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กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 สานักวิชาการ
ปั จ จุ บั น มั กจะได้ ยิ น ค าว่ า “กลุ่ มบุ คคลที่ มี ความหลากหลายทางเพศ” หรื อ “LGBTQ” อยู่ เสมอ
จึงมีคู่ชีวิตที่เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเปิดเผยในสังคมมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ คู่ชีวิต
จะเป็นเพศชายกับเพศหญิงเท่านั้น แต่เนื่องจากสังคมเริ่มเปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น หลายคน
เริ่มเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตน และเลือกคบหากันตามความรักความชอบและความพึงพอใจ จึงส่งผลให้
คู่ชีวิตในสังคมมีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
กลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ หรือ “เพศทางเลือก” หรือ LGBTQ เป็นกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์
ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยคาว่า LGBTQ ย่อมาจากคาต่อไปนี้
L = Lesbian หมายถึง กลุ่มผู้หญิงรักผู้หญิง
G = Gay หมายถึง กลุ่มชายรักชาย
B = Bisexual หมายถึง กลุ่มที่รักได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
T = Transgender หมายถึง กลุ่มคนข้ามเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงหรือเพศหญิงเป็นเพศชาย
Q = Queer หมายถึง กลุ่มคนที่พึงพอใจต่อเพศใดเพศหนึ่ง โดยไม่ได้จากัดในเรื่องเพศและความรัก
องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health Organization: WHO) ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล การจั ด
ประเภทของโรคระหว่างประเทศ โดยย้ายหัวข้อ “การมีเพศสภาพไม่ส อดคล้ องกับเพศกาเนิด ” ออกจาก
หมวดความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมไปอยู่ใน “หมวดกรณีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทางเพศ” เพราะการมี
เพศสภาพไม่ส อดคล้ องกับ เพศกาเนิ ดนั้ น ไม่ถือว่าเป็นอาการป่ว ยทางจิต ซึ่งแตกต่างจากในอดีตที่ มองว่า
กลุ่มเหล่านี้มีความผิดปกติที่เกี่ยวกับทางจิตใจ เช่น การเกณฑ์ทหารของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เอกสารทางราชการระบุว่ากะเทยเป็นผู้มีความผิดปกติทางจิตถาวรเป็นโรคจิตวิกลจริต ซึ่งความคิดเหล่านี้
ล้วนสืบทอดด้วยวัฒนธรรมหรือบรรทัดฐานทางสังคมจนเกิดการเลือกปฏิบัติ ส่งผลให้คนในกลุ่มนี้ไม่ได้รับสิทธิได้
เท่าที่ควร และในทางการแพทย์นั้น “กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” ไม่ได้เป็นโรคหรือมีความผิดปกติ
ทางจิตใจแต่อย่างใด เพียงแต่ กลุ่ ม บุ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้สั มผัส สิ่งแวดล้ อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงดู วัฒนธรรม พื้นฐานทางสังคมที่หล่อหลอมตัวบุคคล รวมถึงฮอร์โมน
และสารเคมีในสมอง จึงไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใด ดังนั้น ครอบครัวและคนทั่วไปควรเรียนรู้แนวปฏิบัติ
เมื่อพบว่าคนในครอบครัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
1) ควรส่งเสริมการรู้คุณค่าในตนเองและไม่ควรเปรียบเทียบชีวิตตนกับผู้อื่น
2) เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องราวและรับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ
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3) ให้ความสาคัญและชื่นชมในสิ่งที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทาได้
4) ให้โอกาสคนในครอบครัวได้เรียนรู้และช่วยเหลือเมื่อจาเป็น
5) สั งเกตพฤติก รรมที่อาจเป็ น สัญญาณว่า รู้สึ กแปลกแยกจากสังคม (“LGBTQ ความหลากหลาย
ที่ต้องเข้าใจ,” 2563)
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในองค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) เกิ ด ขึ้ น จากการน าหลั ก สากลของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (Principle of Universality)
และหลักการห้ามเลื อกปฏิบัติ (Principle of Non-Discrimination) ที่กล่าวถึงในตราสารระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึง่ ได้กอ่ ให้เกิด
เป็นพันธกรณีของประเทศสมาชิกที่จะต้องกาหนดมาตรการคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
เพื่อให้สอดคล้องกับ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศสมาชิกเข้าเป็นภาคี ซึ่ง แนวทาง
ดังกล่าวได้ถูกรวบรวมไว้ ใน “หลักการย็อกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ในประเด็ น วิ ถี ท างเพศและอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ (The Yogyakarta Principles: Principles on the
Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and
Gender Identity)” โดยพันธกรณีที่สาคัญประการหนึ่งคือ ประเทศสมาชิกทั้งหลายมีหน้าที่สร้างหลักประกัน
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่าง ๆ
หลายประเทศจึงได้นาหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ ไปปรับใช้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ความคุ้มครอง
แก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ
แนวทางการคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในต่างประเทศ มีดงั ต่อไปนี้
1. การแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ
บางประเทศให้การคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุ
แห่ ง วิ ถี ท างเพศและอั ต ลั ก ษณ์ ท างเพศ โดยการระบุใ ห้ วิถี ท างเพศและอั ต ลั ก ษณ์ ทางเพศเป็ นเหตุ ส าคัญ
อย่างหนึ่งของการห้ามเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
2. การตีความบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้ครอบคลุมถึงความหลากหลายทางเพศ
บางประเทศที่ไม่ได้ระบุให้วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเป็นเหตุสาคัญอย่างหนึ่งของการห้าม
เลือกปฏิบัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยตรง การให้ความคุ้มครองแก่ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาจ
เกิดขึ้นจากการตีความคาว่า “เพศ” หรือ “เหตุสาคัญแห่งการห้ามเลือกปฏิบัติ ” ในเรื่องอื่น ๆ ที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญมาใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงการห้ามเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศด้วย
นอกจากนี้ บางกรณีการคุ้มครองกลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอาจเกิดขึ้นจากการนา
เหตุสาคัญแห่งการห้ามเลือกปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ที่บญ
ั ญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ
สาหรับการคุ้มครองความหลากหลายทางเพศในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยได้ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจนในช่วงการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จากนั้นได้มีการปรับปรุง
กฎหมายหลายฉบั บ เพื่อรั บ รองสิ ทธิมนุ ษยชนของกลุ่ ม บุค คลที่มี ความหลากหลายทางเพศอย่า งต่ อ เนื่ อ ง
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(อารยา สุขสม, 2561, น. 92-107) และมีการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนคู่ชีวิตคือ ร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (“กรมคุ้มครองสิทธิฯ
เผยสามร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพประชาชน ร่างเสร็จพร้อมเสนอ,” 2556) แต่ร่างกฎหมายนี้ได้ถูกยกเลิกไป
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศคือ ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. .... ในเดือนตุ ลาคม พ.ศ. 2557 และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้บังคับ
เป็นกฎหมายคือ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (อมร สุวรรณโรจน์ และ กิตติมา
อรุณพูลทรัพย์, 2557)
ประเทศที่รับรองการสมรสของกลุม่ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
Human Rights Campaign เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ รณรงค์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้รายงานสถิติ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับจานวนประเทศที่มีกฎหมายรับรองการสมรส
ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึง่ แต่ละประเทศมีรายละเอียดและความเท่าเทียมที่แตกต่างกันไป
ประเทศที่มีกฎหมายรับรองการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีจานวน 31 ประเทศ
ดังนี้
1. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2. เครือรัฐออสเตรเลีย
3. สาธารณรัฐออสเตรีย
4. ราชอาณาจักรเบลเยียม
5. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
6. แคนาดา
7. สาธารณรัฐชิลี
8. สาธารณรัฐโคลอมเบีย
9. สาธารณรัฐคอสตาริกา
10. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
11. สาธารณรัฐเอกวาดอร์
12. สาธารณรัฐฟินแลนด์
13. สาธารณรัฐฝรั่งเศส
14. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 15. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์
16. ไอร์แลนด์
17. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก
18. สาธารณรัฐมอลตา
19. สหรัฐเม็กซิโก
20. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 21. นิวซีแลนด์
22. ราชอาณาจักรนอร์เวย์
23. สาธารณรัฐโปรตุเกส
24. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
25. ราชอาณาจักรสเปน
26. ราชอาณาจักรสวีเดน
27. สมาพันธรัฐสวิส
28. ไต้หวัน
29. สหราชอาณาจักร
30. สหรัฐอเมริกา
31. สาธารณรัฐโอเรียนทัลอุรุกวัย
โดยมี ป ระเด็ น ที่ น่ า สนใจดั ง นี้ เนเธอร์ แ ลนด์ เ ป็ น ประเทศแรกที่ มี ก ฎหมายรั บ รองการสมรส
ของกลุ่มบุ คคลที่มีความหลากหลายทางเพศใน พ.ศ. 2544 และมีการฉลองครบรอบ 20 ปี ของการเป็น
ประเทศแรกที่มีกฎหมายรับรองการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในวันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2564 ซึ่งในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีคู่รักเพศเดียวกันจัด พิธีแต่งงานไปแล้ว เป็นจานวนมากกว่า 20,000 คู่
ส่วนไต้หวันเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกฎหมายรับรองการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ใน พ.ศ. 2562 โดยให้สมรสระหว่างคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวไต้หวันด้วยกันเท่านั้น และต่อมาใน พ.ศ. 2564
ได้มีการแก้ไขกฎหมายให้มีการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันระหว่างชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้ โดยยกเว้น
พลเมืองจากประเทศที่ไม่มี กฎหมายรับรองการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (“52 ปี
หลังเกิด ‘ไพรด์’ มีเพียง 31 ประเทศที่ ‘สมรสเพศเดียวกันถูกกฎหมาย’,” 2565)
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กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในประเทศไทย
สืบเนื่องจากคู่รักซึ่งมีเพศกาเนิดเป็นเพศหญิงยื่นคาร้องขอจดทะเบียนสมรสเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 แต่ถูกนายทะเบียนปฏิเสธ ทั้งคู่จึงแต่งตั้งทนายความให้ยื่นคาร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว
กลาง เพื่อให้ศาลสั่งให้นายทะเบียนรับจดทะเบียนสมรส หากนายทะเบียนปฏิ เสธ ก็ขอให้ศาลส่งคาร้องโต้แย้ง
ประเด็นข้อกฎหมายไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคาวินิจฉัย (“ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ประมวลกฎหมายแพ่งฯ ม.1448 ที่กาหนดการสมรสเฉพาะชาย-หญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ,” 2564) โดยศาล
รัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยที่ 20/2564 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 กรณีมีผู้ยื่นคาร้องว่า มาตรา 1448
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กาหนดให้การสมรสจะกระทาได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี
บริบูรณ์แล้ว เป็นบทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หรือไม่ สรุปความได้ว่า
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
เพศ มีเสรีภาพในการดาเนินชีวิตภายใต้หลักความเสมอภาคตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
อันเป็นสาระสาคัญของบุคคล กล่าวคือ บุคคลที่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญเหมือนกันย่อมได้รับการปฏิบัติ
เหมือนกัน ขณะเดียวกันบุคคลที่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญแตกต่างกันย่อมได้รับการปฏิบัติแตกต่างกัน
โดยหลักความเสมอภาคของสิ ทธิในการจัดตั้งครอบครัวเกี่ยวกับเพศของคู่สมรสสามารถดาเนินการได้โดย
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายเฉพาะขึ้ น มาใหม่ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบถึ ง กฎหมายหลั ก ที่ ไ ด้ ว างรากฐานความเป็ น สถาบั น
ครอบครัวมาตั้งแต่อดีตที่บัญญัติให้ชายและหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิสมรสตามกฎหมาย แม้จะดูเป็นการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล แต่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มีเนื้อหาสาระมีเหตุผลสอดคล้องตามธรรมชาติ
และเป็นไปตามประเพณีสังคมไทย นัยความหมายของความเสมอภาคระหว่างชายและหญิงไม่ใช่การบัญญัติ
กฎหมายให้ชายเป็นหญิงหรือให้หญิงเป็นชาย เพราะเพศนั้นเป็นการแบ่งแยกโดยธรรมชาติ หากจะมีข้อยกเว้น
บ้างก็ควรจะแยกออกไปที่การคุ้มครองต่างหากเป็นการเฉพาะ การให้ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
จึงไม่ใช่การให้ถือว่าเหมือนกัน แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับเพศสภาพของบุคคล ในการนี้ก ฎหมาย
จะต้องรับรู้และแยกเพศชายและเพศหญิงเป็นหลักไว้ก่อนจึงจะให้ความเสมอภาคได้ อีกทั้ง การไม่ได้กาหนด
เพศในการสมรสอาจมี บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศมาจดทะเบี ย นสมรส
เพื่อหวังผลประโยชน์ต่าง ๆ ของรัฐ นอกจากนี้ กรณีที่อ้างว่าไม่ได้รับสิทธิในฐานะคู่สมรส เห็นว่าเป็นกรณี
ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด จากสถานภาพสมรสโดยตรง แต่ เ ป็ น สิ ท ธิที่ เ กิ ด ขึ้น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญัติ จึ งสามารถแก้ ไ ขได้
โดยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ ดังเช่นที่มีการยกร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
ดังนั้น จึงเห็นว่ามาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์
เป็ น การคุ้มครองสิ ทธิและเสรี ภ าพของชายและหญิ งตามกฎหมายอย่างเท่า เทีย มกัน ไม่เลื อกปฏิบัติ โ ดย
ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะความแตกต่างในเรื่องเพศ ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
จึงไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พร้อมทั้งได้มีข้อแนะนาว่ารัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสมควรพิจารณาดาเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิและ
หน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสม
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ต่ อ มาคณะรั ฐ มนตรี แ ละสมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอร่ า งกฎหมายว่ า ด้ ว ยคู่ ชี วิ ต และ
ร่ างกฎหมายที่เ กี่ ย วข้ อ งกับ การสมรสของกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ความหลากหลายทางเพศต่ อ สภาผู้ แทนราษฎร
เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบด้วยดังนี้
1. ร่ างพระราชบั ญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐ มนตรี เป็นผู้ เสนอ) ได้ถูกบรรจุในระเบีย บวาระ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วัน ที่ 15 มิถุนายน
พ.ศ. 2565
2. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ได้ถูกบรรจุ
ในระเบี ย บวาระการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ห นึ่ ง )
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
3. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์
กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2
ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โดยร่างกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ สรุปได้ดังนี้
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) กับร่างพระราชบัญ ญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
(นายอิส ระ เสรี วัฒ นวุฒิ กับ คณะ เป็ น ผู้ เสนอ) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีห ลั กการเดียวกันคื อ การให้ มี
กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต และมีเหตุผลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติทานองเดียวกันคือ สภาพสังคมในปัจจุบัน
ที่สถาบันครอบครัวพบว่ามีการอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยกาเนิด ซึ่งมีการอุปการะเลี้ยงดูและ
มีความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างจากคู่สมรส แต่ปรากฏว่าไม่มีกฎหมายรับรองความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลดังกล่าว การก่อตั้งครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากัดเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่าง
ชายหญิง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม ร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับนี้จึงรับรองความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ดังกล่าว โดยมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับการจดทะเบียนและการเลิ กคู่ชีวิต สิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่ชีวิต
การจัดการทรัพย์สิน การรับบุตรบุญธรรม และมรดก เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวที่
ก่อตั้งระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการในการกาหนดให้ชายหรือหญิงจะทาการสมรส
ในขณะที่ตนมีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตอยู่ไม่ได้ เพิ่มเหตุฟ้องหย่าในกรณีที่สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง
ผู้อื่นฉันคู่ชีวิตหรือกระทากับผู้อื่นหรือยอมรับการกระทาของผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็น
อาจิ ณ เพิ่ ม เหตุ ที่ ท าให้ สิ ท ธิ รั บ ค่ า เลี้ ย งชี พ หมดไปกรณี ที่ คู่ ส มรสฝ่ า ยที่ รั บ ค่ า เลี้ ย งชี พ จดทะเบี ย นคู่ ชี วิ ต
และเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ นี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตได้กาหนดให้บุคคลซึ่งเป็นเพศเดียวกัน
โดยกาเนิ ดสามารถจดทะเบี ย นคู่ชีวิตได้ โดยมีสิ ทธิและหน้าที่ในการอยู่ร่ว มกันเป็นครอบครัว ในลั กษณะ
เดียวกันกับคู่สมรส จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ส อดคล้ องกับ
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กฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิต ส่วนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ให้แก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่ ง และพาณิ ช ย์ เ พื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลเพศเดี ย วกั น สามารถสมรสกั น ได้ ต ามกฎหมาย และมี สิ ท ธิ
ในการสมรสไม่ต่างจากคู่สมรสชายและหญิง เช่น สิทธิในการหมั้นและสมรส สิทธิในการจัดการทรัพย์สิ น
ของคู่สมรส สิทธิในการเป็นทายาทโดยธรรม การรับบุตรบุญธรรม สิท ธิในการใช้นามสกุล สิทธิในการลงนาม
ยินยอมในการรักษาพยาบาล สิทธิในมรดก เป็นต้น (วิชาญ ทรายอ่อน, ณัฐพล ยิ่งกล้า, สุเมฆ จีรชัยสิริ, และ
เปรม ถาวรประภาสวัสดิ์, 2565, น. 2-1-2-3)
จากนั้นในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้ งที่ 6
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ หนึ่ง) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ)
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ เ สนอ) และ
ร่ างพระราชบั ญญั ติ แก้ ไ ขเพิ่ มเติม ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิช ย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธัญวั จ น์
กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) โดยให้ลงมติรับหลักการทีละฉบับ ต่อจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้อนุญาตให้รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทน
จากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม สภาผู้แทนราษฎร เมื่อผู้เสนอและรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมได้แถลงหลักการและเหตุผลทีละฉบับ แล้ว (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,
สานักรายงานการประชุมและชวเลข, 2565, น. 2-3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายสรุปประเด็นได้ดังนี้
1. การให้สิทธิแก่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ควรกระทบต่อสิทธิของคนทั่วไป
2. ควรปรับปรุงกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบันให้มีความเหมาะสม ตรงกับความต้องการของกลุ่ ม
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้มีสิทธิและความเท่าเทียมเท่ากับเพศชายและเพศหญิง
3. ควรกาหนดบทเฉพาะกาลในการงดเว้นใช้บังคับกับบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลาม
จากนั้นรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ชี้แจงสรุปได้ดังนี้
1. การร่ างกฎหมายได้ มี ก ารพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ มี การรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น และเคารพเสี ย ง
จากประชาชน มีการศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายของต่างประเทศ
2. พัฒนาการของร่างกฎหมายมาจากการรับฟังความคิดเห็นและร่วมกันทางานระหว่างหน่วยงาน
ราชการและภาคประชาสั งคม โดยเฉพาะตัว แทนกลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายด้วย
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ ทีละฉบับ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) รับหลักการ 229 เสียง ไม่รับหลักการ
167 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง
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2. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... (นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) รับหลักการ 251 เสียง
ไม่รับหลักการ 124 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง
3. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) รับหลักการ 230 เสียง ไม่รับหลักการ 169 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง
1 เสียง
4. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายธัญวัจน์
กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) รับหลักการ 212 เสียง ไม่รับหลักการ 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง
ไม่ลงคะแนนเสียง 4 เสียง
จากนั้นได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... จานวน 25 คน
และให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของคณะรั ฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา (สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิ ทยุ
โทรทัศน์รัฐสภา, 2565)
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ประกอบด้วย
1. นายอนุชา นาคาศัย
ประธานคณะกรรมาธิการ
2. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
3. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
4. นางมุกดา พงษ์สมบัติ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
5. นายวิรัช พันธุมะผล
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
6. นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า
7. นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
โฆษกคณะกรรมาธิการ
8. นายชานันท์ ยอดหงส์
โฆษกคณะกรรมาธิการ
9. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
10. นายปีเตอร์ หลุยส์ ไมอ๊อคชิ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
11. นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
กรรมาธิการ
12. นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
กรรมาธิการ
13. นางสาวเกศศิริ เรืองกาญจนเศรษฐ์ กรรมาธิการ
14. นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร
กรรมาธิการ
15. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
กรรมาธิการ
16. นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
กรรมาธิการ
17. ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ กรรมาธิการ
18. นายพรชัย ตระกูลวรานนท์
กรรมาธิการ
19. นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท
กรรมาธิการ
20. นายสมบัติ เดียวอิศเรศ
กรรมาธิการ
21. นายสรชัด สุจิตต์
กรรมาธิการ
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22. นายสุพล พันธุมโน
กรรมาธิการ
23. นายสุรชาติ เทียนทอง
กรรมาธิการ
24. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
25. นางสาวชนก จันทาทอง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ
(คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ...., 2565)
ทั้ ง นี้ คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คู่ ชี วิ ต พ.ศ. .... ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์
(ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... เสร็ จ แล้ ว พร้ อ มทั้ ง จั ด ท ารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ เพื่ อ เส นอให้
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (สานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร, 2565)
ทั้งนี้ จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับนี้ ได้มีข้อสังเกตในประเด็นด้านศาสนาที่เกี่ยวข้อง
กับร่างกฎหมายว่าด้วยคู่ชีวิตและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
สรุปได้ดังนี้
1. ศาสนาพุทธ ผู้แทนองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยได้เห็ นพ้องต้องกันว่า หลักคาสอน
ของศาสนาพุทธไม่ได้บั ญญัติเรื่ องห้ามให้ บุ คคลเพศเดียวกันมีความรักกัน เนื่องจากศาสนาพุทธไม่ไ ด้ ม อง
ความรั ก ว่ า เป็ น ความรั ก ระหว่ า งเพศใด เพี ย งแต่ ไ ม่ ป ระพฤติ ผิ ด ในกามเท่ า นั้ น ดั ง นั้ น พฤติ ก รรมการรั ก
เพศเดียวกันของผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงไม่ขัดต่อหลักคาสอนของศาสนาพุทธ
2. ศาสนาคริสต์ ผู้แทนองค์กรคริสต์ศาสนาในประเทศไทยได้เห็นพ้องต้องกันว่า ศาสนาคริสต์เคารพ
และไม่รังเกียจผู้ มีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งเรื่องความรักเป็นหลั กคาสอนและพื้นฐานที่ส าคั ญ ของ
ศาสนาคริสต์ แต่ความรักในเชิงครอบครัวตามหลักคาสอนเป็นเรื่องระหว่างชายและหญิงเท่านั้น เพราะว่าพระเจ้า
ได้ส ร้ างมนุ ษย์ ให้ มีส องเพศเพื่อดารงเผ่ าพันธุ์มนุษย์ ดังนั้น การก่อตั้งครอบครัว ของผู้ มีความหลากหลาย
ทางเพศจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อหลักคาสอนของศาสนาคริสต์ อย่างไรก็ดี ผู้แทนองค์กรคริสต์ศาสนา
ในประเทศไทยได้ตระหนักว่าผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นก็มีสิทธิในความเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันบุคคลทุกคน
แม้ว่าผู้แทนองค์กรคริสต์ศาสนาในประเทศไทยจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ไม่ได้ต่อต้านกฎหมายนี้ หากเป็นไปได้
ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้คาว่า “การสมรส” ให้ใช้คาอื่นในการรับรองความสัมพันธ์ระหว่างคู่รั กเพศเดียวกันแทน
เช่น คู่ชีวิต
3. ศาสนาอิสลาม ผู้แทนองค์กรศาสนาอิสลามในประเทศไทยได้เห็นพ้องต้องกันว่า สิทธิ เสรีภาพ
และความรัก เป็นหลักการสาคัญที่ศาสนาอิสลามให้ความสาคัญ แต่ความรักที่จะส่งผลไปสู่การก่อตั้งครอบครัว
ตามหลักการของศาสนาอิสลามต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อดารงเผ่าพันธุ์ ศาสนาอิสลามจึงกาหนดให้มีการแต่งงาน
ระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ดังนั้น การก่อตั้งครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศจึงขัดต่อหลักการ
ของศาสนาอิสลาม อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่เคารพในความหลากหลาย หากรัฐบาล
ต้องการออกกฎหมายเพื่ อรองรับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ผู้แทนองค์กร
ศาสนาอิสลามในประเทศไทยก็ไม่คัดค้านหรือต่อต้านกฎหมายนี้ แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือประกอบพิธี
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การสมรสทางศาสนาอิสลามให้ได้เนื่องจากขัดต่อหลักคาสอนทางศาสนาอิสลาม (วิชาญ ทรายอ่อน และคณะ,
2565, น. 2-8-2-9)
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รวมกลุ่มทากิจกรรมในสังคมเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการเดินขบวน
พาเหรดและมีการนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสื่อสังคมออนไลน์อยู่อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนเกี่ยวกับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนและคู่ชีวิตให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประกอบกับข้อมูลจาก Human Rights
Campaign ที่รายงานว่ามากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกได้รับรองการสมรสของกลุ่ มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในระดับนานาชาตินั้น องค์การ
สหประชาชาติ ไ ด้ น าหลั ก สากลของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก การห้ า มเลื อ กปฏิ บั ติ ม าปรับ ใช้ ใ ห้ ค รอบคลุ ม
โดยเกิดเป็นพันธกรณีของประเทศสมาชิกที่ต้องกาหนดมาตรการคุ้มครองกลุ่มบุคคลเหล่านี้ หลายประเทศ
ได้นาหลักการห้ามเลือกปฏิบัติไปปรับใช้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งการคุ้มครองกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในต่ า งประเทศ แบ่ ง เป็ น 2 ลั ก ษณะคื อ 1) การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ค รอบคลุ ม ถึง
ความหลากหลายทางเพศ 2) การตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความหลากหลายทางเพศ
ส่วนในประเทศไทยนั้นเริ่มเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมชัดเจนในช่วงการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ต่อมาภายหลัง
จากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วินิจฉัยสรุปได้ว่า มาตรา 1448
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
และมีข้อแนะนาว่าควรดาเนินการตรากฎหมายเพื่อรับรองสิทธิแ ละหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศอย่างเหมาะสม จึงเป็นส่วนหนึ่งทาให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างกฎหมาย
ว่าด้วยคู่ชีวิตและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมจานวน
4 ฉบับ จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ....
จ านวน 25 คน ทั้ งนี้ คณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญญั ติ คู่ ชี วิ ต พ.ศ. .... ได้ พิ จารณา
ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จแล้วพร้อมทั้งจัดทารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อเสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป
ผู้ ศึกษามีความเห็ น ว่า ร่ างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีความสาคัญต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
อย่างมาก ซึ่งคนกลุ่มนี้ควรที่จะมีสิทธิและความเท่าเทียมเหมือนคนทั่วไป ดังนั้น สภาผู้แทนราษฎรควรที่จะ
สนับ สนุน กลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ค วามหลากหลายทางเพศให้ มี ค วามมั่ นคงและมี คุ ณ ภาพชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ผู้ ศึ ก ษา
มีข้อเสนอแนะดังนี้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยจะต้องตระหนักถึงความสาคัญ
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และให้คุณค่าของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อที่จะได้ แก้ไขร่างกฎหมายให้สอดคล้องตรงกับ
ความต้องการของกลุ่ มบุ ค คลเหล่ านี้ รวมถึง จะต้องปรับปรุงแก้ไ ขกฎหมายฉบับ อื ่น ๆ ที ่เ กี ่ย วข้อ งให้มี
ความสอดคล้ องกับร่างกฎหมายดังกล่าว อีกทั้งคนทั่วไปในสังคมควรเรียนรู้และเปิดโอกาสในการอยู่ร่วมกั บ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและรับฟังด้วยความเข้าใจ และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ควรตระหนัก ถึง สิท ธิ ข องตนให้อ ยู ่ภ ายใต้ข อบเขตของกฎหมาย ไม่ก ระท าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ง อั นเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขต่อไป
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