International Lesbian, Gay, 
Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) เป็นต้น ปรากฎการณ์นีเ้ห็นชัดเจนมากขึน้
ในช่วงทศวรรษ 2550 เม่ือเกย์ กะเทย ทอมดีท่ี้เป็นชนชัน้กลางซึง่กล้าเปิดเผยตวัตนมากขึน้ มีความ
มั่นใจมากขึน้และรับรู้ข่าวสารในองค์กรเกย์ เลสเบีย้นและคนข้ามเพศในตะวันตกมากขึน้ คน
เหลา่นีจ้ะมีบทบาทส าคญัในการท างานเชิงการเมือง เช่น การน าแนวคิดเร่ืองสิทธิมนุษยชนและ
ความเป็นพลเมืองมาใช้ขบัเคลือ่นเพื่อเรียกร้องสทิธิทางสงัคม บทบาทของแกนน าเหลา่นีอ้าจท าให้



129 

เกิดสิ่งท่ีเรียกว่า “การชีน้ าโดยปัญญาชนคนชัน้กลาง” ซึ่งมีอ านาจในการสร้างกระแสและสร้าง
ความสนใจจากสือ่มวลชนและสาธารณะ 

จากการศกึษาภาคสนาม ยงัได้ทราบถึงข้อมลูเชิงพืน้ท่ีท่ีมีการรวมกลุม่ของบุคคลท่ีรักเพศ
เดียวกัน ในรูปแบบของการจัดตัง้สมาคมท่ีเป็นทางการ ตวัอย่างเช่น สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศ
ไทย ,สมาคมสตรีข้ามเพศแพ่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุม่ชุมชนท่ีใช้เป็นสื่อกลางเพื่อรวมตวั
ประกอบกิจกรรมการส่งเสริมสิทธิของคนในกลุ่มในรูปแบบต่างๆทัง้ท่ีเป็นทางการ หรือไม่เป็น
ทางการ หรือในพืน้ท่ีชุมชนเขตกรุงเทพฯ จะมีย่านชุมชนท่ีเป็นแหลง่สถานบันเทิง ท่ีเป็นสถานท่ี
ส าหรับการรวมตวัเพื่อสงัสรรค์ของกลุม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่ ยา่นพืน้ท่ีสลีม        เขต
บางรัก กรุงเทพฯ จะมีเป็นแหล่งสงัสรรค์ของกลุ่มชายรักชาย ซึ่งสถานบันเทิง และเป็นสถานท่ี
เฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียง หรือพืน้ท่ีเขตเมืองพทัยา จ.ชลบุรี จะมีกลุม่ชุมชนของผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศ ได้แก่กลุม่สาวประเภทสอง ,สตรีข้ามเพศ หลายแหง่ ซึง่รวมตวัประกอบ
ธุรกิจเพื่อการบนัเทิงอนัเป็นท่ีรู้จักเป็นอยา่งมากทัง้ในและต่างประเทศ เช่น โรงละครทิฟฟาน่ีโชว์ ,
โรงละครมิโมซา่ เป็นต้นโดยพืน้ท่ีชุมชนดงักลา่ว เป็นการรวมกลุม่ของบุคคลผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศ เพื่อกิจกรรมการสร้างงานสร้างรายได้และมีรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เป็นท่ียอมรับ
จากประชาชน ซึ่งประกอบธุรกิจท่ีถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนีก้ลุ่มชุมชนของผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศยงัได้มีการกระจายตวัอยูท่ัว่ทัง้ประเทศไทยในอีกหลายแหง่ 

 
4.1.4 ปัญหาในการด าเนินชีวติ 
จากการศึกษาปัญหาในการด าเนินชีวิตของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีตวัอย่าง

กรณีสถานการณ์เกิดขึน้จริงเพื่อเป็นตวัอย่างการอธิบายปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการด าเนินชีวิตของผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศดงัตอ่ไปนี ้

4.1.4.1 กรณีปัญหาในการสมคัรเข้าท างาน มกัถกูปิดปัน้ทางเลอืกในการ
ประกอบอาชีพ 

กรณีเช่นสาวประเภทสอง เม่ือสมคัรงานแล้วมกัไม่ถกูเรียกตวั เม่ือสง่ใบสมคัรและ
ประวติัไปตามบริษัทตา่ง ๆ โอกาสถกูเรียกตวัไปสมัภาษณ์มีน้อยกวา่คนทัว่ไป เม่ือได้งานท าก็จะได้
ค่าแรงต ่า ทางออกท่ีท าได้คือ การส่งใบสมัครงานไม่ใส่ค าน าหน้าช่ือ จนเม่ือมีการเรียกไป
สมัภาษณ์ มกัจะถกูกระท าให้เป็นตวัตลกในการสมัภาษณ์งาน หลายคนสมัครงานกบับริษัทธุรกิจ
โดยทัง้ในประเทศไทยและบริษัทระหว่างประเทศ เม่ือถูกเรียกตวัไปสมัภาษณ์จนผ่านแล้ว   แต่ก็
ต้องเจอปัญหาเม่ือมีการตรวจสอบเอกสาร เพราะตรวจสอบพบวา่ มีค าน าหน้าช่ือเป็น “นาย” ไม่ใช่
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นางสาว ท าให้ไม่รับเข้าท างาน ถือเป็นการปิดกัน้โอกาสในการท างาน เพียงเพราะมีค าน าหน้าไม่
ตรงกบัเพศท่ีเปลีย่นแปลงไป ท าให้กะเทยบางคน แม้จะมีการศกึษาสงู แตก็่หางานท าไม่ได้ เพราะ
คนทัว่ไปมองว่า กะเทยท างานได้ในบางอาชีพเท่านัน้ เช่น เต้นคาบาเร่ หรือขายบริการทางเพศ 
เม่ือสถานการณ์บีบคัน้ ท าให้กะเทยบางคนก็ต้องเข้าสูก่ระบวนการขายบริการทางเพศในท่ีสดุ  

หลายครัง้มีกรณีถูกปิดกัน้โอกาสในการประกอบอาชีพบางอย่าง เช่น อาชีพ
แอร์โฮสเตส ท่ีรับเฉพาะคนท่ีเป็นผู้หญิง ขณะท่ีกะเทยบางคนมีความสามารถ เคยไปสมัครสอบ 
และผ่านการสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่สามารถจะท างานได้ เพราะบัตรประชาชนเป็นนาย ไม่ใช่
นางสาว บางคนต้องปลอมเอกสารว่าเป็นหญิงเพื่อให้ได้ท างาน หรือต้องตัดสินใจไม่ไปตรวจ
ร่างกายเพราะยงัไม่ได้แปลงเพศ   

4.1.4.2 กรณีปัญหาการท าหนงัสอืเดินทางไปตา่งประเทศ (พาสปอร์ตและวีซา่) 
การท่ีเจ้าหน้าท่ีพยายามบังคับให้กะเทยหรือคนข้ามเพศ(Transgender) ต้อง

แต่งตวัแบบผู้ชายในกระบวนการในการท าพาสปอร์ต เช่น บงัคบัใสสู่ทผู้ชาย ต้องรวบผม ให้ล้าง
หน้าท่ีแตง่ไว้ออก เพื่อถ่ายรูปและใบหน้ามีความสอดคล้องกบัค าวา่ “นาย” หรือ “Mr.”ตามเอกสาร 
ท าให้คนท่ีเป็นกะเทย หรือคนข้ามเพศ (Transgender) รู้สกึว่า ตนเองถูกลดคุณค่าของ ศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนษุย์ลง เพราะไม่สามารถยืนยนัความเป็นตวัตนของตนเองได้  

ในการเดินทางหลาย ๆ ครัง้ เม่ือมีการตรวจพาสปอร์ตท่ีต้องถ่ายรูปให้มีลกัษณะ
ของผู้ชาย ท าให้ถกูเจ้าหน้าเพ่งเลง็ เพราะมีลกัษณะไม่ตรงตามเพศในเอกสาร และสงสยัวา่ มีการ
ปลอมเอกสาร สาวประเภทสองท่ีท าพาสปอร์ตในเมืองไทย เม่ือต้องเดินทางไปต่างประเทศมัก
ประสบปัญหาเร่ืองการเช็คพาสปอร์ต เม่ือเข้าหรือออกในประเทศต่าง ๆ เน่ืองจาก เจ้าหน้าท่ี
(Immigration) ของแต่ละประเทศมักสงสยัว่า บุคคลนีเ้ป็นหญิงหรือชายกนัแน่ เป็นตวัจริงหรือไม่ 
ท าให้ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบและเสี่ยงต่อการถูกดูหม่ิน เหยียดหยามศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ เช่น ถูกเจ้าหน้าท่ีในบางประเทศมองด้วยสายตาแปลก ๆ เหมือนตวัประหลาด หรือถึงขัน้
ถกูบงัคบัให้ถอดเสือ้ผ้าเพื่อตรวจสอบสรีระของร่างกาย 

4.1.4.3 กรณีเม่ือกระท าความผิดกะเทยต้องถกูขงัรวมกบันกัโทษชาย 
เม่ือสาวประเภทสองกระท าความผิดและต้องรับโทษจนถึงการจ าคุกโดยสถานะท่ี

เป็น “นาย” ตามบตัรประชาชน จะต้องถูกน าไปขงัในคุกหรืออยู่ในเรือนจ าผู้ชาย ยงัไม่มีการจัด
สถานท่ีคุมขังท่ีแยกส าหรับชายท่ีปรากฏลักษณะเป็นหญิงเป็นกลุ่มเฉพาะ โดยหญิงท่ีแสดง
ออกเป็นชายไม่มีปัญหาดงักลา่ว 
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4.1.4.4 กรณีบริการด้านสาธารณสขุไม่มีความละเอียดออ่นตอ่ความหลากหลาย
ทางเพศ 

การติดต่อท าประวติัคนไข้กบัโรงพยาบาล และปัญหาการแยกผู้ ป่วยเม่ือต้องนอน
โรงพยาบาล  การมีสถานะภายนอกไม่ตรงกบัการเป็น “นาย” ตามบตัรประชาชน ท าให้กะเทย หรือ
คนข้ามเพศ (Transsexual) หลายคนท่ีผา่นการท าศลัยกรรมหน้าอก หรือแปลงเพศแล้ว ยงัคงต้อง
นอนรวมในห้องผู้ ป่วยชาย มีความรู้สกึถึงความไม่เป็นสว่นตวั ไม่ปลอดภยัต่อการถูกจับจ้องของ
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ ป่วยชายคนอ่ืนเป็นต้น อาจท าให้ไม่สะดวกใจในการเปลี่ยนเสือ้ผ้าหรือเข้าห้องน า้ 
และล าบากใจในการสื่อสารเพื่อขออุปกรณ์บางอย่าง เช่น โถฉ่ีให้ตรงกับเพศท่ีแปลงแล้ว (เป็น
หญิง)จากเจ้าหน้าท่ีดแูลผู้ ป่วยชาย ตลอดจนสร้างความยากล าบากในการตดัสนิใจของเจ้าหน้าท่ี
ในการแยกห้อง วา่จะให้ผู้ ป่วย “ชาย” ท่ีมีลกัษณะเป็นหญิงนอนห้องผู้ ป่วยเพศใดเป็นต้น 

4.1.4.5 กรณีปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวนั และการท าธุรกรรมตา่ง ๆ 
นอกเหนือจากการท่ีบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญปัญหาเน่ืองจาก

ระบบโครงสร้างทางสังคมไม่เอือ้ต่อการด าเนินชีวิตและการติดต่อราชการแล้ว ในการใช้
ชีวิตประจ าวนัยงัต้องเผชิญปัญหาตา่งๆ ท่ีซบัซ้อนมากกวา่คนทัว่ไป ซึง่เกิดขึน้แตกตา่งหลากหลาย
ไปแตล่ะกรณี 

4.1.4.6  กรณีปัญหาเร่ืองการเข้าห้องน า้ 
เน่ืองจากระบบสงัคมและกฎหมายรองรับเฉพาะคนเพียง 2 เพศคือหญิงกับชาย 

ท าให้ “ทอม” คือ หญิงท่ีมีรูปลกัษณ์เหมือนชาย และ “กะเทย” ต้องประสบปัญหาว่า ในเร่ืองการ
ห้องน า้สาธารณะ เพราะไม่แน่ใจว่าควรต้องเข้าห้องน า้ชายหรือหญิง และต้องพบกับสายตา
เพง่เลง็เม่ือเข้าในห้องน า้ ท าให้ขาดความมัน่ใจเวลาเข้าห้องน า้ 

4.1.4.7 กรณีปัญหาถกูห้ามเข้าโรงแรมและสถานบนัเทิง 
เม่ือตรวจเช็คบตัรประชาชนว่าเป็น “นาย” แต่แต่งกายเป็นหญิง สถานบริการบาง

แห่งจะไม่ต้อนรับและถูกให้ออกจากโรงแรมหรือสถานบนัเทิง เช่น โรงแรมในย่านพทัยา walking 
street 
ภูเก็ต สถานบันเทิงย่าน อาร์ ซี เอ เป็นต้น ท าให้รู้สึก บุคคลเหล่านี ้รู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งท่ีไม่มี
คณุคา่ ไม่มีความเป็นมนษุย์เทา่เทียมบุคคลทัว่ไปโดยแม้แตก่ารทอ่งเท่ียวยงัมีปัญหาและอุปสรรค 

4.1.4.8 กรณีบริษัทประกนัชีวิตไม่รับเป็นลกูค้าประกนั 
สาวประเภทสองมกัถกูปฏิเสธในการรับท าประกันชีวิตจากบริษัทประกนั ภายหลงั

ท่ีได้ท าเร่ือง หรือยื่นหลกัฐานเอกสารต่างๆ และทางบริษัทพบว่าเจ้าของบัตรประชาชนท่ีเป็น
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“นาย” แต่มีลกัษณะภายนอกเป็นผู้หญิง มักไม่ได้รับการอนุมติัผ่าน โดยท่ีไม่สามารถชีแ้จงเหตุผล
ให้กบัลกูค้าได้อยา่งชดัเจนวา่เพราะอะไร จึงสนันิษฐานวา่ สาเหตนุา่จะมาจากการท่ีบตัรประชาชน
ใช้ค าน าหน้าวา่เป็น “นาย” แตใ่นรูปถ่ายของบตัรประชาชนลกัษณะเป็นผู้หญิง 

4.1.4.9 กรณีไม่มีความนา่เช่ือถือในการท านิติกรรม/ขอยื่นเร่ืองเพื่อขอสนิเช่ือกบั
ธนาคาร 

การยื่นเร่ืองขอสนิเช่ือธนาคาร เช่น การยื่นขอกู้ เงินซือ้บ้าน ทกุคนสามารถเดินเร่ือง
เพื่อขอสนิเช่ือกบัทางธนาคารได้ โดยการสง่ข้อมูล ประวติัและเอกสารส าคญัตา่งๆ ในระหวา่งการ
ติดต่อทางธนาคารจะเช็คประวัติ เม่ือพบว่าหลกัฐานเอกสารเป็นชาย  “นาย” แต่เจ้าของเร่ืองมี
น า้เสียงเป็นหญิงหรือเป็นกะเทย มีความเป็นไปได้สงูท่ีจะได้รับการเลือกปฏิบติั ไม่อนุมัติสินเช่ือ 
เพราะถกูมองวา่ เป็นบุคคลท่ีไม่มีความนา่เช่ือถือ  

สภาพปัญหาท่ีบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญ สง่ผลท าให้หลาย ๆ  
คนขาดความมั่นใจในการเข้ารับบริการด้านตา่ง ๆ ของภาครัฐ ไม่กล้าท่ีจะไปสมัครงานหรือท้อแท้
แม้ว่าจะมีการศึกษาท่ีดี  หรือได้รับการกระท าจากเจ้าหน้าท่ีรัฐในลกัษณะท่ีเหยียดหยาม ซึ่งเป็น
การลดทอนคณุค่าความเป็นมนษุย์ ท าลายความมัน่ใจในศกัยภาพของตนเองของบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทาง และจ ากดัเส้นทางการด าเนินชีวิตให้มีพืน้ท่ีได้ในบางสงัคมเทา่นัน้ เช่น การท างาน
ด้านการแสดง ท างานบริการ หรือความงาม ขณะท่ีอีกหลาย ๆ คนมีความสามารถและความ
ช านาญด้านอ่ืน ๆ แต่ก็ถูกปิดกัน้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการกีดกันจากอคติทางเพศ
ดงักลา่วเป็นเหตใุห้เสยีโอกาสเพื่อการร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการใช้ความสามารถในการพฒันาอาชีพ
และการขบัเคลือ่นการพฒันาอาชีพตา่ง ๆ ในสงัคมอยา่งนา่เสยีดาย 

 
4.2 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจ านวน 25 ราย  
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ให้ข้อมลูท่ีส าคญัจ านวน 25 ราย ได้แก่ 1) บุคคลริเร่ิมการผลกัดนัร่าง 
พรบ.คู่ชีวิตจ านวน 2 ราย  2) กลุ่มองค์กรท่ีสนบัสนุนการจัดท าร่าง พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
จ านวน 3 ราย  3) กลุ่มผู้ มีอ านาจในการพิจารณาและการประกาศใช้กฎหมาย พรบ.การจด
ทะเบียนคูชี่วิตให้มีผลบงัคบัใช้จ านวน 2  ราย  4) กลุม่นกัวิชาการ และแพทย์ท่ีให้ความคิดเห็นต่อ
ร่างพรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต จ านวน 8 ราย และ 5) กลุ่มบุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน ท่ีมีความ
ประสงค์ในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต จ านวน 10 ราย โดยทัง้หมด
เต็มใจให้ข้อมลู 
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ซึ่งทัง้หมดล้วนมีบทบาทส าคญัต่อการผลกัดนัร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
ซึ่งได้ท าการศึกษาบุคคลผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก จ านวน 2 คน ท่ีมี
บทบาทชัดเจนท่ีสุดซึ่งเป็นบุคคลระดับผู้น าองค์กร โดยแยกเป็นผู้ ท่ีมีรสนิยมเป็นชายรักชายท่ีมี
บทบาทเด่นชดั ผู้ มีรสนิยมเป็นหญิงรักหญิงท่ีมีบทบาทเด่นชดั และเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทชดัเจนในการ
ผลกัดนัการร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต  จากผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

จากการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของบุคคลท่ีให้ข้อมูลท่ีส าคัญเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
รูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  ในประเทศไทยและ
ศึกษาทัศนะต่อการน ากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ของประชาชนใน
สงัคมไทยมาใช้นัน้  ได้ผลการศกึษาจากข้อมูลพืน้ฐานของบุคคลท่ีให้ข้อมลูท่ีส าคญัจ านวนทัง้สิน้ 
25 ราย โดยผู้ ให้ข้อมูลสว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาตัง้แต่ระดบัปริญญาตรี ถึงระดบัปริญญาเอก 
สว่นใหญ่ (ร้อยละ 80.00) มีอายุเกิน 30 ปี  และปฏิบติังานอยู่ในหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือสงู
ของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ซึ่งทัง้หมดเต็มใจให้ข้อมูล และทัง้ 25 คน ล้วนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการขบัเคลือ่ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคญัท่ีมีบทบาท
การริเร่ิมการผลกัดนักฎหมายดงักลา่ว คือเด่นดวง* ผู้ มีบทบาทฝ่ายชายรักชาย และเด่นวดี* ผู้ มี
บทบาทส าคญัฝ่ายหญิงรักหญิง ซึง่ได้ให้การให้ข้อมลูท่ีส าคญัดงัจะแสดงให้เห็นในหวัข้อ 4.3 กรณี
ตวัอยา่งการสมัภาษณ์เจาะลกึ  

 
ตารางที่ 4.2 แสดงข้อมลูพืน้ฐานของบุคคลท่ีมีสว่นร่วมผลกัดนัร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต

จ านวน 25 ราย  
 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=25) 

ร้อยละ 
100.00 

1) เพศก าเนิด 
ชาย 13 52.00 
หญิง 12 48.00 
2) อายุ (ปี) 
20-30 5 20.00 
31-40 7 28.00 
41-50  5 20.00 
51-60 8 32.00 
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ตารางที่  4.2  (ตอ่) 
   

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ 
จ านวน 
(n=25) 

ร้อยละ 
100.00 

3) สถานภาพสมรส   
โสด 15 60.00 
สมรสแล้ว 9 36.00 
หม้าย 1 4.00 
4) การศกึษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 4.00 
ปริญญาตรี 12 48.00 
ปริญญาโท 6 24.00 
ปริญญาเอก  6 24.00 
5) อาชีพหลัก 

  

นกัศกึษา 1 4.00 
ข้าราชการ 10 40.00 
พนกังานของรัฐ 5 20.00 
พนกังานเอกชน 4 16.00 
ธรุกิจสว่นตวั 5 20.00 

6) รายได้ ต่อเดือน (บาท)  
  

10,000 – 30,000  8 32.00 
30,001-60,000  14 56.00 
60,001 ขึน้ไป 3 12.00 
7) การด ารงสถานะทางสังคม 
แกนน า/ผู้ ริเร่ิมผลกัดนั 2* 8.00** 
ตวัแทนกลุม่องค์กรท่ีสนบัสนนุ 3* 12.00** 
ผู้มีอ านาจพจิารณากฎหมาย 2* 8.00** 
นกัวชิาการ 6* 24.00** 
แพทย์ 2* 8.00** 
ผู้ รักเพศเดียวกนัท่ีประสงค์จดทะเบียน (ชายรักชาย) 5* 20.00** 
ผู้ รักเพศเดียวกนัท่ีประสงค์จดทะเบียน (หญิงรักหญิง) 5* 20.00** 

หมายเหตุ:    * เลอืกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ   
          ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั 25 คน 
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4.3 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ  
 

4.3.1 บุคคลริเร่ิมผลักดัน ร่าง พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตรายที่ 1 : เด่นดวง* 
 เด่นดวง* เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทเด่นชัดอย่างมากในการท างานเพื่อผลักดันร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยเป็นผู้ มีรสนิยมแบบชายรักชาย และเป็นผู้น าในการ
ด าเนินกิจกรรมการท างานเพื่อความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอด 
 เด่นดวง*เป็นผู้ ท่ีเคลื่อนไหวทางการเมืองและสงัคมในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ เกิดเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ในครอบครัวคนไทยเชือ้สายจีน ท่ี
อ าเภอสี่พี่ น้อง* จังหวัดรัตนบุรี* โดยเป็นลูกชายคนสุดท้องของครอบครัวแซ่สวย* จบชัน้
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดทองค า* จากนัน้มาต่อชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนทองค า
วิทยา* จังหวดันครปฐม และชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนทวีศิลป์* จังหวดัหลวงไทย* จบ
ปริญญาตรีด้านเทคนิคการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสชีมพ*ู และจบปริญญาโท
ด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง จากคณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพิงค์* ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00
เม่ือเรียนจบปริญญาตรีแล้ว ได้ท างานท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาท่ีเรียนมาอยูเ่พียง 5 ปีเทา่นัน้ จากนัน้ก็ไป
เรียนต่อทางด้านแจ๊ซแดนซ์ ท่ีเมืองบอสตันบลู* สหรัฐอเมริกากลบัมาพ านักท่ีประเทศไทยเม่ือ
ปี พ.ศ. 2528 โดยตัง้กลุ่มคณะนักแสดงเผยแพร่แจ๊ซแดนซ์ให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง ในนามของ 
"กลุม่เส้นสขีาว" ในฐานะนกัแสดงน าและรณรงค์เร่ืองโรคเอดส์ 
 ในปี พ.ศ. 2547 ได้ตัง้กลุม่เกย์ไทย* โดยด ารงต าแหนง่เป็นประธาน เพื่อผลกัดนักลุม่คนรัก
เพศเดียวกันเข้าสูกิ่จกรรมทางการเมือง ซึ่งบทบาทของเด่นดวง*มกัจะเป็นผู้ ท่ีออกมาให้ความเห็น
หรือเคลื่อนไหวเก่ียวกับประเด็นทางเพศหรือประเด็นของบุคคลเพศท่ีสามอยู่บ่อย ๆ ซึ่งก็มีผู้
วิพากษ์วิจารณ์อยู่บอ่ย ๆ  บ้างก็ตัง้ข้อสงัเกตว่าท าไปเพราะอยากดงัหรือเปลา่ และในการเลือกตัง้
สมาชิกวฒุิสภา เม่ือปี พ.ศ. 2549 ได้ลงรับสมคัรเลอืกตัง้ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร  แตไ่ม่ได้รับการ
เลือกตัง้ ปัจจุบนั เป็นผู้ เสนอแนวความคิดเร่ือง "กุลเกย์" ออกสูส่งัคม โดยมีความหมายถึง การให้
บุคคลท่ีเป็นเกย์หรือกะเทย มีบุคลกิเรียบร้อย ไม่ก้าวร้าวไม่หยาบคาย เป็นต้น 
 ด้านชีวิตส่วนตัว เป็นบุคคลท่ียอมรับว่าตวัเองเป็นบุคคลเพศท่ีสามมาตัง้แต่เด็ก ๆ โดย
เรียกตวัเองวา่ "เกย์เมืองไทย*" ปัจจุบนัพ านกัอยูท่ี่จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบอาชีพโดยเป็นเจ้าของ
ธุรกิจนิตยสารบันเทิง* โดยได้ร่วมประกอบธุรกิจกับแฟนหนุ่ม ซึ่งกิจการด าเนินไปได้ด้วยดี มี
ผู้สนบัสนุนมากมาย ซึ่งเจ้าตวัให้เหตุผลว่าช่ืนชอบในสงัคมวฒันธรรมแบบล้านนา โดยใช้ชีวิตอยู่

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/31_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2499
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%8A%E0%B8%8B%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2528
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2547
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2


136 

กบัคนรักซึง่เป็นผู้ชายมาแล้วนานกวา่ 20 ปี และมีต าแหนง่เป็นเลขานกุารของกลุม่เชียงใหม่อารยะ
ด้วย 
 เดน่ดวง* ได้ร่วมเป็นหนึง่ในแกนน าคนส าคญัของเครือขา่ยอัตลกัษณ์ทางเพศ  และได้ควง
แฟนหนุ่ม ช่ือเด่นดี* แฟนหนุ่มอายุ 38 ปี ถือบัตรประชาชนเดินทางไปยังท่ีว่าการอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสหลงัครองชีวิตคู่กนัมานานกวา่ 19 ปี และระบุว่าหากเจ้าหน้าท่ี 
ไม่ท าการจดทะเบียนสมรสให้ จะเดินหน้าร้องเรียนตอ่ศาลปกครอง เหตเุจ้าหน้าท่ีอ าเภอ ไม่รับจด
ทะเบียนสมรสให้ เป็นการเลือกปฏิบติั ขณะนายเด่นสกุล* หวัหน้าฝ่ายทะเบียน ได้มีการปฏิเสธท่ี
จะจดทะเบียนสมรสให้ โดยชีแ้จงวา่การจดทะเบียน สมรสตามกฏหมายแพง่และพาณิชย์ ของไทย
วา่ด้วยเร่ืองครอบครัว มาตรา 1448 ก าหนดให้สามารถ จดให้กบัคูส่มรสท่ีเป็นชาย กบัหญิงเทา่นัน้ 
ขณะท่ีมาตรา 1558 ยงัระบุชดัเจนวา่ ชายหญิงต้องยินยอมในการสมรส แตก่รณีของเดน่ดวง*และ 
นายเดน่ดี*เป็นเพศชายทัง้คู ่จึงไม่เข้าเงื่อนไขตาม กฎหมายท่ีจะจดทะเบียนสมรสให้ได้ 
 อย่างไรก็ตามทางเด่นดวง*มีความต้องการทราบถึงเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงจัดการจด
ทะเบียนสมรสให้ไม่ได้ โดยทางอ าเภอจะต้องออกหนงัสือปฏิเสธการจดทะเบียน พร้อมอธิบายถึง
ข้อ กฎหมายตา่ง ๆ ซึง่ถือเป็นค าสัง่ทางปกครองอยา่งหนึง่  เพื่อให้เดน่ดวง*มีสิทธ์ิท่ีจะอุทธรณ์หรือ
ด าเนินการอยา่งใดตอ่ไปได้ 
 เด่นดวง* ระบุว่า จะน าหนังสือปฏิเสธท่ีได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อให้ความ
คุ้มครอง  เพราะเช่ือวา่กฎหมายครอบครัวท่ีใช้อยูข่ดักบัรัฐธรรมนญู พ.ศ.2550 มาตรา 30 ในเร่ือง
ของความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ  โดยจะขอให้ศาลปกครองมีค าสัง่ให้สามารถจด
ทะเบียนสมรสได้อย่างถูก พร้อมมองว่า กฎหมายครอบครัวท่ีใช้อยู่ เป็นการเลือกปฏิบติัอย่างไม่
เป็นธรรม โดยเหตแุหง่เพศ 
 เดน่ดวง* ยงัให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่ ตนและเดน่ดี*เป็นคูชี่วิตแบบชายรักชาย ท่ีอยูกิ่นครองรัก
ด้วยกนัมา 19 ปี แล้ว โดยในระยะหลงัเห็นวา่อายมุากขึน้ จึงได้ท านิติกรรมให้ไว้กบัคนรัก แตถ่กูข้อ
กฎหมายปฏิเสธมาโดยตลอด อยา่งกรณีการท าประกนัชีวิตก็เช่นกนั ตนก็ได้ออกต่อสู้เร่ืองนีม้าโดย
ตลอด จนทางบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งยอมให้ เด่นดวง*เป็นผู้ รับผลประโยชน์ในฐานะสามีได้ 
พร้อมกับหอบกรรมธรรม์หลายฉบบัมายื่นให้ทางพนักงานฝ่ายทะเบียนดูเพื่อจะขอจดทะเบียน
สมรส เป็นคู่ชีวิตกัน และต้องแสดงการยินยอมนัน้ให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและ
ให้นายทะเบียน บนัทึก ความยินยอมนัน้ไว้ด้วย ซึ่งข้อกฎหมายข้อนีร้ะบุอยา่งชดัเจนวา่การท่ีนาย
ทะเบียนจะรับจดทะเบียนสมรสได้นัน้ ต้องเป็นชายกบัหญิงเทา่นัน้ เม่ือกฎหมายไม่มีรองรับไว้ ทาง
นายทะเบียนจึงไม่สามารถรับจดทะเบียนสมรสให้ได้ แตก่ฎหมายก็ไม่จ ากัดห้ามคนทัง้สองใช้ชีวิต

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2
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อยู่ร่วมกนั ดงันัน้ สามารถใช้ชีวิตร่วมกนัได้ตามปกติ ตามความพงึพอใจของทัง้สองฝ่าย ทางนาย
ทะเบียนจึงได้ให้เด่นดวง*ยื่นค าร้องมาก่อน แล้วออกหนงัสือปฏิเสธการรับจดทะเบียนสมรสเป็น
หลกัฐานให้เดน่ดวง*และคูรั่กตอ่ไป  
 หลกัฐาน การปฏิเสธการรับการจดทะเบียนสมรสจากนายทะเบียน เพื่อท่ีจะน าไปยื่นฟ้อง
ตอ่ศาลปกครองภายในสปัดาห์หน้า ซึง่กฎหมายรัฐธรรมนญู มาตรา 30 ได้ระบุวา่ บุคคลยอ่มเสมอ
กันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธ์ิเท่าเทียม
กัน การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไม่ขดั
ต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ มาตรการท่ีรัฐก าหนดขึน้เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธ์ิ และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนย่อมไม่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม เม่ือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึง่เป็นกฎหมายแม่เขียนไว้ชัดเจน
อย่างนี ้คู่รักของตนซึ่งถือว่าเป็นชายรักชาย ก็สามารถจะใช้สิทธ์ิความเสมอภาคตรงนีไ้ด้  เม่ือได้
หลกัฐานการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส จากนายทะเบียนแล้ว ก็จะมอบให้ทนายความไปยื่น
ฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ต่อไป ซึ่งเห็นว่าขณะนีมี้หลายประเทศได้มีการยอมรับการจด
ทะเบียนการสมรส ประกอบกบัประเทศไทยจะเข้าสูอ่าเซียนแล้ว นา่จะน าร่องแก้ไขข้อกฎหมายใน
เร่ืองนีใ้ห้กับคนท่ีรักในเพศเดียวกัน ซึ่งวันนีถื้อว่าเป็นก้าวแรกท่ีจะต้องเดินหน้าเรียกร้องให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มาทราบปัญหาระหว่างความรักชาวเกย์ของพวกเรา และได้แก้กฎหมาย
ให้กบักลุม่รักร่วมเพศให้สามารถมีสทิธ์ิจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายตอ่ไป 
 เดน่ดวง* ได้กลา่วอธิบายทศันะตอ่ความจ าเป็นทางคณุธรรม สงัคมและเศรษฐกิจของการ
มีกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัเพิ่มเติมจากข้างต้นวา่ 
 “ การมี พรบ.คูชี่วิต จะสร้างความเสมอภาคทางเพศให้เกิดขึน้จริง เพราะกวา่ 30 ประเทศ
ท่ีพฒันาแล้ว ก็มีกฎหมายรองรับกับเร่ืองนีม้าตัง้นานแล้ว ในสว่นของประเทศไทยก็ควรจะเป็นผู้
ริเร่ิมมีกฎหมายนีก้่อนท่ีจะเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเราต้องเป็นผู้น าประเทศอ่ืนในอาเซียน 
เพราะเร่ืองนีต้นถือว่าเป็นความงดงาม และเป็นความภาคภูมิใจท่ีจะบอกกับกับสงัคมโลกได้ว่า 
ประเทศไทยมีความเป็นอารยะ และเป็นประเทศท่ีเจริญแล้ว เพราะเขาเข้าใจในสทิธิของมนษุย์” 

เดน่ดวง* (สมัภาษณ์) 1 สงิหาคม 2557 
 ในด้านประโยชน์ทางกฎหมายของคู่สมรสเพศเดียวกันนัน้ก็จะได้รับอย่างเท่าเทียมกับคู่
สมรสโดยทัว่ไป โดยกรณีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะเสนอร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคูชี่วิต 



138 

เข้าสูส่ภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศสามารถจดทะเบียนคูชี่วิต
ได้ เพื่อสทิธิในทางกฎหมาย แก้ปัญหาท่ีปัจจุบนัหลายคูไ่ม่มีสทิธิให้ความยินยอมในการรักษาชีวิต 
หรือไม่มีสิทธิรับศพหรือทรัพย์สินท่ีท าร่วมกันมาเพียงเพราะไม่ได้เป็นญาติ ระบุการเสนอร่าง
กฎหมายดงักลา่วถือเป็นเร่ืองท่ีดี และนบัวา่เป็นหนว่ยงานท่ีนา่ยกยอ่งท่ีท าให้สากลมองวา่ไทยเป็น
ประเทศท่ีมีความเจริญอย่างแท้จริง เน่ืองจากมองข้ามความแตกต่างด้านความหลากหลายทาง
เพศ ซึ่งถูกลิดรอนสิทธิมานาน เช่ือว่าหากกฏหมายฉบบันีมี้ผลบงัคับใช้ จะท าให้กลุ่มท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศมีคณุภาพชีวิตและสขุภาพจิตท่ีดีขึน้ เน่ืองจากไม่ต้องหลบซอ่นและสามารถอยู่
ในสงัคมได้อย่างเปิดเผยและมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ช่วยลดปัญหาสงัคม เช่น   ปัญหาเด็กถูกทิง้
จากเกย์ท่ีไปหลอกผู้หญิงมาแต่งงานตามความต้องการของพ่อแม่    ทัง้นี ้เช่ือว่ากฎหมายฉบบั
ดงักลา่วจะไม่สง่ผลตอ่การเพิ่มจ านวนผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงการแตง่งานของกลุม่
ผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเน่ืองจากการจดทะเบียนสมรส ขึน้อยูก่บัความพงึพอใจเหมือนกบัคู่
หญิงชายทัว่ไป ซึง่บางคูใ่ช้ชีวิตคูด้่วยกนัโดยไม่จดทะเบียนสมรส 
 เด่นดวง* ได้อธิบายเพิ่มเติมวา่ “เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์และเม่ือเรามี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจกัรไทย มาตรา 30 ท่ีห้ามมิให้มีการเลือกปฏิบติัอันเน่ืองมาจากความ
แตกต่างทางเพศก็ควรมีการแก้ไขกฎหมายท่ีมีการลิดรอนสิทธิให้สอดคล้องกัน นอกจากศกัด์ิศรีท่ี
เราจะได้รับแล้วปัญหาเร่ืองปลาผิดน า้ก็จะน้อยลงด้วย คือคนท่ีเป็นเกย์แล้วไปหลอกผู้หญิงมา
แต่งงานด้วยก็จะน้อยลง โรคเอดส์ก็จะน้อยลง เพราะเม่ือมีทะเบียนสมรสก็จะท าให้เกย์ออกนอก
กรอบน้อยลง” 
 “ พรบ.คูชี่วิต เร่ิมมีการพดูถึงกนัแล้วในการเปิดสมยัประชุมสภาครัง้นี ้สว่นจะถกูบรรจุเข้า
วาระหรือไม่ผมคงจะรอจนถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วค่อยทวงถาม ต้องขอบอกว่ายงัปักใจเช่ือว่า
คณะกรรมการด้านการกฎหมายการยติุธรรมและสทิธิมนษุยชน สภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย
คงช่วยท าให้ประเทศอนัเป็นท่ีรักของเราเป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีจะประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าคน
ไทยไม่ใช่คนใจคบัแคบและมีความศิวิไลซ์ในเร่ืองของความแตกต่างทางเพศอยา่งเป็นอารยะโดย
แท้จริง”  

      เดน่ดวง* (สมัภาษณ์ ) 1 สงิหาคม 2557 
 เดน่ดวง* ยงัปฏิบติัหน้าท่ีผู้ประสานงานเครือขา่ยอัตลกัษณ์ทางเพศแหง่ชาติ*โดยไม่มีการ
รับค่าตอบแทนใดทัง้สิน้ และยังได้ให้ทัศนะต่อการท างานเพื่อผลกัดันกฎหมายดังกล่าวอีกโดย 
กลา่ววา่ 
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  “ การผลกัดันในเร่ืองจดทะเบียนสมรสในเพศเดียวกัน เพื่อเรียกร้องสิทธิท่ีไม่ได้รับเท่า
เทียมกันกับคู่สมรสชายกับหญิง เม่ือเพศเดียวกันรักกันและตกลงท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แต่ไม่
สามารถจดทะเบียนสมรสด้วยกันได้ ปัญหาในการเรียกร้องสิทธิก็ตามมา เช่น เร่ืองทรัพย์สนิมรดก 
เม่ือไม่ได้จดทะเบียนกัน ทรัพย์สนิท่ีสร้างมาร่วมกันก็ท าให้อีกฝ่ายไม่ได้ใช้สิทธิตรงนัน้ หรือจะเร่ือง
ลดหย่อนภาษี คู่สามีภรรยาทั่วไปสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ แต่กลุ่มรักเพศเดียวกันไม่
สามารถใช้สิทธิตรงนีไ้ด้  สว่นสิทธิอีกหลายอย่างท่ีไม่ได้รับประโยชน์ เช่น ประกันภยั ประกันชีวิต
ต่างๆ รวมทัง้สิทธิในการได้รับประโยชน์ก็ตกเป็นของญาติพี่น้อง ลกูหลาน แต่เม่ือเพศเดียวกันไม่
สามารถมีลกูได้ก็ท าให้เสียผลประโยชน์ในตรงนี ้เม่ือใช้ชีวิตร่วมกนัแล้วก็น่าจะมีสิทธิเทา่เทียมกบั
ผู้ชายกบัผู้หญิงท่ีอยูด้่วยกนั “ 

            เดน่ดวง* (สมัภาษณ์ ) 1 สงิหาคม 2557 
 "ผมอยากให้มีการใช้ช่ือน าหน้าของช่ือจากนายเป็นเกย์อีกด้วย เพื่อระบุให้ชัดไปเลยว่า

บุคคลนัน้เป็นเพศแบบใด การจดทะเบียนสมรสของกลุม่รักเพศเดียวกนัก็ถือเป็นความสขุของกลุม่
คนเหลา่นี ้และมีสทิธิท่ีจะเรียกร้องใช้สทิธิได้เทา่เทียมกันกบัทกุคน กลุม่รักเพศเดียวกนัไม่ได้ถือว่า
เป็นโรคจิต เพราะสมัยนีส้งัคมเปิดรับมากขึน้กว่าเม่ือก่อน และน่าจะเป็นไปได้ท่ีเพศเดียวกันจะ
ได้รับสทิธิตา่งๆ ในการจดทะเบียนเทา่กบัคูช่ายหญิงทัว่ไป” 

เดน่ดวง* (สมัภาษณ์ ) 1 สงิหาคม 2557 
 พรบ.คู่ชีวิตของเพศท่ี 3 เร่ิมมีการพูดถึงกันแล้วในการเปิดสมัยประชุมสภาครัง้นี ้สว่นจะ
ถกูบรรจุเข้าวาระหรือไม่ผมคงจะรอจนถึงเวลาอนัเหมาะสมแล้วคอ่ยทวงถาม ต้องขอบอกวา่ยงัปัก
ใจเช่ือว่าคณะกรรมการด้านการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรของ
ประเทศไทยคงช่วยท าให้ประเทศอนัเป็นท่ีรักของเราเป็นประเทศแรกในเอเซียท่ีจะประกาศให้โลก
ได้รับรู้วา่คนไทยไม่ใช่คนใจคบัแคบและมีความศิวิไลซ์ในเร่ืองของความแตกตา่งทางเพศอยา่งเป็น
อารยะโดยแท้จริง 

เดน่ดวง* (สมัภาษณ์ )1 สงิหาคม 2557 
 การให้ข้อมูลสมัภาษณ์เชิงลกึของเด่นดวง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ ริเร่ิมการผลกัดนัร่าง พรบ.การ
จดทะเบียนคูชี่วิต อนัเน่ืองมาจากเดน่ดวง*เป็นบุคคลท่ีเป็นชายรักชาย และผา่นพิธีการสมรสตาม
ประเพณี อีกทัง้ร่วมกันประกอบธุรกิจจนมีฐานะร ่ารวย แต่กลบัไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อประกอบธุรกิจ และถูกคดัค้านการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในรูปแบบคู่สมรสหลายครัง้ ซึ่งรู้สกึถึง
ความเหลือ่มล า้ เข้าไม่ถึงสทิธิประโยชน์ทางกฎหมายของคูส่มรสอยา่งชัดเจน ทัง้ท่ีตนมีการใช้ชีวิต 
ประกอบธุรกิจร่วมกบัคู่สมรสชายอย่างเปิดเผยมาเป็นระยะเวลานาน จากสภาพปัญหาการถูกกีด
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กนัการใช้สทิธิประโยชน์ตา่งๆ จึงได้มีการร้องขอให้ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย ตอ่คณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาถึงสภาพปัญหาดงักลา่ว อนัเป็นจุดเร่ิมต้นของ
การผลกัดนัการแก้ไขกฎหมายการสมรสของประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ เพื่อให้คูรั่กเพศเดียวกัน
ตระหนกัถึงสทิธิประโยชน์ของตนท่ีสมควรได้รับอยา่งชอบธรรม 
 

4.3.2 บุคคลริเร่ิมผลักดันร่าง พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตรายที่ 2 : เด่นวดี* 
 เด่นวดี* เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างมากต่อการด าเนินงานผลกัดนั ร่างพระราชบญัญัติ
การจดทะเบียนคูชี่วิตในประเทศไทย ซึง่ให้การเปิดเผยตอ่สงัคมวา่เป็นหญิงรักหญิง และอยูใ่นวยัท่ี
เป็นคุณแม่แล้ว อีกทัง้ได้ท างานในเครือข่ายแม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศของสงัคมไทย* เป็น
หนึ่งในการท างานของกลุม่ของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งเป็นองค์กรสนบัสนุนและปกปอ้ง
สิทธิของคนรักเพศเดียวกัน ก่อตัง้ขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2529 โดยมีเด่นวดี*เป็นแกนน าคน
ส าคญั วตัถปุระสงค์ เพื่อสง่เสริมพืน้ท่ีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแบง่ปันช่วยเหลอืเกือ้กูลในหมู่
แม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศและขยายองค์ความรู้เก่ียวกับแม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศใน
สงัคมไทย อีกทัง้เพื่อเป็นตวักลางในการสื่อสารท าความเข้าใจถึงสิทธิและการมีตวัตนอยูใ่นสงัคม
ของแม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศตอ่หนว่ยงานและองค์กรตา่ง ๆ 
 เดน่วดี*เป็นผู้หญิงท่ีเติบโตในครอบครัวมีฐานะปานกลาง แตชี่วิตการศกึษานัน้ได้มีโอกาส
ศึกษาในโรงเรียนหญิงล้วน ตัง้แต่วยัประถม มัธยม จนเข้าสูร่ะดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยริม
แม่น า้เจ้าพระยา* ก็มักจะคบแต่กลุม่เพื่อนหญิงเป็นหลกั วิถีชีวิตของเด่นวดี*จึงมีความรักความ
ผูกพันต่อผู้หญิงมาโดยสม ่าเสมอ ไม่เคยมีใจรักในเพศตรงข้ามเท่าใดนัก และมักถูกกลุ่มเพื่อน
ล้อเลยีนอยูบ่อ่ยครัง้ในเร่ืองดงักลา่ว และมีแนวคิดท่ีจะท างานในด้านสทิธิของผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศเพื่อร่วมขจดัอคติท่ีสงัคมมีต่อคนรักเพศเดียวกนั โดยเฉพาะหญิงรักหญิง ท่ีตนเองมองวา่
เป็นปกติธรรมดาทัว่ไป ท่ีมนุษย์นัน้จะมีความรักในแบบใด กับเพศใดก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาของ
ตนเอง หลงัจากนัน้เธอและกลุม่เพื่อนจึงได้เร่ิมก้าวเข้าสูว่งการการท างานเพื่อสงัคมตามอุดมการณ์
ท่ีมีอยู่ โดยแรกเร่ิมได้ประกอบอาชีพเก่ียวกับงานสายราชการหลงัจบการศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั    
ข้างแม่น า้เจ้าพระยา* และเม่ือเร่ิมมีอายมุากขึน้ จึงได้ตัง้ใจในการท างานเพื่อสทิธิของหญิงรักหญิง
อย่างจริงจัง โดยมีการจัดตัง้มูลนิธิหญิงรักหญิง*และด ารงต าแหน่งประธานมูลนิธิ เพื่อร่วม
ประสานงานกบัเครือขา่ยเพื่อความหลากหลายทางเพศอ่ืน ๆ 
 เด่นวดี*ได้มีสว่นร่วมส าคญัอย่างยิ่งต่อการผลกัดนักฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดย
เป็นหนึ่งในผู้ ร่างกฎหมายฉบบันีเ้พื่อน าเข้าสูก่ารพิจารณา และร่วมในกิจกรรมเพื่อการผลกัดนัทกุ
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ขัน้ตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนทุกแขนงทัง้
รายการโทรทศัน์ วิทย ุเว็บไซต์เป็นต้น  
 เด่นวดี*กลา่วถึงประสบการณ์ในการท ากิจกรรมเม่ือเกือบยี่สิบปีก่อน หญิงรักหญิงสี่คนท่ี
ท างานในแวดวงผู้หญิง ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงปัญหาการเป็นหญิงรักหญิง แม้ว่าทัง้สี่จะเป็นผู้ ท่ี
ท างานเพื่อสงัคม แต่พวกเขาตระหนกัชัดว่าสงัคมไม่ได้เปิดพืน้ท่ีส าหรับการเป็นหญิงรักหญิงของ
พวกเขาแต่อย่างใด ความรู้สกึของพวกเขาคือ “อึดอัด” กับภาวะเช่นนี ้และต้องการจุดกระแสการ 
“เปลี่ยนแปลง” น่ีเองคือท่ีมาของการก่อตัง้กลุม่หญิงรักหญิงไทย* องค์กรของคนรักเพศเดียวกัน
องค์กรแรกในประเทศไทย  
 งานในยุคแรกนัน้เป็นการสร้างกลุม่ภายใน เปิดโอกาสให้หญิงรักหญิงได้มาพบปะพดูคยุ
กัน เพื่อสร้างพืน้ท่ีส าหรับหญิงรักหญิงท่ีหาได้น้อยนิดในสมัยนัน้ ต่อมากลุ่มได้ขยายงานออกสู่
สงัคมวงกว้าง มีการสร้างความเข้าใจเร่ืองคนรักเพศเดียวกัน จุดประกายให้สงัคมกลบัมามอง
ปัญหาของการเลอืกปฏิบติัท่ีคนรักเพศเดียวกนัต้องเผชิญ โดยท างานร่วมมือกบัองค์กรภาครัฐและ
องค์กรพฒันาเอกชนอ่ืน ๆ จากกลุม่เล็ก ๆ ของผู้หญิงสี่คน ช่ือของหญิงรักหญิงไทย*กลายเป็นท่ี
รู้จักของคนทั่วไป กระแสตอบรับท่ีกลบัมามีทัง้ในแง่บวกและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง 
อย่างไรก็ดี กล่าวได้ว่ากลุ่มอัญจารีสามารถจุดกระแสให้สงัคมถกเถียงเร่ืองคนรักเพศเดียวกัน
มากกว่าท่ีเคยเป็นมา  หากแต่ว่าสามปีท่ีผ่านมานี ้ด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่างเช่น ปัจจัยเร่ือง
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม ปัจจยัทางด้านเวลาวา่งของสมาชิกมีน้อย เป็นต้น ท าให้กลุม่หญิง
รักหญิงไทย*ยุติการท างานลง ในขณะท่ีมีกลุ่มเกย์และกลุ่มหญิงรักหญิงอ่ืน ๆ เกิดขึน้
มากมาย ปลายเดือนสิงหาคม 2549 ช่ือของหญิงรักหญิงไทย* กลบัมาปรากฏต่อสาธารณชนอีก
ครัง้ ในการแถลงขา่วงานไพรด์ ประจ าปี 2549 บุคคลท่ีร่วมแถลงขา่วในฐานะตวัแทนกลุม่หญิงรัก
หญิงไทย*นัน้คือ เด่นวดี*หนึ่งในผู้หญิงสี่คนท่ีร่วมก่อตัง้กลุม่หญิงรักหญิงไทย* เม่ือเกือบยี่สิบปี
ก่อน  
 กลุม่หญิงรักหญิงไทย*จะกลบัมาท างานอีกครัง้หรือ รูปแบบการท างานจะเป็นเช่นใด หรือ
กลุม่หญิงรักหญิงไทย*จะกลบัมาจุดประเด็นอะไรให้สงัคมได้ถกเถียงกนัอีก เดน่วดี*ได้ให้ทศันะต่อ
การท างานเพื่อกลุม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศท่ีนา่สนใจ 
 “ ปัจจุบันนีดู้เหมือนว่าชาวเกย์ หญิงรักหญิง  ไม่ว่าจะทอม ดี ้เลสเบีย้น ต่างก็สามารถ
พบปะกนัได้มากขึน้ในกลุม่ของตวัเอง ตามงานปาร์ตี ้ตามบาร์ส าหรับผู้หญิง น่ีเป็นภาพท่ีแตกต่าง
กันมากจากยี่สิบปีท่ีแล้ว พี่คิดว่าภาวะเช่นนีเ้พียงพอหรือยงั แน่นอนว่ายงัไม่พอค่ะ อันนีต้้องมอง
ด้วยว่าเราอยู่ในสงัคมบริโภคนิยม พืน้ท่ีท่ีเพิ่มขึน้มานี ้ (ในเร่ืองสถานบันเทิงท่ีมีมากขึน้) เป็น



142 

ประโยชน์ของผู้หญิงชนชัน้กลางท่ีมีก าลงัซือ้ และอยูใ่นเมืองใหญ่ ผู้หญิงในกลุม่รายได้น้อยคงไม่มี
โอกาสสนุกสนานตรงนี ้ฉะนัน้พืน้ท่ีของผู้หญิงในวงแรงงานหรือระดบัลา่งยงัแคบอยู่ อันนีย้งัต้อง
หาทางออกด้วยวิธีการอ่ืน” 
 เดน่วดี* ให้ข้อมลูด้านปัญหาของหญิงรักหญิงวา่ภาวะในปัจจุบนัแสดงให้เห็นวา่อยา่งน้อย
ผู้หญิงกลุม่หนึ่งสามารถมีอิสระในการใช้ชีวิตสว่นตวั มีพืน้ท่ีมากขึน้ มีทางเลือกมากขึน้แล้ว ซึ่งน่ี
เป็นสิง่ท่ีดีมาก และก็ควรจะมีพืน้ท่ีเช่นนีเ้พิ่มขึน้อีก แตพ่ี่คิดวา่มนัไม่ใช่เฉพาะการท่ีผู้หญิงกลุม่หนึ่ง
สามารถเลอืกใช้ชีวิตเป็นหญิงรักหญิง หรือมีแฟนเป็นผู้หญิงเทา่นัน้ แตผู่้หญิงทกุคนนา่จะสามารถ
เลอืกใช้ชีวิตท่ีตวัเองต้องการได้ ไม่วา่จะเป็นเลอืกวา่จะอยูค่นเดียวหรือแตง่งาน เลอืกท่ีจะฟอ้งหย่า
สามีท่ีแอบไปมีความสมัพนัธ์อ่ืนได้ ยกตวัอยา่ง ตอนนีก้ฎหมายอนญุาตให้ผู้ชายสามารถฟอ้งหย่า
ได้ในกรณีท่ีภรรยาไม่ซื่อ แต่เราไม่มีสิทธิฟ้องหย่าจากสามีได้โดยใช้สาเหตุเดียวกัน ตัวอย่าง
กฎหมายนีชี้ใ้ห้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองเพศท่ีเป็นอยู่  
 ยิ่งไปกว่านัน้ เด่นวดี*อธิบายว่ายงัมีเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากทางเลือกในชีวิตอีก เช่น 
ผู้หญิงทุกคนควรจะมีอิสรภาพท่ีเท่าเทียมกับผู้ชาย หรือไม่ว่าจะมีวิถีทางเพศอย่างไรเราก็ควรจะ
สามารถดูแลร่างกายและชีวิตทางเพศของเราได้อย่างเต็มท่ี ต่างก็โดยรู้สึกปลอดภัยจากความ
รุนแรง หรือไม่ต้องถูกกดดนัให้ท าในสิ่งท่ีเราไม่อยากท า เราผู้หญิงควรจะสามารถมีความสขุทาง
เพศได้ แล้วความสมัพนัธ์ทางเพศส าหรับทุกผู้ ทุกคนควรจะเกิดขึน้เม่ือทัง้สองฝ่ายพร้อมใจ และ
กระท าอยา่งมีความสขุ พี่ได้ยินเสยีงบน่มามากจากเพื่อนผู้หญิงท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผู้ชาย เขาไม่รู้
ว่าการมีความสมัพนัธ์ทางเพศนัน้ก็เพื่อตวัเขาเองด้วย เขาจะคิดวา่ท่ีท าน่ีก็เพื่อผู้ชาย เพื่อแฟนเขา
เทา่นัน้  
 ผู้ หญิงเราถูกจ ากัดและควบคุมด้วยกฎบางอย่างท่ีมันมองไม่เห็นชัด ถ้าคุณก้าวข้าม
ออกมาจากท่ี ๆ จ ากัดคุณไว้แล้ว อย่างถ้าคุณมีความสมัพนัธ์กบัคนหลายคน คุณจะถูกประณาม
มากกว่าผู้ ชาย เรามีเร่ืองนางวันทองสองใจ ท่ีถูกสั่งประหารชีวิตเพราะเธอไม่ใช่ผู้ หญิงดี แต่
ขณะเดียวกันขุนแผนเอง ซึ่งจริง ๆ เป็นพวกลอ่ลวงผู้หญิง กลบัถูกยกย่องให้เป็นพระเอก เพราะ
สามารถใช้เสน่ห์ท าให้ผู้หญิงเข้ามาหาได้ ความคิดอย่างนีม้ันฝังแน่นอยู่ในสงัคมและในความคิด
ของเรา ผู้หญิงก็ยงัมองผู้ชายแบบนัน้ ผู้ชายเองก็มองผู้หญิงด้วยวิธีคิดเช่นนีเ้หมือนกัน น่ีเป็นสิ่งท่ี
ต้องเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เฉพาะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หญิงรักหญิงมีพืน้ท่ีมากขึน้ แต่เป็น
การเปลีย่นแปลงการก าหนดกฎเกณฑ์ของสงัคมท่ีบอกวา่ให้ผู้ชายต้องเป็นอยา่งนี ้ผู้หญิงต้องเป็น
อยา่งนัน้  
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 “เราทุกคนควรจะสามารถเป็นคนทัง้ครบและเท่าเทียมกันได้ มันเป็นการเปลี่ยนแปลง
ระบบคิดในด้านความสมัพันธ์ เซ็กส์ และความรักใหม่ทัง้หมด ถ้าเราสามารถท าเช่นนีไ้ด้ มันจะ
ช่วยแก้ปัญหาทางเพศและปัญหาสงัคมได้อยา่งมาก” 
 ประเด็นค าถามเร่ืองความพยายามเปลี่ยนทศันะเร่ืองเพศได้หรือไม่ เพราะสงัคมมกัจะไม่
ค่อยพูดถึงเร่ืองเพศ ดูเหมือนจะเป็นเร่ืองท่ีต้องเก็บเป็นความลบั เป็นเร่ืองสว่นตวัมาก นัน้ เด่นวดี
ให้การอธิบายดงัตอ่ไปนี ้“พี่วา่เราพดูเร่ืองเพศกนั แตไ่ม่ได้พดูแบบท่ีพี่พดู เราพดูถึงเร่ืองเพศของคน
อ่ืน เรานินทาหรือเอามาท าเป็นเร่ืองตลก แล้วแตล่ะเร่ืองท่ีพดูก็แสดงทศันะท่ีฝังลกึอยูอ่อกมา อยา่ง
ค าวา่หลายใจ ค านีเ้รามกัจะใช้กบัผู้หญิง แตก่บัผู้ชาย เราใช้ค าวา่เจ้าชู้ แทน เทา่นีก็้เห็นแล้วว่าเรา
เลือกท่ีจะพูดถึงผู้หญิงกับผู้ชายด้วยวิธีท่ีแตกต่างกัน น้อยมากท่ีเราจะพูดถึงเซ็กส์ พูดถึงความรัก
ในแงท่ี่เราให้ความส าคญั ให้ความเคารพ ให้ความรับผิดชอบและความเทา่เทียมกนั ให้เห็นวา่เร่ือง
ท่ีคนสองคนตดัสินใจท าร่วมกันในพืน้ท่ีสว่นตวันัน้เป็นเร่ืองท่ีต้องให้ความเคารพ เรากลบัพดูถึงมัน
ในแง่ท่ีมีอคติและไม่เคารพ และน่ีเป็นสิ่งท่ีเกย์และ หญิงรักหญิงต้องเผชิญ คนจะคิดว่าเราจะพดู
อยา่งไรเร่ืองเซ็กส์ของเกย์ เซ็กส์ของ หญิงรักหญิงก็ได้ น่ีมนัไม่ใช่เซ็กส์ของพวกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่
จ าเป็นจะต้องมาเคารพอะไร แม้จะเป็นเซ็กส์ของผู้ใหญ่สองคนท่ีท าด้วยความเต็มใจทัง้คู่” 
 “พี่คิดว่าเราพดูถึงเซ็กส์แต่ไม่ใช่ในแง่บวก เราพูดถึงแต่ในทางลบ สงัคมเราไม่ใช่สงัคมท่ีมี
ทศันะท่ีดีกับเซ็กส์ แต่กลบัดูถูกว่ามันเป็นเร่ืองต ่า เร่ืองสกปรก แต่ทุก ๆ คนก็มีกัน แล้วยงัหาเงิน
จากมนัด้วย ถ้าเราไม่พดูอะไร เราก็ปลอ่ยให้สิง่ตา่ง ๆ มนัเกิดขึน้ไปเร่ือย ๆ แตพ่อเราพดู เราก็พดูใน
มมุท่ีท าร้ายและสร้างความไม่สมดลุให้กบัความสมัพนัธ์ของคนมากยิ่งขึน้” 
 “น่ีเป็นแค่ตวัอย่างหนึ่งของความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกัน แต่ยงัมีความสมัพนัธ์อ่ืน ๆ  อีก 
อย่างระหว่างคนอายุน้อยกบัคนแก่กว่า คนท่ีมีเงินมากกับคนท่ีมีเงินน้อย เราต้องวิพากษ์วิจารณ์
ความไม่เทา่เทียมเหลา่นีด้้วย แล้วก็พยายามให้คนหนัมามองเร่ืองเหลา่นีก้นัใหม่”  
ประเด็นเร่ืองจะท าให้คนเร่ิมคิด เร่ิมหนัมามองเร่ืองเพศใหม่ได้อยา่งไร  
 “น่ีเป็นสิ่งท่ีพี่ถามตวัเองทุกวนั จะท าอย่างไรให้คนคิดใหม่ เป็นค าถามท่ีใหญ่มาก มีสิ่งท่ี
ต้องท ามากมายท่ีพี่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นตรงไหนดี แล้ว หญิงรักหญิงเองก็ยังติดอยู่ในกรอบ
ความคิดวา่ผู้หญิงต้องเป็นอยา่งนี ้ผู้ชายต้องเป็นอยา่งนัน้ มนัมีผลกบัเราหญิงรักหญิงเองด้วย จริง 
ๆ แล้วหญิงรักหญิง ไม่ควรท่ีจะเป็นสว่นหนึง่ของสงัคมท่ีมนัเนา่เฟะ เราควรจะสร้างสงัคมท่ีมีเข้าใจ
ให้กบัคนทกุคนรวมทัง้หญิงรักหญิง ด้วย 
 ส าหรับความเห็นต่อค ากล่าวท่ีว่า หญิงรักหญิงบางคนแล้ว เขาก็ว่าชีวิตทุกวันนีก็้มี
ความสขุดีอยูแ่ล้ว จะต้องไปท าอะไรมากมายเพื่อสิง่ใด 
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 เด่นวดี*ให้ความเห็นวา่อาจเป็นเช่นนัน้ แต่ชีป้ระเด็นแง่มมุท่ีน่าสนใจว่า“ใช่ แต่เขาก็ได้รับ
อะไรจากชีวิตน้อยลงด้วย ซึ่งส าหรับบางคนก็คิดวา่แค่นีก็้เพียงพอแล้ว นัน่ก็เป็นทางเลือกสว่นตวั
ของเขา แตถ้่าถามพี่และเพื่อน ๆ พี่ท่ีท างานเพื่อสงัคม เราแสวงหาการเปลีย่นแปลงสงัคมมากกว่า
จะสร้างพืน้ท่ีเล็ก ๆ ส าหรับพวกเรากันเองเท่านัน้ แต่แน่นอนว่าเราก็ต้องมีพืน้ท่ีเหล่านีเ้พื่อเป็น
แหลง่พลงัให้เราส าหรับการผลกัดันสงัคม อัญจารีก็ท างานอย่างนีม้าหลายปี เราพยายามสร้าง
พืน้ท่ีส าหรับหญิงรักหญิง ตอนนัน้มีหญิงรักหญิง จ านวนมากท่ีเหมือนถกูตดัขาดจากคนอ่ืน ๆ การ
ทลายความโดดเด่ียวเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีส าคญั มนัท าให้เรารู้สกึวา่เราไม่ได้อยูค่นเดียวในโลก เรายงัมี
เพื่อนมีชุมชน และการเป็นหญิงรักหญิง ก็ไม่ใช่เร่ืองแปลกประหลาดอะไร”  
 ค าถามโดยผู้ศึกษา: ตอนนีก้ลุ่มหญิงรักหญิงไทย*จะท าอะไรท่ีต่างไปจากเดิมหรือไม่  
 “ตอนนีก้ลุม่เราก าลงัพยายามสร้างการเปลีย่นแปลงท่ีมากกวา่เฉพาะในกลุม่หญิงรักหญิง 
เท่านัน้ เราก าลังดูสิว่าจะน าการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมด้านเพศสภาวะ ด้านเพศวิถี มา
ประยกุต์ใช้ให้สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงสงัคมได้อยา่งไรบ้าง แตเ่ราจะไม่ทิง้กลุม่หญิงรักหญิง กลุม่
นีจ้ะเป็นกลุม่หลกัของเรา เพราะน่ีเป็นจุดเร่ิมต้นของเรา อีกอยา่งท่ีพี่อยากจะเน้นก็คือตอนนีเ้รายัง
มองเห็นกันว่า ญรญ เป็นอัตลกัษณ์หนึ่งท่ีแยกเด่นชัดจากอัตลกัษณ์อ่ืน ๆ เราบอกว่ากลุม่นีเ้ป็น
หญิงรักหญิง กลุม่นัน้เป็นคนรักตา่งเพศ แตจ่ริง ๆ มนัไม่เป็นเช่นนัน้ มีคนอีกมากมายท่ีมีความรู้สกึ
ได้ทัง้สองด้าน มีคนท่ีเคยมีความสมัพันธ์ทัง้สองแบบ หรือช่วงหนึ่งอาจจะเป็นแบบหนึ่ง แล้วก็
เปลี่ยนไปได้ หรือเปลี่ยนกลบัมาใหม่ก็ได้เหมือนกัน ส าหรับคนคนหนึ่งแล้วในเวลาหนึ่ง ๆ เรา
อาจจะรักเพศไหนก็ได้ ปัญหาก็คือ เราไม่สามารถเปิดใจให้ยอมรับได้ คนท่ีมีอคติต่อคนรักเพศ
เดียวกัน ก็ไม่สามารถเห็นได้ว่าในตวัของเขาเองก็สามารถรักคนเพศเดียวกันได้ด้วย อาจจะมาก
หรือน้อย เขาจะต้องกดมันเอาไว้ เพราะเขาก็โตขึน้มากบัอคติต่อคนรักเพศเดียวกันและมีอคตินัน้
อยูใ่นใจ เลยไม่อยากจะเห็นสว่นนัน้ในตวัเขา”  
 “อีกด้านหนึ่งส าหรับหญิงรักหญิง เอง หลาย ๆ คนถูกกดดันจากสังคมว่าต้องมี
ความสมัพนัธ์กับผู้ชายเท่านัน้ หรือไม่ก็ต้องอยู่คนเดียวโดยไม่ต้องมีแฟน หรือไม่ต้องเปิดเผยว่า
ตัวเองเป็นหญิงรักหญิง แรงกดดันอย่างนีท้ าให้หญิงรักหญิง ถูกคุกคามอิสรภาพและความ
ปลอดภยัในชีวิต หรือกลวัท่ีจะเสยีคนรักไป น่ีเป็นแรงกดดนัท่ีใหญ่มากท่ีบงัคบัให้เราต้องท าตามวิถี
ของคนรักตา่งเพศ จุดนีท้ าให้หญิงรักหญิง หลายคนอึดอดัถ้าไม่สามารถรู้ได้แนช่ดัวา่คนรักของเราจะ
ไม่รักผู้ชายแน ่แล้วก็น่ีเองท่ีท าให้เราเป็นหญิงรักหญิง ยากท่ีจะเห็นอตัลกัษณ์ท่ีชดัเจนวา่คน ๆ นี ้เป็น
หญิงรักหญิง หรือไม่”  
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 “การจุดประเด็นนีอ้าจจะยาก แต่พี่ว่าเราต้องท าความเข้าใจเร่ืองเพศของมนุษย์กันใหม่ 
มนัเป็นเร่ืองของสงัคม จริง ๆ แล้วใครก็ตามท่ีสนบัสนนุสทิธิในการเป็นตวัของตวัเอง ทัง้ในด้านเพศ
และวิถีชีวิต คุณท าเพื่อตวัคุณเองและคนอ่ืน ๆ ด้วย น่ีเราก าลงัท าเพื่อสงัคมโดยรวม ให้มันเกิดมี
ความสมดลุและสนัติ มนัไม่ใช่การจะมาช่วยหญิงรักหญิง หรือไม่ใช่เพราะวา่ฉนัเป็น หญิงรักหญิง 
ฉนัถึงต้องมาท าอยา่งนี ้พี่คิดวา่มนัเป็นความรับผิดชอบของคนทกุคน”  
 ในสว่นของการได้รับการสนบัสนุนจากคนท่ีเป็นคนรักต่างเพศ เด่นวดี* ให้ความเห็นว่า     
“ เราได้รับการสนบัสนุนจากคนท่ีเช่ือในการสร้างสงัคมท่ีสงบสขุและสนัติ เขาให้การสนบัสนุนโดย
มาช่วยบอกว่าคนรักเพศเดียวกันไม่ควรจะถกูเลือกปฏิบติั แต่เราก็ไม่ค่อยได้รับการสนบัสนุนจาก
คนดงัเท่าใดนกั อาจจะเป็นเพราะวา่กลวัพวกนกัข่าวท่ีชอบเข้ามาซอกแซกหาข่าวเร่ืองสว่นตวัวา่
เขาเป็นหญิงรักหญิง  รึเปลา่ ซึ่งน่ีก็เป็นเร่ืองท่ีเข้าใจได้ ตอนนีเ้ราอยากได้รับการสนบัสนุนจากคน
ดงัท่ีไม่แคร์เสยีงซุบซิบนินทาอยา่งนี ้แตเ่ช่ืออยา่งจริงแท้วา่มนษุย์ทกุคนควรได้รับสทิธิและเลือกวิถี
ชีวิตของตวัเองได้” 
 ในด้านของกิจกรรมการผลกัดนัเพื่อประชาสมัพนัธ์และสง่เสริมการให้คนรักเพศเดียวกนั
นัน้ เด่นวดี*อธิบายถึงกลุม่หญิงรักหญิงไทย*ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดงานไพรด์ (งานของผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศท่ีจัดให้มีการพบปะสงัสรรค์กันทกุปี) ด้วย “ เราจะพยายามจุดกระแสให้ หญิง
รักหญิงมามีสว่นร่วมในพืน้ท่ีสาธารณะนี ้งานไพรด์เป็นโอกาสพิเศษท่ีเราจะได้มาน าเสนอมุมมอง
ของเรา ความเป็นตวัตนของเราต่อสงัคม ท่ีผ่านมาเราไม่ค่อยจะมีสว่นร่วมหรือรู้สกึเป็นสว่นหนึ่ง
ของงานเกย์เท่าไรนกั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองงานสนุกสนานอะไรก็ตาม เพราะเราจะมีชีวิตท่ีต่างกัน มี
แหลง่เท่ียวคนละแหลง่ การแสดงออกของเรา ความคิดเห็นของเราก็ต่างกัน ท่ีมากกว่านัน้ก็คือ 
หญิงรักหญิงเองก็มีเรามีเงินมีเวลาท่ีน้อยกวา่ การจะไปร่วมในไพรด์น่ีเราต้องใช้เงินซือ้เสือ้ผ้า หรือ
จดัขบวนพาเหรด  แตไ่พรด์ก็เป็นงานท่ีสนกุและส าคญั ตอนนีเ้ราก าลงัหาทนุ หาการสนบัสนนุจาก
ธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ จากบุคคลทั่วไป เราจะได้ท าขบวนพาเหรดสวย ๆ มีแบนเนอร์ใหญ่ ๆ เพื่อ
ความเป็นหญิงรักหญิงจะได้ปรากฏสูส่ายตาสาธารณะ” 
 ทัศนะส่วนตัวของเด่นวดี"ท่ีมีต่อการท างานผลกัดันร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต เดน่วดีให้ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 “โดยส่วนตัวมีความยินดีท่ีมีคนให้ความส าคัญ และรู้ว่าผู้ จัดท าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี ้มี
ความหวงัดีกับพวกเรา เพราะจะท าให้สงัคมตระหนกัถึงเสรี ตวัตนของกลุม่หลากหลายทางเพศ 
เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการเปิดพืน้ท่ีในสงัคม แตท่ี่ยงัมีความบกพร่อง เพราะอาจจะไม่เข้าใจปัญหา
ของกลุม่รักเพศเดียวกันท่ีก าลงัเผชิญอยู่กับอคติในสงัคมทัง้ในชีวิตสว่นตวั และชีวิตคู่" เธอกลา่ว 
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แล้วขยายความถึงปัญหาท่ีกลุม่ความหลากหลายทางเพศประสบพบเจออยูท่กุเม่ือเช่ือวนั พวกเรา
บางคนไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัว บางคนไม่ได้อยูก่บัพอ่แม่ เพราะถกูไลอ่อกจากบ้าน หรือ
บางคนไม่อยากให้ครอบครัวรับรู้ ก็พยายามเลี่ยงโดยการวางตวัห่าง ๆ  ไม่กลบับ้าน ชีวิตไม่ได้อยู่
กบัครอบครัว แตอ่ยูก่บัคูชี่วิตมาตลอด แตเ่ม่ือมีเหตเุกิดขึน้ คูชี่วิตกลบัไม่สามารถท าอะไรได้เลย” 
 เด่นวดี*เผยว่า “ปัจจุบนัมีคู่ชีวิตเพศเดียวกนัอยูด้่วยกันในลกัษณะปิดบงัจ านวนมาก รวม
ไปถึงอยู่ด้วยกันในลกัษณะกึ่งปิดกึ่งเปิด คือ เปิดเผยว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเท่านัน้ มีจ านวนไม่น้อย
เช่นกัน ดังนัน้ เม่ือเกิดอะไรร้ายแรงขึน้ ครอบครัวก็จะไม่รู้ แต่ตามกฎหมาย ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน
ขึน้กับชีวิต ผู้ ก ากับดูแลทัง้การรักษา ท าศพ ทรัพย์สมบัติ หรือถ้าพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
ทัง้หมดต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพ่อแม่ ยกตัวอย่าง ดิฉันอายุ 55 ปี มีคู่ชีวิตเพศเดียวกัน อยู่
ด้วยกันแบบไม่ได้จดทะเบียน ดงันัน้ตามกฎหมายก็ยงัเป็นลกูของแม่อยู่ และถ้าเกิดอะไรขึน้ แม่ก็
ต้องเป็นคนดูแล คู่ชีวิตท่ีอยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีท าอะไรไม่ได้ เพราะกฎหมายถือว่าเป็นคนนอก 
ความไม่เป็นธรรมของกฎหมาย อยู่ท่ีกฎหมายมองไม่เห็นเรา และท าให้เราไม่มีตวัตน ไม่มีสถานะ
ในกฎหมายไทย” 
 “พวกเราทกุคนเกิดมาจากพอ่แม่ ก็อยากให้พอ่แม่ยอมรับและเข้าใจ และรักเราไม่ตา่งจาก
ลูก ไม่ว่าเพศไหนๆ เราหวังว่ากฎหมายจะช่วยท าให้สงัคมเปิดรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในสังคม 
มองเห็นศกัด์ิศรีและความเท่าเทียมการมี "กฎหมายคู่ชีวิต" อาจจะฉีกกฎ ขนบธรรมเนียม ค่านิยม 
และอุดมการณ์ของสงัคมไทย แต่ถ้าเป็นไปเพื่อสรรค์สร้างความเป็นมนุษย์ท่ีเท่าเทียมกัน ถึงเวลา
แล้วหรือยงัท่ีสงัคมไทยจะเร่ิมเปิดกว้างและเรียนรู้เหมือนอีก 20 ประเทศในโลก มีกฎหมายคูชี่วิต” 
 เด่นวดี*และเพื่อนร่วมงานผู้ประสานงานเครือข่ายเพื่อนกะเทยแห่งประเทศสยาม*ยังได้ 
กล่าวขอบคุณคณะกรรมาธิการท่ียกร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตขึน้ แต่ก็ขอเน้นย า้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนีย้ั งมี
ข้อบกพร่องอีกหลายจุด ดงันัน้การร่างกฎหมายคู่ชีวิตอยากให้ค านึงถึงหลกัความเสมอภาคเป็น
ฐานคิด อยา่งไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาอยา่งตรงจุดควรจะแก้ท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 5 ซึง่เก่ียวกบัการก ากบัเร่ืองของครอบครัว เพราะจะท าให้ไม่เกิดความซบัซ้อนเป็นกฎหมาย 
2 ฉบบั 
 ทัง้นี ้ปัจจุบันมีเกือบ 20 ประเทศในโลก ท่ีมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียนคู่รักเพศ
เดียวกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา อย่าง รัฐแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก รวมถึงประเทศแคนาดา ฮอลแลนด์ 
อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ขณะท่ีในทวีปเอเชียยังไม่มีการรับรองกฎหมายนี ้ซึ่งประเทศ
เวียดนามก าลงัมาแรงและรณรงค์เร่ืองนีอ้ยูเ่ช่นกนั 
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 ตวัอย่างกิจกรรมการร่วมขบัเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของเด่นวดี*
เด่นวดี* จัดเป็นบุคคลส าคญัชององค์กรหญิงรักหญิง* ท่ีท างานอย่างเปิดเผยระหว่างการประชุม
สมาคมเลสเบีย้นและเกย์สากล(อิลก้า) ระดบัภูมิภาคครัง้ท่ี 3 ท่ีโรงแรมบีพี จ.นครพิงค์*ว่า การ
ประชุมครัง้นีมี้ตวัแทนองค์กรท่ีเก่ียวเน่ืองกบักลุม่หญิงรักหญิง และชายรักชายจาก 30 กวา่ประเทศ 
ร่วม 150 คน เข้ามาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเก่ียวกับสถานการณ์ และความคืบหน้าในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์การละเมิดสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน ทัง้กลุม่ทอมดี ้เกย์ และกระเทย ซึ่ง
การประชุมดงักลา่ว จะมีการจดัระดบัโลกและระดบัภมิูภาคทกุ ๆ 2 ปี 
 ส าหรับ การจัดประชุมท่ี จ.เชียงใหม่ ครัง้นีถื้อเป็นการประชุมระดบัภูมิภาค ซึ่งจะมีการ
คดัเลือกตวัแทนจากภูมิภาคเอเชียเป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน เพื่อไปเป็นตวัแทนร่วมประชุม
ระดบัโลกท่ีประเทศแคนนาดาในปลายปีนี ้
 เด่นวดี*ให้ข้อมูลท่ีแสดงถึงปัญหาการถูกลว่งละเมิดทางเพศอย่างกรณีประเทศไทยครัง้นี ้
มีการน าเสนอการแก้ปัญหาหลายสว่น ทัง้ท่ีผลกัดนัไปแล้ว ได้รับความส าเร็จ และไม่ส าเร็จหลาย
อยา่ง ท่ีผลกัดนัจนได้รับการแก้ไข คือ เร่ืองของการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองประเด็นการขม่ขืน ซึง่แต่
เดิมจะคุ้มครองเฉพาะผู้หญิงท่ีไม่ใช่ภรรยาของผู้ ชายและเน้นการสอดใส่ อวัยวะเพศชายเข้าสู่
อวยัวะเพศหญิงเทา่นัน้ ขณะท่ี กฎหมายเดิมไม่คุ้มครองในสว่นของเด็กผู้ชายท่ีถกูขม่ขืนทางทวาร
หนกั และผู้หญิงท่ีถกูขม่ขืนทางทวารหนกั รวมถึงกรณีของผู้ ท่ีแปลงเพศแล้วเม่ือถกูขม่ขืนก็จะไม่ได้
รับการคุ้มครองจาก กฎหมายข่มขืน แต่หลงัจากทางกลุม่ได้ผลกัดนัร่วมกับเครือข่ายสิทธิผู้ หญิง
และเครือข่ายท่ี ต่อต้านความรุนแรกทางเพศจึงท าให้มีการแก้กฎหมายนีแ้ละคุ้มครองคนทุกคน
อยา่งเปน้รูปธรรมแล้ว 
 ในการประชุมครัง้นี ้ตัวแทนกลุ่มคนรักเพศเดียวกันของประเทศไทย ยังได้น าเสนอถึง
ประเด็นท่ียงัมีการผลกัดนัให้มีการแก้ไขระเบียบเร่ือง สด.43 ซึ่งเป็นเอกสารท่ีชายไทยท่ีมีลกัษณะ
เป็นเพศท่ีสาม หรือแปลงเพศมาแล้ว จะถกูเขียนในใบดงักลา่ววา่เป็นโรคจิตถาวร ซึ่งสง่ผลเวลาไป
สมคัรงานหรือเรียนตอ่ ท าให้ถกูปฏิเสธเป็นอุปสรรค และเสยีโอกาสในการพฒันาอาชีพและกระทบ
ต่อสงัคมและเศรษฐกิจไปตลอดชีวิต อย่าง ไรก็ตาม เร่ืองดงักลา่วยงัอยู่ระหว่างการผลกัดนั โดย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้ามาให้ความช่วยเหลือ อยู่ระหว่างยื่นร้องศาลปกครอง
เพื่อให้กระทรวงกลาโหมแก้ไข รวมถึงกรณีของการขอแก้ไขค าน าหน้านามส าหรับชายท่ีแปลงเพศ
แล้วโดยขอให้เปลีย่น จากนายเป็นนางสาวได้ 
 เดน่วดีกลา่วอีกวา่ “ในฐานะตวัแทนของกลุม่รักหญิงนัน้อยากฝากถึงพอ่แม่วา่อยา่บีบคัน้
ลกูท่ีเป็น ทอมดีม้ากเพราะตวัเลขกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ท่ีท าการส ารวจ
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ในปี พ.ศ.2555 นัน้พบว่าตวัเลขของเด็กท่ีฆ่าตวัตายเป็นเด็กท่ีชอบเพศเดียวกัน มากกว่าคร่ึงหนึง่ 
ท่ีเหลอืเป็นเด็กท่ีเจอปัญหาอ่ืน ๆ ตรงนีเ้ป็นตวับง่บอกอนัหนึง่วา่สถานการณ์อาจจะรุนแรงขึน้.” 
 เด่นวดี*ยงัได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อรับปรึกษาปัญหาให้แก่วยัรุ่นด้วย จาก ปัญหาท่ีเยาวชน
สง่ผ่านเข้ามาทางกลุม่ ระบุว่า การท่ีพ่อแม่ยงัไม่ยอมรับ ท าให้ลกูหนีออกจากบ้าน คิดเศร้ากังวล
เรียนไม่ได้ และรุนแรงถึงขัน้ฆ่าตวัตาย จึงอยากแนะน าให้พ่อแม่เปิดใจกว้างและใจเย็น ๆ กับลกู 
เพราะถึงจะเป็นลกูเรา แตใ่นท่ีสดุเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ เป็นตวัของเขาเองในท่ีสดุ ถ้าให้โอกาส
ทางเลือกของเขาเองให้เขาเป็นตวัของตวัเองท่ีสดุเพื่อเลี่ยงปัญหา บ้านแตก บีบคัน้มากไปก็จะไม่
น าไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีดี และยินดีร่วมท างานกบัทกุเพศทกุวยัไม่เพียงแคห่ญิงรักหญิงเทา่นัน้ 
 เธอกลา่วอีกว่า นอกจากการประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับหลายประเทศ
แล้ว ในวนัเสาร์ท่ี 2 ก.พ.2555 ท่ีไนท์บาซ่าร์ผู้ เข้าประชุมจากสมาคมเลสเบีย้นและเกย์สากลยงัจะ
ได้จัด ขบวนพาเลซสีรุ้ง ท่ีสื่อถึงความหลากหลายจะมีทัง้หญิงรักหญิงและชายรักชาย โดยงาน
พาเลซดงักลา่วมีความหมายถึงความหลากหลายท่ีเท่าเทียมกัน อยากให้สว่นอ่ืนรู้ว่าคนรักเพศ
เดียวกนัมีตวัตนเป็นพี่น้องเป็นพอ่แม่เป็นคน ร่วมสงัคม และอยากได้รับความเข้าใจความเอ็นดแูละ
ได้รับสทิธิเทา่เทียมกบัคนอ่ืน การเดินขบวนพาเลซจะเน้นการแตง่ตวัเป็นสสีนั อาจมีเคร่ืองแตง่กาย
ประจ าชาติ อยากชวนให้คนรักเพศตรงกันข้ามมาเข้าร่วมสนบัสนุนให้ก าลงัใจในวนัดงักลา่ว ด้วย
เด่นวดี" เผยเตรียมจัดงานสมรสหมู่ของทอม-ดี ้10 คู่ หวงัให้สงัคมรับรู้เข้าใจสิทธ์ิของเพศท่ีสาม 
พร้อมเรียกร้องกฎหมายสมรสในกลุม่หลากหลายทางเพศ เพื่อสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน   และจะ
ไม่หยุดท างานจนกวา่จะประสบความส าเร็จและสามารถเห็นคนท่ีมีความรักเพศเดียวกนัสามารถ
จดทะเบียนสมรสได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมายของไทย 
  เด่นวดี*ในฐานะประธานกลุม่หญิงรักหญิงไทย* กลา่วว่ายงัคิดจัดกิจกรรมใหม่ๆอีกเพื่อ
ร่วมผลกัดนั และสร้างความสนใจตอ่สือ่มวลชนได้มากคือ ได้เตรียมจดังานวนัมหศัจรรย์แหง่รัก ซึง่
เป็นงานสมรสหมู่ของกลุม่หญิงรักหญิงไทย*ในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ปีหน้า เพื่อเป็นการประกาศให้
สงัคมรับรู้ถึงวิถีชีวิตของเหลา่หญิงรักหญิงวา่มีอยูจ่ริงในสงัคม กิจกรรมนีจ้ะคดัเลอืกคู่สมรส 10 คู่ 
จากท่ีติดตอ่มาแล้ว 50 คู ่โดยคดัเลอืกจากคุณสมบติัหลายอย่าง อาทิ ความต้องการในการมีชีวิต
คูด้่วยกนั ไม่ใช่ถกูบีบบงัคบัจากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในการเข้าใจชีวิตคู ่การท า
พินยักรรมหรือธุรกรรมต่าง ๆ ร่วมกันท่ีถูกต้องตามกฎหมาย    โดยจะผลกัดนัและส่งเสริมท าให้
กลุม่หญิงรักหญิงเป็นท่ียอมรับในสงัคม ไม่วา่จะเป็นครอบครัวเอง ซึง่จะได้ท าความเข้าใจกับกลุม่
คนเหลา่นี ้และสงัคมให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ เพื่อกลุม่ทอม-ดีไ้ด้อยู่ร่วมสงัคมแบบไม่ต้อง
หลบ ๆ ซอ่น ๆ เหมือนแตก่่อน เป็นการเคารพในศกัด์ิศรีซึง่กันและกัน อีกทัง้หลายประเทศในยุโรป
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และอเมริกามีกฎหมายยอมรับการแต่งงานของกลุม่รักร่วมเพศแล้ว เห็นได้ว่าเป็นการเคารพสทิธิ
มนษุยชน ในอาเซียนเอง ประเทศเวียดนามก็ก าลงัผลกัดนัให้เกิดกฎหมายนี ้คาดวา่จะบรรลผุลใน
ปลายปีนี ้หากประเทศไทยมีการผลกัดนัและยอมรับจากภาครัฐ ก็จะเป็นประเทศท่ีมีกฎหมายเพื่อ
กลุม่รักร่วมเพศท่ีสมัฤทธ์ิผล 

4.3.2.1 ด้านทศันะตอ่กฎหมาย ของบุคคลผู้ มีความหลาหลายทางเพศ ความ
หลากหลายทางเพศเช่ือมโยงกบั ความหลากหลายทางความคิด ทางชีวภาพ ชาติพนัธ์ุ หรือทาง
สงัคม ความหลากหลายเช่ือมโยงกบัหลายสิง่ และมนษุย์เราต้องเหมือนกนัทัง้หมดนัน้เป็นไปมิได้ 
เหตใุดจึงตา่งกันไม่ได้ ต้องสมานฉนัท์กนัเข้าไว้... แท้จริงแล้วตอ่ค าถามเดียวกนัดงักลา่วนี ้โดยตวั
ของความหลากหลายนัน้คงเป็นสิง่ดี เพียงแตม่นษุย์ควรจะเข้าใจ และเคารพความแตกตา่ง
เหลา่นัน้ให้ได้ จึงจะสามารถจดัการความสมัพนัธ์ หรือการจดัการกบัความแตกตา่งเหลา่นัน้ได้ไม่
ต้องใช้ความรุนแรง และอยูร่่วมกนัได้อยา่งเป็นสขุ 

เร่ืองราวของความหลากหลายทางเพศ ในยุคสงัคมไทยต้องสมานฉันท์มาฝาก
ผู้ อ่านกัน โดยเด่นวดี* องค์กรด้านหญิงรักหญิงแห่งแรกในประเทศไทย และนักกิจกรรมท่ี
เคลื่อนไหวประเด็นด้านสิทธิสตรี และการคุ้มครองสิทธิของกลุม่หญิงรักหญิงมานาน จะมาเลา่ให้
ฟังว่า ฝ่ังฝันของพยายามจะเพิ่มพืน้ท่ีทางสงัคมให้กับกลุม่คนชายขอบเหลา่นี ้คงข้ามไปถึงได้ไม่
งา่ยนกั เพราะวา่แม้รัฐพยายามจะบอกวา่ “ทกุคนมีสทิธิเทา่เทียมกนั” แตแ่ท้จริงแล้วก็ยงัมีความไม่
เทา่เทียม ไม่เป็นธรรม และการเลอืกปฏิบติัอยูใ่นทกุซอกทกุมมุในสงัคม 

การสมัภาษณ์ดงักลา่วมุ่งสร้างความเข้าใจแต่อาจท าให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาท่ีซอ่น
เร้น แต่กลับรายล้อมอยู่รอบตัวเราได้มากขึน้ ตลอดจนค าถามส าคัญท่ีเก่ียวพันต่อ (ร่าง)
รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั ซึง่ก าลงัมีการยกร่างอยูใ่นขณะนี ้โดยการบรรจุค าวา่ “ความหลากหลาย
ทางเพศ” เข้าไว้ในรัฐธรรมนูญฉบบัรับฟังความเห็น มาตรา 30  ว่าจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาให้คน
อีกกลุม่หนึง่ในสงัคม และสร้างพืน้ท่ีแหง่ความเทา่เทียมได้อยา่งแท้จริงหรือไม่ 

4.3.2.2 ประเด็นกฎหมายของคนรักเพศเดียวกนัท่ีไม่สอดคล้องเจตนารมณ์
รัฐธรรมนญู   

เครือข่ายท่ีก าลงัผลกัดนัเร่ืองบรรจุข้อความ “ความหลากหลายทางเพศ” เข้าไปไว้
ในรัฐธรรมนูญ ปี 50 ในมาตรา 30 นี ้คือ “เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ” ซึ่งเป็นการรวมตวั
ขององค์กรหลายๆ องค์กรท่ีท างานเก่ียวกับการแก้ไขความไม่เท่าเทียม หรือปัญหาเร่ืองสิทธิของ
กลุม่คนท่ีรักเพศเดียวกัน หรือสาวประเภทสอง โดยในจุดนีพ้ี่เห็นว่ารัฐธรรมนูญต้องให้ความเท่า
เทียมกบัคนทกุคน และในทกุฉบบัก็มกัจะเขียนไว้ในท านองนี ้แตป่ระเด็นอยูท่ี่ว่า ในความเป็นจริง
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แล้ว บุคคลบางสว่นถูกสงัคมท าให้เป็นคนชายขอบ และบุคคลเหลา่นีก็้มักไม่ได้รับความคุ้มครอง 
และเข้าไม่ถึงสทิธิจากกฎหมายอยา่งเทา่เทียม 

ยังมีกฎหมายอีกมากมายหลายฉบับท่ีมีความล าเอียง และให้สิทธิแก่ผู้ ชาย
มากกว่า หรือให้โอกาสให้การคุ้มครองมากกวา่ผู้หญิง ยกตวัอย่าง รัฐธรรมนูญปี 40 ท่ีระบุไว้แล้ว
วา่บุคคลต้องเทา่เทียมกัน แตก็่ยงัต้องเพิ่มเติม “ชายและหญิงต้องเท่าเทียมกัน” เข้าไปด้วย เพราะ
การน ากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจ าวนัยงัมีความไม่เทา่เทียมกนัอยู่ 

นอกจากนี ้ประเด็นนีก็้เคยมีการพูดถึงในครัง้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2517 ซึ่งถือเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งท่ีมีความเป็นประชาธิปไตย ภายหลงัจากเหตุการณ์โค่นล้มรัฐบาลเผด็จ
การทหารออกไป จึงมีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทยท่ีมักจะกดขี่ผู้หญิง โดยให้ระบุว่า
ชายและหญิงเท่าเทียมกัน จนมาถึงรัฐธรรมนูญปี 40 จึงมีการเขียนไว้ว่า “บุคคลทุกคนเท่าเทียม
กัน” และมีข้อความเพิ่มเติมว่า “ชายและหญิง” ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันไว้ และให้ถือเป็น
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูด้วย 

4.3.2.3 ปัญหากีดกนั แบง่แยก ประเด็นท่ีเราพดูกนัอยูนี่ ้เป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
มานานแล้ว และผลกัดนัขบัเคลือ่นกนัมานาน ไม่ใช่เพียงเฉพาะในปีนีเ้ทา่นัน้ แตก็่ยงัคงไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม หรือสทิธิท่ีเทา่เทียมกบัคนอ่ืนในสงัคม ซึง่มีตวัอยา่งให้เห็นเยอะแยะเลย 
ยกตวัอยา่งเช่น การขาดโอกาสในการศกึษา เพราะมีบางสถานการศกึษาไม่รับผู้ ท่ีมีความเบี่ยงเบน
ทางเพศเข้าเรียน 

อีกทัง้ส าหรับชายไทยทุกคน เม่ือครบเกณฑ์อายจุะต้องไปเกณฑ์ทหาร ในใบ สด.
43 ของกองทพัจะระบุถึงสาวประเภทสองว่าเป็น “ผู้ ท่ีเป็นโรคจิตถาวร-ผิดปรกติ” จึงถือเป็นการตี
ตราคนเหลา่นี ้ซึง่อาจจะจ าเป็นต้องใช้หลกัฐานนีไ้ปสมัครเข้าท างานท่ีอ่ืนๆ ตอ่ไป ท าให้บริษัทห้าง
ร้านต่างๆ เองก็ไม่อยากจะรับคนท่ีมีเอกสารระบุวา่เป็นโรคจิตถาวรเข้าท างาน นัน่ก็คือท าให้พวก
เขาขาดโอกาสในการท างาน ต้องไปท าอาชีพท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้เอกสาร หรือหลกัฐานท่ีเป็นทางการ 
รวมไปถึงไม่มีโอกาสก้าวหน้าไปเป็นผู้บริหารอีกด้วย 

นอกจากนี ้ในสว่นของกฎหมาย นโยบายของรัฐเอง รวมไปถึงการปฏิบติัตอ่กนัของ
คนในสงัคมท่ีมีความไม่เท่าเทียม ท าให้กลุม่คนท่ีถูกปฏิบติัออกมาเรียกร้องให้มีการบญัญัติลงไป
ในรัฐธรรมนญูด้วย เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสทิธิให้มากยิ่งขึน้ 

โดยในมาตรา 30 เป็นมาตราส าคญัท่ีค านึงถึงมาตรฐานท่ีจะก าหนดให้คนมีสิทธิ
เท่าเทียมกัน ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ ได้รับความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบติั ซึ่งก็ก าลงัถกเถียง
กนัอยูว่า่ควรจะอยูใ่นวรรคไหน วรรค 2 หรือ วรรค 3 วรรคใดวรรคหนึง่หรือทัง้สองวรรค ซึง่ในตอน
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แรกมีการเสนอค าว่า “เพศสภาพ” แตก็่ยงัมีหลายคนอยู่ท่ีไม่เข้าใจค านีว้า่คืออะไร จึงได้เปลี่ยนมา
เป็นข้อเสนอท่ีรวมกนัผลกัดนัให้บรรจุไว้คือ “ความหลากหลายทางเพศ” แทน 

สิง่แรกท่ีเครือขา่ยของเราหวงัไว้ในตอนนี ้ ก็คือ การก าหนดท่ีให้มีการอภิปราย และ
ท าให้สงัคมต้องรับรู้ประเด็นเหลา่นี ้จะเป็นโอกาสในการสร้างมาตรฐานใหม่ในสงัคมไทยว่า “ทุก
คนเทา่เทียมกนั” และแม้วา่กลุม่คนท่ีสงัคมเคยมองวา่ ไม่นา่จะเทา่เทียมกบัคนอ่ืนเช่น กลุม่คนเพศ
ภาพ มาถึงตอนนี ้รัฐธรรมนญูก็จะต้องค านงึถึงจุดนีม้ากขึน้ และรับรองสทิธิ ให้ความคุ้มครองมาก
ขึน้คนเราทกุคนนัน้ ล้วนแตกตา่ง ไม่เหมือนกนั และมีความหลากหลาย แตก็่ไม่สมควรจะถกูเลือก
ปฏิบัติ หรือไม่ได้รับความเท่าเทียม เป็นธรรมจากสงัคม ซึ่งกฎหมาย  (รัฐธรรมนูญ-กฎหมาย
สงูสดุ) ต้องมีสว่นช่วยสร้างมาตรฐานใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจให้คนในสงัคมไทย ถือเป็นอนัดบั
แรก 

4.3.2.4 รูปแบบการขบัเคลือ่นท่ีปรากฏ ส าหรับกฎหมายลกู ท่ีมีปัญหาความไม่
เทา่เทียมในด้านไหนๆ ก็ตาม ถือเป็นกระบวนการแก้ไขที่ยาวนานมากเลย ซึง่กวา่จะได้แก้ให้อะไรๆ 
ดีขึน้ ต้องขอบอกวา่ตอ่สู้เร่ืองนีม้านานท่ีจะให้หญิง-ชายมีสทิธิเทา่เทียมกนั หรือให้คนกลุม่ตา่งๆ 
ได้รับโอกาสอยา่งเสมอภาคกนันัน้ ประเด็นเหลา่นีอ้าศยัระยะเวลานาน 

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ ท่ีจะได้เป็นผู้ พิพากษาต้องเป็นผู้ ชายเท่านัน้ หรือผู้ ท่ีจะเป็น
นายทหารในระดับสูง ก็ต้องเป็นผู้ ชายเท่านัน้ แม้ว่าในรัฐธรรมนูญปี 40 จะก าหนดไว้แล้วเร่ือง
ความเทา่เทียมระหว่างหญิง-ชาย แตก่ารแก้ไขกฎหมายลกูตา่งๆ ก็ยงัไม่มี กระทัง่ หากจะแก้จริงๆ 
ก็ต้องใช้เวลานานมาก ในการสร้างความเข้าใจให้คนในสังคม ในแต่ละเร่ือง ฉะนัน้แม้ว่า
รัฐธรรมนูญจะมีการบรรจุเข้าประเด็นเข้าไปแล้ว ก็ไม่ถือว่ากฎหมายต่างๆ ต้องแก้ตามไปโดย
ปริยาย ไม่ใช่! เพราะเม่ือถึงคราวท่ีจะต้องแก้ขึน้มา ยงัมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายท่ีต้อง
พิจารณา 

ในรัฐธรรมนญูปี พ.ศ. 2517 นอกจากจะมีการระบุในรัฐธรรมนูญให้ชายและหญิง
เท่าเทียมกันแล้ว ในบทเฉพาะกาลก็มีการระบุให้แก้ไขกฎหมายลูกต่างๆ ท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ภายในเวลา 2 ปี ท านองนี ้แตเ่ม่ือการเมืองไทยผนัผวนขึน้มาอีก รัฐธรรมนญูปี พ.ศ. 2517 ก็ถกูฉีก
ทิง้เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี 40 เช่นกัน กระบวนการแก้ไขกฎหมายลูกต่างๆ ก็ล้มไป ส่วนใน
รัฐธรรมนญูปี 40 ซึง่เราใช้มาเกือบ 10 ปีท่ีถกูฉีกทิง้ไปก็ไม่มีบทเฉพาะกาลก าหนดให้แก้ไขกฎหมาย
ลกูให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญู 

ฉะนัน้ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบบันี ้เราจึงมีการเสนอให้มีการแก้ไขให้บทเฉพาะกาล
ด้วย โดยให้มีการก าหนดให้แก้ไขกฎหมายลูกให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งไม่ใช่เพื่อ
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ประเด็นเร่ืองสิทธิของความหลากหลายทางเพศในมาตรา 30 เท่านัน้ แต่หมายรวมถึงประเด็นใน
มาตราอ่ืน ๆ ด้วยทัง้นี ้ในกระบวนการแก้ไขกฎหมายลกู หรือกฎหมายเฉพาะเร่ืองจะมีการอภิปราย
ท่ีหนกัหน่วงมาก ๆ เพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน ยกตวัอย่างเร่ืองหากจะมีการเปิดให้มีผู้พิพากษา
หญิง ก็จะต้องมีการอภิปรายระหว่างผู้ ท่ีส่วนมีสิทธิแก้ไขกฎหมายนัน้ สมาชิกรัฐสภาท่ีจะผ่าน
กฎหมายฉบบันัน้ รวมไปถึงความเห็นของสงัคมในภาพรวม และผู้ ท่ีท างานในวงการนิติศาสตร์ด้วย 
จะต้องเข้ามาอภิปรายกันมากมาย เช่นว่า ผู้หญิงมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ท่ีจะตัดสินความ 
ผู้หญิงใช้อารมณ์หรือไม่ ไม่มีวิจารณญาณท่ีหนักแน่น ถ่องแท้ใช่ไหม ประเด็นค าถามเหล่านีท่ี้
ถกเถียงกันมา ดังนัน้ ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึน้ ในประเด็นของความ
หลากหลายทางเพศ แต่ก็ยงัต้องอาศยัระยะเวลา สร้างความเข้าใจ สร้างการยอมรับในสงัคม ซึ่ง
เป็นการตอ่สู้กนัไปอีกนาน 

4.3.2.5 กรณีการขับเคลื่อนกฎหมายสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศ
ไทย  การผลกัดนัเพื่อให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเป็นสิง่หนึง่เทา่นัน้ท่ีต้องท า เพราะเราต้องตอ่สู้ เพื่อ
สร้างความเข้าใจในเร่ืองนีใ้ห้คนในสงัคม แตก่ฎหมายก็เป็นตวัสะท้อนอยา่งหนึง่ของสงัคม โดยการ
น ามาตรฐาน-กฎเกณฑ์ในสงัคมมาเขียนไว้เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึน้ และเพื่อให้มีบทลงโทษ 
หรือช่วยหนุนเสริม และกฎหมายก็ควรจะเป็นข้อตกลงร่วมกันของทุกคนสงัคมในสงัคมด้วย ไม่ใช่
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญท่ีมาจาก คมช. แต่นัน่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง แต่สิ่งท่ีเราต้องตอ่สู้อยู่ 
ก็คือต้องแก้ความเข้าใจของคงในสงัคมด้วย เพราะยังมีคนอีกมากมายท่ีได้รับผลกระทบจาก
ความคิด ความเช่ือแบบนีอ้ยู่ เช่น เม่ือพ่อแม่เห็นว่าลูกเร่ิมมีท่าทีชอบเพศเดียวกัน หลายๆ 
ครอบครัวก็จะตีลกู ทะเลาะกบัลกู จนบางทีลกูก็หนีออกจากบ้านไป โดยท่ีการให้สทิธิ และให้ความ
คุ้มครองแก่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ก็มีเกิดขึน้แล้วในหลาย ๆ ประเทศ ไม่ใช่ไทยเป็น
ประเทศแรกท่ีก าลงัท าอยูใ่นตอนนี ้ฉะนัน้จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก อยา่งเช่น ประเทศแอฟริกาใต้ก็มีการ
บรรจุเร่ืองนีไ้ว้ในรัฐธรรมนญู ซึง่เป็นประเทศแรกท่ีให้ความคุ้มครองแก่บุคคลท่ีรักเพศเดียวกัน เม่ือ
ประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว ในช่วงเดียวกับท่ีไทยก าลงัร่างรัฐธรรมนญูปี 40 และยงัมีการแก้ไขกฎหมาย
ลกูด้วย ซึ่งก็ใช้เวลานานเหมือนกัน เน่ืองจากมีกรณีท่ี ผู้ รักเพศเดียวกันต้องการแต่งงาน ก็เลยใช้
เงื่อนไขในรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกนั รวมไปถึงผู้ ท่ีรักเพศเดียวกนัด้วย จึงมี
การฟ้องศาลปกครองเพื่อให้แก้ไขกฎหมายให้แต่งงานกันได้ แล้วก็มีการแก้ไขและประกาศใช้
ออกมาได้ไม่นานมานีเ้อง 
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อีกทัง้ประเด็นนี ้ก็มีการบญัญัติไว้ในกฎบตัรสหประชาชาติ และปฏิญญาว่าด้วย
เร่ืองสิทธิมนุษยชนในระดบัสากล เพื่อจะรับรองคุ้มครองบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศด้วย
กติการะหวา่งประเทศวา่ด้วยสทิธิพลเมือง และสทิธิทางการเมืองท่ีประเทศไทยรับรอง 

“เราก็คงไม่หยดุเฉพาะท่ีการแก้ไขรัฐธรรมนญู แตส่ิง่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ในหลาย ๆ สว่น
ท่ีเราต้องท า มนัเป็นจงัหวะของการดแูลเร่ืองสทิธิ ซึง่จริง ๆ แล้วพี่สนบัสนนุคนทกุกลุม่ ไม่ใช่เฉพาะ
กลุม่ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเท่านัน้ ท่ีต้องออกมาดูแลเร่ืองสิทธิ และจะได้รับการคุ้มครอง
จากรัฐธรรมนญู” 

“ในส่วนของกลุ่มหญิงรักหญิงไทย* และองค์กรท่ีท างานเร่ืองนีก็้ต่อสู้กันมานาน 
และในหลาย ๆ เร่ือง ภายหลงัจากนีไ้ป การผลกัดันครัง้นีจ้ะผ่านรัฐธรรมนูญออกมาหรือไม่ก็
แล้วแต ่อยา่งน้อยสงัคมก็ยงัได้เรียนรู้ว่า คนเราต้องเทา่เทียมเสมอภาคกนั ปราศจากอคติทางเพศ 
ท่ีจะต้องช่วยกนัแก้ไขกนัตอ่ไป เพราะแม้วา่รัฐธรรมนญูจะเป็นกฎหมายสงูสดุ แตก็่ไม่ใช่สิง่สงูสดุท่ี
เราต้องท า” 

เด่นวดี*ในฐานะผู้ ร่วมร่าง พรบ.คู่ชีวิต กลา่วว่า ร่างกฎหมายฉบบันีมี้ความส าคญั
อย่างยิ่งเพราะเป็นเร่ืองของสิทธิท่ีคู่รักเกย์ เลสเบีย้นเข้าไม่ถึง ซึ่งไม่ใช่แค่เร่ืองของการจะทะเบียน 
หรือไม่จดทะเบียนคู่ชีวิต แต่ยังรวมถึงเร่ืองของสิทธิต่าง ๆ ทางกฎหมายด้วยเช่น ถ้ามีการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตแล้ว ก็จะสามารถมีสิทธิในการลดหย่อยภาษี หากผู้ นัน้มีคู่สมรส หรือ คู่ชีวิต 
สามารถลดหนอ่ยภาษีได้ สทิธิในสนิสมรส ถ้าก่อร่างสร้างตวัด้วยกนัมา เม่ือเกิดกรณีท่ีต้องหยา่ร้าง
ก็มีสทิธิในการแบง่ทรัพย์สินได้ นอกจากนีย้งัมีสทิธิด้านการรักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ 
เช่นหากคู่ชีวิตเป็นข้าราชการ อีกคนหนึ่งก็จะมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ถ้ามีการจด
ทะเบียนคูชี่วิตแล้ว และมีสทิธิในการตดัสนิใจรักษาพยาบาลด้วย 

“ถ้าคูชี่วิตมีการจะทะเบียนกัน เม่ือเกิดกรณีท่ีคนหนึ่งต้องเสยีชีวิตลง ก็จะมีสทิธิใน
การไปรับศพ และจัดการเร่ืองต่าง ๆ ได้ ซึ่งท่ีผ่านมา ปัญหาท่ีพบในผู้ ท่ีรักเพศเดียวกัน ก็จะพบวา่
ไม่สามารถท าสิ่งใดได้เลย แม้ว่าจะอยู่กินกันมาเป็นคู่ชีวิตก่ีปีก็ตาม และต้องกายเป็นคนอ่ืนใน
สายตาของกฎหมายและสงัคม หากกฎหมายฉบบันีส้ามารถผลกัดนัและน ามาบงัคบัใช้ นอกจากนี ้
ท าให้คู่ชีวิตมีสิทธิ เสมือนกับผู้สมรสแล้ว เช่ือว่ากลุ่มรักเพศเดียวกันก็จะได้รับการยอมรับจาก
สงัคมมากขึน้ และได้รับการยอมรับจากครอบครัวมากขึน้ด้วย” เดน่วดี*กลา่ว 

เด่นวดี*ให้ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัทศันะท่ีมีตอ่ปรากฏการณ์ของกฎหมายท่ีไม่เป็น
ธรรมในต่างประเทศว่าในปี ค.ศ.1857 ณ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กระทัง่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 
ผา่นไปกวา่คร่ึงศตวรรษ การตอ่สู้เรียกร้องดงักลา่วเพื่อให้คณุภาพชีวิตของแรงงานผู้หญิงดีขึน้ เช่น 
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มีสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานชายทัง้ในแง่ค่าจ้าง สวสัดิการ และเวลาในการท างาน ก็ได้รับการตอบ
รับและพฒันาขึน้มาเร่ือย ๆ  จวบปัจจุบนัวนัสตรีสากลไม่ได้มีบทบาทจ าเพาะแค่การเรียกร้องเร่ือง
คุณภาพชีวิต แต่ได้ขยายไปสูมิ่ติอ่ืน ๆ ของผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นภาวะการเป็นผู้น า ความสามารถ 
การยอมรับจากสงัคม แม้แต่เร่ือง "ความหลากหลายทางเพศ" ของผู้หญิงหรือแรงงานหญิง ก็ถูก
หยิบขึน้มาถกกนัมิใช่น้อยในวนัสตรีสากลและปฏิเสธไม่ได้วา่ "ทอม" หรือผู้ ท่ีมีกายเป็นหญิงแตใ่จ
และพฤติกรรมแสดงออกเป็นชายนัน้ อย่างไรเสียก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งท่ีมีพืน้ท่ีในสงัคมไทยให้ยืน
น้อยเสยีเหลอืเกิน สทิธิตา่ง ๆ ก็ถกูริดรอนเพียงเพราะไม่ใช่หญิงเต็มหญิง หรือเป็นชายอยา่งแท้จริง
ด้วยเคร่ืองเพศ เช่น ไม่รับสมคัรเข้าท างาน เพราะบริษัทต้องการคนท่ีมีเพศชายหรือหญิงชัดเจน ใน
ท่ีนีอ้าจเทียบเทา่ได้กบักลุม่ "กะเทย" ท่ีสงัคมสว่นใหญ่มกัดถูกูเหยียดหยาม ตา่งจากผู้ มีสถานะเป็น 
"เลสเบียน" หรือ "เกย์" ท่ีมีอัตลกัษณ์ทางเพศไม่เด่นชัด การต่อต้านจากสงัคมจึงไม่ค่อยส่งผล
กระทบมากนกั 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้มาจากอคติทางเพศท่ีสัง่สมในสงัคมมานานเป็นส าคญั ว่าผู้หญิง
ต้องท าตวัให้เหมาะสม นุม่น่ิม ผู้หญิงท่ีมีลกัษณะเป็นชาย มีความทะมดัทะแมงสงู สงัคมก็มองว่า
ไม่เหมาะสม ไม่ใช่ จนกลายเป็นการท าร้าย ลวนลาม ข่มขืน โดยยดัเยียดความเป็นชายให้ทอมก
ลบักลายเป็นหญิง เพื่อพิสจูน์ความเป็นใหญ่ของผู้ชาย และความถกูต้องทางเพศท่ีสงัคมให้คา่ไว้"   
อญัชนา สวุรรณานนท์ หรือแตง ผู้อ านวยการโครงการจดัตัง้มลูนิธิอญัจารี เปิดประเด็น 

ทัง้นี ้อคติในข้างต้นถ่ายทอดผา่นหลายช่องทาง และพบเห็นได้ไม่ยากเย็น อาทิ ใน
สงัคมออนไลน์ยอดนิยมอยา่งเฟซบุ๊กก็มีผู้ ใช้ช่ือชุมชนวา่ "สมาคมคนเกลียดทอม" โดยระบุบนหน้า
หลกัของเฟซบุ๊ก ให้กดถกูใจได้เฉพาะพวกที่รู้จกัเพศของตวัเองเทา่นัน้ ซึง่มีคนถกูใจเพจดงักลา่วถึง 
6,651 คนพร้อมให้ค าอธิบายความสนใจสว่นตวัวา่ ต้องการเปลีย่นทศันคติของทอมในใบเกิด มีแค่
สองเพศ ชายกับหญิง ขณะท่ีถ้อยค าท่ีกลา่วถึงทอมก็หยาบคาย ไม่มีการให้เกียรติว่าทอมก็เป็น
มนุษย์คนหนึ่ง เพียงแต่ไม่ได้มีแบบแผนชีวิตเป็นไปตามท่ีค่านิยมของทอมจริงหรือไม่ยงัไม่รู้...แต่
สงัคมไม่ยอมรับนางงามท่ีมีลคุส์สาวห้าวมาก่อนสงัคมก าหนดไว้ 

หากมีค าถามวา่ทุกวนันีปั้ญหาการเหยียดเพศในบ้านเราลดลงมัย้ เรียกวา่ยอมรับ
ความหลากหลายทางเพศมากขึน้ว่าเขามีตัวตน ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร แต่ไม่ได้ให้
สถานะทางสังคมท่ีเท่าเทียมกันนะ"ผอ.โครงการจัดตัง้มูลนิธิ หญิงรักหญิงไทย* กล่าวถึง
สถานการณ์ในปัจจุบนั และอธิบายวา่ เพศทอมเป็นเพศท่ีถกูเหยียดมากท่ีสดุในสงัคม” 

"ในบรรดาคนหลากหลายทางเพศ ทอมเป็นเพศท่ีได้รับผลกระทบเยอะสดุ เพราะ
จะถกูบีบจากพอ่แม่ให้ท าตวัเรียบร้อย และไร้อิสระที่จะออกออกสูส่งัคมเพราะผู้ปกครองมักเก็บไว้

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/
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ในบ้าน ในขณะท่ีเพศกะเทยจะได้อิสระมากกวา่ บางคนถกูจบัแตง่งานกบัผู้ชายเพราะแม่อยากให้
เป็นเพศหญิง จนแขวนคอฆา่ตวัตายก็มี ถกูขม่ขืนเพื่อให้กลบัเป็นหญิงก็เยอะ หรือถกูแค้นมากกว่า
ผู้ชายกรณีไปแย่งผู้หญิงกัน ในแง่การงาน บริษัทก็ไม่ค่อยจ้างถ้าเทียบกับต าแหน่งท่ีเขาอยากได้
ผู้หญิง หรือกรณีท่ีอยากได้ผู้ชายเต็มชาย แถมโอกาสในการถูกโปรโมตขึน้สูต่ าแหน่งสงู ๆ ก็น้อย
กวา่" 

อีกสิ่งหนึ่งท่ีสงัคมควรตระหนักในเร่ืองความหลากหลายทางเพศ ก็คือการออก
กฎหมายให้ผู้กระท าอาชญากรรมรับโทษมากกวา่ปกติ (Hate Crime) หากพิสจูน์ได้วา่การกระท า
นัน้ ๆ มาจากเหตุความเกลียดชังหรือการเหยียดทางเพศ ในจุดนี ้ อัญชนา บอกว่าต่างประเทศมี
แล้ว และเขาสามารถจดเป็นสถิติก่อนน าไปประเมินช่วยแก้ปัญหา ซึ่งหากประเทศไทยท าได้ก็จะ
ช่วยลดทอนความรุนแรงจากการเหยียดเพศ และยงัสามารถน าไปวางนโยบายอ่ืน ๆ  ท่ีสร้างความ
เทา่เทียมในเร่ืองความหลากหลายทางเพศได้ด้วย 

ทศันะเพิ่มเติมของเด่นวดี*ท่ีมีตอ่วนัสตรีสากล 8 มี.ค. 2557 คือ หากคิดขบัเคลื่อน
เร่ืองความรุนแรงในสตรี ควรมองให้กว้าง ไม่จ าเพาะอยู่แค่เพศหญิง เพราะผู้ ถูกกระท าใน
ความหมายของผู้หญิงยงัรวมถึงทอม และกะเทยด้วย เพราะเกือบ 20 ปีท่ีรณรงค์เร่ืองนีม้า และอีก 
5 ปี ส าหรับสตรีข้ามเพศ เรายงัไม่เห็นผลเทา่ท่ีควร เน่ืองจากสงัคมมองวา่ปัญหากลุม่หญิงรักหญิง
ไม่ส าคญัอะไร ถือวา่เป็นความล าเอียงในการตีกรอบของสงัคมอยา่งหนึง่ 

ธรรมชาติไม่ได้มีแค่หญิง ชาย สู้ เพื่อเพศท่ีหลากหลายเป็นความพยายามในการ
อธิบายวา่เพศมนัคืออะไร อนัดบัแรกคือเร่ืองสรีระท่ีเกิดมา เร่ือง gender ความเข้าใจเร่ืองเพศของ
คนสว่นใหญ่นัน้จะมีแค่หญิงกบัชาย เป็นเฉพาะสรีระ เรามองข้ามกันไปว่าในความเป็นจริงแล้ว มี
คนท่ีไม่มีคุณสมบติัพร้อมท่ีทางการแพทย์และสงัคมว่าเป็นชาย หรือหญิงด้วย เพศมีหลายแบบ
มาก เช่นเพศก า้กึ่ง นอกจากนีย้งัมีอตัลกัษณ์ทางเพศ หมายถึงท่ีเจ้าตวัรู้สกึวา่ตวัเองเป็นหญิง หรือ
ชาย และยงัคนอีกจ านวนหนึง่ท่ีไม่จ าเป็นต้องการระบุเพศ ท่ีเรียกวา่เควียร์ เป็นต้น 

นอกจากนีย้ังมีการแบ่งเพศจากอากัปกริยา หรือเสือ้ผ้าท่ีเลือกใส่ เช่น ออกเป็น
หญิง หรือเป็นชายท่ีเรียกว่า Gender Expression หรือบางสว่นมีวิถีทางเพศ หรือรสนิยมแบบใด 
เป็น Sexual Orientation มีสองแบบคือชอบเพศตรงข้าม หรือชอบเพศเดียวกัน บางกลุม่ก็หญิงก็
ได้ ชายก็ได้ เราดแูล้วก็จะเห็นวา่เพศมีหลากหลายมาก บางสว่นก็ดแูมน แตจ่ริง ๆ ข้างในอาจไม่ใช่ 
อัตลกัษณ์เขาอาจเป็นผู้หญิง อัตลกัษณ์เป็นสิ่งท่ีเจ้าตวัเลือกเอง คนทุกคนมีสิ่งแหลา่นีอ้ยู่แล้ว จะ
ท าให้เราเห็นวา่คนชอบตา่งเพศ ก็มีคนชอบเพศเดียวกนัด้วย และนอกจากนีย้งัมีลกัษณะเปลีย่นไป
มาในช่วงชีวิตของคนด้วย 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/


156 

 ถ้ากลา่วถึงเร่ืองเพศ มักจะมีการกรอบของสงัคม สถาบนัสงัคมต่าง ๆ จะเข้ามา
ก าหนด และท่ียากมากคือคนในสงัคมถูกกรอบทางสงัคมและถูกกรอกความเช่ือเหลา่นีม้า และ
มักจะมองว่าธรรมชาติมีแค่สองเพศ  เป็นหญิงหรือชายตามเพศท่ีเกิดมา หญิงกับชายต้องคู่กัน 
เป็นครอบครัว ฉะนัน้คู่แบบอ่ืนไม่ได้รับการยอมรับ แต่กรอบดังกล่าวท าให้คนคนนัน้รู้สึกสบัสน
อย่างมาก ตัง้แต่เคลื่อนไหวเร่ืองนีเ้ร่ืองท่ีคนกลัดกลุ้มมาก และมีความทุกข์คือพ่อแม่ไม่เข้าใจ 
โรงเรียนไม่เข้าใจ แม้ปัจจุบนัจะดีขึน้มาก แตก็่ยงัมีคนกลดักลุ้ม  คนท างานแล้วไม่สามารถเลอืกอัต
ลกัษณ์ทางเพศ ขาดโอกาสในการท างาน สถานะครอบครัว และมีลกู  

 เม่ือปีท่ีแล้วมีข่าวแม่ของดีจ้้างคนไปฆ่าทอม ก็ยงัปรากฏอยู่ มีข่าวทอมน้อยใจท่ี
แม่กีดกัน ข่าวหลายข่าวท่ีเป็นเร่ืองความคาดหวงัของสังคม มีแรงกระทบจากสงัคมมีตัง้แตเ่บาะๆ 
ไปถึงสัง่ฆา่ ในหลกัสตูรการศกึษาก็ยงัมีหนงัสอืท่ีมีเนือ้หา คือการห้ามคบกบัคนท่ีมีเพศหลากหลาย
ด้วย องค์การอนามัยโลกเคยจัดเร่ืองคนรักเพศเดียวกัน เป็นปัญหาสุขภาพจิต แต่ปัจจุบันก็
ยกเลกิไปแล้ว แคใ่นสงัคมไทยก็ยงัมีคนคิดแบบนีอ้ยู่ ในตา่งประเทศมีหลายองค์กรท่ียกเลกิเร่ืองคน
รักเพศเดียวกันไปบ้างแล้ว แต่บ้านเรายงัมีเร่ืองนีอ้ยู่ก็เลยพยายามผลกัดนัเพื่อสร้างความเข้าใจ
ใหม่ งานท่ีกลุ่มอัญจารีท าจึงมีการผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขออก จม.มาว่าคนรักเพศ
เดียวกันไม่ใช่คนโรคจิต นอกจากนีย้งัมีกระทรวงกลาโหมระบุว่ากระเทยเป็นโรคจิตถาวร ท าให้
กลุม่ไปฟ้องกระทรวงกลาโหมให้ยกเลิกการระบุว่าผู้ชายท่ีเป็นหญิงเป็นโรคจิตถาวร ซึ่งเราก็ต้อง
ติดตามต่อไป ในเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมีการผลกัดนัให้เคารพในเร่ืองเพศด้วย ดงันัน้ถ้าเราจะ
ฟอ้งร้อง หรือเรียกร้องสทิธิก็สามารถจะอ้างเจตนารมณ์รัฐธรรมนญูได้ 

 กรณีเหตุการณ์ท่ีเชียงใหม่ท่ีมีกลุ่มคนเสือ้แดงมาคัดค้านไม่ให้เกย์ออกมา
เคลื่อนไหวเม่ือสองปีท่ีแล้ว  เหตุการณ์ท่ีต่อต้านการออกมาเรียกร้อง เป็นสิ่งท่ีพวกเรากลวักนัมาก 
นอกจากนีเ้รายงัมีการเรียกร้องเร่ืองการรับรองเร่ืองชีวิตคูท่างกฏหมายด้วย  ลา่สดุก็คือกรณีของ ซี
เอ็ดบุ๊คส์ท่ีห้ามไม่รับจ าหน่ายหนงัสือท่ีมีเร่ืองของหญิงรักหญิง ชายรักชาย ทางกลุม่ก็เคลื่อนไหว
เร่ืองนีด้้วยในการลา่ช่ือไม่เห็นด้วย และจะไม่ซือ้หนงัสอืจากร้านซีเอ็ด ตอนนีบ้ริษัทก็รีบร้อนออกมา
แก้ตวั ก็ดีใจวา่ประเทศก็เร่ิมก้าวหน้ามากขึน้ เพราะอาจมีแรงกดดนัจากสงัคม 

4.3.2.6 ทศันะในประเด็นเหตุผลท่ีเลอืกการแตง่งานในการเคลือ่นไหว  ย้อนกลบัไป
เร่ือง สทิธิไม่ใช่เร่ืองของผู้ชาย ผู้หญิงความจริงแล้วเป็นสิทธิของมนษุย์ทุกคน การแบง่พืน้ท่ีตา่ง ๆ ใน
สงัคมควรจะหมดไป เป็นเร่ืองท่ีเราต้องไปให้ถึง ในประเด็นเร่ืองแตง่งาน เป็นเร่ืองของสองระดบั  ในแง่
ของการเข้าถึงสิทธิตรงนี ้ถ้าจะให้ลกึจริง ๆ ส าหรับคนท่ีจะเลือกเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ใช่กรอบ
แต่งงานแบบปัจจุบนัซึ่งเป็นแนวแบบตะวนัตก ในเร่ืองท่ีว่าคู่นัน้ต้องเป็นสองคน มีความรักต่อกนั 
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สิง่ท่ีกลุม่เรียกร้องคือ ให้เป็นแบบผู้ชายกบัผู้ชาย ผู้หญิงกบัผู้หญิงได้มัย้ แตก่ารตอ่สู้ ท่ีไปจากกรอบ
ของตะวนัตกนัน้ยงัไปไม่ถึง โดยคณะกรรมาธิการรัฐสภาก าลงัร่าง คือการเป็นชีวิตคู่ไม่จ ากัดว่า
สองคนนัน้เป็นเพศไหน คนท่ีเป็นชีวิตคูมี่เงื่อนไขวา่ต้องมีสถานการณ์เข้าและออกจากการเป็นชีวิต
คู่ท่ีเท่ากันทัง้สองฝ่าย เช่น เงื่อนไขการหย่า  ผู้ชายใช้เงื่อนไขว่าผู้หญิงมีชู้ สามารถหย่าได้ แต่ถ้า
ผู้ชายมีชู้  ผู้หญิงกลบัหยา่ไม่ได้ แตท่ัง้หมดเป็นการจดัแจงเร่ืองครอบครัวในแบบเดิม ๆ แตท่ัง้หมดก็
จะเห็นว่ารัฐเป็นคนกะเกณฑ์เร่ืองชีวิตครอบครัวอยู่ดี แต่ถ้าเราไม่ ไห้รัฐเข้ามายุ่ง เราจะป้องกัน
ปัญหาท่ีพ่อแม่เข้ามากีดกันลกูท่ีรักเพศเดียวกันได้หรือไม่ เพราะเรายงัไม่สามารถเปลี่ยนสงัคมได้
ทัง้หมด 

เรายงัไม่ได้เติมเร่ืองการวิเคราะห์ทางชนชัน้ท่ีเป็นอุปสรรคในการวิเคราะห์เร่ืองเพศ
ด้วย ดงันัน้เราก็จะเห็นวา่คนท่ีท างานเร่ืองสิทธิสตรีจึงเป็นชนชัน้กลาง เพราะประโยชน์ท่ีเขาได้รับ 
ท าอะไรได้ แตเ่ร่ืองความหลากหลายทางเพศก็เป็นตวัลดทอน กลบัมาเร่ืองการแตง่งาน อนัดบัแรก
ต้องอธิบายมาพูดในฐานะของคนคนหนึ่ง เป็นองค์กรหนึ่ง เวลาท่ีเราเห็นข้อเรียกร้อง มาจากคนท่ี
ไม่ได้เป็นนกักิจกรรม ข้อเรียกร้องของกลุม่เป็นลกัษณะมาจากชุมชน เขาถ่ายทอดความเดือดร้อน
มาจากความต้องการของเขา ในกลุม่ไม่มีอุดมการณ์เดียวกนั ไม่ใช่การตดัสนิใจแบบรวมศูนย์ เรา
เป็นขบวนการท่ีขาดทรัพยากร ขาดเงื่อนไขท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันมีน้อย น่ีคือสถานการณ์ของกลุม่
ความหลากหลายทางเพศ ในสว่นเร่ืองแตง่งาน บางคนก็ต้องการเร่ืองสทิธิทางกฎหมาย เพราะบาง
คนก็เจอปัญหาในชีวิตคู่มาแล้วจึงอยากแต่งงานให้การองรับทางกฎหมาย เช่น เร่ืองการประกัน
ชีวิต กู้ เงินเพื่อซือ้บ้านร่วมกนั เขาเจอปัญหาในการด าเนินชีวิตคูแ่บบคนธรรมดา ไม่ได้เป็นลกัษณะ
แบบนกักิจกรรม นอกจากนีเ้ราก็อาจคิดว่าเรามีจุดอ่อน การแต่งงานเป็นก้าวข้ามอุปสรรคขัน้สูง
มากส าหรับกลุม่นี ้การท าพิธีเลก็ ๆ เหมือนก้อปปีก้ารแตง่งานชายหญิง แตม่นัก็เป็นอีกมมุหนึง่ของ
การตอ่สู้  และก้าวข้ามอุปสรรค ในขณะนีย้งัไม่เปลี่ยน และจะใช้ชีวิตตอ่ไปอย่างไร โดยตลอดท่ีท า
กิจกรรมนี ้ได้รับฟังความเดือดร้อนของคนเหลา่นีม้าก บางคู่แค่ไม่ปฏิเสธตวัเอง ไม่ใช่คนผิดปกติ 
หลายคนยอมรับตวัเองไม่ได้ บางคนไม่รังเกียจตวัเอง การแต่งงานท่ีมองว่าเป็นมรดกของอาณา
นิคม แตก็่มีความหมายส าหรับคนเหลา่นีม้าก 

การท างานกับคนเหลา่นี ้ ก็เป็นการเปิดพืน้ท่ี เคยลาออกจากกลุม่แล้ว แต่พอคน
เดือดร้อนก็กลบัมาท างานใหม่ การสู้ลกัษณะนีคื้อสู้ เพื่อเปิดพืน้ท่ีให้กับคนท่ีไม่มีโอกาสข้ามา
ผลกัดันสงัคม  ในกลุ่มท่ีเคลื่อนไหวด้วยกัน มันก็คิดไม่เหมือนกัน แต่สงัคมอาจจะออกมาเป็น
ภาพรวม บางกลุม่ก็ท าเร่ืองสขุภาพ ป้องกันเอดส์ บางคนก็ท างานช่วยเหลือสงเคราะห์   บางคนก็
ท างานเพราะเป็นงานอาชีพแบบเอ็นจีโอ ดงันัน้จึงเป็นลกูผสม ไม่มีกระบวนการท่ีจะท าให้กระบวน
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นีม้าแลกเปลี่ยน และมาสรุปบทเรียนร่วมกัน ในส่วนตัว สิ่งท่ีอยากจะเห็นคืออยากจะเห็นคนท่ี
เดือดร้อนมีส่วนในการเปลี่ยนแปลงสงัคม ท่ีกดเขาอยู่ กลุ่มคนท่ีเดือดร้อนมีพลงั และก าหนด
ทิศทางต่อไป ไม่ได้เป็นรูปแบบท่ีว่ารากหญ้ามีสว่นร่วม  เราจะปรับอย่างไร พี่กลบัมาใหม่เพื่อจะ
เปิดพืน้ท่ีใหม่เร่ืองสิทธิทางเพศท่ีมีมุมมองเร่ือง Gender ไม่ได้มีเป้าระยะไกล อยากให้มีการเปิด
พืน้ท่ีให้กับคนทีไม่มีโอกาสในการผลกัดนัสงัคมเข้ามามากขึน้อีก จากการศึกษากลุม่หลากหลาย
ทางเพศจะเห็นได้ว่าไม่ได้ต่อสู้ เฉพาะเร่ืองสิทธิการแต่งงาน แต่กลุ่มเพศทางเลือกเน้นในการ
เคลือ่นไหว เช่น ตอ่ต้านการถกูท าร้าย การถกูไม่เข้าใจ ซึง่มีความส าคญัไม่น้อยไปกวา่เร่ืองการเช้า
ถึงสทิธิการแตง่งาน 
 
4.4 ทศันะเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัตกิารจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย 
 

4.4.1 ทัศนะของผู้ให้ข้อมลูทัง้หมด 
 จากประเด็นทัศนะทัง้ 5 อย่างท่ีเก่ียวข้องกับความคิดเห็นของผู้ มีบทบาทส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ทัง้ฝ่ายชายรักชาย และฝ่ายหญิงรักหญิง ซึ่ง
ทัง้หมดได้ให้ทศันะทัง้ในประเด็นท่ีเหมือนกนัและแตกตา่งกนัโดยสรุปคือผู้ ให้ข้อมลูตอ่ทศันะความ
จ าเป็นทางคุณธรรมสงัคมและเศรษฐกิจ ประเด็นว่ากฎหมายนีมี้สิทธ์ิอันชอบธรรมในการเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคู่สมรส และมีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล า้ เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม สง่เสริมความเท่าเทียมทางเพศ คิดเป็นร้อยละ 100.00 สง่เสริมการสร้างงานสร้างรายได้ 
ร้อยละ 80.00 และไม่ขดัตอ่หลกัศาสนา ร้อยละ 40.00 
 ทัศนะต่อความพร้อมในการประกาศใช้กฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต โดยผู้ ให้ข้อมูล
จ านวน 25 คนระบุวา่กฎหมายดงักลา่วมีเนือ้หาสาระท่ีระบุถึงสทิธิประโยชน์ตามกฎหมายท่ีชัดเจน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ความเป็นไปได้ของการมีบุตรบุญธรรม หรือการรับรองบุตรจากการอุ้มบุญ 
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งสามารถเกิดขึน้ได้ในกรณีท่ีคู่สมรสเพศเดียวกันต้องการมีบุตร หรือรับ
อุปการะเด็กก าพร้าท่ีต้องการผู้ เลีย้งดู และประเด็นความพร้อมการยอมรับครอบครัวรูปแบบใหม่ 
ดงัค ากลา่วของนกัวิชาการทางสงัคมศาสตร์คนท่ี1* ระบุวา่ 

 “ ครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม เช่นในบ้านหากลกู มีพอ่สองคน หรือแม่สองคน 
ซึง่แตเ่ดิมจะมีพอ่และแม่ การเกิดขึน้ของครอบครัวแบบใหม่นี ้ ก็ไม่ได้ท าให้เด็กขาดความรัก ความ
อบอุ่น ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการเลีย้งดู อบรมสั่งสอนเป็นสิ่งท่ีส าคัญมากกว่า และไม่ได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบแตอ่ยา่งใด ซึง่สามารถเกิดขึน้ได้จริงในสงัคมไทย และในปัจจุบนัก็มีครอบครัวลกัษณะนี ้
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จ านวนไม่น้อย ซึ่งไม่มีผลเสียใดๆต่อสงัคม ” ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48.00 ท่ีเห็นว่าสงัคมจะพร้อม
ยอมรับครอบครัวรูปแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ได้ 
 ทศันะตอ่การขบัเคลือ่น/ผลกัดนั จากข้อมลูของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 25 คน ได้มีสว่นร่วม
การขบัเคลื่อน/ผลกัดนัร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในระดบัชุมชน และองค์กร โดย
ทัง้หมดมีสว่นร่วมประกอบกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00  แต่เม่ืองพิจารณาในรายละเอียดการ
ร่วมประกอบกิจกรรมของกลุม่ตวัอยา่งนัน้ พบวา่มีลกัษณะท่ีหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นกิจกกรมเชิง
วิชาการ ในมลูนิธิและสถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ หรือการใช้อ านาจหน้าท่ีเข้าร่วมด าเนินการ ในระดบั
ต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดท ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ในวาระต่าง ๆ ของกิจกรรม 
โดยขึน้อยู่กับต าแหน่งหน้าท่ีสว่นบุคคล และความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชา ของผู้ ให้ข้อมลูแต่
ละบุคคล โดยกลุม่ตวัอยา่ง มีสว่นร่วมในระดบัชุมชนและองค์กร คิดเป็นร้อยละ 96.00    

การด าเนินการร่วมจัดท ากฎหมายคิดเป็นร้อยละ 88.00 โดยจะมีเฉพาะกลุม่ตวัอย่างท่ี
ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการใช้ความรู้ความสามารถ ในการคิด
วิเคราะห์และด าเนินการร่าง และจัดท ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน เพื่อเสนอต่อ
รัฐสภาในการพิจารณา และกลุม่ตวัอย่างท่ีได้ร่วมจดัท าประชาพิจารณ์ร่วมกับภาครัฐบาลร้อยละ 
84.00 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมขึน้ในระดบัภูมิภาค ในสถาบนัการศึกษาทัง้ 4 ภูมิภาคของประเทศ
ไทย ได้แก่ ภาคกลาง ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ภาคเหนือ ท่ีมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ภาค
ตะวนัออกฉียงเหนือท่ี มหาวิทยาลยัขอนแก่น และภาคใต้ ท่ีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งกลุม่
ตวัอย่างสว่นใหญ่ไปร่วมกิจกรรมได้ แต่เน่ืองจากมีการจัดกิจกกรมในหลายภมิูภาคซึง่ไม่สามารถ
เดินทางไปได้ทัง้หมดและมีความสอดคล้องกบั การมีสว่นร่วมในทางวิชาการของกลุม่ตวัอยา่ง ได้ท่ี
ร่วมกิจกรรมการการอบรม สมัมนาทางวิชาการท่ีให้ความรู้ทางกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนั คิดเป็นร้อยละ 72.00 สว่นผู้ ท่ีมีการใช้อ านาจในการพิจารณาประกาศใช้กฎหมายมีเพียง
ร้อยละ 8.00 เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงในการพจารณากฎหมายดงักลา่วโดยมี
ต าแหนง่ระดบัสงูในหนว่ยงานท่ีมีอ านาจพิจารณากฎหมายของประเทศ  
 ทศันะต่อการยอมรับจากสาธารณชน จากข้อมูลของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 25 คน ได้ให้
ข้อมูลด้านการยอมรับจากสาธารณชนว่า การยอมรับทางให้คนเพศเดียวกันแต่งงานได้ตาม
กฎหมายนัน้ มีตวัอยา่งชดัเจนในตา่งประเทศ แตใ่นประเทศไทยนัน้ ความเป็นไปได้วา่กฎหมายจะ
ให้การยอมรับและรับรองสถานะของคู่ชีวิต คิดเป็นร้อยละ 60.00 ดังค ากล่าวตัวอย่างของ
นกัวิชาการทางสงัคมศาสตร์คนท่ี 2 ท่ีระบุว่า “ ประเทศไทยเราเป็นสงัคมท่ีเปิดกว้างส าหรับผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศมากพอสมควร และยงัมากกวา่ในอีกหลายประเทศแถบทวีปเอชีย และ
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แนวโน้มท่ีกฎหมายไทย จะให้การรับรองสถานะของคูชี่วิตท่ีเป็นเพศเดียวกนันัน้ ก็มีสงู เพราะไม่ขดั
ต่อหลกักฎหมายรัฐธรรมนูญ และรัฐบาลมิได้มีการคดัค้านใด ๆ ต่อกฎหมายดงักลา่ว ซึ่งนบัเป็น
สญัญาณท่ีดีอยา่งยิ่ง เพราะในโลกมีตวัอยา่งให้เห็นมาหลายประเทศแล้ว”   

สว่นการแต่งงานตามประเพณีนัน้ เน่ืองจากไม่มีข้อกฎหมายบงัคบั ผู้ รักเพศเดียวกันจึง
สามารถจดัพิธีแตง่งานได้ตามรูปแบบนิยมของประเพณีท้องถ่ิน และกระท าได้โดยเปิดเผย คิดเป็น
ร้อยละ 100.00  ในสว่นการยอมรับทางศาสนานัน้ พบว่า ผู้นบัถือศาสนาคริสต์ มีโอกาสใช้ชีวิตคู่
แบบเพศเดียวกันได้อย่างเปิดเผยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 และศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 
82.00 สว่นศาสนาอิสลามคิดเป็นเพียงร้อยละ 4.00 เน่ืองจากมีข้อห้ามทางศาสนาท่ีระบุชัดเจนว่า
ห้ามบุคคลเพศเดียวกันแต่งงานกัน  แต่หากไม่ผิดกฎหมายก็สามารถกระท าได้ หากมีความ
ประสงค์และครอบครัวให้การยินยอม ซึ่งสอดคล้องกับค ากลา่วของผู้ รักเพศเดียวกนัท่ีเป็นหนึ่งใน
กลุม่ตวัอยา่ง ท่ีระบุวา่ “ การท่ีเพศเดียวกนัมีความรักตอ่กันในลกัษณะคูชี่วิตนัน้ ในศาสนาอิสลาม
ถือว่าเป็นบาป เพราะขดัต่อหลกัศาสนาชัดเจน และในประเทศท่ีเป็นสงัคมมุสลิมท่ีใช้กฎหมาย
อิสลามนัน้ คู่รักเพศเดียวกันสามารถมีโทษถึงขัน้ประหารชีวิตทีเดียว ตวัดิฉันเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
การท่ีคนดีๆต้องมาเสยีชีวิต เพราะมีความรักท่ีบงัคบัจิตใจไม่ได้ เช่นเคยเห็นขา่ววยัรุ่นชาย 2 คนใน
อิหร่าน ถูกแขวนคอเพราะเปิดเผยว่าจะเป็นคู่รักกันต่อสาธารณชน แต่ส าหรับในประเทศไทยนัน้ 
แม้จะเป็นชาวมุสลิม แต่หากรักเพศเดียวกันกฎหมายของรัฐก็มิได้เอาผิดแต่อย่างใด แต่จะมี
ผลกระทบในครอบครัว และสงัคมแวดล้อมท่ีเป็นมุสลิมมากกว่า ซึ่งทัง้นีแ้ล้วแต่ความศรัทธาซึ่ง
ความเคร่งครัดของแต่ละบุคคลนัน้มีความต่างกัน แต่ในฐานะท่ีดิฉันเป็นชาวมสุลิม ก็ไม่มีแนวคิด
การคัดค้านความรักของบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะบุคคลต่างศาสนา ซึ่งสังคมไทยเรานัน้มีความ
หลากหลาย ควรเคารพผู้ ท่ีคิดตา่งจากเรา ” 
 ทศันะในประเด็นของความจริงจงัของภาครัฐบาลในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคล
เพศเดียวกนัมาบงัคบัใช้จริง จากข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 25 ราย ได้แสดงทศันะวา่มีความเป็นไปได้
ในการผ่านการพิจารณาเพื่อประกาศให้มีผลบังคับใช้ในอนาคต มากถึงร้อยละ 92.00 แต่ไม่
สามารถระบุเวลาท่ีแน่นอนได้ชัดเจน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความมั่นใจจากการจัดกิจกรรมอย่าง
ตอ่เน่ืองของภาครัฐท่ีสง่เสริมสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน ตวัอยา่งเช่นการจดัท าประชาพิจารณ์ รับ
ฟังความเห็นของประชาชน ถึง 4 ภมิูภาคทัว่ประเทศ ซึง่มากกวา่กฎหมายอ่ืนๆท่ีเคยมีมาและมีผล
ตอบรับท่ีดีเป็นอยา่งยิ่ง ซึง่ภาครัฐบาลเป็นผูส่ง่เสริม และออกคา่ใช้จ่ายให้เกิดกิจกรรมดงักลา่ว คิด
เป็นสดัสว่นถึงร้อยละ 84.00 และภาครัฐบาลยงัให้ความสนใจในการศกึษากฎหมาย ถึงผลกระทบ
ในด้านตา่ง ๆ เช่นให้ผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมายวิเคราะห์ถึงผลกระทบ และประโยชน์ของคูส่มรสเพศ
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เดียวกัน หรือการประชุมหารือเก่ียวกับข้อกฎหมายในรัฐสภา และการส่งเสริมการศึกษาวิจัย
กฎหมายดงักลา่วกับสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 48.00 ดงัจะเห็นได้ว่า ภาครัฐบาล 
โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐบาลให้การสนบัสนุนกิจการรมการขบัเคลื่อน
และศกึษากฎหมายการแตง่งานของเพศเดียวกนัมาอยา่งตอ่เน่ืองและมีความจริงจงัตอ่การผลกัดนั
กฎหมายดงักลา่ว 
 จากผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญทัง้ 25 คน สามารถสรุปประเด็นทัศนะเป็นตารางแสดงการ
เปรียบเทียบทศันะตอ่กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 4.1 แสดงประเด็นทศันะตอ่กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัของผู้ ริเร่ิมการ

ผลกัดนัร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต จ านวน 25 คน 
 

ประเดน็ทัศนะ 
ความถ่ี* 
(n=25) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

1) ความจ าเป็นทางคุณธรรม สังคม และเศรษฐกิจ   

- มีสิทธ์ิอันชอบธรรมในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตาม
กฎหมายคูส่มรส 

25 100.00 

- กฎหมายดงักลา่วมีความเป็นธรรม 25 100.00 

- ไมข่ดัตอ่หลกัศีลธรรมทางศาสนา 10 40.00 

- ลดความเหล่ือมล า้ของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์และ
ลดช่องวา่งในสงัคมได้จริง 

25 100.00 

- เป็นประโยชน์แก่สงัคมไทย 25 100.00 
- สง่เสริมความเท่าเทียมทางเพศ 25 100.00 
- สง่เสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ 20 80.00 

2) ความพร้อมในการประกาศใช้   
- เนือ้หาสาระของกฎหมายมีความชดัเจน 25 100.00 
- ความพร้อมในการยอมรับการสมรสของบุคคลเพศ

เดียวกนั 
12 48.00 

- ความเป็นไปได้ของการมีบตุรบญุธรรม หรือการรับรอง
บตุรจากการอุ้มบญุ 

 
 

20 80.00 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ่) 
 

  

ประเดน็ทัศนะ 
ความถ่ี* 
(n=25) 

ร้อยละ**  
 (100.00) 

3) ทัศนะต่อการขับเคล่ือน/ผลักดัน   
- มีสว่นร่วมในระดบัชมุชน และองค์กร 24 96.00 
- มีสว่นร่วมประกอบกิจกรรม 25 100.00 
- มีสว่นร่วมในทางวชิาการ 18 72.00 
- ร่วมจดัท ากฎหมาย 22 88.00 
- เข้าร่วมจดัท าประชาพจิารณ์ 21 84.00 
- ร่วมในการพจิารณาประกาศใช้กฎหมาย 2 8.00 

4) การยอมรับจากสาธารณชน   
- การยอมรับให้คนเพศเดียวกันแต่ง งานไ ด้ตาม

กฎหมาย 
15 60.00 

- การยอมรับให้คนเพศเดียวกนัแตง่งานได้ตามประเพณี 25 100.00 
- การยอมรับทางศาสนาพทุธ 20 80.00 
- การยอมรับทางศาสนาคริสต์ 23 92.00 
- การยอมรับทางศาสนาอิสลาม 1 4.00 

5) ความจริงจังของภาครัฐบาล ในการน ากฎหมายการ
สมรสของบุคคลเพศเดียวกันมาพจิารณาบังคับใช้จริง 

  

- ความสนใจในการศกึษากฎหมาย 12  48.00 
- การจดักิจกรรมของภาครัฐ 21 84.00 
- ความเป็นไปได้ในการผ่านการพิจารณาเพ่ือประกาศ

ให้มีผลบงัคบัใช้ 
23 92.00 

 
หมายเหตุ : * เลอืกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ 

      ** ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั 25 คน 
 
การให้ข้อมูลความเห็นตามทศันะต่างๆนัน้สอดคล้องกนัในทุกทศันะวา่ สงัคมไทยควรให้

โอกาสคู่รักเพศเดียวกนัเพราะถือไม่ใช่เร่ืองท่ีผิดซึง่การผลกัดนักฎหมายนัน้จะกระท าโดยฝ่ายหนึง่
ฝ่ายใดไม่ได้ แต่ทัง้ฝ่ายชายรักชาย และหญิงรักหญิงต้องร่วมกันปฏิบติังานเพื่อให้ภาครัฐยอมรับ
และถูกน ามาใช้จริง ซึ่งในทศันะท่ีแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจะเป็นประเด็นท่ีฝ่ายชายรักชายจะ
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เผชิญกับปัญหาทางสงัคมและครอบครัวท่ีมากกวา่ฝ่ายหญิงรักหญิง เพราะมีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่
ชัดเจน และถูกกีดกนัมากกวา่ทัง้ในทางครอบครัวและสงัคม การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสงัคม
ของชายรักชายจึงมีมากกวา่ฝ่ายหญิงรักหญิง และปรากฏผา่นสือ่แขนงตา่งๆมากกวา่ ซึง่กฎหมาย
ดงักลา่ว ยงัมิได้มีประเด็นในด้านสิทธิประโยชน์ของบุคคลแต่เพียงอยา่งเดียว หากแตย่งัมีประเด็น
ทางด้านความเช่ือทางวฒันธรรม ประเพณี และศาสนาเข้ามามีสว่นก าหนดความเป็นไปของชีวิต
การสมรสของบุคคลเช่นกนั  

 
4.4.2 การสัมภาษณณ์กลุ่มองค์กรที่สนับสนุนการจัดท าร่าง พรบ.การจดทะเบียน

คู่ชีวิต จ านวน 3 ราย 
  การสมัภาษณณ์กลุม่องค์กรท่ีสนบัสนุนการจัดท าร่างพรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต ได้ท า
การสมัภาษณ์ตวัแทนขององค์กรในระดบัผู้น าหน่วยงาน จากกลุม่องค์กรซึง่มีอ านาจหน้าท่ีในการ
ด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมการผลกัดันกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของประเทศไทย ซึ่งเป็น
ตวัแทนหนว่ยงานภาครัฐระดบัชาติ โดยเป็นหนว่ยงานด้านการกฎหมาย 1 แหง่ ,การสทิธิมนษุยชน
ระดบัชาติ 1 แหง่ และองค์กรระหวา่งประเทศอีก 1 แหง่ 

4.4.2.1 การสมัภาษณ์ตวัแทนผู้น าหนว่ยงานด้านการกฎหมาย 
จากการสมัภาษณ์ตวัแทนผู้น าหน่วยงานด้านการกฎหมายเก่ียวกับการจดัท าร่าง

กฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตนัน้ ได้รับการอธิบายว่าก่อนอ่ืนคงต้องเร่ิมท่ีความหมายของท่ีมา
ของพระราชบญัญัติเสียก่อน "ทะเบียนคู่ชีวิต" ก็คือหลกัฐานการสมรสท่ีมีผลทางกฎหมาย เพื่อให้
คู่รักเพศเดียวกันท่ีจะทะเบียน มีสิทธิในการท าธุรกรรมหรือเซ็นยินยอมในเร่ืองต่าง ๆ ให้แก่กัน 
เปรียบ เสมืนทะเบียนสมรสของคูรั่กชายหญิงนัน่เอง โดยคูรั่กท่ีจดทะเบียนคู่ชีวิตจะมีสทิธิเทา่เทียม
กบัคูรั่กท่ีจดทะเบียน 

ตามรูปแบบการเสนอของกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ร่วมกบั
คณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จัดเสวนาวิชาการเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นเก่ียวกบั(ร่าง) พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต พ.ศ. ..." 

มีรายละเอียดกิจกรรมได้แก่ เม่ือวันนี1้มี.ค.2556 เวลา 14.00 น. ท่ี วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลต ารวจเอกวิรุฬห์ พืน้แสน ประธาน
คณะกรรมาธิการ การกฎหมายการยติุธรรมและสทิธิมนษุยชน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิด
การเสวนาวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั (ร่าง) พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต พ.ศ. ..." โดยมี
ผู้ ท่ีสนใจเข้าร่วมงาน จ านวนกวา่ 300 คน 
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ตวัแทนกลุม่องค์กรท่ีสนบัสนุน ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านสง่เสริมการระงบัข้อพิพาท 
ปฏิบติังานท่ีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ปัจจุบนัมีประชาชนท่ีใช้
ชีวิตคู่กับบุคคลเพศเดียวกันจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึ่งบุคคลเหลา่นัน้สร้างครอบครัว
ร่วมกันและเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกนั ดูแลรับผิดชอบซึง่กนัและกัน ในยามป่วยไข้หรือมีเหตุคดี
ความ แต่สถานะชีวิตคู่ของบุคคลเหลา่นัน้ กลบัไม่ได้รับการรับรองจากกฎหมาย และนโยบายรัฐ 
ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาท่ีซบัซ้อน ไม่ว่าจะเกิดจากเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียชีวิต หรือเม่ือทัง้
สองต้องแยกทางกัน ทัง้นี ้เน่ืองจากการท านิติกรรมสญัญา การรับสวสัดิการหรือผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาล การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การจัดการทรัพย์สินในครอบครัว การรับสิทธิใน
การย้ายเข้าประเทศในฐานะคู่สมรสและสิทธิอ่ืน ๆ  จึงท าให้เห็นว่าสิทธิของคู่ชีวิตเพศเดียวกันสญู
หายไปจากการรับรองทางกฎหมาย และท าให้ไม่ได้รับความเสมอภาคในระดบัสากล 

ดังนัน้  กรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุ ติธรรม จึ งไ ด้ ร่วมกับ
คณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดการเสวนาวิชาการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นเก่ียวกับ(ร่าง) พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ..." ในครัง้นีข้ึน้ เพื่อจะน าความ
คิดเห็นไม่น้อยกว่า 200 คน น าไปสรุปกับอีก 3 เวทีใน 3 ภูมิภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร 
ขอนแก่น และเชียงใหม่ ไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยติุธรรมและสิทธิมนษุยชน 
สภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาออกกฎหมายเพื่อถือปฏิบติัตอ่ไป  

กิจกรรมดังกล่าว จัดให้มีการเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิในหลายหัวข้อท่ีน่าสนใจ 
อาทิ เร่ืองสทิธิอนัพงึมีพงึได้ของบุคคลตามรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจุบนัและสถานการณ์ของบุคคลผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศ โดย นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ , เร่ือง 
" รายละเอียดและความส าคญัของร่าง พรบ.คู่ชีวิต พ.ศ. ..." กับสิทธิทางกฎหมายของบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ โดยตัวแทนกลุ่มองค์กรท่ีสนับสนุน ซึ่งมีอ านาจในการพิจารณา
กฎหมายในรัฐสภา ปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหนง่ประธานคณะท างานพิจารณาศกึษาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเก่ียวกบัสทิธิของบุคคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น 

4.4.2.2 การสมัภาษณ์ตวัแทนผู้น าหนว่ยงานด้านการสทิธิมนษุยชนระดบัชาติ  
นกัสทิธิมนษุยชนท่ีให้สมัภาษณ์เก่ียวกบัประเด็นการขบัเคลือ่นร่างพระราชบญัญัติ

การจดทะเบียนคูชี่วิต ได้ให้ข้อมลูวา่การปฏิบติังานของหนว่ยงานด้านสทิธิมนุษยชนระดบัชาตินัน้ 
ด าเนินงานโดยส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้การสนับสนุนการประกอบ
กิจกรรมการสง่เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ด้วยการร่วมผลกัดนัพระราชบญัญัติความเท่า
เทียมระหวา่งเพศซึง่ปัจจุบนัได้ผา่นความเห็นชอบของรัฐสภาและถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายใหม่
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ของไทยอยา่งป็นทางการแล้ว โดยเป็นพืน้ฐานส าคญัต่อการร่วมพลกัดนักฎหมายการจดทะเบียน
คู่ชีวิตซึ่งมีผู้ เก่ียวข้องท่ีได้รับประโยชน์มากขึน้หลายเท่าโดยทางองค์กรได้ให้ความส าคญักับการ
ด าเนินงานในภาคประชาชนทุกมิติตามท่ีกรอบของกฎหมายท่ีสามารถกระท าได้ เพราะถือเป็น
ประโยชน์พืน้ฐานของประชาชนไทยท่ีควรมีโอกาสเข้าถึงสทิธิสวสัดิการดงักลา่ว 

4.4.2.3 3.การสมัภาษณ์ตวัแทนผู้น าองค์กรระหวา่งประเทศ 
การสมัภาษณ์ตวัแทนผู้น าองค์กรระหว่างประเทศ ของกระทรวงยุติธรรมได้ข้อมลู

ว่าได้มีการร่วมหารือองค์การระหวา่งประเทศด้านสิทธิมนุษยชน องค์กรภาครัฐ – ภาคประชาชน 
เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิบัติต่อกลุ่มคนข้ามเพศฯ และการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของกลุ่ม
หลากหลายทางเพศตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบบัท่ี 3 ให้สามารถสง่เสริมและคุ้มครองสิทธิของ
กลุม่คนข้ามเพศได้อยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค โดยกิจกรรมเม่ือวนัพธุท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 เวลา 
13.30 น. นายธวชัชัย ไทยเขียว รองปลดักระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมการคุ้มครอง
สทิธิของกลุม่ข้ามเพศในกระทรวงยุติธรรม โดยมีนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รักษาการในต าแหน่ง
ท่ีปรึกษาเฉพาะด้านกฎหมายมหาชน พร้อมด้วยผู้แทนหนว่ยงานในสงักดักระทรวงยติุธรรม ผู้แทน
องค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวฒันธรรม
แห่งสหประชาชา ติ  (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 
UNESCO) ส านักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Development Programme - UNDP) ตลอดจนองค์กรภาคประชาชน และผู้ แทน
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยติุธรรม 2 ชัน้ 8 อาคารราชบุรีดิเรก
ฤทธ์ิ ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร 

ตวัแทนกลุม่องค์กรท่ีสนบัสนุน ปฏิบติังานในกระทรวงยุติธรรม กลา่วว่า สืบเน่ือง
จากองค์การยเูนสโกและองค์การยเูอ็นดีพี ได้ร่วมกันจดัการประชุมหารือระดบัภมิูภาคว่าด้วยการ
รังแก การใช้ความรุนแรงและการเลอืกปฏิบติัตอ่เพื่อนนกัเรียนในโรงเรียน อนัเน่ืองจากวิถีทางเพศ
และอัตลกัษณ์/การแสดงออกทางเพศ และการมีเพศก ากวม  เพื่อสร้างความตระหนกัและความ
เข้าใจธรรมชาติของกลุม่หลากหลายทางเพศ รวมทัง้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมในเชิง
นโยบาย และมาตรการในการปอ้งกันการใช้ความรุนแรง และการเลอืกปฏิบติัตอ่เพื่อนนกัเรียนใน
โรงเรียนเน่ืองจากวิถีทางเพศและอตัลกัษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ และบุคคลท่ีมีเพศก ากวม
ในสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาค ทัง้นี ้เพื่อป้องกันและส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ส าหรับกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2557 2561) ได้ตระหนกัว่า การศึกษาการ
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เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มข้ามเพศในโรงเรียน และสถาบันการศึกษาเป็นเพียงภาพเฉพาะ ไม่ได้
ครอบคลมุถึงกลุม่เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา อีกทัง้บางระบบงานของกระบวนการยติุธรรม
ทางอาญา อาจมีการจ ากดัสทิธิและเสรีภาพของกลุม่คนข้ามเพศ เน่ืองจากอยูบ่นพืน้ฐานของเพศ
สภาพ 2 เพศเท่านัน้ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีสว่นราชการท่ีมีกลุม่คนดงักลา่วเข้ามามีสว่นเก่ียวข้อง
ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคมุประพฤติ และกรม
ราชทณัฑ์ จึงมีแนวคิดในการเปิดพืน้ท่ีในการจัดโครงการต้นแบบในการปฏิบติัตอ่กลุม่คนข้ามเพศ
ในกระทรวงยติุธรรม เพื่อให้ภาคประชาสงัคม และนานาชาติ เข้าใจในสทิธิและการปฏิบติัต่อกลุม่
ข้ามเพศในกระทรวงยติุธรรมมากยิ่งขึน้  

ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้ท่ีประชุมได้ร่วมกนัพิจารณาการจดัท าโครงการต้นแบบ
ในการปฏิบัติต่อกลุ่มคนข้ามเพศในกระทรวงยุติธรรม รวมทัง้ก าหนดแนวทางการป้องกันการ
ปฏิบติัตอ่กลุม่คนข้ามเพศในท่ีคมุขงั และการสง่เสริมสิทธิเสรีภาพของกลุม่หลากหลายทางเพศใน
แผนสิทธิมนุษยชน ฉบบัท่ี 3 นอกจากนี ้ได้ร่วมกันแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบญัญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ นิยามของค าว่าคู่ชีวิต อายุของบุคคลท่ีสามารถ
ด าเนินการจดทะเบียนคูชี่วิตได้ การรับบุตรบุญธรรม สทิธิตา่ง ๆ ของคูชี่วิตในฐานะคนในครอบครัว 
ฯลฯ ทัง้นี ้ท่ีประชุมจะน าความคิดเห็นท่ีได้รับไปปรับปรุงแก้ไข รวมทัง้ศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นท่ี
ภาคประชาสงัคมยงัมีข้อขดัข้อง เพื่อให้ร่างกฎหมายดงักลา่วมีความรัดกมุมากยิ่งขึน้ และสามารถ
ปกปอ้งคุ้มครองสทิธิของกลุม่คนข้ามเพศได้อยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  

 
4.4.3 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีอ านาจในการพิจารณา และการประกาศใช้กฎหมาย

ร่างพรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้จ านวน 2 ราย  
4.4.3.1 ตวัแทนอดีตคณะกรรมาธิการกฎหมาย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนอดีตคณะกรรมาธิการกฎหมาย สมาชิกสภาผู้ แทน

ราษฎรท าให้ทราบถึงการด าเนินการครัง้ส าคญั ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ สภาผู้แทนฯ 
ได้ด าเนินกิจกรรมและเร่งท าประชาพิจารณ์ 4 เวที ร่างพ.ร.บ.จดทะเบียนคูชี่วิต พ.ศ....หวงัให้คนรัก
เพศเดียวกนั ได้รับสทิธิเทา่เทียมกบัคนทัว่ไป หลงัจากหลายประเทศทัว่โลกประกาศใช้แล้ว ระบุให้
มีโอกาสรับสิทธิเหมือนคู่สมรส ทัง้ประกันชีวิต การอนุญาตให้รักษาพยาบาล ฯลฯ แค่ไม่เรียกว่า
ทะเบียนสมรส ขณะท่ีก่อนหน้านีศ้าลฎีกาเคยชีว้่า ตามกฎหมายทุกอย่างต้องถือตามเพศก าเนิด
เป็นหลกั  

ประ เทศไทยก าลังจะ มีกฎหมายการจดทะ เบียนคู่ ชี วิ ต  ซึ่ ง ขณะนี ร่้ า ง
พระราชบญัญัติดงักลา่วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ทัว่ประเทศ 4 ครัง้ 
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เพื่อเปิดโอกาสให้สงัคมได้แสดงความคิดเห็นตอ่ร่างกฎหมายนีอ้ยา่งกว้างขวาง โดยจะจดัขึน้ทัง้ 4 
ภาค ให้เสร็จสิน้ในวันท่ี 1 มีนาคม นี ้คือ มหาวิทยาลยัราชภัฎจันทรเกษม  กรุงเทพมหานคร 
มหา วิ ท ย า ลัย เ ชี ย ง ใ หม่  จ . เ ชี ย ง ใ หม่  ม ห า วิ ท ย า ลัย ข อนแก่ น  จ . ข อนแก่ น  แ ละ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา หลงัจากนัน้จะด าเนินการตามขัน้ตอน
เพื่อเสนอสภาพิจารณาตอ่ไป 

ส าหรับประเด็นการจดทะเบียนรับรองคู่คนรักเพศเดียวกนั เป็นเร่ืองท่ีมีการพูดคยุ
กนัมานานแล้ว ตัง้แตปี่ 2544 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ เห็นด้วยท่ีจะให้มีการ
จดทะเบียนคู่คนเพศเดียวกัน แต่ขณะนัน้ยังเป็นเร่ืองท่ีแปลกเกินไปส าหรับสงัคมไทย กระทัง่ปี 
2548 มีการเสนอว่า หากต้องการให้มีกฎหมายจดทะเบียนรับรองคู่ชีวิตเพศเดียวกัน สามารถ
รวบรวมรายช่ือขอแก้ไขกฎหมายได้ แต่เป็นเพียงการจุดประเด็นท่ีไม่มีการสานต่อ  ปัจจุบัน
สถานการณ์ทางสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป กฎหมายจดทะเบียนรับรองคู่ ชีวิตคนรักเพศเดียวกันถูก
หยิบยกขึน้มาทบทวนอีกครัง้ จากการผลกัดนัของกลุม่องค์กรท่ีท างานด้านนี ้ ด้วยการณรงค์ให้เกิด
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพราะท่ีผ่านมามีหลายเหตุการณ์ท่ีหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน เลือก
ปฏิบติัตอ่กลุม่คนรักเพศเดียวกนัอยา่งไม่เหมาะสม 

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 
จึงตัง้คณะท างานขึน้จากหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เก่ียวกับสิทธิของกลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ ซึ่งพบว่า มีอุปสรรคทางกฎหมายหลายประการ ท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนสมรส 
คณะท างานจึงเสนอแนวคิดว่า ควรจะมี “ร่างพระราชบญัญัติจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ....” ขึน้ เพื่อ
แก้ปัญหาความไม่เทา่เทียม จึงเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพรรคการเมือง ผลกัดนั
ร่างกฎหมายนีเ้ข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภา 

4.4.3.2 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
อดีตสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรท่ีได้มีส่วนผลกัดันกฎหมายฉบับนี ้ได้ให้ข้อมูลว่า 

ขณะนี ้การประชุมแก้ไขร่างแรกของคณะท างานยังด าเนินไป สามารถดาวน์โหลดร่าง
พระราชบญัญัติคูชี่วิตได้ตามไฟล์แนบ (ฉบบัไม่อพัเดทลา่สดุ) ขัน้ตอนตอ่จากนีค้ณะท างานจะต้อง
ให้สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกว่า  20 คนลงช่ือกันเพื่อเสนอ เม่ือเสนอแล้วร่าง
กฎหมายจะถกูตรวจสอบการใช้ภาษาทางเทคนิคอีกครัง้โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และกลบัมา
ให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งอาจใช้เวลาอีกไม่น้อย แต่เน่ืองจากกฎหมายนีอ้าจเก่ียวข้อง
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กับสิทธิของคนจ านวนไม่น้อย คณะท างานจึงตัง้ใจจะผลกัดันให้ได้ภายในสมัยประชุมสภานิติ
บญัญัตินี ้

อย่างไรก็ดี ยงัมีประเด็นค าถามต่อกฎหมายลกัษณะนีใ้ห้ถกเถียงกันอีกมาก เช่น 
การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะให้สิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสได้จริงหรือ การแบ่งการจดทะเบียนเป็นสอง
ระบบจะเป็นการเลอืกปฏิบติั ซึง่ขดัตอ่หลกัความเทา่เทียมหรือไม่ คูชี่วิตท่ีไม่ใช่ชายหญิงตามแบบ
ฉบับควรมีสถานะและสิทธิต่างจากคู่สามีภรรยาท่ีสมรสกันตามกฎหมายเดิมหรือไม่ สิทธิและ
หน้าท่ีในการเลีย้งดบูุตรจะเป็นอยา่งไร ฯลฯ 

ส าหรับนกัเคลือ่นไหวด้านสทิธิความหลากหลายทางเพศ เช่น กลุ่มอญัจารี และอีก
หลายกลุม่แล้ว ยงัพบประเด็นท่ีอาจเป็นข้อปัญหาในร่างฉบบันีอ้ยูไ่ม่น้อย ขณะเดียวกนัก็ยงัไม่แน่
ว่าการผลกัดันร่างนีจ้ะไปถึงปลายทางจนได้ประกาศใช้หรือไม่ แต่สิ่งท่ีสงัคมท าร่วมกันได้ คือ 
ช่วยกันท้วงติง เสนอความเห็น และร่วมหาทางออก เพื่อสร้างโอกาสท่ี เท่าเทียมให้คนทุกคนมี
ทางเลอืกในชีวิตคูต่ามกฎหมายได้ 

ดงันัน้ ในการด าเนินงานครัง้นีก้รมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม จึง
ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน จึงได้จัดการเสวนา
วิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกบั(ร่าง) พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ...” ขึน้ถึง 5 ครัง้ ใน
ระยะเวลาท่ีไกล้กันเพื่อจะน าความคิดเห็นไม่ น้อยกว่า  200 คน น าไปสรุปกับอีก  3 เวที
ใน 3 ภมิูภาค ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และเชียงใหม่ ไปเสนอตอ่คณะกรรมาธิการ
การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาออกกฎหมายเพื่อถือ
ปฏิบติัตอ่ไป 

กิจกรรมการขับเคลื่อนกฎหมายท่ีได้ร่วมกันปฏิบัติ จัดให้มีการเสวนาจาก
ผู้ทรงคณุวฒุิในหลายหวัข้อท่ีนา่สนใจ อาทิ เร่ืองสทิธิอนัพงึมีพงึได้ของบุคคลตามรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนัและสถานการณ์ของบุคคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศ กรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เร่ือง “ รายละเอียดและความส าคญัของร่าง พรบ.คูชี่วิต พ.ศ. ...” กบัสทิธิทางกฎหมายของบุคคล
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ผู้ เป็นประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมายเก่ียวกบัสทิธิของบุคคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น ซึง่จะท าให้เกิดความต่ืนตวั 
และสร้างพืน้ฐานความเข้าใจที่ดีแก่สงัคมและร่วมกนัขบัเคลือ่นพฒันางานกฎหมายไปด้วยกนัได้ 
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4.4.4 การสัมภาษณ์กลุ่มนักวิชาการและแพทย์ ที่ให้ความคิดเหน็ต่อร่าง พรบ.
การจดทะเบียนคู่ชีวิตจ านวน 8 ราย 
4.4.4.1 นกัวิชาการ ด้านสงัคมศาสตร์ คนท่ี 1  
ประเด็นค าถาม : เหตใุดจึงให้ความส าคญัตอ่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 
นกัวิชาการด้านสงัคมศาสตร์ คนท่ี 1*ได้อธิบายว่าอันท่ีจริงแล้ว ต้องย้อนถามว่า 

"ท าไมจึงรังเกียจผู้ มีความหลากหลายทางเพศ" เสยีมากกวา่ มีหลกัฐานมากมายซึง่แสดงวา่การรัก
เพศเดียวกนันัน้เป็นเร่ืองธรรมชาติ สตัว์หลายชนิดเลอืกคู่ครองเพศเดียวกนั และใช้ชีวิตอยูด้่วยกัน
อย่างรักใคร่ มนุษย์ในสมัยโบราณเองก็มีการจบัคู่ ชาย-ชาย หรือ หญิง-หญิง กันเป็นปกติ เช่นใน
ยคุกรีก-โรมนั การคบกนัของคูรั่กเพศเดียวกันนัน้มีกันอยา่งเปิดเผย ยอมรับได้ ถือวา่เป็นธรรมชาติ 
นอกยิ่งกว่านัน้บางครัง้ยงัถือว่ารักร่วมเพศนัน้เป็นการแสดงความรักท่ีสงูสง่กว่าความรักธรรมดา
ด้วยซ า้ ตอ่มาในยคุคริสตศาสนาเฟ่ืองฟู ความหลากหลายทางเพศกลายเป็นเร่ืองต้องห้ามและผิด
จารีต ซึ่งเกิดจากการตีความพระคัมภีร์กันไปต่าง ๆ นานา ในยุคปัจจุบัน แม้แต่ในเขตศาสนา
เคร่งครัดเช่นคาทอลิก พระสนัตะปาปาก็ยงัได้ออกมายอมรับว่าการรักเพศเดียวกันไม่ใช่เร่ืองผิด
จารีตศีลธรรม 

4.4.4.2 นกัวิชาการ ด้านสงัคมศาสตร์ คนท่ี 2  
นักวิชาการ ด้านสงัคมศาสตร์ คนท่ี 2* ได้อธิบายในประเด็นเดียวกันว่า “จริง ๆ 

แล้วเร่ืองนีไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่ในโลก เพราะประเทศทางตะวันตกมากมายหลายประเทศได้ ให้การ
ยอมรับมานมนานแล้ว (ประเทศเดนมาร์ค ฝร่ังเศส เวอร์มอนด์ แคลฟิอร์เนีย เยอรมนั ใช้กฏหมาย
รับรองการใช้ชีวิตคู่ ลกัษณะเดียวกับ พรบ. นี ้สว่นประเทศแคนาดา เบลเยียม สเปน แอฟริกาใต้ 
นอร์เวย์ สวีเดน โปรตุเกส ไอร์แลนด์ อาร์เจนติน่า ได้แก้กฎหมายแพ่งพาณิชย์ลกัษณะครอบครัว 
เพื่อให้มีการจดทะเบียนสมรสระหวา่งคูรั่กเพศเดียวกนัได้ทัว่โลกได้ให้การยอมรับมากขึน้” 

แตใ่นเอเชีย ยงัไม่มีประเทศใดให้การยอมรับเช่นนีเ้ลย (เวียดนามมีการผลกัดันอยู่
ช่วงหนึ่งแต่ก็ตกไป) ถ้าหากไทยผ่านร่าง พรบ. นี ้ก็จะเป็นประเทศแรกในเอเชีย ซึ่งนบัว่าก้าวล า้
ประเทศอ่ืน ในเอเชียมาก จะเห็นได้ว่าประเทศท่ีให้การยอมรับเร่ืองดงักลา่วนีไ้ม่มีประเทศใดด้อย
พฒันาเลย จึงไม่ใช่วา่การยอมรับคูรั่กเพศเดียวกนัเป็นความคิดของอนารยะชน แตเ่ป็นการบอกถึง
ความก้าวล า้ด้านมมุมองและความเข้าอกเข้าใจในตวัเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั 

ซึ่งโดยปกติแล้วการจดทะเบียนสมรสในเพศเดียวกันในกลุม่ยุโรปจะคล้าย ๆ กัน
กับการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายหญิงนะคะ แต่มันอาจจะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยหรือได้สิทธิไม่
เหมือนเพศชายหญิงสมรสกนัหรือเหมือนก็ขึน้อยูก่บัวา่ประเทศนัน้ ๆ ออกกฏหมายอยา่งไรบ้าง ใน
แตล่ะประเทศ แตล่ะเมือง แตล่ะเขตคะ เราควรศกึษาหรือโทรไปสอบถามสถานฑตูประจ าประเทศ
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ไทยนัน้ ๆ คะ เพื่อเราจะได้รู้เก่ียวกบัสทิธิตา่ง ๆ ท่ีเราควรจะได้รับเม่ือเราจดทะเบียนและงา่ยตอ่การ
เตรียมเอกสารเพิ่มเติมในทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 

4.4.4.3 นกัวิชาการด้านนิติศาสตร์ คนท่ี 1 * 
ไพโรจน์ กมัพสูริิ ประจ าภาควิชากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต มี 2 ฉบับ คือ ฉบับร่างโดยคณะกรรมาธิการสภา
ผู้ แทนราษฎรกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิฯ) มี 15 
มาตรา และฉบบัร่างโดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
หรือ คปก. (ฉบบัประชาชน) มี 51 มาตรา โดยร่าง พ.ร.บ.คูชี่วิต ทัง้สองฉบบั มีความแตกต่างกันชัดเจน 
ยกตวัอย่าง เกณฑ์อายุผู้จดทะเบียน ซึ่งร่างฉบบักรมคุ้มครองสิทธิฯ ก าหนดให้ผู้จดทะเบียนคู่ชีวิตได้
ต้องมีอาย ุ20 ปีขึน้ไป แตใ่นร่างฉบบัประชาชนก าหนดไว้ 17 และ 20 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้กฎหมายครอบครัว 
อาย ุ17 ปี สามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้ว 

อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ กลา่วถึงกรณีหยา่ร้างวา่ ร่างฉบบักรมคุ้มครองสทิธิ
ฯ หากเลิกกันต้องใช้วิธีท าเร่ืองหย่าเหมือนกฎหมายครอบครัว แต่ร่างฉบบัประชาชนสามารถยุติ
ความสมัพันธ์ โดยท่ีอีกฝ่ายไม่ยินยอมจดทะเบียนหย่าได้ เพราะผู้ ร่างเห็นว่า คนเพศเดียวกันมี
ความสมัพนัธ์พิเศษ ไม่นา่อยูใ่นกรอบสามีภรรยาปกติ โดยภาพรวมแล้วร่าง พ.ร.บ.ฉบบัประชาชน
มีความละเอียดมากกวา่ 

สว่นไทยบงัคบัใช้เป็นกฎหมายส าเร็จก็อาจสง่ผลกระทบหลายประการ ยกตวัย่าง
กรณีอุ้ มบุญ ซึ่งพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ 
(พ.ร.บ.อุ้มบุญ) ห้ามคนเพศเดียวกนัรับสทิธิใช้บริการ เพราะต้องเป็นชายหญิงเท่านัน้ ยกเว้นกรณี
คูรั่กเพศเดียวกนัสามารถแยกออกไปจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมเด่ียวได้ 

“ไม่คาดหวงัรัฐบาลทหารจะผลกัดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เพราะมิได้เป็นกฎหมายท่ี
ทหารได้หน้า แตกต่างจาก พ.ร.บ.ภาษีมรดก อาจต้องรอให้มีการเลือกตัง้ก่อน อย่างไรก็ตาม 
เช่ือมัน่วา่ ร่าง พ.ร.บ.คูชี่วิตจะได้รับการสนบัสนนุ และประกาศบงัคบัในท่ีสดุ เหมือนสหรัฐฯ ท่ีศาล
สงูวินิจฉัยรับรองการสมรสของคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งกลายเป็น Law of Land ท าให้ 12 มลรัฐ ท่ี
เหลอืต้องออกกฎหมายอนญุาตด้วย กลายเป็นกระแสเคลือ่นไหวในประเทศตา่ง ๆ ดงัเช่น จีน และ
ญ่ีปุ่ น และคาดหวงัจะเกิดขึน้ในไทย” (นกัวิชาการด้านนิติศาสตร์ คนท่ี 1 *,สมัภาษณ์) 
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4.4.4.4 นกัวิชาการด้านนิติศาสตร์ คนท่ี 2 * 
ด้านอาจารย์วนัชัย สอนศิริ ทนายความช่ือดงัและอาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรังสิต ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับการร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตว่า ถ้ากลุ่มบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศมีจ านวนเพิ่มมากขึน้เพียงพอและเป็นท่ียอมรับ ทางกฏหมายต้องฟังเสียงของ
ประชาชนและกระแสของสังคม โดยค านึงถึงความเหมาะสมของตัวบทกฎหมายให้มีความ
เหมาะสมกับสงัคมไทย โดยสว่นตวัถือว่าปัญหานีเ้ป็นเร่ืองของกลุม่คนท่ีเดือดร้อนเพียงแค่จ านวน
หนึ่งยงัไม่ถึงขัน้มากมายเท่าใดนกั แต่เม่ือใดท่ีจ านวนผู้ ได้รับความเดือดร้อนมีจ านวนและความ
ต้องการมากขึน้ก็ไม่มีเหตผุลใดท่ีจะไปขดัขวาง เพราะเร่ืองนีไ้ม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคล
อ่ืน แต่เป็นเพียงการจัดระเบียบสงัคมให้มีความเรียบร้อยขึน้  เพราะฉะนัน้ขึน้อยู่กับว่าสงัคมใน
ขณะนีจ้ะยอมรับร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตได้มากน้อยเพียงใด ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยก็สามารถ
ด าเนินการร่าง พ.ร.บ.ได้   

สทิธิท่ีคูรั่กเพศเดียวกนัจะได้รับจาก พ.ร.บ.คูชี่วิต  
1) สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน เช่น การกู้ เงินธนาคารเพื่อซือ้บ้าน 

(กู้ ด้วยกนัไม่ได้ เพราะไม่ใช่คูส่มรสหรือผู้สบืสนัดาน) 
2) สิทธิในการรักษาพยาบาล หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรับราชการ (ไม่ได้สิทธ์ิ เพราะ

ไม่ใช่คูส่มรสตามกฎหมาย) 
3) สิทธิการลงช่ือยินยอมให้แพทย์ท าการรักษาพยาบาลแก่คู่ชีวิต (ลงช่ือไม่ได้ 

เพราะไม่ใช่บุคคลในครอบครัวหรือญาติ) 
4) สิทธิในการรับมรดกท่ีร่วมสร้างกันมา ในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต

กะทนัหนัและไม่มีพินยักรรมระบุไว้ (ซึ่งในปัจจุบนั ทรัพย์สินในช่ือผู้ เสียชีวิต จะตกไปยงัญาติตาม
กฎหมายทัง้หมด) 

5) สทิธิในการลดหยอ่นภาษีเงินได้ ในกรณีมีคูส่มรส 
6) สทิธิการรับเลีย้งบุตรบุญธรรม 
หลาย ๆ คนเช่ือว่า การจดทะเบียนสมรส ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็น เพราะเรารักกนั คบกัน

ท่ีหวัใจ  แตอี่กในมมุนงึ การท่ีคนสองคนใช้ชีวิตร่วมกัน มีสว่นเก่ียวข้องกบัการรับรู้ของคนในสงัคม
เช่นกัน และหากมีการจดทะเบียนสมรส ทัง้สองก็สามารถยืนยันสิทธิและแสดงหน้าท่ีของคนทัง้
สองได้มากกวา่ความรัก 

แน่นอนว่าการจดทะเบียนสมรส ขึน้กับความสมคัรใจของคนสองคน  ไม่ใช่สิ่งท่ี คู่
ชาย-หญิง  คู่ชาย-ชาย คู่หญิง-หญิง ทุกคู่ต้องการ  แต่การจดทะเบียนสมรสเป็นสิ่งท่ีพลเมืองทุก
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คนควรได้รับอยา่งเทา่เทียมกนั ดงัมาตรา 30 รัฐธรรมนญู 2550 บญัญัติวา่ "บุคคลยอ่มเสมอกนัใน
กฎหมาย ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ
แห่งความแตกต่างในเร่ืองถ่ินก าหนด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศกึษาอบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขดัต่อบทบญัญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้มาตรการท่ีรัฐก าหนด
ขึน้เพื่อขจัดอุปสรรคหรือสง่เสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนไม่
ถือวา่เป็นการเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม" 

 ดงันัน้ บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มิได้เรียกร้องสทิธิใดๆท่ีเหนือกว่าหรือ
มากกว่าประชาชนพลเมืองทัว่ไป ซึ่งเม่ือมีสิทธิ ก็จะมีสิทธิเช่นกนั ท่ีจะจดทะเบียนสมรสหรือไม่จด
ทะเบียนสมรสหรือจะอยูด้่วยกนัเฉยๆก็ได้ (เหมือนกบัคูรั่ก ชาย-หญิง) 

4.4.4.5 นกัวิชาการด้านรัฐศาสตร์* 
การขับเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตนี ้เป็นการด าเนินการท่ี

ส่งผลต่อการปกครองระดับชาติ ท่ีสามารถท าให้เกิดรูปแบบทางการเมืองท่ีแปรเปลี่ ยนไป
โดยเฉพาะกรอบก าหนดเก่ียวกบัเพศสภาพของนกัการเมือง ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ท่ีถกูสงัคมคาดหวงั
มาก ประโยชน์ท่ีมีจะเปิดกว้างให้นกัการเมืองนัน้จะไม่มีการถกูกีดกนัทางเพศ สามารถแสดงความ
เป็นตวัตนออกมาได้ โดยมองท่ีการแสดงออกของศกัยภาพด้วยความรู้ความสามารถมากกว่าการ
แสดงออกของอตัลกัษณ์ทางเพศท่ีตีกรอบแคเ่พศก าเนิด 2 แบบ 

4.4.4.6 นกัวิชาการด้านสทิธิมนษุยชน* 
คณุวรรณ ยอดเมือง เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมนโยบายและช่วยเหลอืผู้ประสบปัญหาด้าน

สิทธิมนุษยชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กลา่วถึงความคืบหน้าร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิตว่า ขณะนี ้
ร่างพ.ร.บ.คูชี่วิต ฉบบัของกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม ก าลงัอยูใ่นขัน้ตอนของ
การร่างยงัไม่ได้รับเข้าพิจารณาในรัฐสภา ส่วนฉบับท่ีเป็นของภาคประชาชนอยู่ในการดูแลของ
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) เพราะหลงัจากรัฐประหาร ปี 2557  มีการปรับเปลีย่นหน้าท่ี
ในการดูแล ดงันัน้ร่างพ.ร.บ.จึงกลบัเข้าสูข่ัน้ตอนท่ีไม่สามารถท าอะไรได้ ทัง้นีท้างมูลนิธิสิทธิและ
ความเป็นธรรมทางเพศได้พยายามท่ีจะรณรงค์สถานะเก่ียวกับร่างพ.ร.บ.ฉบบันีม้ากขึน้ โดยการ
ประชาสมัพนัธ์ จัดเวทีสมัมนา มีการเดินขบวน เพื่อช่วยรณรงค์ในการจะผลกัดนัร่างพ.ร.บ.ฉบบั
นี ้ ซึ่งได้ผลตอบรับจากสื่อดีเกินคาด ชีใ้ห้เห็นว่าผู้คนทัว่ไปได้รับรู้ถึงการร่างพ.ร.บ.ฉบบันี ้และได้
ส ารวจความคิดเห็นวา่เห็นด้วยหรือไม่อยา่งไร  
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เจ้าหน้าท่ีสง่เสริมนโยบายฯ กลา่วตอ่ไปวา่ ส าหรับผู้ ท่ีไม่เห็นด้วยกบัการร่างพ.ร.บ.
คู่ชีวิต อาจเกิดจากการรับรู้ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่หากมีโอกาสได้พดูคุยและสื่อสารเช่ือได้
วา่จะสามารถท าให้ทกุคนเข้าใจได้ เพราะทกุคนควรจะได้รับสทิธิเทา่เทียมกนั กลุม่บุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศก็ควรได้รับสิทธิเหมือนกับคนอ่ืน การมี พ.ร.บ.คู่ชีวิตเกิดขึน้เป็นการเปิดกว้าง
ให้กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้มีสิทธิมากขึน้ และน าไปสูก่ารรับรองสิทธิอ่ืนๆ อีก
ด้วย เช่น สิทธิในการท าธุรกรรมทางการเงินร่วมกัน สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิการลงช่ือ
ยินยอมให้แพทย์ท าการรักษาพยาบาลแก่คู่ชีวิต สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ สิทธิในการรับ
มรดกท่ีร่วมสร้างกนัมา ในกรณีมีคูส่มรส และสทิธิการรับเลีย้งบุตรบุญธรรม สิง่ท่ีควรได้รับเป็นสทิธิ
มนษุยชนสากล การออกกฎหมายฉบบัหนึง่มีผลกระทบตอ่คนวงกว้าง ไม่วา่จะออกโดยรัฐบาลชุด 
ไหนต้องมีพืน้ท่ีเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปแลกเปลีย่น ถกเถียง บอกความต้องการของตนเองอยา่งเปิด
กว้าง 

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านสง่เสริมการระงบัข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยติุธรรม น าเสนอบทความเร่ือง “การจดทะเบียนคูชี่วิตของกลุม่คนรักเพศเดียวกัน” กรณี
ท่ี ชายไทย 2 คน ไปยื่นค าขอร้องจดทะเบียนสมรสท่ีส านกัทะเบียน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เม่ือส านกั
ทะเบียนตรวจสอบเอกสาร ประกอบค าร้องขอของทัง้ 2 คน พบวา่ทัง้สองคนเป็นเพศชาย ซึง่ไม่เข้า
เงื่อนไขแห่งการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1448  ท่ีระบุว่า “การสมรส
จะท าได้ตอ่เม่ือชายและหญิง มีอาย ุ17 ปีบริบูรณ์” จึงไม่อนมุติัให้จดทะเบียนสมรสได้ คูรั่กคูนี่เ้ห็น
วา่ ค าสัง่ปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสครัง้นี ้ เป็นการละเมิดสทิธิ ท าให้เกิดความไม่เทา่เทียม เพราะ
ความแตกต่างทางเพศ จึงร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนษุยชน สภาผู้แทนราษฎร และหนว่ยงานตา่ง ๆ ท่ี เก่ียวข้อง 

4.4.4.7 แพทย์  
นายแพทย์คนท่ี 1* เป็นแพทย์ผู้ มีหน้าท่ีเป็นกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาติ กลา่ว

วา่ “กลุม่คนรักเพศเดียวกนัควรได้รับสิทธิท่ีเทา่เทียมกนัในการจดทะเบียนสมรสเหมือนกบัเพศชาย
และเพศหญิง เร่ืองสิทธิความเสมอภาคของบุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศ เป็นประเด็นท่ี
ก าลงัมีการถกเถียงกันมานานตัง้แต่ในอดีตจนปัจจุบนั ท่ีผา่นมาได้มีการสนบัสนนุและผลกัดนั แต่
ไม่เป็นผลส าเร็จ ซึ่งทางต่างประเทศมีการยอมรับให้กลุม่คนรักเพศเดียวกันสามารถมีเพศสมัพนัธ์
กนัได้และเป็นท่ียอมรับของสงัคม สงัคมควรให้การยอมรับ เพราะไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีผิดปกติอะไรหาก
คนเราไม่วา่เพศใด จะมีความรักตอ่กนั”  
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นายแพทย์คนท่ี 1* ยงัแสดงทศันะเพิ่มเติมอีกวา่ “แตป่ระเทศไทยยงัติดในเร่ืองของ
จารีตประเพณีท่ีเพศเดียวกันจะมารวมใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกัน ประเทศไทยยงัไม่
เปิดรับในเร่ืองนี ้ซึ่งปัจจุบนัมีการแสดงออกเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของกลุม่บุคคล ซึ่งมี
ความหลากหลายทางเพศในหลายๆ ประเด็น กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ คือกลุม่
บุคคลท่ีมีสภาวะทางเพศแตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริง มีจิตใจ ความรู้สกึไม่ต้องตรงตามสรีระ
ของตนเอง จึงเป็นปัญหาว่าสิทธิต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิทธิท่ีกลุม่บุคคลท่ีจะต้องเรียกร้องสิทธิให้มีความ
เทา่เทียมเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไปหรือไม่ และเป็นเสรีภาพของบุคคลท่ีควรได้รับ การแตง่งานและ
มีสิทธิประโยชน์ในสงัคมจึงไม่ควรมีข้อจ ากดัทางเพศมาปิดกัน้” เน่ืองจากการแต่งงานเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานท่ีควรกระท าได้โดยไม่มีการปิดกัน้ แม้แตเ่ป็นคนตา่งชาติกฎหมายก็ยงัเปิดโอกาสให้สมรส
ได้ กฎหมายท่ีดีควรให้สทิธิดงักลา่ว จึงจะมีความยติุธรรมเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย       

4.4.4.8 จิตแพทย์  
จิตแพทย์คนท่ี 1* ของโรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ความเห็นตอ่การใช้สิทธิประโยชน์

ทางกฎหมายของผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ในเร่ืองของการปรับเปลี่ยนเพศ เพื่อการใช้ชีวิต
ครอบครัวในอนาคต หรือการใช้ประกอบการพิจารณาการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ ท่ีให้
เพศเดียวกนัจดทะเบียนคูชี่วิตได้ จิตแพทย์จะต้องให้ค าแนะน าผู้ รับการรักษาทกุราย ให้ทดลองใช้
ชีวิตเป็นเพศตรงข้าม อย่างน้อย 1 ปี เพื่อประเมินผลการรักษาโดยท าศัลยกรรมแปลงเพศต่อไป 
แผนการรักษา และการตรวจสอบเป็นอยา่งไร?? ท าไมจะต้องให้ทดลองใช้ชีวิตเป็น เพศตรงข้ามมา
ก่อนอย่างน้อย 1 ปี  แล้วคนท่ีได้ใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงมาก่อนแล้ว ต้องการจะเข้ารับการรักษาวันนี ้
พรุ่งนีไ้ด้หรือไม่ ต้องเข้าถึงกระบวนการผ่าตดัแปลงเพศช้าไปอีก 1 ปี ซึ่งคนไข้จะเสียเวลาหรือไม่ 
คนไข้จะต้องทน suffer ตอ่ไปอีกหนึง่ปี อาจมีค าถามตามมาวา่และใครจะรับผิดชอบความรู้สกึของ
คนไข้ 

จิตแพทย์ท่ีจะมีสทิธิกระท าการผา่ตดัศลัยกรรมแปลงเพศ ได้แก่ผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม ท่ีผา่นการอบรมหลกัสตูรและได้รับการรับรองจากแพทยสภา  หลกัสตูรเฉพาะทางเท่านัน้ 
ซึง่จิตแพทย์ถือเป็นผู้ มีบทบาทอยา่งมากตอ่การอธิบายและสร้างความเข้าใจตอ่สงัคม วา่ผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศนัน้หาใช่ผู้ ผิดปกติไม่ หากแตเ่ป็นบุคคลปกติท่ีสามารถเข้ารับการรักษาสภาพ
ร่างกายให้มีความสอดคล้องกับจิตใจ และสามารถสร้างรูปแบบลกัษณะชีวิตเป็นของตนเอง มี
ครอบครัวได้ในแบบท่ีตนเองเลอืก และไม่ได้สร้างผลกระทบที่ไม่ดีตอ่สงัคม 
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4.5 รูปแบบและขัน้ตอนการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัตกิารจดทะเบียน
คู่ชีวิต 
 

4.5.1 รูปแบบการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  
  4.5.1.1 การค้นพบปัญหา 

            การค้นพบปัญหาของภาวะท่ีไม่สามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตของบุคคลรักเพศ
เดียวกันจากการศึกษาสงัคมไทยจะมีพืน้ท่ีแสดงออกให้กับผู้ ท่ีนิยมรักเพศเดียวกัน เช่นไบ(รักทัง้
หญิงชาย) เกย์ ทอม ดี ้ เลสเบีย้น มากขึน้ แต่ยงัถูกตีกรอบจ ากัดสิทธิห้ามแต่งงานเช่นชายหญิง
ทัว่ไป จึงสง่ผลต่อการท านิติกรรมร่วมของคู่ชีวิต แม้จะมีความพยายามเรียกร้องให้เกิดกฎหมาย 
แล้วก็ตาม 

           ซึง่ปัญหาหลกันัน้มีจากการศกึษาสามารถตัง้ค าถามได้วา่ เหตใุดผู้ รักเพศเดียวกัน
จึงแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ บุคคลในกลุม่เพศสภาวะ ท่ีเป็นกรณีศึกษา และมี
บทบาทการเรียกร้องท่ีเด่นชัดท่ีสดุคือ กลุม่เพศท่ีถูกเรียกว่ากระเทย ทอม ดี ้หญิงรักหญิง ชายรัก
ชาย ท่ีรักและอยูกิ่นกนัฉนัสามีภรรยา แตก่ลบัไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ เพราะตามกฎหมาย
แพ่ง มาตรา 1448 ระบุว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปีบริบูรณ์
แล้ว” และถึงแม้จะมีการแปลงเพศแล้วก็ไม่สามารถจะจดทะเบียนสมรสได้ เน่ืองจากกฎหมายจะ
ยดึตามสภาพเพศก าเนิด 

         แตเ่ม่ือพิจารณาจากรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 กลบั
มีสาระส าคญัตอนหนึง่วา่ “การเลอืกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมตอ่บุคคล เพราะเหตแุหง่ความแตกต่าง
ในเร่ืองถ่ินก าเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ สถานะบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอนัไม่ขดัตอ่บทบญัญัติแหง่รัฐธรรมนญูจะกระท ามิได้” 

        เหตุนีท้ าให้กลุม่เพศสภาวะหลายองค์กรต่างพากันรณรงค์ขบัเคลื่อนเพื่อเรียกร้อง
สิทธิอันพึงมี โดยชูประเด็นศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เทียบเช่นชายหญิงทั่วไป สู่การผลักดัน
พระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) การจดทะเบียนคู่ชีวิต แม้ขณะนีจ้ะเงียบเฉียบ ไม่ค่อยคึกคกัเหมือนช่วง
ต้นปีท่ีผา่นมา แตค่าดวา่อนาคตไทยจะต้องมีกฎหมายฉบบันีอ้อกมา 

       ดงัเช่นหลายประเทศในโลก โดย ‘เดนมาร์ก’ เป็นชาติแรกท่ียอมออกกฎหมายให้คูเ่กย์
แตง่งานกนัได้ในปี 2532 ตามมาด้วยนอร์เวย์ สวีเดน และไอร์แลนด์ ปี 2539 เนเธอร์แลนด์ ปี 2544 
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ฟินแลนด์ ปี 2545 เบลเยี่ยม ปี 2546 สเปน ปี 2548 (สามารถขอเด็กเป็นลูกบุญธรรมได้) 
ลกัเซมเบิร์ก ปี 2547 อังกฤษ ปี 2548 (ได้สิทธิบ าเหน็จบ านาญ บริการประกนัสงัคม ซือ้บ้าน และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

รวมถึงบางรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รัฐเวอร์มองต์, คอนเนกติกตั, แคลฟิอร์เนีย, แมสซาซู
เซสต์, โอเรกอน และโคโลราโด ขณะท่ีแถบละตินอเมริกา ‘อาร์เจนตินา’ เป็นประเทศแรกท่ีให้สทิธิ
เทียบเทา่ชายหญิง ยกเว้นขอเด็กเป็นลกูบุญธรรมและรับมรดก นอกจากนีย้งัมีนิวซีแลนด์ ปี 2547 
และแอฟริกาใต้ ปี 2548 อีกด้วย   

ท่ีส าคัญเหนือชัยชนะของกลุ่มเพศสภาวะโลก เม่ือ 30 มิ.ย. ท่ีผ่านมา เกย์ในมหานคร
นิวยอร์กร่วมกนัฉลองเม่ือศาลสงูอเมริกาตดัสินว่าการลิดรอนสิทธิชาวเกย์เป็นการขดัรัฐธรรมนญู 
สร้างความสขุแก่มวลหมู่เป็นอยา่งมาก ทัง้นี ้การท่ีกฎหมายไทยไม่รับรองให้บุคคลเพศเดียวกันจด
ทะเบียนสมรสนัน้ นอกจากสง่ผลต่อภาวะทางจิตใจแล้ว ยงัส่งผลต่อการท านิติกรรมร่วมอีกด้วย 
เห็นได้ชัดจากความพยายามน าเสนอเหตุการณ์โดยการบอกเลา่ของกลุม่เพศสภาวะผ่านรายการ
ดงักลา่ว 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาเคยมีการตีพิมพ์เหตุการณ์กรณีเดียวกันในหนังสือ  ‘ชีวิตท่ีถูก
ละเมิด:เร่ืองเล่า กะเทย ทอม ดี ้หญิงรักหญิง ชายรักชาย และกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ’ ท่ีหยิบยกเร่ืองราวท่ีเสี่ยงขดัต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลกัการยอกยาการ์ตาว่า
ด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลกัษณ์ทางเพศ
ส าหรับกลุม่ท่ีใช้ชีวิตคูร่่วมกนั ดงันี ้(กรมสขุภาพจิต,2554) 

คู่ชีวิต ทอม ดี ้ถูกปฏิเสธไม่รับพิจารณาสินเช่ือจากธนาคาร โดยให้เหตุผลว่าไม่ใช่สามี
ภรรยากนั จึงท าสญัญากู้ ร่วมไม่ได้ จึงขดัตามหลกัการยอกยาการ์ตา ข้อ 2 ด้านสทิธิในความเสมอ
ภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ เพราะธนาคารเลือกไม่พิจารณาสินเช่ือให้คู่ชีวิตท่ีเป็นคนรักเพศ
เดียวกนั ทัง้ท่ีหญิงชายท่ีสมรสกนั โดยไม่จดทะเบียนกนั ธนาคารกลบัให้สนิเช่ือได้ 

ข้อ 3 สทิธิในการรับรองทางกฎหมาย รัฐต้องใช้มาตรการตา่ง ๆ เพื่อให้อตัลกัษณ์ทางเพศ
ท่ีบุคคลเลอืกได้รับความเคารพและรับรองตามกฎหมายอยา่งสมบูรณ์ ข้อ 6 สทิธิในความเป็นสว่น
บุคคล ก าหนดให้รัฐพิทกัษ์สิทธิของบุคคลทุกคนในการเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับวิถีทาง
เพศและอตัลกัษณ์ทางเพศของตนให้กบัใครเม่ือไหร่ หรือด้วยวิธีใด 

ข้อ 24 สิทธิในการก่อตัง้ครอบครัว เน่ืองจากตามหลกัการแล้วครอบครัวมีหลากหลาย
รูปแบบ จึงไม่ควรให้ครอบครัวใดตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบติัจากสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัต
ลกัษณ์ทางเพศจากด้านตา่ง ๆ เช่น สวสัดิการสงัคมในครอบครัว หรือสทิธิประโยชน์จากรัฐ 
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ดีไ้ม่มีสทิธิให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาลคูชี่วิตและไม่มีสทิธิเบิกคา่รักษาพยาบาล
จนเกือบสญูเสยีชีวิตคู ่ซึง่แพทย์ระบุวา่บุคคลท่ีจะเซ็นยินยอมให้รักษาพยาบาลได้ต้องเป็นญาติกัน
เทา่นัน้ ประกอบกบัสทิธิในการเบิกคา่รักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลงัมิได้ให้สิทธิแก่
บุคคลท่ีใช้ชีวิตคูก่บัคนเพศเดียวกนั 

เหตกุารณ์นีน้อกจากขดักบัหลกัยอกยาการ์ตาข้อ 2 และข้อ 24 แล้ว ยงัขดัข้อ 13 ด้านสทิธิ
ในประกันสงัคมและมาตรการคุ้มครองทางสงัคมอ่ืน ๆ เพราะได้ก าหนดให้รัฐใช้มาตรการต่าง ๆ 
เพื่อรับรองความเสมอภาคในการได้รับสวสัดิการทางสงัคมและมาตรการคุ้มครองทางสงัคมอ่ืน ๆ  
โดยไม่ถกูเลอืกปฏิบติัจากวิถีทางเพศหรืออตัลกัษณ์ทางเพศ รวมถึงสทิธิประโยชน์จากการจ้างงาน 
การประกันสขุภาพ หรือการดูแลหรือสิทธิประโยชน์ด้านสขุภาพ และสิทธิประโยชน์ให้กับคู่สมรส
หรือคูชี่วิตในกรณีเจ็บป่วยหรือเสยีชีวิต 

ข้อ 17 สิทธิในการจัดให้มีมาตรฐานสงูสดุด้านสขุภาพ ท่ีก าหนดให้รัฐใช้มาตรการต่าง ๆ 
เพื่อรับรองสิทธิในการมีสขุภาพทัง้ทางร่างกายและจิตใจตามมาตรฐานสงูสดุตามสมควร โดยไม่
ถูกเลือกปฏิบติัด้วยการอ้างสาเหตุวิถีทางเพศหรืออัตลกัษณ์ทางเพศ และก าหนดให้รัฐออกแบบ
สถานพยาบาล เวชภัณฑ์ และบริการสาธารณสุข เพื่อพัฒนาสุขภาพและตอบสนองต่อความ
จ าเป็นของทกุคน รวมถึงให้ผู้ มีหน้าท่ีบริการสาธารณสขุปฏิบติัตอ่ผู้ ป่วยและคูส่มรสหรือคูชี่วิตโดย
ไม่เลือกปฏิบติั อีกทัง้ต้องให้สิทธิเข้าเยี่ยมและสิทธิในการตัดสินใจทางการแพทย์แทนในภาวะ
วิกฤต 

เกย์ถูกบริษัทประกันชีวิตให้ท าสญัญาประกันได้ แต่ปฏิเสธท่ีจะให้ยกผลประโยชน์แก่
คู่รัก เพราะกลวัว่าอีกฝ่ายจะหลอกเพื่อหวังผลประโยชน์ ขดัต่อหลกัยอกยาการ์ต้า ข้อ 2 ข้อ 13 
และข้อ 24 

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นท่ีจะด าเนินการเพื่อให้เกิด
กฎหมายอนุญาตให้กลุม่เพศสภาวะท่ีหลากหลายหรือคนท่ีรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียน
สมรสกันได้เฉกเช่นนานาประเทศท่ีมีการท าเป็นตัวอย่างแล้ว เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ ปี 2550 มาตรา 30 และไม่ขดัต่อหลกัการสิทธิมนุษยชนสากล ตามหลกัการยอกยา
การ์ตา เพื่อให้ประเทศไทยคงเป็นสงัคมประชาธิปไตยได้อยา่งเต็มภาคภมิู  

ด้วยลกัษณะของเหตุการณ์การถูกเลือกปฏิบัติจากปรากฏการณ์ดังกล่าว ท่ีพิสูจน์ได้
ชัดเจนว่ามีการขดัต่อหลกัการส าคญัของสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสงูสดุท่ี
สงัคมไทยให้ความเคารพ ดงันัน้การค้นพบสภาพปัญหาท่ีขดัตอ่ข้อบญัญัติดงักลา่ว จึงเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีถกูค้นพบ และเป็นเหตผุลส าคญัในการผลกัดนัเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล า้
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ในสิทธิของคู่สมรสท่ีเป็นบุคคลเพศเดียวกัน ด้วยการจัดท าร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ขึน้มาเป็นแนวทางแก้ไขที่สอดคล้องตอ่ความต้องการของกลุม่คนดงักลา่ว 

          4.5.1.2 ความต้องการแก้ไขปัญหา 
จากการค้นพบประเด็นปัญหาตา่งๆจากการท่ีเพศเดียวกันสมรสกนัตามกฎหมายไม่ได้ ท า

ให้เกิดการสญูเสยีสทิธิประโยชน์ตา่งๆไป ความต้องการแก้ไขปัญหาจึงมุ่งเน้นท่ีการขบัเคลือ่น “ร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต พ.ศ....” เพื่อให้คูรั่กเพศเดียวกนัสมรสได้ตามกฎหมายและมี
สิทธิเทียบเท่าคู่สมรสชายหญิงทัว่ไป โดยความต้องการแก้ไขปัญหาเกิดขึน้จากความร่วมมือของ
คณะบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง น าเสนอร่างกฎหมายต่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การ
ยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้ แทนราษฎร เพื่อเสนอต่อสงัคม เพื่อเปิดโอกาสให้คนรักเพศ
เดียวกันท่ีไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายเดิม สามารถจดทะเบียนเป็น “คู่ชีวิต” อัน
น าไปสูส่ิทธิและหน้าท่ีตามกฎหมาย เหตุเพราะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกนัโดยไม่ต้องจดทะเบียนสมรส 
แล้วมีความจ าเป็นเพียงใดท่ีจะต้องมีกฎหมายก าหนดเก่ียวกบัเร่ืองการจดทะเบียนขึน้มารองรับกับ
ความต้องการดงักลา่ว 

ทัง้นี ้สว่นหนึง่เพราะบริบทสงัคมไทยก็ยงัมีอคติตอ่คนรักเพศเดียวกนัอยู่ลกึๆ เปรียบเทียบ
กันแล้ว หากคู่ชายหญิงท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันไปติดต่อหน่วยราชการหรือเอกชน บางครัง้
เพียงแจ้งวา่มีสถานะเป็นสามีภรรยาของกันและกนั ก็อาจสามารถติดตอ่ท ากิจธุระตา่งๆ ได้ หรือมี
อุปสรรคแต่ก็ไม่มากนกั แต่ส าหรับคู่ชีวิตเพศเดียวกัน หากบอกว่าเป็นคู่ชีวิตเพื่อจะมาติดต่อธุระ
อาจถูกปฏิเสธเพราะอคติท่ีมีต่อคนรักเพศเดียวกัน ดังนัน้ การจดทะเบียนคู่ชีวิต จึงอาจเป็น
ทางออกหนึง่เพื่อน ามาใช้เป็นหลกัฐานแสดงตวัส าหรับการท ากิจธุระตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

ความต้องการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จากการศึกษาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้กับผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศนัน้มีความสมัพนัธ์ทางกฎหมายเร่ืองสิทธิประโยชน์ ท่ีคู่ชีวิตทุกเพศควรมีสทิธิ
ในฐานะคนรักท่ีตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกัน แต่คู่ชีวิตเพศเดียวกันกลับไม่สามารถท าได้ เพราะมี
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือกติกาใด ๆ ขวางทางอยู่ อันเป็นท าให้ต้องเรียกร้องหาการจดทะเบียน
เพื่อแสดงตน ดงัตอ่ไปนี ้

1) ด้านกฎหมาย 

จากการศึกษาสิทธิประโยชน์ทางด้านกฎหมาย ของบุคคลรักเพศเดียวกัน ท่ีมีความ
ประสงค์จดทะเบียนคูชี่วิต หากกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ ซึง่ปัจจุบนันัน้ยงัเข้าไม่ถึงสทิธิทางกฎหมาย
ดงักลา่ว จากข้อมูลของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 25 ราย ซึ่งแบ่งเป็นผู้ ท่ีร่วมในกระบวนการผลักดัน
กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันเป็นจ านวน 15 ราย  และผู้ มีความประสงค์ใช้สิทธิการ

http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
http://ilaw.or.th/node/1821
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จดทะเบียนคูชี่วิต โดยเป็นตวัแทนกลุม่หญิงรักหญิง จ านวน 5 ราย โดยกลุม่ตวัอยา่ง มีอายรุะหวา่ง 
20 – 50 ปี และกลุม่ชายรักชาย จ านวน 5 ราย โดยกลุม่ตวัอย่างมีอายุระหว่าง 26-55 ปี ซึ่งกลุม่
ตวัอย่างได้ให้ข้อมูลถึงสิทธิด้านกฎหมายท่ีพึงได้รับ  ซึ่งทัง้หมดเต็มใจให้ข้อมูล ในสว่นท่ีตนเอง
คาดหวงัเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมาย สวสัดิการรักษาพยาบาล  สิทธิกรณีฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต 
สทิธิในการด าเนินคดีอาญา และกฎกติติกาทางสงัคมอ่ืน ๆ ดงัข้อมลูตอ่ไปนีต้อ่ไปนี ้

จากตารางแสดงข้อมูลของผู้ประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิต เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆนัน้ 
กลุ่มตัวอย่างทัง้ 25 คน ได้ให้ความส าคัญมากในประเด็นสิทธิทางด้านกฎหมาย ในประเด็น
เก่ียวกับการจดัการทรัพย์สนิ สนิสมรส มรดก คิดเป็นร้อยละ 100.00 และการลดหย่อนภาษีของคู่
สมรสอีกร้อยละ 80.00 ในด้านของการรักษาพยาบาลและสวสัดิการการ ประเด็นเร่ืองการตดัสนิใจ
เร่ืองการรักษาพยาบาลคู่สมรส และการรับรู้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษา คิดเป็นร้อยละ 100.00 
โดยการเบิกคา่รักษาพยาบาลนัน้คิดเป็นร้อยละ 92.00  สว่นสทิธิในกรณีท่ีคูชี่วิตตาย เป็นประเด็น
ท่ียงัไม่ได้รับความสนใจมากนกั มีเฉพาะผู้ ท่ีเช่ียวชาญทางกฎหมายได้ให้รายละเอียด คิดเป็นเพียง
ร้อยละ 20.00  สอดคล้องกับสิทธิในการด าเนินคดีอาญาเช่นกัน ในด้านสิทธิตามกฎหมายและ
กติกาอ่ืน ๆ ประเด็นท่ีทราบกันเป็นอย่างดีคือการมีสิทธิใช้นามสกลุของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือการขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศของคู่ชีวิตคิดเป็นร้อยละ 44.00 
และสทิธิประโยชน์การซือ้สนิค้าและบริการคิดเป็นร้อยละ 40.00 ตามล าดบั สว่นในด้านสงัคม การ
ได้รับสทิธิจดทะเบียนคูชี่วิต ถือวา่เป็นประเด็นท่ีได้รับการยอมรับจากสงัคม คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และสามารถให้สงัคมตรวจสอบและรับรู้เร่ืองราวของคู่ชีวิตได้คิดเป็นร้อยละ 92.00 โดยประเด็น
ทางด้านสทิธิประโยชน์นัน้ถือวา่เป็นหลกัส าคญัของการมีกฎหมายดงักลา่ว เพื่อรองรับกลุม่บุคคล
ท่ีไม่สามารถเข้าถึงสทิธิประโยชน์ส าคญัๆ ดงัรายละเอียดตามตารางที่ 4.4 ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงข้อมลูการขอรับสทิธิประโยชน์ตา่งๆในด้านกฎหมาย ของผู้ประสงค์ 

จดทะเบียนคูชี่วิต  

สิทธิประโยชน์ 
ความถ่ี* 
(n=25) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

  1) ด้านกฎหมาย    
          การจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั 25 100.00 
          การลดหย่อนภาษี 20 80.00 
          สนิสมรส 25 100.00 
          สญัญาก่อนสมรส 5 20.00 
          การจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั 25 100.00 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ่)   

สิทธิประโยชน์ 
ความถ่ี* 
(n=25) 

ร้อยละ** 
(100.00) 

          การเรียกคา่อปุการะเลีย้งด ู 10 40.00 
          การรับมรดก 25 100.00 
          การเป็นผู้อนบุาล หรือผู้พทิกัษ์ 22 88.00 
          การท าสญัญาประกนัชีวติ 12 48.00 
    2) สิทธิในการรักษาพยาบาลและการรับสวัสดกิาร   
          คา่รักษาพยาบาล 23 92.00 
          สวสัดกิารอ่ืน ๆ เช่นท่ีพกั เงินทนุการศกึษา 12 44.00 
          การตดัสนิใจเร่ืองการรักษาพยาบาลคูส่มรส 25 100.00 
          การรับรู้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัการรักษา 25 100.00 
  3) สิทธิในกรณีคู่ชีวติฝ่ายหน่ึงตาย   
          การจดัการศพ 5 20.00 
          การตดัสนิใจเก่ียวกบัศพ 5 20.00 
  4) สิทธิในการด าเนินคดีอาญา   
          การเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความแทน 7 28.00 
          การด าเนินคดีฐานหมิน่ประมาทคนตาย 6 24.00 
          สทิธิตามกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 2 8.00 
          การเข้าเย่ียมในเรือนจ ากรณีนกัโทษป่วย 2 8.00 
  5) สิทธิตามกฎหมายและกตกิาอ่ืนๆ   
          การได้รับสญัชาตแิละการเข้าเมือง 6 24.00 
          การขอวีซ่าเดนิทาง 11 44.00 
          การเปล่ียนช่ือนามสกลุตามคูชี่วติ 25 100.00 
          การขึน้ศาลเยาวชนและครอบครัว 3 12.00 
          การได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว 2 8.00 
          สทิธิประโยชน์การใช้บริการตามห้างร้านตา่งๆ 10 40.00 
   6) ด้านสังคม   
          สร้างการยอมรับจาดสงัคมได้ 25 100.00 
          สงัคมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ 22 92.00 

 
หมายเหตุ:  *เลอืกได้มากกวา่ 1 ค าตอบ   

 **ฐานร้อยละ คิดจากผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั 25 คน 
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ประเด็นทางด้านสิทธิประโยชน์จากร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ท่ีคู่สมรส

เพศเดียวกนัควรได้รับนัน้ถือวา่เป็นหลกัส าคญัของการมีกฎหมายดงักลา่ว เพื่อรองรับกลุม่บุคคลท่ี
ไม่สามารถเข้าถึงสทิธิประโยชน์ส าคญัๆ ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้    

2) ด้านกฎหมาย 

2.1) สทิธิในเร่ืองการจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั 

(1) การลดหยอ่นภาษี ส าหรับผู้ ท่ีมีรายได้และต้องเสยีภาษี หากมีคูส่มรสแล้ว 
กฎหมายถือเป็นเหตุให้ลดหย่อนภาษีได้ เพราะถือว่ามีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ต้องดูแลคนอีกหนึง่
คน แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแม้จะมีภาระต้องเลีย้งดกูนัก็ไม่สามารถขอลดหยอ่นภาษีได้ 

(2) สินสมรส คู่สมรสท่ีได้ทรัพย์สินมาหลงัจากจดทะเบียนสมรสกันแล้วจาก
การท ามาหากิน เรียกว่า “สินสมรส” ผลทางกฎหมายคือ สินสมรสทุกอย่างทัง้สองคนเป็นเจ้าของ
คนละคร่ึง เพราะถือว่าสองคน “ท ามาหาได้ร่วมกัน” หากภายหลงัหย่ากัน ทรัพย์สินเหลา่นัน้ต้อง
แบ่งคร่ึง หากใครแอบเอาไว้คนเดียวสามารถฟ้องให้แบ่งคร่ึงกันได้ แต่คู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่
สามารถอ้างเร่ืองสนิสมรสเรียกให้แบง่คร่ึงได้  ดงัตวัอยา่งการสมัภาษณ์นกักฎหมาย คือ  

“สินสมรสนัน้ คือทรัพย์สินท่ีได้มาระหว่างการแต่งงานท่ีมีการจดทะเบียน
สมรส แตค่นเพศเดียวกนันัน้กฎหมายไม่ให้จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินท่ีได้มาระหวา่งการใช้ชีวิตคู่
ของคนเพศเดียวกันจึงไม่ใช่สินสมรส และจะมีปัญหาด้านการแบ่งปันทรัพย์สินภายหลงัจากท่ีมี
การเลิกราต่อกัน ซึ่งกฎหมายไม่ได้ให้การรับรองว่าเป็นสินสมรส หากไม่มีการจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย” 

(3) สญัญาก่อนสมรส หากคู่สมรสไม่ต้องการแบง่ทรัพย์สินกันคนละคร่ึงตาม
ระบบสินสมรส แต่ต้องการให้เป็นของใครของมัน หรือแบ่งกันคนละก่ีสว่นก็สามารถตกลงกันได้ 
โดยการท าสญัญาก่อนสมรสเป็นหนังสือแล้วถือไปตอนจดทะเบียนสมรสด้วย แต่คู่ท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนจึงไม่มีกฎหมายใดมารองรับสญัญารูปแบบนี ้

(4) สิทธิในการจัดการทรัพย์สินร่วมกัน เน่ืองจากทรัพย์สินท่ีหามานัน้เป็น
เจ้าของกนัคนละคร่ึง การจัดการทรัพย์สินท่ีส าคญั เช่นการซือ้ขายท่ีดิน การปลอ่ยเงินกู้  กฎหมาย
จึงก าหนดว่าต้องได้รับความยินยอมทัง้สองฝ่าย เพื่อคุ้มครองไม่ให้ฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินเพื่อ
ประโยชน์กบัตวัเองฝ่ายเดียว แตคู่ท่ี่ไม่ได้จดทะเบียนฝ่ายหนึง่อาจแอบท าได้โดยล าพงั 
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(5) สิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลีย้งดู คู่สมรสมีหน้าท่ีตามกฎหมายต้อง
อุปการะเลีย้งดูซึง่กันและกัน หากฝ่ายใดไม่เลีย้งดูอีกฝ่ายหนึ่งจนได้รับความเดือดร้อน ก็สามารถ
ฟอ้งหยา่ได้ และฟอ้งเรียกคา่อุปการะเลีย้งดไูด้ แต่คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสทิธินี ้

(6) การรับมรดก คู่สมรสถือเป็นทายาทโดยธรรมล าดับแรก หากฝ่ายหนึ่ง
เสยีชีวิต อีกฝ่ายหนึง่มีสทิธิรับมรดกก่อนทายาทล าดบัอ่ืน แตคู่ท่ี่ไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่มีสทิธิใดๆ ใน
กองมรดกของอีกฝ่ายเลย ทรัพย์สนิต้องเป็นของญาติของผู้ตายทัง้หมด คูชี่วิตจะไม่ได้สว่นแบง่เลย 
จากกรณีตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู ซึง่เป็นผู้ประสงค์จดทะเบียนคูชี่วิตท่ีเผชิญกบัปัญหาดงักลา่วโดยตรง  

“ ตอนเปิดร้านก็ท าร้านในช่ือแฟนพี่คนเดียว ซึง่ร้านนีเ้ราสร้างมาด้วยกนั ใครๆก็
รู้ แตพ่อแฟนพี่เสยีชีวิต พี่กลบัไม่มีสทิธิในร้านเลย กลายเป็นพอ่แม่แฟนท่ีมีสทิธิรับมรดกไปแทน ” 

(7) การเป็นผู้ อนุบาล หรือ ผู้พิทักษ์ กรณีท่ีคู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริต หรือมี
ความบกพร่องบางอย่างท าให้จัดการทรัพย์สินไม่ได้ คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิร้องขอให้ศาลตัง้
ตนเองเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทกัษ์เพื่อจดัการทรัพย์สินแทนได้ และหากศาลเห็นความจ าเป็นก็ต้อง
แตง่ตัง้คูส่มรสนัน้ให้เป็นผู้ มีอ านาจ แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนกนัไม่มีสิทธินี ้และหากญาติคนอ่ืน
เป็นคนร้องขอให้ ศาลก็อาจไม่เช่ือในความเป็นคู่ชีวิตและไม่แต่งตัง้ให้คู่ชีวิตมีอ านาจจัดการ
ทรัพย์สนิแทนก็ได้ 

(8) การท าสัญญาประกันชีวิต ค า้ประกัน กู้ เงินร่วมกัน  ฯลฯ จริงๆ แล้ว
กฎหมายไม่ได้เขียนไว้โดยตรงว่าการท าสญัญาเหลา่นีต้้องเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย แต่ทาง
ปฏิบติั บริษัทประกันชีวิตจะไม่ยอมให้ท าประกนัโดยยกทรัพย์สินให้คนอ่ืนท่ีไม่ใช่ญาติ ธนาคารก็
เช่ือถือการค า้ประกันการกู้ เงิน หรือการกู้ เงินร่วมกันของคนท่ีเป็นญาติกันมากกว่าคนท่ีไม่มี
ความสัมพันธ์ใด ๆ ตามกฎหมาย คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนจึงท าสัญญาเหล่านีไ้ม่ได้ เพราะ
คูส่ญัญาอีกฝ่ายจะไม่ยอมรับ  

2.2) สทิธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ  
(1) ค่ารักษาพยาบาล หน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่งมีสวัสดิการ

รักษาพยาบาลให้คู่สมรส รวมถึงสิทธิประโยชน์ของประกันสงัคม ก็สามารถเบิกให้คู่สมรสของ
ตวัเองได้ แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถเบิกคา่รักษาพยาบาลให้อีกฝ่ายหนึง่ได้เลย 

(2) สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น ท่ีพกัอาศยัหรือค่าเช่าบ้านของครอบครัวของลูกจ้าง 
เงินทุนเพื่อการศึกษา สิทธิการลาติดตามคู่สมรส สิทธิการติดตามคู่สมรสไปท างานต่างประเทศ 
ฯลฯ สทิธิเหลา่นีคู้ชี่วิตท่ีไม่จดทะเบียนไม่สามารถเข้าถึงได้ 
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(3) สิทธิในการตดัสินใจเร่ืองการรักษาพยาบาล กรณีคู่รักฝ่ายหนึ่งป่วยหนัก
ไม่ได้สติ แพทย์ยอ่มต้องขอความเห็นจากญาติสนิท ไม่วา่จะเป็นการผา่ตดั การให้ยา หรือการหยุด
รักษา ซึง่คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่อาจมีสทิธิตดัสินใจแทนได้ แพทย์ต้องฟังความเห็นจากญาติ
คนอ่ืนซึง่อาจสนิทน้อยกวา่ รวมถึงในกรณีเร่งดว่นท่ีบางครัง้การตดัสินใจอยา่งรวดเร็วอาจมีผลกับ
ความเป็นความตาย แพทย์ก็ไม่อาจฟังความเห็นจากคูชี่วิตท่ีไม่มีทะเบียนหลกัฐานอะไรได้ 

(4) สิท ธิ ในการ รับ รู้ ข้อมูล ท่ี เ ก่ี ยว ข้องกับการ รักษา  แพทย์ย่อมต้อง
ปรึกษาหารือให้ญาติสนิทร่วมตดัสินใจ แต่หากเป็นคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแพทย์อาจจะมองวา่
เป็นเพื่อนและไม่ให้ข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับผู้ ป่วย หรือคูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนอาจไม่สามารถ
ขอทราบข้อมลูในรายละเอียดของอาการผู้ ป่วยจากสถานพยาบาลได้  

2.3) สทิธิในกรณีคูชี่วิตฝ่ายหนึง่ตาย 

(1) สิทธิในการจัดการศพ คู่สมรสตามกฎหมายย่อมมีสิทธิในการจัดการศพ 
เช่น การรับศพออกจากโรงพยาบาล การรับเงินสงเคราะห์คา่ท าศพ การขอออกใบมรณะบตัร เป็น
ต้น ซึ่งคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียน มีฐานะเป็นแค่ “เพื่อน” จึงไม่มีสิทธินี ้คงต้องให้ญาติท่ีอาจสนิท
น้อยกวา่เป็นผู้จดัการแทน 

(2) สทิธิในการตดัสินใจเก่ียวกับศพ คูส่มรสสามารถแสดงเจตนาแทนคู่สมรส
ท่ีตาย ในเร่ืองการบริจาคอวัยวะให้บุคคลอ่ืน หรือบริจาคศพให้โรงพยาบาลน าไปศึกษาได้ แต่
คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่สามารถด าเนินการเร่ืองนีไ้ด้ แม้จะเป็นความตัง้ใจท่ีคู่ชีวิตเคยตกลง
ร่วมกนัไว้ก่อนเสยีชีวิตก็ตาม 

2.4) สทิธิในการด าเนินคดีอาญา 
(1) สิทธิเป็นผู้ เสียหายไปแจ้งความแทน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญาก าหนดวา่ กรณีผู้ เสยีหายถกูท าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถมาแจ้งความเอง
ได้ ให้คู่สมรสแจ้งความแทนได้ แต่คู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนย่อมไม่สามารถไปแจ้งความให้ต ารวจ
ด าเนินคดีกับคนท่ีมาท าร้ายคู่ของตนได้ หากคนตายไม่มีญาติสนิทอ่ืนก็จะไม่มีใครมีอ านาจแจ้ง
ความแทนเลย กรณีนีย้งัรวมถึงการแจ้งความวา่คนหายไปครบ 48 ชัว่โมงด้วย 

(2) สทิธิด าเนินคดีฐานหม่ินประมาทคนตาย หากคูส่มรสฝ่ายหนึง่ตายไปแล้ว 
แต่ถูกคนเอาไปว่ากลา่วจนเสียหาย คู่สมรสท่ียงัอยู่ย่อมเป็นผู้ เสียหายด าเนินคดีได้ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 327 แตห่ากเป็นคูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแม้จะเสียหายตอ่ช่ือเสยีงเพียงใด 
ก็ไม่อาจด าเนินคดีได้ 
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(3) สิทธิตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  คู่สมรสมีสิทธิต่างๆ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ด าเนินคดีแทนให้จบในกรณีท่ีผู้ เสยีหายด าเนินคดี
ค้างไว้แล้วตายก่อนคดีจบ ได้รับแจ้งและเข้าร่วมการชันสตูรพลกิศพ ร้องขอให้ศาลทุเลาการจ าคุก
เพื่อสขุภาพของจ าเลย ฯลฯ ซึง่คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจใช้สทิธิเหลา่นีไ้ด้ 

(4) สทิธิเข้าเยี่ยมในเรือนจ ากรณีท่ีนกัโทษป่วย กรณีนกัโทษอยูใ่นเรือนจ าแล้ว
เจ็บป่วย ระเบียบของกรมราชทัณฑ์ก าหนดให้คนท่ีเข้าเยี่ยมได้มีเฉพาะญาติสนิท และคู่สมรส
เทา่นัน้ คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจเข้าเยี่ยมได้ 

2.5) สทิธิตามกฎหมาย และกติกาอ่ืน ๆ 
(1) สิทธิในการได้สญัชาติ และการเข้าเมือง ถ้าคนต่างชาติจดทะเบียนสมรส

กับคนไทย สามารถขอแปลงสญัชาติเป็นสญัชาติไทยได้ และสามารถขออยู่ในประเทศไทยกับคู่
ของตนได้ เหตุท่ีกฎหมายอนุญาตเพราะมองเห็นความส าคญัของสถาบันครอบครัวและการอยู่
ร่วมกนั แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่อาจได้สทิธิแปลงสญัชาติและสทิธิอยูใ่นประเทศไทย 

(2) สิทธิในการขอวีซ่าเดินทาง การขอวีซ่าเดินทางไปในบางประเทศต้อง
ตรวจสอบยอดเงินในบญัชีด้วย ซึง่คูส่มรสสามารถยื่นบญัชีของคู่สมรสอีกฝ่ายเป็นหลกัฐานได้ แต่
คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียน แม้อีกฝ่ายจะมีเงินในบญัชีสงูแคไ่หนก็ไม่สามารถใช้ในการขอวีซา่ได้ 

(3) สิทธิในการเปลี่ยนนามสกุลตามคู่ชีวิต แม้คู่สมรสหลายคู่จะเรียกร้องว่า
หญิงไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามี แต่อีกหลายคู่ก็ยงัต้องการเปลี่ยนเพื่อแสดงออกถึง
ความเป็นครอบครัว แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่มีทางเลอืกเหลา่นี ้

(4) สิทธิในการขึน้ศาลเยาวชนและครอบครัว หากคนในครอบครัวมีเร่ือง
บาดหมางกันทัง้ทางทรัพย์สินและทางอาญา ต้องขึน้ศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งจะมีวิ ธีการ
พิจารณาคดีท่ีเน้นการไกลเ่กลี่ย สร้างบรรยากาศท่ีดีเพื่อให้ครอบครัวสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้ 
ไม่ใช่การหกัหาญเอาชนะกันเหมือนศาลทัว่ไป แต่เร่ืองบาดหมางของคู่ชีวิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนไม่
สามารถขึน้ศาลพิเศษนีไ้ด้ 

(5) สิทธิได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัว พระราชบญัญัติ
คุ้มครองผู้ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้ความหมายของครอบครัวไว้วา่ คูส่มรส คูท่ี่อยูกิ่น
ฉันท์สามีภรรยารวมทัง้บุคคลใด ๆ ท่ีต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ยังมีปัญหาการ
ตีความอยูว่า่คูชี่วิตท่ีอยูด้่วยกนัโดยไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายนีห้รือไม่ 

(6) สิทธิประโยชน์ต่างๆตามห้างร้านต่าง ๆ หลายครัง้บริษัทเอกชนห้างร้าน
ต่างๆ ท าโปรโมชั่นสว่นลดส าหรับคนในครอบครัว เช่น สว่นลดค่าห้องพกัโรงแรม การะสะสมไมล์
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ของสายการบิน สว่นลดโปรแกรมเสริมความงาม ฯลฯ ซึ่งคู่สมรสแทบไม่ต้องแสดงหลกัฐานอะไร
ด้วยซ า้ แตคู่ชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนมกัถกูปฏิเสธสทิธิประโยชน์เหลา่นี ้

3) ด้านสงัคม 
3.1) สร้างการยอมรับจากสงัคมได้ ปัจจุบนัสงัคมบางสว่นยังไม่ยอมรับการอยู่กิน

เป็นคูชี่วิตของคนเพศเดียวกนั หรือ คนท่ีไม่ได้เป็นชายหญิงตามขนบธรรมเนียมเดิม บางครอบครัว
ไม่ยอมรับพฤติกรรมของลกู การจดทะเบียนคู่ชีวิตเป็นการแสดงให้เห็นว่ากฎหมายของบ้านเมือง
สามารถรองรับสถานภาพของคู่ชีวิตทุกแบบได้อย่างมีศักด์ิศรี ท าให้คู่ชีวิตทุกรูปแบบมีพืน้ท่ีของ
ตวัเอง และสามารถเปิดเผยสถานภาพของตวัเองตอ่สงัคมได้มากขึน้ 

3.2) ไม่อาจจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตซ้อนกันได้ คู่ชีวิตท่ีจดทะเบียน
แล้วจะไม่สามารถจดทะเบียนกบัคนอ่ืนได้อีกไม่วา่เป็นเพศใด ซึง่สามารถช่วยปอ้งกนัไม่ให้เกิดการ
หลอกลวงไปอยู่กินกับคนอ่ืนทัง้ท่ีตัวเองมีคู่อยู่แล้วได้ เพราะเม่ือจดทะเบียนแล้วก็สามารถ
ตรวจสอบสถานะทางทะเบียนได้ นอกจากนีส้ าหรับคู่ท่ีจดทะเบียนแล้วแม้ครอบครัวไม่ยอมรับ 
ครอบครัวก็ไม่สามารถบงัคบัให้จดทะเบียนสมรสกบัคนเพศตรงข้ามท่ีครอบครัวต้องการได้อีก 

3.3) สงัคมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ การจดทะเบียนนอกจากให้สิทธิกับ
คู่ชีวิตแล้ว ยังท าให้อยู่ในกรอบท่ีสังคมสามารถตรวจสอบได้ เพราะในปัจจุบันกฎหมายท่ีมุ่ง
ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองนัน้ก าหนดให้คู่สมรสต้องเปิดเผยทรัพย์สิน
ด้วย และคู่สมรสของผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองก็ไม่สามารถด ารงต าแหน่งทางการเมือง
บางอยา่งได้ เช่น คูส่มรสของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่สามารถสมคัรเป็นสมาชิกวฒุิสภา 
(ส.ว.) ได้ ทัง้นีเ้พื่อความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดิน ปอ้งการการเอือ้ผลประโยชน์กนั ซึง่
คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนก็ยอ่มหลบเลีย่งการตรวจสอบการใช้อ านาจตามกฎหมายเหลา่นีไ้ด้ 

จากการศกึษานีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งของสิทธิประโยชน์ตา่งๆ ทัง้ทางกฎหมายและทางสงัคม
ท่ีคูส่มรสตามกฎหมายยอ่มได้รับ แตค่นเพศเดียวกันท่ีใช้ชีวิตคูร่่วมกันไม่สามารถเข้าถึงสทิธิท่ีพึงมี 
ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันอันมาจากความแตกต่างทางเพศ ซึ่งท าให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันไม่มี
สถานะใดๆ และไม่ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
จึงเป็นกฎหมายท่ีมุ่งแก้ปัญหาข้อบกพร่องในกฎหมายเดิมท่ีกระทบต่อสิทธิของคนกลุ่มหนึ่ง 
ก่อให้เกิดความไม่เทา่เทียมกนั ซึง่ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น 

ความต้องการแก้ไขปัญหาดงักลา่วจากร่างพระราชบญัญัตินี ้ คือ การท าลายอุปสรรคท่ี
กฎหมายแบบเดิม ขดัขวางวฒันธรรมของสงัคมท่ีออกแบบมาให้คนท่ีเป็นคู่ชีวิตกันต้องช่วยเหลอื
ดแูลแบง่ปันทกุข์สขุซึ่งกันและกัน ถ้ายงัไม่มีกฎหมายใดมารับรองสถานะ ให้คูชี่วิตเพศเดียวกันท า
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กิจการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคู่ชีวิตเพศตรงข้าม ก็เท่ากับกฎหมายท่ีมีอยู่นัน้ขดัแย้งกันเอง ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิและเป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความเอือ้อารีท่ีคู่ชีวิตจ านวนมาก
พงึจะมีให้กนั 

4.5.1.3 การรวมกลุ่มเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การรวมกลุม่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของการถูกปฏิเสธจากกฏหมายมิให้ท าการ

สมรสนัน้ เกิดจากการท่ีกลุม่คนท่ีหลากหลายทางเพศและมองเห็นปัญหาของความไม่เท่าเทียม 
การเลอืกปฏิบติั การละเมิดสทิธิหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิสวสัดิการตา่งๆอนัมีเหตแุหง่เพศจึงรวมกลุม่
กนัเพื่อท่ีจะตัง้ขึน้มา เพื่อมีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว ซึง่จากการศกึษาจะมีเปา้ประสงค์
ไปในลกัษณะเดียวกัน คือเพื่อให้กฎหมายร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต มีผลบงัคบัใช้
จริงในประเทศไทย และผ่านขัน้ตอนการพิจารณาอย่างถูกต้อง ต้องแต่มีการค้นพบปัญหาและ
น าเสนอร่างกฎหมายดงักลา่วเป็นต้นมา เพื่อปฏิรูปกฎหมายไทยให้สอดคล้องกบัอุดมการณ์และ
ส านกึของกลุม่ตนเอง ตามครรลองระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการทางรัฐสภาอยา่งเปิดเผย 
และรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนผ่านการท าประชาพิจารณ์ และการรับฟังความเห็นผ่านพืน้ท่ี
สาธารณะ เช่นการประชุมเชิงวิชาการ การแสดงความเห็นผ่านสงัคมออนไลน์ เป็นต้น เม่ือมี
วตัถปุระสงค์เห็นพ้องกันในการร่วมมือกนัแก้ไขปัญหา จึงเกิดการรวมกลุม่ผา่นกิจกรรมตา่งๆ ท่ีถกู
จดัตัง้อยา่งเป็นทางการ คือ สมาคม มลูนิธิ และแบบท่ีไม่เป็นทางการ เช่น การรวมกลุม่ในเฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ กระดานสนทนาในเว็บไซต์ตา่ง ๆ เป็นต้น 
  

4.5.2 ขัน้ตอนการขับเคล่ือน ร่าง พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย 
 
ขัน้ตอนการขบัเคลื่อนร่าง พรบ.การจดทะเบีนยคู่ชีวิตในประเทศไทย สามารถจ าแนกได้

ตามรูปแบบตา่งๆได้แก่ ขัน้ตอนตามกลุม่ริเร่ิม ขัน้ตอนตามลกัษณะของการขบัเคลือ่น และขัน้ตอน
ตามกฎหมาย ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

4.5.2.1  ขัน้ตอนตามกลุ่มริเร่ิม  
กลุม่ริเร่ิมของผู้ มีความประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิตนัน้ ถือว่ามีสว่นส าคญัอย่างมากต่อการ

จดัตัง้กลุม่บุคคลท่ีมีจุดประสงค์เดียวกัน เพื่อการเข้าถึงประโยชน์ของกฎหมายดงักลา่ว  ซึง่เป็นขัน้
การจัดตัง้กลุม่องค์กรเพื่อริเร่ิม การแก้ไขปัญหาการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันนัน้ จะเกิดจาก
การรวมกลุม่จากผู้ มีรสนิยมทางเพศและมีความต้องการประโยชน์ทางสงัคมร่วมกัน อีกทัง้มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน มีหลกัการของกลุ่มท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาของคนรักเพศเดียวกัน หรือกลุ่มคน
หลากหลายทางเพศ ท่ีมีวตัถปุระสงค์ท่ีมีความสอดคล้องกนัเป็นหลกั 
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ในระยะเร่ิมต้นการจัดตัง้องค์กรต่างๆ มักมาจากการเล็งเห็นถึงปัญหาเร่ืองของสื่อเช่น 
หนงัสอืพิมพ์ลงขา่วท่ีเก่ียวกบัคนรักเพศเดียวกนั ท่ีมกัจะใช้ถ้อยค ารุนแรงกวา่ปกติ อนัแสดงถึงอคติ 
ท่ีสงัคมมีต่อกลุม่คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือเวลาอ่านนิยาย เร่ืองแต่งต่างๆ ก็จะพบแต่
ตัวละคร ทอม ดี ้เกย์ กะเทย หญิงรักหญิง ชายรักชาย ท่ีเป็นคนอารมณ์รุนแรง วิปริตทางเพศ 
หมกมุ่นแตเ่ร่ืองเซ็กส์ เป็นอนัตรายตอ่สงัคม และวฒันธรรมอนัดีงามเป็นสว่นใหญ่ 

ซึ่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนัน้เสมอไปเพราะคนอารมณ์รุนแรง วิปริตทางเพศ หมกมุ่น
แต่เร่ืองเซ็กส์ เป็นอันตรายต่อสงัคมนัน้ จากข้อเท็จจริงสามารถเกิดขึน้ได้ในทุกเพศ ไม่ได้จ าเพาะ
แต่กับคนกลุม่นีเ้ท่านัน้กลุม่และองค์กรต่างๆไม่น้อยกว่า 10 องค์กรท่ีปัจจุบนัมีบทบาทจึงเกิดขึน้ 
เพื่อเช่ือมต่อเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นธรรมในประเด็นความหลาก หลาย 
ทางเพศกบัสงัคมไทยทัว่ไป 

ลกัษณะการด าเนินงานของกลุม่ และองค์กรของผู้ มีรสนิยมต้องการสมรสตอ่เพศเดียวกัน
จะเน้นการประกอบกิจกรรมผ่านสื่อในรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิ การผลิตสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น 
สิง่พิมพ์ วีดีทศัน์ เว็บไซต์ ภาพยนตร์ วิทย ุงานเขียน/วรรณกรรม ฯลฯ เป็นต้น 

ในเครือขา่ยของกลุม่องค์กรเพ่ือผู้ มีความหลากหลายทางเพศเหลา่นี ้จะมีบุคลากรท่ีเผชิญ
กบัสภาพปัญหาจริงในสงัคมทัง้สิน้ เหตเุพราะวา่ กลุม่บุคคลดงักลา่วมีการประกอบอาชีพในสาขา
ท่ีหลากหลาย และมีอยูใ่นแทบทกุวิชาชีพ จึงพยายามใช้ความรู้ ความสามารถ ความถนดัจดัเจนท่ี
มีอยูม่าร่วมท างานผลกัดนักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัตนเองด้วย  

โดยกลุม่และองค์กรของผู้ รักเพศเดียวกันหรือผู้ มีความหลากหลายทางเพศจะมีแนวคิด
ร่วมกนัวา่ สือ่ด้านสงัคมและวฒันธรรมจะสามารถสร้างความเข้าใจ ในเร่ืองคนรักเพศเดียวกนั หรือ
คนหลากหลายทางเพศ กับสงัคมไทยได้ดีกว่าสื่ออ่ืน ๆ เพราะสามารถเข้าถึงประชาชนได้มาก 
นอกจากนัน้ การด าเนินงานร่วมกันของกลุม่องค์กรดงักลา่ว สว่นใหญ่จะมาจากมุมของ บุคคลท่ี
อยู่ในวยัท างาน ท่ีมีบทบาทในด้านการท างานเพื่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกนั คนหลากหลายทาง
เพศ รวมทัง้จากคนท่ีเป็นคนรักเพศเดียวกนัด้วย จึงเป็นการน าเสนอสื่อท่ีเก่ียวกับคนกลุม่นี ้ในอีก
ด้าน หรืออีกมมุ ท่ีแตกตา่งจากสือ่ทัว่ไป 

ขณะเดียวกนั การจัดตัง้กลุม่องค์กรเพื่อแก้ไขปัญหานี ้จะค านึงถึงความปลอดภยัมีความ
ระมัดระวัง ท่ีจะไม่ไปผลิตซ า้ หรือท าซ า้ อคติต่าง ๆ ท่ีสงัคมมีต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ 
รวมทัง้กลุม่คนชายขอบอ่ืนๆด้วย นอกจากการท าสื่อแขนงต่าง ๆ แล้ว ยงัเน้นการท างานท่ีแก้ไข 
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือนโยบายต่าง ๆ  ของภาครัฐ ท่ีไม่เท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของ
สงัคม ท าให้เกิดการเลือกปฎิบัติกีดกันต่อกลุม่คนหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะการสมรสตาม
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กฎหมายชองบุคคลเพศเดียวกันท่ีได้ท าการศึกษาในครัง้นี ้ เน่ืองจากกฎหมายคือจุดเร่ิมต้นท่ีจะ
น าไปสูก่ารยอมรับ หรือสร้างให้เกิดความเข้าใจในเร่ืองบุคคล หลากหลายทางเพศได้อยูพ่อสมควร
เพราะหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายท าให้เกิดความเท่าเทียมได้ บุคคลท่ีหลากหลายทาง 
เพศทุกคนใน ประเทศไทย ก็จะได้รับสิทธินีไ้ปพร้อม ๆ กัน ไม่ใช่แค่เพียงสมาชิกของกลุม่ใด กลุม่
หนึง่เทา่นัน้ 

จากการศึกษาองค์กรและกลุ่มดังกล่าวไม่ได้ขอรับทุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใด แต่
สามารถมาร่วมกันท างานตามก าลงัแรงกายท่ีเป็นเร่ืองของจิตสาธารณะ และอาสาสมคัรโดยไม่มี
ค่าตอบแทน เน่ืองจากสมาชิกสว่นใหญ่ ประกอบอาชีพประจ ากันอยูแ่ล้ว กิจกรรมท่ีเกิดขึน้จึงเป็น
การท างานด้วยความสมัพนัธ์อันดีท่ีมีตอ่กัน ให้ก าลงัใจซึง่กนัและกันเป็นส าคญั เพื่อเรียนรู้ท่ีจะอยู่
ร่วม กันกับคนท่ีแตกต่างจากตัวเอง ไม่ว่าจะแตกต่างทางเพศ ทางเชือ้ชาติ ศาสนา อุดมการณ์
การเมือง และอ่ืนๆ โดยไม่ดถูกู เหยียดหยาม รังเกียจ ท าร้ายกนั ให้เกียรติซึง่กนัและกนัเป็นส าคญั 

จากการศึกษาวตัถุประสงค์ของแต่ละกลุม่องค์กรเพื่อความหลากหลายทางเพศนัน้ จะมี
วตัถปุระสงค์ร่วมเพื่อลดอคติและสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องกบัสงัคมไทยในเร่ืองความหลากหลาย
ทางเพศ โดยการท างานเพื่อสนบัสนุนให้เกิดความเท่าเทียมด้านสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศ และร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการรณรงค์ลดอคติ และยุติความรุนแรงต่อ
กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ลักษณะการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มและชมรมเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดต่อผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ จากการศกึษามีลกัษณะของการประกอบกิจกรรมดงันี ้

1) สร้างสรรค์สือ่ ผลติสือ่รูปแบบตา่ง ๆ เช่น สิง่พิมพ์, วดีีทศัน์, เว็บไซต์, ภาพยนตร์, วิทย,ุ 
งานเขียน/วรรณกรรม, เวทีการประชุม/สมัมนา และกิจกรรมตา่ง ๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เพื่อน าเสนอข้อมลูอีกด้านของคนกลุม่ดงักลา่วนีก้ับสงัคม 

2) ร่วมประชุม เสวนา และเคลื่อนไหวแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย ท่ี
เลอืกปฏิบติั หรือไม่เป็นธรรม ตอ่กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 

3) การให้ค าปรึกษาปัญหา และช่วยเหลอืผู้ ท่ีประสบปัญหาในกรณีตา่ง ๆ 
ซึ่งบุคคลหนึ่งยงัสามรถเป็นสมาชิกของกลุม่และองค์กรได้หลายท่ี เพราะถือว่าปัญหาท่ี

เกิดตอ่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ไม่วา่เป็นปัญหาแบบใด หากเป็นประเด็นการเลอืกปฏิบติัแล้ว
ถือเป็นเร่ืองของสมาชิกทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดก็ตาม โดยเฉพาะเม่ือมีการถูกละเมิด ถูก
เลอืกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะในกรณีของเร่ืองสทิธิของคน ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
ท่ีถกูละเมิด หรือเลอืกปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมจากหนว่ยงานของรัฐ ท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจน โดยการ
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ปฏิบติักิจกรรมนอกจากจะอยู่ร่วมกันระหว่างเครือข่ายแล้ว ยงัได้รับการสนบัสนุนจากกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก่อตัง้กองทุน กองทุนสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศขึน้ เพื่อระดม ทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาจากกฎ 
ระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเลอืกปฏิบติั ไม่เป็นธรรมตอ่กลุม่คนหลากหลายทางเพศตอ่ไป 

 
4.5.2.2 ขัน้ตอนตามลักษณะของการขับเคล่ือน 
เม่ือมีการจดัตัง้กลุม่ ในรูปแบบองค์กร ในลกัษณะของมลูนิธิท่ีมีความเป็นทางการของผู้ มี

ความหลากหลายทางเพศแล้วนัน้ การด าเนินงานในขัน้ตอนตามรูปแบบลักษณะของการ
ขับเคลื่อนจึงมุ่งเน้นเพื่อการสร้างความเข้าใจและการยอมรับกฎหมายจากสาธารณชน  เพื่อ
ผลกัดนัให้เกิดการจัดท ากฎหมายกฎหมาย ให้มีความเป็นรูปธรรมท่ีสามารถใช้เข้าสูก่ารเสนอเพื่อ
พิจารณาตามขัน้ตอนของกฎหมายได้ โดยขัน้ตอนตามลกัษณะของการขบัเคลื่อนนี ้มีลกัษณะท่ี
เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  

ลักษณะของการขับเคลื่อนท่ีเป็นทางการ  จะมีการสนับสนุนผ่านกลุ่มผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศ ท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษระของมูลนิธิ ได้แก่ มลูนิธิเพื่อความ
หลากหลายทางเพศ , สมาคมฟา้สรุ้ีงแหง่ประเทศไทย เป็นต้น ซึง่มีการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบท่ี
เป็นทางการร่วมกับองค์กรต่างๆท่ีเก่ียวข้องของภาครัฐบาล ได้แก่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม หรือมหาวิทยาลยัต่างๆทั่วประเทศ ปรากฏออกมาในรูปแบบกิจกรรมทาง
วิชาการ เพื่อการสร้างความเข้าใจต่อความส าคญัของการมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ของคู่สมรสเพศเดียวกนั หรือกิจกรรมการขบัเคลื่อนท่ีเป็นทางการครัง้ส าคญั ได้แก่ การท าประชา
พิจารณ์ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ท่ีมีต่อกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั ท่ีจัด
ขึน้ในมหาวิทยาลยัส าคัญทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีคณะกรรมาธิการกฎหมายของ
รัฐสภา เป็นผู้ด าเนินการ 

ลกัษณะของการขบัเคลื่อนท่ีไม่เป็นทางการ จะแสดงออกในเชิงสญัญาลกัษณ์ ของกลุม่
คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ท่ีสนบัสนนุกฎหมายท่ีให้สิทธิการสมรสกบับุคคลเพศเดียวกัน ซึง่
เป็นกิจกรรมการสง่เสริมกฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิต ท่ีไม่ได้มีความร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ 
โดยจะเป็นการด าเนินการขบัเคลื่อนในรูปแบบกิจกรรม ท่ีมีลกัษณะเป็นการรณรงค์โดยผู้ มีความ
หลากหลายทางเพศชาวไทย ท่ีเกิดขึน้ทัง้ในและต่างประเทศ ตวัอย่างเช่น การเดินขบวนรณรงค์
เรียกร้องสิทธิบนท้องถนน หรือสวนสาธารณะเพื่อจุดมุ่งหมาย ให้คู่รักเพศเดียวกันได้รับสิทธิตาม
กฎหมาย หรือการจ าท าสือ่ออนไลน์ให้ความรู้ผา่นเว็บไซต์ยทูปู และเฟซบุ๊ค เป็นต้น 
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4.5.2.3 ขัน้ตอนตามกฎหมาย 
การจดัท าร่างกฎหมายร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต มีการจดัท ากฎหมายท่ีมี

วตัถุประสงค์เดียวกัน แต่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการสมรสของบุคคล
เพศเดียวกัน และเข้าสูข่ัน้ตอนตามกฎหมายท่ีส าคญัท่ีสดุ คือการน าเข้าพิจารณาในรัฐสภา จาก
การศกึษาดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การจัดท าร่างกฎหมายดังกล่าวตามแนวทางของคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ท่ีท าร่าง 
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตออกมาด้วยความปรารถนาดีต่อบุคคลหลากหลายทางเพศ 
หรือบุคคลรักเพศเดียวกนัท่ีมีความประสงค์สมรสกันตามกฎหมาย แตย่งัขาดความเข้าใจท่ีควรจะ
เป็นจากนัน้ได้น าไปสูก่ารท าร่างภาคประชาชนขึน้โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ 
เพื่อให้สมบูรณ์และครอบคลุมกว่าร่างของกรรมาธิการ ขณะเดียวกันนัน้ ทางโครงการจัดตัง้
มูลนิธิอัญจารี ก็เสนอมาอีกแนวทางว่าควรกลบัไปแก้กฎหมายฉบบัเดิม ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 5 (ปพพ.5) ท่ีจากเดิมให้แต่งได้เฉพาะชาย-หญิง ให้เป็นแต่งได้ทุกคนโดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แนวทางแรก ร่างของกรรมาธิการฯ ร่างกฎหมายฉบบันีเ้กิดจากความเจตนาดีของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภา แต่ยงัขาดความเข้าใจต่อเร่ืองสิทธิความหลากหลายทางเพศ 
ท าให้มีหลายมาตราที่ไม่ครอบคลมุสิทธิประโยชน์บางประการ โดยเครือขา่ยความหลากหลายทาง
เพศก็ได้มีการท าข้อเสนอแนะไป แตจ่ากร่างกฎหมายดงักลา่วท่ีเผยแพร่โดยคณะกรรมาธิการฯเม่ือ
วันท่ี18 กันยายน 2556 ก็พบว่าไม่ได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงข้อเสนอแนะจากเครือข่ายความ
หลากหลายทางเพศแหง่ประเทศไทยคือ 

1) ร่างพระราชบญัญัติจดทะเบียนคูชี่วิตจะต้องระบุหลกัการและเหตุผล ซึง่ถือเป็นหวัใจ
ส าคัญของกฎหมายว่า ประสงค์จะสร้างความเท่าเทียมและยุติการเลือกปฏิบัติท่ีมีอยู่ในระบบ
กฎหมายและสงัคมไทย 

2) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีย้ังขาดข้อก าหนดเร่ืองบุตร ซึ่งบุคคลท่ีจดทะเบียนตาม
กฎหมายนีอ้าจมีบุตรได้ไม่วา่จะเป็นบุตรจากการสมรสครัง้ก่อน บุตรบุญธรรม 

3) เงื่อนไขเก่ียวกบัอายขุองบุคคลท่ีจะจดทะเบียนคูชี่วิตได้ ควรใช้เงื่อนไขเดียวกบับุคคล
ท่ีจะจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 

4) หลักการตามพระราชบัญญัตินีท่ี้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญัตินัน้ อันปรากฏในมาตรา 4 ซึ่งควรเพิ่มเติมไปว่า 
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“โดยมิให้แตกต่างจากระเบียบขัน้ตอนการจดทะเบียนสมรสท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน” เพื่อให้เกิด
มาตรฐานในหลกัการปฏิบติั  

5) การใช้ค าว่า “อนุโลม” ตามพระราชบญัญัตินี ้อาจเปิดช่องให้มีการตีความผ่านดุลย
พินิจสว่นบุคคลของผู้บงัคบัใช้กฎหมาย ซึง่อาจเป็นการตีความในลกัษณะจ ากดัสิทธิ ดงันัน้จึงควร
ให้ภาครัฐจดัอบรมแก่ผู้บงัคบัใช้กฎหมายในทกุระดบั อนัจะน าไปสูก่ารคุ้มครองสทิธิเก่ียวกบัความ
หลากหลายทางเพศอยา่งแท้จริงได้ 

แนวทางที่สองจัดท าร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต ภาคประชาชนใหม่ ร่าง
กฎหมายดังกล่าวนีจ้ัดท าครอบคลุมส าหรับส าหรับทุกคนและเพศ โดยมีหลกัการหลักๆ 8 ข้อ
ดงันีคื้อ ( ร่างกฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิตภาคประชาชน,2557) 

หลกัการของร่างกฎหมายฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้เป็นกฎหมายท่ีมี
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการใช้ชีวิตคูซ่ึง่จะมีเนือ้หาเปิดกว้างครอบคลมุบุคคลทกุคนท่ีจะสามารถเข้ามา
ใช้สิทธิได้ ทัง้นีจ้ะเป็นการเปิดให้บุคคลมีทางเลือกเพิ่มขึน้ในการสร้างนิติสมัพันธ์ในการมีชีวิตคู่ 
นอกจากท่ีในปัจจุบนัจะต้องเป็นไปตามบทบญัญัติวา่ด้วยเร่ืองครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึง่มีมานบัตัง้แต่ พ.ศ. 2478 โดยเนือ้หาของกฎหมายจะครอบคลมุในประเด็นส าคัญ
ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) ร่างกฎหมายนีจ้ะรับรองการสมรสของบุคคลสองคน (ไม่มีการระบุเพศแต่อย่างใด) 
บุคคลท่ีจะจดทะเบียนภายใต้กฎหมายนีจ้ะสามารถกระท าได้ระหวา่งบุคคลสองคนไม่วา่จะมีเพศ
ก าเนิดเช่นใดก็ตาม บุคคลท่ีเป็นคูรั่กตา่งเพศก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นกนั เช่น ความสามารถใน
การสมรสจะพิจารณาจากอายุตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายครอบครัว และมีข้อห้ามการ
สมรสกับบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติใกล้ชิด อีกทัง้ยอมรับให้บุคคลท่ีมีสญัชาติไทยกบั
บุคคลท่ีมีสญัชาติอ่ืนสามารถท าการจดทะเบียนได้  

2) ยอมรับการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการวา่เป็นหลกัฐานในการแสดงถึงความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลทัง้สอง บุคคลสองคนท่ีอยู่กินร่วมกันหากมิได้จดทะเบียนก็จะไม่สามารถได้รับสทิธิ
ตามกฎหมายนีแ้ตอ่ยา่งใด 

3) ไม่มีบทบญัญัติวา่ด้วยเร่ืองการหมัน้ตามกฎหมายครอบครัว 
4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สมรส ต้องอยู่กินด้วยการให้ความเคารพและปฏิบติัต่อกนับน

พืน้ฐานของหลกัแห่งศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (กฎหมายครอบครัว มาตรา 1461 สามีภริยา
ต้องอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา) 
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5) การจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายครอบครัว โดยยอมรับ
หลกัการจดัการทรัพย์สินซึง่จ าแนกเป็นสินสว่นตวัซึง่แตล่ะคนได้มาก่อนการสมรสและสินสมรสอัน
เป็นทรัพย์สนิท่ีได้มาภายหลงัการสมรสถือวา่เป็นการท ามาหาได้ร่วมกนั และยอมรับการท าสญัญา
ก่อนสมรสระหวา่งบุคคลทัง้สองในเร่ืองท่ีวา่ด้วยทรัพย์สนิ 

6) การสิน้การสมรสด้วยการหย่าเป็นไปตามความสมัครใจของทัง้สองฝ่าย ในกรณีการ
ฟ้องหย่าโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากจะใช้หลกัการยุติความสมัพันธ์ด้วยความผิดของอีกฝ่าย 
(fault base) ก็จะยอมรับหลกัการยติุความสมัพนัธ์โดยไม่มีความผิด (no fault base) เพิ่มเติม 

7) การรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมของบุคคลสามารถกระท าได้โดยเป็นไปตาม
บทบญัญัติในกฎหมายครอบครัว  

8) ให้ถือว่าคู่สมรสท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายนีมี้สถานะเช่นเดียวกับคู่สมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยครอบครัว และสามารถได้รับสิทธิๆ ตามท่ีกฎหมายอ่ืน
ได้บญัญัติรับรองสิทธิของคู่สมรสต่างเพศเอาไว้ เช่น คู่สมรสท่ีเป็นทายาทตามประมวลกฎหมาย
และพาณิชย์วา่ด้วยเร่ืองมรดก คูส่มรสของบุคคลท่ีด ารงต าแหนง่ข้าราชการ เป็นต้น 

เน่ืองจากหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายนีแ้ม้บางสว่นจะเป็นการอนุโลมให้น าบทบญัญัติ
กฎหมายว่าด้วยครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบงัคับใช้ แต่ก็จะมีความ
แตกต่างไปอย่างส าคญัในหลายประเด็นซึ่งเป็นบทบญัญัติท่ีเป็นปัญหาอยู่ในกฎหมายครอบครัว 
จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบญัญัติกฎหมายใหม่ขึน้อีกฉบบัหนึ่ง โดยค านึงถึงเสรีภาพและ
ความเสมอภาคระหวา่งคูส่มรสเป็นหลกัการพืน้ฐานส าคญั 

โดยผู้ เสนอร่างนีเ้ห็นวา่เป็นแนวทางท่ีเป็นทางเลอืกใหม่ส าหรับคนอ่ืนๆ ท่ีเห็นวา่กม.เดิมไม่
มีความเทา่เทียม และเปิดโอกาสให้เฉพาะคนตา่งเพศเทา่นัน้ และมองวา่การเสนอร่างใหม่ จะผา่น
ได้โดยงา่ยกวา่การแก้ไขกม.เดิม และคิดวา่หากมีกม.นีเ้กิดขึน้มันจะสามารถน าไปเปรียบเทียบกับ
กม.เดิมให้เห็นชดัเจนได้วา่ กม.เดิมล้าหลงัอยา่งไร ซึง่ในท่ีสดุอาจน าไปสูก่ารแก้ไขให้ดีกวา่เดิมได้ 

แนวทางที่สาม แก้ไขกฎหมายสมรสเดิม หรือปปพ. 5 เพื่อให้แก้กฏหมายประมวลแพง่
และพาณิชย์ มาตรา 1448 ให้บุคคลสองคนสมรสกันได้ (ตอนนีใ้ห้แต่เพศชาย/หญิง) ซึ่งทาง
สนบัสนุนแนวทางนี ้มองว่า ถ้าแก้อันนีม้ันก็จะสามารถใช้มาตรฐานเดียวกันได้ ไม่ต้องหนีปัญหา
ไปท าร่างอนัใหม่ออกมา เป็นการแก้ท่ีต้นตอปัญหา และสามารถใช้กฎหมายเดิมได้ เพียงเปลี่ยนน
ค าระบุเพศเทา่นัน้ 

ซึ่งการจัดท าร่างกฎหมายดังกล่าวของทัง้สามแนวทาง จะมีวัตถุประสงค์ท่ีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน แต่ยงัมีประเด็นท่ีไม่ครอบคลมุสิทธิประโยชน์ในหลายอย่างท่ีคู่สมรสบุคคลเพศ
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เดียวกนัต้องการ โดยแนวทางการจดัท ากฎหมายทัง้หมดยงัต้องถกูน ามาร่วมกนัพิจารณาถึงความ
เป็นไปได้ในการพิจารณาเพื่อบงัคบัใช้ตอ่ไป  

การพิจารณาในระบบรัฐสภา การเสนอร่างกฎหมายพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต เข้าสูร่ะบบการพิจารณาในรัฐสภา ได้ด าเนินการประชุมแก้ไขร่างแรกของคณะท างานยัง
ด าเนินการต่อไปเป็นขัน้ตอนท่ีคณะท างานจะต้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ไม่น้อยกวา่ 
20 คนลงช่ือกันเพื่อเสนอ เม่ือเสนอแล้วร่างกฎหมายจะถูกตรวจสอบการใช้ภาษาทางเทคนิคอีก
ครัง้โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา และกลบัมาให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ ซึ่งอาจใช้เวลาอีก
ไม่น้อย แตเ่น่ืองจากกฎหมายนีอ้าจเก่ียวข้องกบัสทิธิของคนจ านวนไม่น้อย คณะท างานจึงตัง้ใจจะ
ผลกัดนัให้ได้ภายในสมยัประชุมสภานิติบญัญัตินี ้

การพิจารณาในระบบรัฐสภา ยงัมีประเด็นค าถามตอ่กฎหมายลกัษณะนีใ้ห้ถกเถียงกันอีก
มาก เช่น การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะให้สิทธิเท่าเทียมกับคู่สมรสได้จริงหรือ การแบ่งการจดทะเบียน
เป็นสองระบบจะเป็นการเลือกปฏิบติั ซึ่งขดัต่อหลกัความเท่าเทียมหรือไม่ คู่ชีวิตท่ีไม่ใช่ชายหญิง
ตามแบบฉบบัควรมีสถานะและสทิธิตา่งจากคูส่ามีภรรยาที่สมรสกันตามกฎหมายเดิมหรือไม่ สทิธิ
และหน้าท่ีในการเลีย้งดบูุตรจะเป็นอยา่งไร ฯลฯ 

ส าหรับนกัเคลื่อนไหวด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศ เช่น กลุม่ผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศ และอีกหลายกลุ่มแล้ว ยังพบประเด็นท่ีอาจเป็นข้อปัญหาในร่างฉบับนีอ้ยู่ไม่น้อย 
ขณะเดียวกันก็ยังไม่แน่ว่าการผลกัดันร่างนีจ้ะไปถึงปลายทางจนได้ประกาศใช้หรือไม่ แต่สิ่งท่ี
สงัคมท าร่วมกันได้ คือ ช่วยกันท้วงติง เสนอความเห็น และร่วมหาทางออก เพื่อสร้างโอกาสท่ีเทา่
เทียมให้คนทกุคนมีทางเลอืกในชีวิตคูต่ามกฎหมายได้ 

 
4.6 แนวโน้ม / ความเป็นไปได้ในการพจิารณากฎหมายให้มีผลบังคับใช้ 
 

จากข้อมูลของผู้ ให้ข้อมูลทัง้หมดในการศึกษากฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตครัง้นี ้กลุ่มตัวอย่างทัง้ 25 รายนัน้มีส่วนร่วมในกระบวนการผลกัดันให้เกิดการ
พิจารณากฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต ให้มีผลบงัคบัใช้ในประเทศไทย ซึ่งทัง้หมดสนบัสนุนทุก
ขัน้ตอนและมีสว่นร่วมผลกัดนั โดยให้ความเห็นวา่มีความเป็นไปได้จริง ท่ีกฎหมายนีจ้ะมีผลบงัคบั
ใช้ในอนาคต เพราะหลายประเทศท่ีพฒันาแล้วทัง้ในทวีปยุโรปและอเมริกา ก็ได้มีการประกาศใช้
กฎหมายการสมรสเพศเดียวกนัไปแล้วเป็นท่ีเรียบร้อย ซึง่ประเทศไทยเอง ก็มีพืน้ฐานทางกฎหมาย
ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีคล้ายกับประเทศเหลา่นัน้ และรัฐบาลไทยมิได้คดัค้านกฎหมายดงักลา่ว อีก
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ทัง้ยงัสง่เสริมให้รัฐสภา จัดท าการศึกษา และประชาพิจารณ์ทัว่ประเทศด้วย อีกทัง้รัฐบาลยงัมีมติ
ให้พระราชบญัญัติความเทา่เทียมระหวา่งเพศ ผา่นสภาและมีผลบงัคบัใช้ นบัเป็นปรากฏการณ์อนั
ดีซึ่งผู้ ให้ข้อมูลยังอธิบายว่า ระบบจารีตประเพณีวัฒนธรรมของสังคมไทยเปิดกว้างขึน้มาก 
กฎหมายตา่งๆสามารถเปลีย่นแปลงให้ทนัสมยัตอ่สงัคมโลก เพื่อลดช่องวา่งทางสงัคม ผู้ให้ข้อมลูท่ี
ส าคญัยงัอธิบายถึงการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั แม้จะขดัต่อข้อห้ามทางศาสนาบางประการ 
แตมิ่ได้ขดัตอ่หลกักฎหมายและสิทธิมนษุยชน ซึง่กฎหมายดงักลา่วควรมีผลบงัคบัใช้ เพื่อแสดงถึง
ศกัยภาพของรัฐบาล ท่ีสามารถดแูลสทิธิประโยชน์ของประชาชนได้อยา่งจริงจงั 

ในขณะนีใ้นประเทศไทย มีร่างพรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิตท่ีมีความส าคญั มีแนวโน้มสงูท่ี
กฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตสามารถถกูน ามาพิจารณาในปัจจุบนัมี 2 ฉบบั 
คือฉบบัของกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฏรจัดท า ร่วมกบักรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ พนว่ยงาน
สงักดักระทรวงยติุธรรม และฉบบัภาคประชาชน ซึง่องค์กรท่ีท างานประเด็นสิทธิความหลากหลาย
ทางเพศ ได้จัดท าขึน้มา โดยมีมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นองค์กรในการ
ประสานงาน โดยท่ีต้องมี ร่างภาคประชาชนขึน้มา เน่ืองจาก ทางนกักิจกรรมมองว่าร่างของกรม
คุ้มครองสิทธิฯ ยังไม่ครอบคลุมคนหลากหลายทางเพศ และบางมาตราก็เลือกปฎิบติัมากกว่า
คุ้ มครองเพื่อความเสมอภาคเท่าเทียม และทางเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ได้ยื่น
ข้อเสนอแนะให้ทางผู้ ร่างได้ปรับปรุงแก้ไข เม่ือเดือนเมษายน 2556 ท่ีรัฐสภา แต่ยงัไม่ได้รับการ
แก้ไขเน่ืองจากระบบการเมืองภายในมีปัญหาอย่างมากท าให้กระบวนการพิจารณานัน้ล่าช้า
ออกไป 

ในการพิจารณากฎหมายนัน้ เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า ช่ือพรบ.เป็นช่ือจดทะเบียนของคนเพศ
เดียวกัน ท่ีคนข้ามเพศท่ีไม่ได้นิยามว่าตวัเองเป็นคนรักเพศเดียวกัน หายไปไม่อยู่ในสว่นส าคัญ 
โดยเนือ้หาของกฎหมายนัน้ให้บุคคลอายุ ท่ี 20ปี แต่รักต่างเพศ จดทะเบียนได้ท่ี 17 ปี ตาม
กฎหมายสมรสเดิมหรือ ปพพ.5 และสว่นท่ีน าเข้าพิจารณายงัขาดข้อก าหนดเร่ืองบุตรบุญธรรม ซึง่
บุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายนีอ้าจมีบุตรได้ไม่วา่จะเป็นบุตรจากการสมรสครัง้ก่อน หรือการ
รับบุตรบุญธรรม ท าให้มีความไม่ชดัเจน และต้องได้รับการแก้ไข สง่ผลให้การพิจารณากฎหมายให้
มีผลบงัคบัใช้นัน้ลา่ช้าออกไปอีก 

ในสว่นร่างภาคประชาชน ก็เกิดจากงานวิจัยของมูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทาง
เพศ ในหวัข้อวิจยัคือเร่ืองบุคคลเพศหลากหลายในระบบกฎหมาย และความหมาย ความต้องการ
และประสบการณ์ การยอมรับการใช้ชีวิตคูข่องกลุม่เพศทางเลอืก จากครอบครัว น ามาซึง่หลกัการ 
8 ข้อส าคญัดงันี ้
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หลกัการของร่างกฎหมายฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อให้เป็นกฎหมายท่ีมี
ข้อก าหนดเก่ียวกบัการใช้ชีวิตคูซ่ึง่จะมีเนือ้หาเปิดกว้างครอบคลมุบุคคลทกุคนท่ีจะสามารถเข้ามา
ใช้สิทธิได้ ทัง้นีจ้ะเป็นการเปิดให้บุคคลมีทางเลือกเพิ่มขึน้ในการสร้างนิติสมัพันธ์ในการมีชีวิตคู่ 
นอกจากท่ีในปัจจุบนัจะต้องเป็นไปตามบทบญัญัติวา่ด้วยเร่ืองครอบครัวในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึง่มีมานบัตัง้แต ่พ.ศ. 2478  

เหตุผลทางกฎหมายท่ีร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต มีความเป็นไปได้ในการ
พิจารณากฎหมายให้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย โดยเนือ้หาของกฎหมายจะครอบคลุมใน
ประเด็นตามท่ีผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญัอธิบาย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ร่างกฎหมายนีจ้ะรับรองการสมรสของบุคคลสองคน (ไม่มีการระบุเพศแต่อย่างใด) 
บุคคลท่ีจะจดทะเบียนภายใต้กฎหมายนีจ้ะสามารถกระท าได้ระหวา่งบุคคลสองคนไม่วา่จะมีเพศ
ก าเนิดเช่นใดก็ตาม บุคคลท่ีเป็นคูรั่กตา่งเพศก็สามารถจดทะเบียนได้เช่นกนั  

1.1) ความสามารถในการสมรสจะพิจารณาจากอายุตามท่ีก าหนดไว้ในประมวล
กฎหมายครอบครัว  

1.2) มีข้อห้ามการสมรสกบับุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางเครือญาติใกล้ชิด  
1.3) ยอมรับให้บุคคลท่ีมีสญัชาติไทยกับบุคคลท่ีมีสญัชาติอ่ืนสามารถท าการจด

ทะเบียนได้  
2) ยอมรับการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการวา่เป็นหลกัฐานในการแสดงถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลทัง้สอง บุคคลสองคนท่ีอยู่กินร่วมกันหากมิได้จดทะเบียนก็จะไม่สามารถได้รับสทิธิ
ตามกฎหมายนีแ้ตอ่ยา่งใด 

3) ไม่มีบทบญัญัติวา่ด้วยเร่ืองการหมัน้ตามกฎหมายครอบครัว 
4) ความสมัพนัธ์ระหวา่งคู่สมรส ต้องอยู่กินด้วยการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อกนับน

พืน้ฐานของหลกัแห่งศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ (กฎหมายครอบครัว มาตรา 1461 สามีภริยา
ต้องอยูกิ่นด้วยกนัฉนัสามีภริยา) 

5) การจัดการทรัพย์สินเป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายครอบครัว โดยยอมรับ
หลกัการจดัการทรัพย์สินซึง่จ าแนกเป็นสินสว่นตวัซึง่แตล่ะคนได้มาก่อนการสมรสและสินสมรสอัน
เป็นทรัพย์สนิท่ีได้มาภายหลงัการสมรสถือวา่เป็นการท ามาหาได้ร่วมกนั และยอมรับการท าสญัญา
ก่อนสมรสระหวา่งบุคคลทัง้สองในเร่ืองท่ีวา่ด้วยทรัพย์สนิ 
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6) การสิน้การสมรสด้วยการหย่าเป็นไปตามความสมัครใจของทัง้สองฝ่าย ในกรณีการ
ฟ้องหย่าโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกจากจะใช้หลกัการยุติความสมัพันธ์ด้วยความผิดของอีกฝ่าย 
(Fault Base) ก็จะยอมรับหลกัการยติุความสมัพนัธ์โดยไม่มีความผิด (No Fault Base) เพิ่มเติม 

7) การรับบุตรบุญธรรม การรับบุตรบุญธรรมของบุคคลสามารถกระท าได้โดยเป็นไปตาม
บทบญัญัติในกฎหมายครอบครัว  

8) ให้ถือว่าคู่สมรสท่ีได้จดทะเบียนตามกฎหมายนีมี้สถานะเช่นเดียวกับคู่สมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ด้วยครอบครัว และสามารถได้รับสิทธิๆ ตามท่ีกฎหมายอ่ืน
ได้บญัญัติรับรองสิทธิของคู่สมรสต่างเพศเอาไว้ เช่น คู่สมรสท่ีเป็นทายาทตามประมวลกฎหมาย
และพาณิชย์วา่ด้วยเร่ืองมรดก คูส่มรสของบุคคลท่ีด ารงต าแหนง่ข้าราชการ เป็นต้น 

เน่ืองจากหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายนีแ้ม้บางสว่นจะเป็นการอนุโลมให้น าบทบญัญัติ
กฎหมายว่าด้วยครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบงัคับใช้ แต่ก็จะมีความ
แตกต่างไปอย่างส าคญัในหลายประเด็นซึ่งเป็นบทบญัญัติท่ีเป็นปัญหาอยู่ในกฎหมายครอบครัว 
จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะต้องบญัญัติกฎหมายใหม่ขึน้อีกฉบบัหนึ่ง โดยค านึงถึงเสรีภาพและ
ความเสมอภาคระหวา่งคูส่มรสเป็นหลกัการพืน้ฐานส าคญั 

โดยผู้ เสนอร่างกฎหมายนี ้ ซึ่งเป็นแกนน าในกลุม่ผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคญัทัง้ 2 ราย จากกลุ่ม
ชสยรักชาย และกลุม่หญิงรักหญิง เห็นวา่เป็นแนวทางท่ีเป็นทางเลอืกใหม่ส าหรับคนอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่า
รายละเอียดกฎหมายการสมรสเดิมไม่มีความเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้เฉพาะคนต่างเพศ(ชาย
และหญิง) เท่านัน้ และมองว่าการเสนอร่างใหม่ จะผ่านได้โดยง่ายกว่าการแก้ไขกฎหมายเดิมท่ีมี
อยู ่และกรณีท่ีกฎหมายนีเ้กิดขึน้ จะสามารถน าไปเปรียบเทียบกบักฎหมายเดิมให้เห็นชดัเจนได้ว่า 
กฎหมายเดิมล้าหลงัอย่างไร ซึ่งในท่ีสดุอาจจะน าไปสูก่ารแก้ไขให้ดีกว่าเดิมได้ ซึ่งแกนน า/ผู้ ริเร่ิม
ผลกัดนั ซึง่เป็นผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญั ได้มีการยื่นไปขอรับค าปรึกษากบั คปก. หรือคณะกรรมการปฎิ
รูปกฎหมาย เม่ือปลายปี 2556 ท่ีผ่านมา และได้เร่ิมจัดประชุมคณะท างานเพื่อท างานยกร่างฯ 
พรบ.ดงักลา่ว ร่วมกันครัง้แรก เม่ือ 16 มกราคม 2557 จนกระทัง่ร่างพรบ.คู่ชีวิต ฉบบัดงักลา่วได้
ส าเร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ และขณะนีก็้อยูร่ะหวา่งทีคณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกฎหมายมาให้ความเห็นตอ่ร่างดงักลา่ววา่สามารถน าไปบงัคบัใช้เป็นกฎหมายได้จริงหรือไม่ 

เม่ือสิน้สดุขัน้ตอนส าคญัดงักลา่วงก็จะน าไปสูข่ัน้ตอนการสง่รายช่ือจาก ผู้ ท่ีเห็นด้วยกวา่ 
15,000 ช่ือเพื่อ เสนอกฎหมายด้วยค่ะ และน าเข้าสู่มติ ท่ีประชุมของรัฐสภา เพื่อน า ร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตเข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาตอ่ไป 
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4.7 ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัตกิารจดทะเบียนคู่ชีวิต 
 

จากการศึกษาข้อมูลและทัศนะของผู้ ให้ข้อมูลท่ีส าคัญทัง้หมดล้วนแสดงให้เห็นว่า 
กฎหมายนัน้ เป็นข้อก าหนดส าคัญของแต่ละสังคมท่ีมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละพืน้ ท่ี 
วัฒนธรรมทางศาสนาและจารีตประเพณี ตลอดจนค่านิยมทางศาสนาล้วนมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปลี่ยน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงให้มีความทนัสมัย และเป็นธรรมกับทุกบุคคล โดยสามารถ
อ้างอิงได้จากกิจกรรมต่างๆท่ีเกิดขึน้จริง และมีหลกัการเหตุผลท่ีถูกต้อง ร่างพระราชบญัญัติการ
จดทะเบียนคูชี่วิต จากผลการศึกษาหลกัฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การวิเคราะห์จากประเด็น
การสัมภาษณ์นัน้มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์โดยเน้นถึงการสร้างสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงกับ
ประชาชน ทุกกลุม่เพศสภาพในสงัคมไทย เพื่อความเข้าใจท่ีถูกต้องในสิทธิตามกฎหมายอันพึง
ได้รับของบุคคลทุกเพศตามท่ีถูกท่ีควร ซึ่งสามารถท่ีจะน ามาร่วมอธิบายถึงความชอบธรรมใน
กฎหมายฉบับนีไ้ด้ ซึ่งการด ารงสถานะคู่ชีวิตนัน้เป็นมิติท่ีมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
 เพศสภาพและรสนิยมทางเพศท่ีน าไปสู่การตัดสินใจการเลือกคู่ชีวิตนัน้ เกิดจาก
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างภายในของสงัคมเองและของแต่ละบุคคลในเวลาเดียวกันปรากฏให้
เห็นทางวงจร ชีวิตของบุคคลท่ีประสานความเป็นตวัของตวัเอง และสร้างหรือเสริมความผกูพนัซึ่ง
กันและกันให้แนน่เป็นยิ่งขึน้ ความสขุในเพศซึง่รวมถึงความสขุท่ีเกิดจากการกระท าแก่ตนเองเป็น
ท่ีมาแห่งความผ่องแผ้วทางร่างกายและจิตใจ รวมทัง้ทางสติปัญญาและอารมณ์ความสุขท่ีว่านี ้
ย่อมได้มาจากประสบการณ์ทางเพศท่ีปราศจากปัญหาขดัแย้งและความวิตก กังวล จึงเป็นท่ีมา
ของพฒันาการของสงัคมและบุคคลด้วย 

โดยนยัดงักลา่วข้างต้น สงัคมจะต้องเป็นผู้สร้างเงื่อนไขท่ีจะก าหนดความพอใจของบุคคล 
เพื่อให้บรรลถุึงพฒันาการ สงูสดุ และจะต้องเคารพในสิทธิทางเพศในระดบัสากล ซึ่งได้แก่สิทธิ
ดงัตอ่ไปนี ้

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพ จะต้องขจดัการบงัคบัข่มขู่ทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์และการ
ลว่งเกินทางเพศ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าในเวลาหรือสถานการณ์ใดๆ การต่อสู้ เพื่อต่อต้านความรุนแรง
ทางเพศ เป็นสิง่ท่ีสงัคมควร ให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 

สิทธิท่ีจะมีความเป็นอิสระ ความเป็นตวัของตวัเองและความปลอดภยัในร่างกาย รวมถึง
การควบคุมและ การแสวงหา ความสขุจากร่างกายของตนเอง โดยปราศจากการทารุณกรรมและ
ความ รุนแรงในทกุรูปแบบ 
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สิทธิความเท่าเทียมทางเพศ มีเสรีภาพท่ีปราศจากการกีดกัน้แบ่งแยกในทุกรูปแบบ รวม
กบัการให้ความเคารพ ในความหลากหลายทางเพศ ไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง และไม่วา่จะมีอายุ 
เชือ้ชาติ ศาสนา ชนชัน้ หรือมีรสนิยม ทางเพศแบบใด 

สทิธิท่ีจะมีสขุอนามยัทางเพศท่ีดีรวมทัง้ได้รับทรัพยากรส าหรับการวิจยัและการวินิจฉยัโรค
ติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ และการรักษาพยาบาลมากขึน้ 

สทิธิท่ีจะได้รับความรู้เร่ืองเพศท่ีกว้างขวางและเป็นข้อเท็จจริงท่ีไม่เบี่ยงเบนเพื่อช่วยให้การ
ตดัสนิใจเก่ียวกบัการด าเนิน ชีวิตทางเพศกระท าได้ดีขึน้ 

สิทธิท่ีจะได้รับรู้ความรู้ด้านเพศศึกษาท่ีกว้างขวางและครอบคลมุตัง้แต่เกิดไปจนตลอด
ชีวิตสถาบนัทางสงัคมทกุ สถาบนั ควรมีสว่นร่วมในขบวนการท่ีวา่นี ้

สทิธิท่ีจะด าเนินชีวิตร่วมอย่างอิสระ จะแตง่งานหรือไม่ก็ได้ จะหยา่ร้างหรือไม่ก็ได้ หรือจะ
มีรูปแบบการใช้ชีวิต ร่วมทางเพศอ่ืน ๆ ท่ีตนเองประสงค์ 

สิทธิท่ีจะตัดสินใจโดยเสรีและรับผิดชอบในการเจริญพันธ์ุ สามารถเลือกจ านวนบุตร 
ระยะหา่งระหวา่ง การมีบุตรแตล่ะคน และโอกาสได้รับความช่วยเหลอืให้ตัง้ครรภ์ได้ โดยท่ีเด็กทุก
คนควรเป็นท่ีรักและต้องการ ของพอ่แม่ 

สิทธิในความเป็นส่วนตัว สามารถตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินชีวิตทางเพศโดยอิสระ 
ภายใต้เนือ้หาของ จริยธรรมทางสงัคมและบุคคลประสบการณ์ทางเพศท่ีให้ความพึงพอใจและมี
เหตุผลเท่านัน้ท่ีจะสนับสนุนพัฒนาการของมนุษย์ได้และสุขภาพทางเพศเป็นสิทธิมูลฐานและ
รากฐานของมนุษยชนเร่ืองเพศเป็นต้นก าเนิดของความผูกพันท่ีลึกซึง้ท่ีสุดของมนุษย์ เป็นสิ่งท่ี
จ าเป็นส าหรับความสขุในชีวิตของบุคคล คู่สมรส ครอบครัวและสงัคม ดงันัน้ การเคารพในสิทธิ
ทางเพศ เป็นสิง่ท่ีควรสนบัสนนุในทกุวิถีทาง  
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าความส าคญัของการเรียนรู้ท าการศึกษาเพื่อเป็นข้อเสนอแนะต่อร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในการศึกษาครัง้นีเ้พื่อการสง่สริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
และสงัคมของผู้ มีความหลากหลายทางเพศให้ดียิ่งขึน้ เหตุเพราะมีความชัดเจนเป็นจริงและถูก
ยอมรับในระดบัชาติ และนานาชาติได้ ซึง่เป็นการสง่เสริมการศกึษาท่ีถกูต้อง ตอ่สถาบนัครอบครัว
รูปแบบใหม่ท่ีจะเกิดขึน้กับสงัคมไทย และสงัคมโลกในอนาคต ให้มีศกัยภาพพร้อมรับการปรับตวั 
เสริมสร้างความเข้าใจรูปแบบครอบครัวท่ีเกิดขึน้ใหม่ พร้อมกบัความท้าทายของสิง่ใหม่ ๆ ท่ีเกิดขึน้
ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาในปัจจุบนัและอนาคต 
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ตารางที่ 4.5 แสดงรูปแบบการขบัเคลือ่นร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต 
 

รูปแบบ 
รูปแบบการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

รูปแบบตามกลุ่มริเร่ิมขับเคล่ือน รูปแบบตามลักษณะของการขับเคล่ือน รูปแบบตามกฎหมาย 
ความต้องการ 
หรือปัญหา 
 

         1) การเผชิญปัญหาร่วมกันของกลุ่มคนรักเพศเดียว ท่ี
ไมส่ามารถเข้าถึงสทิธิประโยชน์ทางกฎหมายการจดทะเบียน
สมรสของประเทศไทยได้ ได้แก่ สิทธิการจัดการทรัพย์สิน
ร่วมกนั สทิธิในการอปุการะเลีย้งดบูตุร การท าสญัญาทางการ
เงินร่วมกนั สทิธิในการรักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ 
สทิธิในกรณีคูชี่วติฝ่ายหนึ่งตาย สทิธิการด าเนินคดีอาญาและ
กฎหมายอ่ืนของไทยท่ีไมค่รอบคลมุ 
           2) การเป็นท่ียอมรับทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ความเท่าเทียมกบัคูส่มรสตา่งเพศโดยทัว่ไป 

          การขับเคล่ือนเร่ิมมีความชัดเจน และมี
การรวมตวัมากยิ่งขึน้ ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรเพ่ือ
สนบัสนนุสทิธิประโยชน์ของผู้ รักเพศเดียวกนั ซึ่ง
เป็นหน่วยงานท่ีไม่แสวงหาผลก าไร โดยเร่ิมท า
กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลท่ีดูแล
ด้านสทิธิเสรีภาพของประชาชน 
       การส่งรายช่ือถึงกรรมาธิการกฎหมาย
เพ่ือให้น าปัญหาดังกล่าวเข้าพิจารณา น าไปสู่
การร่างกฎหมาย และการท าประชาพิจารณ์ 4 
ภมูภิาคทัว่ประเทศ 

         การสง่เร่ืองร้องเรียนและ
รายช่ือผู้สนบัสนนุ ตอ่หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่กรมคุ้มครองสทิธิ
และเสรีภาพ และ
คณะกรรมาธิการกฎหมาย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
      น าเร่ืองเข้าท่ีประชมุอย่างเป็น
ทางการ 
      การพจิารณาร่างกฎหมายใน
รัฐสภา 

    
แรงจูงใจ 
 
 
  

        1) ความต้องการแก้ไขปัญหาร่วมกันของบุคคลรักเพศ
เดียวกนั เพ่ือให้ได้มาซึ่งสทิธิท่ีมีความเท่าเทียมกบัคูส่มรสชาย 
หญิง ผ่านการรวมตวัเป็นรูปแบบ กลุ่ม และจัดตัง้กลุ่ม มีการ
จดักิจกรรมเพ่ือการรณรงค์ในรูปแบบท่ีไมเ่ป็นทางการ 
       2) ต้นแบบกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันท่ีมี
ผลบงัคบัใช้ในประเทศพฒันาแล้ว 

          การรวมกลุ่มในรูปแบบท่ีเป็นทางการ 
ผ่านการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิตามกฎหมาย
หลายแห่ง โดยมีวัตถุประสงค์คล้ายกันเพ่ือ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลท่ี
รับผิดชอบ เช่นกิจกรรมเชิงวิชาการ การท า
ประชาพจิารณ์ ในสถาบนัการศกึษา 

   1 การเสนอร่างพระราชบญัญัติ
การจดทะเบียนคูชี่วติ 
   2) การพจิารณาร่าง พรบ.การจด
ทะเบียนคูชี่วติ 3 วาระ 
   3) วฒุิสภาพจิารณา 
   4) การตราร่าง พรบ.คูชี่วติ    
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ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 

รูปแบบ 
รูปแบบการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

รุปแบบตามกลุ่มริเร่ิมขับเคล่ือน รูปแบบตามลักษณะของการขับเคล่ือน รูปแบบตามกฎหมาย 

 
 
 
การมีส่วนร่วม 1)  การรท ากิจกรรมเพ่ือเรียกร้องตอ่สงัคม  

1) การขออนุญาตนายทะเบียน ขอจดทะเบียนสมรส
ระหว่างชาย 2 ท่าน ณ ท่ีว่าการอ าเภอ ใน จ.เชียงใหม่ 
แต่ถูกปฏิเสธ เน่ืองจากขดัต่อหลกักฎหมายการสมรสใน
มาตรา 1448 ท่ีก าหนดให้หญิงและชายเท่านัน้ท่ีสามา
ถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายของไทย 

1) กฎหมายว่าด้วยการสมรสของ
ไทย จะมีผลได้ก็ต่อเม่ือ ชายและ
หญิง ท่ี มีอายุ ไม่ น้อยกว่า  20 ปี
บริบรูณ์ หรือ17 ปีโดยศาลอนญุาต
เท่ีนัน้จึงจะมีสทิธิจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายของไทย 

 2) การรณรงค์ผา่นการกิจกรรม 2) กิจกรรมทางวิชาการท่ีกลุ่มและองค์กรเพ่ือสิทธิของผู้
มีความหลากหลายทางเพศจดัร่วมกบัมหาวิทยาลยัของ
รัฐบาลและเอกชน เช่น การสมันาทางวชิาการ และมีการ
จ าท าภาพยนตร์เร่ือง “1448 รักเราของใคร” เป็นเร่ืองราว
ของคูรั่กหญิงรักหญิง ท่ีประสบปัญหามากมายจากการท่ี
กฎหมายไม่รอง รับสิทธิของคู่สมรส มีการฉายและ
เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ทัว่ประเทศ 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ่) 
 

รูปแบบ 
รูปแบบการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

รุปแบบตามกลุ่มริเร่ิมขับเคล่ือน รูปแบบตามลักษณะของการขับเคล่ือน รูปแบบตามกฎหมาย 
ผลที่เกิดขึน้ 1) มีการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีจุดประสงค์

ชดัเจน  
2) หน่วยงานของรัฐบาลให้ความส าคัญกับสิทธิ
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้ รับจาก พรบ .การจด
ทะเบียนคูชี่วติ         
 3) มีกฎหมายในลกัษณะท่ีเช่ือมโยงสทิธิประโยชน์กับ 
พรบ.การจดทะเบียนคูช่รวติ 
 

1) การจดักิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง เพ่ือกระตุ้นความตื่นตวั
ตอ่การมีกฎหมายใหมแ่ก่ประชาชน 
2) การจัดท าผลงานทางวิชาการในสถาบันศึกษาของ
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท่ี
ถกูต้องตอ่กฎหมายการสมรสของบคุคลเพศเดียวกนั 
3) มีการประกาศใช้กฎหมายเช่น พรบ.อุ้ มบุญ โดย
สามารถรับบุตรบุญธรรมได้ และพระราชบญัญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศ ท่ีระบุว่าการเลือกปฏิบตัิทางเพศ
นัน้เป็นสิง่ผดิกฎหมายของไทย 
4) การจัดการประชุมผู้ มีความหลากหลายทางเพศใน
ระดับนานาชาติท่ีกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือ
รณรงค์ให้ทุกเพศสามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมาย  
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แหล่งที่มา:  พฒันาโดยผู้วิจยั, 2559. 
 

ตารางที่ 4.5 (ตอ่)   

    

รูปแบบ 
รูปแบบการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

รุปแบบตามกลุ่มริเร่ิมขับเคล่ือน รูปแบบตามลักษณะของการขับเคล่ือน รูปแบบตามกฎหมาย 
การขยายผล 1)ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเพ่ือการ

ขับเคล่ือนกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของ
ประเทศไทย 
 
 
2)ในบางกลุ่มชุมชน การแต่งงานของเพศเดียวกนั
นัน้เป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด คนรักเพศเดียวกันท่ี
อาศัยอยู่ในพืน้ท่ี หรือบางประเทศจึงไม่สามารถ
แสดงออกได้  

1)การจัดประชุมระดับนานาชาติของผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือเป็นการ
รณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพการแต่งงาน 
และสทิธิประโยชน์โดยเท่าเทียมกนั 
 
2)บุคคลท่ีรักเพศเดียวกันท่ีไม่สามารถแสดงตนและร่วม
ขับเคล่ือน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดทางศาสนาบางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมประเพณีวา่ด้วยการแตง่งานท่ีเคร่งครัด 

1)ในต่างประเทศ หลายประเทศท่ี
พัฒนาแล้วในทวีปยุ โ รป  และ
อเมริกา มีการอนุญาตให้คู่รักเพศ
เดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรส
และมีสิทธิสวสัดิการ ไม่ต่างจากคู่
สมรสชายหญิง 
2)รัฐท่ีมีการบงัคบัใช้กฎหมายตาม
หลักการของศาสนาอิสลาม ไม่
อนุญาตให้ มีการแต่ง งานของ
บุคคลเพศเดียวกัน และการแสดง
ตนว่ามีรสนิยมรักเพศเดียวกันน
นัน้มีบทลงโทษท่ีรุนแรง  
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ภาพที่ 4.1 แสดงขัน้ตอนการขบัเคลือ่นร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต 

แหล่งที่มา:  พฒันาโดยผู้วิจยั, 2559. 

การจดทะเบียนจัดตัง้หน่วยงาน
ตามกฎหมาย 

ขั ้นตอนตามกลุ่มริ เ ร่ิม
ขับเคล่ือน 

ขัน้ตอนตามกฎหมาย 

ขัน้ตอนการขับเคล่ือนร่าง 
พรบ.คู่ชีวติ 

เข้าไม่ถึงสทิธิ และสวสัดิการจากกฎหมาย
การสมรสของประเทศไทย 

การจดัตัง้กลุม่ องค์กร มูลนธิิเพ่ือผู้มีความหลากหลาย 

ขัน้ตอนตามลักษณะของการขับเคล่ือน 

กระบวน 
การขับเคล่ือน 

ปัญหา 

ส่วนร่วม 

ผลที่เกิดขึน้ 

แรงจูงใจ 
การท ากิจกรรมแบบเป็นทางการ /ไม่เป็นทางการ การจัดท าเนือ้หาสาระทางกฎหมาย พรบ.การ

จดทะเบียนคู่ชีวติ 
1) เพื่อเข้าถึงสิทธิสวสัการ จากการสมรสอย่าง
เป็นธรรม 
2) ต้นแบบจากประเทศพฒันาแล้ว 

 
การน าเข้าสูก่ารพจิารณากฎหมาย 

1) เกิดร่างกฎหมาย พรบ.คู่ชีวติของประเทศไทย 
2) มีการน าร่าง พรบ.คู่ชีวติเข้าสู่การพจิารณาใน
รั ฐ สภ า โ ด ยคณะก ร ร ม า ธิ ก า ร กฎหม า ย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
3)กฎหมายได้รับการพจิาณา 
 

เกิดร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิตฉบบัประชาชน และฉบบักรมคุ้มครอง
สทิธิและเสรีภาพ 

การร่วมกันจัดท าร่างกฎหมาย พรบ.การจด
ทะเบียนคู่ชีวติ และการเข้าช่ือเพ่ือย่ืนเสนอ 

1) การจดักิจกรรมในประเทศ 
2) การจดักิจกรรมระดบันานาชาติ ขัน้ตอนการพจิารณากฎหมายให้มีผลบงัคบัใช้ 

   1 การเสนอร่างพระราชบญัญตัิการจดทะเบียน
คู่ชีวติ 
   2) การพจิารณาร่าง พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต 
3 วาระ 
   3) วฒุิสภาพจิารณา 
   4) การตราร่าง พรบ.คู่ชีวติและบงัคบัใช้ 
 

เห็นชอบ 
ไม่เห็นชอบ 

การพจิารณาเพ่ือประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัตกิารจดทะเบียน
คู่ชีวติในประเทศไทยใรรัฐสภา 

เห็นชอบ ไทยมีกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตใช้ 
ไม่เห็นชอบ ไทยไม่มีกฎหมายการจดทะเบียน
คู่ชีวิตใช้ 
 
 

 



 

 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ือง “รูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลื่อน ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ใน  ประเทศไทย” มีวตัถปุระสงค์ในการศกึษา ดงันี ้

1) เพื่อศึกษารูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ในประเทศไทย 

2) เพื่อศึกษาทัศนะของการประกาศใช้กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ของประชาชนในสงัคมไทย 

การศึกษาครัง้นี ้ ผู้ ศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สมัภาษณ์เจาะลกึกบัผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคทััง้สิน้ 25 ราย ซึง่ครอบคลมุทัง้ผู้ มีสว่นส าคญัในการผลกัดัน
กฎหมาย นกัวิชาการทางสงัคมศาสตร์ นิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ แพทย์ จิตแพทย์ และผู้ มีความ
ต้องการใช้ประโยชน์จากการจดทะเบียนคู่ชีวิต นอกจากนีย้ังใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เช่น ข้อมลูจากบริบทผู้ มีความหลากหลายทางเพศ เอกสารการเผยแพร่ของของ
กลุม่ สมาคม หรือองค์กรท่ีสนบัสนุนการขบัเคลื่อนกฎหมายร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต และจากต าราเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสถานการณ์ความเคลือ่นไหวในบริบทการ
ด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องแล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กันกับการเก็บข้อมูลตาม
หลกัการวิจัยเชิงคุณภาพและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมลูท่ีได้จากบุคคล เวลา สถานท่ี ท่ี
แตกตา่งกนั ควบคูก่บับริบทและกิจกรรมท่ีมีการร่วมมือกันในกิจกรรม เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์
เช่ือมโยงความสอดคล้องกบักระบวนการขบัเคลือ่นเพื่อให้เกิดร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต ในประเทศไทยและการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ แล้วจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยยึดตรรกะเทียบเคียงแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ควบคูก่บับริบทของสงัคมไทยมาประกอบด้วย 
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5.1 สรุปการศกึษา 
 

5.1.1 รูปแบบและขัน้ตอนการขับเคล่ือน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คู่ชีวิต ในประเทศไทย 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ในประเทศไทย พบวา่รูปแบบและขัน้ตอนท่ีปรากฏจะเป็นลกัษณะการประกอบกิจกรรมเพื่อ
สง่เสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดบักฎหมายของประเทศ โดยยึดหลักการและเหตุผลทาง
กฎหมาย ไม่มีการใช้ความรุนแรงและเคารพระเบียบแนวทางการจัดท ากฎหมายตามข้อก าหนด
ของรัฐธรรมนูญ ในลกัษณะท่ีเป็นการพิจารณาแบบเป็นทางการ อีกทัง้มีการศึกษาแบบอยา่งจาก
ตา่งประเทศท่ีเคยมีการเคลือ่นไหวเรียกร้อง และสามารถประกาศบงัคบัใช้ได้อยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่
จะเห็นได้ชดัเจนวา่ ในบริบทของแตล่ะประเทศนัน้ เร่ืองของการสมรสมีประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัจารีต
ประเพณี ศาสนาและวฒันธรรมเข้ามามีอิทธิพลเป็นอย่างมาก กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนัจึงสามารถใช้จริงได้เฉพาะในบางประเทศท่ีมีการเปิดกว้างเร่ืองสทิธิ เสรีภาพเทา่นัน้  

ส าหรับในประเทศไทย การแตง่งานนัน้ตามกฎหมายและประเพณีพิธีกรรม ในทกุพืน้ท่ีนัน้ 
จะกระท าได้อย่างถูกต้องล้วนเกิดจากคู่รักชายหญิงซึง่เป็นเพศต่างกนัเท่านัน้ การแต่งงานของคน
เพศเดียวกัน ยังไม่มีการยอมรับในทางกฎหมาย และยังจัดเป็นเร่ืองใหม่อยู่ส าหรับประเพณี
พิธีกรรมแบบไทย แตคู่รั่กเพศเดียวกนัในสงัคมไทยนัน้ก็ปรากฏชดัเจนวา่มีอยูจ่ริง ด าเนินชีวิตตาม
แบบคู่สมรสทัว่ไป และมีจ านวนไม่น้อย จากปรากฏการณ์ดงักล่าวจึงเร่ิมมีการรณรงค์ เพื่อการ
ขับเคลื่อนกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตขึน้และจะจัดให้มีกิจกรรมท่ีจัดขึน้โดย กลุ่ม สมาคม 
องค์กรต่าง ๆ ของผู้ มีความหลากหลายทางเพศเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์  เช่น
กิจกรรมผ่านสื่อสารมวลชน ภาพยนตร์ สังคมออนไลน์  และการรวมตัวจัดกิจกรรมสังสรรค์
ตลอดจนงานประชุม สมัมนาทางวิชาการว่าด้วยกฎหมายเพื่อความหลากหลายทางเพศ ซึ่งจะมี
การปฏิบติัไปพร้อมกบัการผลกัดนัร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ซึง่ยดึถือแนวทางการ
ปรับเปลีย่นกฎหมายซึง่มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

5.1.1.1 รูปแบบทางกฎหมาย จดัให้มีการขบัเคลือ่นเพื่อให้เกิดสิทธิตา่งๆท่ีคู่
สมรสชายหญิงทัว่ไปได้รับอนัได้แก่ 1.สทิธิในเร่ืองการจดัการทรัพย์สนิร่วมกนั 2.สทิธิในการ
รักษาพยาบาลและการได้รับสวสัดิการ 3. สทิธิในกรณีคูชี่วิตฝ่ายหนึง่ตาย เช่น สทิธิในการจดัการ
ศพ คูส่มรสตามกฎหมายยอ่มมีสทิธิในการจดัการศพ เช่น การรับศพออกจากโรงพยาบาล การรับ
เงินสงเคราะห์คา่ท าศพ การขอออกใบมรณะบตัร เป็นต้น ซึง่คูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียน มีฐานะเป็น
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แค ่“เพื่อน” จึงไม่มีสทิธินี ้ต้องให้ญาติท่ีอาจสนิทน้อยกวา่เป็นผู้จดัการแทน  4. สทิธิในการ
ด าเนินคดีอาญา เป็นสทิธิด าเนินคดีฐานหม่ินประมาทคนตาย หากคูส่มรสฝ่ายหนึง่ตายไปแล้ว แต่
ถกูคนเอาไปวา่กลา่วจนเสยีหาย คูส่มรสท่ียงัอยูย่อ่มเป็นผู้ เสยีหายด าเนินคดีได้ ตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 327 แตห่ากเป็นคูชี่วิตท่ีไม่ได้จดทะเบียนแม้จะเสยีหายตอ่ช่ือเสยีงเพียงใด 
ก็ไม่อาจด าเนินคดีได้ 5. สทิธิตามกฎหมาย และกติกาอ่ืน ๆ เป็นสทิธิได้รับความคุ้มครองจากความ
รุนแรงในครอบครัว พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้ถกูกระท าความรุนแรงในครอบครัว ให้ความหมาย
ของครอบครัวไว้วา่ คูส่มรส คูท่ี่อยูกิ่นฉนัท์สามีภรรยา รวมทัง้บุคคลใด ๆ ท่ีต้องพึง่พาอาศยัอยูใ่น
ครัวเรือนเดียวกนั ยงัมีปัญหาการตีความอยูว่า่คูชี่วิตท่ีอยูด้่วยกนัโดยไม่ได้จดทะเบียนจะได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายนีห้รือไม่ 

นอกจากสิทธิตามกฎหมายแล้ว การมีกฎหมายจดทะเบียนการใช้ชีวิตคู่ของผู้ มี
เพศเดียวกัน ยงัมีสิ่งส าคญัหนึ่งท่ีน่าจะเห็นได้จากร่างนี ้คือ การท าลายอุปสรรคท่ีกฎหมายเดิม ๆ  
ขดัขวางวฒันธรรมของสงัคมท่ีออกแบบมาให้คนท่ีเป็นคูชี่วิตกันต้องช่วยเหลอืดแูลแบง่ปันทุกข์สุข
ซึ่งกันและกัน ถ้ายงัไม่มีกฎหมายใดมารับรองสถานะ ให้คู่ชีวิตเพศเดียวกันท ากิจการต่าง  ๆ ได้
เช่นเดียวกับคู่ชีวิตเพศตรงข้าม ก็เท่ากับกฎหมายท่ีมีอยู่นัน้ขดัแย้งกันเอง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
เข้าถึงสทิธิและเป็นอุปสรรคตอ่การแสดงออกซึง่ความเอือ้อารีท่ีคูชี่วิตจ านวนมากพงึจะมีให้กนั 

ซึง่พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตนบัวา่เป็นความก้าวหน้าของสงัคมไทยท่ีมี
ความพยายามผลกัดันร่างกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิของกลุม่คนหลากหลายทางเพศให้มีพืน้ท่ีมี
สิทธิเท่าเทียมกับคนทัว่ไปในสงัคม แม้ว่าร่างพ.ร.บ.ฉบบันีย้งัต้องขบัเคลื่อนให้เข้าสูก่ระบวนการ
พิจารณาอีกหลายระดบัขัน้ตอนและต้องเผชิญกบัมายาคติของสงัคมไทยท่ีมีมาช้านาน 

5.1.1.2 ขัน้ตอนทางกฎหมาย จากผลการศกึษาพบวา่ในปัจจุบนันีมี้การกลา่วถึง
อยา่งกว้างขวางในประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมาย เร่ืองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัวา่สมควร
หรือไม่ท่ีจะให้สทิธิบุคคลเพศเดียวกนัสามารถจดทะเบียนสมรสกนัได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย
แกเช่นคูช่ายหญิงทัว่ไป และจะเกิดผลกระทบอยา่งไรตอ่สงัคมสว่นรวม โดยเฉพาะในสงัคมไทยท่ี
ถกูปลกูฝังแนวความคิดวา่ด้วยเร่ืองการครองเรือนท่ีต้องประกอบไปด้วยบุคคลทัง้สองเพศ คือชาย
และหญิงเทา่นัน้ ด้วยเหตนีุ ้จึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องศกึษา และพิจารณาโดยใช้
วิจารณญาณและการให้เหตผุลอยา่งชดัเจนเป็นธรรมเพื่อให้บรรลถุึงแนวทางการแก้ไขปัญหานี ้
โดยใช้วิถีทางของนิติปรัชญาและปรัชญาการพฒันาตลอดจรรูปแบบวิธีการขบัเคลือ่นทัง้ทางสงัคม
และข้อบงัคบัตามความบญัญัติไว้ในกฎหมาย เน่ืองด้วยวา่ กรณีเก่ียวข้องกบัปัญหาข้อกฎหมาย
และวิถีชีวิตของคนในสงัคมโดยตรง ซึง่แนวคิดการขบัเคลือ่นกฎหมายเก่ียวร่างพระราชบญัญัติการ
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จดทะเบียนคูชี่วิต จะท าการศกึษาตามลกัษณะวิธีการท่ีมีรูปแบบการขบัเคลือ่นตามกระบวนการท่ี
บญัญัติและแนวคิดของการขบัเคลือ่นการพฒันา ท่ีได้ท าการศกึษาไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

การขับเคลื่อนกฎหมายร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต  การจัดท า
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุม่กฎหมายพระราชบญัญัติ  เป็นกฎหมาย
ท่ีมีความส าคัญรองลงมาจากรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายท่ีออกโดยฝ่ายนิติบัญญั ติ ซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงตราขึน้ตามค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา มีขัน้ตอนและวิธีการดงันี ้

1) การเสนอร่างพระราชบญัญัติ  ร่างพระราชบญัญัติท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นผู้ เสนอ  

2) การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติ ผู้พิจารณาร่างพระราชบญัญัติ ได้แก่ รัฐสภา 
โดยต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาผู้ แทนราษฎรก่อน แล้วจึงเสนอให้วุฒิสภา
พิจารณา โดยแบง่ออกเป็น 3 วาระ คือ 

วาระที่ 1  รับหลกัการ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเฉพาะ หลกัการของ
ร่างพระราชบญัญัติว่า เก่ียวข้องกับเร่ืองใดบ้าง มีความเหมาะสม จ าเป็นหรือไม่ โดยไม่พิจารณา
รายละเอียดอ่ืน ๆ แล้วลงมติว่าจะรับหลกัการหรือไม่ ถ้าไม่รับหลกัการก็ตกไป ถ้ารับหลกัการก็จะ
ตัง้คณะกรรมาธิการขึน้พิจารณารายละเอียด สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรทุกคนมีสิทธิเสนอขอ
เปลีย่นแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ตอ่ประธานคณะกรรมาธิการ เรียกวา่ แปรญัตติ 

วาระที่ 2  แปรญัตติ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเรียงล าดบัมาตรา ท่ีมี
การขอแปรญัตติ และลงมติเฉพาะมาตรานัน้ว่าจะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมตามท่ี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ หรือคงไว้ตามเดิม 

วาระที่ 3  ลงมติให้ความเห็นชอบ: ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะลงมติวา่เห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบ จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมใด ๆ อีกไม่ได้ ถ้าไม่เห็นชอบก็ตกไป ถ้าเห็นชอบ
ด้วยก็สง่ให้วฒุิสภาพิจารณาตอ่ไป 

3) การพิจารณาร่างพระราชบญัญัติของวุฒิสภา  วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบญัญัติท่ีเสนอมา  

4) การตราร่างพระราชบญัญัติ 
ร่างพระราชบญัญัติท่ีได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีน าขึน้

ทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ภายใน 20 วนั โดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการร่างพระราชบญัญัติ โดยมีพระมหากษัตริย์ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย 
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5) การบงัคบัใช้กฎหมาย   กฎหมายท่ีผา่นกระบวนการจดัท าและประกาศใช้แล้ว
ย่อมมีผลบงัคบัใช้ได้ การบงัคบัข้อกฎหมายจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ  3 ประการ คือ วนัเร่ิม
บงัคบัใช้กฎหมาย อาณาเขตท่ีกฎหมายใช้บงัคบั และบุคคลท่ีกฎหมายใช้บงัคบั 

6) วนัเร่ิมบงัคบัใช้กฎหมาย สามารถสรุปคือ 1) ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ีประกาศกิจจา
นุเบกษา  2) ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ 3) ใช้บังคับใน
อนาคต 

7) บุคคลท่ีกฎหมายบงัคบั โดยหลกัทัว่ไปกฎหมายของรัฐใดประเทศใด ย่อมจะ
ใช้บงัคบัแกบุคคลทกุคนท่ีอยู่ในรัฐนัน้หรือประเทศนัน้ กฎหมายไทยจึงมีผลใช้บงัคบักบัทุกคนท่ีอยู่
ในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนสญัชาติใด เชือ้ชาติใด ก็ตาม แต่ก็มีข้อยกเว้น
ตามกฎหมายบางประเทศ ท่ีจะไม่ใช้บงัคบักับบุคคลบางคน 

8) การประกาศใช้พระราชบญัญัติ พระราชบญัญัติท่ีพระมหากษัตริย์ทรงลงพระ
ปรมาภิไธย เม่ือน าไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วให้ใช้บงัคบัเป็นกฎหมายได้แต่ในช่วงปี 
พ.ศ.2557 นัน้ ยังไม่มีการประกาศใช้และยังไม่ได้รับการพิจารณาในขัน้ตอนสุดท้ายเน่ืองจาก
รัฐบาลไทยประสบปัญหาทางการเมือส่งผลให้การพิจารณาประกาศใช้กฎหมายการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกนันัน้ลา่ช้าออกไป 

 
5.1.2 เพื่อศึกษาทัศนะของการประกาศใช้กฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติ 

การจดทะเบียนคู่ชีวิต ของประชาชนในสังคมไทย 
จากการศึกษาทัศนะของการประกาศใช้กฎหมาย ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียน

คูชี่วิต ของประชาชนในสงัคมไทย 
5.1.2.1 ทศันะและความคิดเห็นท่ีผา่นมาจากการใช้เหตผุลของบุคคลผู้ให้ข้อมลู

ส าคญัตอ่ในมมุมองทศันะตา่ง ๆ ในการศกึษาครัง้นีค้รอบคลมุทศันะดงัตอ่ไปนี ้
1) ทัศนะต่อความจ าเป็นของการมีกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ

เดียวกนั จากการศกึษา พบวา่ กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมีความจ าเป็นต้องจัดให้
มีการพิจารณาประกาศใช้ เพราะมีคู่รักเพศเดียวกันจ านวนมากประสบปัญหาแล้วไม่ได้รับความ
คุ้มครองใด ๆ จากกฎหมายเลย ท าให้มีความจ าเป็นอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากกฎหมาย
ดงักลา่ว 

2) ทัศนะต่อความพร้อมในการน ากฎหมายการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกนัมาประกาศใช้ จากการศกึษาพบวา่ ประเทศไทยใช้กรณีศกึษาตวัอยา่งจากประเทศท่ีมีการ
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ประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวไปแล้วไม่น้อยกว่า 18 ประเทศในโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศท่ี
พฒันาแล้ว และไทยจะเป็นชาติแรกในทวีปเอเชียหากกฎหมายดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้ ซึง่การจดัท า
กฎหมายนัน้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและครอบคลุมผลประโยชน์โดยผู้ เช่ียวชาญด้าน
กฎหมายชัน้น าของประเทศ อีกทัง้จัดให้มีการท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในทุกภูมิภาค ซึ่งมีผลตอบรับเป็นไปในทิศทางท่ีดี และเห็นควรให้ตรากฎหมายนีใ้ห้มีผลบังคบัใช้
จริง เพื่อให้คูส่มรสทกุคูเ่ข้าถึงสทิธิตามกฎหมาย ไม่ต้องถกูเลอืกปฏิบติัอีกตอ่ไป 

3) ทศันะต่อการยอมรับกฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันจาก
สาธารณชน จากการศึกษาพบว่า การท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นท่ีมีต่อกฎหมายร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พบว่ามีเสียงสนบัสนุนมากกกว่าเสียงคดัค้านอย่างชัดเจน 
อีกทัง้ภาคประชาสงัคมและสื่อมวลชนยังให้การสนับสนุน และวิเคราะห์ถึงประโยชน์ท่ีได้รับมี
มากกว่าผลกระทบซึง่ไม่เพียงแต่คู่สมรสเพศเดียวกันเท่านัน้ท่ียอมรับ แต่คู่สมรสชายหญิงก็ยงัให้
การสนบัสนนุการเข้าถึงสทิธิประโยชน์ของคูส่มรสทกุคูอี่กด้วย 

4) ทศันะต่อความจริงจังของภาครัฐในการน ากฎหมายการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกันมาใช้จริง จากผลการศึกษาพบว่า ภาครัฐบาลไม่ได้มีการคดัค้านใดๆเก่ียวกบั
การพิจารณากฎหมายและปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผู้ รับเร่ืองราวของความต้องการใช้กฎหมาย โดยมีภาค
ประชาชนทัว่ไป ท่ีปฏิบติังานร่วมกบักลุม่ สมาคม และองค์กรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมตา่งๆ
ร่วมกบัสือ่มวลชนเพื่อการผลกัดนักฎหมาย ซึง่ภาครัฐมีหน้าท่ีด าเนินการตามกระบวนการขัน้ตอน
ท่ีถกูก าหนดไว้ตามรัฐธรรมนญูเป็นหลกั 

5) ทศันะต่อผลกระทบจากร่างพระราชบญัญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต
ต่อครอบครัวและสงัคมไทย จากการศึกษาพบว่าเร่ืองดงักลา่วยงัถือเป็นเร่ืองใหม่ท่ีสงัคมไทยรับ
เอาแนวคิดการใช้กฎหมายการสมรสเพื่อสิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน ซึ่งเป็นไปใน
ลกัษณะคู่ชีวิต หรือหุ้นสว่นชีวิตท่ีเกิดขึน้มานานแล้วในสงัคมไทย เพียงแต่กฎหมายยงัไม่ให้การ
รับรอง การท่ีคูชี่วิตจะสามารถจดทะเบียนเพื่อเข้าถึงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ นัน้จึงยงัไม่เป็นท่ีคุ้นเคย
ของสถาบนัครอบครัวไทยมากนกั 

5.1.2.2 รูปแบบการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ผ่าน
ลกัษณะอนัเป็นท่ียอมรับตามกฎเกณฑ์ทางสงัคม จากผลการศกึษาได้แก่ 1. รูปแบบตามกลุม่ริเร่ิม
ขบัเคลื่อน จะเป็นการรวมกลุม่ สมาคม องค์กร ไปจนถึงการสนบัสนุนขององค์กรระหวา่งประเทศ 
ซึ่งทัง้หมดเป็นหน่วยงานท่ีไม่มีการแสวงหาผลก าไร เข้ามีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนจัด
กิจกรรมสนบัสนนุให้คู่สมรสเพศเดียวกนัได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 2. รูปแบบตามขัน้ตอน
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การขับเคลื่อน จากการศึกษาพบว่าจะยึดหลกัความสนัติ เน้นบรรยากาศท่ีไม่มีความรุนแรง มี
ลกัษณะเชิงวิชาการสามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชนทัว่ไปท่ีให้ความสนใจ โดยมีแกนน าหลกัเป็นกลุม่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ท่ี เป็น
แพทย์ นกัวิชาการ นกักฎหมาย นกัสิทธิมนุษยชน และนกัธุรกิจท่ีเป็นผู้สนบัสนุนในการประกอบ
กิจกรรมขนาดใหญ่เป็นหลกั ซึง่จะมีวิสยัทศัน์ และเปา้ประสงค์ร่วมกัน และ 3. รูปแบบตามเนือ้หา
ในกฎหมาย จากการศึกษาพบว่า รูปแบบตามเนือ้หาในกฎหมายนัน้ มีความเหมือนกับสิทธิ
ประโยชน์ของคูส่มรสชายหญิงทัว่ไปได้รับ หากแตจ่ะมีปัญหาด้านการรับเลีย้งบุตรบุญธรรมที่ยงัไม่
มีความยินยอมจากรัฐบาล  

ในด้านขอบเขตด้านกลุม่เป้าหมายโดยกลุม่เป้าหมายในการศึกษาคือ ผู้ ท่ีมีสว่น
ร่วมในการท างานผลกัดนัร่างกฎหมายการจดทะเบียนคูชี่วิต ซึง่เป็นบุคคลในกลุม่ และองค์การท่ีมี
สว่นส าคญัในการด าเนินการจัดท าร่างกฎหมายท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท่ีสามารถให้
ข้อมลูส าคญัในประเด็นการศกึษาถึงรูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต ในประเทศไทย ซึ่งพบว่าแต่ละบุคคลล้วนแล้วแต่ทราบถึงผลกระทบของการไม่ได้
รับความคุ้มครองจากกฎหมาย ท าให้เกิดผลเสียตามมา และสว่นใหญ่แรกเร่ิมการเปิดเผยตวัตน
รสนิยมทางเพศให้เป็นสาธารณะนัน้ พบว่ามีการต่อต้านจากกลุ่มคนในครอบครัว ซึ่งใช้ระยะ
เวลานานในการปรับทศันคติให้เกิดการยอมรับ ซึ่งสว่นใหญ่มาจากศกัยภาพและความสามารถ
ประกอบกับการเป็นคนดี คนเก่งของสงัคม และสามารถประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ จึง
ได้ รับความเช่ือถือสูง และสามารถเป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อนกฎหมายร่าง
พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้อย่างจริงจงั โดยผ่านระบบเครือข่ายท่ีมีอยู่ในหน่วยงาน 
กลุม่ องค์การหลายภาคสว่นท่ีให้ความร่วมมืออยา่งสม ่าเสมอ  

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาถึงรูปแบบและขัน้ตอนการขับเคลื่อน ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียน
คูชี่วิต ในประเทศไทยผู้ศกึษาขอเสนอแนวทางการปอ้งกนั แก้ไข และพฒันา ดงันี ้

 



211 
 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
1) ภาคประชาสังคมของไทยควรส่งเสริมเข้าใจในความเป็นปกติของความ

หลากหลายทางเพศ และไม่ควรมองว่าเป็นเร่ืองท่ีผิดปกติเพราะจะท าให้เกิดปัญหาเลือกปฏิบัติ
ตามมา 

2) หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การทางกฎหมาย สถาบันการศึกษา 
ควรให้การสนับสนุนในเร่ืองของการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเร่ืองเพศสภาพกับการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  โดยการมอบงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการ
ผลติทรัพยากรมนษุย์ท่ีไม่มีอคติทางเพศ เพื่อเป็นสว่นหนึง่ในการแก้ไขปัญหาอยา่งยัง่ยืน พร้อมทัง้
ช่วยเผยแร่ ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสง่เสริมความเท่าเทียมกันของมนุษย์และความเป็น
ประชาธิปไตยในสงัคมไทย 

3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายท่ีไม่เป็นธรรม
ต่างๆ หรือสร้างกิจกรรมสาธารณะท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถเข้ามาช่วยเหลือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และร่วมกบัพฒันาเป็นสงัคมท่ีมีประสทิธิภาพในการใช้ประโยชน์จากกฎหมายมากยิ่งขึน้ 

 
5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัต ิ

1) ครอบครัวควรอบรมเลีย้งดูบุตรหลานด้วยความรัก ความเข้าใจ และปลกูฝัง
ทัศนคติท่ีเคารพในความแตกต่างและสิทธิของบุคคลอ่ืน เพื่อลดความเหลื่อมล า้ของสงัคมใน
อนาคต ซึ่งสถาบนัครอบครัวถือว่ามีบทบาทส าคญัอย่างมากในการดูแลจัดการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศชาจติ 

2) สถาบันครอบครัวควรถ่ายทอดวิธีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สนัติ ปราศจาก
อคติต่อบุคคลท่ีเป็นผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ผ่านวิธีคิดท่ีเน้นการสร้างมิตรภาพ มากกว่า
ความเกลยีดชงั เพื่อมุ่งสูค่วามยัง่ยืนในการแก้ไขปัญหาตอ่ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 

 
5.2.3 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 
บุคลากรผู้ มีความสามารถทางวิชาการ ในสถาบันการศึกษา ท่ีมีความเช่ียวชาญทาง

วิชาการในศาสตร์ต่างๆ สามารถมีสว่นร่วมต่อการสง่เสริมกิจกรรมทางวิชาการ และสร้างสรรค์
กิจกรรมการเรียนรู้  การจัดการความรู้และรับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในเร่ืองเพศ
สภาพของสงัคมไทยและนานาชาติ เพื่อตระหนกัและเห็นความส าคญัของการอยูร่่วมกันอยา่งสงบ 
สนัติ ลดความรุนแรงให้มากขึน้ พร้อมกับร่วมผลกัดนัรณรงค์และขอความร่วมมือปฏิบติักิจกรรม
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ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมในสิทธิ เสรีภาพของประชากรทัง้ใน
ระดบัชาติและนานาชาติได้อยา่งเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน  
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ทัศนะเพิ่ มเติมตามประเด็นการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาการขับเคล่ือนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  จากกรณีการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมนัน้ จะครอบคลุมเนือ้หาในเร่ืองส่วน
บุคคลและทศันะตอ่กฎหมายร่าง พระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิต ซึง่มีเนือ้หาครอบคลมุด้าน
ข้อมลูสว่นบุคคล ภมิูหลงัของผู้ให้ข้อมลู การรับรู้ตนเอง และการยอมรับตนเองปฏิกิริยาของบุคคล
รอบข้าง การปรับตวัในสงัคมปัญหาท่ีมีผลกระทบตอ่การด ารงชีวิตความเห็นตอ่การจดัท ากฎหมาย
การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน และบทบาทในการมีสว่นร่วมขบัเคลื่อนกฎหมายการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกัน ตลอดจนโอกาสการใช้ประโยชน์หากกฎหมายผา่นการพิจารณา ซึง่ผู้ให้ข้อมูล
ถือเป็นผู้ รู้และเข้าใจในประเด็นดงักลา่ว ประกอบไปด้วยบุคคลผู้ ให้ข้อมูลส าคญัท่ีได้ให้ทศันะและ
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ดงัตาราง
แสดงจ านวนผู้ให้ข้อมลูส าคญัเพิ่มเติมดงัตอ่ไปนี ้
 ผู้ให้ข้อมลูท่ีส าคญัเพิ่มเติม ซึง่ประกอบไปด้วยแพทย์ ซึง่เป็นผู้ ท่ีอธิบายถึงลกัษณะท่ีบุคคล
มีความรักตอ่เพศเดียวกนันัน้ ไม่ใช่เร่ืองผิดปกติของมนษุย์ ซึง่มีจ านวน 2 ทา่น โดยได้เป็นสว่นหนึ่ง
ในการร่วมปฏิบติังานผลกัดนักฎหมายคูชี่วิตด้วย ตอ่มาคือนกัวิชาการ จ านวน 3 ทา่น ซึง่เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในการศึกษาทางสงัคมและกฎหมายไทย ต่อมาคือนกักฎหมายจ านวน 3 
ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญในการศึกษาทางด้านกฎหมายทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งได้ท าการศึกษา
กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัไว้ทัง้ในและตา่งประเทศ คือนกัสทิธิมนษุยชน จ านวน 2 
ท่าน ซึ่งได้เป็นผู้ ร่วมด าเนินการในการผลกัดนัเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากกฎหมายการสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกันในประเทศไทย และผู้ มีความประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิต เพื่อใช้ประโยชน์
จากสทิธิตามกฎหมายอีกจ านวน 5 ทา่น ทัง้นีผู้้ให้ข้อมูลส าคญัเพิ่มเติมทัง้ 15 ทา่น ได้แสดงความ
คิดเห็นต่อประเด็นทัศนะ ซึ่งแต่ละท่านมีการแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
รูปแบบและขัน้ตอนการขบัเคลือ่น ร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคูชี่วิตดงัตอ่ไปนี  ้

นายแพทย์คนที่ 1 * เป็นแพทย์ผู้ มีหน้าท่ีเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กลา่วว่า 
“กลุม่คนรักเพศเดียวกันควรได้รับสิทธิท่ีเท่าเทียมกันในการจดทะเบียนสมรสเหมือนกับเพศชาย
และเพศหญิง เร่ืองสิทธิความเสมอภาคของบุคคลซึ่งมีความหลากหลายทางเพศ เป็นประเด็นท่ี
ก าลงัมีการถกเถียงกันมานานตัง้แต่ในอดีตจนปัจจุบนั ท่ีผา่นมาได้มีการสนบัสนนุและผลกัดนั แต่
ไม่เป็นผลส าเร็จ ซึ่งทางต่างประเทศมีการยอมรับให้กลุม่คนรักเพศเดียวกันสามารถมีเพศสมัพนัธ์
กนัได้และเป็นท่ียอมรับของสงัคม สงัคมควรให้การยอมรับ เพราะไม่ได้เป็นเร่ืองท่ีผิดปกติอะไรหาก
คนเราไม่วา่เพศใด จะมีความรักตอ่กนั”  
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นายแพทย์คนที่  1 * ยังแสดงทัศนะเพิ่มเติมอีกว่า “แต่ประเทศไทยยังติดในเร่ืองของ
จารีตประเพณีท่ีเพศเดียวกันจะมารวมใช้ชีวิตคู่ แต่งงาน จดทะเบียนสมรสกัน ประเทศไทยยงัไม่
เปิดรับในเร่ืองนี ้ซึ่งปัจจุบนัมีการแสดงออกเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของกลุม่บุคคล ซึ่งมี
ความหลากหลายทางเพศในหลายๆ ประเด็น กลุม่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ คือกลุม่
บุคคลท่ีมีสภาวะทางเพศแตกต่างออกไปจากข้อเท็จจริง มีจิตใจ ความรู้สกึไม่ต้องตรงตามสรีระ
ของตนเอง จึงเป็นปัญหาวา่สทิธิตา่งๆ ซึง่เป็นสทิธิท่ีกลุม่บุคคลท่ีจะต้องเรียกร้องสทิธิให้มีความเท่า
เทียมเสมอภาคกับบุคคลทัว่ไปหรือไม่ และเป็นเสรีภาพของบุคคลท่ีควรได้รับ การแต่งงานและมี
สิทธิประโยชน์ในสงัคมจึงไม่ควรมีข้อจ ากัดทางเพศมาปิดกัน้” เน่ืองจากการแต่งงานเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานท่ีควรกระท าได้โดยไม่มีการปิดกัน้ แม้แตเ่ป็นคนตา่งชาติกฎหมายก็ยงัเปิดโอกาสให้สมรส
ได้ กฎหมายท่ีดีควรให้สทิธิดงักลา่ว จึงจะมีความยติุธรรมเป็นประโยชน์ตอ่ทกุฝ่าย       

นายแพทย์คนที่ 2 * กรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติอีกทา่นหนึง่ และเป็นผู้ประสานงาน
เครือข่ายท่ีด าเนินการผลกัดันกฎหมาย เป็นก าลงัส าคญัในการสนบัสนุนผลกัดนัให้กลุม่รักเพศ
เดียวกันมีสิทธิท่ีจะแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นเก่ียวกบัประเทศไทยควรมีการจดทะเบียนสมรสของคนกลุม่เพศเดียวกัน
ในประเทศไทย 

การมีกฎหมายการแตง่งานของผู้ มีความหลาหลายทางเพศนัน้ ถือเป็นกิจกรรมส าคญัด้าน
สง่เสริมการระงบัข้อพิพาท ช่วยคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ ความยติุธรรม โดยปัจจุบนัมีประชาชนท่ี
ใช้ชีวิตคูก่บับุคคลเพศเดียวกันจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ ซึง่บุคคลเหลา่นัน้สร้างครอบครัว
ร่วมกันและเป็นเจ้าของทรัพย์สินร่วมกนั ดูแลรับผิดชอบซึง่กนัและกัน ในยามป่วยไข้หรือมีเหตุคดี
ความ แต่สถานะชีวิตคู่ของบุคคลเหลา่นัน้ กลบัไม่ได้รับการรับรองจากกฎหมาย และนโยบายรัฐ 
ซึ่งนอกจากจะสร้างปัญหาท่ีซบัซ้อน ไม่ว่าจะเกิดจากเม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเสียชีวิต หรือเม่ือทัง้
สองต้องแยกทางกัน ทัง้นี ้เน่ืองจากการท านิติกรรมสญัญา การรับสวสัดิการหรือผลประโยชน์การ
รักษาพยาบาล การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การจัดการทรัพย์สินในครอบครัว การรับสิทธิใน
การย้ายเข้าประเทศในฐานะคู่สมรสและสิทธิอ่ืนๆ จึงท าให้เห็นว่าสิทธิของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน     
สญูหายไปจากการรับรองทางกฎหมาย และท าให้ไม่ได้รับความเสมอภาคในระดบัสากล 

นักวิชาการคนที่  1 * เป็นนักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ และมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านการศกึษาปัญหาสงัคม ได้แสดงทศันะวา่หลกัการของร่างพรบ.ฉบบันีเ้ป็นไปเพื่อเพิ่ม ‘สทิธิ
ทางกฎหมาย’ ของคูรั่กเพศเดียวกันให้เท่าเทียมคู่คนตา่งเพศเราเองอาจจะไม่เคยคิดสนใจมาก่อน
วา่คนเราจดทะเบียนสมรสกนัท าไมเพราะคิดวา่คนรักกนัและจะใช้ชีวิตด้วยกนัก็นา่จะจดทะเบียนฯ
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กันอยู่แล้วเหมือนกับเป็นข้อบงัคบัแต่ความจริงยงัมีคู่รักมากมายท่ีท าพิธีแต่งงานกันเฉยๆ โดยไม่
จดทะเบียนฯ  เพราะการจดทะเบียนฯจะท าให้เกิดข้อผูกพนัทางกฎหมายขึน้ทะเบียนสมรส เป็น
มากกว่าแค่เคร่ืองหมายว่าเรารักกันและจะใช้ชีวิตด้วยกันเพราะเคร่ืองหมายแบบนัน้แค่จัดพิธี
แต่งงานให้คนรอบตัวรับรู้ก็เพียงพอแล้วแต่การท าสญัญาทางกฎหมายท าให้ได้สิทธิฉันสามี -
ภรรยาหลายอย่าง เช่น สินสมรสหมายถึงทรัพย์สินท่ีหามาร่วมกันหลงัแต่งงาน ทัง้คู่จะมีสิทธิถือ
ครอง หากมีการหยา่ก็จะต้องแบง่สนิสมรสหรือถ้าฝ่ายใดเสยีชีวิต ทรัพย์สนิก็จะตกเป็นของอีกฝ่าย 
เช่น กรณีเซ็นยินยอมการรักษาพยาบาล คนท่ีจะเซ็นได้ต้องเป็นคูส่มรสหรือคนในครอบครัวเท่านัน้,
การตัง้กิจการร่วมกนั, การดาวน์บ้าน หรือแม้แตก่ารจดทะเบียนสมรสกบัคนตา่งชาติก็จะท าให้คน
ตา่งชาติผู้นัน้ขอสญัชาติได้งา่ยขึน้ 

สิทธิเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีคู่รักเพศเดียวกันต้องการท่ีจะมีเช่นเดียวกับคู่ต่างเพศ แต่แน่นอนว่า 
กลุม่ผู้ต่อต้านก็ยังมีอยู่แม้ในประเทศท่ีถูกมองว่าเป็น ‘สวรรค์ชาวเกย์’ หรือดินแดนอันเปิดกว้าง
เต็มท่ีให้กบัเพศท่ีสามเช่นนี ้มีหลายคนเคยให้ความเห็นวา่ “รักกนัก็อยูด้่วยกนัไป ท าไมต้องหาเร่ือง
จดทะเบีย แคนี่ป้ระเทศไทยก็เปิดพืน้ท่ีให้มากพอแล้ว จะเอาอะไรออีก แบบนีเ้กย์ก็จะยิ่งเยอะขึน้ไป
อีกน่ะสิ” ข้อขดัแย้งต่อต้านทัง้หมดมาจากพืน้ความคิดท่ียังไม่ยอมรับ Homosexual (คนรักเพศ
เดียวกนั) ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ได้มีกลุม่ตอ่ต้านท่ีไปไลฆ่า่เกย์ แตจ่ริงๆ เป็นการอดทนอยูร่่วมกัน
เทา่นัน้อยูแ่บบตา่งคนตา่งอยู ่แตใ่นใจยงัไม่ได้ยอมรับวา่ Homosexual เป็นเร่ืองปกติ ถ้ายงัไม่เห็น
ภาพ ลองสงัเกตวา่พอ่แม่มกัจะยอมรับลกูคนอ่ืนท่ีเป็นเกย์ได้แต่ลกูตวัเองห้ามเป็นเกย์กะเทยในสื่อ
ยงัเป็นได้แคเ่พศตวัตลกท างานเป็นแม่บ้านกบัช่างแต่งหน้าท าผมเลสเบีย้นถกูมองวา่วนัหนึ่งก็ต้อง
เลิกเป็นและไปแต่งงานกับผู้ชาย หรืออาชีพอ่ืนเป็นเพศท่ีสามได้แต่ถ้าเป็นครูจะต้องเป็นเพศปกติ
หรืออยา่งน้อยก็ห้ามแสดงออกชดัแจ้งวา่เป็นเพศท่ีสาม เพราะครูในโรงเรียนมีหน้าท่ีสัง่สอนใกล้ชิด
กบัลกูหลานของตน ท าให้ผู้ปกครองกลวัการเป็นแบบอยา่งเร่ืองเพศท่ีถือวา่ผิดปกติ โดยข้อขดัแย้ง
จากการตรากฎหมายนีจ้ึงไม่ได้เกิดจากผลโดยตรงเม่ือคูเ่พศเดียวกนัมีสิทธิจดทะเบียนคูชี่วิตแต่มา
จากการท่ีกฎหมายจะให้ความรู้สึกชอบธรรม ท าให้  Homosexual เป็นสิ่งถูกต้องของสงัคม ข้อ
ขดัแย้ง คือสิง่ท่ีท าให้เห็นชดัวา่รากเหง้าของสงัคมก็ยงัไม่ยอมรับ Homosexual อยา่งเต็มใจ 
แค่นีก็้ดีพอแล้วเพราะ Homosexual เป็นคนท่ีมีศกัด์ิศรีและสิทธิเสมอภาคกัน ไม่ใช่ประชาชนชัน้
สอง สมาชิกในสงัคมจึงควรเข้าใจในเร่ืองนี ้ซึง่แม้จะใช้เวลา แตก็่เป็นสิง่ท่ีต้องร่วมมือกนัตอ่ไป 

นักวิชาการคนที่  2 * เป็นนักวิชาการผู้ เช่ียวชาญด้านงานสงัคมสงเคราะห์ และเป็น
อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยัยงูทอง* ซึง่ได้ให้ความคิดเห็นและได้แสดงทศันะเร่ืองการแต่งงาน
ระหวา่งกลุม่เพศทางเลอืก หรือเพศท่ีสาม วา่ก็เป็นเร่ืองท่ีท าได้โดยพฤตินยัอยูแ่ล้วในสงัคมปัจจุบนั
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ท่ีคอ่นข้างเปิดกว้างและเห็นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา จะมีแคเ่พียงกลุม่คนท่ียงัยึดอยู่ในความเช่ือเดิม
ท่ีล้าสมยัเทา่นัน้ท่ีมองวา่เร่ืองแบบนีเ้ป็นเร่ืองผิดปกติ  เพียงแตไ่ม่มีกฏหมายรองรับสถานะของคน
ทัง้คูก็่เทา่นัน้ ในมมุมองกลบักนัเรากลบัมองวา่ไม่วา่กฏหมายจะรับรองหรือไม่ประการใดก็ไม่นา่จะ
มีผลตอ่ชีวิตคูข่องคนทัง้สอง ยกตวัยา่งเช่นวา่ หากมีคูช่ายรักชายสกัคูจ่ะใช้ชีวิตอยูร่่วมกนัโดยทาง
ปฏิบติัก็คงไม่มีใครไปว่าอะไรได้ แต่ค าถามคือในโลกของความเป็นจริง จะมีกลุม่เพศทางเลือก 
หรือเพศท่ีสามสกัก่ีคู่ท่ีใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เฒ่า โดยไม่เปลี่ยนคู่ ไม่มีปัญหาใดๆ คิดเห็นว่าเร่ือง
สนับสนุนให้มีการรองรับทางกฏหมายมันคุยกันยาก เพราะแค่คนต่างเพศจดทะเบียนสมรส
แต่งงานกัน มันก็ยงัไม่วายเกิดปัญาซบัซ้อนซอ่นเงื่อนมากมาย ถ้าคนเราอยู่ด้วยกันโดยเคารพซึ่ง
กนัและกนั ไม่แลกคูเ่ปลีย่นคน รักกนั อยูด้่วยกนัจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไป มนัก็นา่จะพอแล้ว
มัง้ ในความคิดเรา การเรียกร้องให้มีการยอมรับเร่ืองจดทะเบียนสมรสส าหรับคู่เพศทางเลอืก หรือ
เพศท่ีสาม เราว่ามันยุ่งยากเกินไป สู้หนัมารณรงค์เร่ืองการไม่เปลี่ยนคู่พร ่าเพร่ือหรือรณรงค์เร่ือง
การยอมรับในกลุม่เพศทางเลือกจะดีกว่า จะได้เป็นแนวทางให้การผลกัดนักฏหมายต่างๆ ให้เอือ้
กับกลุ่มเพศทางเลือกมากยิ่งขึน้ ในไทยยังอีกนานกว่าจะหลุดบ่วง อย่าว่าแต่กฏหมายพรบ.
คุ้มครองสิทธิเสรีเพศท่ีสามเลย ขนาดกฏหมายพรบ.คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้หญิง ยงัไม่
สามารถผา่นไปได้โดยงา่ย 

อนาคตของสทิธิในการก าหนดเพศวิถีในสงัคมไทยจะได้รับการเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีถูก
ท่ีควรและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นสิทธิตามธรรมชาติหรือไม่ ก็ขึน้อยู่กับการออกมาแสดง
พลงัของกลุม่บุคคลผู้ มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงการผลกัดนัร่างกฎหมายให้เกิดขึน้และมี
ผลบังคบใช้ได้จริง และความเปิดกว้างของคนในสงัคมท่ีจะยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันกับบุคคลผู้ มี
ความหลากหลายทางเพศซึ่งถือวา่เป็นสิ่งท่ีส าคญั โดย ณ เวลานีข้้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าสงัคม
เปิดกว้างกวา่ในอดีตมากพอสมควรท่ีจะผลกัดนัสิ่งเหลา่นีข้ึน้มา เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอยา่ง
สงบสขุและให้ประเทศไทยก้าวเข้ามาเป็นผู้น าทางด้านสทิธิมนษุยชนในเร่ืองนีต้อ่ไป  

นักวิชากาคนที่ 3* เป็นนกัวิชาการทางด้านสงัคมวิทยา เป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั
เหลืองแดง* ซึ่งเป็นผู้หนึ่งท่ีร่วมสนบัสนุนการขบัเคลื่อนร่างพระราชบญัญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
มาโดยตลอด อธิบายว่า ก่อนท่ีพวกเราจะเปิดตวักลุม่ “เพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลาย
ทางเพศ” (For Democracy and Sexual Diversity) มีค าถามสองข้อท่ีดิฉนัอยากจะตอบให้ได้และ
มัน่ใจวา่ตวัเองรู้ค าตอบ ค าถามข้อแรก เหตใุดสงัคมประชาธิปไตยจะต้องรับรองความหลากหลาย
ทางเพศ ค าถามข้อท่ีสอง ท าไมคนหลากหลายทางเพศจึงควรยืนเคียงข้างหลกัการประชาธิปไตย
แตเ่ม่ือได้เร่ิมต้นเขียนบทความนี ้กลบัพบวา่มนัไม่ใช่สิง่ท่ีใครคนใดคนหนึง่จะสามารถตอบค าถาม
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อย่างหมดจดสมบูรณ์ได้โดยง่ายเลย มิพกัจะตัง้ค าถามถึงอาการลบัลวงพรางของประชาธิปไตย
แบบไทยๆท่ีด าเนินอยูอ่นัเป็นค าถามท่ียากยิ่งกวา่ 

ในสงัคมไทยทุกวนันี ้เรามักพบว่ามีผู้ นิยมหลกัการเสรีประชาธิปไตยแต่ไม่ยอมรับความ
หลากหลายทางเพศ มีความสนใจใคร่รู้และดเูปิดกว้างในความคิดท่ีเก่ียวข้องกบัสทิธิของผู้ มีความ
หลาหลายทางเพศ โดยกลา่วถึงกรณีดงักลา่วไว้วา่ “อาการกลวัคนรักเพศเดียวกนัได้ถกูผู้ มีบทบาท
ส าคญัจากทัง้สองสีใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในหลายโอกาส ชวนให้สงสยัวา่พวกเขาเหลา่นัน้
มีความเป็นประชาธิปไตยและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายจริงหรือไม่...เป็นท่ีรู้กนัดีว่าใน
เว็บไซต์หลายแหง่ สมาชิกกลุม่การเมืองมีส ีบางคนมกัโจมตีฝ่ายท่ีเห็นตา่งจากตนอยา่งไม่ยอมฟัง
เหตผุลอีกฝ่าย ก็แทบจะไม่ตา่งกนั พวกเขาใช้ความเกลยีดกลวัและการดถูกูคนรักเพศเดียวกันเป็น
เคร่ืองมือทางการเมือง...สองกลุม่นีอ้าจอ้างวา่พวกเขาตอ่สู้เพื่อประชาธิปไตย แตท่า่ทีของพวกเขา
ต่อประเด็นเร่ืองเพศกลับเป็นเผด็จการและคุกคามต่อสังคมท่ีมีความหลากหลายและเป็น
ประชาธิปไตย พวกเขาควรพึงตระหนกัว่าพวกเขาก าลงัท าให้ตวัเองกลายเป็นตวัตลก เพราะไม่มี
สงัคมใดสามารถเรียกตนเองวา่เป็นประชาธิปไตยท่ีแท้จริงได้ หากยงัเลอืกปฏิบติัและปิดปากคนท่ี
มีความเห็นและอตัลกัษณ์ท่ีแตกตา่ง ไม่วา่จะเป็นคนรักเพศเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม”  

นักวิชาการคนที่ 4* เป็นอาจารย์ประจ าท่ีมหาวิทยาลยัสีม่วง*กลา่วถึงเหตุการณ์ในงาน
ผลกัดนักฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันซึ่ง ได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ท่ีตนเองเคยพบ
เจอ ว่าในทางตรงข้ามเราอาจพบเห็นข้อเรียกร้องจากอีกฟากหนึ่ง  เช่นความเห็นท้าย
บทความ “ประเทศไทยต้องไม่ยอมให้มี ‘ใบอนุญาตฆ่า’ ผู้ มีความหลากหลายทางเพศ” ของ
อาจารย์ทา่นหนึง่ ในเว็บไซต์ประชาไทซึง่เสนอให้นายกรัฐมนตรีขณะนัน้ (นายอภิสทิธ์ิ เวชชาชีวะ) 
แสดงบทบาทในฐานะตวัแทนประเทศไทยออกเสียงสนบัสนุนในการลงมติสหประชาชาติเก่ียวกบั
ความคุ้มครองผู้ มีความหลากหลายทางเพศ ผู้ ใช้นามแฝงวา่ “ปราบดา” ได้เข้ามาแสดงความเห็น
ว่า “ไม่เคยมี LGBTI เคยถูกสงัหารในประเทศไทยอยู่แล้ว หากแต่รัฐบาลปลอ่ยให้มีการสงัหารหมู่ 
(สนบัสนุนให้สัง่การการสงัหารหมู่กลางกรุง) แต่ถ้าจ าไม่ผิดเข้าใจว่ากลุม่ LGBTQ ก็เงียบเป็นเป่า
สาก ไม่มีใครออกมาประณามเลย”  หรืออีกคนท่ีเผ็ดร้อนยิ่งกว่า “ตอนท่ีเสือ้แดงถูกฆ่าท่ีแยกราช
ประสงค์ พวกเกย์ กะเทย ไปมดุหวัท่ีไหนไม่ทราบครับ” 

ซึง่แนวคิดดงักลา่ว สะท้อนทัง้ความสอดคล้องและความไม่ลงรอยบางอยา่งระหวา่งชาวสี
รุ้ง และ ชาวสีแดงหรือชาวสีต่าง ๆ  ซึ่งสร้างทัง้ความรู้สกึร่วมและความอึดอัดคบัข้องใจอย่างมาก
ให้แก่ผู้ ท่ีอยู่ระหว่างหรือท่ามกลางร่างหว่างสี ก่อนและหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุม 19 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 สงัคมไทยมีความขดัแย้งรุนแรงเก่ียวกับแนวคิดทางการเมือง ในช่วงเวลา
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เช่นนัน้หลายคนกลา่วเป็นเสียงเดียวกันว่า “การออกจากตู้ ” เปิดเผยตวัเองต่อสงัคมว่าเป็นคนรัก
เพศเดียวกนั ท่ีต้องอาศยัความกล้าหาญและความเข้มแข็งทางจิตใจมหาศาล ยงังา่ยกวา่การบอก
ใครต่อใครว่า “เห็นด้วย” หรือ “เป็น” คนเสือ้แดง ท่านกลา่วว่า “เพื่อนของผมคนหนึ่งท่ีเรียกตวัเอง
ว่าเรดส์เบีย้น (เรด+เลสเบีย้น) บอกว่าตอนนีก้ารเปิดเผยตวัเองว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันนัน้ง่าย
กว่าการเปิดตวัมาบอกใครๆ ว่าตนเองเป็นคนเสือ้แดงเสียอีก สถานการณ์นัน้ย ่าแย่ถึงขนาดท่ีว่า
เธอถกูโจมตีและดถูกูแม้แตก่ระทัง่ในเว็บบอร์ด LGBTQ ท่ีเธอสร้างขึน้มากบัมือ” 

บรรยากาศเหลา่นีย้งัลกุลามไปถึงขบวนการความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทยเองท่ี
เหลา่นกักิจกรรมมีความเห็นตา่ง ส าหรับดิฉนัความเห็นต่างไม่ใช่ปัญหา หากการถกูเซ็นเซอร์ไม่ให้
แสดงความคิดเห็นทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถ้าเป็นสแีดง หรือการเบี่ยงประเด็นการท างาน
รณรงค์ตา่งๆเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศให้ออกหา่งจากความขดัแย้งทางการเมืองอย่างสุด
ชีวิต ราวกับมันเป็นของสกปรก หรือการปิดกัน้ห้ามพูดถึงสิ่งท่ีเรียกว่าการเมืองในองค์กรความ
หลากหลายทางเพศแทบจะทุกองค์กร เหลา่นีต้่างหากท่ีเป็นปัญหา เน่ืองจากเรามองไม่เห็นเลย
หรือว่าการเมืองเก่ียวข้องและสง่ผลอยู่ในทุกพืน้ท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีเร่ืองความหลากหลาย
ทางเพศท่ีนกักิจกรรมเองก าลงัพยายามท างานรณรงค์อยู ่

ดจูากสภาพการณ์ดงักลา่ว ค าถามทัง้สองข้อของดิฉันในข้างต้น จึงจ าต้องใช้เวลาอีกมาก
ในการใคร่ครวญ ต้องใช้เร่ียวแรงอีกมากในการโต้แย้งถกเถียง ต้องรับฟังความคิดท่ีแตกต่าง
หลากหลายของผู้คน ใช้พละก าลงัอีกมากในการสื่อสาร และท้ายท่ีสดุ มันก็กลายเป็นสิ่งยืนยนัได้
เป็นอยา่งดีถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีพืน้ท่ีซึง่เราก าลงัพยายามสร้างให้เกิดขึน้แหง่นี ้

ข้อเขียนท่ีน่าสนใจคือบทวิเคราะห์ของ ชลิดาภรณ์ ส่งสมัพันธ์ ท่ีเขียนไว้ในเว็บบล็อก
ส่วนตัว หัวข้อ “รัฐ กับ การหยุดเลือกปฏิบติัเพราะความหลากหลายทางเพศ” ซึ่งสามารถตีแผ่
ประเด็นข้อขดัแย้งระหวา่งฝ่ายการเมืองและกลุม่อตัลกัษณ์ทางเพศได้อยา่งเฉียบคม 

“คนไทยจ านวนไม่น้อยช่ืนชอบและยึดมั่นกับแนวคิดเก๋ ๆ อย่างประชาธิปไตย (แบบเสรี
นิยม) มองโลกและพูดจาด้วยหลกัการและภาษาของเสรีนิยมอยา่ง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคเทา่เทียม คนท่ีเช่ืออะไรประมาณนีร่้วมกนัผลกัดนัรัฐให้รับรอง เคารพ และเสริมสร้างเสรีภาพ
ของพลเมืองและความเทา่เทียมอยา่งแข็งขนั คนไทยหลายกลุม่คาดหวงัให้รัฐท าหน้าท่ีรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของสงัคม โดยเฉพาะกติกาและศีลธรรมอันดีงาม คนท่ีเรียกร้องประมาณนี ้
อยากเห็นรัฐก ากับดูแลให้ทุกคนท าตามกรอบกติกาทัง้หลายทัง้ปวงอย่างเข้มงวด อย่าปลอ่ยให้
พลเมืองท าตามความพอใจในเร่ืองตา่ง ๆ รวมทัง้เร่ืองสว่นตวั คนเกิดสภาพไร้ระเบียบวุน่วาย 
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ความคาดหวงัทัง้ 2 นีดู้เหมือนขดัแย้งกัน แต่ไม่น่าเช่ือว่าบางคนคาดหวงัทัง้ 2 อย่างคือ 
อยากเห็นประชาธิปไตยทางการเมือง แต่อยากให้รัฐประชาธิปไตยท่ีตนอยากเห็นรักษาความเป็น
ระเบียบของสงัคมการเมือง โดยเฉพาะในเร่ืองความประพฤติและวิถีชีวิตสว่นตวัของพลเมืองอย่าง
เร่ืองเพศสภาพและเพศวิถี คงเพราะอยา่งนีก้ารเรียกร้องประชาธิปไตยในฐานะระบบการเมืองและ
การจัดความสมัพนัธ์ทางการเมืองของหลาย ๆ คนจึงจ ากัดอยู่เพียงเร่ืองสิทธิทางการเมือง อย่าง
การเลือกตัง้และการด่าทอรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วยกับประเด็นสิทธิเสรีภาพในเร่ืองเพศและความ
หลากหลายทางเพศ ดเูหมือนสทิธิเสรีภาพจะถูกจ ากัดอยูใ่นพืน้ท่ีสาธารณะเทา่นัน้ ในเร่ืองสว่นตวั
ทกุคนควรประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม การกระท าและความสมัพนัธ์ของคนในเร่ืองสว่นตวัถูก
ประเมินความถูกต้องเหมาะสมจากมาตรฐานทางศีลธรรมของสงัคมมากกว่าความพึงพอใจของ
คนท่ีมีอคติสว่นตวั  

นักกฎหมายคนที่ 1 * ให้ทรรศนะเก่ียวการขบัเคลือ่นร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
ท่ีมีความจ าเป็นกับสงัคมไทยในการจะรับเสรีภาพเพียงบางเร่ืองหรือมมุแคบ ๆ เท่านัน้ หรือจะรับ
ทกุแงม่มุของเสรีภาพ รวมทัง้หลาย ๆ มมุท่ีเราไม่ชอบหรือไม่ คนท่ีเรียกร้องให้คนอ่ืนรับรู้และเข้าใจ
ทุกข์ของฉัน เรียกร้องการมีท่ียืนอยู่ในสังคม แต่ไม่ยอมเห็นหรือฟังคนอ่ืน จะท าให้ความเป็น
ประชาธิปไตยท่ีหลายคนสู้ตายเพื่อให้ได้มาหน้าตาเป็นอยา่งไร 

ขณะเดียวกันก็ควรตัง้ค าถามกลับไป ท่ีคนหลากหลายทางเพศเองเช่นกันว่า 
“ประชาธิปไตย” ในความคิดของพวกเขาคืออะไร เป็นประชาธิปไตยแบบท่ี...ถ้าคุณมีพืน้ท่ี
ปลอดภยั มีสทิธิโอกาสตามท่ีคณุอยากจะได้ ไม่ว่าพืน้ท่ี สทิธิและโอกาสเหลา่นัน้จะถกูมอบให้หรือ
ได้มาจากฐานอ านาจแบบใด มนัก็เพียงพอแล้วใช่ไหม? ชอบธรรมหรือไม่เพียงใดก็ไม่ส าคญั? 

นกักฎหมายท่านนีเ้ห็นวา่สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้เป็นลกูศรย้อนสองทาง ทางหนึ่ง คนทัว่ไป
แม้กระทัง่คนท่ีมีหน้าท่ี “สร้างความรู้” ในสงัคมไทยเอง ยงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความ
หลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) ผู้ เรียกร้องประชาธิปไตยจ านวนหนึ่งตีโจทย์ไม่แตกและ
เป็นผู้ท าลายความหลากหลายในสงัคมเสียเอง อีกทางหนึ่ง คนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
จ านวนไม่น้อยท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในหลกัการประชาธิปไตยและสิทธิในฐานะพลเมืองของ
ตวัเอง บางคนวางเฉย หรือแม้แต่สนบัสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขัน้รุนแรงในเหตุการณ์สลาย
การชุมนมุ 

รัฐไทย (อนัท่ีจริงแทบทกุรัฐทัว่โลก) ท าอะไรกบับ้างองค์ความรู้เร่ืองเพศ หลายทา่นอาจคิด
ว่าในโลกนีมี้เพียงสองเพศ คือ ‘ชาย’ และ ‘หญิง’ เท่านัน้ ความคิดเช่นนีมิ้ได้เป็นองค์ความรู้ท่ี
บริสทุธ์ิผุดผ่อง มันมีท่ีมาท่ีไป และสามารถย้อนกลบัไปพิจารณาได้นานนบัศตวรรษ การควบคุม 
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‘เพศ’ กลายเป็นเคร่ืองมืออันทรงพลงัยิ่งส าหรับควบคุมความประพฤติและรูปแบบโครงสร้างของ
ประชากร ในวิทยานิพนธ์เร่ืองนายใน ชีวิตทางสงัคมชายล้วนและเพศภาวะในพระราชส านัก
พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั" ของ ชานนัท์ ยอดหงส์ ซึ่งศึกษาพฒันาการและรูปแบบ
ของ “นายใน” ในสมัยรัชกาลท่ี 6 กลา่วไว้ตอนหนึ่งวา่ “ด้วยการปลกูฝังส านึกตามพระราชนิยมซึง่
รวมไปถึงวัฒนธรรมแบบอังกฤษให้กับสมาชิกชายหนุ่มในสงัคมชายล้วน น าไปสู่การก าหนด
ลกัษณะของ “ความเป็นชาย” และนิยาม ผู้หญิง, “ความเป็นหญิง” และพืน้ท่ีท่ีมีผู้หญิง ให้เป็นสิ่งท่ี
ไม่เพียงตรงข้ามกบัผู้ชาย, “ความเป็นชาย” และพืน้ท่ีชายล้วน ยงัมีคณุสมบติัท่ีเป็นภยั ท่ีไม่ควรเข้า
ใกล้ เหมือนยาเสพติดและการพนนั  

ในบทความ “เกย์ และการถูกท าให้หายไปจากการเมือง” ค า ผกา วิเคราะห์ไว้ว่า “เม่ือ
รัฐสมยัใหม่ตัง้อยูบ่นฐานส าคญัในความสมัพนัธ์ของ หญิง-ชาย, พอ่-แม่-ลกู มนัจึงเป็นรัฐท่ีไม่มีโฮ
โมเซ็กช่วล ไม่เพียงแต่ไม่มี การเป็นโฮโมเซ็กช่วลยังบั่นทอนก าลังของรัฐ อย่างน้อยท่ีสุด 
ความสมัพนัธ์แบบนีไ้ม่ก่อให้เกิดการเพิ่มของจ านวนประชากร จึงปริวิตกว่าหากเป็นเกย์กันเยอะ 
คงสิน้ชาติ หรือถกูกลนืชาติเข้าสกัวนั” 

เหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างน่าสนใจจ านวนหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่า ‘อ านาจ’ ‘รัฐ’ และ 
‘การเมือง’ สามารถเข้าไปจดัการกบัความเข้าใจในเร่ืองเพศของคนทัว่ไปในสงัคมอยา่งไร ประกอบ
กบัความรู้เร่ืองเพศภาวะหรืออตัลกัษณ์ทางเพศ (Gender) เพศวิถี (Sexuality) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความหลากหลายทางเพศ (Sexual Diversity) ถือวา่ยงัใหม่มากส าหรับวงวิชาการไทย มาถึง พ.ศ. 
นี ้ยังมีการสอนวิชาสุขศึกษาในโรงเรียนว่าการรักเพศเดียวกันเป็นอาการเบี่ยงเบนทางเพศ 
นกัศึกษาฝึกสอนท่ีมีความหลากหลายทางเพศถูกปฏิเสธการฝึกสอนจากโรงเรียนบางแห่ง แม้แต่
ราชบณัฑิตยสภา ยงันิยามศพัท์ lesbian วา่ “หญิงรักร่วมเพศ” ทัง้ท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์จากหญิง
กลุ่มนีม้าเป็นเวลานานนับทศวรรษแล้วถึงความอึดอัดคับข้องใจท่ีจะถูกเรียกขานด้วยค าเช่นนี ้
นกัวิชาการด้านเพศวิถีศกึษาหลายคนยอมรับวา่ค านีส้ือ่นยัถึงการ “ร่วมเพศ” และควรเปลีย่นไปใช้
ค าท่ีเป็นกลางมากกว่าอย่าง “หญิงรักหญิง” แต่เสียงเล็กๆย่อมไม่อาจสัน่คลอนเสียงน าในการ 
“สร้าง” และ “พดู” สิง่ท่ีเรียกวา่ความรู้ได้โดยงา่ย การตอ่สู้จากกลุม่อ านาจรองเพื่อพยายามช่วงชิง
พืน้ท่ีความรู้เพื่ออธิบายตวัเองจึงด าเนินมายาวนานในสงัคมไทย ส าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้างตลอดมา  

นักกฎหมายคนที่ 2 * ได้อธิบายรายละเอียดในประเด็นกฎหมายการสมรสของบุคคล
เพศเดียวกัน ว่ากฎหมายดังกล่าวถือเป็นร่างกฎหมายท่ีท าให้กลุ่มท่ีมีวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศ
ก าเนิดหรือไม่ตรงกบัอตัลกัษณ์ทางเพศ หรือ LGBT มีคูชี่วิตเป็นเพศเดียวกนั และใช้ชีวิตร่วมกนัดัง่
ครอบครัว เพื่อให้เข้าถึงสทิธิตา่ง ๆ ได้เทา่เทียมกบัชายจริง หญิงแท้ อาทิ การรับสทิธิประโยชน์ของ
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คูชี่วิต การดแูลและการลงนามอนญุาตให้คูชี่วิตรักษาพยาบาล สทิธิตามกฎหมายวา่ด้วยบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ สิทธิการลดหย่อนภาษี สิทธิของผู้ เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและสิทธิอ่ืนๆโดยมีสาระส าคญัว่า หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีฐานะ สญัชาติไทย สามารถ
จดทะเบียนคูชี่วิตกบัเพศเดียวกนัได้โดยให้มีผลเสมือนชายหญิงจดทะเบียนสมรสกนั  

พ.ร.บ.การจดทะเบียนคูชี่วิต พ.ศ.... มีหลกัการและเหตผุลวา่ ปัจจุบนัมีคูชี่วิตเพศเดียวกัน
จ านวนมากท่ีใช้ชีวิตร่วมกันดั่งครอบครัวทั่วไป แต่สถานภาพของคู่ชีวิตดังกล่าวไม่มีกฎหมาย
รองรับไว้ จึงท าให้บุคคลเหลา่นีไ้ม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทัง้ในเร่ืองสิทธิและหน้าท่ีอนั
พึงมีพึงได้ ขดักับหลกัการสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐานตามท่ีบญัญัติไว้ในมาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 
26 และมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ และตามหลกัการในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
สมควรให้มีกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและรับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกัน  ในมาตรา 
3 ระบุวา่ "คูชี่วิต" หมายความวา่ บุคคลสองคนซึง่เป็นเพศเดียวกันและได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นี ้
"การจดทะเบียน" หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพื่อความสมบูรณ์ทางกฎหมาย 
"นายทะเบียน" หมายความวา่ เจ้าพนกังานซึง่รัฐมนตรีผู้ มีหน้าท่ีรักษาการตาม พ.ร.บ.นีไ้ด้แต่งตัง้
ขึน้  และมาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พ.ร.บ.นี ้และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตาม พ.ร.บ.นี ้ 

ในหมวดท่ี 1 เงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิต ระบุว่า มาตรา 5 การจดทะเบียนคู่ชีวิตตาม 
พ.ร.บ.นีใ้ห้กระท าได้เม่ือบุคคลมีอายยุี่สบิปีบริบูรณ์ขึน้ไป และมีสญัชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึง่มี
สญัชาติไทย มาตรา 6 ระบุว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิตจะกระท าได้ต่อเม่ือบุคคลทัง้สองฝ่ายแสดง
ความยินยอมให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นายทะเบียนบนัทึกความยินยอม
นัน้ไว้ด้วย การจดทะเบียนตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามแบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง 

มาตรา 7 การจดทะเบียนจะกระท ามิได้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้(1) ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคน
วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (2) 
ถ้าบุคคลทัง้คู่เป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึน้ไปหรือลงมา หรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ
ร่วมแตบ่ิดาหรือมารดา ซึง่ความเป็นญาติดงักลา่วให้ถือตามสายโลหิต โดยไม่ค านงึวา่จะเป็นญาติ
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ (3) มีคูส่มรส หรือได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.นีอ้ยูก่่อนแล้ว 

มาตรา 8 การจดทะเบียนคูชี่วิตในตา่งประเทศระหวา่งคนท่ีมีสญัชาติไทยด้วยกนัหรือฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่มีสญัชาติไทย ให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และ
หมวด 2 ความสมัพนัธ์ระหว่างคู่ชีวิต มาตรา 9 ความสมัพนัธ์ระหว่างคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ.นีใ้ห้น า
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บทบัญญัติว่าด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างคู่สมรสตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัวมาบังคับใช้โดยอนุโลมคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ.นี ้มีสิทธิและหน้าท่ีตาม
กฎหมายเหมือนคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืน เช่น สทิธิในการ
ใช้ช่ือสกลุ หรือสทิธิตามกฎหมายเก่ียวกบัการประกนัภยัหรือประกนัชีวิต สทิธิตามกฎหมายวา่ด้วย
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ สิทธิตามกฎหมายประกันสงัคม สิทธิในการลดหย่อนภาษี สิทธิของ
ผู้ เสยีหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและสิทธิอ่ืนๆ ตามกฎหมาย โดยหมวด 3 
ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต มาตรา 10 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตตาม พ.ร.บ.นี ้ให้น าบทบญัญัติว่าด้วย
ทรัพย์สนิระหวา่งสามีภริยาแหง่ประมวลกฎหมายแพง่ฯมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม  

หมวด 4 การสิน้สดุการเป็นคูชี่วิต มาตรา 11 คูชี่วิตยอ่มสิน้สดุลงด้วยความตาย การสมคัร
ใจเลกิกนัโดยการจดทะเบียนหรือศาลพิพากษาให้เพิกถอน มาตรา 12 เหตท่ีุจะขอให้ศาลพิพากษา
เพิกถอนการจดทะเบียนคูชี่วิต มีดงันี ้(1) การฝ่าฝืนเงื่อนไขการจดทะเบียนคูชี่วิต ตามหมวด 1 (2) 
การจดทะเบียนคูชี่วิตท่ีได้กระท าโดยส าคญัผิด ถกูกลฉ้อฉลหรือถกูขม่ขู ่และให้น าบทบญัญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่ฯ มาตรา 1505 ถึงมาตรา 1508 และมาตรา 1511 ถึงมาตรา 1513 มาบงัคบั
ใช้โดยอนโุลม และกรณีมีเหต ุตามมาตรา 1516 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่ฯ (เหตฟุอ้งหยา่) ให้น า
ประมวลกฎหมายแพง่ฯ มาตรา 1517 ถึงมาตรา 1519 มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม  

ในมาตรา 13 การจดทะเบียนคูชี่วิตท่ีฝ่าฝืน มาตรา 5 มาตรา 6 และมาตรา 7 แหง่ พ.ร.บ.
นี ้ไม่เป็นเหตุให้บุคคลท่ีจดทะเบียนคู่ชีวิตโดยสจุริตเสื่อมเสียสิทธิท่ีได้มาเพราะการจดทะเบียน
คูชี่วิตก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้เพิกถอนการจดทะเบียนคูชี่วิตแตก่ารจดทะเบียนคูชี่วิตท่ีฝ่าฝืน
มาตรา 7 ไม่ท าให้คู่ชีวิตเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่ง   และ
มาตรา 14 ให้น าบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งฯ บรรพ 5 ว่าด้วยการสิน้สดุแห่งการสมรส 
เช่น ผลการเพิกถอนการสมรส สทิธิเรียกค่าอุปการะเลีย้งด ูคา่ทดแทนค่าเลีย้งชีพ และการจัดการ
ทรัพย์สนิกรณีการหยา่ มาใช้บงัคบักบัการสิน้สดุของการจดทะเบียนคูชี่วิตโดยอนโุลม 

นักกฎหมายท่านที่ 3* เป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้แสดงทศันะ
ประเด็นเร่ืองสทิธิทางเพศเป็นเร่ืองส าคญัอยา่งยิ่งท่ีถกูละเลยในภาคประชาชนไทยมานานแล้ว คน
รุ่นใหม่ในขบวนการภาคประชาชนท่ีเปิดกว้าง หรืออาจจะเป็นเกย์กะเทยทอมดีเ้อง คงไม่พอใจที่จะ
ประนี ประนอมกบัสงัคมจารีตคบัแคบนีอี้กตอ่ไป หน้าท่ีของฝ่ายซ้าย คือการสนบัสนนุการตอ่สู้ของ
ขบวนการ GLBTอย่างเต็มท่ี ต้องเข้าถึงการเมืองทางเพศ และต้องสนับสนุนสิทธิสตรี สิทธิเกย์ 
กะเทย ทอม ดี ้รวมถึงสิทธิของผู้ ให้บริการทางเพศ และท่ีส าคญัเราต้องเปิดศึกทางความคิดกับ
แนวจารีตนิยมท่ีควบคมุสงัคมไทย ในขณะ เดียวกนัเราต้องเช่ือมโยงปัญหาของคนรักเพศเดียวกัน
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เข้ากบัปัญหาชาวมสุลมิในภาคใต้ ปัญหากรรมาชีพในโรงงาน ปัญหาเกษตรกรยากจน หรือปัญหา
คนชนเผ่า ประชาชนสว่นใหญ่ถกูระบบทนุนิยมกดขี่ ถ้าครอบง า หากเรามองแบบองค์รวมไม่แยก
สว่น ร่วมกนัสู้ในทกุเร่ืองทกุด้าน เราจะสร้างโลกใบใหม่ได้”   

แม้ว่าท่าทีของฝ่ายพิจารณากฎหมายในรัฐสภา จะมิได้กล่าวอ้างถึงอุดมการณ์
ประชาธิปไตยโดยตรง แต่การท่ีคณะท างานมองเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งสิทธิของคนตวัเล็กตวั
น้อยในสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงปัญหาของคนรักเพศเดียวกันเข้ากับปัญหาชาว
มสุลมิในภาคใต้ ปัญหากรรมาชีพในโรงงาน ปัญหาเกษตรกรยากจน หรือปัญหาคนชนเผา่ นบัวา่
เป็นทิศทางท่ีควรเกิดขึน้ในสงัคมประชาธิปไตย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหมู่นกัเคลือ่นไหวทางสงัคม 

คนหลากหลายทางเพศไม่มีความสนใจในประเด็นทางการเมืองหรือไม่ให้ความส าคญักับ
ประชาธิปไตยเลยหรือ ดิฉันว่าไม่จริง ในสงัคมออนไลน์มีคนหลากหลายทางเพศกลุม่หนึ่งรวมตวั
กันเพื่อสร้างพืน้ท่ีในการพูดคุยเก่ียวกับการเมืองโดยตรง กลุม่นีมี้ช่ือว่า  หญิงรักหญิง ชายรักชาย 
กะเทย ทอมดี ้เพื่อประชาธิปไตย (Thai LGBTIQs for Democracy) เกิดขึน้จากนักกิจกรรม
หลากหลายทางเพศกลุม่หนึ่งน าโดย นกัวิชาการช่ือดงัปัจจุบนัมีสมาชิกอยู่ราว 135 คน แต่คนท่ี
แวะเวียนเข้ามาพูดคุยโดยมากก็มีท่าทีเปิดกว้างต่อการถกเถียงเร่ืองการเมืองอยู่แล้ว ส าหรับคน
เห็นต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีมีปัญหาและค าถามกบัค าว่า “ประชาธิปไตย” ก็มักไม่มาปรากฏตวั
ในกลุม่นีเ้หมือนเดิม และสงัคมท่ีพร้อมจะคุยกันเร่ืองความหลากหลายทางเพศ มกัเป็นสงัคมท่ีอยู่
ในบริบทของความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับความแตกตา่ง ความหลากหลาย และความเทา่เทียม
กันของมนุษย์เป็นฐานเดิมความหลากหลายเป็นพืน้ฐานของสงัคมประชาธิปไตย ขณะเดียวกัน
ความเป็นประชาธิปไตยก็สง่ผลโดยตรงกบัพืน้ท่ีของความหลากหลาย สทิธิและความเทา่เทียมกัน
ระหว่างมนุษย์ ดิฉันเห็นว่าการยอมรับในสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศหรือการยอมรับใน
ความหลากหลายทางเพศ ความอดกลัน้ตอ่สิง่ท่ีแตกตา่งท้าทาย เป็นมาตรวดัท่ีชดัเจนอนัหนึ่งของ
ความเข้มแข็งของประชาธิปไตย และสภาพการณ์ทัง้หมดท่ีกลา่วมาสะท้อนให้เห็นได้เป็นอยา่งดีว่า
สงัคมไทยอ่อนแอถึงเพียงไหน 

พวกเรานักกิจกรรมหลากหลายทางเพศกลุ่มเล็กๆจึงหวังจะเปิดพืน้ท่ีถกเถียงเพื่อ
เสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศในสงัคมไทย เพราะสิทธิความ
หลากหลายทางเพศคือสิทธิมนษุยชน และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ เป็นมาตรวดัหนึ่ง
ของสงัคมประชาธิปไตย 

นักสิทธิมนุษยชนคนที่ 1 *ให้ทศันะวา่ “ เราต้องยอมรับสทิธิมนษุยชน อิสรภาพ เสรีภาพ 
และความเสมอกนั แต่เพศนะมีสอง คือ ชาย และ หญิง ทัง้สตัว์และมนุษย์ รวมไปถึงเกสรตวัผู้ตวั
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เมีย สว่นการท่ีมีคนรักกันร่วมเพศเดียวกนั ไม่มีแบง่เพศเป็นสาม-เป็นสีเพศ แตเ่ขายอ่มมีอิสรภาพ
และเสรีภาพกระท าได้ ตามสิทธิมนุษยชน ความเสมอกันตามหลกัการประชาธิปไตยย่อมีอยูแ่ล้ว 
ยกเวนแต่อย่าเข้าไปก้าวก่ายถึงหลกัการวินยัของพระศาสนา ประชาธิปไตยย่อมมีกฎยกเว้น หาก
ไม่มีกฎยกเว้น กฎหมายก็ตายไปแล้ว ฉะนัน้ กฎหมายท่ีดีงาม ย่อมมีกฎยกเว้น เพราะจะเข้าไป
ละเมิดสิทธิ-อิสรภาพ-เสรีภาพของชนกลุม่อ่ืน ซึ่งประชาธิปไตยย่อมยอมรับความแตกต่างกัน อยู่
ร่วมกันได้ พุทธถือว่าคนเป็นกะเทยท่ีจิตใจ สว่นร่างกายนัน้แมจะมีลกัษณะรูปทรงเป็นสตรีแต่มี
จิตใจเป็นเป็นบุรุษเต็มตวั ไม่กะตุ้ งกะติง้ ไม่สะบดัสะพิง้ ก็ ปุริโส,สิ ? เป็นบุรุษเต็มตวัใช่ไหม ตอบ
ได้ว่า อาม ภนฺเต ใช่ เป็นบุรุษเต็มตวัครับ ย่อมบวชได้ ก็บวชหลายรูป ครัง้พุทธกาลก็พระโสเรยยะ
อรหนัต์ไงละครับ” 
  นักสิทธิมนุษยชนคนที่ 2* เร่ืองทางเพศสถานะก็เก่ียวกบัการเมืองอยูดี่ ก็แล้วท าไมไม่ให้
สิทธิกับทุกคนเท่ากนัหมดเร่ืองไปทุกสงัคมบนโลกใบนีล้้วนมีแต่ความแตกต่าง แต่เราก็เรียนรู้ท่ีจะ
อยูร่่วมกนัใด้ด้วยความแตกตา่ง เมืองนอก ชายแตง่กบัชาย หญิงแตง่กบัหญิงมีกฎหมายรองรับตัง้
นานแล้วบ้านเราเมืองพุทธจิตใจสงูสง่ไม่ใช่หรือ จะกรอบกันไปถึงไหน เพศท่ีสามเห็นแล้วก็เห็นใจ 
สาวประสอง ท่ี ทิฟฟานี่ อลัคาซา่ ไซม่่อน ภเูก็ต และอีกหลายฯท่ีทัว่ประเทศ พวกเขาได้สวยอยา่งท่ี
ต้องการ แต่ก็เป็นเหยื่อนายทุนอยู่ดีบางคนท างานเป็นสิบปี เงินเดือนยงัแปดพนัอยู่เลย พวกเขาด
นกดขี่จากพวกนายทนุมาโดยตลอด ต็อกเตอร์ทัง้หลายท าไมไม่ออกมามีบทบาทบ้าง พวกเขาก็คน 
ขีเ้หม็นเหมือนคณุทัง้หลายนัน้แหละ และเม่ือวนัท่ี 5 ก.ย. 54 คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
ร่วมกับเครือขา่ยความหลากหลายทางเพศ และโครงการจดัตัง้มลูนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรม
ทางเพศ จัดงานสมัมนาระดมความคิดเห็นเพื่อร่างข้อเสนอกฎหมายรับรองสถานภาพคู่ชีวิต ใน
งานดงักลา่วมีงานเสวนาหวัข้อ “กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศท่ีเก่ียวกับสิทธิในการมี
ชีวิตคูข่อง GBTIQ ความเคลือ่นไหวในตา่งประเทศ” 

สมาชิกคนส าคญัของบอร์ดโครงการปริญญาเอกด้านสิทธิมนษุยชน มหาวิทยาลยักันภยั* 
กลา่ววา่ ความรักระหวา่งคนเพศเดียวกนัปรากฏตามหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ของประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก ซึ่งหากย้อนอดีตดูจะพบว่าหลายประเทศในเอเชีย เช่น จีน ญ่ีปุ่ น และอินเดีย ล้วนมี
เร่ืองราวระหว่างคนรักเพศเดียวกันปรากฏอยู่ทัง้ในนิยาย บทกวี งานศิลปะรวมถึงกฎหมาย 
จนกระทัง่ศตวรรษท่ี 19 ชาวเยอรมันเขียนหนงัสือเก่ียวกับทฤษฏีใหม่ทางเพศศาสตร์ว่า มนุษย์
สามารถรักเพศท่ีตา่งกนัได้เทา่นัน้ขึน้ และแนวความคิดก็นีแ้พร่หลายไปทัว่โลก 

โดยในยุคลา่อาณานิคม ประเทศประเทศองักฤษได้ตรากฎหมายเพื่อบงัคบัใช้ในประเทศ
อาณานิคมของตน คือ ประมวลกฎหมายอาญาของอินเดียของ ท่ีก าหนดวา่ความสมัพนัธ์ทางเพศ
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ระหวา่งคนเพศเดียวกันเป็นความผิดอาญา แนวคิดนีย้งัถกูน าไปใช้ในอาณานิคมอ่ืนๆ ขององักฤษ 
ทัง้ในเอเชีย แอฟริกา และโอเชียเนียเม่ืออคติเร่ืองความรักระหว่างเพศเดียวกนัได้แพร่หลายไปทัว่
โลก การเลือกปฏิบัติจึงเกิดขึน้กับคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะในทางสงัคม หรือ
ในทางกฎหมาย 

ส าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน กฎหมายอนุญาตให้เพียง “เพศหญิง” และ “เพศชาย” 
เท่านัน้ท่ีจะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ ปิดโอกาสการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนรักเพศ
เดียวกัน และน ามาสูก่ารลดทอนสิทธิต่างๆ เช่น สิทธิในการรับมรดก สิทธิในเร่ืองสวสัดิการ เช่น 
การลดหย่อนภาษีให้คู่,การตามคู่ครองไปต่างประเทศ การได้รับผลประโยชน์จากการประกนัชีวิต 
การเลื่อนยศตามคู่ครอง ฯลฯ สิทธิในการท านิติกรรม เช่น กรณีการบริจาคอวัยวะ การเซ็นค า้
ประกนัเม่ือสมคัรเข้าท างาน ฯลฯ สทิธิในการรับบุตรบุญธรรม สทิธิในการใช้นามสกลุตามคูข่องตน 
สิทธิในการได้รับสญัชาติตามคู่ของตน เป็นต้น กลา่วถึงสาเหตุหลกัของปัญหาในกฎหมายไทยใน
เร่ืองความหลากหลายทางเพศว่า มีรากฐานมาจากการแบ่งแยกเพศ เป็นเพศ ‘หญิง’ กับ ‘ชาย’ 
ตามชาติก าเนิด และมันน ามาสูปั่ญหาข้อถัดมาว่าด้วยระบบการก่อตัง้ครอบครัว ทัง้นี ้กฎหมาย
ครอบครัวได้บญัญัติอยูใ่นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ท่ีระบุไว้วา่ การสมรสจะต้องเป็นการ
สมรสระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเท่านัน้ ซึ่งการสมรสท าให้คนสองคนกลายเป็นคนเดียวกัน มี
หน้าท่ีเลีย้งดูและรับผิดชอบซึง่กนัและกัน เช่น เร่ืองสนิสมรส หรือ การท านิติกรรมตา่งๆ ดงันัน้เม่ือ
ไม่นบัเป็นระบบครอบครัวแล้ว จึงท าให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมา เช่น เร่ืองมรดก เร่ืองภาษี การฟอ้ง
คดีอาญา หรือเร่ืองการขอสญัชาติตามคูข่องตน เป็นต้น 

ปัจจุบนัสงัคมไทยยอมรับเร่ืองความหลากหลายทางเพศอยูพ่อสมควร แต่สิ่งท่ีไม่เปลี่ยน
คือเร่ืองกฎหมายและนโยบาย ทัง้ท่ีสิทธิของคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศปรากฏอยู่ใน
รัฐธรรมนญู เพียงแตปั่ญหาท่ีเกิดขึน้คือกฎหมายลกูไม่ปรับแก้ตามรัฐธรรมนญู 

แม้การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศจะไม่กระทบต่ออ านาจ
ของรัฐมากเทา่กบัสทิธิในเร่ืองอ่ืนๆ เช่นเร่ืองสทิธิชุมชน แตก่ารเปลีย่นแปลงกฎหมายเก่ียวกบัความ
หลากหลายทางเพศ จะกระทบอย่างรุนแรงกับมาตรฐานและความเช่ือบางอย่างของสงัคมไทย 
เพราะแม้ว่าสงัคมไทยจะไม่ปฏิเสธถึงความมีอยู่ของความหลากหลายทางเพศ แต่ก็ยงัคงเลือก
ปฏิบติักับคนเหลา่นัน้อยู่ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายเก่ียวกบัคนรักเพศเดียวกัน ควร
ปรับแก้ท่ีกฎหมายท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายรากฐาน 
และกฎหมายอ่ืนก็จะแก้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปเองโดยอตัโนมติั เพราะหากใช้
วิธีร่างกฎหมายขึน้มาใหม่อาจเกิดปัญหาการขดักนัเองของกฎหมายได้ ทัง้นีแ้ม้การแก้กฎหมายจะ
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เป็นเร่ืองท่ีส าคัญ แต่สิ่งท่ีส าคัญกว่านัน้คือการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะชนให้มากขึน้
มากกวา่ 

ผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิตคนที่  1* กล่าวถึงแนวทางให้การรับรองสถานภาพ
ความสมัพนัธ์ของคนรักเพศเดียวกัน ว่าอาจมีสามวิธี คือ 1) การรับรองความสมัพนัธ์โดยพฤตินยั 
(Ascription) หมายถึง การรับรองทางกฎหมายตอ่ความสมัพนัธ์ท่ีมีอยูแ่ล้ว โดยไม่ต้องจดทะเบียน
สมรสหรือพิธีการจัดงานแต่งงานใดๆ ทัง้นีเ้ป็นการรับรองเฉพาะเร่ือง เช่น การเข้าถึงสวัสดิการ
สงัคม การรับมรดก หรือสทิธิท่ีจะอาศยัอยู่ในประเทศในกรณีท่ีคูอี่กฝ่ายเป็นชาวตา่งชาติ ทัง้นีก้าร
รับรองจะเกิดขึน้จากค าตดัสินของศาล การออกกฎหมายเฉพาะท่ีเก่ียวข้อง หรือ นโยบายปกครอง
ของรัฐบาล ท่ีเป็นระบบอันสอดคล้องกับสิทธิท่ีรับรองไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไว้ด้วย โดยมีค าตดัสินรับรอง
กรณีดงักลา่วแล้วโดยคณะมนตรีสทิธิมนษุยชนสหประชาชาติ 

2) การจดทะเบียนความสมัพนัธ์ (Registration) หมายถึง กฎหมายท่ีอนญุาตให้คูชี่วิตเพศ
เดียวกนัจดทะเบียนความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานของรัฐ เพื่อรับสทิธิบางประการหรือทัง้หมดเหมือน
สถานภาพสมรส แตอ่ยา่งไรก็ตามระบบนีก็้เป็นระบบท่ีแยกขาดจากการจดทะเบียนสมรส ประเทศ
ท่ีใช้ระบบนีไ้ด้แก่ ประเทศเดนมาร์ก, ฟินแลนด์,สหราชอาณาจกัร ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีในหลายรัฐ
ของของสหรัฐและออสเตรเลยี 

3) การจดทะเบียนสมรส (Marriage) หมายถึง กฎหมายท่ีอนุญาตให้คู่ชีวิตเพศเดียวกัน
สามารถจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายเดียวกันกบัท่ีใช้ในกรณีคูช่าย-หญิงประเทศท่ีใช้ระบบนี ้
ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ ,เบลเยี่ยม,สเปน,แคนนาดา,แอฟริกาใต้,นอร์เวย์,สวีเดน,โปรตุเกศ,ไอซ์แลนด์ 
และ อาเจนตินา่ ลา่สดุคือรัฐนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ฯลฯ 

ผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิตคนที่ 2* เป็นผู้หนึง่ท่ีร่วมผลกัดนักฎหมายคูชี่วิตและเป็น
ผู้อ านวยการโครงการในคณะกรรมการสิทธิเกย์และเลสเบีย้นนานาชาติ (Director of program at 
International Gay and Lesbian Human Right Commission) ได้ให้ทัศนะเก่ียวกับการรับรอง
สิทธิ มีประเด็นมากกว่าแค่เร่ืองเพศ โดยกลา่วว่า การรับรองสิทธิต้องปฏิบติัต่อคนทุกกลุม่ ไม่ใช่
เฉพาะบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเท่านัน้ ดงันัน้เราจึงไม่อาจละเลยปัญหาของคนบาง
กลุม่ เช่น กลุม่สตรีนิยม กลุม่แม่เลีย้งเด่ียว ฯลฯ นอกจากนี ้ปัจจุบนัค าวา่ ‘ครอบครัว’ ก็ยงัมีปัญหา
อยู่มาก เช่น ความไม่เท่าเทียมกันระหวา่งคู่หญิงและชาย และครอบครัวในอุดมคติก็หาได้ยากขึน้
ทุกทีทัง้นีไ้ด้มีข้อเสนอสี่ประการดงันี ้คือ หนึ่ง ควรมีการรับรองสถานภาพครอบครัวท่ีหลากหลาย 
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สอง.รัฐบาลต้องให้สิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะมีการสมรสหรือไม่ สาม องค์กรทางศาสนาและรัฐต้อง
แยกออกจากกนั และสี ่บุคคลต้องมีอิสระในอตัลกัษณ์ของตนโดยปราศจากการควบคมุจากรัฐ 

กฎหมายรับรองสถานภาพคู่ชีวิตของคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศจึงต้องค านึงถึง
ความเสมอภาคของคนทุกเพศจากการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายฯ น าไปสูข้่อเสนอเพื่อร่าง
กฎหมายรับรองสถานภาพ โดยก าหนดเป้าหมายของกฎหมายวา่มีเพื่อความเท่าเทียมกนัของคน
ทกุเพศ เพราะนอกจากเร่ืองความหลากหลายทางเพศแล้ว การสมรสระหวา่งเพศหญิงกบัเพศชาย
ก็ยังคงมีปัญหาเร่ืองความไม่เท่าเทียมกันอยู่ ดังนัน้สิ่งหนึ่งท่ีจ าเป็น คือ การท าความเข้าใจ
ความหมายของค าว่า “ครอบครัว” โดยทางเครือข่ายมีแนวทางในการผลกัดันกฎหมายรับรอง
สถานภาพคู่ชีวิตดงันีคื้อ ต้องมุ่งปรับปรุงกฎหมายปัจจุบนัให้ทนัสมัยมากขึน้ เพื่อความเท่าเทียม
กันของคนทุกเพศ และสอง ร่างกฎหมายเก่ียวกับผู้ มีความหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะ เพื่อ
ป้องกันปัญหาบางอย่างท่ีอาจจะเกิดขึน้ เช่น ป้องกันปัญหาการปกปิดสถานภาพของคนข้ามเพศ 
รวมทัง้ต้องสร้างความเข้าใจตอ่สาธารณะชนเก่ียวกบัผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศให้มากขึน้ 

ผู้ที่ประสงค์จดทะเบียนคู่ชีวิตคนที่  3* ผู้ ก่อตัง้กลุ่มคนรักเพศเดียวกัน*และมีความ
ประสงค์ท่ีมุ่งมั่นในความตัง้ใจท่ีจะจดทะเบียนสมรสกับคู่รักของตนให้ได้ โดยมีการจัดตัง้กลุม่ 
ท างานด้านความหลากหลายทางเพศ กลา่วถึงความส าเร็จในเร่ืองเรียกร้องให้สงัคมปฏิบติัต่อกลุม่
คนหลากหลายเพศอยา่งเท่าเทียมท่ีผ่านมา ส าหรับความพยายายามให้มีการแต่งงานท่ีกฎหมาย
รองรับนัน้ นบัวา่ ไม่เลวร้ายเกินไปนกั เพราะเราได้กฎหมายท่ีสร้างความเป็นธรรมมา 2 บทด้วยกัน 
ทัง้มาตรา 30 รัฐธรรมนูญ 2550 ท่ีมีบนัทึกเจตนารมณ์ให้เพศมีความหมายท่ีหลากหลาย และให้
สังคมปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ถือเป็นกฎหมายฉบับแรกท่ีให้ความคุ้ มครองร่วมกับ
พระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) สวสัดิการทางสงัคม ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของ
มนษุย์ ท่ีเพิ่มในสว่นของให้คนหลากหลายทางเพศได้รับสวสัดิการของรัฐเทียบเทา่กบัคนทัว่ไป 

แม้ว่ามันจะท าไมได้จริงตามท่ีกฎหมายระบุไว้ แต่ถ้าไม่มีกฎหมาย 2 ฉบับนีช้่วยเหลือ 
ปัญหาของกลุม่หลากหลายทางเพศก็จะยิ่งตกไปอยู่ชายขอบมากขึน้แน่ๆ" ฉันทลกัษณ์ ประเมินผู้
ก่อตัง้กลุม่สะพาน บอกตอ่ด้วยวา่ ถ้าเป็นไปได้อยากให้การเรียกร้องสทิธิตา่งๆ ในวนัสตรีสากล เอา
เร่ืองความหลากหลายทางเพศรวมไปด้วย เน่ืองจากท่ีผ่านมาจะเน้นในเร่ืองสวสัดิการสวสัดิภาพ
ของแรงงานหญิง จริงๆ แล้วมองว่าเป็นเร่ืองเดียวกัน แต่เป็นอะไรท่ีต่างคนต่างท าของใครของมนั 
สว่นหนึ่งเป็นเพราะเครือข่ายผู้หญิงเองต้องการท าประเด็นของตนให้ชัดเจนก่อน ขณะท่ีประเด็น
เร่ืองความหลากหลายทางเพศของผู้หญิง สงัคมยงัไม่ให้ความส าคญัเพราะมองวา่มนัเป็นเร่ืองผิด
วฒันธรรม 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5/
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ท่ีสดุของปัญหาเลยก็คือ กลุม่คนหลากหลายทางเพศไม่รู้วา่ตวัเองมีสทิธิอะไรบ้าง และสิ่ง
ไหนคือการละเมิดเพศของพวกเขา สง่ผลให้เกิดความไม่ตระหนกั อยา่งกรณีของทอมจะโดนสงัคม
ดถูกูเหยียดหยามมาก นบัเป็นการถกูละเมิดสทิธิในขัน้แรกๆ" 

สว่นหนทางสร้างความเทา่เทียมนบัจากนี ้ผู้ ท่ีประสงค์จดทะเบียนคูชี่วิตสาม*กลา่ววา่ คือ
การดนั พ.ร.บ.คู่ชีวิต ส าหรับกลุม่คนหลากหลายทางเพศเข้าสภา โดยท าประชาพิจารณ์ไปแล้ว 4 
ครัง้ เหลอืท่ีรัฐสภาอีกเพียงครัง้เดียว ซึง่ในวนัท่ี 14 มี.ค.นี ้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็จะน าขึน้
ถกบนเวที ซึ่งพวกเราก็หวงัว่าจะส าเร็จคลอดมาเป็นกฎหมายท่ีสร้างความชอบธรรมและรับรอง
สิทธิต่างๆ ให้แก่คนหลากหลายเพศ เช่นเดียวกับท่ีผู้หญิงและผู้ชายทัว่ไปได้รับได้แต่หวงัว่าสงัคม
จะเห็นถึง "ตวัตน" ของ "คนหลากเพศ" และสทิธิของ "ทอม" จะไปถึง "สตรีสากล" ในเร็ววนันี  ้

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4 และคนที่ 5* ได้มีการอธิบายถึงลกัษณะของความ
รักแบบ “เลสเบีย้น” ท่ีมีความคิดเห็นคล้ายคลงึกนัอยา่งมากและได้ให้สมัภาษณ์พร้อมกัน อธิบาย
วา่ เหตเุพราะเป็นกลุม่หญิงรักหญิงท่ีแตกตา่งออกไปจากทอมและดีอ้ยา่งสิน้เชิง หากสาวเลสเบีย้น
คนใดรู้ตวัเองวา่รักเพศเดียวกบัตัง้แตแ่รกถือวา่เป็นเร่ืองดี แตส่ าหรับบางคนท่ีกวา่จะรู้ใจตวัเองบาง
ท่ีมันอาจจะสายเกินไปส าหรับการเผชิญหน้ากบัความจริงในใจของตนเอง การท่ีผู้ หญิงสองคนจะ
รักกนัและเปิดเผยตวัเองตอ่สงัคมเป็นเร่ืองท่ีวา่ยากแล้ว แตก่ารท่ีใครคนใดคนหนึง่มีพนัธะท่ีเรียกว่า 
“ครอบครัว” แล้วนัน้เป็นเร่ืองท่ียากยิ่งกวา่ ซึ่งด้วยโลกของการอ่านและการเขียนน่ีเองท่ีท าให้ทัง้คู่
โคจรมาพบกนั และเกิดเร่ืองราวความรักท่ีต้องตอ่สู้และฝ่าฟันมาด้วยกนัจนได้ลงเอยกนัในท่ีสดุ 

การอธิบายถึงการเร่ิมต้นมีความสัมพันธ์แบบหญิงรักหญิง ซึ่ งน าไปสู่ความ
ต้องการของการใช้ชีวิตคู่และประสงค์ในสิทธิประโยชน์จาก พรบ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*: เราเจอกนัเพราะเขียนหนงัสอืเร่ืองสัน้เลม่เดียวกัน 
เป็นการเขียนแบบรวมเร่ืองสัน้ของหญิงรักหญิงท่ีมีความเป็นอีโรติกอยู่ในนัน้ด้วย ก็เลยรู้จักกัน 
ติดต่อกันในฐานะนกัเขียนด้วยกันเท่านัน้ค่ะ ในตอนนัน้ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้คิดอะไร คุยกันเร่ือง
หนงัสอื เพราะน้องเขาท างานร้านหนงัสอื เขาก็จะได้อ่านหนงัสอืเยอะ ก็สนกุกบัการคยุเร่ืองหนงัสือ 
แล้วในเฟซบุ๊กเขาเป็นคนเขียนไดอาร่ีบ่อย ก็ไปตามอ่าน เราชอบการเขียนของเขา เพราะตอนนัน้
ก าลงัเขียนนิยายอยูด้่วย เราก็เลยสง่ไปให้เขาอ่าน 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*:แตเ่ราคยุกนัผา่นเฟซบุ๊กนะคะ คยุกนัผา่นข้อความ 
ยงัไม่เคยได้เจอกนัตวัเป็นๆ เราก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาเร่ือยๆค่ะ ทัง้เร่ืองของหนงัสือหรือ
ประเด็นทางสงัคม ไม่มีใครจีบใครซึง่หญิงรักหญิงรู้สกึถึงกนัได้ 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*:ตัง้แตต้่น เพราะเขียนเร่ืองสัน้ท่ีส านกัพิมพ์สะพาน 
เป็นส านกัพิมพ์ของหญิงรักหญิงโดยเฉพาะ แตไ่ม่แนว่า่นกัเขียนบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะเป็น
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นักเขียนเฉยๆก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าเป็นหญิงรักหญิง ซึ่งเขาก็ต้องเข้าใจได้หรือไม่ก็ต้องมี
ประสบการณ์มาก่อนอยู่แล้วไม่อยา่งนัน้คงไม่ถึงขัน้เขียนอยา่งนี ้แล้วพอดีมนัเป็นอีโรติกด้วยไงคะ 
มนัเป็นอีโรติกแบบหญิงรักหญิง ถ้าไม่ใช่ก็จะไม่รู้วา่เขียนยงัไงแตต่า่งประทบัใจในกนัและกนั 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*: ตอนท่ีคยุกนั ก็เออผู้หญิงคนนีไ้ม่เหมือนผู้หญิงคน
อ่ืนนะ เวลาท่ีคยุกนัเขาจะมีมุมมองท่ีดีตอ่คนอ่ืน เวลาคยุถึงคนอ่ืนสกัคนเขาก็จะเหมือนเข้าใจชีวิต 
ด้วยความท่ีเขาเป็นอาจารย์ด้วยมัง้ก็เลยเข้าใจคน แล้วก็เหมือนกบัว่าเขาอ่อนโยน คือไม่แข็งกร้าว 
พดูถึงสิง่ใดสิง่หนึง่เขาอาจจะไม่รุนแรง เขาจะเหมือนแบบพดูอยา่งเข้าใจ เห็นความเป็นมนษุย์ของ
คนอ่ืน ไม่มีทีท่าว่าเหยียดคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็เลยท าให้การมองคน วิถีการเข้าใจชีวิตเขา
คล้ายเรานะ คือมนัต้องบอกก่อนวา่ตอนแรกก็คยุกนัไปถกูคอแล้วใช่มัย้ มนัมีความจริงอนัหนึง่ท่ีเรา
ยงัไม่รู้ คือมนัเร่ิมดราม่าแล้วนะ มนัมีความจริงท่ีเราเพิ่งจะรับรู้จากการท่ีเราคยุกนัได้สกัพกัหนึง่ แต่
คือมันไม่ได้นานขนาดนัน้นะ เขาก็บอกเรามาเลยว่าเขามีครอบครัวแล้วนะ มีลกูแล้วนะ ตอนนัน้ก็
ยังไม่ได้เปิดใจว่าชอบกัน มันเร่ิมจะมีความรู้สึกว่าเรารู้สึกดีๆต่อกันแล้ว โดยมีความรู้สึกท่ีต้อง
ตดัสนิใจ 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่  4*:ก็พยายามจะเบรกตัวเอง คือพอรู้ว่าเขามีลูก
สาวนะ มีชีวิตครอบครัวนะ ตายหละ ท าไงวะทีนี ้แตว่า่ใจเรามนัชอบไปแล้วไง ทีนีก็้เลยบอกวา่หรือ
ว่าจะเป็นพี่น้องกัน เป็นเพื่อนคุยกนัไป เหมือนกับพอมนัรู้สกึไปแล้วมนัก็เบรกไม่ได้แล้ว ก็ชอบเขา
ไปแล้ว แตไ่ม่รู้นะวา่ต้องท ายงัไงตอ่ ก็ยงัคยุๆกนัมาเร่ือยๆ แล้วก็เร่ิมๆรู้แล้วแหละวา่ชอบๆกนั 
  ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*: “ก็ตอนท่ีเราบอกไป เราก็คิดว่าตวัน้องเขาจะตดั
ใจ แล้วจริงๆตวัเราก็ไม่ได้ตัง้ใจจะมาถึงขนาดนีเ้ลย เน่ืองจากว่าก็มีครอบครัวแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วไอ้
ความสมัพนัธ์ของครอบครัวอนัก็ไม่ได้ราบร่ืนนะ เพราะว่าเราเพิ่งจะรู้ตวัว่าชอบผู้หญิงก็ตอนท่ีเรา
แต่งงาน ตอนท่ีเรามีลกูแล้วเราถึงรู้ตวัเอง อันเคยชอบผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็เลิกกันเพราะสาเหตุท่ี
แต่งงานมีครอบครัวแล้ว แล้วตอนนัน้ลกูก็ยงัเล็กๆอยู่น่ีแหละค่ะ เป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วย เขาเลย
อยากรักษาความเป็นเพื่อนไว้ ตอนนัน้สามีอันก็ยงัไม่รู้ แต่พอหลงัจากเลิกกับคนนัน้นะคะ เราก็
ตดัสินใจว่าไม่อยากจะปกปิดหรือว่าฝืนตวัเอง หรือว่าถ้าเราอยู่กับสามีก็อยากให้เขารู้ว่าเราเป็น
ยงัไง ก็ท าใจอยูน่าน คิดอยูน่านเหมือนกัน แล้วก็ตดัสนิใจ มนัเสีย่งกบัอะไรหลายอยา่ง แตเ่ราก็ไม่
เลือกท่ีจะฝืน ถ้าเกิดเขารับไม่ได้ก็คือรับไม่ได้ แล้วเราจะได้มาคุยกันว่าจะเอายงัไงต่อไป สู้ รับรู้
ความจริงไปเลยดีกว่า ตอนแรกเขาก็รับไม่ได้นัน่แหละ เขาก็จะคิดว่าเฮ้ยอาจจะชั่ววบู หรือว่าเรา
อาจจะกลับมาเหมือนเดิมได้ อันนีคื้อความคิดท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคนท่ีชอบเพศเดียวกัน
สามารถจะเปลีย่นแปลงได้ หรืออาจจะแคห่ลงใหลไปชัว่วบู ซึง่ไม่ผิดนะบางคนอาจจะเป็นแบบเรา
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ก็ได้ แตบ่างคนไม่ใช่ ดงันัน้ จึงไม่สามารถท่ีจะบอกได้วา่คนนีจ้ะเปลีย่นได้ หรือคนนีจ้ะเปลีย่นไม่ได้
ตลอดไปอะไรอยา่งนีค้ะ่” 

แต่ว่าพอมาเจอน้องเขา ตรงนีม้ันชัดเจนว่าใช่แล้ว มันครั ง้ท่ี 2 แล้ว เลยท าให้อันต้อง
ตดัสนิใจคอ่นข้างหนกักบัตวัเองวา่อะไรกันแนท่ี่มนัใช่สิง่ท่ีเราเป็นอยู ่แล้วก็คิดวา่ถ้าครัง้นีป้ลอ่ยไป
โดยท่ีไม่ท าอะไรให้มันชัดเจนกว่านี ้ ก็เหมือนกับเราเสียโอกาสท่ีจะมีชีวิตแบบท่ีเราต้องการ เลย
ตดัสนิใจคยุกบัสามี ตอนนัน้ก็ใช่วา่เราจะสบายใจ เจ็บปวดเหมือนกนั คือพอรู้วา่เขามีลกูสาวนะ มี
ชีวิตครอบครัวนะ ตายหละ ท าไงวะทีนี ้แตว่า่ใจเรามนัชอบไปแล้วไง ทีนีก็้เลยบอกวา่อนัก็ไม่อยาก
ให้เขารู้สกึไม่ดี ซึง่ตรงนัน้ไม่ใช่เราไม่เข้าใจเขา เราก็คอ่ยๆเคลียร์พูดคยุกนัคะ่วา่ไม่มีปัญหานะ เรา
จะอยู่แบบนีไ้ปก่อนก็ได้นะ ไม่จ าเป็นต้องเลิกกันทันที หรือมันเป็นไปได้มัย้ก็อยู่ด้วยกัน พ่อแม่ก็
ช่วยกนัดแูลลกูไปโดยมีน้องเขาอีกคนหนึ่ง แตม่นัล า้มากเกินไปกับการท่ีครอบครัวเราจะมีสามคน
อะไรอย่างนี ้แค่การท่ีเราชอบเพศเดียวกันมันก็ล า้เกินไปแล้ว เขารับไม่ได้ เขาก็ไม่ยอม แต่เราน่ี
ไม่ได้ต้องการบงัคบัให้เลิกกันหรืออะไร แล้วถ้าจะเลกิกนัอยากเลกิแบบท่ีเขาเข้าใจและไม่เจ็บปวด
กบัมนันกั เขาก็ฝืนอยูพ่กัหนึง่นะ แตก็่คยุกนันัน่แหละวา่เราชอบผู้หญิงนะ 

และก่อนหน้าท่ีจะเจอเค้าก็เคยคุยกับสามีวา่เรานา่จะห่างกนัสกัพกัดีมัย้เพื่อท่ีเรามาดกูนั
ใหม่ เพราะอนัก็อยากดตูวัเองใหม่อีกทีด้วย แล้วส าหรับฝ่ายเขามนัมีเร่ืองศกัด์ิศรีลกูผู้ชายแบบท่ีฝัง
อยู่ในใจคนไทย มันหนักมากส าหรับเขา แต่ในท่ีสุดเขาก็ยอมรับความจริงค่ะ  คือส าหรับอัน
สามารถแยกระหวา่งเร่ืองเขากบัเราซึง่เป็นเร่ืองสว่นตวักบัเร่ืองลกู อนัรู้สกึวา่ตอ่ให้พอ่กบัแม่เลิกกัน
ยงัไงเราก็ดูแลลกูได้ ถ้าเราตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันได้เราก็น่าจะช่วยกันดูแลได้ ไม่ได้มีอะไร
เปลี่ยนไป คิดว่าส าหรับเราสองคนน่าจะคุยกันได้ แต่ว่ามีข้อจ ากัดในความคิดของแต่ละคนไม่
เหมือนกัน และอันก็เขาใจว่ามันไม่ใช่เร่ืองง่ายส าหรับเขาท่ีจะยอมรับในเร่ืองนี ไ้ด้ เราต้อง
เผชิญหน้ากบัความจริง 

ประเด็นด้านอุปสรรคการใช้ชีวิตแบบหญิงรักหญิง 
ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*: เรามองเร่ืองนีว้่ามนัเป็นเร่ืองปกติ คือเป็นปัญหา

ของการหยา่ร้างกนัเหมือนทัว่ไป มนัไม่ได้อยูบ่นฐานท่ีวา่เป็นเพราะเรารักเพศเดียวกนั เดิมทีเร่ิมต้น
ก็คิดวา่มนัจะเป็นปัญหาหรือเปลา่ ลกูเราจะมีปัญหามัย้ สามีเราจะเป็นอยา่งไร กงัวลเร่ืองนัน้มาก 
แตแ่ล้วในจุดหนึง่ท่ีมนัเลยผา่นมาแล้วก็รู้สกึวา่เป็นเร่ืองท่ีทกุคนจะต้องท าความเข้าใจ คนรอบข้างก็
ต้องมีโอกาสท าความเข้าใจด้วย อนัเคยอยูก่บัสภาวะนีม้าแล้ว ท่ีเรารู้ตวัแล้ววา่เราชอบผู้หญิงแต่ก็
ยงัอยู่กับสามีมาได้เกือบสามปี ดงันัน้ ผ่านมาแล้วในช่วงท่ีรู้สกึกังวลกับสถานะตรงนีท่ี้ว่าเราจะ
จัดการกับมันยงัไงดี แล้วพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊ บก็เลยรู้สกึว่าอ้าว! เราไม่เห็นจะต้องปกปอ้งไม่ให้เขา
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ต้องรับรู้กับปัญหาของครอบครัวเราน่ี ถ้าคุณอยู่ในครอบครัวเดียวกัน มันต้องร่วมกันรับรู้ ช่วยกัน
แก้ปัญหา เช่ือว่าถ้ารักกันจริง ถ้าปรารถนาดีต่อกันจริงๆ น่าจะยอมรับปัญหาของอีกฝ่ายหนึ่ง อัน
คิดอยา่งนี ้เพราะการท่ีเราอยูก่บัเขาแล้วเราไม่มีความสขุ ถือวา่เราไม่ให้เกียรติเขาด้วย มนัก็แปลวา่
สามีไม่สามารถท าให้เรามีความสุขได้ แล้วผลมันลงไปท่ีลูกนะ คือมันท าให้เราอยู่กับลูกก็ไม่มี
ความสขุ มนักดดนั อนัก็เลอืกท่ีจะไม่เก็บดีกวา่เพราะวา่มนัไม่มีประโยชน์กบัทกุๆคนเลย ท่ีจริงแล้ว
อาจจะคิดในฝ่ังของเราด้วยนะคะ แตถ้่าคิดในฝ่ังของเขาอาจจะคิดอีกอยา่งหนึง่ก็ได้วา่เราไม่รักเขา 
เราเห็นแก่ตวั แตส่ าหรับเราคิดอีกอยา่งหนึง่ว่าการท่ีจะยืนอยูบ่นความจริงน่ีคือการให้เกียรติเขา น่ี
คือความจริงใจตอ่เขา น่ีคือความรักอีกแบบหนึง่ท่ีอนัมีให้กบัเขามีให้กบัลกู 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่  5*:ใช่ ก็เห็นด้วย เราก็เข้าใจอีกฝ่ังหนึ่ง แล้วเขาก็
อาจจะรู้สกึสญูเสยี วนัหนึง่ครอบครัวฉันไม่เหมือนเดิมคือมันไม่ใช่สามคนพอ่แม่ลกูเหมือนเดิม แต่
มันมีอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเขาไปชอบเพศเดียวกัน เข้ามาเก่ียวข้องด้วยอะไรอย่างนี ้คือการท่ีมีครอบครัว 
แล้วอีกคนไปมีคนอ่ืนก็ท าใจยากพออยู่แล้ว แต่น่ีหันมาชอบเพศเดียวกัน อย่างนีแ้ล้วเขาก็ไม่
สามารถหนัหน้าไปบอกสงัคมได้อย่างเต็มปากเต็มค า แต่จริงๆก็เป็นเร่ืองท่ีรู้สกึได้คือการท่ีวนัหนึง่
คนรักกัน แต่พอหมดรักแล้วไปเจอคนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนีเ้ป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้ 
แล้วมนัก็มีอยูแ่คส่องอยา่งเทา่นัน้ คือจะทนฝืนตวัเองเพื่อรักษาครอบครัวตอ่ไป โดยเสยีสละความ
ต้องการของตวัเองท่ีไม่มีความสขุ แล้วอาจจะท าให้คนท่ีอยู่ด้วยก็ไม่มีความสขุเช่นกัน จะทนอยู่
แบบนัน้หรือว่าจะยอมรับความจริง ยอมพูดความจริงแล้วก็คุยกันให้เข้าใจว่าฉันเป็นแบบนี ้
ต้องการแบบนีอ้ะไรอยา่งนี ้ฉนัไม่สามารถท่ีจะอยูอ่ยา่งนีไ้ด้แล้ว กวา่จะก้าวผา่นมนัไปได้ ไม่ใฃเ่ร่ือง
งา่ยเลย 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*: สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีท าให้เราผ่านมาได้อาจจะเป็น
เพราะเรายอมรับความจริงของตวัเราเอง เราไม่โทษตวัเอง คือเราไม่ทบัถมไม่เหยียบตวัเอง ฉนัผิด
มนษุย์ ฉนัประหลาด ฉนัทิง้ลกูทิง้ผวัอะไรอยา่งนี ้ คือเราไม่เหยียบย ่าตวัเองเพิ่มเข้าไปอีก เพราะเรา
รู้ว่าสิ่งท่ีเราคิดสิ่งท่ีเราตัดสินใจจะท านีม้ันผิดขนาดนัน้หรืเปลา่ เราไม่ได้ตดัสินตวัเอง เร่ืองท่ีเรา
ยอมรับความจริงกับสิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้มันก็มาจากสิ่งท่ีเราท าไปก่อนหน้านี ้เราต้องตดัสินใจท่ีจะชอบ
เขาใช่มัย้ เราเต็มใจท่ีจะยืนอยู่ตรงนีใ้ช่มัย้ ทุกสิ่งท่ีมันสะท้อนกลบัมาก็ยอมรับมนัแค่นัน้เอง ไม่ว่า
มนัจะดีหรือร้ายยงัไง 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*: อย่างเพื่อนท่ีเขาประณามเราอย่างนี ้เราก็เข้าใจ
เพื่อนว่าเขามีชีวิตปกติ มีครอบครัวปกติ ครอบครัวสมบูรณ์ แล้วเขาก็มีค่านิยมอุดมคติแบบคน
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สว่นมากท่ีจะต้องมีสามีภรรยาพอ่แม่ลกูใช่ไหม แล้วเรามาท าแบบนี ้เราก็ต้องยอมให้เขามองวา่เรา
ไม่ปกติ หรือประณามเราก็เข้าใจตรงนัน้ 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*:: อีกอย่างท่ีน่าจะส าคญันะก็คืออนักับปลาไม่ได้
คิดว่าตวัเองท าสิ่งเลว คือรู้ว่าเราผิดนะ รู้ว่าสิ่งท่ีเราท ามนัอาจจะผิด เพียงแต่เราก็ยอมรับวา่เราท า
ผิดได้ทุก ๆ คนก็ท าผิดได้ ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ และไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบท่ีได้รับจากสงัคม
และคนรอบข้าง 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*:: คือในมุมมองของอัน เร่ืองแบบนีม้ันเป็นเร่ืองท่ี
เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เร่ืองท่ีผิดปกติหรือผิดธรรมชาติ แตเ่ป็นเพราะความไม่เข้าใจหรือความรู้ท่ีมีอยู่
น้อยของสงัคมค่ะ มันเลยท าให้เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองท่ีถูกตดัสินวา่ไม่ถูกต้อง ไม่ดีไม่งาม หรือว่าไม่
เป็นธรรมชาติ แต่คิดว่าในบทบาทท่ีอันเป็นอาจารย์ด้วยน่ีมันยิ่งต้องพูดถึงเร่ืองนี ้แล้วกับชีวิตของ
เราถ้าเราเคลียร์มันไม่ได้ เรายืนอยู่บนความจริงตรงนีไ้ม่ได้ เราก็ไม่ควรออกไปสูส่งัคมภายนอก 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งท่ีท่ีอนัอยูคื่อท่ีปัตตานีนีม้นัจะมีความซบัซ้อนของปัญหานีม้าก เน่ืองจากคนใน
พืน้ท่ีสว่นใหญ่ก็เป็นคนมสุลมิด้วย เร่ืองการรักเพศเดียวกนัมันเป็นเร่ืองท่ีผิดหลกัศาสนา เป็นเร่ืองท่ี
ผิดธรรมชาติ ตรงนีเ้ป็นเร่ืองท่ีละเอียดอ่อนมาก แต่โชคดีเพราะท่ีท างานเราเขาเปิดกว้างมาก แล้ว
เขาก็ไม่ได้มีอคติ เพราะถือว่าเป็นเร่ืองสว่นตวัมากกว่า คือหมายถึงเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของคน
ในครอบครัวมากกว่า ถามว่าคนท่ีเขามีอคติมีไหม มี แต่เราก็แค่รับรู้ไป อันท่ีจริงเร่ืองพวกนีม้ันมี
เยอะนะในสงัคมเรา เพียงแตเ่ขาขีเ้กียจท่ีจะมาตอบค าถามก็เลยเงียบดีกวา่ เราเองก็ไม่ได้ตัง้ใจจะ
เปิดหรือจะปิดนะ เราไม่ได้ป่าวประกาศ เราก็ใช้ชีวิตปกติไป ถ้ามีคนมาถามเราก็ตอบค าถามไป 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 4*: ก็อยากให้ก าลงัใจค่ะ เพราะว่ามันไม่ง่ายท่ีจะมี
ชีวิตในแบบท่ีเราต้องการ ในแบบท่ีเราชอบ แบบท่ีเราจะมีความสุขกับมันได้อย่างเต็มท่ี และก็
แน่นอน คนอ่ืนมีข้อจ ากัด สงัคมมีข้อจ ากัด อยู่ท่ีตวัเราเองด้วย ก็อยากให้ก าลงัใจว่าทางออกของ
แตล่ะคนมนัไม่เหมือนกัน แต่ละคนจะเจอทางออกของตวัเองซึง่จะต้องใช้ความอดทน ใช้เวลา แต่
คิดวา่มนัต้องมีทางออกส าหรับทุกคน และไม่ได้มีค าตอบเดียว เราเลอืกท่ีจะไม่เปิดเผยก็ไม่ใช่สิ่งท่ี
ผิด มันก็ท าได้ ในขณะท่ีบางคนอยากเปิดเผยแล้วเปิดเผยออกไป น่ีก็ไม่ใช่สิ่งท่ีผิดเหมือนกัน ก็
อยากให้ก าลงัใจ 

ผู้ประสงค์จดทะเบียนสมรสคนที่ 5*: ก็อยากจะบอกวา่คนข้างนอกท่ีเขารับรู้หรือรับฟัง
เร่ืองเหลา่นี ้รวมทัง้ครอบครัวคนใกล้ชิด คนท่ีท างานหรือเพื่อน ๆ อยากให้เข้าใจเขาด้วยว่ามันก็
ไม่ใช่เร่ืองง่ายเหมือนกันท่ีเขาจะวางตวัได้ถูก เพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะวางตวักับเรายังไง 
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และเราก็ต้องเข้าใจคนข้างนอกด้วย แล้วอยา่เพิ่งรีบร้อน บางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจแต่แรก มนัต้อง
อาศยัการพดูคยุสือ่สารกนั ไม่ใช่มองแคว่า่สงัคมมนัแย ่มนัไม่ให้โอกาสฉนัอะไรอยา่งนี  ้

ผู้สมรสคนท่ี 4 และ 5 ประสงค์จดทะเบียน ล้วนมีความคาดหวงัในเร่ืองของกฎหมายเร่ือง
ของรัฐท่ีจะมาดแูลคนท่ีรักเพศเดียวกัน คือสทิธิทกุอยา่งท่ีมนัเก่ียวข้องกบัการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนีม้ัน
ไม่มีอะไรมาปกปอ้งชีวิตคูข่องคนรักเพศเดียวกันเลยอยากให้สงัคมช่วยกันผลกัดนัให้มันเทา่เทียม 
คือเราไม่ต้องยกหญิงรักหญิง ชายรักชายให้มนัดแูตกตา่ง แตใ่ห้มนัเหมือนมนุษย์คูรั่กหญิงชายแล้ว
ก็มีสทิธิเหมือนๆกนั คือความรักมนัมีกนัสองคน ไม่จ าเป็นต้องแบง่เพศวา่เป็นเพศไหนเลย ถ้ามานัง่
จ าแนกเพศจะปวดหวัมากเพราะจริงๆแล้ว gender (เพศภาวะ) ต่างๆเยอะมาก ดงันัน้ คนทุกคน
เม่ือมีความรักตอ่กนัแล้วก็ควรท่ีจะสามารถมีคูไ่ด้อยา่งเทา่เทียมเหมือนกนั 

จากการศกึษาดงักลา่วจะเห็นได้ชดัเจนวา่ ความจ าเป็นของกฎหมายดงักลา่วมีอิทธิพลต่อ
การด ารงชีวิตประจ าวนัของกลุม่คนดงักลา่วอยา่งมากและมิใช่จ านวนน้อย ซึง่การด าเนินการขอใช้
สิทธิประโยชน์ดงักลา่วมิได้ร้องขอมากเกินกว่าคู่สมรสชายหญิงต่างเพศ หากแต่ขอประโยชน์ใน
ระดบัเทียบเทา่ตามหลกัแนวคิดของกฎหมายการสมรสของหลายประเทศก็เป็นเช่นเดียวกนั 
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ตารางภาคผนวก 1  แสดงข้อมลูเพิ่มเติมของกลุม่ตผัู้ให้ข้อมลูส าคญั 
 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพศสภาพ อายุ การศึกษา องค์การที่ผลักดัน 
บุคคลริเร่ิมผลักดัน        
1.เดน่ดวง* ชายรักชาย 58 ปริญญาโท กลุม่เกย์เมืองไทย* 

2.เดน่วดี* หญิงรักหญิง 55 ปริญญาตรี กลุม่หญิงรักหญิงไทย* 
ตัวแทนกลุ่มองค์กร
ที่สนับสนุน  

    

1.องค์การด้าน
กฎหมาย 

ผู้ชาย 47 ปริญญาโท ศาลปกครอง 

2.องค์กรด้านสทิธิ ทอม 49 ปริญญาโท ส านกัคณะกรรมการสทิธิ 

3.องค์กรระหวา่ง
ประเทศ  

ผู้หญิง 50 ปริญญาตรี ส านกังานสหประชาชาติ 

ผู้มีอ านาจพจิารณา
กฎหมาย 

    

1.อดีตกรรมาธิการ ผู้ชาย 55 ปริญญาโท สภาผู้แทนราษฎร 

2.อดีตสมาชิกสภา  
ผู้แทนฯ 

ผู้ชาย 60 ปริญญาโท สภาผู้แทนราษฎร 

นักวิชาการ     
1.สงัคมศาสตร์คนท่ี 1 ชายรักชาย 40 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 
2.สงัคมศาสตร์คนท่ี 2 ผู้หญิง 63 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 
3.นิติศาสตร์คนท่ี1 ผู้ชาย 58 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัเอกชน 

4.นิติศาสตร์คนท่ี2 ผู้หญิง 49 ปริญญาเอก  

5.ด้านรัฐศาสตร์ ผู้ชาย 59 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 

6.ด้านสทิธิมนษุยชน ผู้หญิง 39 ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัของรัฐบาล 
แพทย์     
1.แพทย์ ผู้ชาย 36 ปริญญาโท โรงพยาบาลของรัฐบาล 
2.จิตแพทย์ ผู้หญิง 42 ปริญญาตรี โรงพยาบาลของรัฐบาล 
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ตารางภาคผนวก   (ตอ่)    
     
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เพศสภาพ อายุ การศึกษา องค์การที่ผลักดัน 
ผู้รักเพศเดียวกันที
ประสงค์จดทะเบียน 

    

กลุม่ท่ี 1 จ านวน 5 ราย ชายรักชาย 25-55 ปริญญาตรี  
กลุม่ท่ี 2 จ านวน 5 ราย หญิงรักหญิง 20-50 ปริญญาตรี  

 
ตารางแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของกลุม่ตผัู้ให้ข้อมูลส าคญัอธิบายถึงรายละเอียดเพิ่มเติมทาง

เพศสภาพ อาย ุการศกึษา และองค์กรท่ีผลกัดนัหรือองค์กรท่ีผู้ให้ข้อมลูปฏิบติังาน 
 
ตารางภาคผนวก 2  แสดงการเปรียบเทียบทศันะตอ่กฎหมายการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั

ของผู้ ริเร่ิมการผลกัดนัร่าง พรบ.การจดทะเบียนคูชี่วิต จ านวน 25 คน 
 
ประเด็นทัศนะ ความเหมือน/คล้ายคลึงกัน ความแตกต่างกัน 

1. ความจ าเป็นทางคุณธรรม 
สังคมและเศรษฐกิจ  

การแตง่งานตามกฎหมายของคน
เพศเดียวกนัจะมีประโยชน์ตอ่
สงัคมและเศรษฐกิจ กฎหมายท่ีดี
จึงไมค่วรกีดกนั 

การสมรสของคนรักเพศ
เดียวกนั หญิงรักหญิงจะมี
ปัญหาการยอมรับทางสงัคม
น้อยกวา่ชายรักชาย 

2. ความพร้อมในการประกาศใช้   
3. ทัศนะต่อการขับเคล่ือน/ผลักดนั สงัคมไทยปัจจบุนัเปิดกว้าง 

กวา่ในอดีตมาก 

ฝ่ายพจิารณกฎหมายมีทัง้
เห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วย 

4. การยอมรับจากสาธารณชน การยอมรับในสงัคมมีมากกว่า
การยอมรับในระดบัครอบครัว 

หญิงรักหญิงสงัคมมี 
การมองในเชิงบวกสงูกวา่
ชายรักชาย 

5. ความจริงจังของภาครัฐในการน า
กฎหมายมาใช้จริง 

รัฐให้ความส าคญัตอ่การ
พจิารณากฎหมาคูชี่วติยงัไมม่าก
เท่าท่ีควร 

บริบททางกฎหมายของรัฐ
ไทยตา่งกบัตา่งประเทศ 

 
แหล่งที่มา: พฒันาโดยผู้ศกึษา



 

ประวัติผู้ เขียน 

ช่ือ นามสกุล    นายบารมี พานิช 

ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวิทยาการสงัคมศาสตร์ 
วิชาเอกการจดัการทรัพยากรทางสงัคมและวฒันธรรม 
วิทยาลยัสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ปีท่ีส าเร็จการศกึษา 2555 

ที่อยู่ปัจจุบัน คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม ชัน้ 16 -17  
อาคารนวมินทราธิราช สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์  เลขท่ี 118   ถ.เสรีไทย  แขวงคลองจัน่    
เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240 
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