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หญิง-ชาย นั้นเป็นเพียงการแบ่งแยกทางสรีระ สรีระท่ีตอบสนองต่อหน้าท่ีสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ ลึกลง

ไปกวา่นั้นเป็นเร่ืองของจิตใจ คนเรารักกนัไม่ไดห้วงัแค่เพียงสืบพนัธ์ุอยา่งเดียว หากแต่มีความรักท่ีอยูเ่หนือ
ส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งมีเร่ืองเพศมาเก่ียวขอ้งเลยก็ได ้ความรักมีหลากหลายรูปแบบความรักในเพศ
เดียวกนัก็เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของความรัก เหตุเพราะสิทธิในการสมรสเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และ
การสมรสน้ีก็ยงัเป็นทางเลือกหรือความตั้งใจเฉพาะบุคคลของปัจเจกชนท่ีเป็นคู่รักรักเพศเดียวกนั ท่ีตอ้งการ
จะผูกมดัและผกูพนัรวมถึงการใชชี้วิตอยูร่่วมกนักบัคนรักของตนอยา่งครอบครัวเช่นเดียวกบัคู่รักต่างเพศ 
ดว้ยเหตุผลและความเช่ือท่ีว่าความสัมพนัธ์ระหวา่งคู่รักเพศเดียวกนั กบัความสัมพนัธ์ระหว่างคู่รักต่างเพศ 
ไม่แตกต่างกนั แต่ความสัมพนัธ์ของคู่รักเพศเดียวกนัมกัจะถูกกดดนัจากสภาพความเป็นจริงในสังคมไทย
มากกวา่จนกระทัง่ยากท่ีจะสร้างความผกูพนัอยา่งลึกซ้ึงต่อกนัให้ยาวนานไดจ้นกระทัง่กลายเป็นความสัมพนัธ์
ในเร่ืองของกามารมณ์เพียงดา้นเดียว และน่ีเองก็คือตวัปัญหาท่ีคู่รักเพศเดียวกนัแสวงหาหนทางในการแกไ้ข
ซ่ึงพวกเขาเช่ือวา่ถา้หากสังคมยอมรับและแบ่งปันพื้นท่ีใหไ้ดย้นือยูไ่ดโ้ดยเปิดเผยไม่หลบซ่อนความสัมพนัธ์
นั้นและจะไม่ถูกผลกัดนัส่งให้ไปยืนอยูชิ่ดชายขอบ (จนตกขอบ) ของสังคม ปัญหาของพวกเขาก็จะเบาบาง
ลงไปได ้
            ในปัจจุบนัน้ีมีการพูดถึงอย่างกวา้งขวางในประเด็นปัญหาทางข้อกฎหมาย เร่ืองการสมรสของ
บุคคลเพศเดียวกนัว่าสมควรหรือไม่ท่ีจะให้สิทธิบุคคลเพศเดียวกนัสามารถจดทะเบียนสมรสกนัไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายแกเช่นคู่ชายหญิงทัว่ไป และจะเกิดผลกระทบอยา่งไรต่อสังคมส่วนรวม โดยเฉพาะใน
สังคมไทยท่ีถูกปลูกฝังแนวความคิดวา่ดว้ยเร่ืองการครองเรือนท่ีตอ้งประกอบไปดว้ยบุคคลทั้งสองเพศ คือ
ชายและหญิงเท่านั้น ดว้ยเหตุน้ี จึงมีความจ าเป็นเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งศึกษา และพิจารณาโดยใชว้ิจารณญาณ
และการใหเ้หตุผลอยา่งละเอียดรอบคอบเพื่อใหบ้รรลุถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาน้ี 
  

                                                   
 1บทความน้ีเรียบเรียงจากการศึกษาอิสระเร่ือง ปัญหากฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนสมรสของบุคคลท่ีมีเพศ
เดียวกนั หรือบุคคลในกลุ่ม LGBT  (Lesbian, Gay, Bisexual and  Trans ) สิทธิในการรับมรดก โดยมีคณาจารยท่ี์ปรึกษา คือ 
รองศาสตราจารย ์พิมพใ์จ  ร่ืนเริง และกรรมการสอบคือ รองศาสตราจารยก์ าธร  ก าประเสริฐ และรองศาสตราจารยนิ์มิตร  ชิณ
เครือ 
 2นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จงัหวดัขอนแก่น 
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สิทธิเสรีภาพของมนุษยเ์ราเองมีหลายดา้นหลายประการ ดงันั้นขา้พเจา้จะขอกล่าวถึงสิทธิมนุษยชน
ของบุคคลอีกประเภทหน่ึง นั่นคือ เพศท่ีสาม ซ่ึงไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่สตรีขา้มเพศเท่านั้นแต่ยงั
หมายความรวมถึง เพศหญิงท่ีรักหญิงดว้ยกนัหรือท่ีเรียกวา่ ทอมด้ี รวมถึง เกย ์ดว้ย ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ี ถา้หากมี
บุคลิกหรือลกัษณะทางดา้นร่างกายหรือจิตใจท่ีตรงตามเพศท่ีเขาเกิดมาคงจะโชคดีมากกว่าน้ี ไม่ตอ้งถูก
สังคมรังเกียจ ไม่ถูกลอ้เลียน และท่ีส าคญัคือ สามารถท่ีจะแสดงตวัตนท่ีแทจ้ริงไดม้ากกว่าน้ี เพราะในบาง
คนนั้นยงัไม่กลา้เปิดเผยตวัตน ทั้งน้ีก็เพราะกลวัคนหรือสังคมรอบขา้งไม่ยอมรับ ไม่คบคา้สมาคม ถูกมอง
เป็นคนท่ีผดิปรกติ เน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนทางเพศ แต่จะให้ท าอยา่งไร ในเม่ือเราทุกคนไม่สามารถ
ท่ีจะเลือกเกิดได ้ส าหรับกลุ่มคนท่ียงัมีแนวคิดวา่ เขาเหล่าน้ีเป็นคนไม่ปรกติ ขา้พเจา้มีความเห็นวา่ควรท่ีจะมี
การปรับทศันคติใหม่ และตอ้งเปิดใจให้กวา้งมากข้ึน เพราะเขาเหล่านั้นไม่ใช่ฆาตกร ไม่ใช่ผูท่ี้กระท าผิด
กฎหมายหรือผิดระเบียบของสังคม เพียงแต่เขายงัเป็นจ าเลยของคนท่ีมีแนวคิดท่ีลา้สมยั และจะเห็นไดว้่า
ปัจจุบนัน้ีโลกของเรานั้นไดก้า้วหน้าไปมากแลว้ ซ่ึงอยูใ่นยุคศตวรรษท่ี 21 คนท่ีผิดปรกติน่าจะเป็นคนท่ียงั
ไม่สามารถยอมรับในส่ิงท่ีเขาเหล่านั้นเป็นอยู่มากกว่า และเป็นท่ียืนยนัแล้วว่าเขาเหล่าน้ีไม่ได้ผิดปรกติ      
แต่อยา่งใด ใช่อยูว่า่ธรรมชาติของมนุษยน์ั้นมีแค่สองเพศ คือ ชายและหญิงเท่านั้น แต่ธรรมชาติไม่ไดก้  าหนด
สภาพจิตใจของเขาเหล่าน้ีให้ตรงตามเพศท่ีเกิดมาได้ ถ้าหากมนุษย์สองคนแรกของโลกท่ีเกิดมานั้น มี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัเขาเหล่าน้ี ชีวติของเพศท่ีสามก็คงจะมีสิทธิ เสรีภาพ ในบางเร่ืองไดเ้ท่าเทียมกบัคนท่ีเกิด
มาแลว้มีจิตใจตรงกบัเพศของตน ถา้เรามองอย่างผิวเผินนั้น อาจจะไม่เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกนัในการมี
สิทธิมนุษยชนของเพศท่ีสามวา่ไม่เท่าเทียมกบัหญิงหรือชายอยา่งไร เพราะภาพภายนอกท่ีเราเห็นนั้นเพศท่ี
สามก็สามารถใช้ชีวิตร่วมกบัคนอ่ืนไดอ้ย่างมีความสุข แต่เม่ือมองลึกลงไปแลว้จะเห็นไดว้่า ยงัมีอีกหลาย
ดา้นมากท่ีเขาเหล่าน้ียงัไม่ไดรั้บสิทธิจากสังคมไทย ท่ียกยอวา่เป็นสังคมท่ีมีความทนัสมยัไม่นอ้ยไปกวา่ชาติ
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของความรัก ถา้หากให้เราพูดถึงความรัก หลาย ๆ คนคงนิยามความรักแตกต่างกนั
ออกไป เป็นส่ิงท่ีสวยสดงดงาม เพราะความรักนั้นย่อมเป็นพื้นฐานของทุกส่ิงในตวัมนุษย ์หรือท่ีเรียกว่า
ความรักมกัสร้างโลกให้น่าอยู่ แมแ้ต่ในค าสอนของทุก ๆ ศาสนา ยงัสอนให้มนุษยน์ั้นรู้จกัมอบความรัก
ให้แก่กนั โดยไม่ตอ้งมีการเลือกชาติ เลือกศาสนา และไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกเพศดว้ยเช่นเดียวกนั เพศเดียวกนั
รักกนัย่อมไม่ใช่เร่ืองผิดอะไร และก็ไม่มีกฎหมายก าหนดห้ามมิให้เขาเหล่านั้นใช้ชีวิตร่วมกนั ถึงแมว้่า
กฎหมายจะไม่ได้ห้ามก็ตาม แต่กฎหมายก็ยงัปิดกั้นการแสดงความรักท่ีถูกต้องตามแบบของกฎหมาย        
ไม่เหมือนท่ีเปิดโอกาสให้แก่ชายและหญิงท่ีสมรสกนัสามารถท าได ้นัน่คือ เขาเหล่าน้ีไม่สามารจดทะเบียน
สมรสไดต้ามกฎหมายไทย ถา้จะกล่าวถึงความหมายของรักอีกสักคร้ัง คงหนีไม่พน้กบัค าว่า ความรัก คือ 
การให้ เราทุกคนเม่ือรักใครสักคนหน่ึง ก็คงต้องการให้คนท่ีเรารักนั้น ได้รับในส่ิงท่ีเราคิดว่าดีท่ีสุด         
เป็นประโยชน์ส าหรับในปัจจุบนัและอนาคต แมใ้นวนัขา้งหน้าเราจะไม่ไดอ้ยู่บนโลกใบน้ี แต่ส่ิงสุดทา้ย     
ท่ีเราสามารถท าให้คนท่ีเรารักไดก้็คือ การมอบทรัพยส์มบติั หรือ ทรัพยท่ี์เป็นมรดกเพื่อให้คนท่ีเรารักนั้น  
ไดป้ระโยชน์จากส่วนน้ีและดูแลต่อไป ขา้พเจา้เช่ือเป็นอยา่งยิง่วา่เพศเดียวกนัท่ีเขารักกนัก็มีความคิดท่ีไม่ต่าง 
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จากน้ีเท่าใดนกั อย่างไรก็ตาม แมก้ารจดทะเบียนสมรสอาจจะไม่ไดย้ิ่งใหญ่มากเม่ือเทียบกบัความรู้สึกดี ๆ  
ท่ีเขาเหล่าน้ีมีให้แก่กนั เพราะยงัมีอีกหลายหนทางท่ีเขาเหล่าน้ีสามารถมอบส่ิงมีค่าหรือทรัพยสิ์นให้แก่กนัได ้
เช่น การไปจดทะเบียนสมรสท่ีประเทศอ่ืนซ่ึงให้การยอมรับ แต่ขา้พเจา้คิดว่า เม่ือเขาเหล่าน้ีเป็นคนไทย   
บางคนอาจจะเกิดในไทย หรือไม่ไดเ้กิดในไทยก็ตาม  เม่ือถึงเวลาท่ีจะมอบความรักให้แก่ใครสักคนท่ีเป็น
คู่ชีวิต เพียงแต่เป็นเพศเดียวกนั โดยเป็นการสมสรท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ตอ้งไปท าท่ีประเทศอ่ืน ซ่ึงไม่ใช่
แผ่นดินเกิดของตนเอง แผ่นดินนั้นไม่เคยไดรั้บประโยชน์ในความเป็นคนชาติจากเขาเหล่าน้ี แต่สามารถ
มอบส่ิงท่ียิง่ใหญ่ใหเ้ขาเหล่าน้ีไดโ้ดยไม่มีขอ้แม ้และเป็นท่ีน่าเห็นใจอยา่งยิง่เม่ือเปรียบเทียบกบัชายและหญิง
ท่ีสมรสกนั สามารถเลือกสถานท่ีในการจดทะเบียนไดอ้ยา่งสนุกสนาน หรือแมแ้ต่ชาวต่างชาติเองก็ดี ท่ีเป็น
ชายและหญิงสมรสกนัก็สามารถท่ีจะเขา้มาสมรสในประเทศไทยได ้พร้อมดว้ยพิธีสมรสท่ีสวยงามซ่ึงรัฐ
ไทยเป็นคนจดัท าข้ึนส าหรับการร่วมยินดีในการแต่งงานของคนต่างชาติเหล่าน้ี ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่า
กฎหมายไทยนั้นไม่ดี เพียงแต่กฎหมายไทยนั้นยงัตามไม่ทนัในความเปล่ียนแปลงของโลกในบางเร่ือง         
ก็เท่านั้น เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะใหป้ระชาชนทุกคนท่ีเป็นคนไทย สามารถใชก้ฎหมายในการแกไ้ขปัญหา
ในชีวติท่ีเกิดข้ึนได ้หรือจะเรียกวา่กฎหมายนั้นยงัเขา้ไม่ถึงประชาชนก็วา่ได ้

แนวความคิดท่ีสนบัสนุนให้มีการบญัญติักฎหมายดงักล่าวคือ การให้ความเท่าเทียมกนัของคนทุก
คนในสังคม ไม่มีการเลือกปฏิบติั ประชาชนมีอิสระท่ีจะเลือกการด าเนินชีวิตของตน และไม่จ  ากดัสิทธิและ
เสริภาพของคนจากสาเหตุเร่ืองเพศ ภายใตแ้นวความคิดเร่ืองการสมรสท่ีวา่ เป็นความผกูพนัระหวา่งคนสอง
คนไม่วา่จะเป็นคนต่างเพศหรือคนรักเพศเดียวกนั และเร่ืองวตัถุประสงคข์องการสมรสท่ีวา่ การสมรสเป็น
การสร้างครอบครัวท่ีเร่ิมตน้จากความรักและความปรารถนาท่ีจะใชชี้วิตคู่อยู่ร่วมกนัของคนสองคน ถึงแม้
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวจะไม่สามารถใหก้ าเนิดบุตรตามธรรมชาติได ้ก็ไม่ใช่หลกัการท่ีถูกตอ้งท่ีจะไม่อนุญาต
ใหค้นรักเพศเดียวกนัท าการสมรสเพียงดว้ยเหตุผลการไม่สามารถใหก้ าเนิดบุตรได ้
 ส าหรับประเทศไทยปัจจุบนัมีคนรักเพศเดียวกนัอยู่ในจ านวนท่ีไม่น้อย ทั้งท่ีเปิดเผยเองและไม่
เปิดเผย สภาพสังคมไทยเป็นสังคมเปิดท่ียอมรับกระแสโลกาภิวตัน์ปัจจุบนัมีการยอมรับคนรักเพศเดียวกนั
มากข้ึนดงัท่ีสากลยอมรับ อีกทั้งสังคมมีแนวปฏิบติั และทศันคติท่ีเป็นไปในทางบวกกบัคนรักเพศเดียวกนั 
โดยมีแนวความคิดวา่ควรใหมี้การยอมรับในสถานะทางกฎหมาย ตามหลกัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในเร่ือง
สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคในการด ารงชีวิต ตามหลกัในเร่ืองของความหลากหลายทางเพศ และ          
ขจดัการเลือกปฏิบติับนพื้นฐานความแตกต่างทางเพศ   
 การท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ก าหนดเง่ือนไขแห่งการสมรสไวใ้นมาตรา 1448 โดย
บญัญติัว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเม่ือชายและหญิง...” อนัเป็นการให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงเท่านั้นท่ี
สามารถท าการสมรสได ้ในขณะท่ีคนรักเพศเดียวกนัไม่สามารถสมรสกนัได ้แมจ้ะเป็นบญัญติัท่ีไม่ขดัต่อ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ก็ถือได้ว่า เป็นกฎหมายท่ีลิดรอนสิทธิมนุษยชน และสร้างความ       
ไม่เป็นธรรมใหก้บัคนรักเพศเดียวกนั 
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 เน่ืองจากถือไดว้า่เป็นกฎหมายท่ีลา้สมยัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของสังคมท่ีมีคนรักเพศ
เดียวกนัอยูใ่นสังคมโดยมีความประสงคท่ี์จะท าการสมรสกนัดว้ย อีกทั้งคนในสังคมก็มีทศันคติไปในทางท่ี
เห็นวา่ เป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลของคนเหล่านั้น ซ่ึงสังคมไม่ควรไปจ ากดัสิทธิและเสรีภาพดงักล่าว 
แต่กลับควรท่ีจะส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคกันอย่างทัว่ถึง ตามหลกัท่ีว่าบญัญติักฎหมายจะต้องให้
สอดคลอ้งกบัสังคม เพื่อใหก้ฎหมายสามารถป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของสังคมได ้ดงันั้น จึงควรมีการแกไ้ข
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ในส่วนการก าหนดเง่ือนไขการสมรสท่ีระบุวา่จะตอ้งเป็นชายหญิงออก 
โดยไม่ตอ้งมีการก าหนดเพศ หรือควรจะตรากฎหมายใหม่ข้ึนมาเพื่อรองรับสิทธิของบุคคลท่ีรักเพศเดียวกนั
ก็ได ้
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