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การอภิปรายเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณและตนแบบในการพัฒนากฎหมายคูชีวิต/การสมรสของ 
บุคคลเพศเดียวกัน 

ผูดําเนินรายการ (ดร.เสรี นนทสูติ ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวย 
สิทธิมนุษยชน) สืบเนื่องจากการท่ีประเทศไทยอยูระหวางการผลักดันรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต  
พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหนวยงานเจาภาพหลัก จึงจัดการอภิปรายฯ ข้ึน เพ่ือรับฟงประสบการณ
และตนแบบท่ีดีของประเทศตางๆ ในการพัฒนากฎหมายคูชีวิต/การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน  
โดยในเบื้องตนไดกําหนดประเด็นอภิปรายฯ ไว ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) ความเปนมาและพัฒนาการของกฎหมาย
คูชีวิต/การสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในแตละประเทศ (๒) รูปแบบกฎหมายคูชีวิต/การสมรสของบุคคล 
เพศเดียวกันในแตละประเทศ (๓) มาตรการสรางความตระหนักตอสาธารณชนในประเด็นความเทาเทียมและ 
ความหลากหลายทางเพศ 
 ฟนแลนด (H.E.Mrs.Satu Suikkar i-Kleve เอกอัครราชทูตฟนแลนดประจําประเทศไทย) ยินดีกับ

ประเทศไทยตอการพัฒนากฎหมายนี้ ซ่ึงจะเปนประเทศแรก 
ในภูมิภาคอาเซียนสําหรับฟนแลนดนั้น การรางกฎหมายคูชีวิต/
การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน เริ่มตนในป ๒๐๐๑ ในรูปแบบ
ของกฎหมายคูชีวิต (Civil Partnership Law) ซ่ึงอนุญาตเฉพาะ
บุคคลเพศเดียวกันเทานั้น จากนั้น ไดมีการเคลื่อนไหวในสังคม 
โดยนักรณรงค นักการเมือง และสื่อมวลชนตางๆ เพ่ือใหเกิด 
ความเทาเทียมกันในการแตงงาน นอกจากนั้น ระบบรัฐสภา 
ของฟนแลนดไดเริ่มใชกระบวนการใหประชาชนเปนผูริเริ่ม  

(Citizen Initiative) ในการจัดทําขอเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม โดยประชาชนสามารถลงนาม 
๕๐,๐๐๐ รายชื่อ เพ่ือนําเสนอ เรื่องตางๆ ไปยังรัฐสภาได ซ่ึงในประเด็นความเทาเทียมในการแตงงานนั้น  
มีความพิเศษตรงท่ีสามารถรวบรวมรายชื่อไดถึง ๙๐,๐๐๐ รายชื่อในหนึ่งวัน ทําใหเรื่องนี้ถูกเสนอเขาสูรัฐสภา
โดยเร็ว แตเนื่องจากมีการโตแยงกันยาวนานในรัฐสภา ขอเสนอดังกลาวจึงไดรับความเห็นชอบเม่ือป ๒๐๑๔  
และเนื่องจากตองมีการแกไขกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของดวย จึงทําใหกฎหมายการสมรสท่ีเทาเทียมกัน 
สําหรับบุคคลทุกเพศสามารถบังคับใชไดจริงในป ๒๐๑๗   
 

     /จากพัฒนา... 



๒ 
 

 จากพัฒนาการกฎหมายการสมรสของฟนแลนดท่ีกลาวมาขางตน สามารถตั้งขอสังเกตไดดังนี้  
 (๑) กระบวนการหารือกับสาธารณชน (Public Debate) เปนกระบวนการท่ีมีสวนสําคัญทําใหเกิด
ความสําเร็จ เนื่องจากมีการหารือรวมกันในสังคมอยางกวางขวางมาเปนระยะเวลากวา ๑๐ ป จึงทําใหเกิด
กระบวนการเรียนรูรวมกัน จากประเด็นท่ีคนท่ัวไปไมทราบ หรือ 
ไมตระหนัก กลายเปนประเด็นท่ีสาธารณชนใหความสนใจ  
จนทําใหเกิดการยอมรับจากประชากรกวารอยละ ๗๐ ของประเทศ 
ซ่ึงสนับสนุนกฎหมายนี้ใหกาวตอไป  
 (๒) ในมิติทางศาสนา ถึงแมวาฟนแลนดจะเปนประเทศ 
ท่ีประชากรนับถือศาสนาคริสตจํานวนมาก แตผูนําทางศาสนา 
ก็ในการสนับสนุนกฎหมายนี้ โดยมองวาเปนเรื่องการรับรองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ซ่ึงเปนแกนพ้ืนฐานของศาสนาคริสต   
   (๓) การเคลื่อนไหวทางสังคมเปนเรื่องสําคัญ เนื่องจาก
ภาคประชาสังคมของฟนแลนดมีความเขมแข็งในการผลักดันประเด็นนี้จนทําใหนักการเมืองเห็นดวยกับเรื่องนี้ได  

สําหรับสหภาพยุโรปนั้น ไมมีขอตกลงรวมกันในประเด็นนี้ จึงเปนเรื่องภายในของสมาชิกแตละประเทศ 
วาจะดําเนินการอยางไร อยางไรก็ตาม โดยท่ัวไปสมาชิกสหภาพยุโรปใหการสนับสนุนสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศ การขจัดการเลือกปฏิบัติ การเคารพกับสิทธิสวบุคคล ฯลฯ อยูแลว สวนมากจึงสนับสนุน
การจัดทํากฎหมายคูชีวิต/การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน (ปจจุบันมี ๑๓ประเทศ ท่ียอมรับการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกัน ในขณะท่ีอีก ๙ ประเทศ ยังไมใหการยอมรับ)  
 แคนาดา (H.E. Mrs. Donica Pottie  เอกอัครราชทูตแคนาดาประจําประเทศไทย) พัฒนาการ
ของแคนาดาจะแตกตางจากฟนแลนด เนื่องจากมีการตอสูมายาวนานกวา ๒๕ ป จนกระท่ังป ๑๙๙๙  
รัฐสภาประกาศชัดเจนวาไมมีวันท่ีจะเห็นชอบกับการอนุญาตใหบุคคลเพศเดียวกันสมรสกัน จากนั้น  

กลุ มบุคคล ท่ี มีความหลากหลายทางเพศจึ ง ได เริ่ มออกมา 
เรียกรองสิทธิในการกอตั้งครอบครัวอยางจริงจัง โดยเริ่มจากการ 
สรางการยอมรับจากระดับรัฐ (จังหวัด) มาสูระดับประเทศ  
(รัฐบาลกลาง) ท้ังนี้ ขณะดียวกันไดมีกลุมประชาชนดําเนินการ 
ฟองศาลตั้งแตศาลชั้นตนไปจนถึงศาลฎีกาเพ่ือขอใหศาลยอมรับ
การสมรสของคนเพศเดียวกัน โดยต้ังคําถามตอศาล ๓ ประเด็น 
คือ (๑)  กฎหมายการสมรสจะถือว า ใหสิทธิ เ พียงพอแล ว 
กับประชาชนไดอย างไรในเ ม่ือยั ง มีขอยกเวนสํ าหรับ คู รั ก 

เพศเดียวกัน (๒) เปนไปไดหรือไมท่ีศาลจะรับรองสิทธิในการเปนผูปกครองและการรับบุตรบุญธรรม  
(๓) ผูนําทางศาสนาจะถูกบังคับใหประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสําหรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันหรือไม 
ในท่ีสุด เม่ือป ๒๐๐๕ ศาลฎีกาไดมีคําพิพากษารับรองใหมีการสมรสของคนเพศเดียวกัน โดยพิจารณา 
บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเทาเทียมกัน จนนํามาสูการออกกฎหมายรับรองใหบุคคลเพศเดียวกัน
สามารถท่ีจะทําการสมรสกันได ในระดับสหพันธรัฐ ซ่ีงรวมถึงการอนุญาตใหจดทะเบียนรับเด็ก 
เปนบุตรบุญธรรมได ท้ังนี้ ขอสังเกตประการหนึ่งจากพัฒนาการดังกลาว คือ บทบาทการสนับสนุนของผูนํา 
เนื่องจากบางหวงเวลา กลุมนักการเมืองท่ีเขามามีอํานาจก็ไมใหการสนับสนุนสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมี 
ความหลากหลายทางเพศ แตดวยความท่ีผูนําในขณะนั้นถูกสงเสริมโดยภาคประชาสังคม จึงทําใหสามารถ

     /ผลักดัน... 



๓ 
 

ผลักดันประเด็นความเทาเทียมกันในการสมรสได ซ่ึงโดยภาพรวม ณ ขณะนี้ รัฐบาลแคนาดาคอนขางเปดกวาง
ในการรับรองสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
 เม็กซิโก (H.E. Jaime Nualart เอกอัครราชทูตเม็กซิโก
ประจําประเทศไทย) รัฐธรรมนูญฯ เม็กซิโก ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ 
การตอตานการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ท้ังในเรื่องเพศสภาพ อายุ 
ความพิการ มุมมองทางการเมือง ฯลฯ เนื่องจากการเลือกปฏิบัติเปนการ 
ละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษย ตอมาในป ๒๐๐๖ สภานิติบัญญัติของ
เม็กซิโกไดออกกฎหมายรับรองการหามเลือกปฏิบัติตอพลเมือง  
ซ่ึงรวมถึงการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางทางเพศ 
เพ่ือปองกันไมใหประชาชนถูกละเมิด อยางไรก็ตาม เนื่องจาก 
ในประเทศเม็กซิโก รัฐแตละรัฐมีสภาของตนเองท่ีจะทําการออกกฎหมายได ประกอบกับการแตงงาน 
ตามกฎหมายไมเก่ียวของกับการแตงงานทางศาสนา จึงเริ่มมีการออกกฎหมายใหสิทธิของคนเพศเดียวกัน 
ในการสมรสในระดับรัฐ โดยเริ่มจากรัฐบาลทองถ่ินของรัฐ Mexico city ซ่ึงไดรับรองการจดทะเบียนสมรส 
ของคนเพศเดียวกัน และตอมารัฐอ่ืนๆ จึงไดดําเนินการตาม (๑๓ รัฐจาก ๓๒ รัฐในเม็กซิโกไดรับรองการสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกัน ในขณะท่ีบางรัฐใหการรับรองการอยูรวมกัน) อยางไรก็ตาม เนื่องจากการทํางานของ
ภาคประชาสังคมของเม็กซิโกมีความเขมแข็ง จึงมีการฟองรองจนทําใหในป ๒๐๐๙ ศาลสูงของเม็กซิโก 
ไดมีคําสั่งใหออกกฎหมายกลางเก่ียวกับการสมรสของคนเพศเดียวกันเปนครั้งแรกในทวีปละตินอเมริกา  
ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดมีการเริ่มใชจริงในเดือนมีนาคม ๒๐๑๐ โดยเริ่มบังคับใชจาก Mexico City แตก็ยังมี 
การปรับแกกฎหมายเรื่อยมา โดยประธานาธิบดีเม็กซิโกไดเรียกรองใหคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
แกกฎหมายมากกวา ๗๐๐ ครั้ง รวมท้ังไดสงจดหมายกวา ๔๐,๐๐๐ ฉบับ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นสาธารณชน 
เก่ียวกับกฎหมายฉบับนี้ และภาคประชาสังคมไดมีการยื่นฟองตอศาลวากฎหมายบางฉบับมีการเลือกปฏิบัต ิ
ซ่ึงขัดตอหลักการของรัฐธรรมนูญฯ สงผลใหรัฐตางๆ จะตองแกกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป ดังนั้น สําหรับ
เม็กซิโก คําตัดสินของศาลจึงมีบทบาทสําคัญในการฟองรองหนวยงานตางๆ จนทําใหเกิดการรับรองสิทธิ 
ของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  

แอฟริกาใต (H.E. Mr. Geoff Doidge เอกอัครราชทูตแอฟริกาใตประจําประเทศไทย) แอฟริกาใต
มีประวัติศาสตรการตอสูเรียกรองสิทธิและความเสมอภาคท่ียาวนาน โดยในป ๑๙๙๖ ไดมีการยกรางกฎหมาย
สิทธิพลเมืองในแอฟริกาใต ซ่ึงครอบคลุมถึงสิทธิเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศไวอยางชัดเจน แตรัฐสภา 

ในขณะนั้นมีความลาหลัง ในทางปฏิบัติจึงยังมีปญหา รวมท้ัง 
ขาดความชัดเจน อยางไรก็ตาม องคกรฝายตุลาการ หรือ  
ศาลของประเทศแอฟริกาใตคอนขางมีความกาวหนาจึงได 
ตีความใหการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันสามารถดําเนินการได 
โดยวางหลักกฎหมายและสรางความชัดเจนใหกับการสมรส 
ของบุคคลเพศเดียวกัน รวมถึงสถานะทางการเงินของบุคคล 
เพศเดียวกันท่ีสมรสกันดวย ดังนั้น จากประสบการณในฐานะ 
ท่ีเคยเปนสมาชิกรัฐสภา มองวาสิ่งท่ีจะเปนประโยชนตอประเทศไทย 

คือ การท่ีรัฐสภาใหภาคประชาสังคม หรือ ภาคประชาชนท่ีผลักดันเรื่องนี้เขาไปมีสวนรวม หรือการยื่นฟองตอศาล 
เพ่ือใหศาลรับทราบวารัฐสภาไมออกกฎหมายในเวลาท่ีกําหนด ศาลจะไดเปนผูออกกฎหมาย หรือกําหนด
กฎเกณฑตางๆ ดวยตนเอง ไมวาจะเปนเรื่องการแตงงานของเพศเดียวกัน การจางงานท่ีไมเปนธรรม ฯลฯ 

     /เพราะบางครั้ง... 
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เพราะบางครั้งรัฐบาลอยากชวยแตไมมีแรงขับ หรือแรงจูงใจในมิติตางๆ โดยสวนตัวเชื่อวาการโนวนาม หรือ 
การสรางแรงจูงใจจากภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน จะสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงอนุรักษนิยม 
รวมท้ังวัฒนธรรมแบบเดิมของผูนําชุมชน หรือผูนําศาสนาได ในการนี้ ภาคประชาสังคมจึงตองมีความเขมแข็งมาก  
ถึงแมวาในพ้ืนท่ีหางไกล หรือ ประชาชนท่ีนับคือศาสนาคริสต หรือมุสลิม จะเปนกลุมท่ีอาจจะโนมนาวยาก  
แตก็จะตองทําการโนมนาวตอไป ซ่ึงอาจเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลา เนื่องจากการผลักดันจากกาวเล็กๆ 
สามารถสงผลไปเปนเรื่องท่ียิ่งใหญได 

ออสเตรเลีย (Mr. Mark Warnock เลขานุการโท 
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเ ลียประจําประเทศไทย)  
ในทางปฏิบัติ ออสเตรเลียดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติ แมวาจะมี 
ความแตกตางในอัตตลักษณทางเพศ เพศวิ ถี ฯลฯ สําหรับ 
การอภิปรายในวันนี้ ขอแบงเปน ๓ ประเด็น ดังนี้ (๑) พัฒนาการ
ในการบัญญัติกฎหมายสมรสเพศเดียวกันของออสเตรเลีย  
ในป ๒๐๑๖ ออสเตรเลียมีการลงคะแนนเสียงวาชาวออสเตรเลีย
ท้ังประเทศควรจะมีโอกาสพิจารณาประเด็นการแตงงานของ
บุคคลเพศเดียวกัน ตอมาในเดือนสิงหาคม ๒๐๑๗ รัฐบาลออสเตรเลียไดมีการทําสํารวจ (วิธีการสมัครใจ)  
วาควรอนุญาตใหบุคคลเพศเดียวกันแตงงานกันไดหรือไม ซ่ึงผลของการสํารวจพบวาประชากร ๑๒.๗ ลานคน 
ซ่ึงมากกวารอยละ ๘๐ ของประชากรท่ีมีสิทธิในเลือกตั้ง เห็นดวยกับการอนุญาตใหคนเพศเดียวกันแตงงานกันได  
และในจํานวนนี้ รอยละ ๖๑.๖๖ เห็นชอบตอการแกไขกฎหมายท้ังหมดเพ่ือรับรองสิทธิในการแตงงาน 
ของบุคคลเพศเดียวกัน หลังจากนั้น รัฐสภาไดดําเนินการพัฒนากฎหมายการแตงงานของบุคลลเพศเดียวกัน 
โดยมีการปรับแกนิยามของคําวา “แตงงาน” เปน “การสมรสกันของบุคคลสองคน” การรับรองการแตงงาน
ของบุคคลเพศเดียวกันท่ีดําเนินการนอกออสเตรเลีย การจัดพิธีการแตงงานตามศาสนา สิทธิท่ีจะปฏิเสธ 
การทําพิธีของผูนําศาสนา ฯลฯ รวมท้ังมีการแกไขคําท่ีใชในกฎหมาย หรือฟอรมเอกสารตางๆ ดวย ปจจุบัน
กฎหมายฉบับนี้ไดประกาศใชมากวา ๖ เดือนแลว มีคูรักเพศเดียวกันมาจดทะเบียนสมรสแลวกวา ๒,๕๐๐ คู 
นอกจากนั ้น ขณะนี้คู สมรสเพศเดียวกันสามารถขอวีซาในรูปแบบของคูสมรสไดแลวดวย (๒) เสรีภาพ 
ในการนับถือศาสนา ประเด็นนี้มีการโตแยงกันมากในออสเตรเลีย โดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ไดอยางเสรีโดยไมมีการแทรกแซง อยางไรก็ตาม ในกฎหมายเก่ียวกับการการสมรสของคนเพศเดียวกัน 
ไดมีการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในการประกอบพิธีแตงงานทางศาสนา (๓) การบังคับใชกฎหมาย  
รัฐบาลทํางานอยางเต็มท่ีในการปรับแกกฎหมายเพ่ือใหสิทธินี้สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง โดยรัฐบาลกลาง 
ไดทํางานใกลชิดกับเครือรัฐตางๆ ในออสเตรเลีย เพ่ือใหสามารถจดทะเบียนสมรสใหกับกลุมบุคคลท่ีมี 
ความหลากหลายทางเพศได โดยปรับปรุงแบบฟอรมการจดทะเบียนสมรส เชน ตัดคําวา “สามีภรรยา” และ
เปลี่ยนเปนคําวา “คูสมรส” แทน เพ่ือใหสอดรับกับการสมรสของคนเพศเดียวกัน    

ผูดําเนินรายการ (ดร.เสรี นนทสูติ ผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการ 
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน) (๑) ชื่นชมประเทศไทย 
ท่ี มีบทบาทในฐานะผูนําภูมิภาคอาเซียนในการเคลื่อนไหวในเรื่อง 
การสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
อยางจริงจัง อยางไรก็ตาม ควรดําเนินการอยางเปนระบบ เนื่องจากมีความสัมพันธ
กับหลายประเด็น เชน เด็ก ผูหญิง คนพิการ แรงงานตางดาว ผูตองขัง เชื้อชาติ 

           /การเมือง... 
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การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ (๒) เสนอใหประเทศไทยไปรวมแลกเปลี่ยนประสบการณใหกับประเทศเพ่ือนบาน 
ในอาเซียนดวย เนื่องจากปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอบทท่ี ๒ ไดรับรองความเสมอภาคและ 
เทาเทียมของบุคคลทุกคน (๓) จากประสบการณของประเทศตางๆ จะเห็นไดวามีการไปฟองตอศาลเพ่ือใหเกิด
การเคลื่อนไหวจนออกกฎหมายได ดังนั้น ควรเชื่อมโยงความรูความเขาใจกับองคกรตุลาการดวย 

กาวตอไปของประเทศไทย : รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. 
คุณปติกาญจน  สิทธิ เดช อธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ  
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง
ยุติธรรม ซ่ึงมีหนาท่ีหลักในการสงเสริม คุมครอง และสรางหลักประกัน
สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สําหรับการจัดทํารางพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. นั้น เริ่มตนข้ึนเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เนื่ อ งจาก เ กิดกรณี ท่ี คู ช ายรั กชายต องการจดทะเบียนสมรส  
แตหนวยงานของรัฐไมใหจดทะเบียน จึงไดไปรองเรียนตอรัฐสภา 
ซ่ึ งหลั งจากรัฐสภาได รับ เรื่องรอง เรียนแลว  ก็ ไดมอบหมายให 
กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พิจารณาศึกษาเพ่ือหาแนวทางแกไข เนื่องจากเก่ียวของกับ
ภารกิจของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ คือ การสรางหลักประกันข้ันพ้ืนฐานดานสิทธิมนุษยชน จึงนํามาสู 
การจัดทํารางกฎหมายข้ึน เรียกวา “รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ….” จากการสนับสนุนของ
ทานวิรัตน กัลยาศิริ และพลตํารวจเอกวิรุฬห พ้ืนแสน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และกรรมาธิการกฎหมาย 
การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน ณ ขณะนั้น รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. ฉบับแรก  
มีท้ังหมด ๑๕ มาตรา โดยระบุถึงการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของกลุมเพศทางเลือก เนื่องจากมองวาปจจุบัน 
มีคูชีวิตเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใชชีวิตรวมกันตามปกติ แตสถานภาพของคูชีวิตไมมีกฎหมายรับรอง จึงทําให
บุคคลเหลานี้ไมไดรับรองตามกฎหมาย รวมท้ังในเรื่องสิทธิและหนาท่ีอันพึงมีพึงได ซ่ึงขัดกับหลักการ 
สิทธิมนุษยชนซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ตอมาไดมีพัฒนาและปรับปรุงแกไข 
รางพระราชบัญญัติฯ เพ่ิมเติมเปน ๖๓ มาตรา เพ่ือใหมีเนื้อหาสมบูรณมากยิ่งข้ึน โดยท่ีผานมากรมคุมครองสิทธิ 
และเสรีภาพไดดําเนินการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ ตามกระบวนการเสนอกฎหมายจนถึงชั้นคณะกรรมการ 
พัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงคณะกรรมการฯ ไดมีขอคิดเห็นใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณา
ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ เปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม ฯลฯ  

สําหรับสถานะของรางพระราชบัญญัติฯ ในปจจุบันนั้น กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพไดรวมกับ 
ภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของปรับแกท้ังในสวนของกระบวนการ และเนื้อหารางพระราชบัญญัติฯ ตามท่ี
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเสนอเรียบรอยแลว หลังจากนี้ จะสงรางพระราชบัญญัติฯ 
เขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม หากเห็นชอบก็จะไดสง 
รางพระราชบัญญัติฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพิจารณา ซ่ึงหากเห็นชอบ จะไดดําเนินการ 
สงรางพระราชบัญญัติฯ ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ในหลักการ จะสงตอไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาในรายละเอียด จากนั้นจะสง 
รางพระราชบัญญัติฯ (ฉบับปรับแกโดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) กลับมายังคณะรัฐมนตร ี
เพ่ือพิจารณาเสนอตามกระบวนการเสนอกฎหมายไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติเพ่ือดําเนินการตอไปจนสิ้นสุด
กระบวนการ  

     /คุณกิตตนิันท... 
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คุณกิตตินันท  ธรมธัช นายกสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย 
ขอบคุณกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพท่ีใหเกียรติเชิญเขารวมเปน
คณะอนุกรรมการจัดทํารางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต 
พ.ศ. .... โดยไดยกรางกฎหมายจากการพิจารณาถึงความตองการ 
ของบุคคล ๒ คนท่ีเปนคูชีวิตกันเปนหลัก จากนั้นจึงได พิจารณา 
ถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนเพ่ือใหเปนไปตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย 
กลาวคือ สิทธิในการกอตั้งครอบครัวซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ 
บุคคลทุกคน ไมจํากัดวาบุคคลเหลานั้นจะมีอัตลักษณทางเพศ 

เปนเชนใด ดังนั้น ในกรณีบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศไดใชชีวิตรวมกันอยางครอบครัวท่ัวไป แตไมมี
กฎหมายรับรองสถานะเหมือนบุคคลท่ัวไป ทําใหบุคคลเหลานี้ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายอันเปนสิทธิ
พึงมีพึงได รัฐจึงสมควรใหมีกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลเหลานี้ ประกอบกับใหความคุมครองสิทธิท้ังหลาย 
ท่ีสืบเนื่องจากครอบครัวดังกลาว รางพระราชบัญญัติฯ ฉบับปจจุบัน ประกอบดวย ๘ หมวด ไดแก  

หมวด ๑ การจดทะเบียนคูชีวิต 
หมวด ๒ ความสัมพันธระหวางคูชีวิต 
หมวด ๓ สิทธิของครอบครัว เชน ประเด็นบุตรบุญธรรม เพศสภาพ (ตัดคําวา “โดยกําเนิด”) 
หมวด ๔ ทรัพยสินคูชีวิต โดยเทียบเคียงกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
หมวด ๕ ความเปนโมฆะของการจดทะเบียนคูชีวิต 
หมวด ๖ การสิ้นสุดของการเปนคูชีวิต 
หมวด ๗ มรดก 
หมวด ๘ การจดทะเบียนคูชีวิตท่ีองคประกอบตางประเทศ  
คณะอนุกรรมการฯ พยายามรางพระราชบัญญัติฯ ใหครอบคลุมสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนครอบครัว

ใหมากท่ีสุด และไมเห็นดวยกับการใชคําวา “กลุมเปราะบาง กลุมชายขอบ กลุมคนพิเศษ” กับกลุมบุคคลท่ีมี 
ความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากกลุมนี้เปนบุคคลท่ัวไปเชนเดียวกับกลุมบุคคลอ่ืนๆ จึงไมควรถูกลด  
หรือ เพ่ิมสถานะแตอยางใด ท้ังนี้ ในอนาคตหากรางพระราชบัญญัติฯ มีผลใชบังคับจะสามารถนําไปตอยอด 
กับพระราชบัญญัติอ่ืนๆ ตอไปได อยางไรก็ดี ขอหวงกังวล ณ ขณะนี้ คือ กระบวนการขับเคลื่อนรางพระราชบัญญัติฯ  
ตองสามารถดําเนินการไดอยางรวดเรว็ สั้น และบรรลุกระบวนการ  

ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ อดีตประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในความเห็นสวนตัว มองวา
ประเทศไทยมีความกาวหนาในเรื่องการรับรองสิทธิมนุษยชนของ 
กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศมากข้ึน การท่ีกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพมีความพยายามในการจัดทํารางพระราชบัญญัต ิ
การจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... ถือวาเปนเรื่องท่ีดี และเปนการทําหนาท่ี 
ในฐานะของรัฐ อยางไรก็ตาม ขอเรียนวาไมใช เพียงรัฐเทานั้น 
ท่ีมีหนาท่ีเคารพ (Respect) คุมครอง (Protect) และปฏิบัติ (Fulfill) 
ตามหลักสิทธิมนุษยชน แตภาคเอกชน เชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ก็ตองปฏิบัติตามหลักการดังกลาว
ดวยเชนกัน  

 

     /สนธิสัญญา... 



๗ 
 

สนธิสัญญาหลักดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในกรอบสหประชาชาติมีจํานวน ๙ ฉบับ 
โดยอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) นั้น มีความเก่ียวของกับสิทธิของกลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศดวย เพียงแตเนื้อหาของอนุสัญญาฯ มีการจํากัดสิทธิใหแกบุคคล ๒ เพศ คือ  
หญิงและชายเทานั้น ซ่ึงมีความลาสมัย และขัดกับแนวคิดของบุคคลในยุคปจจุบันท่ีมีมุมมองเปดกวาง 
ทางดานเพศแลว เชนเดียวกับทฤษฎทีางดานสังคมศาสตร ซ่ึงในอดีตมองวาบุคคลมีเพียง ๒ เพศ คือ หญิงและ
ชายเทานั้น แตตอมาไดมีทฤษฎีแนวคิดสมัยใหม (Postmodern Theory) ซ่ึงไมไดมองวาบุคคลมีเพียง ๒ เพศ 
อีกตอไป แตยังมีเพศทางเลือกอ่ืนอีก นอกจากนั้น ในมุมมองทางการแพทย จะเห็นไดวาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๓ 
องคการอนามัยโลก (WHO) ไดมีมติวา การมีเพศสภาพไมสอดคลองกับเพศกําเนิไมถือเปนอาการปวยทางจิต 
สงผลใหมีการจัดกิจกรรม International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia(IDAHOT) ข้ึน 
ในวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ของทุกป  

การเปลี่ยนแปลงความคิดและความเขาใจของบุคคลท่ัวไปวาเพศมีเพียง ๒ เพศ คือ หญิงและชาย นั้น
จะตองมีการพิจารณาถึง ๓ ดาน ไดแก ๑) เพศสรีระ คือ ลักษณะทางกายภาพของบุคคลนั้น ๒) เพศสังคม  
แบงออกเปน อัตลักษณทางเพศ และการแสดงออกทางเพศ ๓) เพศวิถีหรือรสนิยมทางเพศ อยางไรก็ดี 
ปจจุบัน การยอมรับความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยมีแนวโนมสูงข้ึนมาก กลาวคือ ภาคประชาสังคม 
มีบทบาทสําคัญในหลายๆ เรื่อง ภาครัฐก็ดําเนินการตามหนาท่ีไดเปนอยางดี ประกอบกับผูนําของประเทศ 
ก็มีแนวคิดท่ีเปดกวาง แตประเด็นท่ีวาประเทศไทยมีความพรอมท่ีจะให มีการจดทะเบียนคูชีวิตหรือไม  
ยังมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนทัศนคติ คําสอน และประเพณี ฯลฯ ใหไดกอนวาเพศไมไดมีแค ๒ เพศ  
เพ่ือใหทุกคนยอมรับความหลากหลายทางเพศและปฏิบัติตอกันอยางเทาเทียม ซ่ึงโดยสวนตัวมองวาจะตองใช
ระยะเวลา แตสิ่งท่ีหวงกังวล คือ หนวยงานทางดานตุลาการวาจะเปดกวางหรือไม และจะเขามามีบทบาท
ไดมากนอยเพียงใด 

 
ศาสตราจารยกิตติคุณวิทิต มันตาภรณ อดีตผูเช่ียวชาญพิเศษ

ของสหประชาชาติวาดวยความหลากหลายทางเพศและอาจารย
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตั้งขอสังเกต ๔ ประเด็น 
ดังนี้  
(๑) ในการผลักดันรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ….  
ซ่ึงประเทศไทยกําลังดําเนินการอยูนั้น จําเปนตองพิจารณาประเด็น
ท่ีเก่ียวของจากประเทศอ่ืนๆ ในประเด็นใด 
(๒) หากประเทศไทยตั้งเปาหมายในการออกกฎหมายรับรอง 

การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage Act) ในอนาคตนั้น จําเปนตองพิจารณาประเด็น 
ท่ีเก่ียวของจากประเทศอ่ืนๆ ในประเด็นใด 
(๓) ประเทศไทยจะรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันซ่ึงไดดําเนินการในประเทศอ่ืนหรือไม  
(๔) ประเทศไทยมีแนวทางในการดําเนินการรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. อยางไร 

ในการนี้ ไดยกตัวอยางกรณีศึกษาในการจัดทํากฎหมายคูชีวิต/สมรสของบุคคลเพศเดียวกัน 
จากประเทศอ่ืน ๓  กรณี ไดแก (๑) ประเทศฝรั่งเศส คือ แกไขกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายแพงและพาณิชย 
ประมวลรัษฎากร ฯลฯ เพ่ือใหเอ้ือตอสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ และชวยใหเจาหนาท่ี
สามารถดําเนินการไดอยางชัดเจน (ละเอียด) (๒) สหราชอาณาจักร คือ จัดทําเปนพระราชบัญญัติ โดยการรางกฎหมาย 

     /ใหมี... 



๘ 
 

ใหมีเนื้อหาครอบคลุมท่ีสามารถเอ้ือตอการแกไขกฎหมายอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติได (กวางแตมี
ความเจาะจงในประเด็น) (๓) ประเทศเอสโตเนีย คือ จัดทําเปนพระราชบัญญัติ โดยการรางกฎหมายใหมี
เนื้อหาครอบคลุมสิทธิตางๆ ไวอยางกวางๆ (กวาง ไมกลาวถึงกฎหมายโดยตรง) 

จากการพิจารณากรณีตัวอยางท้ัง ๓ กรณี เห็นวา การจัดทํารางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. ….  
ของประเทศไทยมีแนวทางคลายกับกรณีท่ี (๒) และ (๓) อยางไรก็ตาม มีขอสังเกต ดังนี้  

๑) การจัดทํารางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. นั้น เปนการจํากัดสิทธิใหเพียง 
กลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเทานั้น หรือครอบคลุมถึงสิทธิของคูรักหญิงชายดวย  

๒) บุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการจดทะเบียนคูชีวิต จําเปนตองมีอายุเทาใด ควรพิจารณาใหมีอายุ ๑๘ ป
บริบูรณ เชนเดียวกับท่ีระบุไวในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบหรือไม 

๓) ควรเพ่ิมเติมการรับรองสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศในประเด็นการเขาเมือง
(Immigration) ไวในรางพระราชบัญญัติฯ ดวยหรือไม  

๔) ควรเพ่ิมเติมเรื่องการรับบุตรบุญธรรมในรางพระราชบัญญัติฯ ดวยหรือไม  
สําหรับขอเสนอแนะนั้น สามารถสรุปไดดังนี้ (๑) ในอนาคต หากประเทศไทยตั้งเปาหมายในการออก

กฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน (Same-sex Marriage Act) นั้น จะตองคํานึงถึงบริบท
ทางดานศาสนาเปนสําคัญดวย ซ่ึงมีกรณีศึกษาจากประเทศเดนมารก คือ หากผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ในระหวางการสมรสใหแกคูรักเพศเดียวกันปฏิเสธการประกอบพิธีกรรมนั้น จะตองมีการจัดหาผูประกอบ
พิธีกรรมจากฝายอ่ืนๆ เพ่ือมาประกอบพิธีกรรมใหเสร็จสมบูรณ (๒) แนวทางการออกกฎหมาย ใหพิจารณาศึกษา 
จากกรณีของประเทศอ่ืนๆ ดวย เชน สหราชอาณาจักร มีการออกกฎหมาย Civil Union (การครองคูแบบ
ไดรับการรับรองตามกฎหมาย) ออสเตรเลีย รับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันซ่ึงไดดําเนินการ 
ในประเทศอ่ืน ฮองกง ไมไดมีการรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันไวในกฎหมาย (Same-sex Marriage)  
แตมีพัฒนาการลาสุดในกรณีท่ีคูรักเพศเดียวกันไดมีการฟองรองตอศาลใหรับรองการสมรสซ่ึงดําเนินการ 
ในประเทศอ่ืน แลวศาลตัดสินใหสามารถรับรองได เปนตน  

จากกรณีศึกษาท่ีไดกลาวมาขางตน จึงขอนําเสนอแนวทางของประเทศไทย ๓ แนวทาง ท่ีสามารถ
ดําเนินการกอนการประกาศใชพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้ (๑) การทดลองฟองตอศาลไทย  
สําหรับกรณีรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันท่ีดําเนินการในตางประเทศ โดยศาลอาจพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ. ๒๔๘๑ (Conflict of Laws Act) ซ่ึงใหกฎหมายประเทศอ่ืน 
เปนขอเท็จจริงท่ีพิสูจนไดในศาลไทย ซ่ึงอาจสําเร็จเหมือนในฮองกง (๒) กระทรวงท่ีเก่ียวของควรกําหนด
นโยบายท่ีเอ้ือประโยชนทางการทูต โดยตีความเชิงกวางจากอนุสัญญาเวียนนาท่ีประเทศไทยไดเขาเปนภาคี  
ในประเด็นความสัมพันธทางการทูต (Diplomatic Relations) เพ่ืออนุญาตใหเจาหนาท่ีทางการทูตสามารถนํา
คูสมรสเพศเดียวกันเขามาในประเทศไทยไดในฐานะคูสมรส หรือ สมาชิกในครอบครัว แทนท่ีจะเขามา 
ในสถานะอ่ืน (๓) รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... ควรมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมกฎเกณฑ 
จากประเทศอ่ืน กลาวคือ สามารถรับรองการสมรสของคนเพศเดียวกันท่ีไดดําเนินการจากประเทศอ่ืนได  

 
 
 
 
 
 

      

     /แนวโนม... 



๙ 
 

แนวโนมสูอนาคต   
  (๑) ชื่นชมแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี ๓ ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดทํารางพระราชบัญญัต ิ
การจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... เนื่องจากถือเปนจุดเริ่มตนท่ีดี  
  (๒) การมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องสําคัญท่ีจะชวยสรางกระแสท่ีเปนคุณ และนําไปสูความเปน
ประชาธิปไตยได  
  (๓) รูปแบบของรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... จะเปนแบบใด ตองมีความชัดเจน 
เชน อายุ สิทธิ วัฒนธรรม บุตร ฯลฯ  
  (๔) การมีรางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... ในประเทศไทย คงไมสามารถท่ีจะ
หลีกเลี่ยงการกาวลวงถึงศาสนาได ดังนั้น ตองสรางความเขาใจทางดานศาสนาโดยมีทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและ 
ไมเลือกปฏิบัติ 
  (๕) การดําเนินการผลักดันสิทธิตามกฎหมายใหแกบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเพ่ือใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมนั้น ข้ึนอยูกับการบังคับใช การนําไปปฏิบัติ (Implementation) รวมถึงตองไดรับความรวมมือ 
จากทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและเอกชนดวย 
 
ถาม-ตอบ  
ถาม จากการทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR)  
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเทศไทยไดใหคําม่ันโดยสมัครใจวาจะมีการทบทวนเรื่องการจํากัดสิทธิการสมรสชายหญิง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในการนี้ จึงอยากทราบวาประเทศไทยไดดําเนินการอยางไร 

ตอบ คําม่ัน คือ สิ่งท่ีรัฐรับวาจะดําเนินการ ท้ังนี้ กรมคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพ ไดดําเนินการจัดทํารางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต 
พ.ศ. …. อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการในสวนอ่ืนๆ เชน  
การสงเสริมและเผยแพรความรูเก่ียวกับสิทธิและความหลากหลายทางเพศ 
ใหกับทุกภาคสวน การดูแลและรับรองสิทธิใหแกผูตองขังท่ีเปนกลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เปนตน 
ถาม จากท่ีศาสตราจารยกิตติคุณอมราฯ กลาวถึงขางตนวาอนุสัญญา 

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ มีการจํากัดสิทธิใหแกบุคคล ๒ เพศ คือ หญิงและชาย นั้น 
ในเวทีสากลอ่ืนๆ ไดมีการดําเนินการขับเคลื่อนเพ่ือแกไขปรับปรุงประเด็นนี้อยางไรเพ่ือใหสอดคลองกับบริบท
ในปจจุบัน 
ตอบ คณะกรรมการประจําสนธิสัญญาฯ แหงสหประชาชาติ 
ท้ัง ๙ คณะ จะมีการตีความสนธิสัญญาฯ ใน General Comment  
ท่ีเอ้ือตอบริบทความหลากหลายทางเพศอยูแลวและในอนาคต
อาจมีการผลักดันใหรับรองพิธีสารเลือกรับในประเด็น 
ความหลากหลายทางเพศ   
ถาม การยกระดับสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 
ทางเพศถือเปนการเลือกปฏิบัติในเชิงบวก (PositiveDiscrimination) 
หรือไม 
ตอบ ในความเปนจริงแลว อาจเรียกไดวา เปน “มาตรการชั่วคราวพิเศษ” (Temporary Measures) มากกวา
การเลือกปฏิบัติ เนื่องจากเปนการยกระดับกลุมบุคคลท่ีเสียเปรียบในสังคมใหมีความเทาเทียม  

     /ขอคิดเห็น... 



๑๐ 
 

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
  (๑) มีประเด็นนําเสนอเพ่ิมเติม คือ รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. …. (ฉบับปจจุบัน)  
มีนวัตกรรมทางกฎหมายใหม คือ มีการรางกฎหมายท่ีครอบคลุมกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
เนื่องจากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น ไมมีหลักการท่ีรับรองสิทธิบางประการของกลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ ยังไดขยายนิยามความหมายของบุคคลท่ีสามารถจดทะเบียน 
ตามพระราชบัญญัติฯ ได คือ “บุคคลท่ีไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ไดดวยเหตุแหงเพศสภาพ” นิยามนี้จึงไมไดจํากัดสิทธิเฉพาะบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเทานั้น  
  (๒) สนับสนุนการรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในเชิงยุทธศาสตรตามขอคิดของ
ศาสตราจารยกิตติคุณวิทิตฯ อยางไรก็ตาม ประเด็นตางๆ ท่ีมีการอภิปรายรวมกันในวันนี้ควรเปนเรื่องท่ีทุกคน
ตองตระหนักรู เพ่ือใหทุกคนเคารพความเปนมนุษย ไมใชเพียงกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดังนั้น 
หากตองการขยายแนวรวม บุคคลท่ีออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นนี้ตองไมใชเฉพาะบุคคลหลากหลาย 
ทางเพศเทานั้น 
  
การเสวนา Gender Matters 

คุณภารวี อากาศรวม นักกิจกรรมเยาวชนดาน
ความหลากหลายทางเพศ กลาวถึงประสบการณในฐานะ
นักกิจกรรมท่ีทํางานเก่ียวกับประเด็นความหลากหลายทางเพศ 
ใน “กลุม Non-binary” หรือ กลุมท่ีไมระบุตัวตนวาเปนเพศใด 
กลาวคือ จากการวิจัยผานการสัมภาษณโดยตรงพบวา  
ความหลากหลายทางเพศ มีตั้งแตกลุมท่ีไมมีเพศ กลุมเพศ 
ท่ีมีความลื่นไหลในแตละวันตางกัน หรือกลุมท่ีมีมากกวา
สองเพศหลักข้ึนไป ซ่ึงการจะผลักดันเรื่องความเทาเทียมทางเพศไดนั้น ทุกคนจะตองตระหนักกอนวา ในโลกนี้
ไมไดประกอบดวยคนท่ีมีเพศชายกับเพศหญิงเทานั้น และไมสามารถวิเคราะหเพศจากทางกายภาพเพียงอยางเดียว 
เพราะโลกนี้เต็มไปดวยความหลากหลายทางเพศ และบางกลุมมีความซับซอน เชน Agender คือ กลุมท่ีไมรูวา 
ตนเปนเพศใด บางวันอยากเปนผูหญิง บางวันอยากเปนผูชาย ก็อาจจะเปลี่ยนสไตลการแตงกาย หรือบุคลิกตางๆ  
หรือ Polygender คือ กลุมท่ีมีความรูสึกเปนมากกวาสองเพศในระยะเวลาเดียวกัน กลาวคือ อาจจะเปนท้ัง
ผูชายและผูหญิงในเวลาเดียวกัน หรือเปนท้ังเควียร (Queer) และผูชายในเวลาเดียวกัน ในการนี้ จึงไดเสนอให
หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาผลักดันประเด็นความหลากหลายทางเพศ ใหความรูแกประชาชนตั้งแตเด็ก 
เพ่ือปลูกฝงใหเขาใจถึงความแตกตางทางเพศ สรางทัศนคติท่ีดีตอบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  
รวมท้ังสรางความรูความเขาใจกับสถาบันครอบครัวดวยเชนกันเพ่ือใหเขาใจวาความหลากหลายไมใชสิ่งผิดปกติ 

 คุณเจษฎา แตสมบัติ ผูอํานวยการมูลนิธิเครือขาย 
เ พ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธิมนุษยชน กลาวถึงประสบการณ 
ในการอบรมนักกิจกรรมและนักยุทธศาสตรเพ่ือความเปนธรรม
ทางสังคม เพ่ือใหรวมกันขับเคลื่อนงานภายในประเทศ โดยใน
ประเด็นสิทธิทางเพศ เห็นควรใหมีการบูรณาการขามเครือขาย 
ในทุกประเด็นสิทธิ ภายใตความเขาใจรวมกันวาสิทธิทางเพศ 
มีความเชื่อมโยงกับสิทธิอ่ืนๆ ดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดการผลักดัน

     /ทางดานสิทธิ... 



๑๑ 
 

ทางดานสิทธิ และสวัสดิการทางสังคม โดยไมแบงแยก อีกท้ังจะเปนการรับรองวาสิทธิในความหลากหลายทาง
เพศจะไมดอยกวาสิทธิในดานอ่ืนๆ นอกจากนี้ ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

(๑) กฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบัน เชน พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘  
เปนเรื่องท่ีดีอยูแลว แตตองพัฒนา ปรับปรุง และทบทวนใหดียิ่งข้ึน สามารถนําไปปฏิบัติใชไดจริง โดยเฉพาะ
ในมิติเพศสภาพ  

(๒) การจัดตั้งองคกรดานสิทธิของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศยังมีความยากลําบาก จึงอยาก
ใหมีการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการจดทะเบียนจัดตั้งองคกรใหรวดเร็วยิ่งข้ึน  

(๓) ปลูกฝงทัศนคติและความเขาใจเรื่องเพศสภาพของคนในสังคมใหกับเจาหนาท่ีรัฐเพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

(๔) สรางความเขาใจในความหลากหลายทางเพศใหกับสาธารณชนเพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
ของคนในสังคม  
 คุณวรินทร วัตรสังข ท่ีปรึกษาดานความงามคลินิก 
แพทยสมชาย แลกเปลี่ยนประสบการณสวนตัวเพ่ือสะทอน
ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับชีวิต เชน การรับบุตรบุญธรรม
มาเลี้ยง แตไมสามารถรับรองเปนบุตรตามกฎหมายได 
รวมถึงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการไมมีกฎหมาย 
ขอกําหนด หรือระเบี ยบ ท่ีจะรับรองกลุ มบุคคล ท่ี มี 
ความหลากหลายทางเพศ ท้ังนี้ ไดเนนย้ําวากลุมบุคคล 
ท่ีมีความหลากหลายทางเพศเพียงแตตองการสิทธิท่ีเทาเทียมกับคนอ่ืน แตไมไดอยากไดกฎหมายท่ีใหสิทธ ิ
มากเกินไปกวาผูอ่ืน จึงควรทําความเขาใจในประเด็นนี้กับสังคม  
 คุณ Edmund Settle โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) แลกเปลี่ยนประสบการณ 
ในการทํางานเก่ียวกับประเด็นสิทธิของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศในฐานะองคการระหวางประเทศ  

ซ่ึง ท่ีผานมา UNDP ประเทศไทย ไดมีการทํางานรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ซ่ึงจากการ
ทํางานท่ีผานมาพบวา ในอดีตประเด็นความหลากหลายทางเพศ
เปนประเด็นท่ีละเอียดออน ไมมีหนวยงานใดใหความสนใจ 
ในประเด็นดังกลาว แตปจจุบันมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  
แมยังมีขอจํากัดในบางบริบท เชน บริบทศาสนา ซ่ึงยังมีผลกระทบ
สําคัญตอมุมมองท่ีมีตอกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ 
ซ่ึงถือเปนขอทาทายท่ีตองหาทางแกไขตอไป 

 
 
ถาม-ตอบ  
ถาม ประเทศไทยกาวหนาไปถึงจุดใด และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือไม อยางไร 
ตอบ เม่ือเทียบกับในอดีต ถือวาปจจุบันประเทศไทยมีความกาวหนาในประเด็นการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของกลุมบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศอยางมาก อยางไรก็ตาม สิ่งท่ีควรผลักดันเพ่ิมเติม คือ การสรางความเขาใจ 
เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศใหกับคนในสังคมตั้งแตวัยเยาว โดยสถาบันการศึกษาอาจบรรจุหลักสูตร 
การเรียนการสอนในเรื่องความหลากหลายทางเพศ เพ่ือใหเด็กๆ ไดรับรู และมีความตระหนักวาโลกนี ้

     /ไมไดมี... 



๑๒ 
 

ไมไดมีเพียงสองเพศ สําหรับครอบครัวนั้น หากพอ แม หรือผูปกครองใหการสนับสนุน เด็กกลุมท่ีมี 
ความหลากหลายทางเพศก็จะมีจุดยืนทางสังคมมากข้ึน ตัดสินใจทําการใดๆ ดวยความม่ันใจสูง รักเพ่ือนมนุษย
มากข้ึน เห็นอกเห็นใจ รวมท้ังสามารถเขาใจความแตกตางของธรรมชาติแตละคนท่ีไมไดเหมือนกันท้ังหมด  
ซ่ึงจะทําใหเกิดความเขาใจ และอยูรวมกันอยางมีความสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ประมวลภาพ 
การจัดกิจกรรม Gender Matters 

วันเสารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 


