บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการเพิ่ม
สิทธิและเสรีภาพใหมๆใหแกประชาชนมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใด รวมถึงการทําใหสิทธิและ
เสรีภาพเหลานั้นมีผลจริงในทางปฏิบัติ ซึ่งนับเปนครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง
ของประเทศไทยที่ไดระบุใหมีการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ อยางไรก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพใหแกบุคคลรักรวมเพศ
(Homosexual) เชนบุคคลรักรวมเพศชาย (Male Homosexual) ซึ่งเปนบุคคลกลุมนอยของสังคมใหมี
สิทธิและเสรีภาพในความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation) สวนตน ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 30 บัญญัติให “ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทา
เทียมกัน” นั้น ทําใหตีความไดวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณคุมครองประชาชนโดยพิจารณา
เพศอันเปนอวัยวะตามลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเทานั้น แตรัฐธรรมนูญไมไดคํานึงถึงความคิด
ความรูสึก และความตองการของประชาชนอยางแทจริงจนกระทั่งลืมไปวาในสังคมไทยมีบุคคลรัก
รวมเพศทั้งชายและหญิงเปนพลเมืองของประเทศอยูดวย ในสังคมไทยบุคคลรักรวมเพศมีสภาพไร
ซึ่งกฎหมายคุมครอง และตองตกอยูภายใตการเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันไมวาจะเปนการประกอบ
อาชีพ ความกาวหนาในอาชีพ การศึกษา การแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ ซึ่งถือเปนการ
ละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเปนการลิดรอนสิทธิมนุษยชน ดังมีตัวอยางใหเห็น เชน การ
หามรับนักศึกษาที่เปนบุคคลรักรวมเพศเขาศึกษาตอในสถาบันราชภัฏ กรณีมีหนังสือถึงสถานีวิทยุ
โทรทัศนทุกสถานีจากกรมประชาสัมพันธใหมีการกลั่นกรองการเสนอภาพบุคคลรักรวมเพศโดย
กลาวหาวาบุคคลดั งกล าวคื อ “ผูมีความผิดปกติทางเพศ” ซึ่งเปนการเผยแพรความเขาใจที่
คลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ สําหรับบุคคลรักรวมเพศที่แสดงออกซึ่งความเปนรักรวมเพศอยาง
ชัดเจนนั้น การกีดกันและการเลือกปฏิบัติจากสังคมไทยมีใหเห็นเดนชัดกวาบุคคลรักรวมเพศทีซ่ อ น
ความเปนรักรวมเพศเอาไว
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นอกจากบุคคลรักรวมเพศจะไมไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันแลว
กลาวไดวาบุคคลรักรวมเพศยังไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายอื่นๆ เชน กฎหมายแพงและ
พาณิชยในเรื่องการจดทะเบียนสมรส การรับรองการอยูรวมกันตามกฎหมาย การจัดการทรัพยสิน
การรับรองบุตรเชนคูสมรสชายหญิง การโอนทรัพยมรดกที่ไมมีพินัยกรรมใหแกคูครองที่เปน
บุคคลรักรวมเพศในลําดับชั้นคูสมรส การทําประกันภัย และการแบงเบาภาระภาษี โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกฎหมายอาญายังไมปรากฏวามีบทบัญญัติใดที่สามารถคุมครองการกระทําชําเราทางเพศแก
บุคคลรักรวมเพศชาย อยางไรก็ตามไดมีความพยายามที่จะแกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิด
กระทําชําเรา โดยขยายความคําวา “การกระทําชําเรา” ใหคลอบคลุมถึง “การสวม หรือใส อวัยวะ
เพศ วัตถุ หรืออวัยวะอื่นใด เขาไปในอวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผูอื่น หรือใชปากกระทําแก
อวัยวะเพศของผูอื่น หรือใชอวัยวะเพศกระทําแกปากของผูอื่นเพื่อสนองความใครของตนหรือ
บุคคลที่สาม ทั้งนี้ไมวาจะเปนการกระทําแกบุคคลเพศเดียวกัน หรือ คนละเพศ” ซึ่งหากขอความ
ขางตนมีผลจริงในทางกฎหมายและหนวยงานของรัฐไดนํามาปฏิบัติ บุคคลรักรวมเพศยอมจะไดรับ
ประโยชนและไดรับการปองกันและคุมครอง และสามารถเอาผิดกับผูคุกคามทางเพศตอบุคคลรัก
รวมเพศชายได
แมในสังคมไทยการเปนรักรวมเพศไมเปนความผิดและไมมีบทลงโทษทางกฎหมาย
และไม ถื อ ว า เป น การละเมิ ด คํ า สอนทางพุ ท ธศาสนา แต สั ง คมไทยยั ง มี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม ย อมรั บ
พฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศ และมองวาการเปนบุคคลรักรวมเพศเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
อยางไรก็ตาม เนื่องจากสังคมไทยมีลักษณะที่ไมนิยมความรุนแรงจึงไมมีการแสดงปฏิกิริยารังเกียจ
เหยียดหยามบุคคลรักรวมเพศออกมาอยางชัดเจนและรุนแรงจากสังคมไทย จนกระทั่งมีการแพร
ระบาดของโรคเอดสซึ่งพบครั้งแรกกับบุคคลรักรวมเพศชายทําใหสังคมไทยเกิดความสับสนและ
เขาใจวาบุคคลรักรวมเพศเปนสาเหตุของการแพรระบาดของโรคเอดส จึงเปนเหตุใหสังคมไทยเกิด
ความรูสึกรังเกียจเหยียดหยามและไมยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งนั้นเกิดจาก
ความไม เ ข า ใจและมองบุ ค คลรั ก ร ว มเพศเพี ย งบทบาททางเพศ แต ไ ม ไ ด ม องไปถึ ง ความรู
ความสามารถของบุคคลรักรวมเพศ และที่สําคัญไปกวานั้นในประเทศไทยยังขาดองคกรของบุคคล
รั ก ร ว มเพศที่ ใ หค วามรู ค วามเข า ใจการเป น บุ ค คลรั ก ร ว มเพศที่ ถู ก ต อ งแก สั ง คม และให ค วาม
ชวยเหลือบุคคลรักรวมเพศทั้งทางขอมูลขาวสาร และการปกปองคุมครองสิทธิของกลุมอยางเปน
รูปธรรม

3
จากที่กลาวมาขางตนทั้งหมด ประเด็นในเรื่องของบุคคลรักรวมเพศ เปนประเด็นที่
สังคมไทยควรพิจารณาและทบทวนเสียใหม เพราะเปนเรื่องของนโยบายแหงรัฐที่มิอาจเพิกเฉยได
และจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับอารยประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นในเรื่องการรับรองสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะตองรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลรักรวมเพศในในความพึงพอใจทางเพศของบุคคล ซึ่งถือเปนสิทธิสวนตัวและเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของมนุษย

1.2 วัตถุประสงคของการทําวิทยานิพนธ
ในการทําวิทยานิพนธเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหใหเห็นถึงแนวความคิด และทฤษฎีของกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับสิทธิและเสรีภาพที่สามารถนํามาปรับใชกับบุคคลรักรวมเพศชาย และความเปนไปได
ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจําเปนที่จะตองกําหนดสิทธิและเสรีภาพความพึงพอใจทางเพศ
แกบุคคลรักรวมเพศชาย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและแนวความคิดของตางประเทศที่
มีตอบุคคลรักรวมเพศ
2. ศึกษาและวิเคราะหขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน และสิทธิอื่นๆ ของ
บุคคลรักรวมเพศชายที่ควรมีในประเทศไทย
3. ศึกษาถึงแนวความเชื่อและทัศนคติของสังคมไทย และคําสอนของศาสนาและ
บทบาทของบุคคลรักรวมเพศในสังคมไทย พรอมประเด็นที่สังคมไทยควรทบทวนตอบุคคลรักรวม
เพศ และแนวนโยบายแหงรัฐที่ควรปฏิบัติ

1.3 ขอบเขตและเนื้อหาของการศึกษาวิจัย
วิทยานิพนธเลมนี้มีเจตนารมณในการศึกษาและวิจัยถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
รักรวมเพศชายในสังคมไทยภายใตบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเปนสําคัญ
ตลอดจนทําการศึกษาและวิจัยถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บุคคลรักรวมเพศชายควรไดรับการปกปองและ
คุมครอง โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่กฎหมายไทยยัง
ครอบคลุมไมถึง มูลเหตุที่วิทยานิพนธเลมนี้เลือกที่จะศึกษากรณีเฉพาะบุคคลรักรวมเพศชายนั้น
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เนื่องจากในสังคมไทยบุคคลรักรวมเพศชายมีใหเห็นในสังคมไทยเดนชัดมากขึ้น ขณะเดียวกัน
ในสังคมไทยบุคคลกลุมนี้เริ่มมีการเรียกรองความเทาเทียมในสิทธิและเสรีภาพจากความพึงพอใจ
ทางเพศเพื่อใหสังคมไทยและกฎหมายไทยยอมรับ
ในการศึกษาและวิจัยนี้จะเปนการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาจากเอกสารทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศจากขอมูลทางอินเตอรเน็ท ตํารา และบทความทางนิติศาสตร บทความทาง
วิทยาศาสตร และทางสังคมวิทยา ตัวบทกฎหมาย รวมทั้งคําพิพากษา ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้จะนํามา
วิเคราะหหาขอสรุปและเสนอแนวทางในการแกไขรัฐธรรมนูญและแกไขกฎหมายอื่นๆ
2. การวิจัยสนาม (Field Research) โดยการแจกแบบสอบถามกับบุคคลทั่วไป และ
บุคคลรักรวมเพศชาย เพื่อเก็บรวบรวมความคิดและทัศนคติจากบุคคลดังกลาว นําขอมูลที่ไดรับนั้น
มาคํานวณหาคาตามวิธีการทางสถิติเพื่อทําการประมวลผลและวิเคราะหทัศนคติสวนตัวเพื่อเปน
แนวทางหาขอสรุปและเสนอแนะทางแกปญหาตอไป
ในการออกแบบสอบถามผูทําวิจัยไดทําแบบสอบถามเปน 2 ชุด
ชุดที่ 1 ใชสอบถามบุคคลทั่วไปโดยคัดเลือกจากกลุมประชากร ซึ่งถูกจําแนกตาม
อายุ อาชีพ และการศึกษา และเพศเพื่อความหลากหลายทางความคิด
ชุดที่ 2 ใชสอบถามบุคคลรักรวมเพศชายซึ่งถูกจําแนกตามอายุ และระดับการศึกษา
แตไมไดจํากัดพื้นที่ในการใชแบบสอบถาม สาเหตุที่ผูทําวิจัยไมไดจํากัดเงื่อนไขของประชากรใน
เรื่ อ งอายุ แ ละการศึ ก ษา และพื้ น ที่ แ จกแบบสอบถามนั้ น เพราะผู ทํ า วิ จั ย ต อ งการได ข อ มู ล ที่ มี
แนวความคิดและทัศนคติที่หลากหลายจากบุคคลรักรวมเพศชายซึ่งมีความแตกตางกัน ทั้งการศึกษา
สังคมและสิ่งแวดลอม

1.4 สมมติฐาน
ไมปรากฎวามีบทบัญญัติใดในรัฐธรรมนูญไทยฉบับปจจุบันไดบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายไว ดังนั้นการมีบทบัญญัติที่ใหสิทธิและเสรีภาพใน
ความพึงพอใจทางเพศแกบุคคลดังกลาวจึงเปนมิติใหมแหงการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เปนมนุษย
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เป น ข อ มู ล ในการนํ า มาวิ เ คราะห เ พื่ อ ทํ า การแก ไ ขปรั บ ปรุ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยใหมีบทบัญญัติครอบคลุมถึงสิทธิและเสรีภาพในความพึงพอใจทางเพศสวนตัว
แกบุ คคลรั กรว มเพศทั้งชายและหญิงเชนหลายๆประเทศที่กําลังมี แนวโนมการแก ไขกฎหมาย
เพื่อใหสิทธิ และเสรีภาพแกบุคคลกลุมนี้
2. ทํ า ให ท ราบว า มี ก ฎหมายหลายฉบั บ ในประเทศไทยที่ ค วรต อ งทํ า การแก ไ ข
ปรับปรุงเพื่อใหปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกประชาชนทุกคนอยางแทจริง เชน กฎหมาย
อาญา และกฎหมายแพงและพาณิชย เปนตน
3. ทําใหทราบแนวความคิด แนวทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติของกฎหมายตางประเทศ
ที่บัญญัติใหสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลรักรวมเพศ หรือแมกระทั่งกฎหมายที่ลงโทษการเปนรักรวม
เพศ
4. ทําใหทราบวาพฤติกรรมแบบรักรวมเพศไมใชเปนพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน หรือ
ผิดปกติทางเพศ แตเปนพฤติกรรมทางเพศที่เปนธรรมชาติ ซึ่งปรากฏใหเห็นทั้งมนุษยและสัตว
5. ทําใหทราบถึงทัศนคติของศาสนาตางๆ ที่มีตอบุคคลรักรวมเพศและทัศนคติของ
สังคมไทยที่มีตอบุคคลรักรวมเพศทั้งในอดีตและปจจุบัน รวมถึงความคิดและความตองการของ
บุคคลรักรวมเพศในสังคมไทยที่ไดจากการรวบรวมแบบสอบาม

บทที่ 2
แนวความคิดของการเปนรักรวมเพศ
2.1 ลักษณะเฉพาะของรักรวมเพศและอิทธิพลที่ทําใหบุคคลเปนรักรวมเพศ
รักรวมเพศเปนภาวะที่เกิดขึ้นตอบุคลิกภาพมิใชการเปลี่ยนแปลงของทางรางกายแต
อยางใด1 แตเปนพฤติกรรมทางเพศระหวางเพศเดียวกันที่เกิดขึ้นไดทั้งผูชายและผูหญิง ซึ่งจํานวน
ของผูชายนั้นมีสัดสวนมากกวาผูหญิงประมาณ 3 ตอ 12 อยางไรก็ตาม ยังไมมีทฤษฎีใดที่จะอธิบาย
ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้ไดอยางสมบูรณ ซึ่งเทาที่ศึกษามาทราบเพียงแตวาภาวะเชนนี้จะ
เกิดขึ้นไดตองมีองคประกอบรวมกันหลายประการ เชน ความสัมพันธระหวางเด็กกับบิดามารดา
หรือความสัมพันธที่สรางความกดดันจนมีผลตอการพัฒนาการตอบสนองทางอารมณและชี้ทาง
ไปสูความตองตาตองใจทางเพศในอนาคตตอไป3
2.1.1 ความหมายของรักรวมเพศและคําที่ใหความหมายถึงบุคคลรักรวมเพศ
พฤติกรรมรักรวมเพศหรือในภาษาอังกฤษใชคําวา “homosexual” หมายถึงเพศสัมพันธ
ระหวางคนสองคนที่เปนเพศเดียวกัน คํานี้มีรากศัพทมาจากคําวา “homoios” ซึ่งเปนภาษากรีก
แปลวา “เหมือนกัน, เชนเดียวกัน” เปนศัพทที่แพทยชาวฮังการีซึ่งมีชื่อวา เบงเกิรต (Benkert)
บัญญัติใชขึ้นในปพุทธศักราช 24124 ซึ่งมีความหมายตรงขามกับคําวา “heterosexual” อันมีราก
ศัพทมาจาก คําวา “hetero” หมายถึง “ความแตกตาง (different)” โดยเฉพาะความแตกตางของผูชาย
และผูหญิงที่มีความพอใจในเพศตรงขาม บุคคลรักรวมเพศถาเปนผูชายจะเรียกวา “บุคคลรักรวม
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7
เพศชาย (male homosexual)” และถาเปนผูหญิงจะเรียกวา “บุคคลรักรวมเพศหญิง (female
homosexual)” 5
คําวา “เกย (gay)”6 เปนอีกคําหนึ่งที่ใหความหมายถึงบุคคลรักรวมเพศ และเปนคําที่
นิยมใชเรียกบุคคลกลุมนี้กันมากในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยมีความเขาใจที่สับสนวาเกยคือ
บุคคลรักรวมเพศชายเทานั้น ความจริงแลวคํานี้ครอบคลุมถึงบุคคลรักรวมเพศหญิงดวย และเมื่อ
ตองการเนนถึงบุคคลรักรวมเพศหญิงก็จะใชคําวา gay woman และจะใชคําวา gay man เมื่อตองการ
ที่จะเนนถึงบุคคลรักรวมเพศชาย คําวา “gay” ประกอบดวยคําอุปสรรคภาษากรีกและรากศัพทภาษา
ลาติน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่พอใจในการมีเพศสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันกับตน ตรงขามกับคําวา
“straight”7 ยิ่งกวานี้ เกย ถือเปนคําที่บุคคลรักรวมเพศพอใจที่จะเรียกตนมากกวาคําวา homosexual
ซึ่งใหบริบทถึงความผิดปกติทางจิต หรือโรคอาการทางจิตอยางหนึ่ง
สําหรับผูหญิงที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นจะเรียกวา “lesbian” หรือ “sapphic” ซึ่งมา
จากชื่อเกาะในประเทศกรีก คือ เกาะ Lesbos ที่ตั้งอยูในทะเลเอเจี่ยน ในเกาะนี้มีกวีสตรีที่มีชื่อเสียง
ชื่อ Sappho ที่เขียนบทกลอนเกี่ยวกับความรักของผูหญิง ชาวเมืองผูหญิงสวนใหญที่ชื่นชอบใน
ผลงานของ Sappho นั้น เปนบุคคลรักรวมเพศกอรปกับเปนชาวเกาะ lesbos ใครๆ จึงเรียกผูหญิง
กลุมนี้วาพวก “lesbian” หรือเรียกตามชื่อของกวีคนนี้ และสื่อความหมายถึง “หญิงที่มีพฤติกรรมรัก
รวมเพศหรือหญิงที่พอใจรักใครกับผูหญิงดวยกัน” จึงเปนที่มาของคําวา “lesbian” และ “sapphic”
ที่ใชเรียกบุคคลรักรวมเพศหญิงในปจจุบันนี8้
“Bisexual” ถือเปนคําที่เรียกบุคคลรักรวมเพศอีกประเภทหนึ่งที่สามารถประกอบ
กิจกรรมทางเพศไดทั้งกับบุคคลเพศเดียวกันและบุคคลตางเพศดวย บุคคลรักรวมเพศประเภทนี้จะ
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ซอนความนิยมทางเพศดังกลาวไวในตนเองอยูแลว Alfred Kinsey นักจิตแพทยชาวอเมริกันให
ความเห็นวาการแสดงออกทางเพศของบุคคลรักรวมเพศแบบนี้ปรากฏใหเห็นไดขึ้นอยูกับวาภาวะ
แวดลอม ความเหมาะสม และปจจัยหลายประการที่จะทําใหบุคคลแสดงออกทางเพศกับผูชายหรือ
ผูหญิงในขณะนั้น แตทั้งนี้บุคคลตองมีความสามารถในการตอบสนองทางเพศไดกับบุคคลทั้งสอง
เพศซึ่งซอนอยูในตัวอยูแลว9
2.1.2 การจําแนกลักษณะของบุคคลรักรวมเพศ
นอกจากเราจะจํ า แนกบุ ค คลรั ก ร ว มเพศได เ ป น 2
ลั ก ษณะคื อ รั ก ร ว มเพศแท
(exclusively homosexual) ซึ่งหมายถึงพวกที่มีการปฏิบัติทางเพศเฉพาะกับเพศเดียวกันเทานั้น
กับรักสองเพศ (bisexual) ซึ่งหมายถึงพวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับทั้งเพศเดียวกันและเพศตรงกัน
ขาม10 เราสามารถจําแนกบุคคลรักรวมเพศจากลักษณะทาทาง การแตงกาย บทบาททางเพศ และการ
ดํารงชีวิตของบุคคลรักรวมเพศเปน 2 กลุมดังนี้คือ
2.1.2.1 บุคคลรักรวมเพศที่พอใจในเพศและสรีระทางกายภาพของตนเอง
กลาวคือ มีการวางตัวและแตงกายเหมือนผูชายผูหญิงตามปกติตามลักษณะทางเพศของ
ตน แตมีรสนิยมทางเพศและความพึงพอใจในเพศตอบุคคลเพศเดียวกัน ถาเปนผูชายและมีลักษณะ
เปนผูกระทําทางเพศ (sexual active role) กับผูชายดวยกันจะเรียกวา “masculine gay” หรือ “เกยคิง”
หรือหากมีลักษณะเปนผูรองรับการกระทําทางเพศ (sexual receptive role) กับบุคคลเพศเดียวกันที่มี
บทบาททางเพศในแนวรุกจะเรียกวา “effeminate gay” หรือ “เกยควีน”11 สําหรับบุคคลรักรวมเพศ
หญิงถาเปนฝายรุกทางเพศ (sexual active role) กับบุคคลเพศเดียวกันจะเรียกวา “Tom (ทอม)” และ
สําหรั บบุ คคลรัก รว มเพศหญิงที่พอใจบทบาททางเพศเป น ผูรองรับการกระทําทางเพศ (sexual
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receptive role) จะเรียกวา “ดี้” ซึ่งมาจากคําวา “lady” ซึ่งหมายถึง “ผูหญิง ผูหญิงที่เปนแฟน หรือ
คูรัก”12
2.1.2.2 บุคคลรักรวมเพศที่มีเพศสภาพ (sexual identity) และการแสดงออกทางเพศ
(sexual expression) ที่ตางจากลักษณะของคนทั่วไป ซึ่งมีความขัดแยงกันระหวางเพศสภาพและ
ความรูสึกทางจิตใจของความเปนผูหญิงหรือความเปนผูชาย บุคคลรักรวมเพศประเภทนี้ในทาง
การแพทยเรียกวา “transgender” บุคคลรักรวมเพศประเภทนี้ เพศสภาพกับเพศตามกําเนิด (sex as
assigned at birth) จะมีความขัดแยงกัน จึงสงผลใหการแสดงออกทางเพศและการแสดงออกของ
ลักษณะทาทางมีความแตกตางจากเพศของตน 13 อยางไรก็ตามรักรวมเพศแบบ transgender มี
ความหมายรวมถึงบุคคลรักรวมเพศที่มีลักษณะดังนี้ดวยคือ
1) บุ ค คลรั ก ร ว มเพศที่ ช อบแต ง กายด ว ยเสื้ อ ผ า ของเพศตรงกั น ข า มหรื อ เรี ย กว า
“ลักเพศ (transvestism)” บุคคลรักรวมเพศประเภทนี้พอใจในการแตงกายเปนเพศตรงกันขามแตไม
ตองการแปลงเพศ สาเหตุในการแตงกายดวยเสื้อผาของเพศตรงขามนั้นเพื่อตองการใหคูรักของตน
เห็นถึงความนิ่มนวล ความออนโยนของตนในกรณีผูชาย หรือใหเห็นถึงความเขมแข็งอดทน เชน
ผูชายในกรณีของผูหญิงเปนตน14
2) บุคคลรักรวมเพศที่ไมพอใจในเพศของตนเนื่องจากมีความเชื่อวาเพศที่ปรากฏทาง
รางกายของตนนั้นไมถูกตอง ทําใหเกิดความตองการที่จะผาตัดเปลี่ยนเพศ หรือไมก็พยายามซอน
เพศของตนไว โ ดยการแต ง กายหรื อ ประพฤติ แ บบเพศตรงข า ม จากลั ก ษณะดั ง กล า วในทาง
วิทยาศาสตรการแพทยถือวาเปน “โรค” ชนิดหนึ่ง15 หรือเรียกวาลักษณะของโรคหลงเพศ16 และมี
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10
ผูเรียกลักษณะความผิดปกติหรือโรคนี้วา transsexualism โดย แคลนดเวลล (Canldwell) เปนผูนําคํา
นี้มาใชกอนในป ค.ศ.194917 ซึ่งคําวา transexualism นี้มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “PsychoPathia Sexual” ซึ่งตรงกับความหมายภาษาอังกฤษวา “Cross – Gender”18 บางครั้งมีผูเรียกอาการ
ดังกลาวนี้วา “Econism” ตามชื่อนักการเมืองฝรั่งเศสชื่อ Chavalier d’Eon de Beaumont ซึ่งเปนโรค
นี้19 และบางครั้งก็มีผูเรียกอาการดังกลาววา “Gender Dysphoria Syndrome”20 นาสังเกตวาบุคคลรัก
รวมเพศประเภทนี้นอกจากจะชอบแตงกายตามเพศที่ตนตองการจะเปนแลว บุคคลกลุมนี้บุคคลรัก
รวมเพศประเภทนี้ทั้งดานอารมณ รางกาย ความคิด และชีวิตทางเพศไมสอดคลองกับเพศของตน
เลย ตรงกันขามกลับรังเกียจและตองการขจัดออกไป21 ผูวิจัยมีความเห็นวาแมในทางวิทยาศาสตรจะ
ถือวาอาการดังกลาวเปนโรค แตผูที่มีพฤติกรรมเชนนี้ถือวาเปนผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศดวย
กลาวคือ นอกจากบุคคลพวกนี้จะไมพอใจในเพศของตนแลว บุคคลลักษณะนี้ยังไมมีความพอใจ
หรือใสใจในการมีเพศสัมพันธกับบุคคลตางเพศ แตพอใจที่มีเพศสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันกับ
ตนและรูสึกวาตนเองมีความสุข ดังนั้นจึงถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งของบุคคลรักรวมเพศ
จากที่กลาวมาแลวขางตนในการประชุมระหวางประเทศเรื่องกฏหมายรักรวมเพศของ
transgender และนโยบายการจางงาน (The International Conference on Transgender Law and
Employment Policy)22 ถือวาบุคคลรักรวมเพศแบบ transvestitism และ transsexuals ทั้งที่ยังไมทํา
การแปลงเพศ (pre-operative) และแปลงเพศแลว (post-operative) เปนรักรวมเพศแบบ transgender
ทั้งสิ้น ซึ่งตอไปนี้ ผูเขียนจะเรียกรวมกันวา “transgender” อยางไรก็ตามคนสวนใหญมีความเขาใจ
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Ira B.Pauly, “The Current Status of the Change of Sex Operation,” The Journal of
Nervous and Mental Disease 147 (1968): 461.
18
สุพัตร พูลเกษ และ สุด แสงวิเชียร, “จิตวิทยาการแปลงเพศ,” วารสารสมาคมจิตแพทย
แหงประเทศไทย 18 (มกราคม-ตุลาคม 2516): 113.
19
สุด แสงวิเชียร, “แปลงเพศ,” แพทยสภา 2 (มกราคม 2516): 71.
20
J.K. Mason and R.A. McCall Smith, Law and Medical Ethics 2nd ed. (London,
Butterworths, p.34.
21
สุวัทนา ตรีพรรค, “ความผิดปกติทางจิต,” ความบกพรองทางเพศและกามวิปริต, หนา
388.
22
http://www.abmall.com/ictlep (13-July-2000)
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เบื้องตนวา transgender ทุกคนเปนรักรวมเพศโดยการพิจารณาลักษณะทาทางภายนอกของบุคคล
กลุมนี้เปนหลัก ดังนั้น transgender จึงถูกมองวาเปนเกย หรือเลสเบี้ยนในที่สุด ซึ่งในความเปนจริง
แลว transgender มีทั้งบุคคลที่มีความพอใจทางเพศในเพศตรงขาม สนใจในเพศเดียวกัน และสนใจ
ทั้งสองเพศดวย23

2.1.3 แนวความคิดเรื่องเพศตอการเปนรักรวมเพศ
ในอดีตมีความเชื่อวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนกามวิปริต ซึ่งผูที่มีพฤติกรรมดังกลาว
ควรตองไดรับการบําบัดรักษา24 ปญหาวาพฤติกรรมทางเพศแบบไหนปกติ หรือแบบไหนผิดปกติ
นั้นขึ้นอยูกับความคิดเห็นของคนสวนใหญ และคานิยมของสังคมและวัฒนธรรมเปนผูกําหนด
ซึ่ ง อาจผั น แปรได ต ามยุ ค สมั ย อย า งไรก็ ต ามพฤติ ก รรมรั ก ร ว มเพศเป น กามวิ ป ริ ต หรื อ ไม นั้ น
เราจําเปนตองศึกษาและเปรียบเทียบความเห็นของนักจิตวิทยาที่ใหความเห็นเกี่ยวกับลักษณะทาง
เพศที่ผิดปกติและปกติไวดังนี้
Ellis (1958) ไดใหความเห็นวาพฤติกรรมทางเพศที่ปกติจะตองมีลักษณะคือ 1. การ
กระทําทางเพศนั้นตองไมเปนอันตรายตออีกฝายหนึ่ง 2. ถาอีกฝายซึ่งสามารถรับผิดชอบตอการ
กระทําทางเพศของตนยินยอมใหกระทําทางเพศโดยปราศจากการถูกบีบบังคับ และ 3. กระทําในที่
รโหฐานไกลจากการรูเห็นของผูที่ไมเห็นดวยกับพฤติกรรมทางเพศแบบที่ตนกระทํา25
Marmor (1971) กลาววาพฤติกรรมทางเพศที่มิไดเกิดจากความรัก แตเปนการแสดงออก
ของความวิตกกังวล ความกาวราว หรือความรูสึกผิดถือวาเปนสิ่งผิดปกติและยังรวมทั้งพฤติกรรม

23

http://www,grd.org/browse/sexual.orientation.nondiscriminatation.list

(13-July-

2000)
24

อัญชนา สุวรรณานนท, “รักประเภทสอง: เธอผิดหรือไร,” สตรีทัศน 2 (กุมภาพันธ เมษายน 2527): 33.
25
สุวัทนา ตรีพรรค, “ความผิดปกติทางจิต,” ความบกพรองทางเพศและกามวิปริต, หนา
380.
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ทางเพศที่เกิดขึ้นเนื่องจากตองการความมั่นใจ หรือเพื่อลดความตึงเครียดจากสาเหตุที่มิใชเรื่องเพศก็
ถือเปนความผิดปกติเชนกัน26
อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับความเห็นของบุคคลทั้งสอง
แลว ผูวิจัยมีความเห็นวาหากจะถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนภาวะทางเพศที่ปกติแลวกิจกรรมทาง
เพศของบุคคลรักรวมเพศที่ปฏิบัติกับบุคคลเพศเดียวกันจะตองตั้งอยูบนฐานของความยินยอมของ
ทั้งสองฝาย และตองปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวในที่ซึ่งเปนสวนตัวซึ่งตรงกับความคิดของ Ellis แตไม
จําเปนตองมีความรักตามความเห็นของ Marmor เสมอไป เพียงความใกลชิดผูกพัน (intimacy) และ
ความเขาใจระหวางคูรักก็พอ อยางไรก็ตามความเหมาะสมของอายุ รางกาย จิตใจ และวัยวุฒิถือเปน
องคประกอบสําคัญที่ควรนํามาพิจารณาวาพฤติกรรมทางเพศเปนพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ
หรือไมดวย หากการกระทําทางเพศนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลรักรวมเพศหรือบุคคลรักตางเพศที่เปน
ผูใหญกระทํากับเด็ก แมเด็กจะยินยอมและการกระทําทางเพศนั้นเกิดขึ้นในที่รโหฐานก็ตาม ผูวิจัยมี
ความเห็นวาพฤติกรรมทางเพศดังกลาวนั้นจะถือวาเปนปกติคงไมได ดังนั้นการจะสรุปวาพฤติกรรม
รั ก ร ว มเพศเป น ภาวะที่ ผิ ด ปกติ ห รื อ ปกติ นั้ น จํ า เป น ที่ จ ะต อ งศึ ก ษาถึ ง ภาวะแวดล อ มอื่ น ๆ
ประกอบดวย ไมใชพิจารณาเพียงวาเมื่อบุคคลใดพอใจในเพศเดียวกันแลว บุคคลนั้นจะตองเปนผู
ผิดปกติทางเพศเสมอไป อยางไรก็ตามมีแนวความคิดในเรื่องเพศตอบุคคลรักรวมเพศทั้งในดานลบ
และในดานบวกดังนี้คือ
2.1.3.1 รักรวมเพศเปนความผิดปกติทางจิตซึ่งถือเปนความเจ็บปวย
กอนเริ่มมีแนวความคิดวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดปกติทางจิตในเรื่องเพศนั้น
ชวงกอนปลายศตวรรษที่ 19 มีความเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศถือเปนเรื่องผิดศีลธรรม (immoral)
และเปนสิ่งผิด (wrong) ซึ่งใครมีพฤติกรรมเชนนี้จะตองไดรับโทษ ในยุคนี้กิจกรรมทางเพศที่ไม
กอใหเกิดการสืบทอดบุตร (non procreativity) และความสัมพันธทางเพศที่ไมไดเกิดจากการสมรส
(non marriage) ถือเปนเรื่องผิดศีลธรรมเชนกัน27 แนวความคิดนี้ไมยอมรับวาการเปนรักรวมเพศ
เปนสิ่งที่ติดมากับตัวตามธรรมชาติ (intrinsic) อิทธิพลของแนวความคิดดังกลาวทําใหศาล (Court
26

เรื่องเดียวกัน.
The Editors of the Harvard Law Review, SEXUAL ORIENTATION AND THE
LAW (1990): 2.
27
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of Claim) ตัดสินคดีระหวาง นายชเลเกล (Schlegel) กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยปฏิเสธไมให
ขาราชการพลเรือนที่เปนบุคคลรักรวมเพศซึ่งถูกไลออกกลับเขามาทํางาน โดยอางเหตุผลวา “any
school boy knows that an homosexual act is immoral, indecent, lewd, and obscene”28 ซึ่งถอด
ความเปนภาษาไทยไดวา “มีนักเรียนชายทราบการกระทําแบบรักรวมเพศของเขาซึ่งถือเปนเรื่องผิด
ศีลธรรม หยาบชา เลวทราม และนารังเกียจ” ตอมาในปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงกลางศตวรรษที่ 20
จึงมีแ นวคิ ดว าความเป น รัก รวมเพศเปนสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิ ด ซึ่งยุคนี้แพทยและนักจิตวิทยาได
พยายามหาวิธีการรักษาความเปนรักรวมเพศ ซึ่งถือเปนความเจ็บปวยทางจิต (illness)29 จากนั้นในป
ค.ศ.1968 สมาคมจิตแพทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (the American Psychological Association
(APA)) และการจําแนกโรคสากลครั้งที่ 9 ขององคการอนามัยโรค เมื่อ ค.ศ.1978 ถือวาบุคคลที่
สนใจทางเพศกับบุคคลซึ่งเปนเพศเดียวกันกับตนเปนผูมีพฤติกรรมกามวิปริต30 จึงทําใหสังคมเกิด
ความรูสึกรังเกียจเหยียดหยามกับผูมีพฤติกรรมเชนนี้
2.1.3.2 รักรวมเพศไมใชความผิดปกติทางเพศ
ปจจุบันนักวิชาการไมถือวาความสัมพันธทางเพศของคนเพศเดียวกันเปนเรื่องผิดปกติ
หรือผิดธรรมชาติ31 แตถือเปนเรื่องของความพึงพอใจทางเพศของแตละบุคคล32 อยางไรก็ตามในป
ค.ศ. 1973 สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (APA) ไดเพิกถอนคําวา “รักรวมเพศ” ออก
จากรายการความผิดปกติทางจิต (psychic disorder) วา “homosexuality per se implies no
impairment in judgment, stability, reliability or general social or vocation capabilities” and that “in
the reasoned judgment of most American psychiatrists today, homosexuality per se does not
constitute any form of mental disease” ซึ่งแปลความเปนภาษาไทยไดวา “รักรวมเพศไมมีความ
28

Kanongnij Sribuaiam, “Living together: rights of heterosexual and homosexual,”
Chulalongkorn Law Review, p.59.
29
Ibid., p.60.
30
สุวัทนา ตรีพรรค, “ความผิดปกติทางจิต,” ความบกพรองทางเพศและกามวิปริต, หนา
380.
31
Alfred Kinsey, Sexual Behavior in the Human Female Penn, (W.A. Saunders 1953),
p. 449.
32
อัญชนา สุวรรณานนท, “รักประเภทสอง: เธอผิดหรือไร,” สตรีทัศน, หนา 33.
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หมายถึงความเลวทรามตามที่คิดและเชื่อกันมานานในสังคมทั่วไป หรือเปนสิ่งที่ถูกกําหนดมาจาก
พระเจา ซึ่งปจจุบันจิตแพทยใหความเห็นอยางรอบคอบวารักรวมเพศไมไดทําใหเกิดรูปแบบของ
ความผิดปกติทางเพศใดๆ” ขณะที่สมาคมวาดวยวิชาโรคจิตแหงประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมนัก
สังคมสงเคราะหแหงชาติ องคกรวิชาชีพทางดานสุขภาพจิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และ ICD10*
ตางลงความเห็นเหมือนกันวารักรวมเพศมิใชอาการเจ็บปวยทางจิต หรืออาการผิดปกติ เนื่องจากมี
งานวิจัยที่สําคัญในชวงเวลากวา 40 ป ที่แสดงใหเห็นวาความสัมพันธแบบรักรวมเพศไมเกี่ยวกับ
ความเจ็บปวย หรือความผิดปกติ33 ตามเอกสารที่สนับสนุนจากสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐ
อเมริกัน ดังนี้

*

ICD 10 เปนการจําแนกโรคแหงชาติ ครั้งที่ 10 โดยองคการอนามัยโลก ซึ่งยอมาจาก
International Classification of Deseases 10 Revision ซึ่งไดตัดพฤติกรรมรักรวมเพศออกจากความ
เปนโรคและความเบี่ยงเบนทางจิต
33
เอกสารแจกจาก American Psychological Association September 30,1995.
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AMERICAN
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ASSOCIATION

Public Interest Directorate

American Psychological Association
International Lesbian, Gay, and Bisexual Concerns
Purposes, Goals, and Objectives
The American Psychological Association (APA), the American Psychiatric
Association, the National Association of Social Workers, and other mental health professional
organizations in the United States all agree that homosexuality is not a mental illness or disorder.
A substantial body of scientific research over the past 40 years has demonstrated that same sex
sexual orientation is not associated with a mental illness or disorder. There is a growing
movement around the world to improve the understanding of sexual orientation, of lesbian, gay,
and bisexual people, and of the impact of stigma on their human rights. APA has worked actively
since 1975 to use psychological knowledge to reduce the stigma, prejudice, discrimination, and
violence to which sexual orientation minorities are subject in the United States. In 1993 the
Committee on International Relations in Psychology and the Committee on Lesbian, Gay, and
Bisexual Concerns decided that it was appropriate and consistent with APA policy for the APA to
also undertake activities related to international lesbian, gay, and bisexual concerns. The
following sets out the purposes, goals, and objectives of APA’s activities.
Purposes: The APA’s purposes in international activities related to lesbian, gay,
and bisexual concerns are to support efforts in other countries, in international organizations, and
multinational organizations to 1) encourage mental health professionals to take the lead in
eliminating the stigma of mental illness that has long been associated with same-sex sexual
orientation and 2) affirm and protect the human right - - civil, political, economic, social, culture - of sexual orientation minorities around the world.

16
Goals: The goals related to this purpose have been identified:
1) eliminate of the mental illness conception of homosexuality from national and
2) multinational psychological and other mental health profession organizations;
and encouragement of examination, consideration and inclusion of the human rights of sexual
orientation minorities within United Nations human rights conventions.
Objective: Objectives related to the goals:
1) adoption by national and multinational psychological and other mental health
organizations of policy statements rejecting the mental illness conception of homosexuality;
2) development of a credible international interdisciplinary report on sexual
orientation.
Contact Persons: Collaboration is welcomed. For additional information, contact
Clinton Anderson, Officer for lesbian, Gay, and Bisexual Concerns, (202) 336-6037,
(cwa.apa@email.apa.org) or Joan Buchanan, Director of international Affair, (202) 336-6024,
(jxb.apa@email.apa.org).
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(คําแปล)
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเด็นระหวางชาติเกี่ยวกับ เลสเบี้ยน เกย และ ไบเซ็กชวล
เจตนารมณ เปาหมาย และวัตถุประสงค
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรั ฐอเมริกา สมาคมวาดวยวิชาโรคจิตแหงประเทศ
สหรัฐ อเมริ ก า สมาคมนั ก สั ง คมสงเคราะห และองคก รวิ ช าชีพ ทางด า นสุ ข ภาพจิต ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาลงความเห็นวา รักรวมเพศมิใชการเจ็บปวย หรือมีความผิดปกติทางจิต เนื่องจาก
ในชวงเวลามากกวา 40 ป มีงานวิจัยที่สําคัญหลายชิ้นไดแสดงใหเห็นวาความสัมพันธแบบรักรวม
เพศไมใชเปนความเจ็บปวย หรือเปนความผิดปกติทางจิต ทั้งนี้ไดมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นในโลก
เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบความสัมพันธทางเพศทั้งของเลสเบี้ยน เกย และไบเซ็กชวล
รวมถึงผลกระทบของความรูสึกต่ําตอยในดานสิทธิมนุษยชน ดังนั้นตั้งแตป ค.ศ.1975 สมาคม
จิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดดําเนินการใหความรูทางดานจิตวิทยา โดยมีเปาหมายเพื่อ
ลดการดู ถู ก เหยี ย ดหยาม อคติ เลื อ กปฏิ บั ติ และความรุ น แรงต อ บุ ค คลกลุ ม น อ ยที่ มี รู ป แบบ
ความสัมพันธทางเพศที่ตางออกไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1993 คณะกรรมการเพื่อ
ความสัมพันธระหวางประเทศในประเด็นเรื่องเลสเบี้ยน เกย และไบเซ็กชวล มีความเห็นวาสมควร
ที่จะดําเนินการตามนโยบายของสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาในนามของสมาคมเพื่อ
ทําการเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวของกับเลสเบี้ยน เกย และไบเซ็กชวลในระดับสากลตอไปนี้คือ
เจตนารมณ เปาหมาย และวัตถุประสงคของกิจกรรมของสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
เจตนารมณ จุดมุงหมายของสมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีตอกลุมเล
สเบี้ยน เกย และไบเซ็กชวลนั้น คือการสนับสนุนใหนานาชาติ องคการระหวางประเทศพิจารณาถึง
1) สนับสนุนนั กวิชาชีพทางดานสุขภาพจิตใหเ ปน ผูนําในการขจัดความเชื่อที่มีมานานต อ
พฤติกรรมรักรวมเพศวาเปนความเจ็บปวยทางจิต 2) ยืนยันและปกปองสิทธิมนุษยชน สิทธิแหง
ความเปนพลเมือง สิทธิทางดานกฎหมาย ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของบุคคลรักรวมเพศ
ทั่วโลก
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เปาหมาย ระบุเปาหมายสองประการเพื่อใหบรรลุความมุงหมายดังนี้
1. ขจัดความคิดที่วารักรวมเพศเปนอาการเจ็บปวยทางจิตในระดับนานาชาติ และ
องคกรทางดานสุขภาพจิตอื่นๆ
2. กระตุนใหมีการตรวจสอบ และคํานึงถึงสิทธิในความพึงพอใจทางเพศในการ
ประชุมทางดานสิทธิมนุษยชน
วัตถุประสงค วัตถุประสงคที่เกี่ยวของกับเปาหมายคือ
1. ทําคําแถลงการณตามนโยบายขององคกรจิตวิทยาแหงชาติและระหวางชาติ และ
องคกรสุขภาพจิตอื่นๆที่ปฏิเสธความคิดวารักรวมเพศเปนความเจ็บปวยทางจิต
2. พัฒนาและใหการยอมรับรายงานทางดานสหวิชาชีพที่เกี่ยวกับความพึงพอใจทาง
เพศ
บุคคลที่สามารถติดตอ สามารถขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่ คลินตัน แอนดเดอสัน เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเรื่องเลสเบี้ยน เกย และไบเซ็กชวล โทรศัพทหมายเลข (202) 336-6037, หรือ อีเมลมาที่
(cwa.apa@email.apa.org) หรือติดตอ จอน บูชนัน ผูอํานวยการกิจการระหวางประเทศ หมายเลข
โทรศัพท (202)336-6034, หรือ อีเมลมาที่ (jxb.apa@email.apa.org)

ลงวันที่ 30 กันยายน 2537
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นอกจากนี้ ซิกมัน ฟรอยด ผูเชี่ยวชาญทางวิชาจิตวิเคราะหยังใหความเห็นที่สอดคลอง
กับความเห็นขางตนวาการรักเพศเดียวกันไมถือเปนโรค ดังรายละเอียดที่ฟรอยดไดเขียนจดหมายถึง
มารดาชาวอเมริกันคนหนึ่งวา
“การรักเพศเดียวกั น อาจไมไ ดเ ปนการไดเปรียบก็จริ ง แตไ มมีอะไรจะตองอับอาย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ และไมควรมีการดูถูกกัน การกระทําเชนนี้มิอาจเรียกไดวาเปนการปวยไข
เรามองเห็นมันเปนความแตกตางอยางหนึ่งของมนุษยซึ่งเกิดขึ้นในชวงของการพัฒนาการ
ทางเพศของบุคคลมีหลายคนเหลือเกินที่เปนผูยิ่งใหญในประวัติศาสตรของเราที่รักเพศ
เดียวกัน เชน พลาโต ไมเคิล แองเจลโล ลีโอนาโด ดาวินซี่ เปนตน ทั้งนี้เปนสิ่งที่ไม
ยุติธรรมและโหดรายเหลือเกินที่จะตัดสินวาการรักรวมเพศเปนอาชญากรรม ถาลูกชายของ
คุณไมมีความสุข เกิดอาการทางประสาท หรือเกิดความขัดแยงมากในชีวิตทางสังคมของ
ตน การวิเคราะหจะชวยทําใหเด็กเกิดความสงบสุขในจิตใจ และมีพลังขึ้นใหมไดไมวาเขา
จะยังเปนผูที่รักเพศเดียวกันอยูหรือเปลี่ยนแปลงไปแลวก็ตาม”34
ยงยุทธ วงศภิรมยศานต ผูชวยผูอํานวยการสํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข หนึ่งในผูอภิปรายในหัวขอเรื่อง “สิทธิหญิงรักหญิง: บทบาทของวงวิชาการ
และสื่อมวลชน” ที่โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2540 ใหความเห็นโดยสรุปวา
“จริงๆแลวมีความเขาใจผิดวารักรวมเพศเปนความวิปริตทางเพศ ความจริงไมใช คําวาวิปริต
ทางเพศในปจจุบันมีความหมายเพียงประการเดียว คือ คนที่ไดมาซึ่งความสุขและความพึง
พอใจทางเพศด ว ยวิ ธี ก ารที่ สั ง คมไม ย อมรั บ เช น ถ้ํ า มอง ชอบโชว อ วั ย วะเพศ ชอบมี
เพศสัมพันธกับเด็ก หรือมีเพศสัมพันธโดยทํารายฝายตรงกันขาม คนวิปริตทางเพศใน
ความหมายนี้เกิดขึ้นไดทั้งคนที่รักเพศเดียวกันและเพศตรงขาม”35

34

www://Psychology.ucdavis.edu/rainbow/htm/fact-mentalhealth.html
การอภิปรายหัวขอ “สิทธิหญิงรักหญิง: บทบาทของวงวิชาการและสื่อมวลชน” ที่
โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2540 (นิตยสารสารคดี 158 ปที่ 14, เมษายน 2541)
35
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จากการศึกษาความเห็นของฝายที่เห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความปกติและไม
ปกตินั้น ผูวิจัยยังไมสามารถชี้ชัดไดวาความเห็นฝายใดถูกหรือผิดเพราะเปนเรื่องการวิเคราะหทาง
จิตวิทยาของผูเชี่ยวชาญ แตผูวิจัยตั้งขอสังเกตในเบื้องตนวาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศนั้น
ขึ้นอยูกับชวงเวลาวาใครเปนผูมีอํานาจตอรองทางสังคมเหนือกวากัน กลาวคือวาในชวงกอนกลาง
ศตวรรษที่ 19 ศาสนาคริสตมีอิทธิพลและบทบาททางการเมืองตอผูปกครองประเทศมาก เชน ใน
ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศผูลาอาณานิคมอื่นๆ ที่มีศาสนา
คริสตเปนศาสนาประจําชาติ ดังนั้นนโยบายการเมืองของประเทศเหลานี้จึงถูกแทรกดวยคําสอน
ของศาสนาโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมรักรวมเพศซึ่งถือวาเปน
บาปที่ถูกถายทอดไปยังผูปกครองประเทศและประชาชนของประเทศ รวมถึงประชาชนที่อยูใน
ประเทศเมืองขึ้นซึ่งหยั่งรากลึกตอความเชื่อของประชาชนบางคนจนถึงปจจุบัน จนกระทั่งปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อวิทยาศาสตรและวิชาการพัฒนาและมีอิทธิพลสูงขึ้น แพทย
จิตแพทย นักวิชาการจึงพยายามหาวิธีการรักษาผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศไปในเชิงวิทยาศาสตร และ
พยายามตั้งสมมติฐานวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนโรคซึ่งเกิดมาจากเชื้อโรคอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้น
ในยุคนี้จึงมีการวิจัยเพื่อหาวิธีการรักษาและบําบัดผูที่มีพฤติกรรมทางเพศแตปรากฏวาไรผล ตอมา
เมื่ อ มี ก ารเคลื่ อ นไหวเรี ย กร อ งสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและความเสมอภาคของประชาชนในประเทศ
ประชาธิปไตยมากขึ้น ซึ่งยุคนี้เชื่อวาเสียงของประชาชนเปรียบไดกับเสียงสวรรคและมีอิทธิพล
เหนือกวาผูปกครองประเทศ ประกอบกับวิทยาศาสตรมีความกาวหนาขึ้น การเชื่อถือสิ่งใดจึงตองมี
เหตุและผลที่สามารถพิสูจนได บุคคลรักรวมเพศจึงพยายามพิสูจนตัวเองวาพฤติกรรมรักรวมเพศ
ของตนนั้นไมใชภาวะที่ผิดปกติทางเพศ แตถือเปนความพึงพอใจทางเพศสวนตน

2.1.4 ลักษณะทางเพศตอการเปนรักรวมเพศ
เมื่อทําการศึกษาความเปนรักรวมเพศของบุคคล เรามีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึง
ความสัมพันธขององคประกอบทางเพศ ซึ่งประกอบไปดวยเพศตามกําเนิด (gender) เพศสภาพ
(sexual identity) และความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation)36 กลาวคือ

36

คนึงนิจ ศรีบวั เอี่ยมใหความหมายของคําวา “Sexual Orientation” หมายถึง ความพึง
พอใจในทางเลือกเรื่องเพศ อยางไรก็ตามในวิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยใชคาํ วา “ความพึงพอใจทาง
เพศ” ใหมีความหมายถึง “Sexual Orientation”

21
2.1.4.1 เพศตามกําเนิด (gender, genetic sex or chromosomal sex)
เพศตามกําเนิด มีความหมายถึง เพศที่ไดมาจากการปฏิสนธิ (fertilization) ซึ่งจะ
แสดงออกจากลักษณะของโครโมโซมเพศ37 กลาวคือในผูหญิงปกติโครโมโซมเพศจะเปน XX
และในผูชายโครโมโซมเพศจะเปน XY38
ในการแบ ง ตั ว ของเซลล เ พศก อ นกลายมาเป น ไข แ ละอสุ จิ จ ะมี ก ารลดจํ า นวนของ
โครโมโซมลงครึ่งหนึ่ง เพราะฉะนั้นโครโมโซมในไขก็จะมีเพียง X และในอสุจิก็จะมี X หรือ Y
เมื่อมีการผสมระหวางไขกับอสุจิโครโมโซมในไขที่ผสมแลวถาเปน XX ไขนั้นก็จะเจริญเติบโต
เปนทารกเพศหญิง ถาไขนั้นมีโครโมโซมเพศเปน XY ไขนั้นก็จะเจริญเติบโตเปนทารกเพศชาย
ดังนั้นการเปนเพศหญิงหรือเพศชายนั้นจึงถูกกําหนดขึ้นโดยโครโมโซมเพศขณะปฏิสนธินั้นเอง
ดังนั้นเพศในขณะปฏิสนธิจึงถือเปนเพศกําเนิด อยางไรก็ดีในระหวางที่ไขถูกผสมแลวและเจริญ
เติบโตมาเปนทารกนั้น อาจจะมีความผิดปกติในระยะเวลาของการเจริญเติบโตในระยะใดระยะหนึง่
ซึ่งทําใหทารกนั้นมีเพศไมตรงกับเพศกําเนิด หรือเกิดเปนกะเทย (hermaphroditism) ซึ่งถือเปน
ความพิการในอวัยวะสืบพันธุทางเพศ39 แบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คือ40
(1) กะเทยแท (true-hermaphrodites) หมายถึงคนที่มีตอมเพศทั้งของชายและของหญิง
อยูในคนคนเดียวกัน คือมีทั้งรังไขและอัณฑะ สวนอวัยวะภายนอกนั้นอาจจะคลายหรือใกลไปทาง
เพศใดเพศหนึ่ง ความพิการเชนนี้พบไดนอย
(2) กะเทยเทียม (pseudo-hermaphrodites) หมายถึงคนที่มีตอมเพศของเพศใดเพศหนึ่ง
อยูแลว แตอวัยวะสืบพันธุภายนอกมีลักษณะคลายไปทางเพศตรงกันขามหรือไมมีลักษณะเปนเพศ
ของตัวโดยสมบูรณ กะเทยชนิดนี้อาจแบงไดอีกเปน 2 พวกคือ

37

วิฑูรย อึ้งประพันธ, “การพิสูจนเพศ (Sex Identification),” วารสารนิติศาสตร, หนา

131.
38

Mary Beth Walz, “Transsexuals and the Law,” Journal of Contemporary Law
5(1979): 185.
39
วิฑูรย อึ้งประพันธ, “การพิสูจนเพศ (Sex Identification),” วารสารนิติศาสตร, หนา
130.
40
เรื่องเดียวกัน.
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ก. กะเทยเทียมชาย (male pseudo-hermaphrodites) หมายถึงคนที่มีตอมเพศชาย
(อัณฑะ) แตอวัยวะสืบพันธุภายนอกคลายไปทางหญิง หรือเปนอวัยวะสืบพันธุของชายที่ไม
สมบูรณ ชนิดที่อวัยวะสืบพันธุภายนอกเปนหญิงมีชื่อเรียกวา “Testicular Feminization Syndrome”
คือคนที่เกิดมาอวัยวะสืบพันธุภายนอกเปนหญิง แตชองคลอดตื้นมาก ไมมีมดลูก ไมมีรังไข มีลูก
อัณฑะอยูในชองทองหรือบริเวณขาหนีบ และพบวาลักษณะอาการดังกลาวมีลักษณะเปนกรรมพันธุ
ดวย
ข. กะเทยเทียมหญิง (female pseudo-hermaphrodites) คนที่ตอมเพศหญิง(รังไข)
แตอวัยวะสืบพันธุภายนอกคลายชาย หรือเปนอวัยวะสืบพันธุของหญิงที่ไมสมบูรณ กะเทยกลุมนี้
อาจพบไดบอยกวากะเทยชนิดอื่น41
อยางไรก็ตาม เพศตามกําเนิดนั้นไมไดมีอิทธิพลที่จะทําใหบุคคลมีภาวะเปนรักรวมเพศ
ได แตเพศตามกําเนิดถือเปนเครื่องมือในการประกอบกิจกรรมทางเพศ และดังที่กลาวมาแลววารัก
รวมเพศบางประเภท เชน transgender หรือ transvestitism ไมมีความพอใจกับเพศตามกําเนิดของ
ตน ตรงกันขามกลับมีความรูสึกวาเพศตามกําเนิดนั้นขัดแยงกับความรูสึกของตนเอง แมลักษณะ
ทางกายภาพของตนจะเปนเพศใดเพศหนึ่งก็ตาม42 ขณะที่บุคคลรักรวมเพศบางประเภทกลับมีความ
พึงพอใจในเพศตามกํ าเนิดของตน และคิดวาเพศของตนเปนเครื่องมือในการปฏิบัติทางเพศที่
เหมาะสม ดังนั้นเพศดั้งเดิมจึงมิใชสิ่งที่บงบอกถึงภาวะทางเพศ หรือความพอใจทางเพศของบุคคล
จริงๆ และแมบุคคลบางรายจะมีอวัยวะเพศที่ผิดปกติโดยไมสามารถระบุเพศได หรือที่เรียกวา
กะเทย แตก็ไมใชเครื่องชี้วาบุคคลนั้นจะมีภาวะเปนรักรวมเพศดวย
2.1.4.2 เพศสภาพ (sexual identity)
เพศสภาพ คือ ภาวะภายในจิตใจที่บุคคลยอมรับวาตนเองเปนผูหญิง เปนผูชาย หรือเปน
รักรวมเพศ ความรูสึกดังที่กลาวมานี้เกิดขึ้นจากผลผลิตทางสังคมหรือสิ่งที่สังคมสรางขึ้น (social
construction) ดังนั้นคนเราจะมีอวัยวะเพศแบบใดแบบหนึ่ง แตการจะเปนผูหญิงหรือผูชายหรือรัก
41

สมพร โพธิ น าม, “กะเทย (hermaphroditism),” วารสารศู น ย ก ารแพทยศาสตร 3
(2520), หนา 84.
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Douglas K.Smith, “Comment Transsexualism, Sex Reassignment, Surgery, and the
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รวมเพศนั้น กระบวนการของสังคมจะเปนตัวหลอหลอมบุคคลทําใหบุคคล “กลายเปน” ผูหญิง
(feminism) ผูชาย (male) ซึ่งในความเปนจริงแลวสถานภาพทางเพศของบุคคลไมไดมาจากสภาพ
ทางชีวภาพแตมาจากสังคมและวัฒนธรรมที่เปนตัวคอยบีบบังคับใหคนเราตกอยูในกรอบเพศแบบ
นั้นจนได43 ชลิดาภรณ สงสัมพันธ อาจารยประจําคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ได
ใหสัมภาษณในนิตยสารสารคดีวา “ถาคนเราเกิดมามีอวัยวะเพศแบบหนึ่งแลวกลายเปนแบบนั้นได
เองโดยไมตองมีอะไรมาหลอหลอม เชน เกิดมามีอวัยวะเพศหญิงแลวนิสัยก็จะออนโยน ออนหวาน
นารัก นุมนิ่ม รักสวยรักงาม เอื้ออาทรดูแลเอาใจใส อันเปนลักษณะของผูหญิง ขณะที่ถาเกิดมาแลว
มีอวัยวะเพศชายก็ตองบึกบึน กลาหาญ เขมแข็ง มีลักษณะผูนํา ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว ถาเปนอยางนั้น
จริงสังคมก็ไมตองมีกลไกซับซอนมากมายคอยบีบบังคับใหเราตกลงไปอยูในกรอบเพศสภาพแบบ
นั้นจนได การที่เราถูกผลักเขาไปอยูในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามลักษณะของอวัยวะเพศของเรา
จนทําใหเราตอง “กลายเปนผูหญิง” หรือ “กลายเปนผูชาย” ซึ่งในความเปนจริงอาจมีคนจํานวนหนึ่ง
ซึ่งจริงๆแลวมีจํานวนมาก อาจไมตองการความเปนผูชายหรือเปนผูหญิง แตเขาไมกลาหาญที่จะ
เปดเผยออกมาในความตองการ “เปน” ตามแบบอวัยวะเพศที่ตนมีอยูทั้งที่ในความเปนจริงคนเรามี
ความหลากหลายในกรอบเพศสภาพชายหญิง”44 ซึ่งหมายถึง รางกายเปนผูชายแตอาจมีจิตใจเปน
ผูหญิงขณะที่ผูหญิงซึ่งมีรางกายเปนผูหญิงอาจมีจิตใจเปนผูชายนั้นเอง อยางไรก็ตามคําวา “กรอบ
เพศสภาพ” หมายถึง เพศทางชีวภาพซึ่งสังคมยอมรับ
จากบทสัมภาษณดังกลาวจึงสามารถวิเคราะหไดวาในความเปนจริงเพศสภาพของ
มนุษยมีมากกวาความเปนผูหญิงหรือเปนผูชาย แตบุคคลไมกลาที่จะเปดเผยความตองการของ
ตัวเองเพราะมีกรอบเพศสภาพของสังคมคอยควบคุม ซึ่งเรียกวา “Sexual division of labour”
หมายถึง การแบงงานกันทําตามเพศซึ่งสังคมตองการเพศหญิงใหเปนผูตั้งครรภและใหกําเนิดบุตร
สวนเพศชายก็เปนเพศผูเปนผูนํา ซึ่งทั้งหมดนี้เปนความเชื่อมโยงของโครงสรางทางอํานาจจาก
สังคมและวัฒนธรรมที่ยึดความตองการของผูชายเปนหลัก
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บทสัมภาษณ ชลิดา สงสัมพันธ, “การเมืองเรื่องเพศ,” สารคดี 15 (เมษายน 2541): 70-
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2.1.4.3 ความพึงพอใจทางเพศ (Sexual Orientation)
ความพึงพอใจทางเพศสวนบุคคลนั้นเปนความรูสึกสวนบุคคลที่พึงพอใจตอการเลือก
เพศ ซึ่งภาษาอังกฤษใชวา “sexual orientation” แปลวา “one’s natural preference in sexual partner:
predilection for homosexuality, heterosexuality, or bisexuality45 หมายถึง “ความพึงพอใจในการ
เลือกเพศ แบบรักรวมเพศ แบบรักตางเพศ และรักสองเพศที่บุคคลมีอยูในตัวและแสดงออกตอคูรัก”
ความคิดในเรื่องความพึงพอใจทางเพศ เปนแนวความคิดสมัยใหมที่เกิดขึ้นมาเพียง 100 ปเทานั้น
กอนหนานี้ในชวงปลายศตวรรษที่ 18 ในประเทศอังกฤษก็มีแนวความคิดที่คลายกันนี้ แตถือเปน
เรื่องของ “ความโนมเอียงทางเพศ” ซึ่งตรงกับคําวา “inclination” ปจจุบันคําวา “orientation” เปน
แนวความคิดทางดานกฎหมายและจิตวิทยา ซึ่งใชแทนคําที่ใชในอดีตกอนป ค.ศ.1970 คือคําวา
ความโนมเอียง (inclination), ความหันเห (pervert), รักรวมเพศ (invert), ความชอบ (preference),
รสนิยม (taste), แนวโนม (tendency), ความเบี่ยงเบน (bent), การขับเคลื่อนทางเพศ (drive)46 เปน
ตน นาสังเกตวาแนวความคิดเรื่องความโนมเอียงทางเพศไมไดเปนแนวความคิดของคนตะวันตกยุค
ใหม แตเปนความคิดที่หยั่งรากลึกมาตั้งแตยุคโบราณ กอนยุคใหม จนถึงยุคปจจุบันของวัฒนธรรม
เอเชีย วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกกลาง วัฒนธรรมยุโรป และวัฒนธรรมอเมริกัน ดังปรากฏตาม
คําใหการของนายฟรอง ซัว กายอง (Franzois Callon) หัวหนาบริษัทซื้อขายแหงประเทศ
เนเธอรแลนด ณ เมืองนางาซากิ ซึ่งคนพบหลักฐานเกี่ยวกับความโนมเอียงทางเพศเชนนี้กับกษัตริย
องคที่สามของประเทศญี่ปุน ชื่อโชกุนลือมิทจึ (Lemitsu) ซึ่งครองราชยในชวง ค.ศ.1604-1651 วา
“มีความหลงใหลในเด็กหนุมและไดเหนี่ยวรั้งเด็กหนุมที่กําลังจะเขาพิธีแตงงาน โดยการจับกุม
ผูหญิงที่เด็กหนุมจะแตงงานดวยเอาไว” ในป ค.ศ.1798 ไดมีงานเขียนของ Sappho บรรยายถึง
“ความทุกขแหงความเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งมีมาแตกําเนิด (unhappy deviation from the natural
inclination)” หรือแมกระทั่งงานเขียนของ Aristotle เรื่อง “Problems” ซึ่งไดพูดถึงความพอใจตอ
พฤติกรรมรักรวมเพศที่มีมาแตกําเนิด โดย Aristotle ไดขอมูลจากการวิเคราะหความพึงพอใจทาง
เพศ (orientation) ของผูชายที่พอใจมีเพศสัมพันธแบบรักรวมเพศดวยการสอดใสทางทวาร (anus)
ขอมูลดังกลาวไดจากบันทึกของตํารวจกรุงปารีสกับผูตองหาชายในป ค.ศ.1720 วา “พวกตนมี
รสนิยมทางเพศเชนนี้มาตลอดชีวิตตน (He had this taste all his life)” หรือ “ตนมีความสุขเมื่อไดมี
เพศสัมพันธกับผูชาย ทั้งๆ ที่ตั้งแตวัยเด็กตนไมเคยมีสัมพันธทางเพศเชนนี้มากอนเลย ความชื่นชอบ
45
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เชนนี้มันอยูในสายเลือดของตนแลว (From an early age he did not do anything else but amuse
himself with men; these pleasures were in his blood)” จากแนวคิดเรื่องความพึงพอใจทางเพศไม
เพียงปรากฏในประวัติศาสตรมานาน แตสังเกตไดวาเปนการใหคุณคาในการดํารงตน การปรับตัว
การเปนตัวเองของบุคคล และยังเสริมสรางความสมบูรณใหกับบุคคลดวย47
ปจ จุบั นสมาคมจิ ตแพทยแ ห งประเทศสหรั ฐอเมริก าให ความหมายของ sexual
orientation วา “เปนหนึ่งในองคประกอบทั้งสี่ของลักษณะทางเพศ ซึ่งประกอบไปดวย เพศ
(gender) ความรูสึกทางเพศ (sexual emotion) ซึ่งความรูสึกทางจิตใจในความเปนผูชายหรือผูหญิง
และบทบาททางเพศตอสังคม (sexual role) ซึ่งยึดตามระเบียบทางวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมทาง
เพศของผูชายและผูหญิงที่พึงมีและตองปฏิบัติ สําหรับความพึงพอใจทางเพศ (sexual orientation)
คือ ความสนใจของบุคคลในความพึงพอใจทางเลือกเรื่องเพศ ซึ่งประกอบไปดวยความรัก อารมณ
และความรูสึกที่ยึดมั่นตอบุคคลที่ตนสนใจความพึงพอใจทางเพศ แตกตางจากพฤติกรรมทางเพศ
(sexual behavior) ตรงที่ความพึงพอใจทางเพศตองประกอบดวยความรูสึก มโนคติ และมโนภาพที่
เกิดจากตน”48 ดังนั้น ความพึงพอใจทางเพศจึงไมใชทางเลือกหรือรูปแบบของกิจกรรมทางเพศ แต
เปนทางเลือกของความพอใจในการเลือกเพศที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับบุคคลทุกคนตั้งแตวัยเด็ก
ทั้งๆ ที่ตนไมเคยมีประสบการณทางเพศมากอนเลยก็ตาม49
2.1.5 เกณฑการวัดพฤติกรรมรักรวมเพศตามทฤษฎีของ Alfred Kinsey
Alfred Kinsey นักจิตวิทยาวิเคราะหไดวางเกณฑการแบงระดับคะแนน 7 ระดับเพื่อวัด
พฤติกรรมทางเพศของบุคคลบนพื้นฐานทางจิตวิทยา และประสบการณทางเพศที่ไดรับการเปดเผย
จากบุคคล50 ดังมีเกณฑการวัดดังตอไปนี้
0 หมายถึง เปนรักตางเพศ
1 หมายถึง เปนรักตางเพศ และเคยมีประสบการณรักรวมเพศ
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Ibid, p.3.
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เอกสารแจกจาก American Psychological Association by Stephen J. Blommer
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2
3
4
5
6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เปนรักตางเพศและมีพฤติกรรมรักรวมเพศหลายครั้ง
เปนรักตางเพศและรักรวมเพศเทาๆกัน
เปนรักรวมเพศและเคยมีประสบการณรักตางเพศ
เปนรักรวมเพศและมีพฤติกรรมรักตางเพศหลายครั้ง
เปนรักรวมเพศ

Kinsey อธิบายวาเกณฑขางตนนี้เปนเกณฑการวัดพฤติกรรมรักรวมเพศและพฤติกรรม
รักตางเพศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลจะถูกกําหนดใหอยูในตําแหนงใดในแตละชวงอายุของตนตาม
ระดับคะแนนที่แตกตางกัน ซึ่งแตละคะแนนมีรายละเอียดและความหมายดังนี้คือ
บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 0 มีความหมายวา บุคคลเหลานี้ไมเคยมีการสัมผัสทาง
รางกายที่จะสงผลใหเกิดการกระตุน หรือใหความรูสึกทางเพศ หรือมีการตอบสนองทางเพศกับ
บุคคลเพศเดียวกัน บุคคลที่มีลักษณะเชนนี้ถือวาเปนบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบรักตางเพศ
100% กลาวคือ บุคคลประเภทนี้ไมอาจมีความสัมพันธทางเพศแบบรักรวมเพศไดเลย
บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 1 มีความหมายวา บุคคลเหลานี้เคยมีสัมพันธทางเพศ
แบบรักรวมเพศเพียงการตอบสนองทางรางกายและจิตใจเทานั้นบาง หรืออาจมีการตอบสนอง
ความรูสึกทางจิตใจ แตไมมีการสัมพันธทางกาย ประสบการณและการตอบสนองทางเพศของ
บุคคลกลุมนี้มีใหกับบุคคลตางเพศมากกวา สําหรับประสบการณรักรวมเพศนั้นบุคคลกลุมนี้เคยมี
เพียงครั้งหรือสองครั้ง หรืออาจกลาววานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งที่ตนมีความสัมพันธ
ทางเพศกับเพศตรงขามและไมมีการตอบสนองทางจิตใจตอการกระตุนทางเพศเทากับเพศตรงกัน
ขาม การเขาไปมีกิจกรรมทางเพศแบบรักรวมเพศนั้นเปนไปเพราะความอยากรูอยากเห็น หรือถูก
บังคับจากบุคคลอื่นโดยที่ตัวเองขาดสติ เชน ขณะกําลังหลับนอน หรือเมื่อเมาสุราหรืออยูภายใต
สถานการณพิเศษอื่นใดเทานั้น
บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 2 มีความหมายวา บุคคลเหลานี้เคยมีประสบการณรัก
รวมเพศ และ/หรือ อาจมีการตอบสนองพฤติกรรมรักรวมเพศไดอยางชัดเจน แตสําหรับ
ประสบการณทางเพศ และ/หรือ การตอบสนองทางเพศแบบรักตางเพศมีมากกวาประสบการณและ
การตอบสนองทางเพศแบบรักรวมเพศ บุคคลกลุมนี้อาจเคยมีประสบการณทางเพศแบบรักรวมเพศ
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มาบางเล็กนอย หรือพอสมควร แตเมื่อทําการเปรียบเทียบของชวงระยะเวลาเดียวกันบุคคลกลุมนี้มี
ความสัมพันธทางเพศกับบุคคลตางเพศมากกวา อยางไรก็ตาม บุคคลกลุมนี้ยอมรับการปลุกเรา
อารมณแบบรักรวมเพศ แตมีการตอบสนองกับบุคคลรักตางเพศมากกวา และแมวาบุคคลกลุมนี้บาง
คนจะเคยมีประสบการณรักรวมเพศอยางเปดเผย ตรงกันขามกลับมีการตอบสนองทางจิตใจตอ
บุคคลรักตางเพศมากกวา ซึ่งแสดงใหเห็นวาบุคคลกลุมนี้ยังมีความพอใจในความสัมพันธทางเพศ
ของรักตางเพศ พฤติการณเชนนี้โดยมากพบกับวัยรุนชายซึ่งไมเคยมีสัมพันธทางเพศกับผูหญิงมา
กอน แมวาแทจริงแลววัยรุนชายนี้มีความโนมเอียงไปในลักษณะบุคคลรักตางเพศก็ตาม ตรงกันขาม
กับผูชายบางคนที่ควรจัดอยูในเกณฑคะแนนระดับ 2 เพราะมีการตอบสนองทางเพศตอบุคคลเพศ
เดียวกันไดอยางรุนแรง แมจะไมมีการเปดเผยความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันก็ตาม
บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 3 ซึ่งมีคะแนนอยูตรงกลางของบุคคลซึ่งมีพฤติกรรม
แบบรักตางเพศกับบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบรักรวมเพศ บุคคลกลุมนี้มีประสบการณทางเพศและมี
การตอบสนองทางจิตใจตอบุคคลเพศเดียวกันและตางเพศอยางเปดเผย โดยทั่วไปบุคคลกลุมนี้จะ
ยอมรับความสัมพันธทั้งสองรูปแบบ กลาวคือ ทั้งแบบรักตางเพศและรักรวมเพศ แตไมบงบอกถึง
แนวโนมทางใดที่มีมากกวา บุคคลที่ไดเกณฑคะแนนระดับ 3 อาจมีจํานวนของประสบการณ
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากกวาเพราะในความรูสึกทางจิตใจบุคคลกลุมนี้สามารถตอบสนองทาง
เพศใหกับคู รักเพศเดีย วกัน หรือคู รัก ตางเพศได ซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยและสถานการณที่ ทํา ใหเ กิด
ความสัมพันธจากเพศใดเพศหนึ่งมากกวา พฤติกรรมเชนนี้จะเกิดกับผูชายที่ยังไมไดแตงงาน
มากกวา ผูชายที่แตงงานแลว เพราะความสัมพันธที่มีตอผูชายนั้นเกิดขึ้นไดงายกวาความสัมพันธ
ทางเพศที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูหญิง ตรงกันขามกับผูชายที่สมรสแลวที่สามารถหาทางออกทางเพศกับ
ภรรยาอยางงายได ขณะที่ตนอาจใหความสนใจผูชายเทาๆ กับผูหญิงก็ได
บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 4 หมายถึง บุคคลที่มีกิจกรรมทางเพศโดยเปดเผยและ/
หรือมีการตอบสนองทางจิตใจตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ขณะเดียวกันก็ยังมีกิจกรรมทางเพศกับ
บุคคลตางเพศ และหรืออาจมีการตอบสนองตอการกระตุนทางเพศของเพศตรงกันขามบาง
บุคคลที่ จัดอยู ใ นคะแนนระดับ 5 หมายถึง บุ คคลที่มี กิจกรรมทางเพศและการ
ตอบสนองทางเพศเกือบทั้งหมดเปนแบบรักรวมเพศ บุคคลกลุมนี้มีประสบการณแบบรักตางเพศมา
บางและบางครั้งก็มีการตอบสนองทางจิตใจดวยแตคอนขางนอยมาก
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บุคคลที่จัดอยูในคะแนนระดับ 6 หมายถึง บุคคลที่มีกิจกรรมทางเพศแบบรักรวมเพศ
100 %ไมวาจะเปนประสบการณทางเพศที่เปดเผยและการตอบสนองทางจิตใจ
แม Kinsey พยายามใหเหตุผลเพื่อสรางเกณฑกําหนดพฤติกรรมทางเพศของมนุษยแต
Boswell กลับเห็นแยงวา “ไมมีประโยชนอะไรที่จะทําการกําหนดพฤติกรรมทางเพศของมนุษยจาก
บุคคลซึ่งไมมีประวัติที่จะยืนยันไดตามเกณฑการวัดพฤติกรรมทางเพศตามแบบของ Kinsey”
Boswell ตั้งขอสังเกตวากอนที่บุคคลจะจําแนกพฤติกรรมทางเพศวาใครเปนรักรวมเพศเราตองมี
คําตอบใหกับคําถามที่วารักรวมเพศคืออะไรเสียกอน แมวาคนสวนใหญจะคิดเพียงวารักรวมเพศ
คือพฤติกรรมทางเพศของบุคคลที่มีตอบุคคลเพศเดียวกันก็ตาม แตถาจะถือวาใครเปนบุคคลรักรวม
เพศ พฤติกรรมรักรวมเพศของบุคคลดังกลาวจะตองเกิดขึ้นกี่ครั้งยังไมมีทฤษฎีใดสามารถบอกได
หรือบุคคลที่มีจินตนาการทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันแตไมเคยบรรลุวัตถุประสงคทางเพศ บุคคล
ดังกลาวทั้งชายและหญิงคือบุคคลรักรวมเพศหรือไม จากขอสงสัยดังกลาว Boswell มีความเห็นวามี
ความจําเปนที่เราจะตองหาคําตอบจากคําถามดังกลาวเสียกอน มากกวาที่จะวัดพฤติกรรมทางเพศ
ของคนตามลําดับขั้นลดหลั่นจากคะแนนตามความเห็นของ Kinsey อยางเดียว และจากเกณฑการ
วัดของ Kinsey ที่มีความลดหลั่นระหวางจุดปลายสุดของผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศอยางเดียวและรัก
ตางเพศอยางเดียวคงจะสรุปผลวาใครเปนรักรวมเพศหรือรักตางเพศไดยากมาก เพราะคนสวนใหญ
มีพฤติกรรมทางเพศอยูในเกณฑระหวางกลางเพราะโดยธรรมชาติมนุษยมีความสามารถตอบสนอง
ทางเพศกับเพศใดเพศหนึ่งอยูแลว Boswell ตั้งขอสังเกตวา “หากแนวความคิดของ Kinsey ถูกตอง
คนที่คิดวาตัวเองเปนรักรวมเพศก็จะตองมีคะแนนตนสุดปลายสุดตามเกณฑของ Kinsey ขณะที่ยังมี
บุคคลอีกหลายคนที่ไมเคยเปดเผยพฤติกรรมรักรวมเพศของตนใหใครทราบหรือในความเปนจริง
อาจมีอีกหลายคนที่ไมแนใจวาตนเปนรักรวมเพศหรืออาจปฏิเสธวาตนเปนรักรวมเพศหรือรักตาง
เพศได"51 กลาวคือบุคคลจะมีลักษณะของ Continum กลาวคือที่ปลายขางหนึ่งคือความพอใจในเพศ
ตรงขามแลวจะลดลงเรื่อยๆ จนถึงปลายอีกขางหนึ่งคือความเปนรักรวมเพศซึ่งถือเปนจุดที่เรียกวา
Extreme ซึ่งคนสวนใหญจะอยูระหวางปลายสุดซึ่งถือเปนคนสวนใหญ52 Wardell B. Pomeroy
นักจิตวิทยาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเพศพบวา “ความจริงคนทุกคนมีความสามารถที่แฝงเรนที่จะทํา
51

Ibid., pp. 56-58.
บทสัมภาษณ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, “การเมืองเรื่องเพศ,” นิตยสารสารคดี, หนา 70-
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85.
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การตางๆ ที่เราจินตนาการไดทั้งสิ้นซึ่งรวมไปถึงการมีสัมพันธแบบรักรวมเพศ คนทุกคนมีความ
โน ม เอี ย งในทางรั ก ร ว มเพศแบบแฝงเร น ไม ม ากก็ น อย แตทั้ ง นี้ไ มไ ด ห มายความว า เราจะต อ ง
เกี่ยวของกับรักรวมเพศ หรือแมแตตระหนักถึงความแฝงเรนดังกลาว ซึ่งนี่คือความจริงที่นอยคนจะ
ยอมรับเกี่ยวกับตัวเอง” นอกจากนี้ Pomeroy ยังอธิบายตอไปวา “รักรวมเพศและรักตางเพศไมใช
สิ่งที่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาด เปรียบไดกับเสนตรงที่มีปลายขางหนึ่งเปนรักรวมเพศ ผูหญิงที่มี
แตความสัมพันธแบบรักตางเพศและไมมีความแฝงเรนในทางรักรวมเพศอยูเลยจะอยูที่ปลายขั้วสุด
ทางรักตางเพศ สวนผูหญิงที่มีรักรวมเพศเพียงอยางเดียวและไมสนใจตางเพศเลยก็อยูปลายอีกขาง
หนึ่ง จากการศึกษาพบวา ผูหญิงที่จัดอยูในปลายสองขางรวมกันเพียง 2-3 เปอรเซ็นตเทานั้น ฉะนั้น
คนสวนใหญจะกระจายอยูระหวางความเปนรักรวมเพศแทและรักตางเพศแท”53 อยางไรก็ตาม
Kinsey เชื่อวานอกจากมนุษยเกิดมาพรอมกับความสามารถที่จะตอบสนองตอเพศใดเพศหนึ่งอยู
แลวปจจัยในทางสังคมมีสวนผลักดันใหบุคคลมีความพอใจซึ่งกันและกันได54
จากการศึกษาวิเคราะหเกณฑการวัดพฤติกรรมทางเพศของบุคคลรักรวมเพศตามเกณฑ
ของ Kinsey ผูวิจัยมีความเห็นวาการที่บุคคลจะมีพฤติกรรมทางเพศกับบุคคลเพศเดียวกันบางนั้น ยัง
ไมอาจสรุปไดวาบุคคลดังกลาวเปนรักรวมเพศ เพียงการตอบสนองตอพฤติกรรมรักรวมเพศทาง
กายขณะที่ไมมีการตอบสนองทางจิตใจเลย แลวดวนสรุปวาบุคคลดังกลาวเปนบุคคลรักรวมเพศคง
จะไมไดเพราะ Kinsey เคยกลาวไววา “มนุษยเราเกิดมาพรอมความสามารถในการตอบสนองตอ
เพศใดเพศหนึ่งอยูแลว” ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ความอยากรูอยากเห็น การถูก
บังคับ หรืออยูในสภาพไรสติ เชนเมาสุรา หรือถูกลักหลับ หรือ ตองอยูในโรงเรียน คายทหาร หรือ
อยูในหองขังรวมกันซึ่งมีแตบุคคลเพศเดียวเทานั้นดังนั้นจึงเปนไปไดที่พวกเขาจะไมมีทางระบาย
ออกทางเพศมาเปนตัวพิจารณาดวย55 ขณะที่บางคนเมื่อมีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลเพศ
เดียวกัน ตนอาจมีการตอบสนองทางจิตใจ กลาวคือ มีความพึงพอใจในการกระทํามีความสุขเมื่อได
มีความสัมพันธแบบนี้และรูวากําลังทําอะไร (conscious) มากกวาตองพิจารณาไปถึงวาพฤติกรรม
รักรวมเพศของบุคคลดังกลาวมีบอยครั้งเพียงใด อยางไรก็ตามมีบุคคลรักรวมเพศอีกหลายคนที่ยัง
53

อัญชนา สุวรรณานนท, “รักประเภทสอง: เธอผิดหรือไร,” สตรีทัศน, หนา 33.
54
Kanongnij Sribuaiam, “Living together: rights of heterosexual and homosexual,”
Chulalongkorn Law Review, p.58.
55
Ibid, p.59.

30
ไมไดเปดเผยถึงพฤติกรรมรักรวมเพศและไมมีขอยืนยันไดวาบุคคลนั้นจัดอยูในพวกรักรวมเพศ
ประเภทใด ซึ่งตองพิจารณาตามขอ 2.1.2 ที่กลาวมาขางตน

2.2 อิทธิพลที่เปนสาเหตุของพฤติกรรมรักรวมเพศ
ประเด็นที่พอจะทราบถึงสาเหตุที่กอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศมีอยู 2 ประเด็น คือ
ภาวะทางรางกายหรือชีววิทยา อิทธิพลทางสังคม และจิตวิทยาดังนี้

2.2.1 อิทธิพลทางรางกายหรือปจจัยทางชีววิทยา
บุคคลรักรวมเพศบางคนมีภาวะการเปนรักรวมเพศมาตั้งแตเกิดและสภาพการเปนรัก
รวมเพศของบุคคลกลุมนี้เปนไปตามธรรมชาติ เมื่อประมาณ 70 กวาปมานี้ผูเชี่ยวชาญสวนมาก
เชื่ อว าการเปน รั ก รว มเพศมี รากฐานอันถาวรจากรรมพัน ธุที่ไ ด รับการถ ายทอดมา ผู สนับสนุ น
ความคิดนี้อยางแข็งขัน คือ Kallman ซึ่งไดตีพิมพรายงานของตนในป 1953 จากการศึกษาฝาแฝด 95
คู ซึ่ง 44 คู เปนแฝดเหมือน (กลาวคือแฝดที่มีกรรมพันธุเหมือนกันโดยแท) อีก 51 คู เปนแฝด
ธรรมดา (คือฝาแฝดที่มีกรรมพันธุเหมือนกันบางตางกันบางพอๆกับพี่นองทองเดียวกัน) จาก
การศึกษานี้ ฝาแฝด 95 คู ครั้งนี้พบวาอยางนอยก็มีแฝดที่ทราบไดแนชัดวาเปนรักรวมเพศจากฝา
แฝดเหมือน 44 คู ซึ่งปรากฏวาทั้งคูเปนรักรวมเพศ ทั้งนี้ฝาแฝดแตละคนกลาววาตางคนตางมี
พัฒนาการเปนรักรวมเพศขึ้นมาเอง และสิ่งหนึ่งที่นาสนใจ คือ ฝาแฝดทุกคูปฏิเสธวาตนมิไดมี
พฤติกรรมรักรวมเพศกับคูแฝดของตนเลย ในทางกลับกันคูแฝดธรรมดา 51 คูมีเพียง 40% เทานั้นที่
เปนคนรักรวมเพศทั้งคู ดังนั้นทําใหคาดไดวาความผิดปกติของฮอรโมนอาจเปนสาเหตุหนึ่งของ
การเปนรักรวมเพศ เนื่องจากสัดสวนที่ผิดปกติระหวางฮอรโมนเพศชาย (androgen) และฮอรโมน
เพศหญิง (estrogen) อยางไรก็ตามผลการวิจัยที่เกิดขึ้นใหมๆไมสูจะมีหลักฐานที่บงวารักรวมเพศ
เกิดขึ้นจากตัวการที่ถาวรทางกรรมพันธุ เพราะปรากฏวาบางรายที่เกิดมีการขาดสมดุลของฮอรโมน
บุคคลนั้นก็มิไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ และคนที่ไมใชรักรวมเพศบางรายอาจจะมีสภาพฮอรโมนที่
มิไดดุลเหมือนกันก็มี ดังนั้นคนอาจจะเปลี่ยนจากรักตางเพศมาเปนรักรวมเพศหรือจากรักรวมเพศ
มาเปนรักตางเพศ ไมเกี่ยวของกับสภาพสมดุลของฮอรโมน ดังนั้นการปฏิบัติรักษาของแพทยดวย
ฮอรโมนเพศเพื่อจะเปลี่ยนดุลของฮอรโมนก็ไมเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศของบุคคลได56
56

ประนอม สโรชมาน, “รักรวมเพศ,” วารสารธรรมศาสตร, หนา 166.
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2.2.2 อิทธิพลทางดานจิตวิทยา
ความคิดนี้เกิดจากทฤษฎีจิตวิเคราะห (psychoanalytic theories) ของซิกมันด ฟรอย
(Singmand Freud) ไดใหทัศนะวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนผลของการทดถอย (repression) หรือ
การตรึงแนน (fixation) ของพัฒนาการทางจิตใจและเพศหลังจากที่มีความคิดของใจเปนเวลานาน
ดวยการลอกเลียนแบบสิ่งที่กอใหเกิดความไมสมหวัง (frustrating object)57 กลาวคือ ในชวงที่เด็กมี
การพัฒนาทางเพศ สวนมากจะอยูในชวง 4 ขวบ เด็กชายจะรักแม เด็กหญิงจะรักพอ ทั้งเด็กหญิง
และเด็กชายอิจฉาพอหรือแมที่มีเพศเดียวกับตน และเมื่อเด็กผานพัฒนาการขั้นนี้ไปไดขณะที่ยังมี
พฤติ ก รรมของพ อ แม ติ ด ฝ ง ตรึ ง อยู จึ ง ทํ า ให เ ด็ ก เกิ ด ความสั บ สนทางเพศ ฟรอยด ก ล า วว า ช ว ง
ระยะเวลานี้ความสนใจของเด็กจะอยูที่อวัยวะเพศ เด็กจะเกิดความสุขที่ไดแตะตองลูบคลํา ฟรอยด
อธิบายวาในชวงเด็ก ผูชายและผูหญิงจะมีประสบการณตางกันกลาวคือ58
เด็กผูชายพยายามเลียนแบบแมมองของรักของแม (love object)59 เชนเดียวกับแมที่มอง
เพศตรงขาม คือเด็กผูชายนั้นมองเพศเดียวกับตนเองแมวาเขาอาจจะมีความรูสึกชอบผูหญิงแตก็
ปฏิเสธที่จะมีความสัมพันธทางเพศ ผลจากการเลียนแบบแมอาจทําใหเด็กเกิดความรูสึกรักพอและ
มีความปรารถนาที่จะไดรับความพึงพอใจทางเพศกับพอ ผูชายกลุมนี้อาจจะมีลักษณะแบบผูหญิง
และการเลือกคูรักก็มักจะเลือกผูชายที่มีอายุมากกวา หรือในบางกรณีเด็กผูชายที่ไดรับการเลี้ยงดูจาก
พอโดยลําพังอาจจะมีปฏิกิริยาตอความคับของใจแบบทอถอย คือ ความรูสึกที่ไมสนใจตอผูหญิง
และกลับไปชอบผูชายในฐานะคูรักครั้งแรก
รักรวมเพศในหญิง เกิดจากเหตุเดียวกับเด็กผูชาย คือแทนที่เด็กผูหญิงจะลอกเลียนแบบ
แมเพื่อใหเปนผูหญิงโดยสมบูรณ เด็กผูหญิงกลับเลียนแบบพอโดยมองของรักของพอเปนแบบ
เดียวกับพอ จึงแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตางๆแบบผูชายที่ตรึงแนนอยูกับความรักเพศเดียวกันครั้ง
แรก คือแม และทําใหเกิดความรูสึกทางเพศตอผูหญิง60

57

จําลอง ดิษยวณิช, “กามวิตถาร,” ตําราจิตเวชศาสตร หนา 261.
58
ประนอม สโรชมาน, “รักรวมเพศ,” วารสารธรรมศาสตร, หนา 167.
59
สมโภชน สุขวัฒนา, “กามวิตถาร,” ตําราจิตเวชศาสตร (2520), หนา 545.
60
เรื่องเดียวกัน, หนา 261.
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2.2.3 อิทธิพลของครอบครัว
สิ่งแวดลอมทั้งความสัมพันธระหวางพอแมและพี่นองในครอบครัวเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหเกิ ดพฤติก รรมรัก รวมเพศ ในครอบครัว ที่มีแมมีลักษณะเปนผูปกปองรักษาคุมครองมาก
เกินไป (overprotective) และมีความสนิทสนมรักใครลูกชายมากเกินไป (overestimate) หวงแหน
(possdessive) ยั่วยวน (seductive) และกดขี่ (domineering)61 และพยายามทําใหความสนใจใน
กิจกรรมของเด็กชายนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางวัยรุนแมมักจะมีสวนทําใหเด็กผูชายเห็น
ความสําคัญของพอนอยลง และพยายามผูกพันมิตรกับลูกเพื่อตอตานพอ และถาพอแสดงอาการ
เกรี้ยวกราดและหางเหิน (detached) ไมแสดงความรัก (unaffectionate) ไมอยูบาน (absent) เด็ก
ผูชายก็จะยิ่งถอยหลังใหกับความเปนเพศชายมากขึ้น นอกจากนี้การที่แมลําเอียงในการรักลูก หรือ
การที่แมบางคนมีความตองการลูกสาวเมื่อมีลูกชายจึงพยายามเลี้ยงลูกแบบลูกสาว เมื่อลูกชาย
แตงตัวเปนผูหญิงแมก็จะใหความสนิทสนมมากขึ้น ดังนั้นเด็กผูชายบางคนจึงพยายามทําตัวให
เหมือน ผูหญิงจึงทําใหมีลักษณะไปทางรักรวมเพศ สวนการเปนรักรวมเพศหญิงก็เกิดจากบทบาท
ของแมอีกเชนกัน ซึ่งโดยมากแมจะไมเปนมิตร (hostile) มีลักษณะเกรี้ยวกราด มีลักษณะเปนคู
แขงขัน ชอบชิงดีชิงเดน (competitive) มีความเปนผูหญิงนอยไมนุมนวล นอกจากนี้แมอาจลําเอียง
ในการรักลูกเชนรักลูกชายมากกวาและพอมักจะยอมตามแม และเหินหางกับลูกสาว หรือพออาจจะ
มีลักษณะเฉยเมยกับแมเด็กผูหญิงก็จะทําตัวเปนเด็กผูชายมากขึ้น จึงทําใหเปนสาเหตุของรักรวม
วัลลภ ปยะมโนธรรม หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
เพศ62
โรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ไดใหสัมภาษณในหนังสือพิมพขาวสดถึงสาเหตุของการเปนรักรวม
เพศวา “สาเหตุที่เด็กจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศนั้น ตามหลักจะมาจากการเลี้ยงดูที่ไมถูกใจ
เชน พอไมสนใจเลี้ยงดูลูก เพราะเห็นวาการเลี้ยงดูเปนหนาที่ของแมอยางเดียว จึงปลอยลูกให
ใกลชิดแมจนเกินไป ลูกจึงเลียนแบบพฤติกรรมตางๆของแม ไมวาจะเปนทาทางการแสดงออก
ตางๆและระบบความคิด นอกจากนี้บางครอบครัวยิ่งหนักกวานี้ ปลอยใหเด็กอยูกับพี่ปานาอาที่เปน
ผูหญิง เด็กจึงเลียนแบบมาทุกอยางเมื่อญาติพูดวาผูชายคนนั้นหลออยางนั้นอยางนี้ เด็กผูชายก็จะ
สนใจและฝงใจตามไปดวย ทําใหชอบเพศเดียวกันเมื่อโตขึ้น”63

61

เรื่องเดียวกัน, หนา 262.
เรื่องเดียวกัน, หนา 263.
63
“คอลัมนมหาวิทยาลัย,” ขาวสด (25 มกราคม 2540), หนา 7.
62
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2.2.4 อิทธิพลจากสังคม
สิ่งแวดลอมทางสังคมถือเปนปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลชักจูงใหบุคคลเปนรักรวมเพศ แต
การเปนรักรวมเพศในภาวะอยางนี้ไมสามารถทําใหบุคคลเปนรักรวมเพศอยางถาวรได ดังเชนการที่
บุคคลจะตองศึกษาอยูในโรงเรียนที่มีผูชายหรือผูหญิงลวน หรือเด็กวัยรุนที่อยูในสังคมของบุคคล
รักรวมเพศ โสเภณีหรือเบื่อเพื่อนสนิท เด็กก็จะมีแนวโนมเปนรักรวมเพศมากกวาเด็กที่ศึกษาใน
โรงเรียนสหศึกษา หรือในกรณีที่บุคคลไมสามารถประสบความสําเร็จในการเขากลุมเพื่อนจึงเปน
สาเหตุใหบุคคลเขาไปอยูในกลุมบุคคลที่มีแนวโนมเปนรักรวมเพศ เชน การที่เด็กชายบางคนที่มี
นิสัยเรียบรอย ไมชอบเลนโลดโผน และไมสามารถเขากลุมเด็กชายที่คอยแตปฏิเสธและคอยรังแก
จึงเปนสาเหตุใหเด็กคนนั้นตองเขากลุมผูหญิงหรือเพื่อนที่นิสัยคลายกัน หรือกรณีการขาดแบบอยาง
ของบุคลิกภาพของความเปนผูชาย การถูกลอเลียน และการเลียนแบบบุคคลที่มีชื่อเสียงทางสังคม
ซึ่งเปนกลุมรักรวมเพศ โดยเฉพาะถาบุคคลดังกลาวเปนคนที่มีชื่อเสียงและเปนผูที่ไดรับการชื่นชอบ
และประสบความสําเร็จในชีวิตดานการงาน ซึ่งไดสรางความสนใจและความประทับใจใหแกเด็ก
อาจจะทําใหเด็กเลียนแบบได หรือการที่เด็กไดเห็นครูอาจารยที่เปนบุคคลรักรวมเพศและรูสึก
มีความประทับใจบุคลิกและความสามารถของครูอาจารย จึงเกิดความรูสึกตองการเลียนแบบ64
อยางไรก็ตาม ก็มีความคิดเห็นวาในทางจิตวิทยาพัฒนาการแลวเปนไปไดที่คนเราจะโนมเอียงไป
ทางความเปนชายหรือความเปนหญิงอยูแลว เพราะความเปนชายเปนหญิงในทางจิตวิทยามันลง
หลักตั้งแตวัยสามถึงหาขวบ ดังนั้นที่กลัววาเด็กดูละครทีวีที่มีบุคคลรักรวมเพศแลวจะทําใหเด็ก
กลายเปนบุคคลรักรวมเพศนั้นไมจริง เชนเดียวกับที่มีครูเปนบุคคลรักรวมเพศแลวเด็กจะเลียนแบบ
ก็ไมจริง65 ขณะเดียวกันก็มีความเห็นของฝายตรงขามวาถายังปลอยใหมีการเลียนแบบเชนนี้จะทําให
เด็กเปนผูมีอารมณแปรปรวน และมีความเบี่ยงเบนในทางจิตใจ ขณะเดียวกันถามีครูอาจารยที่เปน
รักรวมเพศมาสอน ฝายนี้มีความเห็นวาครูอาจารยรักรวมเพศมีอารมณรุนแรงซึ่งนอกจากจะทําให
เด็กเลียนแบบไดแลว เด็กอาจจะถูกการลอลวงทางเพศหรือถูกทําโทษอยางรุนแรงเพราะเชื่อวา
บุคคลรักรวมเพศมีอารมณที่รุนแรงแปรปรวนเปนตน66 นอกจากนี้ภาวะของการเปนรักรวมเพศ
อาจจะเกิดจากระบบของสังคมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในประเทศไทยซึ่งมีสภาพเศรษฐกิจแบบเสรี
โอกาสที่จะมีธุรกิจเกี่ยวกับรักรวมเพศก็มีมาก เชน บารเกย การแสดงโชวของรักรวมเพศที่เรียกกัน
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เรื่องเดียวกัน, หนา 545.
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วา คาบาเรยโชว และสถานที่ออกกําลังกายเอกชนตางๆ นอกจากนั้นสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ํา บางคน
อาจจะมีความตองการเงิน บางรายจึงหันหารายไดดวยการขายบริการทางเพศกับเพศเดียวกัน ซึ่ง
สวนใหญจะเปนวัยรุนชายที่กระทําเชนนี้ บุคคลเหลานี้บางคนไมไดมีความรูสึกแบบรักรวมเพศแต
เมื่อไดมีประสบการณกับเพศเดียวกันแลวก็เกิดความติดใจ67 นอกจากนี้การกระทบกระเทือนใจ
อยางรุนแรงจากความสัมพันธระหวางชายหญิง เชน วัยรุนหญิงที่อารมณออนไหวงาย เมื่อเกิดความ
ผิดหวังใน คูรักก็จะหันมาสนใจเพศเดียวกันแทน เปนตน

2.3 รักรวมเพศชายในประเทศไทย
ในประวัติศาสตรไทยยังไมพบบันทึกที่กลาวถึงการประพฤติเปนคนรักรวมเพศระหวาง
ชายกับชายอยางโจงแจง จะมีก็แ ตการกลาวถึงความประพฤติของเจ านายบางองคที่ไม ยอมอยู
รวมกับหมอมหาม แตกลับนิยมบรรทมอยูกับพวกละครที่ทรงเลี้ยงไวดังเชนกรมหลวงรักษรณเรศร
ใน พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ 3 ซึ่งตอมาถูกสําเร็จโทษเพราะเหตุคิดกบฏ ซึ่งมีการกลาว
ทาวความวาการคบกับพวกละครเชนนั้นเปนการชักพาใหเสียคน วินิจฉัยคดีไมเปนธรรม และเปน
เหตุหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมไววางพระราชหฤทัยเมื่อสืบทราบตอมาวา
คิดกบฏจึงลงพระราชอาญาสําเร็จโทษเสีย68 ดังปรากฏขอความวา “ทรงขัดเคืองกรมหลวงรักษรณเร
ศรวาทรงพระมหากรุณาชุบเลี้ยงใหเปนผูใหญ เปนที่ไววางพระราชหฤทัยตางพระเนตรพระกรรณก็
ไมตั้งอยูในยุติธรรมกดขี่หักหาญถอยความผิดๆ อยางนี้คงมีหลายเรื่องมาแลว เพราะดวยอายพวก
ละครชักพาใหเสียคน จึ่งใหตระลาการคนหาความอื่นตอไปใหไดความวากรมหลวงรักษรณเรศร
ชําระความของราษฎรมิไดเปนยุติธรรม ดวยพวกละครรับสินบนทั้งฝายโจทกฝายจําเลยแลวก็คงหัก
เอาชนะ จงได … ตั้งแตเลนละครเขาแลว ก็ไมไดบรรทมขางในดวยหมอมหามเลย บรรทมอยูแต
เกงขางทองพระโรงดวยพวกละคร จึงรับสั่งใหเอาพวกละครมาแยกยายกันไตถาม ไดความสมกันวา
เปนสวาทไมถึงชําเรา แตเอามือเจาละครและมือทานกําคุยหฐานดวยกันทั้งสองฝาย ใหสําเร็จภาวะ
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ประกอบ ศรีวัจนะ และดวงพร คํานูญวัฒน, ผูชายขายตัว, สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (กรุงเทพ: บริษัทสหธรรมิก จํากัด, 2539), หนา 6975.
68
กิติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารคณะนิติศาสตร, 13 (2526): 8595.

35
ธาตุเคลื่อนพรอมกันเปนแตเทานั้น… และตัวประพฤติการคดๆ โกงๆ เอาสินบนในการชําระถอย
ความและตั้งขุนนางก็ทรงเคยเตือนสติเปนหลายครั้งหลายคราววาอยาทําใหราษฎรเขาติฉินนินทา
หมิ่นประมาทได อยาใหชื่อชั่วอยูในแผนดินเหมือนตัวประพฤติการที่ไมอยูกับเมียดังนี้ ก็มีผูมาพูด
วาทั้งผูชาย ผูหญิง ขางผูชายนั้นก็กรมขุนรามอิศเรศเปนตน จนกระทั่งมหาดเล็กเด็กชาย ฝาย
ผูหญิงเมียของตัวที่ไดรับพระราชทานเบี้ยหวัดก็มาเลาใหเขาฟงออกเซ็งแซไปวาตัวไมอีนังขังขอกับ
ลูกเมีย มาหลงรักอายคนโขนละคร สมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงทราบ จึ่งทรงพระราชดําริวาจะชอบ
ใจอยางเจาปกกิ่ง (เตากวาง) รักงิ้ว จะซองเสพผูชายบาง ผูหญิงบางกระมัง ครั้งจะหามปรามวากลาว
ใหรูสึกตัวเสียวาทําดังนี้ไมงามไมดีความก็จะอื้ออึงไปเหมือนจะแกลงประจานใหญาติไดความ
อัปยศ แลวทรง พระราชดําริวา แตกอนกรมหลวงเทพพลภักดิ์ก็ประพฤติการไมอยูกับลูกเมีย
เหมือนกันนี้ สมเด็จพระบรมวงศาธิราชซึ่งเปนผูใหญก็ทรงทราบทุกพระองค ก็หาใดวากลาวกรม
หลวงเทพพลภักดิ์ประการใดไม สมเด็จพระเจาอยูหัวจึ่งมิไดเอาพระทัยเปนพระราชธุระ… ดวย
สํ า คั ญ พระทั ย ว า เขาประพฤติ ใ ห เ หมื อ นพี่ ช ายเป น พื ช พั น ธุ ลู ก อี ย ายเดนเกื อ ก เป น คนอุ บ าทว
บานเมือง แลวมิหนําซ้ํากระทําใหแผนดินเดือดรอนไปทุกเสนหญาใบไม ดวยความโลภเจตนาให
ขายใตฝาละอองธุลี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงพระเดชพระคุณเปนลนพนของพระ
บรมวงศานุวงศทั้งปวง ทั้งขายหนาขาราชการผูใหญผูนอย สมณชีพราหมณไพรฟาขาแผนดิน ดวย
ความชั่วของตัวมันฟุงเฟองเลื่องฤาไปทั่วนานาประเทศทั้งปวงหาควรไมเลย ตางคนตางมีใจโกรธ
แคนยิ่งนัก แลวยังมาคิดมักใหญใฝสูงจะเปนวังหนาบาง เปนเจาแผนดินบาง อยาวาแตมนุษยเขาจะ
ยอมใหเปนเลย แตสัตวเดียรัจฉานมันก็ไมยอมใหตัวเปนเจาแผนดิน จึ่งโปรดใหถอดเสียจากกรม
หลวงใหเรียกวาหมอมไกรสรลงพระราชอาชญาแลวใหไปสําเร็จโทษดวยทอนจันทนที่วัดปทุมคง
คา เมื่อ ณ วันพุธเดือน 1 แรม 3 ค่ํา อายุได 58 ป แตบาว 3 คน ขุนวุทธามาตย ขุนศาลคน 1 4 คน
ดวยกัน ไปประหารชีวิตที่สําเหรในวันเดียวกัน”69
จากขอความดังกลาวขางตนพฤติกรรมรักรวมเพศระหวางเจานายกับคนละครนั้นใน
พระราชพงศาวดารเรียกวา “การเลนสวาท” 70 ดังนั้นจึงแปลความไดวาในสมัยนั้นพฤติกรรมรักรวม
เพศระหวางผูชายดวยกันเรียกวา “การเลนสวาท” ที่นาสังเกตวาพฤติกรรมดังกลาวแมจะถือวาเปน
69

เจาพระยาทิพากรวาศี, พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 3 เลม 2 (พระนคร: องคการคา
ของคุรุสภา, 2504), หนา 135-136.
70
เนชั่นสุดสัปดาห, (18-24 พฤศจิกายน 2542), หนา 62 .

36
พฤติกรรมที่นารังเกียจ อัปยศ เปนเรื่องเสื่อมเสีย และสังคมไมยอมรับ แตก็ไมถือวาเปนความผิด
และจากการศึกษาก็ไมพบวามีบทบัญญัติหามมิใหผูชายมีความสัมพันธทางเพศกับผูชายดวยกันแต
อยางใด71 ดังนั้นการที่กรมหลวงรักษรณเรศรถูกประหารชีวิตดวยทอนจันทนที่วัดคงคาราม สาเหตุ
ที่แทจริงไมใชเกิดจากการประพฤติตัวรักรวมเพศ แตเกิดจากการซองสุมกําลังพลเพื่อทําการกบฏ
เปนสําคัญ
อยางไรก็ตาม เมื่อไดกลาวถึงประวัติศาสตรของรักรวมเพศชายในอดีตของไทยแลวคง
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะกลาวถึงรักรวมเพศหญิง ในอดีตมีศัพทเฉพาะที่เรียกพฤติกรรมรักรวมเพศของ
หญิงวา “เลนเพื่อน” ซึ่งในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ การกระทําดังกลาวของผูหญิงถือเปนความผิดตามกฎมณเฑียรบาล ซึ่งปรากฏขอความ
ตอนหนึ่งวา “อนึ่งสนมกํานัล คบผูหญิงหนึ่งกันทําดุจชายเปนชูเมียกัน ใหลงโทษดวยลวดหนัง 50ที
ศักคอประจานรอบพระราชวัง ทีหนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่งใหแกพระเจาลูกเธอหลานเธอ”72
การเลนเพื่อนในหมูสาวสนมกํานัลในสมัยรัตนโกสินทรอาจเปนความประพฤติที่จัดวาแพรหลาย
จนถึงขนาดเอามาเลาลือกันไปตางๆ นานาในสมัยนั้นวาเปนของแปลกหรือวิตถาร73 ซึ่งถือวาเปน
เรื่องที่ นาวิตกสําหรับพระบรมวงศานุวงศผูใหญที่ตองคอยอบรมดูแลพระเจ าลูกเธอหลานเธอ
ทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็เคยมีพระราชหัตถเลขากําชับสั่งพระเจาลูกเธอ
ทั้งหลายหามไมใหเลนเพื่อน74 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ก็ไดทรงพระราช
นิพนธเพลงยาวอบรมในเรื่องเลนเพื่อนวา
“การสิ่งใดที่ไมดีเรามิชอบ
ออนวอนปลอบจงจําอยาทําหนา
ก็ไมฟงขืนขัดอัธยา
ยิ่งกับวาตอไมไมไหวตัว
ที่ขอใหญชี้ใหเห็นเรื่องเลนเพื่อน
ทําใหเพื่อนราชกิจผัดทุกสิ่ง
ถาจะเปรียบเนื้อความตามไปจริง
เสมอหญิงเลนชูจากสามี…”75
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37
สังเกตได ว าการที่มีพ ระราชหัตถเลขากําชับเปน ลายลักษณอักษรเช นนี้ทํา ใหเ ข าใจได วา ความ
ประพฤติทํานองนี้คงจะเปนสิ่งที่แพรหลายที่ปราบกันไดยากเชนเดียวกับการปราบยาเสพติดในสมัย
ปจจุบัน ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช เขียนเลาไวในหนังสือโครงกระดูกในตูวามี “การลงโทษผูประพฤติ
เลนเพื่อนดวยการสักเปนจุดเล็กๆลงบนหนาผาก เพื่อใหสังเกตเห็นไดวาคนที่ถูกสักหนาแลวจะเขา
ไปในพระราชวังอีกไมไดเปนอันขาด ดังมีขอความตอนหนึ่งเขียนไววา “เมื่อเจาจอมมารดาแพใน
รัชกาลที่ 5 (เจาพระคุณประยุรวงศ) ซึ่งเปนคนในสกุลบุนนาค เปนหลานปูของสมเด็จเจาพระยา
บรมศรีสุริยงศ ไดหัดละครผูหญิงขึ้นในพระมหาราชวัง ปาชุมก็เขาไปสอนละครใหทานอยูในวัง
เมื่อปาชุมเปนพระเอกละครก็มีผูหญิงติดกันมาก ตามภาษาปจจุบันนี้เรียกวามีแฟนมากมาย เพื่อให
สมกับที่เปนพระเอกปาชุมก็แตงตัวและไวผมเผาเหมือนผูชายคือ นุงผาพื้นมวงชักชายพกใหใหญ
ใสเสื้อผาสกรีผาปาน สูบบุหรี่สะพานโพ เปนตน ยิ่งกวานั้นในพระราชฐานชั้นในเมืองที่มีแตผูหญิง
ลวนๆ ปาชุมก็ประพฤติการณแบบที่ชาววังเรียกวา “เลนเพื่อน” กับบรรดาแฟนละครซึ่งมีสตรี
บรรดาศักดิ์รวมอยูดวย ตอมาความทราบฝาละอองธุลีพระบาทก็โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหชําระ
ความเปน สั ตย จึ ง โปรดฯใหล งพระราชอาญาแห ต ระเวนรอบวั ง แล ว ก็ ใ หสั ก หนา ไลอ อกจาก
พระบรมมหาราชวังไป”76

2.3.1 แนวความคิดของศาสนาคริสตตอการเปนรักรวมเพศชายในประเทศไทย
ในพระคริสตธรรมคัมภีรอันเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ที่อยูเหนือจิตใจและความเชื่อของชาว
คริสตมาเปนเวลานับพันปนั้นถือวาการสมสูกับคนเพศเดียวกันนั้นไมใชเรื่องสวนตัวที่ใครทําใคร
รับผิดเทานั้น แตเปนเรื่องที่หากเกิดขึ้นแลวสังคมนั้น บานเมืองนั้นตองรับผิดชอบดวย77 ในตํานาน
การสรางโลก หรือเยเนซิศ (Genesis XIX 4-11 ของ The Old Testament) การประพฤติตนเปน
บุคคลรักรวมเพศเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหพระเจาลงโทษมนุษยอยางรุนแรงถึงขนาดลางบานลางเมือง
ดังจะเห็นไดจากพระคัมภีรซึ่งไดกลาวถึงการที่พระผูเปนเจาทรงบันดาลใหไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญ
แผนดิน ชาวเมืองและบรรดาสิ่งที่งอกขึ้นมาจากแผนดินใหพินาศยอยยับเสียทั้งหมดวาเปนเพราะ
ชาวเมื องนั้นนิยมประพฤติตนเปนรัก รวมเพศ เมืองนี้คือเมืองซะโดม (Sodom) และอโมรา
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คึกฤทธิ์ ปราโมช, โครงกระดูกในตู (พระนคร: โรงพิมพชัยฤทธิ์, 2524) พิมพแจกเปน
มิตรพลีในงานทําบุญอายุครบหารอบ 20 เมษายน 2514.
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กิติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารคณะนิติศาสตร, หนา 88.
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(Gromarrah)78 ตามตํานานเลาวาพระผูเปนเจาไดสงทูตสวรรคโดยแปลงตัวมาพํานักอยูกับชายคน
หนึ่งชื่อ Lot ซึ่งพอชาวเมืองทราบวา Lot มีแขกมาพํานักดวย ก็บอกให Lot นําชายทั้งสองมาเพื่อ
พวกตนจะไดกระทําการรวมเพศกับชายทั้งสอง “bring them out to us that we may know them”
คําวา “Know” นี้หมายความวา “Carnal Knowledge” การรวมประเวณี และภายหลังเมือง Sodom นี้
ถูกทําลายลงเพราะคําสาปอันเนื่องมาจากความประพฤติของคนเมืองนี้ ซึ่งคําวา “Sodomy” ตอมามี
ความหมายถึง “anal intercourse” หมายความถึง “การสมสูกันทางทวาร”79 แมแตใน Leviticus
18:22 ยังระบุขอความถึงพฤติกรรมรักรวมเพศวา “you shall not lie with male us with a woman; it
is abomination” ซึ่งแปลความไดวา เจาอยาสมสูกับผูชายใชตางผูหญิงเปนสิ่งพึงรังเกียจ80 และใน
บทที่ 20 ทรงกําหนดโทษแกผูประพฤติเชนนั้นถึงแกชีวิตดังนี้ “if a man lies with male as with a
woman, both of them have committed an abomination; they shall be to death, their blood is upon
them” ซึ่งแปลความไดวา ชายใดสมสูกับผูชายเชนเดียวกับกระทําอยางผูหญิง ทั้งสองไดกระทําใน
สิ่งพึงรังเกียจ เขาทั้งสองจะถูกประหารและนําเลือดของเขาไปราดบนรางนั้น81
ในกลางศตวรรษที่สี่จักรพรรดิ์คอนสแตนตินไดยอมรับคริสตศาสนาเปนศาสนาของ
รัฐ และเปนผูสนับสนุนการเผยแพรศาสนาเองดวย การยอมรับศาสนาคริสตเปนศาสนาประจํา
จักรวรรดิ์นี้เปนการสืบทอดความคิดที่ถือวารักรวมเพศเปนเรื่องเสื่อมเสียและถือวาเปนความผิด
อาญารายแรงผูประพฤติตองถูกลงโทษดวยการเผาไฟทั้งเปน ตอมาพระเจาวาเลนติเนียทรงประกาศ
เกี่ยวกับรักรวมเพศวา “We cannot tolerate that our scared Rome, mother of all virtues, is any
longer sailed by the sin of homosexuality” ซึ่งแปลความไดวา เราจะไมยอมใหกรุงโรมอัน
ศักดิ์สิทธิ์ที่เปนแมบทแหงคุณธรรมความดีทั้งมวล ตองถูกทําลายดวยบาปแหงพฤติกรรมรักรวมเพศ
อีกสืบไป82 และในคัมภีรพันธะสัญญาใหมตอนที่วาดวยจดหมายของอาจารยเปาโล (อัครสาวกของ
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เรื่องเดียวกัน, หนา 96.
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รองพล เจริญพันธ, ปญหากฎหมายครอบครัวและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการผาตัด
แปลงเพศในประเทศที่ใชคอมมอนลอว, หนา 426-427.
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พระคริสตธรรมคัมภีร, หนา 218.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 222.
82
พิชัย รัตนประทีป, “เลสเบี้ยนในสมัยคลาสสิก,” เลสเบี้ยน-กามารมณวิตถารของสตรี
(กรุงเทพ: สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2518), หนา 47.
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พระเยซู) ซึ่งมีหนังสือไปถึงคริสตศาสนาชนในกรุงโรม ทานก็ไดกลาววาการสมสูกับคนเพศ
เดียวกันเปนการละการใชตัวใหถูกตามธรรมชาติมีใจกําเริบดวยราคะตัณหาอันผาวรอนแกกันและ
กัน ผูชายกับผูชายดวยกันกระทําการชั่วนาละอาย บุคคลนั้นจึงตองรับผลกรรมอันสมควรแก
ความผิดของตน83
ในปรัชญากรีกหรือพวกคริสเตียนโรมันคาธอลิคไดกําหนดสิทธิหนาที่และความรับผิด
ของบุคคลโดยใหสอดคลองกับธรรมชาติสิ่งใดที่ขัดกับธรรมชาติถือวาไมมีความเปนธรรม ซึ่งกรีก
เรียกวา “Dike” ภายหลังเรียกวา “the concept of unfairness” หรือ “injustice” หรือบางกรณีที่จะถือ
วาผิดศีลธรรม (immoral) ปรัชญาคริสตศาสนานั้นถือวาการรวมเพศระหวางคนที่มีเพศเดียวกันเปน
การขัดธรรมชาติ ซึ่งเปนการผิดศีลธรรมขั้นรายแรง เพราะฉะนั้นคนที่มีอวัยวะเพศชายแตชอบให
ผูอื่นรวมทางชองขับถายจะมาอางสภาพทางจิตใจ (psychological factor) วาตนเปนหญิงยอมไมได
เลย84
ในสมัยกรีกโบราณ Aristotle ขณะสอนวิชา Metaphysics (ซึ่งหมายความวาการคิดดวย
เหตุผลหรือการแกปญหาโดยใชความคิดที่เลื่อนลอย คํานี้เปนคําตรงกันขามกับคําวา “Positivism”
แปลวาสิ่งที่เปนปฏิฐานสัมผัสไดดวยประสาททั้ง 5) อธิบายวาคนที่อวัยวะเพศชายสองคนรวมเพศ
กันยอมเปนการผิดธรรมชาติเปนโทษอาญา (preccatum contra nature หรือ crime against nature)
จะเห็นไดวา Aristotle พิเคราะหเพศโดยดูอวัยวะเพศเปนสิ่งสําคัญ ถาคนที่มีอวัยวะเพศชายสองคน
มารวมเพศกันทางทวารยอมถือวาเปนโทษอาญาโดยไมพิเคราะหถึงสภาพจิตหรือ psychology ของ
คนทั้งสองเลย และคนทั้งสองนั้นจะมาอางวาคนหนึ่งมีจิตใจเปนหญิงไมได ในศตวรรษที่ 12 ทฤษฎี
ของ Aristotle นี้ ไดถูกนํามาประยุกตกับวิชาเทววิทยา (Theology) ของคริสตศาสนาโดยพระรูป
หนึ่งชื่อ St.Thomas Aquinas และทฤษฎีของ St.Thomas Aquinas (หรือ Thomism) นี้ ปรากฏใน
หนังสือ Theologica ในหนังสือเลมนี้ St.Thomas Aquinas อธิบายวา “ธรรมชาติของสิ่งใด คือ
สาระสําคัญ (essence) ของสิ่งนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงคในตัวของมันเอง” เพราะฉะนั้นถาจะดู
ธรรมชาติของคนเราตองดูที่วัตถุประสงค (purpose หรือ end) อยางอวัยวะเพศชายนั้น มีไวเพื่อ
วัตถุประสงคจะใหสืบพันธุดวยการรวมเพศกับหญิง (The nature of man is to reproduce)
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กิติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารคณะนิติศาสตร, หนา 88.
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เพราะฉะนั้นการไปรวมเพศกับบุคคลเพศเดียวกันถือวาขัดตอ reproduction concept และขัดตอ
ธรรมชาติ
ตามปรั ช ญาของศาสนานั้ น ถื อ ว า คนจะเป น หญิ ง หรื อ ชายให ดู ต อนเกิ ด ต อ จากนั้ น
ธรรมชาติจะไมเปลี่ยนและที่จริงก็เปลี่ยนแปลงมิได จิตใจของคนนั้นจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม
แตธรรมชาติจะเปลี่ยนไมไดอยางเด็ดขาด ผลของการประกอบกรรมผิดธรรมชาตินี้ในยุโรปถือวา
เปนโทษรายแรงมากมีโทษถึงตาย ในสมัยแผนดินของ Edward I ในอังกฤษนั้น นักนิติศาสตรผูหนึ่ง
เขียนบรรยายไวในหนังสือชื่อ “Fleta” วา Sodomists ในยุโรปถูกฝงทั้งเปน และตอมา Britton กลาว
วา Sodomists ในยุโรปถูกเผาทั้งเปน ในอังกฤษนั้นแตเดิมศาลทางศาสนา (Eccleslastical Court) ไม
มีอํานาจลงโทษ Sodomist ถึงตายและศาล Common Law ก็ไมลงโทษคนเหลานั้น ครั้นถึงป ค.ศ.
1533 ในสมัยแผนดินของ Herry VIII ไดมีการตราพระราชบัญญัติกําหนดใหมีการลงโทษประหาร
ชีวิตแกบุคคลที่กระทําผิดธรรมชาติดังกลาว และนักพงศาวดารในสมัย Elizabeth I ชื่อ “Holinshed”
บันทึกวามี Sodomists ไมต่ํากวา 72,000 คน ถูกประหารชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ในสมัย Herry
VIII โทษประหารนี้ถูกยกเลิกเมื่อป 1861 โดยกฎหมายที่มีชื่อวา The Offence Against the Person
Act, 1861 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในป 1885 แตยังถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิด ทั้งนี้ในตอน
ปลายศตวรรษมี Sodomists ชื่อดังหลายคน เชน Oscar Wilde ซึ่งกระทําผิดธรรมชาติกบั ลูกชายของ
Marquis of Queensberry เจาของกติกามวยสากล ก็ถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้
เหตุผลของการหามมิใหบุคคลประพฤติผิดธรรมชาติเชนนี้ มีอยู 2 ประการคือ
(1) เป น การทํ า ลายจิ ต ใจของคนในสั ง คมและเป น การผิ ด ศี ล ธรรมอย า งร า ยแรง
(immorality)
(2) เปนการคุมครองบุคคลจากการกระทําของตนเอง ซึ่งทางปรัชญาของคริสตศาสนา
เรียกวา “Paternalism” หรือ “บิดาธรรม” ปรัชญาทางคริสตศาสนาเห็นวาผูเยาว ผูขาดประสบการณ
หรื อ คนไร ส ติ ป ญ ญาย อ มสนุ ก สนานและหลงงมงายไปกั บ ความสุ ข ที่ ผิ ด ธรรมชาติ ในวิ ช า
นิติปรัชญานั้นเชื่อวา “ความสุข” อันนี้เกิดจากการปฏิบัติกามกิจที่วิปริตมากกวาการเจ็บปวยและมี
นักจิตวิทยาเปนจํานวนมากอางวา คนที่เปน Homosexual นี้ปวยเปนโรคประสาท (neurosis)
บางอยาง และอางวาไมมีประโยชนที่จะไปปองกันคนปวยไมใหปวยได85
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เรื่องเดียวกัน, หนา 426-429.
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จากแนวความคิดของศาสนาคริสตที่มีตอบุคคลรักรวมเพศดังที่กลาวมาขางตนครั้นถึง
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชบรมราชโองการใหประกาศใช
พระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 (พ.ศ.2441) กําหนดโทษผูขมขืนกระทําชําเรา
หญิงอันมิใชภรรยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย นับไดวาพระราชกําหนดฉบับนี้ได
นําเอาแนวความคิดความรับผิดฐาน Sodomy ของประเทศที่นับถือศาสนาคริสตมาบัญญัติเปน
กฎหมายวาดวยการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนครั้งแรก ในครั้งนั้นผูกระทําชําเราผิดธรรมดา
มนุ ษ ย ต อ งถู ก ลงโทษจํ า คุ ก สู ง สุ ด ถึ ง สิ บ ป ต อ มาเมื่ อ มี ก ารประกาศใช ป ระมวลกฎหมายอาญา
ร.ศ.127 ความผิดฐานนี้ไดรับการลดหยอนใหมีโทษต่ําลงเหลือเพียงโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึง
สามปเทานั้น อนึ่ง ตามลักษณะกฎหมายอาญา ร.ศ.127 นี้ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดาถูก
เรียกเสียใหมวาความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย ดังจะเห็นไดจากขอความในมาตรา 242
แหงกฎหมายลักษณะอาญาซึ่งบัญญัติวา “มาตรา 242 ผูใดทําชําเราผิดธรรมดามนุษยดวยชายก็ดี
หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวยสัตวเดรัจฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสาม
เดือนขึ้นไปจนถึงสามป และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทดวยโสดหนึ่ง” โดยที่
ความผิดฐานนี้เปนของใหมสําหรับวัฒนธรรมไทย นักกฎหมายในสมัยนั้นบางทานจึงพยายาม
อธิบายถึงมูลเหตุแหงความผิดฐานนี้วาเหตุที่ผูกระทําตองรับผิดก็เพราะการกระทําดังกลาวเปนการ
ถวงความเจริญของบานเมือง หรือทําใหเสียเชื้อพันธุไปโดยไรประโยชน แตหลังจากที่ไดมีการ
ประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา เมื่อป พ.ศ.2499 การกระทําดังกลาวก็ไมไดมีการบัญญัติไวเปน
ความผิดอาญาอีกตอไป โดยมีการใหเหตุผลทางตํารากฎหมายวา ที่ไมไดบัญญัติไวเพราะมักไมเกิด
เปนคดีขึ้นประการหนึ่งและไมสมควรนํามาบัญญัติไวโดยชัดแจง เพราะเรื่องเชนนี้ยอมเปนที่นาอับ
อายแกประเทศชาติคลายกับวาประเทศไทยมีการกระทําเชนนี้มาก จึงตองบัญญัติหามไว ดังนั้นการ
กระทําเชนนั้นจึงไมเปนความผิดตามกฎหมายไทยอีกตอไป86 ขอพิจารณาที่สําคัญที่สุดที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาในทางนิตินโยบายวาการกระทําเปนเกยหรือเปนคนรักรวมเพศวาควรเปนความผิด
อาญาหรือไมนั้น อยูที่ปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคมนั้นวาเปน
อยางไรและยอมรับการกระทําเชนนั้นไดหรือไม โดยเหตุที่คานิยมในเรื่องนี้มีแตกตางกัน ดังนั้น
ในขณะที่บางชาติถือวาการทํา Sodomy ตองมีโทษถึงตาย แตประเทศไทยเราลงโทษไมเกินสิบป
และเมื่อประเทศไทยยกเลิกความผิดฐานนี้เสียเมื่อป พ.ศ.2499 หรือ ค.ศ.1956 นั้น ประเทศอังกฤษ
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แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “ผูปวยจิตเวช: ความเขาใจที่ตางกันระหวางนักกฎหมายกับ
จิตแพทย,” วารสารนิติศาสตร 17 (ธันวาคม 2530): 177-178.
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เพิ่งจะยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมากลาวขานกันอยางเอาจริงเอาจัง87 จากการศึกษาคนควาในประเทศตะวันตก
ถือวาการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนความผิดรายแรงนี้ไมถือวาการมีความสัมพันธทางเพศ
ระหวางหญิงกับหญิงเปนความผิด แตในประไทยกลับใหความสนใจกับการกระทําที่เรียกวา “เลน
เพื่อน” ระหวางหญิงกับหญิงมากกวาชาย ผูวิจัยมีแงมุมในการวิเคราะหวาในอดีตประเทศตางๆ ตอง
เผชิญการสูรบ แยงชิงดินแดนและผูคน การจะสรางความเกรียงไกรในกองทัพเพื่อปองกัน
ประเทศจากขาศึกหรือ ออกรบเพื่อหาบรรณาการเขารัฐ หรือแรงงานจากเชลยก็ตองอาศัยการทํา
สงคราม หากการที่ประชากรจํานวนหนึ่งกลับเปนผูที่รักใครในเพศเดียวกันจะทําใหรัฐตองขาด
กําลังพลที่จะสรางความมั่นคงและความเกรียงไกรใหรัฐ จึงเปนไปไดที่รัฐตองสรางกุศโลบายขึ้น
โดยอางวาพฤติกรรมรักรวมเพศนั้นเปนบาปและเปนขอหามที่ปรากฏในพระคัมภีรไบเบิ้ล หรือ
กําหนดโทษอยางสูงดวยการประหารชีวิต ดังเชนที่กลาวมาขางตนประเทศที่นับถือศาสนาคริสตให
ความสําคัญระหวางเพศชายกับเพศชาย แตในประเทศไทยใหความสําคัญระหวางผูหญิงกับผูหญิง
ซึ่งนอกจากจะเปนเรื่องความแตกตางทางวัฒนธรรมแลว ประเทศตะวันตกที่นับถือศาสนาคริสตมี
ความจําเปนในการอยูรวมกันแบบทหารของชาวยิวโบราณที่มีความจําเปนตองรบทัพจับศึกอยู
ตลอดเวลาแทบไมมีเวลาอยูกับครอบครัวตามปกติจําเปนตองหักหามมิใหชายมามีความสัมพันธ
กันเองอันจะทําใหเสียการปกครองในการรบ สวนในโลกตะวันออกเชนประเทศไทยไมจําเปนตอง
ตอสูรบราฆาฟนกันอยูตลอดเวลาเหมือนชาวยิวโบราณ แตประเทศตองการเพิ่มพลเมืองดวยการ
สนับสนุนใหผูหญิงมีลูกมากๆ และที่สําคัญชาวตะวันออกมีภริยามากจึงหามมิใหภริยาของตนเลน
เพื่อนเสมือนเปนการนอกใจสามีเปนตามพระราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

2.3.2 ทัศนะของศาสนาพุทธตอรักรวมเพศชาย
ดังที่กลาวมาขางตนประเทศไทยในอดีตไมมีการกลาวถึงรักรวมเพศชายอยางชัดเจนนัก
แตในทางพุ ทธศาสนาปฏิเสธผู ที่มีพ ฤติก รรมรัก รวมเพศชายดังที่ปรากฏในพระไตรปฎก โดย
พระวินัยปฎกซึ่งเปนกฎของพระสงฆ มีขอบงชี้บุคคลที่หามบวช 11 ประเภท ซึ่ง 1 ใน 11 ประเภทนี้
ไดแกบุคคลรักรวมเพศ ซึ่งไดแก “กะเทย หรือ บัณเฑาะว คือ ผูที่พอใจใหบุรุษเกี่ยวของกับตน
โดยมีความรูสึกเหมือนสตรี”88 ซึ่งในทางพุทธศาสนาจําแนกบัณเฑาะกออกเปน 5 ประเภท คือ
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กิติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร, หนา 94.
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับปจจุบัน พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพ: กรุงเทพการ
พิมพ, 2522), หนา 224.
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1.อาสิตตกะบันเฑาะก คือ บุคคลที่บังเกิดความพอใจเมื่อไดสัมผัสหรือไดรวมเพศทางวรรจมรรค
2.อุสสูยปณฑก คือ บุคคลใดไดโอกาสแอบดูบุรุษและสตรีกําลังรวมเพศ และบังเกิดความริษยาขึ้น
ขณะเดี ย วกันอารมณ ทางเพศก็ ระงับลงเหมือ นกับวาตนเองไดเสพสมทางเพศดว ย 3.โอปกกมิ
กปณฑก คือ บุคคลที่ตองสูญเสียอวัยวะเพศไป เชน พวกขันทีที่ตองมีหนาที่ใกลชิดกับนางกํานัล
ของพระเจาแผนดิน 4. ปกขปณฑก คือ บุคคลในกาฬปกข คือ ขางแรมจะเกิดความกําหนัดยินดี
กระวนกระวายดวยอํานาจแหงอกุศลกรรม ครั้นเมื่อถึงชุณหปกข คือ ขางขึ้นความกระวนกระวายก็
หายไปและ 5. นปุงสกปณฑก คือบุคคลเพศหญิงเพศชายไมปรากฏทั้งสองเพศมีแตชองขับถาย
ปสสาวะเทานั้น89 นอกจากนี้ในพระวินัยปฎกยังกลาวถึงลักษณะที่ไมควรอุปสมบทอีก 20 ประเภท
และ 1 ใน 20 ประเภทนั้น คือ ผูที่เปนกะเทย หรือบัณเฑาะก หากมีการฝาฝนอุปฌชาใหกะเทยหรือ
บัณเฑาะกอุปสมบท ใหถือวาพระที่เปนอุปชฌารูปนั้นไดทําอาบัติทุกขอ 90 ผูวิจัยมีความเห็นวา
ลัก ษณะของบัณ เฑาะกที่ถือวาเปน ขอห ามตามพระวินัย ปฎก บัณเฑาะก นั้ นควรจะมีลัก ษณะที่
ปรากฏเปนบุคคลรักรวมเพศอยางชัดเจน เชน แตงกายเปนผูหญิง หรือคนทั่วไปเห็นดวยทราบไดวา
บุคคลดังกลาวเปนบัณเฑาะก อยางไรก็ตามนาสังเกตวาในพระวินัยปฎกไมไดกําหนดโทษหรือ
ตีตราวาผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนการกระทําผิด ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช ทรงมีพระราชโองการที่ปรากฏในกฎหมายตราสามดวงกําหนดใหราษฎรรักษาศีลหาให
เปนนิจศีล และศีลแปดในฐานะอุโบสถศีล ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้การเสพเมถุนทางมุขมรรคและ
เวจมรรคในกริยาตนเอง เปนการละเมิดศีลหาขอที่วากาเมสุมิฉาฯ สวนการเสพเมถุนธรรมทาง
เวจมรรคกับผูหนึ่งผูใดแมไมตองหามตามศีลขอกาเมสุมิจฉาฯ แตก็ถือวาเปนการละเมิดศีลขอ
อพรหมาจริยาฯ อันเปนอุโบสถศีล อยางไรก็ตามแมจะไมมีการกําหนดโทษสําหรับการละเมิด
ศีลตามพระราชกําหนดนี้ไวเปนการเฉพาะแตไดระบุเปนการทั่วไปวา “ถาแลผูใดมิไดกระทําตาม
พระราชกํ า หนดนี้ จ ะเอาผู นั้ น เป น โทษตามโทษานุ โ ทษ”91 ซึ่ ง ในความเห็ น ของผู วิ จั ย ข อ ความ
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาประเทศไทยใหสิทธิบุคคลในการดําเนินชีวิตของตนเองเพียงแตชี้แนวทาง
ในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมตามคําสอนทางพุทธศาสนาแตไมใชเปนขอบังคับ ซึ่งใครประพฤติ
จะตองมีความผิด อนึ่ง แมพระพุทธศาสนาไมถือวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนบาปก็ตาม แตใน
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บุญมี เมธางกูร, “การแบงประเภทของกะเทยตามหลักธรรม,” ใกลหมอ, 8 (สิงหาคม
2529), หนา 36.
90
สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับปจจุบัน, หนา 225.
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กิติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร, หนา 89-90.
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หนังสือที่เขียนโดยทานดาไล ลามะ ชื่อ Beyond Dogma มีตอนหนึ่งที่เขียนถึงบุคคลรักรวมเพศ
เอาไววาเปนสิ่งผิดประเวณี (sexual misconduct) โดยใหความหมายของคําวา “สิ่งผิดประเวณี”
หมายถึง การมีความสัมพันธทางเพศโดยใชรางกาย เวลา สถานที่โดยไมเหมาะสม และยังรวมถึง
การใชปากและทวารหนักในการรวมเพศไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิงก็ตาม92 คําพูดดังกลาวได
สรางความไมพอใจใหกับกลุมบุคคลรักรวมเพศ อยางไรก็ตามทานดาไลลามะใหความเห็นวา “ทาน
ไมไดเปนผูเดียวที่มีสิทธิตีความปรัชญาทางพุทธศาสนาแตเปนเรื่องที่ชาวพุทธทุกคนควรใหความ
สนใจ และหาขอตกลงกันโดยคํานึงถึงความเปนจริงของยุคสมัย”93

2.3.3 ลักษณะทางวัฒนธรรมของไทยที่เอื้อใหผูชายไทยเปนรักรวมเพศ
ประเทศไทยเปนประเทศเสรี ดังนั้นการกระทําอันใดที่ไมขัดตอกฎหมายและจารีต
ประเพณี บุคคลก็สามารถกระทําไดโดยไมมีความผิด อยางไรก็ตามแมประเทศไทยจะไมมีกฎหมาย
บัญญัติวาการเปนรักรวมเพศเปนความผิด แตสังคมไทยสวนใหญยังมีความเห็นวาพฤติกรรมรักรวม
เพศชายถือเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และเมื่อพิเคราะหถึงลักษณะทางวัฒนธรรมไทยกับการ
เปนรักรวมเพศของผูชายไทย ซึ่งทราบวามีพิธีกรรมและประเพณีบางอยางที่เอื้อใหผูชายมีความ
ใกลชิดจนสามารถพัฒนาใหเกิดความสัมพันธรักรวมเพศได ตัวอยางเชนพิธีกรรม “ผูกเสี่ยว” ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คําวา “เสี่ยว” เปนคําอีสาน แปลวาเพื่อนสนิท พิธีผูกเสี่ยวนี้มีพิธีกรรม
คลายการแตงงานชายหญิง จุดประสงคของพิธีกรรมตองการใหผูชายทั้งสองเปนเพื่อนกันตลอด
ชีวิต ความผูกพันและมิตรภาพระหวางกันระหวางผูชายดวยกันมีคามากในสังคมไทย เพราะ
หมายถึงความซื่อสัตย การไววางใจ และความใกลชิดสนิทสนม (intimacy) และในสังคมไทย
ระหวา งผู ช ายด ว ยกั น การสัมผั ส กัน ทางรา งกาย เช น การจับมื อ การกอดกั น ไมวา จากผู ช ายวั ย
เดียวกันปฏิบัติตอกัน หรือผูใหญทํากับเด็ก หรือแมกระทั่งการคางคืนในหองเดียวกันมีใหเห็นเปน
เรื่องปกติธรรมดา แตในสายตาชาวตะวันตกตางคิดวาการกระทําดังกลาวเปนเรื่องแปลก และดวย
วัฒนธรรมที่ใหผูชายมีความผูกพันกันจึงทําใหผูชายไทยกลาแสดงออกดวยการสัมผัส และใกลชิด
สนิทสนมจนอาจกอใหเกิดพฤติกรรมรักรวมเพศโดยปราศจากการสงสัย และการลงโทษใดๆ จาก
สังคม (social constraints) ดวยสาเหตุนี้เองเด็กผูชายไทยจํานวนหนึ่งจึงมีประสบการณทางเพศครั้ง
แรก (excitation) กับผูชายวัยเดียวกัน ซึ่งในประเทศตะวันตกถือวาการกระทําดังกลาวเปน
92

“ทานดาไล ลามะ เปดใจชาวเกย,” อัญจารีสาร 5 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2542): 10.
93
เรื่องเดียวกัน.
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พฤติกรรมรักรวมเพศ และอาจไดรับโทษอยางรุนแรงเพราะเปนพฤติกรรมที่เปนบาป (sinful) และ
เบี่ยงเบน (deviant)94
และนับตั้งแตสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองใหมๆ เมื่อชาวตะวันตกบางพวกไดมาตั้ง
รกรากในบริเวณยานถนนสีลมและพัฒนพงษ95 ซึ่งในจํานวนนี้สวนหนึ่งมีพฤติกรรมรักรวมเพศ
บรรดาชาวต า งชาติ เ หล า นี้ ไ ด นํ า วั ฒ นธรรมรั ก ร ว มเพศเข า มาในประเทศไทยด ว ยการใช
สวนสาธารณะตางๆ เปนที่นัดพบและจับคู เชน บริเวณสนามหลวง สะพานพุทธ สวนลุมพินี และ
วังสราญรมย คําดังกลาวของ “ลุงหนวด” ที่กลาวไวในนิตยสารคูทุกขคูยาก ฉบับเดือนมิถุนายน
2526 คอลัมน “เรื่องคุยเฟองเรื่องเซ็กซ” วาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงใหมๆ มีทหาร
สหประชาชาติ เ ขา มาอยู ใ นเมื อ งไทยก็ เ ริ่ มมีก ะเทยออกหากิน โดยทํ า การค า ประเวณีกั บ ทหาร
สหประชาติเหลานี96้ และเมื่อประมาณปพ.ศ.2507 ธุรกิจการขายบริการทางเพศของผูชายก็เริ่มกอตัว
ขึ้นในประเทศไทย และขยายตัวมากขึ้นในปจจุบัน97 อยางไรก็ตามการเปดบริการบารเกยดังกลาว
ถือวาเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยคิดวารักรวมเพศชายเปนพวกมั่วเพศ และเปนเรื่องที่สกปรก
โดยเฉพาะเมื่อตอมาไดมีการแพรเชื้อโรคเอดส ซึ่งปรากฏครั้งแรกในเมืองไทยกับพวกรักรวมเพศ
ชาย กระนั้นเมื่อพิเคราะหถึงแรงผลักดันที่ทําใหรักรวมเพศชายในปจจุบันกลาที่จะแสดงออกตอ
สังคมมากขึ้น ก็จะพบวาสภาพสังคมไทยเองเปนแรงผลักดันประการสําคัญ กลาวคือ สังคมไทยนั้น
เป น สั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงง า ย ส ง ผลให ชี วิต ความเป น อยู ต ลอดจนทั ศ นคติ ข องบุ ค คลในสั ง คม
เปลี่ยนแปลงดวย และแมจะไมมีหลักฐานยืนยันครบถวนทุกประการถึงตนเหตุแหงความแพรหลาย
ของกลุมรักรวมเพศชายในประเทศไทย แตพอมีขอสันนิษฐานถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมประการใหญๆ 3 ประการคือ
ประการแรกเกิดจากพัฒนาการทางวิชาการและทางดานวัตถุโดยเฉพาะการรับอิทธิพล
ตะวันตกเขามาเปนแบบอยาง ซึ่งความเจริญนี้ไดเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในสังคมโดยเฉพาะความ
เจริญในดานการสื่อสารมวลชนไมวาจะเปนในรูปสิ่งตีพิมพ การกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ
94

Peter A. Jackson, Male Homosexuality in Thailand, p.53-54.
95
ประกอบ ศรีวัจนะ และ ดวงพร คํานูณวัฒน, ผูชายขายตัว, หนา 2.
96
เรื่องเดียวกัน, หนา 4.
97
เรื่องเดียวกัน, หนา 5.
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ทางโทรทัศน ภาพยนตร ลวนมีผลตอบุคคลรักรวมเพศชายใหกลาเปดเผยตนเพราะมีตัวอยางใหเห็น
และทราบวามีคนอีกจํานวนไมนอยที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเหมือนตน ดังนั้นความอับอายที่จะ
ประกาศตัวจึงนอยลงดวย และอาจกลาวไดวาอิทธิพลตะวันตกมีสวนสนับสนุนใหรักรวมเพศชายที่
มีอยูอยางซอนเรนในสังคมไทยมีความมั่นใจในการแสดงความเปนตัวเองมากขึ้น เพราะสังคม
ตะวันตกสอนใหคนมีความคิดและเคารพตัวเองซึ่งสวนใหญเแลวปรากฏการณเชนนี้เกิดแตใน
สังคมเมืองใหญ ในสังคมชนบทที่หางไกลออกไปการยอมรับของสังคมตอคนกลุมนี้ยังมีนอย
นอกจากนี้ความเจริญในดานการศึกษามีสวนชวยใหผูที่ไดรับการศึกษามีความมั่นใจในตัวเองและ
ความสามารถของตน จึงตองการใหผูอื่นยอมรับเพราะเชื่อวาความสามารถมิใชดูแคความเปนผูชาย
ผูหญิงหรือเปนรักรวมเพศ
ประการที่สอง คานิ ยมที่เปลี่ยนแปลงจากคานิ ยมที่เคยยึดถืออยูแ ตเดิม คือ ตางตอง
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใครเปนใครหรือมีการเคลื่อนไหวอยางไร ชาวบานในละแวกใกลเคียงตางรู
หมด ตอมาเมื่อสังคมมีการพัฒนามากขึ้นลักษณะสังคมไทยในปจจุบันกลายเปนลักษณะตัวใคร
ตัวมัน สังคมในอดีตที่เคยเปนสังคมขนาดเล็กตองกลายเปนสังคมขนาดใหญและตางก็ตองดิ้นรน
เพื่อตัวเอง ความสนใจตอกันจึงมีนอย
ประการที่สาม คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางครอบครัว จากเดิมที่เคยอยูรวมกัน
เปนครอบครัวใหญไดเปลี่ยนมาเปนครอบครัวขนาดเล็ก และเนนถึงความเปนอิสระเสรีและความ
เปนตัวของตัวเอง โดยไมตองกระทําตามญาติพี่นอง จึงมีเสรีภาพในการเลือกทางเดินชีวิตของ
ตนเองไดมากขึ้น98
จากที่กลาวมาทั้งหมดคือสถานะทางสังคมของรักรวมเพศชายในสังคมไทย ซึ่งแมวา
ปจจุบันจะมีการยอมรับจากทางสังคมมากขึ้นก็ตามแตในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของรักรวมเพศยัง
เปนประเด็นที่สังคมไทยกําลังจับตามองอยูวาจะมีทิศทางตอไปอยางไร

98

ไพฑูรย เครือแกว, ลักษณะสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: พณิชยการพิมพ, 2522),

หนา 168.

บทที่ 3
สิทธิและเสรีภาพของรักรวมเพศชายตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย
3.1 กรอบความคิดของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ในประเทศหรือรัฐเสรีประชาธิปไตย (Liberal and Democratic State) สิ่งที่เกี่ยวของ
อยางใกลชิดกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ความสําเร็จของบุคคล และผลประโยชนของรัฐหรือ
ของสวนรวมซึ่งเปนผลประโยชนของปจเจกบุคคลแตละคนมารวมกันนั้น เรียกวา “ปจเจกชนนิยม
(Individualism)”1 ลัทธินี้สอนวามนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรี ศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย (Human
Dignity) ซึ่งมีลักษณะที่เปนนามธรรมและปรากฏออกมาในรูปของความสามารถของมนุษยในอันที่
จะกําหนดชะตากรรมของตนไดดวยตนเอง (Self-Determination)2 บุคคลรักรวมเพศชายถือวาเปน
สวนหนึ่งของประชาคมโลกตามหลักทฤษฎีสัญญาประชาคมซึ่งเชื่อวา “ทุกคนเปนเจาของสิทธิ
พื้นฐานแหงความเปนมนุษยตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและทุกคนมิอาจปฏิเสธไดวาทุกคนมี
ความเสมอภาคในเรื่องดังกลาวตามรัฐธรรมนูญ”3 กลาวคือ มนุษยแตคนจะมีความสามารถเชนนี้ได
ก็ตอเมื่อแตละคนนั้นมี “แดนแหงเสรีภาพ (Sphere of Individual Liberty)” ซึ่งมีความหมายวาทุกคน
จะคิดหรือจะทําอะไรก็ไดอยางอิสระปลอดจากการแทรกแซงตามอําเภอใจของผูอื่น โดยเฉพาะ

1

Pierre WIGNY, Droit constitutionel: Pinciple et droit positif, Tome premier,
Bruxelles, Bruylant, 1952, p. 257-258.
2
วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, (กรุงเทพ: สํานักพิมพวิญูชน,
2538), หนา 15.
3
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศ
ในกรอบแหงกฎหมายของฝรั่งเศส,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 3 เลมที่ 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม
2543): 69.
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อยางยิ่งของผู ปกครอง 4ดวยเหตุนี้รัฐธรรมนูญของรัฐเสรีประชาธิปไตยเชนประเทศไทย จึงได
บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพดานตางๆที่ประชาชนแตละคนจําเปนจะตองมีและใชเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพของตนทั้งในทางกายภาพและในทางจิตใจซึ่งรวมเรียกวา “สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน”
(Fundamental Rights and Liberties)5 ในสังคมไทยปจจุบัน แมมีการยอมรับบุคคลรักรวมเพศชาย
และหญิงเพิ่มมากขึ้น แตเรื่องราวของสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ยังเปนประเด็นที่จะตอง
ทําการศึกษาและวิเคราะหกัน ดังนั้น กอนที่จะทําการศึกษาวิเคราะหไปถึงสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลรักรวมเพศชาย จึงจําเปนที่จะตองเขาใจความหมายของคําวา “สิทธิ” และเสรีภาพ” เสียกอน
3.1.1 ความหมายของ “สิทธิ” และ “เสรีภาพ”
“สิทธิ” ตามความทั่วไป หมายถึง อํานาจที่กฎหมายรับรองคุมครองใหแกบุคคลในอันที่
จะเรียกรองใหบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง สิทธิจึงกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่นดวย6
ความหมายของสิทธิที่กลาวขางตนเปน “สิทธิ” ตามความหมายทั่วไปแต “สิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ” นั้น ถือวาเปนสิทธิตามกฎหมายมหาชน (das subjektive oeffentliche recht) หมายถึง
อํานาจตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดบัญญัติใหการรับรองคุมครองแกปจเจกชนในอันที่จะทํา
การใดหรือไมกระทําการใด การใหอํานาจแกปจเจกบุคคลดังกลาวไดกอใหเกิดสิทธิเรียกรองที่จะ
ไมใหบุคคลใดเขามาแทรกแซงในสิทธิตามรัฐธรรมนูญของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองตอ
องคกรของรัฐมิใหแทรกแซงในขอบเขตสิทธิของตน ในบางกรณีการรับรองดังกลาวไดกอใหเกิด
สิทธิเรียกรองใหรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังนั้น สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเปนความสัมพันธ
ระหวางปจเจกบุคคลตอรัฐ และสิทธิตามรัฐธรรมนูญเปนสิทธิที่ผูกพันตอองคกรผูใชอํานาจรัฐ
ทั้งหลายที่จะตองใหความเคารพ ปกปอง และคุมครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญเพื่อใหรัฐธรรมนูญมีผล
ในทางปฏิบัต7ิ แกประชาชน

4

Maurice DUVERGER, Les regimes politiques, Paris, PUF, coll, “Que sais-je?”,
1961, p.45-50.
5
วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, หนา 15-16.
6
เรื่องเดียวกัน, หนา 21.
7
บรรเจิด สิงคะเนติ, สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม
(กรุงเทพ: สํานักพิมพวิญูชน, 2543), หนา 47.
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หยุด แสงอุทัย ไดอธิบายคําวา “สิทธิ” ไววา8 คือ “อํานาจที่กฎหมายใหแกบุคคลในอัน
ที่จะมีเจตจํานงกระทําการ” ซึ่งความสําคัญอยูที่ “อํานาจ” และ “ประโยชน” ที่กฎหมายใหแกบุคคล
จึงไดยึดถือความหมายของสิทธิวาหมายถึง “ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให”
สวน “เสรีภาพ” นั้น หยุด แสงอุทัย พิจารณาวาเปนสิ่งที่คลายคลึงกับสิทธิ โดยได
อธิบายวา “ตามธรรมศาสตรของอังกฤษไดแยกเสรีภาพออกจากสิทธิซึ่งตามกฎหมายภาคพื้นยุโรป
ไม ไ ด แ ยกเสรี ภ าพออกไปต า งหากโดยจั ด เข า อยู ใ นจํ า พวกสิ ท ธิ ต ามกฎหมายมหาชน แต ต าม
กฎหมายอังกฤษเสรีภาพอาจเปนเรื่องกฎหมายเอกชนก็ได แซลมอนด (Salmond) ไดใหความหมาย
ของคําวา “เสรีภาพ” ไววาเปนประโยชนซึ่งบุคคลไดมาโดยปราศจากหนาที่ในทางกฎหมายใดๆตอ
ตนเอง กล า วคือ เปน สิ่งที่ บุคคลอาจกระทํ า ไดโ ดยจะไมถูก ปองกั น ขัดขวางโดยกฎหมาย เปน
ประโยชนที่บุคคลกระทํ าการใดๆไดตามชอบใจ ขายแหงเสรีภาพตามกฎหมายไดแ กข ายแหง
กิจกรรมซึ่งภายในขายนี้กฎหมายปลอยใหบุคคลกระทําไปโดยลําพัง…9
วิชา มหาคุณ ไดกลาวถึงสิทธิและเสรีภาพไววา
“สิทธิ” หมายถึง การที่บุคคลจะพึงกระทําไดภายในขอบเขตของกฎหมาย กลาวอีกนัย
หนึ่ง สิทธิของบุคคลจะตองมีกฎหมายรับรองหรือยอมบังคับให สวนเสรีภาพ หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดโดยไมถูกรบกวน ทั้งนี้โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ สิทธิและเสรีภาพ
จึ งมี ลั ก ษณะที่คล ายคลึ งกั น แตเ สรี ภ าพมีลั ก ษณะเปน สิ ทธิ ธ รรมชาติ (natural
rights) ซึ่ง มี
ความหมายวาในการใชชีวิตสวนตัวของบุคคลในรัฐมีขอบเขตที่รัฐจะไมเขาไปแทรกแซง…10
วิษณุ เครืองาม ไดใหความหมายของสิทธิและเสรีภาพไววา
“สิทธิ” (right) หมายถึง ประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให กฎหมายในที่นี้
คือรัฐธรรมนูญ เมื่อกลาวถึงสิทธิในรัฐธรรมนูญจึงหมายถึงสิทธิในทางมหาชน (public rights) ซึ่งมี
8

หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535), หนา 187.
9
เรื่องเดียวกัน, หนา 192.
10
วิชา มหาคุณ, “ผลกระทบของกฎหมายที่ไมเปนธรรมตอสิทธิของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม,” วารสารนิติศาสตร 11 (2524): 564.
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หลักเกณฑครอบคลุมถึงสิทธิในทางเอกชน (private rights) เชน สิทธิในครอบครัว สิทธิใน
ทรัพยสิน สิทธิในการรับมรดกดวย และกวางออกไปมากกวานั้น เชน คลุมถึงสิทธิเลือกตั้ง สิทธิใน
ชีวิตรางกาย เปนตน11
“เสรีภาพ (liberty) หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการหรืองดเวนกระทําการ หรือ
เปนสิ่งที่บุคคลอาจกระทําไดโดยจะไมถูกปองกันขัดขวางโดยกฎหมาย เปนประโยชนที่บุคคลจะ
กระทําการใดๆไดตามชอบใจ แตอยางไรก็ดีถาเสรีภาพใดมีกฎหมายรับรองและคุมครองเสรีภาพ
นั้นก็อาจเปนสิทธิดวย ดังที่ผูเรียกรวมๆกันไปวาสิทธิและเสรีภาพหรือสิทธิในเสรีภาพ (right to
liberty)”12
จะเห็นไดวาความหมายของคําวา “สิทธิ” ขางตนเปนการใหความหมายในลักษณะที่
ฝงยึดติดอยูกับทฤษฎีกฎหมายฝายบานเมืองที่เห็นวา สิทธิจะตองมีกฎหมายรับรองและคุมครองให
ดังนั้น การที่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกลาวจะมีผลบังคับใชไดนั้นก็จะตองมีการนําสิทธิเสรีภาพ
ขั้ น พื้ น ฐานเหล า นี้ ม าบั ญ ญั ติเ ป น กฎหมายลายลัก ษณ อัก ษรเพื่อ ให มีผ ลบั งคั บ ใช ไ ด จ ริ ง ในฝ า ย
บานเมือง13 ดังปรากฏในรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในหมวดหนึ่งวาดวยเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานดังกลาว หมายความวา
ฝายกฎหมายบานเมือง ฝายปกครอง และประชาชนทุกคนจะตองเคารพเรื่องดังกลาวโดยเครงครัด
เพราะทุกคนตองอยูภายใตกฎหมายตามหลักการปกครองแบบนิติรัฐ โดยเฉพาะฝายปกครองนั้นจะ
กระทําการใดอันเปนการรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนดังกลาวหาไดไม เวนแตจะมีกฎหมายให
อํานาจไวซึ่งเปนไปตามหลักปรัชญากฎหมายมหาชนที่วา “ถาไมมีกฎหมายใหอํานาจไวทําไมได”
การจํากัดสิทธิเสรีภาพนั้นถือเปนขอยกเวนวาโดยหลักการรัฐจะมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ไมได อันเปนการเคารพสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษยนั่นเอง14
11

วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพ: นิติบรรณาการ, 2530),
หนา 640-641.
12
เรื่องเดียวกัน.
13
เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศ
ในกรอบแหงกฎหมายของฝรั่งเศส,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ: 70.
14
เรื่องเดียวกัน, หนา 70.
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“เสรีภาพ” ตามรัฐธรรมนูญ หมายถึงสภาพการณที่บุคคลมีอิสระในการที่จะกระทําการ
อยางใดอยางหนึ่งตามความประสงคของตน15 เสรีภาพจึงหมายถึงอํานาจในการกําหนดตนเองโดย
อิสระของบุคคล
มีแนวความคิด 2 ประการเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพ คือแนวความคิดในดานบวกและ
แนวความคิดในดานลบ การมองเสรีภาพในดานลบถือวา เสรีภาพคือความสามารถของบุคคลที่
จะกระทําการใดๆ โดยปราศจากการเหนี่ยวรั้งจากบุคคลอื่น แนวความคิดนี้มีอิทธิพลตอการราง
รัฐธรรมนูญของหลายประเทศซึ่งใชบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปนเครื่องกําจัดอํานาจรัฐในการเขา
แทรกแซงการใชเสรีภาพสวนบุคคล เสรีภาพในดานลบนี้ คือ เสรีภาพในฐานะที่เปนขอหามของรัฐ
กลาวคือ อํานาจที่รัฐเลือกจะทําอะไรก็ไดตามเจตนารมณ สวนแนวความคิดที่มองเสรีภาพในดาน
บวกนั้น ถือเปนเจตนารมณที่เปนอิสระของบุคคลที่จะทําอะไรก็ได อยางไรก็ตามถาบุคคลไมมี
ทางเลือกที่จะใชเจตนารมณนั้นเราจะกลาววาบุคคลดังกลาวมีเสรีภาพหาไดไม ตัวอยางเชน นักโทษ
แมนักโทษมีเสรีภาพที่จะเดินแตการเดินของนักโทษจะถูกจํากัดอยูภายในหองขังเทานั้น หรือกรณี
ของคนพิก ารแมต นจะมี อิส ระภาพที่จ ะเดิ น ได อยา งเสรี แ ต ตัว เองก็ ไ มส ามารถที่จ ะเดิ น ได ต าม
เจตนารมณของตน ดังนั้นจะถือวาบุคคลดังกลาวมีเสรีภาพหาไดไม16 ผูวิจัยเห็นวาแนวความคิดทั้ง
สองไมสามารถทําใหเสรีภาพของบุคคลสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาได ทั้งนี้เสรีภาพในความเห็นของผูวิจัย
บุคคลจะตองมีความสามารถเลือกที่จะทําสิ่งใดตามเจตนารมณของตนไดอยางอิสระโดยที่บุคคลอื่น
หรือรัฐไมสามารถเขามาแทรกแซงในแดนเสรีภาพของตนได
ความแตกตางระหวาง “สิทธิ” และ “เสรีภาพ” จึงอยูที่วาสิทธิเปนอํานาจที่บุคคลมีเพื่อ
เรียกร องให ผูอื่นกระทําการหรือละเวนการกระทําอันใดอันหนึ่ง แตในขณะที่เสรีภาพนั้นเปน
อํานาจที่บุคคลนั้นมีอยูเหนือตนเองในการตัดสินใจที่จะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งหรือไมกระทํา
การอยางใดอยางหนึ่งโดยปราศจากการแทรกแซงหรือครอบงําจากบุคคลอื่น17

15

วรพจน วิศรุตพิชญ, สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ, หนา 22.
16
ชัยอนันต สมุทวณิช, “กฎหมายกับการใชอํานาจ: ขอสังเกตบางประการ”, วารสาร
นิติศาสตร, ปที่ 11 ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2533): 75.
17
วิษณุ เครืองาม, กฎหมายรัฐธรรมนูญ, หนา 641.
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อย า งไรก็ ต าม กรณี ที่ อ าจทํ า ให เ กิ ด ความสั บ สน คื อ กรณี ข อง “สิ ท ธิ ใ นเสรี ภ าพ”
กลาวคือโดยลําพังของเสรีภาพนั้นไมกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลอื่น เชน เสรีภาพในการนับถือศาสนา
ซึ่งบุคคลยอมมีเสรีภาพในการที่จะนับถือศาสนาหรือไมนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เสรีภาพในแง
นี้มิไดกอใหเกิดหนาที่แกบุคคลใด แตหากกลาววา “สิทธิในเสรีภาพ” ใหมีความหมายถึงเสรีภาพ
ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองแลว “สิทธิในเสรีภาพ” ก็จะกอใหเกิดความผูกพันตอบุคคล
อื่นดวย กลาวคือ บุคคลจะไปละเมิดการใชเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของบุคคลอื่นไมได18
3.1.2 สิทธิและเสรีภาพกับคานิยมในการพัฒนาประชาธิปไตย
ในประเทศประชาธิ ป ไตย สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล หรื อ ป จ เจกนิ ย ม คื อ
ผลประโยชนของรัฐหรือผลประโยชนของปจเจกบุคคลแตละคนมารวมกัน ดวยเหตุนี้ผลประโยชน
ของรัฐจริงๆไมมี หรือถาจะมีอยูเหนือผลประโยชนของปจเจกบุคคลไมได รัฐและรัฐบาลมีหนาที่
และบทบาทคอยสงเสริมใหแตละบุคคลสามารถดําเนินชีวิตไปตามที่ตนปรารถนา และใหแตละคน
แสวงหาความสําเร็จในชีวิตได คานิยมเหลานี้สอดคลองกับระบอบประชาธิปไตยที่ใหความสําคัญ
กับเสรีภาพของบุคคลและปจเจกนิยม19
อยางไรก็ตาม ประเทศในตะวันตกและประเทศตะวันออกตางก็มีคานิยมในเรื่องหลัก
ประชาธิปไตยที่แตกตางกัน คานิยมตะวันตกในเรื่องประชาธิปไตยใหคุณคาของปจเจกชนนิยม คือ
บุคคลจะไมถูกจํากัดตอการกระทําหรือพฤติกรรม (absence of constraint on behavior) และไมตก
อยูในสภาพที่ไมพึงประสงค เชนสภาพความหวาดกลัวและความตองการ (freedom from fear and
from want) คือสภาพที่ไมตองกังวลถึงความปลอดภัยในชีวิตวาจะมีคนมาทําราย และสภาพที่ไม
ตองกังวลถึงความอดอยากยากแคน ไมวาจะมองเสรีภาพในแงใด สังคมตะวันตกถือวาเปนเรื่อง
สําคัญและเชื่อวาเสรีภาพเปนสิทธิตามธรรมชาติของคนที่มีมาพรอมกับความเปนมนุษย20 และ
18

บรรเจิด สิงคะเนติ, สิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญใหม,

หนา 48.
19

สุเทพ สุนทรเภสัช, “สังคมแหงความสําเร็จ” อางถึงใน David C. McClelland, The
Achieving Society (Litton Education Publishing, Inc, 1961).
20
John Locke, โปรดดู William Ebentein, Great Political Thinkers, Plato to Present
(New York : Holt Rinehart and Winston, 1960) p. 387-393.
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สงเสริมใหแตละคนแขงขันกันเอง และใครก็ตามที่พบกับความสําเร็จสังคมจะยกยองคนนั้น สังคม
ตะวันตกจึงเปนสังคมที่ไดรับการขนานนามวาสังคมแหงความสําเร็จ (achieving society) กรณีนี้ได
มีผูตั้งขอสังเกตวาแนวคิดแบบตะวันตกมีลักษณะที่แยกสิ่งตางๆ ออกเปนสวนๆ เห็นวาสิ่งตางๆ ถูก
แยกออกเปนเอกเทศ (individual) ดังนั้นธรรมชาติของสิ่งตางๆ จึงประกอบดวยความเปนเอกเทศ
หรือปจเจกและการถูกแยกออกจากกัน (seperateness) และเมื่อไดทําการเปรียบเทียบแลวพบวา
ความคิดทางตะวันตกเห็นความสําคัญของปจเจกชนหรือความเปนเอกเทศ21 สวนความคิด
ตะวันออกเห็นวาสิ่งตางๆแยกออกจากกันเปนเอกเทศอยางชัดเจนแนนอน แตจะใหความสําคัญกับ
ความเห็นพองตองกัน (consensus) ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีเอกลักษณของตนเอง
โดยเฉพาะคานิยมที่ยอมรับในอํานาจใหความสําคัญแกรัฐและสังคมเหนือบุคคล หลีกเลี่ยงการ
เผชิญหนา ใหความเคารพนับถือผูใหญ ยอมรับในคุณคาของครอบครัว ในประเทศไทยคานิยมกับ
การจรรโลงประชาธิปไตยมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเนนความสําคัญของปจเจกชนนิยม เรื่อง
สวนตัว เรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตความชัดเจนวาอะไรคือสิทธิเสรีภาพ อะไรเปนเรื่อง
ของปจเจกชนนิยม หรือเรื่องสวนตัวยังเปนปญหาโตแยงกันอยูมาก ความไมชัดเจนและการโตแยง
เชนนี้ทําใหความขัดแยงระหวางประชาชนและรัฐเกิดขึ้นเปนประจําและยุติไดลําบาก ในประเทศ
ไทยขณะนี้ไดเปลี่ยนแปลงคานิยมในเรื่องแนวความคิดทางดานประชาธิปไตยใหมีความสอดคลอง
กับประเทศตะวันตกมากขึ้น คานิยมเดิมบางประการที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมและประเพณียังคงมี
อยูทําใหมีการใชคานิยมสองแบบคือของเกากับของใหมซอนกันอยู ในขณะที่ความสําคัญเรื่อง
ส ว นตั ว หรื อ เรื่ อ งบุ ค คลมี ค วามสํ า คั ญ มากขึ้ น และเรี ย กร อ งบทบาทของรั ฐ ให ล ดน อ ยลง ซึ่ ง
ความสําคัญของรัฐหาไดลดลงไม ผลประโยชนของรัฐของแผนดิน รวมทั้งความมั่นคงของรัฐไดรับ
การอางถึงอยูเสมอๆ อันที่จริงในสังคมตะวันตกการอางปจเจกชนนิยมนั้นมีขอบเขตหรือขอจํากัด
เชนกัน คือปจเจกชนนิยมจะตองมีความสมดุลกับความตองการหรือจิตใจของสาธารณะ (public
spirit)22 คือยังเห็นวาจะตองมีบรรทัดฐาน (norm) ที่ใหบุคคลเสียสละเพื่อสวนรวม แตสังคม
ตะวันตกคอนขางมีความชัดเจนวาอะไรบางที่บุคคลจะตองเสียสละเพื่อสวนรวม แตสังคมตะวันตก
คอนขางมีความชัดเจนวาอะไรบางที่บุคคลจะตองเสียสละเพื่อสวนรวมและถาไมชัดเจนในเรื่องใด
21

Neal M, Pross and Leslie Dal Lindon, “Different Patterns of Thinking in East and
West” in The Search for Personal Freedom Vol. II (Dubuque, Iowa : WM. C. Brown) pp.245-251.
22
Larry Diamond, Developing Democracy: Toward Consolidation, (Baltimore: The
Johns Hopkins University Press 1999) p. 168.
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จะมี ก ระบวนการและ องค ก รที่ ชั ด เจนที่ จ ะต อ งตี ค วามหรื อ ตั ด สิ น แต สํ า หรั บ สั ง คมไทยนั้ น
ความเห็นพองตองกันวาอะไรบางที่เปนเรื่องสวนตัว อะไรบางที่เปนเรื่องสวนรวมยังมีไมมาก บาง
กลุ ม ต อ งการให เ สรี ภ าพและเรื่ อ งส ว นตั ว และป จ เจกนิ ย มมี ม ากขึ้ น บางกลุ ม ต อ งการคงไว ซึ่ ง
ความสําคัญของรัฐและสาธารณะ และในหมูของกลุมที่ตองการเสรีภาพและเรื่องของสวนตัวมาก
ขึ้นก็ยังไมแนใจวาเสรีภาพที่ตนตองการนั้นมีขอบเขตอยางไร รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญที่ไดมีบทบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพมากกวารัฐธรรมนูญฉบับ
กอนๆ แตปรากฏวายังมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพใหเห็นอยูเปนประจําทั้งโดยเจตนาและไม
เจตนาและความเขาใจในเรื่องสิทธิเสรีภาพที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็ยังไมตรงกัน ไมวาจะเปน
ในหมูประชาชนดวยกัน หรือระหวางรัฐกับประชาชนอันแสดงถึงความไมเขาใจชัดเจนวา ความ
เชื่อมโยงระหวางสวนตัว หรือบุคคลกับสวนรวม หรือสาธารณจะเปนอยางไรจึงจะมีความสมดุล
และความสมดุลจะสอดคลองกับที่ปรากฏในสังคมประชาธิปไตยในตะวันตกหรือไม23
อยางไรก็ตาม การสรางความสมดุลในเรื่องที่จะยึดเอาแนวทางในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ
ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาเปนเกณฑ การออกกฎหมายลูกมารองรับและการอบรมขัดเกลาทาง
สังคมเพื่อใหหันมายอมรับความสมดุลระหวางคานิยมเสรีนิยมและจารีตประเพณีควรยึดแนวสิทธิ
เสรีภาพของรัฐธรรมนูญ เพื่อใหเขาใจตรงกันและชัดเจนในเสนแบงระหวางพื้นที่สวนตัวกับเรื่อง
สาธารณะ24
3.1.3 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายตามรัฐธรรมนูญไทย
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ยังไมมีบทบัญญัติใดที่รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ในความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศชาย และกฎหมายอื่นๆ ก็ไมไดรับรองหรือคุมครอง
สิทธิของบุคคลรักรวมเพศชายและบุคคลรักรวมเพศหญิงเชนกัน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ถือวาพลเมืองเปนหัวใจของ
การเมืองและมีการเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหพลเมืองอยางไมเคยมีมากอนในรัฐธรรมนูญฉบับใด พรอม
23

สุจิต บุญบงการ, “ความชัดเจนในสิทธิและเสรีภาพ: คานิยมกับการพัฒนา
ประชาธิปไตย,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 2 เลมที่ 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 26-29.
24
เรื่องเดียวกัน, หนา 31.
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ทั้งทําใหสิทธิและเสรีภาพนั้นมีผลขึ้นจริงในทางปฏิบัติโดยมีมาตรการหลัก 3 ประการดังนี้ 1. การ
เพิ่มสิทธิเสรีภาพใหมๆ และความเสมอภาคใหประชาชน 2. การทําใหสิทธิและเสรีภาพเกิดขึ้นจริง
ในทางปฏิบัติ และ 3. การเพิ่มหนาที่ของรัฐและขยายสวนรวมของประชาชนในทางการเมืองการ
ปกครองทุกระดับ25 การใหความเสมอภาคตอประชาชนทุกคนตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติให
รัฐตองใชกฎหมายโดยเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติตอผูใดโดยไมเปนธรรมและไมเลือกที่รักมักที่ชัง26
ดังมาตรา 5 แหงรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติวา “ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใด
ยอมอยูในความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน” และมาตรา 30 ยังบัญญัติย้ําวา
“บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมต อ บุ ค คลเพราะเหตุ แ ห ง ความแตกต า งในเรื่ อ ง
ถิ่ น กํ า เนิ ด เชื้ อ ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัด
ตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”27
จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราแสดงใหเห็นวาความแตกตางในถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา
เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล และอื่นๆนั้น รัฐไมสามารถหยิบยกมาเปน
ประเด็นที่จะเลือกปฏิบัติตอประชาชนได เชน เลือกปฏิบัติตอเขาในฐานะที่เขาเปนผูหญิงไมได
เลือกปฏิบัติตอเขาในฐานะที่เขาเปนชาวเขา เปนไทยมง ไทยกะเหรี่ยง อีกอ แมว เยา หรือเลือก

25

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ภาพรวมของรัฐธรรมนูญฉบับใหม,” รวมสาระรัฐธรรมนูญ
ฉบับประชาชน, (สํานักพิมพมติชน, 2541), หนา 53.
26
คณะกรรมาธิการการประชาสัมพันธ สภารางรัฐธรรมนูญ โดยอนุเคราะหของขาย
ความรวมมือเพื่อสิ่งแวดลอมและการพัฒนาไทย, ประชาชนจะไดอะไรจาก(ราง)รัฐธรรมนูญใหม,
สภารางรัฐธรรมนูญ, 2540, หนา 9.
27
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 5 และมาตรา 30.
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ปฏิบัติเพราะเขามีฐานะต่ําตอย หรือเปนคนยากจนไมได28 อยางไรก็ตาม แมมาตรา 30 จะไดรวม
สาระเกือบจะทุกๆอยางเขาไวเพื่อเปนหลักคุมครองแกประชาชนอยางเสมอภาค โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความเสมอภาคทางกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียม แตในทางปฏิบัติ
สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้บัญญัติไวก็ไมไดคุมครองถึงบุคคลทุกคน เชน บุคคลรักรวม
เพศชายและหญิงในสังคมไทย ซึ่งมีสถานภาพเหมือนสูญญากาศ
3.1.4 ความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศชายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความ
เปนมนุษย
จากที่กลาวมาแลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมไดบัญญัติคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพตามกฎหมายใหกับบุคคลรักรวมเพศชาย ขณะที่หลายๆ ประเทศนั้นไดบัญญัติใหความ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลกลุมนี้แลว เมื่อวิเคราะหความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวม
เพศชาย เราถือวาสิทธิเสรีภาพในความพึงพอใจทางเพศสวนบุคคลนั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ติดตัว
มนุษยทุกคนมาแตกําเนิดและไมอาจถูกพรากได กลาวคือ ไมมีใครที่จะทําลายความเปนมนุษยของ
เขาได29 และในสภาวะธรรมชาติมนุษยยอมมีความอิสระและความเสมอภาคเทาเทียมกัน30 และตาม
หลักปจเจกนิยมนั้น มนุษยทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและความสามารถที่จะกําหนดชะตากรรมของ
ตนเองไดดวยตนเองอยูแลว
จากการสัมภาษณ วิทิต มันตาภรณ นักสิทธิมนุษยชน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในงานจุฬาวิชาการครั้งที่ 17 เมื่อปพุทธศักราช 2542 ในหัวขอเรื่องสิทธิ
ของเพศที่สาม ไดแสดงความเห็นวา “ในทางปฏิบัติและในทางกฎหมายมีแนวโนมที่จะเปดรับ
บุ ค คลรั ก ร ว มเพศมากขึ้ น ไม ว า จะเป น กฎหมายของหลายประเทศหรื อ แม แ ต ก ฎหมายของ
สหประชาชาติ เ องที่ ย อมรั บ การแสดงออกซึ่ ง ความพึ ง พอใจทางเพศที่ ห ลากหลาย (Sexual
28

คณิน บุญสุวรรณ, สิทธิเสรีภาพของคนไทย, (กรุงเทพ: สํานักพิมพวิญูชน, 2540),

หนา 14-15.
29

Maurice CRANSTON, Human Rights To-Day (London: Ampersand book, 1962),

p7.
30

Edgar BODENHEIMER, Jurisprudence, (Harvard University Press, 1981), pp. 4549; A. APPADORAI. The Sunstance of Politic, 1949, pp. 26-28.
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Orientation)โดยสวนตัวมีความเห็นวาสมควรยอมรับบุคคลกลุมนี้ กลาวคือ ตองทําใจใหเปดกวาง
กับเรื่องนี้โดยมองวาเปนเรื่องของจิตใจ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนทั่วโลกไมใชมุมมองของคน
ตะวันออกหรือคนตะวันตกไมใชคนตะวันตกจะใจกวางมากกวากับเรื่องนี้ก็ไมใช แตนาจะคิดวา
เรื่องนี้เปนความดีที่นาจะทําตอกันและกัน เพราะในโลกนี้ประกอบไปดวยมนุษยที่หลากหลาก
ชีวภาพก็ชีวภาพที่หลากหลาย พฤติกรรมที่เปน Gay หรือ Homosexual มีปรากฏใหเห็นทั้งสัตว
และมนุษย ดังนั้นจึงไมใชสิ่งที่พิสดารอะไร เปนสิ่งธรรมดาและเปนสิ่งที่มีอยูแลวตามธรรมชาติ
ชีวภาพที่หลากหลายเหลานี้ แมกฎหมายประเทศไทยไมมีการลงโทษบุคคลรักรวมเพศ แตกฎหมาย
ไทยก็ยังไปไมไกลถึงขั้นที่จะใหเกยหรือใหสิทธิเสรีภาพเลือกเพศได…”31
ปจจุบันบุคคลรักรวมเพศชายไทยปรากฏชัดแจงมากขึ้น การเปดเผยตัวของเกยมีจํานวน
มากขึ้นกวาเดิม แมกฎหมายไทยมิไดระบุโทษของการเปนบุคคลรักรวมเพศชายก็ตามแตสังคมไทย
ยังมีการกีดกันเดียดฉันทบุคคลรักรวมเพศชายโดยปริยาย แนวคิดของคนทั่วไปที่มีตอบุคคลรักรวม
เพศชายยั ง มี ลั ก ษณะของความเคลื อ บแคลงสงสั ย ที่ แ ฝงด ว ยความอดสู แ ละขาดการพิ จ ารณา
ขอเท็จจริง (Stereotype) เปนเหตุใหบุคคลรักรวมเพศชายจํานวนหนึ่งตองประสบกับปญหาการ
ปรับตัวในการเขามามีสวนรวมกับกิจกรรมทางสังคมของคน ขณะเดียวกันบุคคลรักรวมเพศชายยัง
ตองเผชิญกับปญหาชีวิตประจําวัน เชน การหาเลี้ยงชีพ การใชชีวิตรวมกับหมูคนในสังคมใหญ
นอกจากนี้ ทิศทางการรับรูและเขาใจ ตลอดจนการประเมินผูอื่นจากการปฏิสังสรรคระหวางกัน
ของบุ ค คลซึ่ ง เป น การสื่ อ สารกั น โดยตรง และจากการรั บ รู แ นวคิ ด พฤติ ก รรมของผู อื่ น จาก
สื่ อ มวลชน การเผยแพร เ รื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ บุ ค คลรั ก ร ว มเพศทางสื่ อ สารมวลชน เช น หนั ง สื อ
ภาพยนตร ฯลฯ ซึ่งเสนอเรื่องราวของบุคคลรักรวมเพศในลักษณะ 2 แง คือเสนอแนวความคิดกับ
ความรูสึกของตนที่มีตอบุคคลรักรวมเพศในทางอคติ หรือการใหคํานิยามเอกลักษณอันมีลักษณะ
เปนการประทับตรา32 จึงทําใหสังคมไทยบางสวนไมเขาใจบุคคลรักรวมเพศชาย อยางไรก็ตาม เรา
ตองยอมรับวาความพึงพอใจทางเพศของบุคคลเพศเดียวกันยังเปนเรื่องใหม แตเมื่อมองยอนกลับไป
31

วิทิต มันตาภรณ, อาจารยคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ, 17
พฤศจิกายน 2542.
32
เพ็ญมาส กําเหนิดโทน, การยอมรับของครูตอนักเรียนเกยกรณีขาราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน, คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา 10
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ถึงการตอสูเรียกรองของบุคคลรักรวมเพศ และประสบการณชีวิตตอความพอใจทางเพศสวนตัว
ความสัมพันธของบุคคลรักรวมเพศจึงมิใชเรื่องใหมเลย ทั้งที่ความพึงพอใจทางเพศถือวาเปนสิทธิ
มนุษยชนของแตละคน ตัวอยางเชนในอดีต บางประเทศมีกฎหมายหามเพศสัมพันธแบบรักรวมเพศ
และศาลยุโรปไดตัดสินวากฎหมายในลักษณะนี้เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ขณะที่มี
หลายประเทศออกกฎหมายที่ใหสิทธิแกผูที่ขอลี้ภัยจนถูกทํารายและถูกรังแกจนไดรับอันตรายจาก
ความเป น บุ ค คลรั ก ร ว มเพศ เช น ประเทศเยอรมั น ออสเตรเลี ย สหรั ฐ อเมริ ก า เนเธอร แ ลนด
นิวซีแลนด สวีเดน ฟนแลนด อังกฤษ เปนตน ในป พ.ศ. 2537 มีการประทวงกฎหมายของเกาะทัส
มาเนีย ในประเทศออสเตรเลียที่หามและลงโทษคนเพศเดียวกันที่มีความสัมพันธทางเพศโดยมีการ
นําประเด็นนี้เสนอในระดับสากลและผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมายไดตีความวา กฎหมายดังกลาวได
ละเมิดตออนุสัญญาวาดวยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นับเปนตัวอยางหนึ่งที่สิทธิแหง
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคลไดรับความคุมครองจากกฎหมายนานาชาติ อยางไรก็ตาม การจะ
ใชสิทธิตามทางเลือกของตนเองตามหลักสิทธิมนุษยชนนั้นจําเปนตองอาศัยปจจัยอื่นๆอีกมากมาย
อนึ่ง เมื่อพูดถึงสิทธิแหงความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศชายแลวไมอาจที่จะหลีกเลี่ยงที่
จะไมกลาวถึงสิทธิแหงความพึงพอใจทางเพศที่จะเลือกของบุคคลรักรวมเพศหญิงเชนกัน มีการให
ความหมายของสิทธิในเรื่องความพึงพอใจทางเพศวา ไมไดหมายถึงการตัดสินใจวาจะตั้งครรภ
หรือไมเทานั้น แตจะตองคํานึงถึงเพศสัมพันธในวงจรชีวิตทั้งหมดของผูหญิงและการที่ผูหญิงมี
สิทธิควบคุมตนเองได ซึ่งในเรื่องนี้เปนสิทธิที่ผูหญิงทุกคนจะไดรับไมใชในฐานะภรรยาตามที่
สังคมยอมรับเทานั้น แตการเลือกที่จะไมแตงงานหรือเลือกที่จะเปนเลสเบี้ยนก็เปนสิทธิสวนบุคคล
ของผูหญิงไมใชสทิ ธิทางครอบครัว คนเราแตละคนมีสิทธิที่จะเลือกใหนิยามเรื่องเพศของตนเองทั้ง
การแสดงออกตอสาธารณชนและในชีวิตสวนตัวดวย33 สิทธิมนุษยชนของผูหญิงนี้รวมถึงสิทธิใน
การควบคุม และตัดสินใจอยางอิสระโดยไมถูกบังคับใดๆและมีความรับผิดชอบตอตนเองในเรื่อง
เพศ รวมถึงสุขภาพเรื่องเพศอนามัย การเจริญพันธุโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติหรือการบีบบังคับ
และความรุนแรงใดๆ34
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่รับประกันสิทธิของบุคคล
รักรวมเพศเปนประเทศแรกของโลก คือ ประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต โดยรัฐธรรมนูญดังกลาว
33

บทบรรยายโดยอิริศ, “สิทธิที่จะเลือก…เปนสิทธิมนุษยชน,” อัญจารีสาร. 18
(กรกฎาคม-ธันวาคม 2539): 13-14.
34
เรื่องเดียวกัน, หนา 13.
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หามมิใหรัฐกระทําการเลือกปฏิบัติใดๆ ตอบุคคลไมวาจะเปนเพศใด เชื้อชาติใด เปนหญิงมีครรภ
หรือไมมี สถานภาพสมรส ชนชั้น สีผิว ความสัมพันธทางเพศ อายุ ความพิการ ศาสนา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และภาษา และยังออกมาตรการที่ใหความคุมครองครอบคลุมบุคคลรักรวมเพศโดย
กําหนดมาตรการดังกลาววา “รัฐตองปกปองหรือสงเสริมบุคคล ดูแลบุคคล ที่ตองสูญเสียประโยชน
จากการเลือกปฏิบัติที่ไมเ ป นธรรม” ซึ่งกอนหนานี้ประเทศอาฟริกาใต ได รว มกับประเทศ
ออสเตรเลีย อิสราเอล และเนธอรแลนด ในการคัดคานการเลือกปฏิบัติตอเกยในกองทัพและได
ประกาศเปนนโยบายของกระทรวงกลาโหมที่จะไมกีดกันบุคคลรักรวมเพศเขารวมกับกองทัพ
เนื่องมาจากรสนิยมทางเพศ การยอมรับสิทธิของบุคคลรักรวมเพศถือเปนชัยชนะอันยิ่งใหญของ
สมาชิกกลุมเกยในสภาแหงชาติอาฟริกาที่พยายามผลักดันประเด็นนี้เขาสูรางรัฐธรรมนูญซึ่งนับเปน
การพลิ ก ประวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนานของอาฟริ ก าใต ที่ เ ต็ ม ไปด ว ยความหวาดกลั ว และรั ง เกี ย จ
เดียดฉันทบุคคลรักรวมเพศ35
John Stuart Mill อธิบายไวในหนังสือ On Liberty วามนุษยมีเสรีภาพที่จะเลือกวิถีชีวิต
ของตนเองตามความพอใจและสามารถวางแผนชีวิตของตนเองไดโดยปราศจากการแทรกแซงจาก
เพื่อนมนุษยดวยกันเองตราบเทาที่ไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ แกบุคคลอื่น แมวาเพื่อนมนุษยดวยกัน
เองอาจเห็นการกระทําหรือการดําเนินชีวิตดังกลาวนั้นอาจเปนความโงเขลา วิตถาร หรือเปนสิ่งทีผ่ ดิ
มาตรฐานของตนก็ตาม36 อันที่จริงความหลากหลายในความเชื่อและพฤติกรรมทางเพศดูจะไมใช
เรื่องใหม เพียงแตสังคมสมัยใหมทําใหคนที่แตกตางไดมีที่ทางไดรวมตัวเพื่อเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
และตอตานหรือเรียกรองกับความเชื่อที่เปนกระแสหลักของสังคมมากขึ้น แตความแตกตางระหวาง
ความเชื่ อ เรื่ อ งเพศในฐานะหน า ที่ โ ดยอ า งอิ ง ความเป น ธรรมชาติ (ทั้ ง ที่ เ ป น ผลผลิ ต ทางสั ง คม
เหมือนกับชนิดของอาหารและวัตถุทางสังคมอื่นๆ) กับความเชื่อวาเรื่องเพศเปนเรื่องสิทธิและความ
พึงพอใจทางเพศสวนบุคคลและเรียกรองใหกับความหลากหลายมาจากรากฐานที่แตกตางกันยิ่งนัก
จนทําใหการสื่อสารแลกเปลี่ยนทัศนะเปนไปได ยาก เนื่องจากทั้งสองฝายตางก็มองที่ทางและ
ความสําคัญของเรื่องเพศตางกันมากและเขาใจไมไดวาทําไมวิธีคิดของอีกฝายหนึ่งจึงดํารงอยูใน
สังคม37
35

Newsletter 55/56, Women’s Global Network for Reproductive Rights, (JulyDecember, 1996).
36
ชูชีพ ปณฑะสิริ, การละเมิดสิทธิสวนตัว, หนา 7.
37
ชลิภรณ สงสัมพันธ, ความผิดฐานธรรมชาติ, หนา 93.
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อยางไรก็ตาม มีความเชื่อวาทุกสังคมมีการจัดการและแบงหนาที่อยางชัดเจนในเรื่อง
การสืบพันธุ และการเลี้ยงดูสมาชิกใหมระบบการควบคุมและจัดสรรหนาที่ที่วานี้ถูกมองวาเปน
เรื่ องธรรมชาติแ ละพื้ น ฐานมากกั บ คนในสังคมจนไมมีใครตั้งคํ าถามกั บระบบดั ง กล าว ดังนั้น
การจํากัดเรื่องเพศไวในการแตงงานที่สมบูรณดวยการมีบุตรเปนเรื่องความสัมพันธทางเพศของ
มนุษย และเปนระบบการจัดการเกี่ยวกับการสรางสมาชิกใหมของสังคมดวย ความสัมพันธทางเพศ
จึงเปนเรื่องของการทําหนาที่มากกวาการแสวงหาความพึงพอใจสวนตัว38 ซึ่งหมายถึง สิทธิที่จะ
แสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่อาจเปนไปไดและเปนความพอใจของตนตราบเทาที่ความ
พอใจไมลวงเกินสิทธิของผูอื่น หรือขัดตอความสงบเรียบรอย เปนสิทธิเสรีภาพที่จะดํารงชีวิตตามที่
ตองการ ซึ่งจะตองไมเปนการรบกวนลวงสิทธิเกินของผูอื่นหรือสาธารณชน สิทธิเสรีภาพในการ
เลือกการดํารงชีวิตของบุคคลและสิทธิในคุณคาแหงความเปนมนุษยอันประกอบดวยศักดิ์ศรีและ
เกียรติยศของบุคคลที่จะดําเนินชีวิตหรือประกอบกิจกรรมใดๆ ตามที่ตนตองการโดยไมถูกรบกวน
ในเรื่องสวนตัว39 และมองวาความสัมพันธทางเพศตองเปนความสัมพันธระหวางชายหญิงเทานั้น
เปนเรื่องที่ถูกตองและเปนธรรมชาติเปนการใหความสําคัญตอเพศทางชีวภาพเทานั้น40 แตคนใน
สังคมจํานวนมากอีกเชนกันไมไดมีความสัมพันธทางเพศเพื่อที่สืบพันธุแตถือเปนเรื่องนันทนาการ
มาเปนเวลานานแลว ไมใชปรากฏการณที่เกิดขึ้นใหมเพราะความเสื่อมของสังคมทุนนิยมอยางที่
เขาใจกัน เพียงแตสังคมสมัยใหมทําใหเกิดโอกาสและความสะดวกมากขึ้นเทานั้น การเรียกรอง
เสรี ภ าพในเรื่ อ งความพึ ง พอใจทางเพศเป น เรื่ อ งที่ เ ข า ใจได ใ นกรอบการมองว า เรื่ อ งเพศเป น
นันทนาการ แตการเรียกรองนี้ไมมีที่ทางอยูในระบบความหมายเรื่องเพศที่เชื่อมโยงเพศสัมพันธเขา
กับการสืบพันธุเทานั้น และเนื่องจากคนที่เชื่อในระบบความหมายอยางหลังนี้มองวาเรื่องเพศเปน
เรื่องสกปรกที่ตองควบคุมใหได จึงยอมรับไมไดเมื่อไดยินขอเรียกรองของฝายแรกที่มีพื้นฐานอยู
บนความพึงพอใจทางเพศสวนตัว และมองวาการเรียกรองและทาทีตอเรื่องเพศบุคคลรักรวมเพศ
เปนความเสื่อมอยางหนึ่งของสังคม41
38

ชลิภรณ สงสัมพันธ, “หมายเหตุการณความผิดฐานธรรมชาติ,” เนชั่นสุดสัปดาห 9,
ฉบับที่ 430 (28 สิงหาคม - 3 กันยายน 2543): 93.
39
ชูชีพ ปณฑะสิริ, “การละเมิดสิทธิสวนตัว”, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525, หนา 3.
40
ชลิภรณ สงสัมพันธ, ความผิดฐานธรรมชาติ, หนา 93.
41
เรื่องเดียวกัน, หนา 93.
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3.1.5 พฤติกรรมรักรวมเพศของชายรักชายเปนสิทธิสวนตัว
สิทธิสวนตัว (right to privacy) ของบุคคลเปนเรื่องที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ
สังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยู จากการที่มนุษยมีความจําเปนที่จะตองอยูรวมกันเปนสังคมยอมเกิด
ความสัมพันธข้ึนระหวาง “สังคม” กับ “สมาชิกของสังคม” โดยฐานะของ “สังคม” จะอยูสูงกวา
“สมาชิกของสังคม” สังคมจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑมาใชบังคับแกสมาชิกของสังคม และสมาชิก
ของสังคมมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น แตอยางไรก็ตามโดยที่ธรรมชาติของความเปน
“บุคคล” ของสมาชิกของสังคมนั้นยอมมีกิจกรรมบางอยางที่โดยธรรมชาติแลวบุคคลอื่นรวมทั้ง
สังคมไมสมควรกาวลวงเขาไปเกี่ยวของบงการความเปนสวนตัวของบุคคล42
ขอบเขตที่บุคคลควรจะไดรับความเคารพและไดรับความคุมครองในสิทธิสวนตัวก็คือ
ความสามารถที่จะดํารงชีวิตของตนเองอยางอิสระ มีการพัฒนาบุคลิกลักษณะตามที่ตองการ มีสิทธิ
ที่จะแสวงหาความสุขในชีวิตตามวิถีทางที่อาจเปนไปไดและเปนความพอใจของตนตราบเทาที่
ความพอใจนั้ น ไม ล ว งเกิ น สิ ท ธิ ข องผู อื่ น หรื อ ขั ด ต อ กฎหมายและความสงบเรี ย บร อ ย นั่ น คื อ
สิทธิเสรีภาพที่จะดํารงชีวิตตามที่ตองการจะตองไมเปนการรบกวนลวงเกินสิทธิของผูอื่นหรือ
สาธารณชนดวย43
“สิทธิสวนตัว” รวมถึงแกสิทธิดังตอไปนี้ดวย
(ก) สิทธิสวนตัวภายนอก คือ ชื่อ เครื่องหมาย เครื่องหมายประจําตระกูล เครื่องหมาย
ของตระกูล เครื่องหมายของสมาคม เครื่องหมายของสมาคม เครื่องแบบหรือสัญลักษณของสมาคม
เครื่องหมายการคา ชื่อและเครื่องหมายการคา ตราของบริษัทและหีบหอสินคา
(ข) สิทธิสว นตัวเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง คือ เกียรติชื่อเสียงสวนตัว เกียรติยศชื่อเสียง
ทางวิชาชีพหรือการคา

42

ชื่นอารี มาลี ศรี ประเสริฐ , “การคุมครองสิทธิสว นตัวกั บการสื่อสารสนเทศ,”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 10.
43
ชูชีพ ปณฑะสิริ, “การละเมิดสิทธิสวนตัว,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), หนา 3.
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(ค) สิ ท ธิ ส ว นตั ว เกี่ ย วกั บ ความลั บ คื อ ความลั บ ส ว นตั ว สภาพจิ ต สุ ข ภาพ ชี วิ ต
ครอบครัว ความลับทางวิชาชีพหรือการคา ความเปนอิสระในการดํารงชีวิต การเปดจดหมายดักฟง
โทรทัศน สิทธิในรูปภาพของตน สิทธิที่จะไมถูกเปดเผยตอสาธารณะ
(ง) สิทธิสวนตัวภายใน คือชีวิต รางกายอนามัย (การรบกวนทางกาย) และจิตใจ (การ
ถูกรบกวนทางจิตใจ) เสรีภาพในการกระทําและการทํางานตามใจสมัคร44
ประเด็น ในเรื่องความพึง พอใจทางเพศของบุคคลรั ก รว มเพศถื อเปน เรื่ องของสิ ท ธิ
สวนตัว เพราะเปนเรื่องของความมีอิสระภาพสวนตัว และความตองการของบุคคลเพื่ อพัฒนา
บุคลิกภาพของตนในเรื่องการดําเนินชีวิต การใชชีวิตครอบครัว ชื่อเสียงเกียรติยศ และความเปน
สวนตัวทุกประการ ซึ่งบุคคลอื่นไมสามารถกาวลวงไดหรือจะเขาไปแทรกแซงไมไดแมวาในสายตา
ของบุคคลอื่นจะเห็นวาการกระทํานั้นจะเปนสิ่งที่แปลกปลาด หรือวิปริตก็ตาม นอกจากนี้ความ
ตองการการคุมครองสิทธิสวนตัวการนําเสนอของหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน ซึ่งทําหนาที่ให
ความบันเทิ ง เผยแพรขาวให แก ประชาชนดวยการเสนอขาวซึ่งมีลักษณะเปนการตั้ งขอสังเกต
วิพากษวิจารณ ตลอดจนการสรางมติมหาชนอันเปนบทบาทที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย โดย
ไมรูวาการสนองตอบแหงความตองการของมหาชนเชนนี้ไดนําไปสูความขัดแยงในผลประโยชน
สวนตัวของบุคคลซึ่งถูกเปดเผยเรื่องราวหรือขอบเขตสวนตัวดวยมีการลงชื่อ ลอเลียน หรือเสนอ
ขาวซึ่งไมเปนความจริง ไมสมบูรณ ซึ่งถือเปนการหมิ่นประมาทและทําใหบุคคลตองเสื่อมเสีย45
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําเสนอความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศ อยางไรก็ตาม ตอง
ยอมรับวาประเด็นเรื่องพฤติกรรมทางเพศของบุคคลในโลกนี้มีมากกวาพฤติกรรมทางเพศระหวาง
ผูชายกับผูหญิง46 แตไมวาบุคคลจะมีพฤติกรรมทางเพศแบบใดบุคคลยอมไดรับความคุมครองใน
เรื่องสวนตัวนี้ทั้งสิ้น แนวความคิดในเรื่องความคุมครองสิทธิสวนตัวของบุคคลที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดเชนนี้ไดพัฒนามาจากคําตัดสินของศาลในตางประเทศ 2 คดี คือคดี Griswold V.
Connecticut และ คดี Roe V. Wade

44

เรื่องเดียวกัน, หนา 3-4.
45
ชูชีพ ปณฑะสิริ, การละเมิดสิทธิสวนตัว, (วิทยานิพนธมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร),
หนา 10.
46

Richard D. Mohr, Gays Justice, p.101.
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คดี Grisword V. Connecticut47 ตัดสินวา กฎหมายหามการใชเครื่องคุมกําเนิดนั้นขัด
รัฐธรรมนูญ และในคดีนี้ศาลไดสรางขอบเขตสวนบุคคลที่ขยายเพิ่มเติมจากเสรีภาพตาม Bill of
Rights ใหครอบคลุมไปถึงสิทธิที่จะพนจากการรบกวน และสิทธิสวนตัวของความสัมพันธในการ
สมรส การที่เจาหนาที่ตํารวจคนหองนอนเพื่อคนหาเครื่องคุมกําเนิดที่ไมถูกตองตามกฎหมาย ถือวา
เปนพฤติกรรมที่นารังเกียจ และขัดตอสิทธิสวนตัวในการสมรส ซึ่งเปน “สิทธิที่เกาแกกวา Bill of
Rights เกาแกกวาพรรคการเมือง และเกาแกกวาระบบการศึกษาของเรา” (older than the Bill of
Rights, older than our political parties, older than our school system)
คดี Roe V. Wade48 ในคดีนี้แสดงใหเห็นถึงขั้นตอไปที่ตระหนักถึงสิทธิสวนตัวในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสมรส การใหกําเนิด การคุมกําเนิด และแมแตการทําแทง (อยางนอยที่สุด
กอนที่ตัวออนจะเจริญเติบโตเปนทารกในครรภที่มีอวัยวะสมบูรณ) และในคดีตอๆ มาถือวาการ
ทําใหเปนหมันโดยสมัครใจอยูในขอบเขตของสิทธิสวนตัว
แมวาคดี Griswold จะเกี่ยวของเฉพาะกับบุคคลที่สมรสแลว แตผลที่ไดจากคดีนี้ก็
เพื่อใหความคุมครอง “ความมีคุณคาของสิทธิสวนตัว” (valued aspects of individual privacy) และ
ความใกลชิดของความสัมพันธระหวางบุคคลในสถานการณสวนบุคคล การสมรส การประกอบ
อาชีพ และการเขารวมกลุม49
ในประเทศไทย บุคคลรักรวมเพศชายอาจอางสิทธิเพื่อขอรับความคุมครองจากการถูก
แทรกแซงสิ ทธิสวนตัวจากบุคคลอื่นได แตการอางสิทธิจะอางใหไดรับความคุมครองในสิทธิ
สวนตัวในฐานะสิทธิแหงความพึงพอใจทางเพศไมได แตจะอางไดในฐานะสิทธิของพลเมืองที่เปน
ผูชายเทานั้น ดังมีบทบัญญัติที่ปรากฎในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยปจจุบันเรื่องสิทธิความ
เปนสวนตัวในครอบครัว สิทธิในการนําเสนอเรื่องราวสวนตัวของบุคคล สิทธิเสรีภาพในการ
เดินทางสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เปนตน เชน

47
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Richard D. Mohr, Gays Justice, pp.128-133.
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มาตรา 33 บัญญัติวา “สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยู
สวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลาย ซึ่งขอความเห็นภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชน
อันเปนการกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือ ความเปนอยูสวนตัว
จะกระทํามิได เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณชน”
มาตรา 34 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในเคหสถาน
บุคคลยอมไดรับความคุมครองในการที่จะอยูอาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติ
สุ ข การเข า ไปในเคหสถานโดยปราศจากความยิ น ยอมของผู ค รอบครองก็ ดี การตรวจค น หา
เคหสถานก็ดี จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย”
มาตรา 35 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่น
ที่อยูภายในราชอาณาจักร
การจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมายเฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน การ
ผังเมือง หรือเพื่อสวัสดิภาพของผูเยาว
การเนรเทศบุ ค คลผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยออกนอกราชอาณาจั ก ร หรื อ ห า มมิ ใ ห บุ ค คลผู มี
สัญชาติไทยเขามาในราชอาณาจักร จะกระทํามิได”
มาตรา 36 บั ญญั ติว า “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ ชอบดว ย
กฎหมาย
การตรวจ การกัก หรือการเปดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดตอถึงกัน รวมทั้งการกระทํา
ดวยประการอื่นใดเพื่อใหลวงรูถึงขอความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดตอถึงกันจะกระทํา
มิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ”
มาตรา 38 บัญญัติวา “บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยการพูด การ
เขียน การพิมพ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น”
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3.1.6 ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญไทยเปนรากฐานของสิทธิและเสรีภาพ
ทั้งปวง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 นับไดวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกที่ไดบัญญัติรับรองเรื่อง “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” โดยบัญญัติไวในมาตรา 4 วา “ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” มาตรา 26 บัญญัติวา “การใช
อํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” และมาตรา 28 วรรคแรกบัญญัติวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยหรือใชสิทธิและเสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปน
ปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน”50 เรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนี้
เปนเรื่องที่คอนขางใหมสําหรับรัฐธรรมนูญไทยอันเปนหลักเกณฑในการพิจารณาสาระสําคัญของ
สิทธิและเสรีภาพ การแทรกแซงใดที่เปนการละเมิดตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมถือวาเปนการ
กระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิ จึงถือวาเปนมนุษยเปนสาระรัตถะอันเปนแกนของสิทธิและ
เสรีภาพแตละประเภท รัฐมิอาจลวงละเมิดได ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนสาระสําคัญ
แหงสิทธิและเสรีภาพจึงมีความมุงหมายที่จะปกปองคุมครองการแทรกแซงของรัฐมิใหกระทบตอ
สารัตถะแหงสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคล51
นักกฎหมายชาวเยอรมันชื่อ Guenter Duerig ไดใหคําอธิบายคําวา “ศักดิ์ศรี” วา มนุษย
ทุกคนเปนมนุษยโดยอํานาจแหงจิตวิญญาณของตนเอง และมีอํานาจที่จะกําหนดตนเองและการ
สรางสภาพแวดลอมของตนเองดวยการตัดสินใจของตน52Klaus Stem ไดสรุปสาระสําคัญของ
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” วาหมายถึงคุณคาอันมีลักษณะเฉพาะและเปนคุณคาที่มีความผูกพันอยูกับ
ความเปนมนุษย ซึ่งบุคคลในฐานะที่เปนมนุษยทุกคนไดรับคุณคาดังกลาวโดยไมจําตองคํานึงถึง
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา วัย หรือคุณสมบัติอื่นๆของบุคคล ในความหมายนี้ “ศักดิ์ศรี” จึงหมายถึง
ลักษณะบางประการที่สรางออกมาเปนคุณคาเฉพาะตัวของมนุษย อันเปนสารัตถะในการกําหนด
50
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ความรับผิดชอบของตนเอง และเปนสารัตถะที่มนุษยแตละคนไดรับเพื่อเห็นแกความเปนมนุษย
ของบุคคลนั้นดวย53
W. Maihofer และ R.F. Behrendt เห็นวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปนการแสดงออก
ถึงการสรางปริมณฑลของความอิสระของปจเจกบุคคลใหกวางที่สุดเทาที่จะทําไดและใชประโยชน
จากปริมณฑลของความเปนอิสระของปจเจกบุคคลใหกวางที่สุดเทาที่จะทําไดและใชประโยชนจาก
ปริมณฑลดังกลาวเพื่อการดํารงไวซึ่งชีวิตมนุษย และเพื่อปรับปรุงชีวิตมนุษยใหดีขึ้นโดยวิธีการ
พัฒนาขีดความสามารถของมนุษยไปสูเปาหมายที่กําหนดไว54
“ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไทยเปนการกลาวถึง
“คุณคา” ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนคุณคาที่ไมขึ้นอยูกับเวลาสถานที่ และจะตองทําใหคุณคา
ดังกลาวนั้นมีผลในทางกฎหมาย55 เปนที่สังเกตไดวารัฐธรรมนูญของไทยไดใหการรับรองคุมครอง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อยางชัดเจนโดยแยกออกจากสิทธิและเสรีภาพดังที่บัญญัติในมาตรา 4
มาตรา 26 และมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญ ในกรณีเชนนี้สถานะของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยอมถือ
วา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนคุณคาหรือวัตถุในทางกฎหมายอยางหนึ่งซึ่งตองใหการรับรองและ
คุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญของไทย56 นอกจากนี้ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยยัง
เปนรากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้งปวงเพราะโดยสภาพพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพตางๆ นั้นเปน
ผลของการรับรองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย อยางไรก็ตาม แมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจะเปนรากฐาน
ของสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของไทยแตเมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา 4 ที่วา “ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” และมาตรา 26 ซึ่งบัญญัติวา
“การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกรตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้” จะเห็นวารัฐธรรมนูญของไทยแยกศักดิ์ศรีความเปนมนุษยออก
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จากสิทธิและเสรีภาพอยางชัดเจน ในขณะที่ในรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย” นั้นถือวามีคุณคาสูงสุดของรัฐธรรมนูญ หรือที่กลาวกันวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้นเปน
หลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการกระทําของรัฐทั้งหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับ
คุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญเพราะมนุษยเปนเปาหมายในการดําเนินการของรัฐ57 และเนื่องจาก
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานสิทธิหนึ่งตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การใชอํานาจ
ขององคกรของรัฐทุกองคกรจะตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชนเดียวกับที่ตองคํานึงถึงสิทธิ
และเสรีภาพ58 การเรียกรองเรียกรองเพื่อใหความเคารพและคุมครองตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั้น
ในดานหนึ่งเปนการปองกันการแทรกแซงจากรัฐ แตอีกดานหนึ่งเพื่อเรียกรองใหรัฐกระทําการอยาง
ใดอยางหนึ่งอันเปนการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไมไดผูกพันเฉพาะ
รัฐเทานั้นที่หามละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคล หากยังหมายความรวมถึงบุคคลอื่น
ที่ไมใชรัฐดวย เชน ปจเจกบุคคล หรือกลุมสังคมใดสังคมหนึ่ง หนาที่ในการใหความคุมครองของ
รัฐ ต อศั ก ดิ์ ศรี ค วามเป น มนุ ษ ยนั้ น เป น การรั บ รองว าสิ ท ธิ ค วามเป น มนุษ ย เ ปน สิ ท ธิ เ รีย กร อ งที่
สมบูรณ ซึ่งหมายความวา สิทธิเรียกรองที่จะไดรับความเคารพนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อปกปองการ
แทรกแซงทั้งหลายโดยมิตองคํานึงวาการกระทําที่เปนการแทรกแซงนั้นเปนการกระทําของรัฐ
หรือไม59 หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาบุคคลทุกคนยอมมีหนาที่ที่จะตองใหความเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของบุคคลอื่น “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” นี้ประกอบดวยรากฐานอันเปนสาระสําคัญ 2
ประการที่ไมอาจแยกจากกันได คือ สิทธิในชีวิตรางกายและสิทธิที่จะไดรับความเสมอภาค
3.1.6.1 สิทธิในชีวิตและรางกาย
เป น สิ ท ธิ ที่ ติ ด ตั ว บุ ค คลมาตั้ งแต เ กิ ด เปน สิ ทธิ ข องบุค คลที่ มีอ ยู ใ นสภาวะธรรมชาติ
สิ ท ธิ ใ นชี วิ ต และร า งกายไม อ าจถู ก พรากไปจากบุ ค คลได แต ใ นทางตรงข า มอาจทํ า ให ไ ด รั บ
หลักประกันมากขึ้นโดยบทบัญญัติกฎหมายของรัฐ สิทธิในชีวิตและรางกายเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษยที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยูของมนุษย และเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมี
อิสระที่จะกําหนดตนเองไดตามเจตจํานงที่ตนประสงค จากการที่มนุษยมีเจตจํานงโดยอิสระในอัน
จะสรางสภาพแวดลอมของตนเองหรือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนี้เองที่ทําใหมนุษยแตกตางจาก
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สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ดังนั้น เพื่อเปนการเคารพสิทธิในชีวิตและรางกายของปจเจกบุคคล บุคคลแตละคน
จึงตองเคารพในขอบเขตปริมณฑลสวนบุคคลของแตละคน และดวยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและรางกาย
จึงเปนรากฐานอันสําคัญของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” ในสังคมไทย
3.1.6.2 สิทธิในความเสมอภาค
สิทธิในความเสมอภาคเปนการแสดงวามนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอยางเทาเทียม
กัน ในขณะที่ สิทธิในชี วิตและรางกายเปนการแสดงถึงปริมณฑลสวนบุ คคลของปจเจกบุคคล
ในขณะที่ “สิทธิในความเสมอภาค” เปนการแสดงออกถึงความสัมพันธของปจเจกบุคคลตอปจเจก
บุคคลและตอสังคม ดังนั้น ถึงแมมนุษยจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายของตนก็ตาม แตหากขาด
หลักประกันในเรื่องหลักความเสมอภาคแลวบุคคลนั้นอาจไดรับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกับ
บุคคลอื่นๆในสังคม หรืออาจถูกเลือกปฏิบัติจากผูใชอํานาจรัฐ ดวยเหตุนี้เพื่อใหมนุษยสามารถดํารง
ตนอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีอยางแทจริง นอกจากปจเจกบุคคลจะมีสิทธิในชีวิตและรางกายแลว ปจเจก
บุคคลยังตองมีหลักประกันในเรื่องหลักความเสมอภาคดวย หลักความเสมอภาคจึงเปนรากฐานที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย60
ในเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่กระทบตอบุคคลรักรวมเพศที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งปรากฏเดนชัดกรณีที่สถาบันราชภัฏประกาศหามบุคคลรักรวมเพศเขาศึกษาตอในสถาบันราชภัฏ
ทุกวิทยาเขตรับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเปนบุคคลรักรวมเพศเขาศึกษาในสถาบันราชภัฏ ซึ่งประกาศ
ของสถาบันราชภัฏดังกลาวมีใจความ “คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาศึกษาในสถาบันราชภัฏทุกวิทยา
เขตตองไมเคยมีประวัติเปนผูมีบุคลิกผิดปกติอื่นๆ รวมถึงการเปนผูมีพฤติกรรมเปนรักรวมเพศดวย”
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นกลาววาใน“ฐานะที่เปนผูกํากับดูแลสถาบันราชภัฏ
ความจริงขอหามดังกลาวเปนบทบัญญัติของสถาบันราชภัฏในกระทรวงศึกษาธิการมานานกวา 10
ปแลวที่ไมใหบุคคลซึ่งมีจิตวิปริตหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมชัดเจนในการเบี่ยงเบนทางเพศเขามามี
อาชีพครู เพราะจะทําใหเด็กนักเรียนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนับเปนเรื่องที่นาหวง ดังนั้น ตนเห็นวา
ขอบังคับดังกลาวเปนเรื่องถูกตองสมควรนํามาใช เพราะเห็นไดจากบุคคลเหลานี้มีสถิติสูงมากใน
การทําโทษเด็กรุนแรง และตนเขาใจวาผูปกครองของเด็กคงไมตองการใหเด็กมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
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บรรเจิด สิงคะเนติ, สิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามรัฐธรรมนูญ, หนา
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ทางเพศ…” ระเบียบดังกลาวถูกโจมตีจากกลุมเอ็นจีโอที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและคณาจารย
และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดลจึงไดยื่นหนังสือประทวง โดยมีใจความวาตอนหนึ่งวา “การ
ใหเหตุผลการกีดกันวาบุคคลเหลานี้ไมวาหญิงหรือชายมักมีอารมณแปรปรวนงาย ไมเหมาะสมตอ
การประกอบอาชีพครู เราเห็นวาการออกขอเสนอดังกลาวนับเปนการละเมิดสิทธิมนุษยขั้นพื้นฐาน
กอใหเกิดความเหลือมล้ําและความไมเทาเทียมของผูที่มีโอกาสเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา”
กลุมคณาจารยและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลไดย้ําวา “นโยบายการศึกษาของประเทศไทย
จะเกิดการพัฒนาอยางแทจริงและไมสวนทางกับกระแสโลกจะตองคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและ
สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของมนุ ษ ยชนซึ่ ง ต อ งอยู ร ว มกั น อย า งสงบโดยไม คํ า นึ ง ถึ ง การแบ ง แยกเพศ
เปดโอกาสใหผูที่มีความสนใจ มีความสามารถและมีวิจารณาญาณไดอุทิศปฏิบัติหนาที่ของการเปน
ครูเพื่อการพัฒนาประเทศชาติไดสืบไป” สําหรับกลุมอัญจารีกลุมหญิงรักหญิง กลาววา “กฎระเบียบ
ดังกลาวขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและไมเขาใจหลักวิชาการที่สมาคมจิตแพทยของสหรัฐอเมริกา
และองคการอนามัยโลกประกาศไวเมื่อ พ.ศ.2517 วาพฤติกรรมรักรวมเพศไมใชความผิดปกติ”
ขณะที่ เสรี วงษมณฑา นักวิชาการผูมีบทบาทสนับสนุนบทบาทของบุคคลรักรวมเพศในประเทศ
ไทย ใหความเห็นวา “ไมเห็นดวยที่สถาบันราชภัฏออกกฎนี้ออกมาเนื่องจากเปนการจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของคนเกินไป ความจริงแลวหลักสูตรการศึกษาก็สอนอยูตลอดมาวาใหทุกคนรูจักประกอบ
อาชีพเลี้ยงตัวเองอยางสุจริตและใหทํางานที่รักและพอใจ….” และยังกลาวเพิ่มเติมวา “เหตุผลที่วา
ถาพวกเบี่ยงเบนทางเพศเปนครูทําใหเด็กเลียนแบบนั้น ขอยืนยันวาเรื่องนี้ไมจริง ผมสอนหนังสือมา
19 ปยังไมเห็นวาจะมีใครมาเลียนแบบ… ดังนั้น จึงเห็นวาที่สถาบันราชภัฏมีระเบียบดังกลาวออกมา
จึงไมมีประโยชนอะไรเลย กลับจะสรางปญหาขึ้นมาเสียอีก เพราะตอไปนี้พวกพฤติกรรมเบี่ยงเบน
ที่อยากเปนครูก็ตองปดบังตัวเองตั้งแตสมัยเรียนมัธยมศึกษาเพื่อจะไดเขาเรียนในคณะครุศาสตร
หรือศึกษาศาสตรได และอาจทําใหเด็กกลายเปนเด็กเก็บกดที่ไมสามารถเปดเผยตัวเอง... ความจริง
แลวทางกระทรวงศึกษาธิการนาจะทบทวนเรื่องนี้เพราะการที่จะกําหนดกฎเกณฑอยางไร ลวน
ขึ้นอยูกับนโยบายผูบริหาร เรื่องนี้ประชาชนสวนใหญอาจไมเห็นดวยก็ได สังเกตไดจากโพลสวน
ดุสิตที่ทําเรื่องนี้ พบวาคนสวนใหญไมเห็นดวยกับการหามพวกเบี่ยงเบนทางเพศเรียนครูซะทีเดียว
สวนมากจะมีแนวคิดวาใหเรียนไดแตตองปรับการแสดงออกบางอยาง…”61 กรณีดังกลาวนี้ถือวา
หนวยงานของรัฐไดออกคําสั่งโดยมิชอบละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศ ทั้งนี้
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รัฐจะไปจํากัดสิทธิดังกลาวไมไดตราบใดที่บุคคลยังมีความเปนมนุษยอยูและจะอางความพึงพอใจ
ทางเพศมาเปนเหตุในการกีดกันไมไดดวยเชนกัน
อีกตัวอยางหนึ่งในเรื่องละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อกรม
ประชาสัมพันธไดมีคําสั่งลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2542 ใหสถานีโทรทัศนทุกสถานีกลั่นกรอง
รายการโทรทัศนที่ใหบุคคลรักรวมเพศออกอากาศ คําสั่งดังกลาวไดถูกคัดคานจากหลายหนวยงาน
โดยเฉพาะกลุ ม อั ญ จารี โดยอ า งว า คํ า สั่ ง ดั ง กล า วขั ด ต อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2540 ในหลายมาตราโดยเฉพาะหมวดที่ 3 มาตราที่ 30 ที่บัญญัติวา “การเลือกปฏิบัติที่
ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุความแตกตางในเรื่อง…เพศ อายุ สถานะภาพทางกายภาพ หรือ
สุ ข ภาพ สถานะภาพของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม…อั น ขั ด ต อ บทบั ญ ญั ติ แ ห ง รั ฐ
รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได” เพราะคําสั่งใหมีการกลั่นกรอง หรือหามการออกรายการโทรทัศนโดย
เจาะจงเฉพาะกลุมกะเทย ชายรักชาย และหญิงรักหญิง ถือเปนการเลือกปฏิบัติและเปนการละเมิด
สิทธิในการแสดงออกโดยผานสื่อมวลชน นอกจากนั้นยังเปนการปดกั้นโอกาสในการประกอบ
อาชีพโดยสุจริตของคนกลุมดังกลาว ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย และยังเปนการลิดรอนเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและประชาชนซึ่งอาจนําไปสูการควบคุม
และจํากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน ดังเชนในอดีตซึ่งถือเปนการสวนทางกับการพัฒนาสื่อมวลชน
ภายใตกรอบรัฐธรรมนูญปจจุบันดวย ดังนันจึงมีการเรียกรองใหรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธใน
ฐานะหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานสื่อสารมวลชนทบทวนคําสั่งของตนและเจตนารมณของ
รัฐบาลที่ตองการ ใหเคารพสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชนตามรัฐธรรมนูญตอไป62
กรณีตอมาคือกรณีชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยจํากัด เปนอีกตัวอยางหนึ่ง
ที่ไดละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศ กลาวคือ ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทยไดประกาศไมรับคนรักเพศเดียวกันเขาทํางาน เหตุการณนี้เกิดเมื่อ พ.ศ. 2539 ซึ่งใน
ขณะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันยังไมมีผลบังคับใช กลุมอัญจารีไดรวมกับองคกรเอกชนอื่นๆเชน
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มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิสงเสริมโอกาสหญิง กลุมเสนสีขาว กลุมแรงงานแมบานหญิง
ใน ฮองกง กลุมผูหญิงรากหญา และกลุมบูรณาการแรงงานรวมกันเคลื่อนไหวในเรื่องดังกลาว63
และอีก กรณี ห นึ่ ง เรื่อ งการละเมิด ศั ก ดิ์ศ รีความเปน มนุ ษ ย ใ นประเทศไทยคื อ การที่
นักกีฬาวอลเลยบอลที่เปนบุคคลรักรวมเพศชาย ถูกกีดกันไมใหเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ
โดยอางวาบุคคลกลุมนี้นารังเกียจและผูที่เปนนักกีฬาไมควรมีพฤติกรรมทางเพศแบบนี้ และการให
นักกีฬาที่เปนบุคคลรักรวมเพศที่แตงหนาเปนผูหญิงเขามาแขงขันในกีฬาระดับชาติเชนนี้จะสราง
ความอับอายใหกับประเทศชาติ ทั้งที่จริงๆ สิทธิในชีวิตและ รางกายเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
ที่จําเปนอยางยิ่งตอการดํารงของมนุษย และเปนสิทธิพื้นฐานที่แสดงใหเห็นวามนุษยมีอิสระที่จะ
กําหนดตนเองไดตามเจตจํานงที่ตนประสงค
ประการสุดทายที่ถือวาเปนเรื่องการละเมิดสิทธิในการกําหนดตนเองของบุคคลรักรวม
เพศคือ คําตัดสินของศาลในประเทศไทยที่ไมตกลงใหบุคคลรักรวมเพศชายซึ่งไดแปลงเพศเปน
หญิงแลวไดรับสถานะของความเปนผูหญิงตามคําพิพากษาฎีกาที่ 157/2524 ซึ่งมีขอเท็จจริงวา
“ชายไทยคนหนึ่งชื่อนายชุมพล ศิลประจําพงษ (ผูรอง)ไดรับการผาตัดอวัยวะเพศเปนหญิง เจา
พนักงานขัดของในการแกหลักฐานในทะเบียนบาน บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนทหาร
ขอใหศาลสั่งอนุญาตใหผูรองถือเพศเปนหญิง ศาลชั้นตนสั่งยกคํารอง ศาลอุทธรณพิพากษายืน ผู
รองฏีกา คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยขอกฎหมายวา เพศของบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายรับรองและถือเอา
ตามเพศที่ถือกําเนิดมา และคําวาหญิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหหมายความถึงคนที่
ออกลูกได ผูรองถือกําเนิดมาเปนชายถึงหากจะมีเสรีภาพในรางกายโดยไดรับการผาตัดเปลี่ยนแปลง
อวั ย วะเพศเป น อวัย วะเพศหญิง แลว ก็ต ามแตผู ร อ งก็ รั บ อยู วา ไมส ามารถมี บุ ต รได ฉะนั้ น โดย
ธรรมชาติและตามที่กฎหมายบัญญัติรับรอง ผูรองยังคงเปนเพศชายอยูและไมมีกฎหมายรับรองให
สิทธิผูรองขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ถือกําเนิดมาได ทั้งมิใชเปนกรณีผูรองจะตองใชสิทธิทางศาลตาม
กฎหมายดวย” ดวยความเคารพ ผูวิจัยมีความเห็นวา คําพิพากษาดังกลาวเปนคําวินิจฉัยที่ไมสามารถ
แกไขปญหาสังคมไดและไมทันกับความกาวหนาทางวิชาการ กลาวคือ เมื่อบุคคลไดตัดสินใจทํา
การผาตัดแปลง บุคคลดังกลาวยังตองดํารงชีวิตตอไปกับสังคมในสภาพทางเพศของตนที่ไดรับการ
ผาตัด ดังนั้น ในเมื่อบุคคลดังกลาวไมสามารถจะมีเพศเปนหญิงได จึงอาจเกิดคําถามตอไปวาผูรอง
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“รายงานพิเศษ”, อัญจารีสาร ปที่ 3 ฉบับที่ 23 (สิงหาคม 2541): 10.
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จะสามารถดําเนินชีวิตในสังคมในสถานภาพชายที่มีอวัยวะเพศเปนหญิงไดหรือไม อนึ่ง สําหรับคํา
วินิจฉัยที่วาผูหญิงจะตองสามารถมีบุตรไดนั้น ในความเปนจริงผูหญิงบางรายก็มีขอจํากัดทางสรีระ
ที่ไมสามารถใหกําเนิดบุตรไดเชนกัน เพราะฉะนั้นถาผูหญิงคนใดไมสามารถใหกําเนิดบุตรได
ผูหญิงคนนั้นก็ไมสามารถมีสถานภาพเปนหญิงใชหรือไม ผูวิจัยมีความเห็นวาศาลจํากัดขอบเขต
การพิจารณาของตนในกรอบที่เครงครัดเกินไป ทั้งที่ความเปนจริงศาลควรจะมีทางออกที่เหมาะสม
ในการแกปญหาสังคมและความเปนจริงที่สังคมกําลังเผชิญ ประการสําคัญการผาตัดแปลงเพศเพื่อ
วัตถุในการเลือกถือเพศใดเพศหนึ่งนั้นเปนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่จะมีสิทธิเสรีภาพในชีวิต
รางกายหรือมีสิทธิเสรีภาพในการจัดการหรือทําอยางไรกับรางกายของตนไดตามใจชอบ ซึ่งใน
ตางประเทศสิทธิในการเลือกเพศ อาจเปนสิทธิท่ีมีอยูจริงและอาจใชไดในทางปฏิบัติดังเชนในคดี
Lubrano di Scampamorte V. the Civil State Official of Leghorn ในประเทศอิตาลี64 ที่ Lubrano di
Seampamorte กลาวหาวา การที่เจาหนาที่ไมยอมแกไขสูติบัตรใหมีเพศใหมนั้นเปนการละเมิดสิทธิ
ในการเลือกเพศตามรัฐธรรมนูญ (Constitutional right to sexual identity)65
และเพื่อทําความเขาใจถึงคุณคาที่มีลักษณะเฉพาะของเสรีภาพในมนุษยจะตองมีความ
เขาใจวาเสรีภาพในการกําหนดตนเองของมนุษยในทางความคิดวา มนุษยทุกคนมีความเทาเทียมกัน
ในเสรีภาพในทางนามธรรมเทานั้น ดังนั้น คุณคาที่มีลักษณะเฉพาะของ “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”
นี้ แทจริงแลวไมอาจจะทําใหเทาเทียมกันไดสําหรับมนุษยทุกคน แตอยางนอยที่สุดมีความเปนไป
ไดในทางนามธรรมที่บุคคลแตละบุคคลอาจจะทําใหบรรลุเปาหมายของตนในทางกฎหมายไดอยาง
เทาเทียมกัน
3.1.7 หลักความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญไทย
กอนการปฎิวัติ เปลี่ย นแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเป น
ระบอบประชาธิปไตย พ.ศ.2475 นั้น ประเทศไทยไมมีการนําหลักความเสมอภาคมาใชแตประการ
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Anne Cremona – Barbaro, “Medicolegal Aspects of Transsexualism in Western
Europe, Medicine and Law 5 (1986) : 91. (วิฑูรย อึ้งประพันธ (แปล) ใน “ปญหาทางนิติเวชศาสตร
ของบุคคลหลงเพศในประเทศยุโรปตะวันตก (เปรียบเทียบกฎหมาย)” บทบัณฑิตย 42 (ธันวาคม
2529), 96-111.)
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ใด66 แตหลังจากนั้นประเทศไทยก็บัญญัติหลักความเทาเทียมอยางชัดแจงทั้งในบทบัญญัติของ
กฎหมาย คําวินิจฉัยและคําพิพากษาของศาล และคําวินิจฉัยรองทุกขของคณะกรรมการกฤษฎีกาไว
ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับโดยเฉพาะอันถือ67 เปนหลักการสําคัญประการหนึ่งในรัฐธรรมนูญไทยฉบับ
ปจจุบันดังบัญญัติไวในมาตรา 30
หลักความเสมอภาคเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกบุคคลและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มี
ลักษณะเปนสิทธิเรียกรองของปจเจกบุคคลโดยถือวาหลักความเสมอภาคนั้นเปนพื้นฐานของหลัก
ความยุติธรรม68 ซึ่งถือเปนหลักการที่สัมพันธอยางไมอาจแยกไดจากหลักเสรีภาพ เพราะเปนหนึ่ง
ในสามของเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน ซึ่งประกอบดวย เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดร
ภาพ ซึ่งเปนหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย69 และในบางครั้งถือวาเปนหลักการพื้นฐาน
ยิ่งกวาเสรีภาพ ทั้งนี้เพราะความเสมอภาคก็คือมนุษยนั่นเอง70 ความเสมอภาคทําใหการใชเสรีภาพ
เปนไปอยางทั่วถึง ถาเสรีภาพเปนเสรีภาพที่คนบางคนเขาถึงได ในขณะที่คนบางกลุมบางคนเขาถึง
ไมไดในกรณีดังกลาวก็ไมถือวามีเสรีภาพแตประการใด ในมาตรา 30 แหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้
กําหนดใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติในทางกฎหมายเหมือนกัน71 ทั้งเปนการยืนยันอีกครั้ง
วารัฐธรรมนูญฉบับนี้สิทธิและเสรีภาพของชายและหญิงมีเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมตอบุคคลทําไมได ในวรรคที่สามนี้รัฐธรรมนูญบัญญัติวาภาษาพูดที่แตกตาง เพศแตกตาง
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ไมเปนเหตุอางในการเลือกปฏิบัติของกฎหมายและรัฐ ทั้งนี้ไมครอบคลุมถึงเพศที่สาม หรือบุคคล
รักรวมเพศ72 ในตางประเทศความหลากหลายในความพึงพอใจทางเพศของบุคคลไดรับการยอมรับ
ถาบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐอาฟริกาใตที่รับรองความพึงพอใจทางเพศของบุคคล
หรือตามพระราชบัญญัติแหงความเสมอภาคของประเทศออสเตรเลียใต ซึ่งใหความคุมครองตอการ
ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอเพศสภาพ (Sexuality) หรือแมแตกรณีที่รัฐสภาผานรางพระราชบัญญัติหาม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลรักรวมเพศชายและหญิงในประเทศออสเตรเลียเปนตน73 และในประเทศ
แคนาดามีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยเรื่องสิทธิมนุษยชนแหงสพันธรัฐขึ้น (the Federal
Human Right Act) และสามารถนํามาปรับใชคุมครองถึงบุคคลรักรวมเพศทั้งชายและหญิงที่ไดตอสู
เพื่อเรียกรองสิทธิของพวกตนจนสําเร็จ74 ในขณะที่ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใดที่ระบุคุมครอง
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคล แมแตรางพระราชบัญญัติวาดวยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ที่รางโดยกระทรวงยุติธรรมยังใหความหมายของคําวา “เลือกปฏิบัติ” ไมครอบคลุมถึงการเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลที่มีความแตกตางในความพอใจทางเพศ แตรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวให
นิยามคําวา “การเลือกปฏิบัติ” หมายความถึง “การกระทําการ งดเวนกระทําการ การออกคําสั่ง กฎ
ระเบียบ หรือการกําหนดแผนปฏิบัติการที่มีผลกระทบตอสิทธิหรือประโยชนอันชอบดวยกฎหมาย
ของบุคคลใดในลักษณะที่แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ เพศ สภาพทางรางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ซึ่งในมาตรา 5 ของ
พระราชบัญญัติเดี ยวกันได บัญญัติว า “หามมิ ให เลือกปฏิบั ติโดยไมเ ปนธรรมตอบุคคล แตการ
กระทําหรือการกําหนดใหมีมาตรการใดเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น มิใหถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล”75
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ซึ่งแสดงใหเห็นวาประเทศไทยขณะนี้ยังไมมีกฎหมายฉบับใดที่จะคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
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จัดตั้งกลุมเปนองคกร เปนตัวแทนเพื่อเรียกรองและตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับสถานะทาง
กฎหมายและทางสังคมบางก็ประสบความสําเร็จ บางก็ลมเหลว กลุมดังกลาวมีความรูสึกวาตนเอง
ไมไดรับความเปนธรรมในสังคมไมวาในฐานะกฎหมายหรือทางสังคมในประเทศไทยประเด็น
ดังกลาวในประเทศไทยยังเห็นไมชัดเทาในตางประเทศ เชน กรณีแรก ตํารวจสิงคโปร สั่งยกเลิกการ
ประชุมกลุมรักรวมเพศโดยใหเหตุผลวาการประชุมดังกลาวจะเปนการสงเสริมกลุมรักรวมเพศใน
สิงคโปร และตามกฎหมายสิงคโปรกลาววาผูใดก็ตามที่กระทําการทางเพศผิดธรรมชาติ จะตองถูก
ตัดสินลงโทษจําคุกตลอดชีวิต การประกาศยกเลิกการประชุมดังกลาวทําใหกลุมสมาคมสตรีออกมา
คัดคานและแสดงความไมเห็นดวยตอการยกเลิกการประชุมดังกลาว76 กรณีที่สอง คณะลูกเสือ
EAGLE SCOUTS ไดปลดสมาชิก 2 คน ออกจากคณะเนื่องจากสมาชิกทั้งสองแสดงตนวาเปน
บุคคลรักรวมเพศ บุคคลดังกลาวจึงไดยื่นฟองไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่กรุงวอชิงตัน ดี ซี
ใหคณะลูกเสือเคารพตอสิทธิมนุษยชน กรณีที่สาม กลุมรักรวมเพศ OUTRAGE ในอังกฤษได
ประชุมประทวงบริเวณหนาที่พักของพระชั้นผูใหญระดับอารคบิชอบแหงแคนเทอเบอรี่ ที่กลาวหา
บุคคลรักรวมเพศออกทางโทรทัศนวาศาสนาไมยอมรับวิถีชีวิตแบบรักรวมเพศรวมทั้งการแตงงาน
ดวย กรณีที่สี่ นางเจนเนต สมิท (Mrs. Jeanette Smith) อดีตพยาบาลแหงกองทัพอากาศอังกฤษได
ฟองรองกองทัพอังกฤษวา การปลดเธอออกจากราชการเพราะขอหาวาเปนเลสเบี้ยนนั้นไมชอบดวย
กฎหมาย กรณี ที่ห า ในประเทศอารเ จนติน า กลุมรัก รว มเพศในเมือ งเมนโดซ า ไดเคลื่ อ นไหว
เรียกรองวาตํารวจในเมืองดังกลาวไดจับบุคคลรักรวมเพศและตั้งขอหาอยางไรความเปนธรรม เชน
เตร็ดเตร ชักชวนคาประเวณีและมีพฤติกรรมขัดตอศีลธรรมและถูกทํารายรางกายอันเปนการขัดตอ
หลักสิทธิมนุษยชน77
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“ขาวสั้นรอบโลก”, มติชนรายวัน, (25 พฤษภาคม 2543): หนา 16.
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ในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, หนา 71-72.
77

76
จากที่กลาวมาขางตนหลักความเสมอภาคเปนหลักการที่องคกรของรัฐจะตองตระหนัก
และใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งความเสมอภาคนี้ ฝายปกครองและ
ฝายตุลาการก็จะตองนํามาใชกับการใชกฎหมาย ขณะเดียวกันฝายนิติบัญญัติก็จะตองรางกฎหมาย
ซึ่งใหความเสมอภาคและความเปนธรรมแกประชาชนทุกคน เพื่อใหสอดคลองตามมาตรา 26 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติวา “สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยจัด
แจง โดยปริยาย หรือโดยคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความเคารพ ความคุมครอง และ
ผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรีศาล และองคกรอื่นของรัฐโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบังคับ
กฎหมายและการตีความกฎหมายทั้งปวง”
3.1.7.1 ความผูกพันของฝายนิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาค
ความผูกพันของฝายนิติบัญญัติตอหลักความเสมอภาคในการบัญญัติกฎหมาย หรือที่
เรียกวา “ความเสมอภาคทางกฎหมาย” อันมีความหมายวากฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งนั้นจะตอง
บัญญัติใหเปนการทั่วไปและมีผลใชบังคับสําหรับทุกคน ซึ่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไดมี
การบัญญัติใหการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตองมีผลเปนการทั่วไป หามมิใหมีการบัญญัติกฎหมายอัน
เปนการจํากัด สิทธิแ ละเสรีภาพเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรณี ใ ดกรณีหนึ่ง78 และภายใน
ขอบเขตของความอิสระในการบัญญัติกฎหมายของฝายบัญญัตินี้ จึงไดกําหนดใหฝายนิติบัญญัติมี
อํานาจในการที่กําหนดลักษณะพิเศษในเชิงเปรียบเทียบซึ่งจะเปนลักษณะสําคัญของการปฏิบัตอิ ยาง
เทาเทียมกันหรือไมเทาเทียม กรณีจะเปนการละเมิดตอหลักความเสมอภาคเมื่อฝายนิติบัญญัติได
ปฏิบัติตอสิ่งที่มีความแตกตางในสาระสําคัญ หรือกรณีที่ฝายนิติบัญญัติไดบัญญัติใหปฏิบัติอยางเทา
เทียมกันตอสิ่งที่มีความแตกตางในสาระสําคัญ79
อยางไรก็ตามหากฝายนิติบัญญัติตองการจะยกเวนไมคุมครองใครกฎหมายจะตองมี
เหตุผลอันสมควร ประเด็นที่มีความสําคัญตอฝายนิติบัญญัติเปนพิเศษ คือ หลักความสอดคลองกัน
ของระบบกฎหมาย ฝ ายนิติบัญญัติจะตองคํานึงถึงหลักพื้ นฐานในขอบเขตของเรื่องนั้น ๆ โดย
จะต อ งพิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบในทางกฎหมายที่ ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ ป ระสงค จ ะบั ญ ญั ติ ขึ้ น ใหม
78
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เรื่องเดียวกัน, หนา 126.
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กลาวคือ ฝายนิติบัญญัติจะตองคํานึงถึงหลักเกณฑของความแตกตางใหสอดคลองกับหลักเกณฑใน
ขอบเขตของกฎหมายนั้นๆ โดยบัญญัติใหสอดคลองกับกฎหมายที่ไดกําหนดในเรื่องนั้นๆ และอีก
ประการหนึ่งฝายนิติบัญญัติจะตองคํานึงถึงองคประกอบของกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมเพื่อให
สอดคลองกับองคประกอบในทางกฎหมายที่ไดบัญญัติเปนกฎหมายมาแลวดวย80 ในที่นี้อาจกลาว
โดยสรุปไดวาการบัญญัติกฎหมายของฝายนิติบัญญัติที่ตองคํานึงถึงหลักความเสมอภาคนั้นฝายนิติ
บัญญัติจะตองคํานึงถึงหลักความสอดคลองกันของระบบกฎหมาย การบัญญัติกฎหมายใหมีการ
ปฏิบัติที่แตกตางกันอาจจะเนื่องมาจากผลประโยชนที่แตกตางกันหรือเนื่องมาจากระบบกฎหมายที่
แตกตางกัน หรือเหตุผลอื่นๆ ซึ่งฝายนิติบัญญัติจะตองมีเหตุผลอันสมควรในการบัญญัติกฎหมาย
ใหแตกตางกันดังกลาว81 หลักความเสมอภาคนั้นมิไดมีไวเพียงเพื่อปองกันขัดขวางผลกระทบที่เกิด
กับบุคคลเทานั้น แตยังหมายรวมถึงการปองกันขัดขวางที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกัน
ตามรัฐธรรมนูญ เมื่อการปฏิบัติไมเทาเทียมกันนั้นอาจเกี่ยวกับการใหประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง
การกระทําอยางใดอยางหนึ่ง หรือการเขามีสวนรวมอยางใดอยางหนึ่งเปนตน อยางไรก็ตามในทาง
ปฏิบัติปญหาของการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นมักเปนกรณีที่การกระทําหนึ่งๆ อาจกอใหเกิด
ประโยชนแกคนกลุมหนึ่งและกอใหเกิดภาระแกบุคคลอีกกลุมหนึ่ง การแกไขปญหาการปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกันในกรณีนี้อาจทําไดโดยการขยายประโยชนใหกับบุคคลอีกกลุมหนึ่ง หรือขยาย
ภาระใหกับบุคคลอีกกลุมหนึ่ง หรือใหประโยชนและภาระที่เทาเทียมระหวางบุคคลสองกลุม82
3.1.7.2 ความผูกพันของฝายปกครองตอหลักความเสมอภาค
เพราะฝ า ยปกครองตองผู ก พั น ต อกฎหมายอย า งเครงครั ด อัน เป น การผูก พั น ตอฝา ย
นิติบัญญัติซึ่งมีอํานาจในการบัญญัติกฎหมายหรืออํานาจในการกําหนดมาตรการที่จะเปนการ
แทรกแซงตอสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการกระทําใดที่อาจจะละเมิดตอหลักความเสมอภาคได ฝาย
ปกครองจะกระทําการใดๆที่เปนการละเมิดตอสิทธิขั้นพื้นฐานไดก็แตเฉพาะกรณีที่กฎหมายได
กําหนดไวเทานั้น โดยหลักทั่วไปแลวภารกิจของฝายปกครองนั้นเกี่ยวกับกฎเกณฑอันเปนการ
เฉพาะราย ซึ่งมีความหมายวาจะมีการละเมิดตอหลักความเสมอภาคได เมื่อฝายปกครองไดปฏิบัติ
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ตอกรณีเฉพาะเรื่องตั้งแต 2 กรณีขึ้นไปโดยปฏิบัติใหแตกตางกัน ตามหลักแลวในกรณีของฝาย
ปกครองการปฏิบัติอยางไมเทาเทียมกันนั้นเกิดขึ้นไดเฉพาะกรณีที่กฎหมายไดใหอํานาจในการใช
ดุ ล พิ นิ จ อิ ส ระในการเลื อ กใช ม าตรการใดมาตรการหนึ่ ง เท า นั้ น หากกฎหมายได กํ า หนด
องคประกอบในทางกฎหมายและกําหนดผลไวอยางชัดเจน โดยมิไดกําหนดใหฝายปกครองใช
ดุลพินิ จในการที่จะเลือกผลทางกฎหมายอยางใดอย างหนึ่ง เมื่อไดมีการปฏิบัติใหเ ปนไปตาม
องคประกอบของกฎหมายแลว แตฝายปกครองไมดําเนินการใหเปนไปตามผลของกฎหมายยอมถือ
วาเปนการปฏิบัติอยางไมเสมอภาค83 สําหรับขอบเขตการใชดุลยพินิจของฝายปกครองนั้นตามหลัก
ความเสมอภาคถือวาเปนขอจํากัดการใชดุลพินิจของฝายปกครอง หลักความเสมอภาคจะนํามาใช
เพื่อพิจารณาสําหรับการกระทําของฝายปกครองที่เปนการแทรกแซงรวมทั้งการกระทําใหเกิด
ประโยชนผูรับนิติกรรมทางปกครองดวย
ประเทศไทยเคยมีกรณีการใชดุลพินิจของฝายปกครองกับกรณีของผูชายที่ผาตัดแปลง
เพศและขอเปลี่ยนเพศตามที่ตนผาตัดมาแลว แตทางกระทรวงมหาดไทยมีหนังสืออางวา “การที่
บุคคลจะเปนเพศหญิงหรือเพศชายตองถือขอเท็จจริงตามธรรมชาติเมื่อเกิด ทั้งสิทธิและหนาที่ของ
บุคคลก็ยอมถือตามสภาพเมื่อเกิดตามนัยประมวลแพงและพาณิชย84 มาตรา 15 สวนการเปลี่ยนเพศ
โดยการผาตัดยังมีไมกฎหมายรับรอง การที่จังหวัดไมอนุญาตใหแกเพศในทะเบียนบานเปนที่
ถูกตองแลว85 เมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2516) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 ไดบัญญัติหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่องการแกไขทะเบียนไวดังนี้
ขอ 3 การแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย หรือสูติบัตรและมรณะ
บัตร ซึ่งไดลงทะเบียนแลว และบัตรคนตายในทองใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงทะเบียน นําเอกสารราชการมาแสดงใหผูยื่น
คํารองแสดงเอกสารดังกลาวตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น เมื่อนายทะเบียน
อําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่นพิจารณาเห็นวาเอกสารดังกลาวเชื่อถือไดใหแกไขเปลี่ยนแปลงให
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เรื่องเดียวกัน, หนา 128.
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ป.พ.พ. มาตรา 15 บัญญัติวา “สภาพบุคคลยอมเริ่มแตเมือ่ คลอดแลวอยูรอดเปนทารก
และสิ้นสุดลงเมื่อตาย”
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จดหมายกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0313/14802 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2515.
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(2) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น คํ า ร อ งขอเปลี่ ย นแปลงทะเบี ย นนํ า เอกสารราชการมาแสดงให
นายอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นทอ งถิ่ น สอบสวนพยานหลั ก ฐานแล ว บั น ทึ ก เสนอนายอํา เภอเพื่ อ
พิจารณา เมื่อนายอําเภอพิจารณาเห็นวาพยานหลักฐานดังกลาวเชื่อถือได ใหนายอําเภอสั่งนาย
ทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่นแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนให
(3) ในกรณีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอผิดพลาดเล็กนอย เชน เขียนตัวสะกดหรือการันต
เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ตั ว ชื่ อ รองหรื อ สกุ ล ผิ ด เป น ต น เมื่ อ นายทะเบี ย นอํ า เภอหรื อ นายทะเบี ย นท อ งถิ่ น
สอบสวนพยานหลักฐานเห็นเปนที่เชื่อถือไดใหแกไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนให
(4) ในกรณี ก ารแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ สั ญ ชาติ ใ ห น ายทะเบี ย นอํ า เภอหรื อ
นายทะเบียนทองถิ่นสอบสวนพยานหลักฐานแลวเสนอตามลําดับชั้น เพื่อใหกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาอนุมัติ
ขอ 4 การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบานหรือสําเนาทะเบียนบานใหนําขอ 3
มาใชบังคับโดยอนุโลม86
พิจารณาแลวเห็นวานายทะเบียนนั้นมีสิทธิที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงเพศใหแกบุคคลที่
ได รับการเปลี่ ยนแปลงเพศแต ในทางปฏิบัติ ไมยอมทํากัน ซึ่งกรณีนี้ถือเปนการใชดุลพินิจของ
เจาหนาที่อยางหนึ่งสําหรับบุคคลรักรวมเพศซึ่งเปนประเด็นที่ตองพิจารณากันตอไป
ทั้งนี้ระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ปวงชนเปนอธิปตยโดยสาระแลวเสรีภาพ
ความตองการ รวมทั้งทางเลือกของประชาชนจะเปนหลักในการบริการและการตัดสินใจของผูใช
อํานาจรัฐ การใชอํานาจรัฐจะในนามของความสงบเรียบรอยของเสถียรภาพ หรือความกาวหนาก็
ตามจึงตองอยูในกรอบเทาที่จําเปนตอความสงบเรียบรอยตอการประศาสนความยุติธรรมและตอ
การพัฒนากาวหนาของสังคม นอกจากนั้นผูใชอํานาจรัฐก็ตองมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑหรือกติกา
ที่สรางขึ้นหรือยอมรับโดยอํานาจนิติบัญญัติ การใชอํานาจที่ผิดไปจากกฎเกณฑหรือกติกาที่วางไว
ถือวาเปนการปฏิบัติที่เกินเลยอํานาจ (ultra vires) ซึ่งประชาธิปไตยจะไมยอมรับเพราะเปนการใช
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สํานักกลางทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, คูมือปฏิบัติงาน
ทะเบียนราษฎร สําหรับสํานักทะเบียนในเขตปฏิบัติการจัดทําเลขประจําตัวประชาชน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสวนทองถิ่น กรมการปกครอง, 2530), หนา 5.
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อํานาจหนาที่โดยที่ผิด (Abuse of Power) ทําใหขาดความชอบธรรม (Legitimacy) หรือไมก็ขาด
ความชอบธรรมดวยกฎหมาย (Legality) ดวย ในระบอบประชาธิปไตยการปกครองจะโดยองคกร
หรือเจาหนาที่ของรัฐจึงควรตองอยูภายใตหลักนิติรัฐ (Rule of Law)87
หลักนิติรัฐมีความเกี่ยวพันกันอยางยิ่งกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความ
เสมอภาค สิทธิทั้งสองประการดังกลาวขางตนถือวาเปนพื้นฐานของ “ศักดิ์ศรีความมนุษย”ในรัฐเสรี
ประชาธิปไตยทั้งหลายยอมรับหลักความเปนอิสระของปจเจกบุคคลในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองไปตามความประสงคของบุคคลนั้น ดังนั้นเพื่อเห็นแกความเปนอิสระของปจเจกบุคคลใน
การพัฒนาบุคลิกภาพของแตละบุคคล รัฐจึงตองใหความเคารพตอขอบเขตของสิทธิและเสรีภาพ
ของปจเจกบุคคล การแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลเชน แทรกแซงสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศ โดยอํานาจรัฐจะกระทําไดก็ตอเมื่อมีกฎหมายที่ผานความเห็นชอบ
จากตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยไดใหความเห็นชอบแลว
เทานั้นจึงจะสามารถจะกระทําได เพื่อใหการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลมีผลในทาง
ปฏิ บัติอย างแท จ ริง88 ดั งนั้ น รัฐธรรมนูญในฐานะที่เ ปนกฎหมายสูงสุดจึงต องประกั น สิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ ซึ่งตองใหความชอบธรรมและความยุติธรรมแกประชาชน
อยางเสมอภาคและตองมีความเปนประชาธิปไตยใหแกประชาชนตามหลักรัฐธรรมนูญนิยม หรือ
Constitutionalism89
โดยหลักใหญแลวนิติธรรมประชาธิปไตยถือวารัฐจะตองปกครองโดยกฎหมายไมใช
โดยคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนุษยนั้นมีทั้งที่เหมือนกันตรงกันและที่แตกตางขัดแยงกันเอง
มนุษยมักจะเห็นแกตัว แตบางโอกาสบางกรณีก็เห็นกับสวนรวม มนุษยมีความตองการหรือความ
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อยากไดที่ไมมีขอบเขตจํากัดแตมีโอกาสและความสามารถจํากัด มนุษยอยูกับเพื่อนมนุษยและโลก
ภายนอก แตมีโลกทัศนหรือมุมมองของตนเอง ทุกคนมีคานิยมของชีวิตและของสิ่งที่ปรารถนา
แตคานิยมนั้นก็แตกตางกันไป แมในบางกรณีโดยนามธรรมจะเรียกอยางเดียวกันก็ใหความหมาย
ตางกันจึงทําใหเลือกเดินทางตางกัน มนุษยไมสามารถจะรูขาวสารหรือขอเท็จจริงไดโดยสมบูรณ
มนุษยโตแยงกันจึงทําใหเลือกทางเดินตางกัน มนุษยไมสามารถจะรูขาวสารหรือขอเท็จจริงไดโดย
สมบูรณ มนุษยโตเถียง ขัดแยงกัน และบางโอกาสทํารายกัน แตมนุษยก็ตองอยูรวมกันและพึ่งพา
อาศัยกัน มนุษยบางครั้งก็รวมมือกัน มนุษยมีทั้งความกลาและความกลัว มนุษยมีทั้งความรัก ความ
เกลียดและความริษยา มนุษยมีทั้งเหตุและอารมณ และมนุษยนั้นเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
และกาลเวลา90
เพื่อที่จะใหสังคมอยูไดโดยสงบสุข เพื่อความอยูรอด และความกาวหนาของสังคมเอง
พฤติกรรมของสมาชิกในสังคมจึงตองอยูภายใตกฎเกณฑบางประการ อาจจะกฎเกณฑตามจารีต
ประเพณี กฎเกณฑทางศีลธรรม กฎเกณฑทางศาสนา และที่สําคัญคือ กฎเกณฑของกฎหมายจึงมี
การกลาวเปนภาษิตวามีสังคมที่ไหน (ubi societas ibi jus) มนุษยอยูในสังคม ทั้งมนุษยและสังคม
ต อ งการความสงบสุ ข และความยุ ติ ธ รรม แต ใ นการแสวงหาและรั ก ษาสิ่ ง ดั ง กล า ว ผู มี ห น า ที่
(Authority) ในสั ง คมก็ ต อ งใช อํ า นาจหน า ที่ นั้ น ตามหลั ก นิ ติ รั ฐ ทั้ ง ประชาชนและผู ใ ช อํ า นาจ
ปกครองเองก็ตองอยูในกรอบของกฎหมาย91
3.1.7.3 ความผูกพันของฝายตุลาการตอหลักความเสมอภาค
ความผูกพันของฝายตุลาการตอหลักความเสมอภาคนั้นอาจแยกพิจารณาออกไดเปน 3
ประการ คือ92 (1) ความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงศาล (2) ความเสมอภาคของประชาชน
ตอหนาศาล และ (3) ความเสมอภาคในการใชกฎหมายโดยตุลาการตอประชาชน ซึ่งมีการแบง
ความเสมอภาคที่ผูกพันฝายตุลาการออกดังนี้คือ หลักขอหามมิใหปฏิเสธการวินิจฉัยคดี หลักการรับ
ฟงความ และหลักการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในทางเนื้อหา
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อรุณ ภาณุพงศ, “นิติธรรมประชาธิปไตย,” วารสารนิติศาสตร, หนา 362-363.
เรื่องเดียวกัน, หนา 362-363.
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(1) ความเสมอภาคของประชาชนตอการเขาถึงศาล ความเสมอภาคของประชาชนตอ
การเขาถึงอํานาจตุลาการนั้น ในรัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองอํานาจในทางศาลของประชาชนใน
การโตแยงการกระทําทั้งหลาย อันเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไวในมาตรา 27 บุคคล
ซึ่งถูกละเมิดความเปนมนุษย สิทธิ หรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญรับรองไว สามารถยกบทบัญญัติแหง
รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ เ พื่ อ ใช สิ ท ธิ ท างศาลหรื อ ยกขึ้ น เป น ข อ ต อ สู ใ นศาลได โดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติวา “หากบุคคลใดถูกละเมิดสิทธิของตนโดยอํานาจมหาชน บุคคลนั้น
ยอมมีสิทธิที่จะใชสิทธิในทางศาล เทาที่ขอพิพาทในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมิไดมีการบัญญัติอํานาจศาล
ไวใหใชสิทธิยังศาลยุติธรรม”
สิทธิขั้นพื้นฐานกับความเสมอภาคในการเขาถึงศาลนั้นเปนสิทธิเรียกรองในการ
ให ค วามคุ ม ครองในทางศาลในลัก ษณะสั มพั ทธ (positive) ส ว นหลั ก ห า มมิ ใ ห ศ าลปฏิ เ สธการ
พิจารณาพิพากษาคดีขอพิพาทที่เขามาสูการพิจารณาของศาลนั้นเปนการใหหลักประกันในทางศาล
ในลักษณะปฏิเสธ (negative) การปฏิเสธการพิจารณาคดีพิพากษาของศาลในทางขอเท็จจริงนั้น
เกิดขึ้นเมื่อศาลเองมีภาระจากคดีที่เขามาสูการพิจารณาอยางมากมายจนศาลมิอาจจะพิจารณาคดี
ตางๆ ไดทัน สวนอีกประการหนึ่งซึ่งเทากับเปนการปฏิเสธการพิจารณาของศาลคือระยะเวลาใน
การดําเนินการที่ยาวนานจนเกินไปจนมิอาจยอมรับได
(2) ความเสมอภาคของประชาชนตอหนาศาล หมายถึงการทําใหประชาชนมีความเทา
เทียมกันในกระบวนพิจารณาตอหนาศาลหลักสําคัญสําหรับความเสมอภาคในกระบวนพิจารณาคือ
สิทธิขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการรับฟงคูความ
ความเสมอภาคตอหนาศาลในรูปแบบของการรับฟงคูความนั้น เปนการเชื่อมโยง
ระหวางเสรีภาพกับความเสมอภาค คุณสมบัติของศาลที่เปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น
จะตองเปนผูที่รับฟงคูความอยางเทาเทียมกัน จะตองใหโอกาสคูความไดแสดงความคิดเห็นหรือ
พยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนขออางหรือหักลางขอโตแยงของตนอยางเทาเทียมกัน หลักประการ
สําคัญสําหรับการรับฟงคูความคือจะตองถือวาคูความในคดีนั้นเปนประธานแหงคดี หากการดําเนิน
กระบวนพิจารณาคดีใดบุคคลผูเปนคูความมีฐานะเปนเพียงวัตถุแหงกระบวนการพิจารณาแลว
กระบวนพิจารณานั้นนอกจากจะขัดกับหลักการรับฟงคูความ กระบวนพิจารณานั้นยอมขัดกับ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวย
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(3) ความเสมอภาคในการใชกฎหมายตุลาการตอประชาชน ความเสมอภาคในการใช
กฎหมายโดยตุลาการตอประชาชนนั้นหมายถึงความผูกพันของตุลาการตอกฎหมายในทางสาร
บัญญัติซึ่งหามศาลใชอํานาจอยางอําเภอใจ และตองจํากัดขอบเขตอํานาจของตนเองตามที่มีการรอง
ขอเทานั้น โดยไมใชอํานาจไปตรวจสอบคําวินิจฉัยของศาลอื่น93
ความเสมอภาคของการใชกฎหมายอยางเทาเทียมกันนั้น เปนความเสมอภาคใน
การคุมครองสิทธิโดยพิจารณาจากกฎหมายในทางสารบัญญัติ รูปแบบของความเสมอภาคดังกลาว
ปรากฏออกมาใน 3 รูปแบบ94 คือ
ก. บุ ค คลย อ มมี สิ ทธิ เ รี ย กร อ งอยา งเท า เทีย มกั น กั บ การไม ใ หใ ช ก ฎหมายให
แตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมาย หมายความวา บุคคลยอมมีสิทธิเรียกรองมิใหมีการใช
กฎหมายใหแตกตางไปจากบทบัญญัติของกฎหมายอันเปนบทบัญญัติที่มีลักษณะของการบังคับใน
เรื่องนั้นๆ กลาวคือ รัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามองคประกอบและผลกฎหมายในเรื่องนั้นๆ
ข. ความมีสิทธิเ รียกรองอยางเทาเทีย มกัน กับการใชบทบัญญัติของกฎหมาย
หมายความวา บุคคลมีสิทธิเรียกรองกับการใหรัฐใชกฎหมายที่ตรงกับกรณีของตน กรณีนี้อาจเปน
กรณีเรียกรองใหรัฐยอมรับการผูกพันตนเองอยางเครงครัดตอกฎหมาย แมวากฎหมายจะอนุญาตให
คํานึงถึงลักษณะพิเศษของกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม
ค. สิทธิเรียกรองอยางเทาเทียมกันกับการใชดุลพินิจอยางไมมีขอบกพรองบุคคล
ยอมมีสิทธิเรียกรองวากรณีที่ตองมีการใชดุลพินิจจากศาล ศาลจะตองใชดุลพินิจนั้นโดยปราศจาก
ขอบกพรองใดๆ

3.2 สิทธิและเสรีภาพที่บุคคลรักรวมเพศชายควรมีในประเทศไทย
ดังที่กลาวแลววาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมมีบทบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในเรื่องความพึงพอใจทางเพศสวนตัวของบุคคล ขณะที่กฎหมายอื่นๆ
ก็ไมไดรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายดวยเชนกัน ดังนั้นจึงมีการศึกษาวิเคราะห
วาหากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไดยอมรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศแลว บุคคล
93

Duerig, in: Maunz/Duerig, GG-Kommentar, Art. 3, Abs. 1, Rdnr. 392
94
Ibid., Art.3, Abs.3, Rdnr. 398

84
รักรวมเพศ จะมีสิทธิและเสรีภาพออกในเรื่องอะไรบาง ทั้งนี้ผูวิจัยไดจัดกลุมสิทธิและเสรีภาพที่
จําเปนของบุคคลรักรวมเพศออกเปน 2 กลุม
3.2.1 สิทธิและเสรีภาพเฉพาะตัวของบุคคลรักรวมเพศชาย
สิทธิและเสรีภาพเฉพาะตัว เปนสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานแหงความเปนมนุษยที่เกิด
ขึ้นมาและติดตัวบุคคลมาตั้งแตกําเนิด95 เชน สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิและเสรีภาพ
ในการดํารงชีพ สิทธิและเสรีภาพในการเคลื่อนไหว สิทธิและเสรีภาพในการปองกันตัว สิทธิและ
เสรีภาพในความเสมอภาคและสิทธิสวนบุคคล เปนตน แนวความคิดนี้เกิดจากการมองสิทธิและ
เสรีภาพไปในทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ และเห็นวามนุษยเกิดมาเทาเทียมกันและไมมีใครจะลวง
ละเมิดได ประการสําคัญรัฐจะตองกระทําทุกอยางใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพเหลานั้นได
อยางเต็มที96่ สิทธิและเสรีภาพ ดังกลาวคือ
สิทธิและเสรีภาพในการมีเพศสัมพันธ
ดั ง ได ก ล า วไว แ ล ว ว า ความพึ ง พอใจทางเพศของบุ ค คลเป น เรื่ อ งของสิ ท ธิ ส ว นตั ว
กล าวคื อ เปน ความพึง พอใจทางเพศที่บุ ค คลเพศเดี ย วมี ใ หต อกัน แม ใ นสายตาบุ ค คลภายนอก
พฤติกรรมดังกลาวจะเปนการวิปริตก็ตาม แตบุคคลมีสิทธิที่จะดํารงชีวิตของตนเองไดอยางอิสระ
และมีสิทธิที่จะแสวงหาความสุ ขในชีวิตที่ตนเองมีความพอใจตราบเทาที่ความพอใจนั้นไมไ ด
ลวงเกิ นสิทธิและเสรี ภาพของผูอื่น หรือขัด ตอกฎหมายและความสงบเรี ยบรอย ทั้งนี้สิทธิและ
เสรีภาพดังกลาวควรไดรับการคุมครองตามกฎหมายดังตอไปนี้
1. สิทธิและเสรีภาพที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแพง
ในสังคมไทยพบวาบุคคลรักรวมเพศชายยังถูกละเมิดในชีวิตรางกายและทรัพยสิน
ถาปรากฏใหเห็นเปนขาวอยูเสมอๆ เชน การนํากําลังเจาหนาที่เขาไปบุกคนหมูบานของบุคคล
รักรวมเพศชาย การบุกคนสถานที่อาบอบนวดที่บริการเฉพาะบุคคลรักรวมเพศชาย ในขณะที่สถาน
อาบอบนวดที่บริการโดยพนักงานนวดหญิงสามารถเปดบริการไดโดยไมมีเจาหนาที่ตรวจคน หรือ
การละเมิดสิทธิโดยการนําเลือดของบุคคลรักรวมเพศชายไปตรวจหาเชื้อโรคเอดสโดยโรงพยาบาล
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และคลินิก ทั้งที่บุคคลรักรวมเพศดังกลาวยังไมไดใหการยินยอมนั้น97 ถือเปนการละเมิดผูอื่นตาม
มาตรา 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่บัญญัติวา “ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอทํา
ตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี
ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใดก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการ
นั้น” ดังนั้นบุคคลรักรวมเพศชายสามารถใชสิทธิทางแพงตามมาตราดังกลาวดวย ขณะเดียวกันเมื่อ
พบวามีการนําเรื่องราวของบุคคลรักรวมเพศมาตีแผใหเกิดความเสียหาย หรือเผยแพรเรื่องราวของ
บุคคลรั กร วมเพศทางสื่อตางๆ โดยที่บุคคลไมยินยอม หากผู ใดกลาวหรือไขข าวแพรหลายซึ่ ง
ขอความอันฝาฝนตอความเปนเปนจริง เปนที่เสียหายแกชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของบุคคลอื่นก็ดี
หรือเปนที่เสียหายแกทางทํามาหาไดหรือทางเจริญของเขาโดยประการอื่นก็ดี ผูนั้นจะตองใชคา
สิ น ไหมทดแทนใหเขา และผูใ ดส งข าวสารอัน ตนมิ ไ ด รูวา เปน ความจริง หากตนเองหรือผูรั บ
ขาวสารนั้นมีทางไดเสียโดยชอบในการนั้นดวยแลว ทานวาเพียงที่สงขาวสารเชนนั้นหาทําใหผูน้นั
ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนไม (มาตรา 423 ประมวลแพงและพาณิชย) อยางไรก็ตามเมื่อไดการ
วิเคราะหแลวพบวาในมาตรา 420 ยังไมมีการระบุถึงการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในความพึงพอใจ
ทางเพศของบุคคลไวเลย อยางไรก็ตามเราสามารถนําหลักเรื่องการละเมิดนี้มาปรับใชกับการละเมิด
ตอบุคคลรักรวมเพศไดเทาที่ไมขัด โดยใหถือเปนหลักกฎหมายใกลเคียง
2. สิทธิและเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายอาญา
ในประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติใดที่จะใหความคุมครองการถูกกระทําชําเราทาง
เพศกับบุคคลรักรวมเพศ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติวา” ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
หญิงซึ่งมิใชภริยาของตนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่
ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสปี่ 
ถึงยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงตองระวางโทษจําคุก
ตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทหรือจําคุกตลอดชีวิต”
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ข อ กฎหมายดั ง กล า วมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะคุ ม ครองการข ม ขื น ผู ห ญิ ง กั บ เด็ ก แม
กฎหมายจะไมไ ดร ะบุวา เปน เด็ ก ผูห ญิงแตเ มื่อวิเคราะหถึงความสอดคลองกั บเจตนารมณ ของ
กฎหมายที่ตองการจะคุมครองผูหญิง คําวาเด็กในที่นี้จึงหมายถึงเด็กผูหญิงมากกวาเด็กผูชาย ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรา 277 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุไมเกินสิบหาป ซึ่งไมใชภริยา
ของตน…..” อยางไรก็ตามเปนเรื่องจริงที่วามีเด็กวัยรุนชายหลายคน บางคนยังไรเดียงสาในเรื่อง
เพศ ถูกกระทําชําเราทางเพศจนบาดเจ็บและขวัญเสียจากผูชายดวยกัน”98 หากแตยังไมมีกฎหมาย
อาญาที่จะคุมครองถึงผูชายที่ถูกขมขืนจริงๆ นอกจากการเอาผิดแกผูกระทําไดเพียงแตความผิดฐาน
กระทําอนาจาร ดังที่ปรากฏในกฎหมายอาญา มาตรา 278 บัญญัติวา “ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคล
อายุกวาสิบหาป…..ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” และในมาตรา 279 บัญญัติวา “ผูกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปโดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตามตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ” และถาผูกระทําใชกําลังประทุษรายเด็กนั้น ซึ่งอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือทําให
เด็กนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาปหรือปรับไมเกินสามหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 279 วรรคสอง ขณะนี้ไดมีความพยายามรางพระราชบัญญัติ
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญาในเรื่องการกระทําชําเรา จากสภาสตรีแหงชาติ ซึ่งใหความหมายของคํา
วา “ชําเรา” รวมถึง “ทําการสวมหรือใสอวัยวะเพศ วัตถุ หรืออวัยวะอื่นใดเขาไปในอวัยวะเพศ หรือ
ทวารหนักของผูอื่น หรือใชปากกระทําแกอวัยวะเพศของผูอื่น หรือใชอวัยวะเพศกระทําแกปากของ
ผูอื่น เพื่อสนองความใครของตนหรือบุคคลที่สาม ทั้งนี้ไมวาจะเปนการกระทําแกบุคคลเพศเดียวกัน
หรือคนละเพศ” และในรางพระราชบัญญัติกฎหมายอาญาฉบับเดียวกันในมาตรา 276 บัญญัติวา
“ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใชกําลังประทุษรายโดยที่ผูอื่นอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” และในวรรคสองบัญญัติวา
“ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกไดกระทําโดยมี หรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด หรือโดย
รวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมผูอื่นตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต” และหากรางกฎหมาย
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ฉบับนี้มีผลบังคับใชไดจริงสิทธิและเสรีภาพในรางกายของบุคคลรักรวมเพศก็จะไดความคุมครอง
ไดตามกฎหมายฉบับนี้ดวย
3. สิทธิและเสรีภาพที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายปกครอง
บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายจะต อ งได รั บ ความคุ ม ครองและได รั บ การปฏิ บั ติ จ าก
เจาหนาที่ของรัฐอยางเทาเทียมกับผูอื่น หากมีกฎหมายใดที่ใหอํานาจในการใชดุลยพินิจอิสระใน
การเลือกใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ฝายปกครองจะตองเลือกใชมาตรการนั้นใหเกิดความเปน
ธรรมและสรางผลประโยชนใหแกทุกฝายโดยนําหลักความเสมอภาคมาปรับใชในการใชดุลพินิจ
เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลรักรวมเพศไดรับความไมเปนจากการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของรัฐ บุคคล
รักรวมเพศมีสิทธิฟองรองตอหนวยงานที่ดูแลขอพิพาทหรือคดีทางปกครองโดยตรงดวย
4. ขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในเรื่องเพศ
การที่รัฐธรรมนูญมิไดกําหนดใหสิทธิและเสรีภาพบางเรื่องอยูภายใตเงื่อนไขของ
กฎหมาย หรือมิไดกําหนดขอบเขตในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไวอยางชัดเจนก็ดี กรณีนี้ยอมมิได
หมายความวาสิทธิและเสรีภาพนั้นไมอาจจะจํากัดสิทธิและเสรีภาพได เพราะตามหลักนิติรัฐแลว
ไม มี เ สรี ภ าพใดที่ ไ ด รั บ ความคุ ม ครองโดยปราศจากขอบเขต เพราะสาระแห ง เสรี ภ าพก็ คื อ
พฤติกรรมระหวางมนุษยดวยกัน ซึ่งยอมมีความเกี่ยวพันกับคําถามวาบุคคลหนึ่งควรปฏิบัติตออีก
บุคคลหนึ่งอยางไร หรือปฏิบัติตอสังคมอยางไร หรือควรปฏิบัติตอรัฐอยางไร ดังนั้นสิทธิและ
เสรีภาพในการพึงพอใจทางเพศของบุคคลจะถูกจํากัดภายใตเสรีภาพของผูอื่นดวยเชนกัน และถูก
จํากัดภายใตมาตรา 28 แหงรัฐธรรมนูญวา “บุคคลยอมอางศักดิ์ศรีความเปนมนุษยหรือใชสิทธิและ
เสรีภาพของตนไดเทาที่ไมละเมิดและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไมเปนปฏิปกษตอรัฐธรรมนูญ หรือไม
ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน” ในที่นี้จะไดพิจารณาขอบเขตการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 28 วรรคแรก ตามลําดับ
ก. สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ขอบเขตประการแรกของการใชสิทธิและเสรีภาพคือสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่น จากขอบเขตดังกลาวนี้จําเปนที่จะตองทําความเขาใจวา สิทธิและเสรีภาพโดยหลักแลวมิ
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ไดกอใหเกิดผลผูกพันตอปจเจกบุคคล หากแตกอใหเกิดผลผูกพันเฉพาะตอรัฐเทานั้น แตโดยแทจริง
แลวโดยที่รัฐไดใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลที่สาม โดยเหตุนี้รัฐจึงอาจทําการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลได การใหความคุมครองแกสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่สามโดย
รัฐธรรมนูญยอมหมายความวา ไมวาบุคคลใดไมสามารถที่แทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่นได เหตุผลอันชอบธรรมในการแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพไดนั้น สามารถอางไดวาเพื่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังนั้นรัฐจึงมีสิทธิที่จะใชมาตรการไมวาโดยทางบริหาร นิติบัญญัติ
หรือตุลาการ เพื่อเยียวยาสิทธิของบุคคลที่สามที่ถูกละเมิด และรัฐจะตองปฏิเสธการกระทําของ
บุคคลใดก็ตามที่เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ความหมายของ “สิทธิของบุคคลอื่น” นั้น ตามความเห็นของ Duerigเห็นวา99
ประการแรกยอมหมายถึงสิทธิในทางแพงและสิทธิในทางมหาชนของบุคคลอื่นและของนิติบุคคล
ตามกฎหมายแพงดวย ปญหาวาผลประโยชนของบุคคลอื่นจะไดรับความคุมครองหรือไม ในกรณีนี้
หากมีความขัดแยงกันระหวางสิทธิและเสรีภาพของบุคคลหนึ่งกับผลประโยชนของอีกบุคคลหนึ่ง
ในกรณีนี้สิทธิและเสรีภาพยอมไดรับความคุมครองกอนอยางชัดเจน และการกระทําตามสิทธิและ
เสรีภาพนั้นๆ ยอมไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย แมการกระทํานั้นจะกระทบตอผลประโยชน
ของบุคคลอื่นก็ตาม
การพิจารณาใหสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลรักรวมเพศชาย บุคคลรักรวมเพศ
ชายจะตองไมใชสิทธิและเสรีภาพไปกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น ไมวาจะเปนสิทธิ
ทางแพงหรือสิทธิมหาชน เพราะทุกคนตางมีแดนสิทธิและเสรีภาพของตนเอง บุคคลอื่นจะเขามา
แทรกแซงหรือลวงละเมิดมิได มิฉะนั้นจะถือเปนการละเมิดและแทรกแซงสิทธิและเสรีภาพของ
ผูอื่น ซึ่งในกรณีนี้ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือตุลาการจะเขามาคุมครองบุคคลที่สิทธิของตนถูก
กระทบและถูกแทรกแซง ทั้งนี้บุคคลรักรวมเพศก็จะตองรับผิดและชดใชเชนบุคคลทั่วไปดวย
ข. ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญไดกําหนดให “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” เปนขอบเขต
ของการใชสิทธิและเสรีภาพประการหนึ่ง นั่นยอมหมายความวาการใชสิทธิและเสรีภาพจะตองไม
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ละเมิดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งโดยแทจริงแลว “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ถือวาเปน
ตัวกําหนดขอบเขตโดยรวมของกฎหมายภายในทั้งหลาย ตัวอยางเชน นิติกรรมที่ละเมิดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชนยอมตกเปนโมฆะ และความเสียหายอันเกิดจากการกระทําโดยเจตนาที่เปนการ
ขัดต อศีลธรรมอัน ดีของประชาชนยอมกอใหเกิ ดภาระในการชําระคาเสี ยหายเพื่อการดังกลาว
ดังนั้นจึงไมมีบุคคลใดจะอางสิทธิและเสรีภาพเพื่อกระทําการอันเปนการขัดตอศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน100
“ศีลธรรมอันดีของประชาชน” มิไดเปนขอจํากัดโดยตรงของรัฐธรรมนูญตอ
การใชสิทธิและเสรีภาพของปจเจกบุคคลเทานั้น แต “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ยังเปนขอจํากัด
ของสิทธิและเสรีภาพโดยทางออมที่มีตอฝายนิติบัญญัติ ในกรณีน้ีฝายนิติบัญญัติอาจกําหนดหาม
การกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่มีลักษณะเปนการขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนได
ดังนั้น ขอจํากัดอันเกี่ยวกับ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” จึงมีลักษณะคลายกับการใหอํานาจตาม
รัฐธรรมนูญสําหรับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพโดยฝายนิติบัญญัติ การแทรกแซงดังกลาวฝายนิติ
บัญญัติอาจมอบอํานาจใหแกฝายปกครองและฝายตุลาการได ซึ่งเปนการอาศัยพื้นฐานจากขอบเขต
ของ “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” ที่มีผลโดยตรงจากรัฐธรรมนูญและมีลักษณะทั่วไป ดังนั้นการ
บัญญัติกฎหมายโดยฝายนิติบัญญัติในลักษณะนี้จึงมีผลทําใหหลักการที่ลักษณะเปนนามธรรมเปน
รูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติ
โดยหลักทั่วไปแลว คําวา “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” มิไดขึ้นอยูกับ
ความรูสึกสวนบุคคลของผูพิพากษาหรือความรูสึกของผูใชกฎหมาย อีกทั้งมิไดขึ้นอยูกับความรูสึก
ของกลุมบุคคลใดกลุมบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นเปนพิเศษ ตัวอยางเชน เรื่องความพึงพอใจ
ทางเพศเปนการกระทําที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม ยอมมิไดขึ้นอยูกับความรูสึก
ของบุคคลที่นิยมพฤติกรรมรักรวมเพศและในทางตรงกันขามก็มิไดขึ้นอยูกับความคิดเห็นของ
นักบวชผูเครงศาสนา ตามทัศนะของ Duerig เห็นวา101 เรื่อง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” นั้นมิได
ขึ้นอยูกับทัศนคติที่เห็นสอดคลองกันของชาวโลก หรือมิไดขึ้นอยูกับทัศนะภายในขอบเขตของ
วัฒนธรรมตะวันตก หากแตขึ้นอยูกับความสํานึกในทางศีลธรรมของประชาคมนั้นๆ แตอยางไรก็
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ตามทัศนะในทางศีลธรรมโดยทั่วไปของประชาชนก็ยังมีความเห็นแตกตางกันได ในกรณีนี้จึงอาจ
เปนไปไดที่จะใชทัศนะของกลุมบุคคลสวนใหญ เพื่อการพิจารณาวาในกรณีของการใชสิทธิและ
เสรีภาพในกรณีใดกรณีหนึ่งเปนการละเมิดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม
อุกฤษ มงคลนาวิน มีความเห็นวา “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หมายถึงทัศนะ
โดยทั่วไปทางจริยธรรมของสังคม ซึ่งโดยทั่วไปแลวการที่จะถือวาการใดเปนการขัดตอศีลธรรม
อันดีของประชาชนนาจะไดมีกฎหมายบัญญัติไวโดยเฉพาะ แตในทางปฏิบัติการที่จะถือวาการใด
ขัด ต อศีลธรรมอัน ดี ของประชาชนยอมเปน หน าที่ ของศาลที่จะตองเปน ผู วินิ จ ฉัย โดยคํานึ งถึ ง
ความรูสึกของคนสวนใหญในสังคมนั้นๆเปนหลัก ซึ่งการวินิจฉัยในบางเรื่องจะทําไดดวยความ
ลําบาก อยางยิ่ง ยิ่งกวานั้นหลักศีลธรรมอันดีโดยทั่วไปมีความหมายใกลเคียงกับ“หลักความสงบ
เรียบรอย” มาก จนอาจกลาวไดวาเรื่องใดที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนมักจะขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชนดวย เชน การตกลงที่ทําใหมนุษยเสื่อมเสียศักดิ์ศรี นอกจากจะขัดตอความ
สงบเรียบรอยแลว ยังขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ซึ่งหากพิจารณาอยางถองแทแลวจะ
เห็นไดวาถอยคําทั้งสองโดยทั่วไปมีขอบเขตแหงความหมายที่สอดคลองกัน และในทางทฤษฎีก็ไม
แตกตางกันมากนัก เพราะวาการยึดถือปฏิบัติตามศีลธรรมอันดีของประชาชนยอมสอดคลองกับ
ประโยชนทั่วไปของประเทศชาติและสังคม สวนการดํารงรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนยอมจะไมขัดแยงตอทัศนะโดยทั่วไปทางจริยธรรมของสังคม เชน การทําสัญญายินยอม
ใหคูสมรสทําชูถาจะพิจารณาโดยผิวเผินจะเห็นไดวาขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน แตไมขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แตถาจะพิจารณาโดยเครงครัดก็ไมอาจปฏิเสธวายอมเกี่ยวของ
กั บ ความสงบเรี ย บร อ ยของประชาชนด ว ย ตรงกั น ข า มกั บ การทํ า สั ญ ญากํ า หนดห า มการโอน
ทรัพยสินโดยตลอดไปนั้นก็เชนเดียวกัน กลาวคือ ถาจะพิจารณาโดยผิวเผินก็จะเห็นไดวาขัดตอ
ความสงบเรียบรอยของประชาชน แตไมขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน แตถาจะพิจารณาโดย
เครงครัดก็ไมอาจปฏิเสธวายอมเกี่ยวของกับศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย ดวยเหตุนี้ถอยคําทั้ง
สองจึงยากที่จะแบงแยกความหมายและขอบเขตไดโดยเครงครัด
ขอบเขตขอจํากัดที่ใชพิจารณาประกอบกับเรื่อง “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” คือ
การใชสิทธิและเสรีภาพนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อกอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นหรือที่เรียกวา
“Schikaneverbot” ซึ่งหลักดังกลาวมีการกําหนดไวในกฎหมายแพง แตอยางไรก็ตามหลักดังกลาว
ไมใชหลักพิเศษในทางแพง หากแตเปนหลักกฎหมายทั่วไปซึ่งนํามาใชในทางกฎหมายมหาชนดวย
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รวมทั้งนํามาใชเพื่อจํากัดการใชสิทธิและเสรีภาพดวยเชนกัน สิทธิและเสรีภาพทั้งหลายยอมอยู
ภายใตขอหามของการใชสิทธิเพื่อกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลอื่นๆ ซึ่งหมายความวาการใช
สิทธิและเสรีภาพไมอาจจะใชได หากการใหสิทธิและเสรีภาพดังกลาวมีเพียงเพื่อวัตถุประสงคที่จะ
กอใหเกิดความเสียหายตอบุคคลอื่นหรือตอสวนรวม
3.2.2 สิทธิและเสรีภาพที่เกี่ยวของกับบุคคลรักรวมเพศชาย
ในการดําเนินชีวิตของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคม นอกจากบุคคลจะตองไดรับความ
คุมครองในสิทธิและเสรีภาพของตนที่ติดตัวมาในฐานะมนุษยคนหนึ่งแลว บุคคลรักรวมเพศยังตอง
ผูกพันและสัมพันธกับบุคคลอื่น ดังนั้นรัฐและกฎหมายจะตองใหความคุมครองตอความสัมพันธ
ที่เกิดขึ้น สิทธิและเสรีภาพดังกลาวคือ
1. การสมรส
ก. การสมรสตามทัศนะของกฎหมายไทย
บทบัญญัติในมาตรา 1448102 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
บัญญัติวา "การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว…" บทบัญญัติ
ดังกลาวไดบัญญัติไวชัดเจนวาการสมรสจะมีไดก็แตระหวาง "ชาย" กับ "หญิง" เทานั้น
ขณะเดียวกันบทบัญญัติมาตรา 1448 อาจทําใหคิดตอไปไดวา คําวา "ชาย" และ "หญิง" นั้นมี
ความหมายเพียงใดจะหมายถึงเฉพาะ "ชายจริง" "หญิงแท" หรือรวมถึง "ชายรักชาย" "หญิงรักหญิง"
หรือ “ชายจริงหญิงแทกับชายหญิงที่แปลงเพศแลว”
อยางไรก็ดี ปญหานี้ยังไมเคยมีการศึกษาอยางละเอียดจริงจัง และคดีทํานอง
เดียวกับที่เกิดขึ้นในตางประเทศก็ไมปรากฏขึ้นสูศาลไทยมากอน แตถึงแมจะมีคดีขึ้นสูศาลไทย
ผูวิจัยเชื่อวาผลของคําพิพากษาของศาลตองออกมาทํานองเดียวกับศาลในตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก
คานิยมของสังคมไทยในเรื่องครอบครัวคอนขางมีความละเอียดออนกวาในสังคมตะวันตกมาก
ขนบ ธรรมเนียมประเพณีและการอบรมสั่งสอนตางมีอิทธิพลมากตอทัศนคติของคนในสังคมไทย
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ป.พ.พ. มาตรา 1448 บทบัญญัติวา “การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบ
เจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้นได”
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อย างไรก็ตาม ในอนาคตขางหนาหรือ แมแ ตใ นปจ จุบัน นักกฎหมายต อง
เผชิญกับปญหาของบุคคลรักรวมเพศอยางแนนอน และนักกฎหมายผูมีความรับผิดชอบคงไมปลอย
ใหปญหานี้ผานไปโดยไมหวังทางแกไข หรือปลอยใหประเด็นของบุคคลรักรวมเพศเปนหนาที่ของ
ผูอื่นที่ตองรับผิดชอบตอไป โดยที่นักกฎหมายไมมีบทบาทเสนอแนวทางแกไขปญหาดังกลาวเลย
อยางไรก็ตามเพื่อศึกษาถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลรักรวมเพศตามกฎหมายครอบครัวปจจุบัน
วาเอื้ออํานวยตอสถานะบุคคลรักรวมเพศมากนอยเพียงใดนั้น สามารถแยกประเด็นเพื่อทําการ
วิเคราะหพิจารณาเปนสองประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก เปนกรณีที่บุคคลเพศเดียวกันจะทําการสมรส
ประเด็นที่สอง เปนกรณีที่มีการสมรสเกิดขึ้นแลว โดยฝายใดฝายหนึ่งสําคัญ
ผิด หรือถูกฉอฉล
ในประเด็นแรก หากบุคคลเพศเดียวกันไมวาจะเปนชายดวยกันหรือหญิง
ดวยกันจะทําการสมรสตามนัยแหงมาตรา 1448 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คงถือไมไดวามี
การสมรสเกิดขึ้น เพราะมาตรา 1448 ใชคําวา "ชาย" และ "หญิง" ซึ่งอยางนอยที่สุดก็ตองเปนกรณีที่
มีรางกายเปนชายและหญิง มิใชมีรางกายเปนชายหรือหญิงทั้งคู แตปญหาจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่จะ
ทําการสมรสกันนั้น ฝายใดฝายหนึ่งไดทําการผาตัดแปลงเพศทําใหสภาพรางกายเปนหญิงหรือชาย
ได กรณีนี้จะถือไดหรือไมวา ผูที่ทําการผาตัดแปลงเพศนั้นเปน "ชาย" หรือ "หญิง" หรือคําวา “ชาย”
หรือ “หญิง” หมายรวมถึง "ชายเทียม" "หญิงเทียม" ที่ผาตัดแปลงเพศในภายหลังดวย อยางไรก็ตาม
ไมเคยปรากฏวามีปญหาทํานองนี้ขึ้นสูศาลไทยมากอน แตถาพิจารณาจากแนวคําพิพากษาของศาล
ในตางประเทศ จะเห็นไดวาศาลไมตีความคําวา "ชาย" และ "หญิง" ใหหมายความรวมถึงบุคคลที่ได
ผาตัดแปลงเพศ และถึงแมกฎหมายจะใชคําวา "บุคคล" แทนคําวา "ชาย" และ "หญิง" ก็ตาม ศาลก็
ยังตีความคําวา "บุคคล" ใหหมายความถึงแตเฉพาะ "ชายจริง" และ "หญิงแท" เทานั้น อยางไรก็ดีดัง
ไดกลาวแลวขางตนวา ในการตีความนี้ศาลมิไดวินิจฉัยถึงสาระสําคัญหรือวัตถุประสงคของการมี
ครอบครัวมาประกอบการพิจารณา ดังนั้นถาศาลนําสิ่งเหลานี้มาประกอบการพิจารณาศาลอาจ
ตีความคําวา "ชาย" และ "หญิง" ใหรวมถึงบุคคลที่ผาตัดแปลงเพศหรือการอยูรวมกันของบุคคลรัก
รวมเพศที่ไมไดแปลงเพศก็ได
ในประเด็นที่สอง ถาเปนกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งจดทะเบียนสมรสโดย
สําคัญผิดหรือถูกฉอฉล และคูสมรสของตนนั้นเปนเพศเดียวกับตน และไดผาตัดแปลงเพศ ปญหามี
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วาการจดทะเบียนสมรสดังกลาว จะมีผลทางกฎหมายประการใดหรือไม สําหรับปญหานี้ตองดูวา
สาระสําคัญของคําวา "การสมรส" ตามนัยมาตรา 1448103 ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของคูสมรสวาตอง
เปนชายหรือหญิงโดยกําเนิด ถาขึ้นอยูกับคุณสมบัติดังกลาวแลว ความรูหรือไมรูของคูสมรสก็มิใช
สาระสําคัญแตอยางใด เพราะตราบใดที่คูสมรสมิใช "ชายจริง" "หญิงแท" แลวก็ยอมถือไมไดวามี
การสมรสเกิดขึ้น สิ่งที่นายทะเบียนออกใหจึงไมถือวาเปนทะเบียนสมรส แตถาหากคําวา "ชาย"
และ "หญิง" มีความหมายรวมถึงบุคคลที่แปลงเพศดวยแลว จะถือวาไมมีการสมรสเกิดขึ้นคงไมได
แตมีปญหาวาการสมรสโดยสําคัญผิดเชนนั้นเปนการสําคัญผิดในตัวบุคคล (มาตรา 1505) ซึ่งจะทํา
ใหการสมรสเปนโมฆียะ หรือวาเปนการสําคัญผิดใน "คุณสมบัติ" ของบุคคลซึ่งไมทําใหการสมรส
เสื่อมเสียไป เพราะไมมีกฎหมายบัญญัติใหการสมรสเสื่อมเสียเพราะเหตุสําคัญผิดในคุณสมบัติของ
คูสมรส แตถาเปนกรณีฉอฉล (มาตรา 1506)104 ก็ดูแตเพียงวาถึงขนาดหรือไมเทานั้น ซึ่งเปนเรื่องที่
จะตองนําขอเท็จจริงมาพิสูจนกัน
และถึงแมวาคูสมรสทั้งสองฝายตางสําคัญผิดซึ่งกันและกัน หรือตางฉอฉลซึ่ง
กันและกัน เชนฝายชายคิดวาคูสมรสอีกฝายเปนหญิงในขณะที่ฝายหลังก็คิดวาอีกฝายเปนชาย ผล
ในทางกฎหมายคงอธิบายไดเชนเดียวกันคือ ถาคุณสมบัติของการสมรสอยูที่ความเปนหญิงและชาย
โดยกําเนิดการสมรสก็ไมเกิดขึ้นเลย แตถาคุณสมบัติของผูที่จะทําการสมรสมิไดจํากัดเพียงชายหรือ
หญิงโดยกําเนิด ถาเปนกรณีสําคัญผิดก็อาจทําใหการสมรสเปนโมฆียะได (ถาการสําคัญผิดในเพศ
ถือเปนการสําคัญผิดในตัวบุคคลตามนัยมาตรา 1505) แตถาเปนกรณีที่ตางฝายตางฉอฉล อาจจะอาง
ประโยชนตามมาตรา 1506 เพื่อใหการสมรสเปนโมฆียะได เพราะถือวาใชสิทธิโดยไมสุจริต
(มาตรา 5)105 ทั้งคู

103

ป.พ.พ. มาตรา 1505 บัญญัติวา “การสมรสนี้ไดกระทําไปโดยคูสมรสฝายหนึ่งสําคัญ
ผิดตัวคูสมรส การสมรสนั้นเปนโมฆียะ สิทธิระหวางเพิกถอนการกับการเพราะสําคัญผิดตัวคูสมรส
เปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานไปแลวเกาสิบวัน นับแตวันสมรส”
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ป.พ.พ. มาตรา 1506 บัญญัติวา “ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกกลฉอฉลอันถึง
ขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉลนั้นจะไมทําการสมรส การสมรสนั้นเปนโมฆียะ”
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ป.พ.พ. มาตรา 5 บัญญัติวา “ในการใชสิทธิแหงตนก็ดี ในการชําระหนี้ก็ดี บุคคลทุก
คนตองกระทําโดยสุจริต”
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การพิจารณาผลในทางกฎหมายดังกลาวขางตนนี้ เปนการพิจารณาที่มิไดเปน
เด็ดขาดหรือยุติแตประการใด เพราะการที่จะมีผลทางกฎหมายเปนอยางใดนั้น ขึ้นอยูกับเงื่อนไขใน
การตีความดวย และในการตีความจะพิจารณา โดยใชเหตุผลทางตรรกวิทยาอยางเดียวไมได ตอง
คํา นึ ง ถึ งป จ จั ย อื่ น ๆ โดยเฉพาะทั ศ นคติ ห รือ แนวปฏิ บั ติ ข องสั ง คมประกอบดว ย หรื อจะต อ งดู
ผลกระทบที่จะเกิดตอบุคคลรักรวมเพศประกอบดวย เชนปญหาที่วาบุคคลที่ทําการผาตัดแปลงเพศ
จะกลายเปนบุคคลที่ถูกลืม เพราะตนเองจะสมรสกับใครไมไดเลย ไมวากับชายหรือกับหญิงก็ตาม
เพราะตนเองมิใชชายหรือหญิงโดยกําเนิดเสียแลว ปญหานี้เองที่นักกฎหมายควรคํานึงถึงดวยวา
กฎหมายควรจะยอมรั บ หรื อ คุ ม ครองบุ ค คลประเภทนี้ ม ากน อ ยเพี ย งใด ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ก็ โ ดยการ
พิจารณาถึงสาระสําคัญ หรือวัตถุประสงคของการมีครอบครัววาเปนประการใดกันแน ผูวิจัยมี
ความเห็นวาหากการสมรสถูกกําหนดขึ้นเพื่อผูหญิงผูชายเทานั้น กฎหมายลําดับรองตางๆ ควรมี
แนวทางแก ไ ขเพื่อ คุ ม ครองการใชชี วิ ต คู ข องบุ ค คลรั ก ร ว มเพศ กล าวคื อ อาจมี รู ป แบบการจด
ทะเบียนคูรักขึ้นเฉพาะ ซึ่งมีรูปแบบที่ตางไปจากการจดทะเบียนสมรสของชายและหญิง โดยการจด
ทะเบียนเพื่อใหมีผลตอการจัดการทรัพยสินและการไดรับสิทธิประโยชนจากการอยูรวมกัน เปนตน
อยางไรก็ตามผูวิจัยไดนําบทสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิทางดานกฎหมาย 2
ทาน ซึ่งไดใหความคิดเห็นในการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศในงานจุฬาวิชาการครั้งที่ 17 เมื่อ
ปพุทธศักราช 2542 ดังนี้
ธงทอง จั น ทรางศุ คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ให
ความเห็นวา
“กรณีชายกับชายก็ดี กรณีหญิงกับหญิงก็ดีที่ตองการใชชีวิตคู เขาใจวาคงตอง
ดูวากรณีเชนนี้แตกตางกับกรณีชายหญิงอยูกินเปนสามีภริยากันหรือไม ซึ่งถามองดูโดยผิวเผินก็
อาจจะเห็นวามีประเด็นที่คลายก็คือ คนสองคนตองการจะอยูดวยกัน อยางไรก็ดียังมีความแตกตาง
กันอยูบาง เพราะเหตุวาผูหญิงผูชายอยูดวยกันก็อาจจะมีบุตรได แตผูหญิงกับผูหญิงอยูดวยกันก็ดี
ผูชายกับผูชายอยูดวยกันก็ดีไมสามารถมีบุตร ซึ่งสิ่งนี้เปนธรรมชาติของมนุษย แตหากเรามองดูถึง
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสามี ภ ริ ย าที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว แ ล ว ก็ จ ะพบว า ความคิ ด ในการกํ า หนด
รายละเอียดตางๆ กําหนดไวเพื่อกรณีที่ชายหญิงอยูดวยกัน กลาวคือ ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 ตั้งอยูบนสมมติฐานเชนวานี้ ดังนั้นเรื่องการจัดการรวมกันและการแบงปน
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาก็ดี อํานาจในการดูแลปกครองบุตรในกรณีฝายใดฝายหนึ่งตายจะเปน

95
เชนไรในความเห็นสวนตัวของผูใหสัมภาษณ เห็นวาการที่เราจะรีบดวนสรุปกันไปวานาจะนํา
กลไกที่ ก ฎหมายสร า งขึ้ น สํ า หรั บ ระบบสามี ภ ริ ย าชายหญิ ง มาใช กั บ กรณี ก ารอยู ด ว ยกั น อย า ง
ครอบครัวของชายกับชายก็ดี หญิงกับหญิงก็ดีนั้น เปนการไมสมควร เพราะกฎหมายไดสรางขึ้นเพือ่
รองรั บ การอยู ร ว มกั น ระหว า งชายและหญิ ง ตามที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น แต อ ย า งไรก็ ดี ผู ใ ห
สัมภาษณก็มีทางออกไปในทางที่วา นาจะมีการสรางกลไกอื่นมารองรับการอยูรวมกันฉันสามีภริยา
ระหวางชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ซึ่งกลไกดังกลาวนั้นก็คือ การจัดทําทะเบียนทางกฎหมาย
อยางหนึ่งอันจะเปนมิติที่เขามายอมรับสิทธิของคนเหลานี้ที่เปนรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งนาจะมีการ
สร า งกฎหมายขึ้ น มาใหม โ ดยเฉพาะเพื่ อ มารองรั บ อํ า นาจการจั ด การร ว มกั น และการแบ ง ป น
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา อํานาจในการดูแลปกครองบุตร ซึ่งเปนสิทธิหนาที่ในทางแพงที่เกิดขึ้น
มาภายหลังจากที่ไดมีการจดทะเบียนดังกลาวนั้นแลว”106
วิ ม ลศิ ริ ชํ า นาญเวช คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย เซ็ น ต จ อห น
ใหความเห็นวา
“การที่ใครจะรักกับใคร จะอยูกับใคร จะรวมใชชีวิตกันอยางไรก็เปนสิทธิ
สวนบุคคล ไมไดทําใหสังคมเสียหาย ผูใหสัมภาษณเห็นวาควรที่จะรับรองสิทธิของ Homosexual
เพราะวาเราตองเคารพในสิทธิมนุษยชน และเปนกระแสชาวโลกที่เขายอมรับกันแลว เราจึงควรทํา
ใจใหกวาง ถามีกฎหมายขึ้นมารับรองสิทธิของ Homosexual ผูใหสัมภาษณเห็นวาควรจะตอง
ปรับปรุงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เสียใหมทั้งหมด เพราะบรรพ 5 กลาวถึง
รองรับการแตงงานของชายหญิงและรองรับการมีลูกเพื่อสืบสกุล แตคนเพศเดียวกันมีบุตรดวยกัน
ไมไดเชนเดิม มาตรา 1448 บัญญัติวา “การสมรสจะทําไดแตเมื่อชายและหญิงมีอายุครบสิบเจ็ดป
บริบูรณ…” ก็อาจเปลี่ยนเปน “การสมรสจะทําไดแตเมื่อบุคคลมีอายุครบสิบเจ็ดปบริบูรณ…” ซึ่งใน
เรื่องนี้ในหลายๆ ประเทศที่เคารพในสิทธิมนุษยชนไดมีการแกไขกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิแลว แต
อยางไรก็ดี “สิทธิมนุษยชน” ในแตละสังคมมีความหมายกวางไมเหมือนกัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่
ของรัฐที่จะดูแลสวัสดิภาพและความผาสุกของประชาชน107
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ธงทอง จันทรางศุ, คณบดีคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, สัมภาษณ
,พฤศจิกายน 2542.
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วิมลศิริ ชํานาญเวช, คณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน, สัมภาษณ,
พฤศจิกายน, 2542.
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จากบทสั ม ภาษณ ข องบุ ค คลทั้ ง สอง ผู วิ จั ย เห็ น ว า ผู ใ ห สั ม ภาษณ ทั้ ง สองมี
มุมมองที่ยอมรับใหบุคคลรักรวมที่ใชชีวิตรักรวมกันไดรับการยอมรับตามกฎหมาย แตการจะมี
รู ป แบบการจดทะเบีย นเฉพาะเพื่ อ หลีก เลี่ย งความหมายของคํ าว าการสมรสที่ ก ฎหมายบั ญญั ติ
สําหรับผูหญิงผูชายเทานั้น และมีแนวความคิดเสริมวาเรื่องการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศนั้น
เปนเรื่องสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยควรจะยอมรับประเด็นการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศโดย
ชอบตามกฎหมายเพื่อความผาสุกของสังคม
ข. สาระสําคัญของครอบครัวตามสังคมวิทยา
เมื่อพิจารณาถึงสาระสําคัญของการมีครอบครัว จะชวยใหเขาใจถึงธรรมชาติ
ของการมีครอบครัวไดดียิ่งขึ้น ซึ่งฝายนิติบัญญัติ ศาล และเจาหนาที่ของรัฐนาจะนํามาประกอบการ
ตีความหรือแกปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดทั้งสามารถคุมครองสิทธิของบุคคลรักรวมเพศที่ยังไมไดรับ
การคุมครองจากกฎหมายเหมือนคนอื่นๆ แตในการพิจารณาถึงสาระสําคัญของการมีครอบครัวยังมี
ปญหาตอไปอีกวาแนวความคิดใดเปนแนวความคิดที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะ
นําไปสูการคุมครองสิทธิของบุคคลโดยเสมอหนากัน
1. สาระสํ า คั ญ ประการแรก คื อ จะถือ หรื อ ไม ว า สาระสํ า คั ญ ของการมี
ครอบครัวอยูที่การสืบชาติพันธุมนุษยแตเพียงอยางเดียว ถาเปนเชนนั้นการสมรสก็ควรจะมีไดแต
เฉพาะ "ชายจริง" และ "หญิงแท" เทานั้น ดังนั้นการสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกัน จึงขัดตอ
วัตถุประสงคนี้ แตสิ่งที่ปรากฏในปจจุบันคือ ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหแนวความคิดดังกลาว
เปลี่ยนไป ดังจะเห็นไดจากการรณรงควางแผนครอบครัว หรือโดยการที่รัฐออกกฎหมายสนับสนุน
ครอบครัวใหมีบุตรนอย (ในบางประเทศ) เปนตน เมื่อเปนเชนนี้การยอมรับสถานะของบุคคลรัก
รวมเพศเปนปจจัยเสริมแนวโนมใหมของสังคมหรือไม และในบางครั้งการสมรสระหวางชายและ
หญิงเองก็ไมตอบสนองสาระสําคัญในขอนี้ได เชน กรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายเปนหมัน
2. สาระสําคัญประการที่สอง หากสาระสําคัญของการมีครอบครัวเปนเรื่อง
ที่กฎหมายตองการคุมครองบุคคลที่ตองการผูกพันชีวิตอยูรวมกัน ก็ไมมีเหตุผลใดที่กฎหมายจะไม
ยอมรับรองการใชชีวิตรวมกันของบุคคลที่เปนเพศเดียวกัน เพราะบุคคลเหลานี้บางครั้งสามารถ
แสดงใหเห็นไดวามีความผูกพันที่ยั่งยืนมั่นคงไมแพคูสมรสตางเพศ และอาจมั่นคงกวาบางคูดวย
3. อยางไรก็ตาม ถึงแมกฎหมายจะรับรองสิทธิของผูรักรวมเพศในอนาคต
ขางหนาก็ตาม ก็มิไดหมายความวาปญหาตางๆ จะหมดไป ตรงกันขามการแกไขกฎหมายใหยอมรับ
สถานะของบุคคลรักรวมเพศมากขึ้นกลับเปนจุดเริ่มตนของปญหาอื่นที่จะตามมา อยางนอยที่สุด
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กฎหมายครอบครั ว ในป จ จุ บั น เองจะได รับความกระทบกระเทือ นในหลายๆ ส ว น นอกจากนี้
กฎหมายอื่นๆ ก็จะไดรับความกระทบกระเทือนไปดวย อยางไรก็ดีการจะแกไขกฎหมายหรือไมนนั้
จําตองคํานึงถึงปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย เชน ขนบธรรมเนียมและแนวปฏิบัติของคนในสังคม
ทัศนคติโดยทั่วๆ ไปของคนในสังคมเกี่ยวกับการยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศ ตลอดทั้ง
ผลที่จะตามมาจากการแกไขกฎหมายวามีผลตอสังคมมากนอยเพียงใดซึ่งปจจัยทางสังคมนี้นับวามี
ความสําคัญมากตอการแกไขกฎหมาย เพราะกฎหมายและสังคมเปนของคูกัน ไมอาจจะแยกอันใด
อันหนึ่งโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอกันได
จากที่กลาวมาขางตน “การสมรส” ถือเปนเปาหมายประการเดียวที่รับรองการ
อยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศ ซึ่งนอกจากจะทําใหบุคคลรักรวมเพศใชชีวิตรวมกันโดยถูกตอง
ตามกฎหมายแลว ยังหมายถึงการมีโอกาสไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ เชน คูสมรส
ชายหญิงทั่วไป ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ขณะที่การใชชีวิตคูของบุคคลรักรวมเพศยังเปน
ประเด็นที่จะตองพิจารณาวาจะใหสวัสดิการและสิทธิประโยชนแกบุคคลกลุมนี้ไดอยางไร เพราะ
ประเทศสวนใหญยังไมมีกฎหมายรับรองการอยูรวมกันของบุคคลกลุมนี้ อยางไรก็ตามเพื่อให
บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมกัน รัฐควรมีทางออกใหแกบุคคลรักรวมเพศดวยการให
สวัสดิการและประโยชนอันจําเปนทางเศษฐกิจแกการอยูรวมกันของบุคคลกลุมนี้เชนการใชชีวิตคู
ของคูสมรสชายหญิง และประเด็นที่รัฐจะตองพิจารณาคือ การขยายคําจํากัดความคําวา “คูสมรส”
ใหหมายถึง การใชชีวิตคูระหวางบุคคลรักรวมเพศดวย”108
2. การไดสิทธิจากการอยูรวมกันโดยมิไดมีการสมรส
1) สิทธิในการจัดการทรัพยสินรวมกัน รวมถึงมีสิทธิฟองตอสูหรือดําเนินคดี
เกี่ยวกับสงวนบํารุงรักษาทรัพยสินที่ไดมาและทํามารวมกัน หรือเพื่อประโยชนแกการอยูรวมกัน
หนี้อันเกิดแตการฟองตอสู หรือดําเนินคดีดังกลาว โดยใหถือวาเปนหนี้ที่คูรักทั้งสองเปนลูกหนี้
รวมกัน
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2) สิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรทุพพลภาพและหา
เลี้ยงตนเองมิได นอกจากนี้ยังมีสิทธิในการใชอํานาจปกครองในเรื่อง (1) กําหนดที่อยูของบุตร (2)
ทําโทษบุตรตามสมควรเพื่อวากลาวสั่งสอน (3) ใหบุตรทํางานตามสมควรแกความสามารถและ
ฐานานุรูป และ (4) เรียกบุตรคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไวโดยมิชอบดวยกฎหมาย อนึ่งอํานาจ
ปกครองนั้ น รวมทั้ ง การจั ด การทรั พ ย สิ น ของบุ ต รด ว ย และให จั ด การทรั พ ย สิ น นั้ น ด ว ยความ
ระมัดระวังเชนวิญูชนจะพึงกระทํา
3) สิทธิในการไดรับการชวยเหลือจากรัฐและเอกชนในฐานะคูรัก
4) สิทธิในการไดรับการลดหยอนภาษีตามประมวลรัษฎากร
5) สิทธิในการไดรับทรัพยมรดก โดยมีสิทธิไดรับสวนแบงทรัพยมรดกเสมือน
หนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตร ซึ่งบุตรแมเจาของทรัพยมรดกไมไดทําพินัยกรรมเอาไว บุตรก็มีสิทธิ
ไดรับมรดกลําดับแรก
ซึ่งสิทธิดังกลาวทั้งหมดนี้ไมใชพิจารณาใหสิทธิเฉพาะการอยูรวมกันของบุคคลรัก
รวมเพศเทานั้น แตรวมถึงคูรักชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกันดวย
3. สิทธิและเสรีภาพในการทํางาน
ในเรื่องการทํางานนั้นบุคคลรักรวมเพศชายควรมีสิทธิและเสรีภาพไดรับสิทธิใน
การทํางานและไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมเชนเดียวกับผูชายผูหญิงซึ่งไมใชเปนผูมีพฤติกรรม
รักรวมเพศ และมีสิทธิเสรีภาพในการเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานดวย อยางไรก็ตามแม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 ที่บัญญัติให “ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชาย
และหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้น”
มาตรา 16 บัญญัติให “หามมิใหนายจาง หรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน
กระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก”109 แตในสภาพความเปนจริงบุคคลรัก
รวมเพศในสังคมไทยกลับถูกเลือกปฏิบัติ กลาวคือหากมีตําแหนงงานมีผูชายและผูหญิงมาสมัคร
งานพรอมกับบุคคลรักรวมเพศชาย สวนใหญแลวบุคคลรักรวมเพศชายจะถูกปฏิเสธในการไดรับ
เขาทํางาน ทั้งนี้สวนหนึ่งขึ้นอยูกับบุคลิกภาพที่อาจไมเหมาะสมกับบุคคลรักรวมเพศดวย ทั้งนี้
บุคคลรักรวมเพศชายและหญิงจะตองไดรับสิทธิที่จะกาวหนาและเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
เสมือนลูกจางชายหญิงทั่วๆ ไป
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บทที่ 4
สิทธิ และเสรีภาพตามกฎหมายของบุคคลรักรวมเพศชาย
ตามกฎหมายของตางประเทศ
4.1 การรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในดับรัฐธรรมนูญของตางประเทศ
การรับรองสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศตามรัฐธรรมนูญของตางประเทศ
มีประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใตเพียงประเทศเดียวที่บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพความพึงพอใจ
ทางเพศของบุคคลเอาไวใน Chapter 2 ของ Bill of Rights ดังมีขอความวา “The state may not
unfairly discriminate directly or indirectly against anyone on one or more grounds, including race
gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin colour, sexual orientation, age…”1
ซึ่งแปลเปนภาษาไทยไดวา “รัฐไมอาจเลือกปฏิบัติกับพลเมืองคนหนึ่งคนใดที่แตกตาง
จากผูอื่น ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตางของเชื้อชาติ สถานะทาง
เพศ การมีครรภ สถานภาพการแตงงานที่มาของศาสนาหรือสังคม สีผิว ทางเลือกเรื่องเพศ อายุ…”
ขณะที่ประเทศอื่นๆ ยังไมมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนใหมี
สิทธิและเสรีภาพในทางเลือกตอความพึงพอใจทางเพศของบุคคล แตจะใหความคุมครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนโดยอาศัยประเด็นเรื่อง “เพศตามกําเนิด” มาเปนปจจัยในการพิจารณาให
ความคุมครองความพึงพอใจของบุคคลเทานั้น ดังเชน
รัฐธรรมนูญสหพันธรัฐเยอรมัน ฉบับปจจุบันลงวันที่ 23 พฤษภาคม 1949 ที่บัญญัติไว
ในมาตรา 3 วา
“1. มนุษยทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหนากฎหมาย
2. ชายและหญิงมีความเทาเทียมกัน รัฐผูกพันที่จะตองดําเนินการใหมีความเสมอภาค
อยางแทจริงระหวางหญิงและชาย และจะตองดําเนินการยกเลิกอุปสรรคที่ดํารงอยู…”
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รัฐธรรมนูญสาธารณรัฐอิตาลี ฉบับปจจุบันลงวันที่ 27 ธันวาคม 1947 ที่บัญญัติไวใน
มาตรา 3 วา
“พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีทางสังคมอยางเดียวกัน และเทาเทียมกันเบื้องหนากฎหมาย
โดยปราศจากการแบงแยก เพราะเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สภาพ
รางกาย หรือสภาพทางสังคม”
และรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐออสเตรเลีย ฉบับปจจุบันลงวันที่ 1 ตุลาคม 1920 ที่
บัญญัติไวในมาตรา 7 วา
“1. พลเมืองของสหพันธทุกคนมีความเสมอภาคเบื้องหนากฎหมาย อภิสิทธิ์จากการ
เกิด เพศ สภาพรางกาย ชนชั้น ศาสนาไมอาจมีได บุคคลยอมไมถูกกีดกันเพราะความพิการ
สาธารณรัฐผูกพันที่จะคุมครองความเสมอภาคในการปฏิบัติตอคนพิการ และบุคคลธรรมดาทั่วไป
ในทุกแงมุมของชีวิตประจําวัน
2. สหพันธรัฐ มลรัฐ และเทศบาลรับรองหลักความเสมอภาคระหวางชาย และหญิง
มาตรการที่มุงสงเสริมความเสมอภาคดังกลาวยอมไดรับการยอมรับ โดยเฉพาะอยางยิ่งถามาตรการ
เหลานั้นตองการขจัดความไมเสมอภาคที่ดํารงอยู…”
แมแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 29 วรรค 2 ยังบัญญัติให
“ชาย และหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน”2 ซึ่งหมายความวารัฐธรรมนูญของประเทศไทยให
ความสําคัญตอประเด็นเรื่องเพศโดยการเกิดเปนหลักในการพิจารณารับรองสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมือง อยางไรก็ดีจากการศึกษาวิเคราะหพบวารัฐธรรมนูญของประเทศสวนใหญยังไมมีการ
บั ญ ญั ติ รั บ รองความพึ ง พอใจทางเพศของบุ ค คลตามกฎหมายให แ ก บุ ค คลรั ก ร ว มเพศ ทั้ ง ที่
ความสัมพันธทางเพศของบุคคลมีมากกวาความสัมพันธระหวางผูชายกับผูหญิง หรือผูหญิงกับ
ผูชายแตความสัมพั น ธบ นพื้นฐานของความรักและความเขาใจนั้นปรากฏใหเ ห็นในรูปแบบที่
หลากหลาย ซึ่งรัฐจะตองใหความเขาใจถึงความตองการดังกลาวของประชาชนอยางแทจริง
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อนึ่ง รัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ไดบัญญัติใหความ
ชัดเจนวา ประชาชนทุกคนจะตองไดรับความคุมครองในสิทธิ และเสรีภาพอยางเทาเทียมกัน ดัง
ขอความที่บัญญัติในปฏิญญาวาดวยสิทธิของมนุษย และพลเมือง ซึ่งตราขึ้นภายหลังการปฏิวัติใหญ
ของฝรั่งเศสในป 1789 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 1789 ซึ่งไดบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
พลเมืองไวถึง 3 มาตรา ไดแก
มาตรา 1 “มนุษยกําเนิด และดํารงชีวิตอยางมีอิสระ และเสมอภาคกันตามกฎหมาย การ
แบงแยกทางสังคมจะกระทําไดก็แตเพื่อผลประโยชนรวมกันของสวนรวม”
มาตรา 6 “กฎหมาย คือ การแสดงออกของเจตนารมณรวมกัน กฎหมายจะตอง
เหมือนกันสําหรับทุกคนไมวาจะเปนการคุมครองหรือลงโทษก็ตาม พลเมืองทุกคนเทาเทียมกัน
เบื้องหนากฎหมาย และไดรับการยอมรับอยางเทาเทียมกันในเรื่องศักดิ์ศรี สถานะ และงานภาครัฐ
ตามความสามารถโดยปราศจากความแตกตาง เวนแตเฉพาะพลัง และพรสวรรคของแตละคน” จาก
บทบัญญัติดงั กลาวไดสงผลใหเปนที่มาของรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศสฉบับปจจุบัน ลงวันที่ 4
ตุลาคม 1958 ซึ่งบัญญัติถึงหลักความเสมอภาคไวในมาตราแรกวา “ฝรั่งเศสเปนสาธารณรัฐที่
แบงแยกมิไดเปนของประชาชน เปนประชาธิปไตย และเปนของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความ
เสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไมแบงแยกแหลงกําเนิดเชื้อชาติหรือศาสนา สาธารณรัฐ
เคารพตอความเชื่อของทุกนิกาย” ซึ่งการบัญญัติใหความคุมครองแกพลเมืองโดยเทาเทียมกันนี้ จึง
เปนประเด็นที่อาจตีความคุมครองถึงสิทธิ และเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศได และสอดคลองกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant of Civil
and Political Rights) ที่บญ
ั ญัติในขอ 2 วา (1) รัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้แตละรัฐรับที่จะเคารพและให
ความมั่นใจแกบรรดาบุคคลทั้งปวงภายในอาณาเขตของตน และภายใตเขตอํานาจของตนในสิทธิ
ทั้งหลายที่ยอมรับแลวในกติกาฉบับนี้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาในเรื่อง เชื้อชาติ ผิว เพศ
ภาษา ศาสนา ความคิดและปฏิญญาวาดวยสิทธิในการพัฒนา (Declaration on the Rights to
Development) ขอ 6 ที่กําหนดให "(1) รัฐทั้งมวล ควรรวมมือกัน สงเสริม สนับสนุน และเสริมพลัง
ใหมีการเคารพและปฏิบัติทั่วสากลตอสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งมวลเพื่อทุกคน โดย
ไมคํานึงถึงความแตกตางทางเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา” ขณะเดียวกันก็มีความสอดคลองตอ
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) ขอ 7 ที่บัญญัติวา
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“ทุก ๆ คนตางเสมอกันในกฎหมาย และชอบที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมายโดยเทาเทียมกัน
ดวย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ” อยางไรก็ตามเฉพาะในขอ 7 ของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน เทานั้นที่อาจจะนํามาปรับใชคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศแตในขอ
อื่นๆ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของเพศชายและหญิง
เทานั้น เชน
“ขอที่ 1. มนุษยทั้งหลายเกิดมามีอิสระเสรีภาพและเทาเทียมกันทั้งศักดิ์ศรี และสิทธิทุก
คนไดรับการประสิทธิประสาทเหตุผล และมโนธรรม และควรปฏิบัติตอกันอยางฉันทพี่นอง
ขอที่ 2. บุคคลชอบที่จะมีสิทธิ และเสรีภาพประดาที่ระบุไวในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไมมี
การจําแนกความแตกตางในเรื่องใด ๆ เชน เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา…”
ซึ่งหากรัฐธรรมนูญของประเทศตางๆ บัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพใหสอดคลองกับ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ขอ 7 บุคคลรักรวมเพศจะสามารถอางสิทธิของบุคคลรักรวมเพศได แมวาไมมีการระบุคํา
วา “ความพึงพอใจทางเพศ (Sexual orientation)” ไวในรัฐธรรมนูญก็ตาม
อยางไรก็ตามขอสังเกตวา สิทธิและเสรีภาพตามแนวความคิดของประเทศฝรั่งเศสนั้น
ไมมีการแบงแยกวาเปนสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายเอกชนหรือมหาชน แตใชศัพทวา les libèrtes
publiques ที่แปลเปนภาษาไทยวาสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลายลักษณอักษรที่ไดรับการรับรองโดย
รัฐธรรมนูญ และไมมีที่ใดแปลคําดังกลาวตามตัวอักษรวาสิทธิ และเสรีภาพมหาชน ดังนั้นสิทธิ
เสรีภาพที่ไดรับการรับรอง และคุมครองตามรัฐธรรมนูญครอบคลุมไปทุกสิทธิเสรีภาพที่ปรากฏอยู
นั้นเปนสิทธิเสรีภาพเอกชนหรือมหาชน และใหเรียกในองครวมวาสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายลาย
ลักษณอักษร
4.1.1 การรับรองการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศ
สิทธิและเสรีภาพในการอยูรวมกัน (cohabitation) ของบุคคลรักรวมเพศถือเปนสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษยที่สามารถอยูรวมกันโดยกฎหมายและรัฐไมสามารถเขามาแทรกแซงได แตเปน
สิทธิสวนตัวขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองใหความคุมครองโดยมิอาจเขาไปแทรกแซงในความสัมพันธ
ดังกลาวได ในประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงไดกลาวถึงสิทธิในการใชชีวิตรวมกันเมื่อป ค.ศ.1978
วา
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“We deal with a right older than the bill of rights – older than our political parties,
older than our school than system. Marriage is a coming together for better of worse, hopefully
enduring, and intimate to the degree of being sacred. It is an association that promotes a way of
life, not causes; a harmony in living, not political faiths; a bilateral loyalty, not commercial or
social projects.”
ซึ่งแปลความไดวา “เราถือวาการใชชีวิตรวมกันของบุคคลนั้นเปนสิทธิที่เกาแกกวาสิทธิ
และเสรีภาพที่บัญญัติไวใน Bill of Right เกาแกกวาความเปนพรรคการเมืองและเกาแกกวาโรงเรียน
ของเรา การสมรสถือเปนความสัมพันธของบุคคลที่รวมกันฟนฝาอุปสรรค และตอสูปญหารวมกัน
ภายใตความสัมพันธที่มีตอกันอยางลึกซึ้ง และการสมรสจะดํารงอยูไดโดยไมตองอาศัยเหตุผลใน
การใชชีวิตรวมกัน ไมตองอาศัยความเชื่อเกี่ยวกับการเมือง เพียงแตมีความจงรักภักดีซึ่งกันและกัน
โดยไมมีวัตถุประสงคทางการคาหรือทางสังคมใดๆเขามาแทรกแซง”3 อยางไรก็ตามแมจะถือวา
สิทธิในการอยูรวมกันเปนสิทธิขั้นพื้นฐาน แตสิทธิในการอยูรวมกันในรัฐธรรมนูญไมไดบัญญัติ
รับรองไวอยางแจงชัดแตจะไปบัญญัติเอาไวในกฎหมายลําดับรองวาดวยครอบครัว การยอมใหมี
การสมรสของบุคคลรักรวมเพศยังถือเปนปญหาอยูในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ เพราะในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาความสัมพัน ธของครอบครัวเปนเรื่องที่ อยูในอํานาจของกฎหมายแหงมลรัฐ ซึ่ง
แนวโนมของกฎหมายแหงมลรัฐมีลักษณะเหมือนกันคือ รับรองความสัมพันธของคนรักระหวาง
“ชาย” และ “หญิง” ซึ่งหมายความถึง “ชายจริง” และ “หญิงแท” เทานั้น4 แมกระทั่งชายหรือหญิงที่
ได ผาตัดแปลงเพศแลว กฎหมายก็ยังไมยอมรับวาเปน “ชาย” หรือ “หญิง” และเพื่อปองกันไมให
เกิดความสับสนบางมลรัฐถึงกับหามการสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกันอยางชัดเจน เชน กฎหมาย
ของมลรัฐเท็กซัส5 เปนตน อยางไรก็ตามบุคคลรักรวมเพศตางมีความตองการใหมีกฎหมายรองรับ
การใชชีวิตรวมกัน แตความเปนไปไดของการอยูรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายของบุคคลรักรวม
เพศนั้น ยังเปนประเด็นที่ตองวิเคราะหอยางรอบคอบ และประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศหนึ่ง
3

Hayden Curry, Denis Clifford and Robin Leonard, “Creating Family: Marriage,
Domestic Partners and More”, A Legal Guide For LESBIAN AND GAY CORPLES, pp.1 – 3
4
จุมพต สายสุนทร, “ฐานะทางกฎหมายของผูรักรวมเพศ,” วารสารนิติศาสตร 2 ปที่ 13,
(2526): 62.
5
Texas Family Code Ann.tit 1, Section 1.01 (Vernon 1975).
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ที่มีการศึกษาถึงความเปนไปไดถึงการอยูรวมกันระหวางบุคลรักรวมเพศโดยมีกฎหมายรับรอง
ดังปรากฏในคําพิพากษาดังตอไปนี้
ในคดี Baker v. Nelson (Minnesota, 1971) ในคดีนี้บุคคลรักรวมเพศโตแยงวาการที่ฝาย
นิติบัญญัติของมลรัฐมินิโซตาไมบัญญัติกฎหมายใหครอบคลุมถึงการสมรสของบุคคลรักรวมเพศ
ทําใหศาลไมมีทางออก และตองยึดความหมายของคําวา “สมรส” ใหหมายถึงการใชชีวิตรวมกัน
ของผูหญิงผูชายที่ไดจดทะเบียนสมรสเทานั้น ดวยเหตุดังกลาวศาลจึงปฏิเสธสิทธิในการอยูรวมกัน
ระหวางบุคคลรักรวมเพศซึ่งมีกฎหมายรับรอง ในคดีนี้บุคคลรักรวมเพศอางวาการหามไมใหตนเขา
ทําการสมรสถือเปนการกระทําที่ขัดตอหลักความเปนธรรมตามกฎหมาย (due process of law) และ
เปนการละเมิดตอหลักความเทาเทียมตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ6
ในคดี Singer v. Hara (Washington, 1974) คดีนี้บุคคลรักรวมเพศโตแยงวาการถูก
ปฏิเสธสิทธิในการสมรสเปนการละเมิดตอบทบัญญัติวาดวยสิทธิแหงความเทาเทียมของรัฐ (the
State’s Equal Rights (ERA)) ในคดีนี้ศาลไมเห็นดวยกับเจตนารมณของกฎหมายที่ตองการจํากัดให
เพศหญิงกับเพศชายมีสิทธิและเสรีภาพในการสมรสเทานั้น แตบุคคลรักรวมเพศตองถูกจํากัดสิทธิที่
จะทําการสมรสดวยตามกฎหมายดังกลาว7
ในคดี Adams v. Howerton (Colorado, 1975) คดีนี้ประเด็นของปญหาเกิดจากบุคคลรัก
รวมเพศคูหนึ่ง ซึ่งคนหนึ่งเปนชาวอเมริกัน และอีกคนหนึ่งเปนชาวออสเตรเลียไดฟองรอง
คณะกรรมการตรวจคนเขาเมือง (the Board of Immigration) ที่ปฏิเสธคํารองขอของพลเมืองชาว
ออสเตรเลียที่เปนบุคคลรักรวมเพศซึ่งมีคนรักของตนซึ่งเปนชาวอเมริกันและเปนบุคคลรักรวมเพศ
ด ว ย บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชาวออสเตรเลี ย รายนี้ ต อ งการเข า มาพํ า นั ก กั บ คู รั ก ของตนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในฐานะคูรักชายชาวอเมริกันทั่วไป (ในคดีนี้ทั้งสองไดทําการจดทะเบียนสมรสกับ

6

291 Min: 310, 191 N. W.2d 185 (1971) appeal dismissed 409 U. S. 810 (1972).
7
11 Wash. App. 247, 522 P.2d 1187 (1974).
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เจาหนาที่ของรัฐโคโรราโด และรับการจดทะเบียนสมรสจากเจาหนาที่ของรัฐดังกลาว ทั้งนี้รัฐเคย
ใหทะเบียนสมรสแกบุคคลรักรวมเพศมาแลวอยางนอย 5 คู) ในคดีนี้ศาลตั้งคําถามวา การสมรสของ
บุคคลรักรวมเพศมีผลตามกฎหมายหรือไมในรัฐ และถามเพิ่มเติมอีกวา การสมรสของบุคคลรักรวม
เพศ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง (Immigration Act) รับรองหรือไม ซึ่งในครั้งแรกศาลพิจารณา
ความหมายของคําวา “การสมรส (spouse)” ใหมีความหมายถึง การใชชีวิตรวมกันระหวางผูชาย
ผูหญิงเทานั้น ตอมาเมื่อมีการแกไขกฎหมายดังกลาวในป ค.ศ.1965 ศาลจึงกลับคําตัดสินวากฎหมาย
ดังกลาวไดสรางความทุกขทรมาน (afflict) แกบุคคลที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศจนเปนเหตุใหบุคคล
รักรวมเพศเขาประเทศของคนรักไมได8 และในป ค.ศ.1990 บุคคลรักรวมเพศทั้งหญิง และชายได
ออกมาเรียกรองใหหนวยงานตรวจคนเขาเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกการกีดกันการเขา
เมืองของบุคคลรักรวมเพศ โดยใหปฏิบัติตามคําตัดสินของศาลในป ค.ศ.1983 แตปรากฏวา
The Immigration and Naturalization Service (INS) ซึ่งตองเปนผูปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาวไมได
ปฏิบัติตามคําสั่งศาล อยางไรก็ตามการเลือกปฏิบัติดังกลาวไมปรากฏวาเกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอรเนีย
รัฐเนวาดา รัฐไอดาโฮ รัฐมอนทานา รัฐวอชิงตัน รัฐออเรกอน รัฐอลาสกา และรัฐฮาวาย แตรัฐอื่นๆ
ของประเทศเจาหนาที่ของ INS ยังคงเลือกปฏิบัติและกีดกันไมใหบุคคลรักรวมเพศเขาประเทศ
อยางไรก็ตามกฎหมายดังกลาวขณะนี้ไดถูกแกไขและยกเลิกบทบัญญัติที่วาดวยการกีดกันการเขา
เมืองของบุคคลรักรวมเพศ9
ในคดี Corbett v. Corbett ซึ่งศาลตัดสินวาการสมรสระหวางชายกับชาย โดยที่ฝายใด
ฝายหนึ่งไดผาตัดแปลงเพศเปนหญิงเปนโมฆะโดยศาลใหเหตุผลวา แมจะมีการผาตัดแปลงเพศแลว
ก็ตาม ก็ไมทําใหผูที่เปลี่ยนอวัยวะเพศกลายเปนชายหรือหญิงไดตามนัยของกฎหมาย10
ในคดี Baehr v. Lewin (Hawaii, ongoing) ในป ค.ศ. 1993 ศาลสูงของมลรัฐฮาวายไดมี
คําสั่งใหรัฐพิสูจนถึงประโยชนสูงสุด (compelling interest) ในการกีดกันไมใหบุคคลรักรวมเพศ
8

673 F. zd 1036 (9th Cir.1982) (พระราชบัญญัติคนเขาเมืองฉบับดังกลาวไดยกเลิกการ
เขาประเทศของบุคคลรักรวมเพศแลว.
9
Hayden Curry, Denis Clifford and Robin Leonard, “Living Together and the Real
World”, A Legal Guild for LESBIAN AND GAY COUPLES, pp.2 – 29.
10
(1970) 2 All, E, R, .33.
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ไดรับใบทะเบียนสมรส (marriage license) หากรัฐพิสูจนไดถึงความเสียหาย การหามมิใหบุคคลรัก
รวมเพศสมรสกันก็จะถือวาเปนการเลือกปฏิบัติทางเพศ11 ในป ค.ศ. 1996 ศาล (State Circuit Court)
ไดตัดสินวาการหามบุคคลรักรวมเพศจดทะเบียนสมรสนั้นไมเปนการขัดตอผลประโยชนของรัฐ
อันจําเปนตองมีการปกปองคุมครอง จึงเปนเหตุใหคดีดังกลาวถูกสงไปยังศาลสูงของรัฐตอไป และ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 ไดมีการลงประชามติเรื่องการสมรสของบุคคลรักรวมเพศ ในการ
ลงประชามติครั้งนี้มีผูมาออกเสียงซึ่งมาจากรัฐฮาวาย และอาลาสกา โดยรวมกันลงประชามติให
รัฐธรรมนูญของรัฐกําหนดใหการสมรสเปนเรื่องของความสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูชายเทานั้น
และตองการใหฝายนิติบัญญัติหามการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน โดยการอางมาตราที่ 4 (Article
IV) ของรัฐธรรมนูญแหงประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งไดระบุขอความไววา
“Full faith and credit shall be given in each State to the public acts, records and
judicial proceedings of every other States” (ซึ่งแปลความเปนภาษาไทยไดวา “เมื่อความเชื่อมั่น
และความศรัทธาที่รัฐใดรัฐหนึ่งมอบใหแกประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเปนเรื่องการ
บันทึกทางทะเบียน และการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางศาล รัฐอื่นๆ ก็จะตองมีสิทธิในการ
ปฏิบัติดวย)
จากขอความดังกลาวหมายความวาถาการสมรสของบุคคลรักรวมเพศไดรับการรับรอง
ในมลรัฐฮาวาย รัฐอื่น ๆ ก็อาจจะรองขอใหรัฐตนยอมรับเรื่องดังกลาวดวย ดวยเหตุนี้รัฐ และรัฐบาล
แหงสหพันธรัฐ (Federal Government) จึงออกกฎหมายยับยั้งการแตงงานของบุคคลเพศเดียวกัน
และในปค.ศ.1996 รัฐสภา และประธานาธิบดีบิล คลินตัน ไดลงนามในกฎหมายที่เรียกวา “Defense
of Marriage Act (DOMA)” ซึ่งเปนการประกาศวารัฐไมรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
ของรัฐตางๆ อีกทั้งยังย้ําวารัฐบาลแหงสหพันธรัฐยอมรับการสมรสของบุคคลรักตางเพศเทานั้น
อยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ไดถูกโจมตีวาเปนกฎหมายที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และเปนกฎหมายที่
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย12

11

Hayden Curry, Denis Clifford and Robin Leonard, “Living Together and the Real
World”, A Legal Guild for LESBIAN AND GAY COUPLES, pp.2 – 29.
12
เอกสารของ International Gay and Lesbian Human Rights Commission ลงวันที่ 11
มิถุนายน 1998 หัวขอเรื่อง Registered Partnership Domestic Partnership and Marriage.
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เปนที่นาสั งเกตไดว า ประเด็ นการอยูรว มกันของบุ คคลรัก ร วมเพศโดยถูก ตองตาม
กฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นยังไมเปนที่ยอมรับเทาที่ควรทั้งในทัศนะของหนวยงานของรัฐ
แนวนโยบายแหงรัฐ และทัศนคติของคนในสังคมยังมองวาการสมรสควรจะเปนของผูหญิงผูชาย
เทานั้น และแมบางรัฐจะใหบุคคลรักรวมเพศจดทะเบียนสมรสไดเชนในคดี Adams v. Howerton
แตการจดทะเบียนสมรสนั้นไมมีผลในทางกฎหมายแตอยางใด
ในคดี Loving V. Virginia ศาลถือวากฎหมายวาดวยการสมรสระหวางหญิงชายตาง
เชื้อชาติของรัฐเวอรจิเนีย (Virginia’s miscegenation Law) ที่หามคนตางเชื้อชาติแตงงานกันใน
รัฐเวอรจิเนีย เปนการขัดตอรัฐธรรมนูญ เพราะกฎหมายดังกลาวไดละเมิดบทบัญญัติเรื่องการให
ความคุมครองแกประชาชนโดยเสมอภาค ศาลกลาววา “กฎหมายเหลานี้ไดกีดกันเสรีภาพแหงความ
รักซึ่งขัดตอบทบัญญัติแกไขที่ 14 (Fourteenth Amendment) เพราะเสรีภาพในการอยูรวมกันถือเปน
สิทธิสวนตัวที่สําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษยมาอยางยาวนาน ดังนั้นเสรีภาพในความรักจะตอง
ถูกกีดกันโดยการแบงแยกเชื้อชาติไมได ศาลย้ําวากฎหมายฉบับนี้ไดทําลายความเสมอภาคอันเปน
หัวใจของบทบัญญัติแกไขที่ 14 ดวยการกีดกันสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในรัฐไมใหแตงงานกับ
คนตางเชื้อชาติโดยปราศจากความเปนธรรมภายใตรัฐธรรมนูญ ซึ่งรัฐไมมีอํานาจเขาไปแทรกแซง13
เพราะพลเมืองทุกคนมีโอกาสที่จะสมรส หรือจะเลือกที่จะแตงงานกับใครก็ได” และคําพิพากษานี้
เองไดยืนยันวาบุคคลรักรวมเพศสามารถที่จะทําการสมรสได โดยบุคคลมีสิทธิที่จะเลือกอยูกับ
บุคคลที่ซึ่งมีความสัมพันธอยางลึกซึ้ง หรือใชชีวิตรวมกับใครก็ไดภายใตการรับรองของบทบัญญัติ
แกไขที่ 14 ใหอํานาจไว14
ปจจุบันประเทศที่ใหสิทธิ และเสรีภาพแกบุคคลรักรวมเพศทั้งชายและหญิงใหมีสิทธิ
และเสรีภาพในการสมรสโดยชอบตามกฎหมาย คือ ประเทศเดนมารค ประเทศนอรเวย ประเทศ
สวีเดน ประเทศไอซแลนด ซึ่งการสมรสของบุคคลรักรวมเพศในประเทศเหลานี้ไดรับการรับรอง
ตามกฎหมายที่เรียกวา “Danish Act” อยางไรก็ตามการสมรสของบุคคลรักรวมเพศในประเทศ
ดังกลาวมีขอจํากัดวาจะตองมีฝายใดฝายหนึ่งเปนพลเมืองของประเทศเหลานั้นดวย
13

Loving v. Virginia (388 U. S.1 (1967).
14
Friedmann, “Some Reflections on Status and Freedom,” ESSAYS IN
JURISPRUDENCE IN HONOR OF ROSCOE POUND, (R.Newman ed. 1962), p.156.
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สําหรับประเทศเนเธอรแลนดบุคคลรักรวมเพศสามารถทําการสมรสไดตามกฎหมายที่
เรียกวา “the Parther Registration Act” ซึ่งในกฎหมายดังกลาวใหสิทธิแกบุคคลรักรวมเพศมากที่สุด
โดยใหสิทธิในการทําพิธีสมรส ยกเวนสิทธิในการดูแลบุตรโดยธรรมของอีกฝายหนึ่งเทานั้น15
ในประเทศฝรั่งเศสยังไมมีกฎหมายรับรองสิทธิในการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศ
แตบางทองถิ่นไดใหเอกสารแสดงการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศที่เรียกวา “Certificat de
Concubinage” เพื่อนําไปใชขอสิทธิในการมีที่พักอาศัยรวมกัน การประกันสุขภาพ การขอสินเชื่อ
ธนาคาร และการไดรบั สวนลดคาธรรมเนียมในการเดินทางทุกอยาง16
ในประเทศฮังการี เมื่อป ค.ศ.1995 ศาลรัฐธรรมนูญไดตัดสินใหการอยูรวมกันของ
บุคคลรักรวมเพศใหมีสิทธิเชนเดียวกับคูรักตางเพศที่ไมไดทําการสมรส (unmarried couple) จาก
การใชชีวิตคูรวมกัน17
ในประเทศฟนแลนด คณะกรรมการที่ถูกแตงตั้งจากกระทรวงยุติธรรมกําลังเสนอราง
กฎหมายใหการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศสามารถจดทะเบียนเปน “registered partnership”
ได18
ในประเทศโปรตุ เ กสสมาชิ ก รั ฐ สภากํ า ลั ง ร า งกฎหมาย เพื่ อ ให บุ ค คลรั ก ร ว มเพศมี
สถานะการสมรส19

15

เอกสารของ International Gay and Lesbian Human Rights Commission ลงวันที่ 11
มิถุนายน 1998 หัวขอเรื่อง Registered Partnership Domestic Partnership and Marriage.
16
เรื่องเดียวกัน.
17
เรื่องเดียวกัน.
18
เรื่องเดียวกัน.
19
เรื่องเดียวกัน.
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สําหรับประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต สภาแหงชาติอาฟริกาใตไดมีมติเปนเอกฉันทให
บุคคลรักรวมเพศไดรับความเทาเทียมทางกฎหมาย รวมถึงการใหการรับรองการสมรสของบุคคล
รักรวมเพศดวย20
ในประเทศสเปน แมจะมีความพยายามที่จะใหการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศ
ไดรับการรับรองตามกฎหมาย แตรางกฎหมายการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักรวมเพศไดตกไป
ใน ค.ศ. 1997 อยางไรก็ตามไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการรัฐสภามาศึกษาในประเด็นนี้ขึ้น21 และ
ซึ่งเปนสัญญานอยางหนึ่งที่แสดงวาในประเทศสเปน รัฐเริ่มใหความสนใจในการอยูรวมกันโดย
ถูกตองตามกฎหมายของบุคคลรักรวมเพศ
ในประเทศแคนาดาเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1999 ศาลสูงแหงประเทศแคนาดาได
ตัดสินวา การใหคําจํากัดความของคําวา “คูสมรส (spouse)” ใหหมายถึง ความสัมพันธอยางใกลชิด
ของเพศตรงขามเทานั้น ถือวาเปนการไมยุติธรรมตอคูรักเพศเดียวกัน มีผูสังเกตการณกลาววา
คําพิพากษาดังกลาว สามารถผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายในประเทศแคนาดา และถือ
เปนแนวคิดใหมีการขยายขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในโลกดวยขอเท็จจริงใน
คดีเกิดขึ้นระหวาง M v. H คูรักหญิงรักหญิง คูรักคูนี้ใชชีวิตรวมกัน 12 ป และตองยุติลงเมื่อป
ค.ศ. 1992 การแยกทางกันทําให M ตองสิ้นเนื้อประดาตัว จึงเปนสาเหตุที่ทําให M ตัดสินใจยื่นรอง
ขอเงิ น สนั บ สนุน ตามกฎหมายครอบครั ว ของรั ฐ ออนทาริ โ อ คดี นี้ ถู ก ยกฟ อ งเพราะกฎหมาย
ครอบครัวไมครอบคลุมถึงความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกัน ตอมาทั้งคูไดยุติขอพิพาท ขณะที่
M ยั ง ไดนํา เรื่องข อพิ พ าทดั งกล า วไปร อ งเรีย นตอ กฎหมายของรั ฐออนทาริโ อ อีก ผลของคดี นี้
ผูพิพากษาไดตัดสินคําพิพากษาออกมาดวยคะแนนเสียง 8 ตอ 1 วากฎหมายออนทาริโอไดละเมิดกฎ
บัตรวาดวยสิทธิ และเสรีภาพของประเทศแคนาดา ค.ศ.1982 และไดสั่งใหรัฐออนทาริโอแกไข
กฎหมายครอบครัวใหรวมถึงคูรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้ศาลแยงวาคําจํากัดความคําวา “คูสมรสไมให
รวมถึงคูรักเพศเดียวกันตามกฎหมายครอบครัวนั้นจะทําใหเกิดความเขาใจผิดวาความสัมพันธของ
บุคคลรักรวมเพศไมไดรับการยอมรับ และเปนความสัมพันธที่มีคุณคานอยกวาความสัมพันธของ
บุคคลรักตางเพศ ผูพิพากษาในคดีนี้ไดเห็นตรงกันวากฎหมายของรัฐออนทาริโอไดละเมิดกฎบัตร
20

เรื่องเดียวกัน.
21
เรื่องเดียวกัน.
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วาสิทธิมมนุษยชนของพลเมืองแหงประเทศแคนาดา ค.ศ.1982 นายกเทศมนตรีแหงรัฐออนทาริโอ
ไมค ฮาริส (Mike Harris) ไดกลาววารัฐบาลของตนจะตองปฏิบัติตามคําตัดสินดังกลาว ซึ่งผู
สังเกตการณสวนใหญคาดหวังใหจังหวัดอื่นๆ และรัฐบาลของมลรัฐปฏิบัติตามคําตัดสินนี้ คํา
พิพากษาของศาลในคดีนี้เปดโอกาสใหองคกรสิทธิเกยเรียกรองสิทธิและเสรีภาพของกลุมมากขึ้น
ขณะที่กลุมอนุรักษนิยม ไดปฏิเสธและวิจารณกันกวางขวางวาคําตัดสินของศาลจะทําใหเกิดความ
เสื่อมทางศีลธรรมแกประชาชน22
4.1.2 สิทธิประโยชนที่บุคคลรักรวมเพศควรไดรับ
4.1.2.1 สิทธิทางดานภาษี
ถือเปนสิทธิประการหนึ่งที่คูสมรสชายหญิงจะไดรับอันเนื่องจากความเปนสามี
ภรรยาที่กฎหมายรับรอง สิทธิทางดานภาษีที่คูสมรสไดรับตามกฎหมายนั้น เชน สิทธิไดรับการ
ลดหย อนภาษีบุคคลธรรมดาซึ่งกฎหมายกําหนดใหนํารายได ของคูสมรสมารวมกันและหักค า
ลดหยอนภาษีในอัตราภาษีที่มากกวาบุคคลที่ยังไมไดทําการสมรส หรือการไดสิทธิลดหยอนทาง
อากรจากการรับโอนทรัพยสินของคูสมรสไมวาจะเปนการใหโดยเสนหา หรือการโอนทางมรดก
ประเทศเบลเยี่ยมเปนประเทศหนึ่งที่เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ และไดบัญญัติกฎหมายวาดวยภาษี
มรดก ค.ศ.1998 (Inheritance Tax Act) ขึ้นมาเพื่อลดหยอนภาระภาษีของบุคคลรักรวมเพศเมื่อคูรัก
ของตนเสียชีวิตและไดมอบทรัพยสินใหแกตนในฐานะคูรัก โดยคูของบุคคลรักรวมเพศจะเสียภาษี
มรดกในอัตราที่ต่ํากวาบุคคลทั่วไป กลาวคือ คูของบุคคลรักรวมเพศจะเสียภาษีเพียง 10 เปอรเซ็นต
ของมูลคาทรัพยมรดกที่ไดรับมาจากคูรัก ขณะที่บุคคลอื่นๆ ตองเสียภาษีมรดกถึง 45 เปอรเซ็นต
ตามกฎหมายดังกลาว อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับคูสมรสชายหญิง คูสมรสชายหญิงจายภาษี
มรดกเพียง 2 เปอรเซ็นตเทานั้น23 อยางไรก็ตามเปนที่สังเกตไดวาไมมีประเทศใดที่ไดบัญญัติ
กฎหมายลดหยอนภาษีรายไดบุคคลธรรมดาของคูรักรวมเพศไว ทั้งนี้เพราะการอยูรวมกันของ
บุคคลรักรวมเพศตามกฎหมายครอบครัวไมไดใหการรับรองการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศใน
ฐานะ “คูสมรส” ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ไมไดบัญญัติรับรอง
22

“Canadian Supreme Court Rules in Favour of Gay Right,” May 99, 1993 – 1998
Microsoft Corporation.
23
เอกสารจาก IGLHRC FACT SHEET หัวขอ Registered Partnership, Domestic
Partnership, and Marriage, วันที่ 11/6/98.
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สิทธิและเสรีภาพในทางเลือกเรื่องเพศไวเชนกัน ดังนั้นกฎหมายทางดานภาษีซึ่งเปนกฎหมายลําดับ
รองจึงไมอาจจะบัญญัติรับรองสิทธิดังกลาวซึ่งเปนการขัดแยงกับกฎหมายสูงสุดของประเทศได
4.1.2.2 เงินสงเคราะหและสวัสดิการอันจําเปนทางเศรษฐกิจ
ความจําเปนทางเศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งที่รัฐตองหาทางชวยเหลือและตองแบงเบา
ภาระแก บุคคลที่ใ ช ชีวิตรวมกัน สําหรับคูสมรสของชายหญิงนั้นกฎหมายเกื อบทุ กประเทศได
บัญญัติใหสิทธิประโยชนจากการอยูรวมกันไวอยางชัดเจน เชน สิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี หรือ
จายคารักษาพยาบาลในราคาที่ถูก สิทธิในการรับเงินชวยเหลือจากรัฐเมื่อคูสมรสฝายใดฝายหนึ่ง
เสียชีวิต หรือ การไดรับสิทธิในการเดินทางเปนพิเศษหรือไมตองเสียคาธรรมเนียมจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน เปนตน ขณะที่สิทธิประโยชนอันจําเปนทางเศรษฐกิจเชนนี้ยังเปนประเด็นที่หลายๆ
ประเทศยังไตรตรองและยังไมมีนโยบายอะไรออกมาที่จะใหความชวยเหลือแกการใชชีวิตคูของ
บุคคลรักรวมเพศ ทั้งที่ประเด็นดังกลาวทุกๆ ฝายจะตองใหความสนใจและเขาใจกับความเปนจริงวา
คู รั ก ร ว มเพศมี ค วามต อ งการความช ว ยเหลื อ ทั้ ง จากภาครั ฐ และภาคเอกชน ไม ว า จะเป น ด า น
สุขอนามัย ที่อยูอาศัย และความตองการพื้นฐานอันจําเปนในการดํารงชีวิตเชนเดียวกับคูสมรสชาย
หญิง อยางไรก็ตามในความเห็นของผูวิจัยคงเปนการยากที่บุคคลรักรวมเพศจะไดรับสิทธิและความ
ชวยเหลือ ดังกลาวเพราะเนื่องจากกฎหมายตางๆ ไดถือความหมายของคําวา “คูสมรส” ใหมี
ความหมายเพียง “ผูหญิงและผูชาย” ที่ตกลงใชชีวิตคูดวยกันและไดจดทะเบียนถูกตองตาม
กฎหมาย” ตอไปนี้คือขอเท็จจริงที่บุคคลรักรวมเพศหญิงรายหนึ่งไดรองขอตอศาลแหงสหภาพ
ยุโรปวาบริษัทรถไฟแหง สหราชอาณาจักร (British Railway Company) ซึ่งเปนนายจางของบุคคล
รักรวมเพศหญิงไดปฏิเสธใหคูรักของตนซึ่งเปนผูหญิงดวยกันมีสิทธิในการเดินทางโดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม ทั้งที่บริษัทฯมีนโยบายใหสวัสดิการดังกลาวแกคูรักชายหญิงที่ฝายใดฝายหนึ่งเปน
พนั ก งานของบริษั ทฯแมจ ะไม ไ ด ทํา การสมรสก็ ต าม บุ ค คลรัก ร ว มเพศหญิ ง รายนี้ รอ งเรี ย นว า
นโยบายดังกลาวถือเปนการเลือกปฏิบัติทางเพศและเปนการปฏิเสธสิทธิที่คูรักคนหนึ่งควรจะไดรับ
อยางไรก็ตามแมคดีนี้ศาลจะ ตัดสินใหบริษัทฯตองปฏิบัติตามคํารองขอของบุคคลรักรวมเพศหญิง
รายนี้ แตศาลมีความเห็นวาคดีนี้ไมใชเปนการกีดกันทางเพศ อยางไรก็ตาม ประเทศในกลุมสหภาพ
ยุโรปตางไดรับความคุมครองตอการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความพึงพอใจทางเพศสวนตัวของ
บุคคล (Sexual Orientation) ตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 (The Treaty of Amsterdam
(1997)) ดวย ในประเทศอาฟริกาใตประเด็นในเรื่องการเลือกปฏิบัติตอบุคคลรักรวมเพศเกิดขึ้นเมื่อ
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สหพันธแหงชาติเพื่อความเทาเทียมของบุคคลรักรวมเพศ (the National Coalition for Gay and
Lesbian Equality (NCGLE)) ไดทําขอตกลงกับการเคหะ (the Department of Home Affairs) เมื่อ
วันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ.1997 เพื่อใหบุคคลรักรวมเพศมีสิทธิอาศัยอยูในบานของการเคหะ ตอมาใน
เดือนธันวาคม ค.ศ.1997 การเคหะไมยอมปฏิบัติตามสัญญาดวยการปฏิเสธบุคคลรักรวมเพศ 10 คูที่
ตองการเขาพักในบานของโครงการการเคหะตามที่ไดตกลงกัน โดยการเคหะไดอางมาตรา 25 ของ
กฎหมายควบคุมชาวตางชาติ (the Aliens Control Act) มาเปนเหตุในการปฏิเสธ ทั้งที่กฎหมาย
ดัง กล า วมี เ ป า หมายเพื่อ ควบคุ มการถื อครองอสั ง หาริม ทรัพ ยข องชาวต า งชาติเ ท านั้น ด ว ยเหตุ
ดังกลาวสมาพันธแหงชาติฯจึงไดยื่นเรื่องรองเรียนตอศาลสูงโดยอางวากฎหมายดังกลาวขัดตอ
รัฐธรรมนูญและรองขอใหการเคหะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว24
และเป น ที่ น า สั ง เกตว า ขณะนี้ มี ห ลายประเทศในโลกเริ่ ม ให ค วามสนใจใน
สวัสดิการแกบุคคลรักรวมเพศ เชน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐฮาวายมีกฎหมายบัญญัติใหบุคคลรักรวมเพศที่ใชชีวิต
คู รว มกับ บุ คคลรั ก ร ว มเพศอีก คนหนึ่ งมีสิทธิ ไ ดรับ เงิ น ชว ยเหลื อ และไดรับ สวัสดิก ารจากการ
รักษาพยาบาล หากคูรักของตนฝายใดฝายหนึ่งเปนลูกจางของรัฐ ทั้งนี้รัฐไมคํานึงวาคูรักจะตองเปน
บุคคลรักตางเพศเทานั้น ขณะเดียวกันในรัฐออเรกอน บุคคลรักรวมเพศซึ่งเปนลูกจางของรัฐและมี
คูรักเปนบุคคลรักรวมเพศซึ่งอาศัยอยูในรัฐเดียวกัน บุคคลดังกลาวจะมีสิทธิไดรับสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาลจากรัฐดวย25
ประเทศนิวซีแลนด กฎหมายแรงงานไดแกไขใหบุคคลรักรวมเพศมีสิทธิลาเพื่อไป
ดูแลคูรักของตนภายใตบทบัญญัติที่กฎหมายแรงงาน ค.ศ. 1998 (Labor Law (1998)) ใหการรับรอง
ไว26

24

เอกสารของ International Gay and Lesbian Human Rights Commission ลงวันที่ 11
มิถุนายน 1998 หัวขอเรื่อง Registered Partnership Domestic Partnership and Marriage.
25
เรื่องเดียวกัน
26
เรื่องเดียวกัน.
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ประเทศอิสราเอล ศาลสูงไดตัดสินใหสายการบิน EIAI จะตองใหสิทธิแกคูรักตาง
เพศที่ไมไดทําการสมรสและคูรักรวมเพศซึ่งเปนลูกจางของสายการบินตามมาตรา 2a ของกฎหมาย
วาดวยความเสมอภาคจากการทํางานของประเทศอิสราเอล (Israel’s Equal Employment
Opportunities Law) ซึ่งไดแกไขขึ้นในป ค.ศ.1992 กฎหมายฉบับนี้ไดระบุหา มนายจางกีดกันหรือ
เลือกปฏิบัติตอลูกจางเพราะความพอใจทางเพศสวนตัวของเขา มากไปกวานั้นศาลไดตัดสินให
กองทัพแหงประเทศอิสราเอลตองใหเงินชวยเหลือแกคนรักของบุคคลรักรวมเพศที่คนรักของตน
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที27่
ประเทศอาเจนตินา บุคคลรักรวมเพศชายและหญิงสามารถรองขอเงินชวยเหลือ
จากรัฐ ตามกฎหมายวาดวยเงินสงเคราะห ค.ศ.1997 (Pension (1997)) เมื่อคนรักของตนเสียชีวิต
ขณะที่กฎหมายวาดวยเงินสวัสดิการการแพทย (Medical Benefits (1998)) ซึ่งบัญญัติใหรายการดูแล
สุขภาพแกผูมีอาชีพครูและพนักงานบนเครื่องบินตลอดจนคนรักของบุคคลดังกลาวที่เปนรักรวม
เพศดวย และในจังหวัดเมนโดซา (Mendoza) ศาลไดตัดสินใหคูรักเพศเดียวกันมีสิทธิไดรับ
สวัสดิการดานสุขภาพตามกฎหมายดังกลาว28
4.1.2.3 สิทธิในการรับมรดก
ในประเทศบราซิล ศาลสูงแหงประเทศบราซิลไดตัดสินใหบุคคลรักรวมเพศมี
สิทธิไดรับทรัพยสิน ในประเทศสเปน ในจังหวัดคาตาโลเนีย (Catalonia) โดยมีกฎหมายใหสิทธิใน
การรับมรดกและรับเงินเบี้ยหวัดจากการเปนลูกจางของรัฐบาลแกบุคคลรักรวมเพศ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในรัฐฮาวาย บุคคลรักรวมเพศมีสิทธิเปนผูไดรับมรดก รวมถึงสิทธิในการฟองรอง
สิทธิประโยชนจากการเสียชีวิตของคนรักซึ่งเปนลูจางของรัฐบาลจากรัฐบาล ขณะที่ในประเทศ
ฝรั่งเศสใหบุคคลที่มีความสัมพันธตอเพศเดียวกันมีสิทธิในการรับมรดก ซึ่งเปนนาเสียดายวาราง
กฎหมายฉบับดังกลาวไดตกไปในเดื อนตุลาคม ป 1998 ขณะนี้กํ าลังมีความพยายามที่จะเสนอ
กฎหมายดังกลาวเขาไปใหม

27

เรื่องเดียวกัน.
28
เรื่องเดียวกัน.
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4.1.2.4 สิทธิในการอุปการะบุตร
ประเด็นในการใหสิทธิและเสรีภาพแกบุคคลรักรวมเพศในการเปนผูอุปการะบุตร
นั้น เปนประเด็นที่ยังมีการถกเถียงกันอยางมาก เพราะเนื่องจากคํานิยามของคําวา “ครอบครัว” นั้น
จะตองประกอบไปดวยความรัก ความมั่นคงทั้งสภาพจิตใจและเศรษฐกิจของผูหญิงผูชาย ซึ่งทํา
หนาที่เปนพอแมและบุตร แตบุคคลรักรวมเพศไมมีคุณสมบัติดังกลาว ทั้งนี้มีประเด็นใหพิจารณาวา
ชีวิตของเด็กไมไดขึ้นอยูกับกฎเกณฑทางกฎหมายเพียงอยางเดียว ดังนั้นแนวความคิดของการเปน
พอแมคนที่สองในตางประเทศจึงเริ่มนํามาปรับใชเพื่อใหบุคคลรักรวมเพศชายมีโอกาสในการเปน
ผูรับอุปการะบุตรของตัวเอง หรือบุตรบุญธรรมโดยใหพิจารณาผลประโยชนสูงสุดของเด็กเปนที่ตั้ง
ขณะนั้นศาลและฝายนิติบัญญัติกําลังพิจารณาถึงแนวทางขยายความหมายของคําวา “บิดามารดา”
โดยใหหมายถึง “บิดามารดาตามกฎหมาย” หรือ “บิดามารดาที่บุตรยอมรับ” ประเด็นนี้ผูวิจัยจําเปน
ที่จะตองทิ้งไวใหมีผูศึกษาตอไป อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาหากบุคคลรักรวมเพศมีสิทธิในการ
สมรส บุคคลรักรวมเพศก็ควรมีสิทธิในการเปนผูอุปการะบุตรของตนเองและบุตรบุญธรรมดวย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลรักรวมเพศ นอกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑของ
รัฐธรรมนูญแลวประเทศในสหภาพยุโรปไดใชบรรทัดฐานสองประการเปนเกณฑในการทําคํา
ตั ด สิ น ด ว ยเกณฑ แ รกก็ คื อ กฎเกณฑ แ ห ง กฎหมายภายใน กล า วคื อ ศาลใช ก ฎหมายภายใน
ประกอบการทําความเห็นหรือคําตัดสิน เกณฑอันที่สอง คือ กฎเกณฑแหงกฎหมายระหวางประเทศ
กลาวคือ ใชกฎหมายระหวางประเทศมาประกอบการทําความเห็นหรือคําตัดสิน เชน สนธิสัญญาวา
ดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหภาพยุโรป (La Convention Europeenne des droits de l’homme) เปนตน

4.2 สิทธิและเสรีภาพของบุคคลเพศที่สามตามกฎหมายภายใน
ประเทศในกลุม สหภาพยุ โ รป เชน ประเทศฝรั่ง เศสบุ คคลรั ก ร ว มเพศจะได รับ การ
คุมครองในเรื่องชีวิตสวนบุคคลตามกฎหมายแพงและสามารถฟองรองตอศาลแพงและศาลอาญาได
ไมวาจะเปนการลวงละเมิดทั้งทางรางกายและจิตใจ
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4.2.1 การเคารพตอชีวิตสวนบุคคล
ในประเทศฝรั่งเศสสิทธิในการฟองรองทางแพงและทางอาญาไดรับการนิยามโดยคํา
ตัดสินของศาลเพราะไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรกลาวถึงเรื่องดังกลาวไวโดยเฉพาะ ตอมาไดมี
รัฐบัญญัติลงวันที่ 1 กรกฎาคม 1970 บัญญัติวา “บุคคลแตละคนมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพชีวิต
สวนบุคคล ศาลสามารถกําหนดใหชดใชความเสียหายตามที่ไดรับโดยปราศจากอคติและสามารถ
กําหนดมาตรการยึดทรัพย การถอนสิทธิ มาตรการอื่นๆไดและสามารถขัดขวางหรือหยุดการกระทํา
ที่ประทุษรายตอความเปนอยูของชีวิตสวนบุคคล”
จากบทบัญญัติดังกลาวสามารถตีความขยายใหคุมครองและรับรองถึงประเด็นเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพในทางเลือกเรื่องเพศ กลาวคือโดยหลักการแลวปจเจกชนนั้นจะตองไมถูกแทรกแซงไม
วาผูชายหรือผูหญิงเพราะความพึงพอใจทางเพศที่แตกตางจากผูอื่น (L’orientation sexuelle) จากฝาย
การปกครองและกฎหมาย ดังเห็นไดจากสิทธิของบุคคลรักรวมเพศที่จะคัดคานตอการแทรกแซงที่
ไมพึงปรารถนาตอชีวิตความเปนอยูของบุคคลภายนอก เชน หนังสือพิมพ ไดเปดเผยเรื่องราวชีวิต
ทางเพศของบุคคลโดยไมไดรับการยินยอมจากบุคคลนั้น ซึ่งกรณีดังกลาวผูพิพากษาศาลแพงของ
ฝรั่งเศสตัดสินใหผูเสียหายไดรับชดใชคาเสียหายจากการถูกละเมิดในชีวิตสวนตัวโดยการเปดเผย
รสนิ ย มทางเพศของตน หรื อ กรณี ที่ นิ ต ยสารฉบั บ หนึ่ ง ได เ ป ด เผยว า บุ ค คลคนหนึ่ ง เป น บุ ค คล
รักรวมเพศไดอาศัยอยูกับบุคคลเพศเดียวกันมาเปนเวลาหลายป คดีนี้ศาลตัดสินใหผูทําการละเมิด
ตองเสียคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 30,000 ฟรังส29 อีกกรณีหนึ่งคือ นักเขียนผูหนึ่งไดเขียนหนังสือ
เลาเรื่องความเปนรักรวมเพศของตนเองกับคูของตน ปรากฏวาคูของนักเขียนดังกลาวไดฟองรองตอ
ศาลวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทบตอชีวิตความเปนอยูสวนบุคคลของตนเพราะตนไมไดให
ความยินยอมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว ศาลตัดสินใหนักเขียนชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยเปน
จํานวนเงิน 80,000 ฟรังส30

29

TGI.,Paris, 8 Juan 1994, Jurisdata 046058. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,
“สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543): 75.
30
TGI.,Oarus, 22 Novamber 1995, Jurisdata 048966.
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โดยหลักการแลวทุกคนมีสิทธิที่จะคัดคานการเผยแพรรูปถายของตนโดยปราศจากการ
ยินยอม บุคคลรักรวมเพศถือวาเปนบุคคลเฉกเชนคนทั่วๆไปที่มีสิทธิดังกลาว ดังตัวอยางที่ศาล
อุทธรณของ Aix en province ไดตัดสินในป ค.ศ.1982 วาการถายภาพการเตนรําของบุคคลรักรวม
เพศโดยหนวยงานที่จัดงานดังกลาวถือวาเปนการประทุษรายตอสิทธิสวนตัวของบุคคลโดยไมไดรบั
ความยินยอมใหถายรูป ศาลตัดสินวาคดีนี้ไดสรางความเสียหายเกิดขึ้นจากการเปดเผยรูปภาพ
กลาวคือ ทําใหผูคนรอบขางผูเสียหายเขาใจวาผูเสียหายเปนบุคคลรักรวมเพศได อีกกรณีที่คลายคลึง
กันก็คือ ศาลอุทธรณ Paris ไดตัดสินในป 1987 วาการพิมพเผยแพรรูปภาพของผูเสียหายลงใน
นิตยสารสําหรับบุคคลรักรวมเพศเพื่อแสดงใหเห็นถึงเรื่องราวของบุคคลรักรวมเพศภายใตธงชาติ
ตางๆโดยปราศจากการยิ นยอมของผูเสียหาย ถือไดวาเปน การกระทําที่ก ระทบตอสิทธิในการ
ถายภาพของผูอื่น คดีนี้ศาลไดตัดสินใหสํานักพิมพยกเลิกการพิมพเผยแพรภาพหนาปกของนิตยสาร
ดังกลาวที่มีภาพของผูเสียหายอยูและใหชดใชคาเสียหายพรอมทั้งดอกเบี้ยเปนจํานวนเงิน 40,000
ฟรังส และจากขอ เท็จ จริงดั ง กล า วจะเห็น ได ว า ในทางแพ งนั้น ผูที่ ไ ดรับความเสีย หายสามารถ
ฟองรองตอศาลแพงได ขณะที่ทางอาญา มาตรา 226-1 ของประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศสกําหนด
วาการเปดเผยหรือการแพรภาพของบุคคลในที่รโหฐานโดยไมไดรับความยินยอมมีโทษจําคุกหนึ่ง
ปและคาปรับ 300,000 ฟรังส
ถาสังเกตดูจะเห็นไดวาจุดประสงคของกฎหมายฝรั่งเศสนั้นตองการมุงคุมครองสิทธิ
สวนบุคคลเปนประเด็นหลัก แตในเรื่องเสรีภาพในเรื่องเพศนั้นเปนผลจากการปกปองและคุมครอง
ตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล อยางไรก็ตามเสรีภาพในเรื่องเพศนั้นก็มีขอจํากัดเพราะการกระทํา
บางอยางที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนั้นอาจกอใหเกิดความรับผิดไดทั้งทางแพงและทางอาญาเชนกัน
ในทางกฎหมายอาญาของฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องรักรวมเพศนั้นดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลง
ไปมาโดยตลอดเชนในป 1942 เมื่อรัฐบาล Vichy ไดตรารัฐบัญญัติลงวันที่ 6 สิงหาคม 1942 วา
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิดซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต 6 เดือนจนกระทั่งถึง 3 ปและมีคาปรับดวย
ขณะที่ ใ นป 1980
ฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ เ ชื่ อ ว า ควรจะเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ พื่ อ ให ค วามยิ น ยอมต อ
ความสัมพันธแบบรักรวมเพศระหวางผูเยาวดวย ตามมาตรา 331 แหงกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติวา
“ทุกรูปแบบของความสัมพันธแบบรักรวมเพศถือเปนการกระทําสกปรกและผิดธรรมชาติ ซึ่งถือ
เปนการละเมิดตอกฎหมาย” อยางไรก็ตามบทบัญญัติดังกลาวนั้นเปนการลงโทษตอการกระทําแบบ
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รักรวมเพศของคูรักรวมเพศที่เปนผูเยาวดวยกันและบุคคลที่บรรลุนิติภาวะกับผูเยาวที่มีอายุนอยกวา
18 ปเทานั้น ในขณะที่การมีเพศสัมพันธตามปกติระหวางผูเยาวดวยกันเองหรือบุคคลที่บรรลุนิติ
ภาวะกับผูเยาว ซึ่งมีอายุสูงกวา 18 ปขึ้นไปไมถือวาเปนความผิด31 ตอมาในป 1981 บทบัญญัติ
ดังกลาวไดรับการวิพากษวิจารณโดยสมาชิกรัฐสภาเปนอยางมากและไดมีการยกเลิกตอมาภายหลัง
อนึ่งมีขอสังเกตวามีหลายประเทศที่ไดกําหนดอายุขั้นต่ําที่ยินยอมใหบุคคลรักรวมเพศสามารถมี
เพศสัมพันธตอกันได เชน ในประเทศแอฟริกา กําหนดอายุขั้นต่ําที่บุคคลรักรวมเพศสามารถมี
เพศสัมพันธตอกันไดโดยไมมีความผิด คืออายุไมต่ํากวา 19 ป ในประเทศแคนาดากําหนดอายุไมต่ํา
กวา 18 ป ในประเทศออสเตรเลียในรัฐนิวเซาทเวลส อนุญาตใหพวกรักรวมเพศมีเพศสัมพันธได
ตั้งแตอายุไมต่ํากวา 18 ป ในเซาทออสเตรเลียตั้งแตอายุไมต่ํากวา 17 ป ในรัฐวิคตอเรียอายุไมต่ํากวา
19 ป แตใน ควีนสแลนด เวสเทอรน ออสเตรเลีย นอรธเทิรน เทอรทอรี่ และทาสมาเนีย ถือวา
ความสัมพันธทางเพศของบุคคลไมวาอายุเทาใดเปนความผิดทั้งนั้น32
4.2.2 การเคารพตอความเปนอยูของบุคคล
ไมมีบุคคลใดที่จะเขามากร้ํากรายหรือรุกล้ําสภาพความเปนอยูของผูหนึ่งผูใดได และ
บุคคลมีสิทธิที่จะปองกันตนเองเมื่อเนื้อตัวรางกายและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของตนถูกกระทํา
หรือลวงละเมิดโดยผูอื่น ซึ่งหลักเกณฑนี้ใหขยายความรวมถึงสิทธิในการปองกันตัวของบุคคลรัก
รวมเพศดวย สิทธิดังกลาวถือเปนสิทธิที่จะหามมิใหมีการประทุษรายทางเพศตอเนื้อตัวรางกายและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังเห็นไดจากบทบัญญัติตามกฎหมายอาญาของประเทศฝรั่งเศสที่หามมิให
มีบุคคลที่บรรลุนิติภาวะประทุษรายทางเพศตอผูเยาวที่มีอายุตั้งแต 15 ป หากการกระทําดังกลาว
เกิดขึ้น ผูกระทําจะถูกลงโทษจําคุก 2 ป และปรับ 200,000 ฟรังส หากบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
ดังกลาวมีอํานาจปกครองผูเยาวดวย หากไดกระทําตอผูเยาวที่มีอายุมากกวา 15 ปขึ้นไป ผูกระทําก็
จะไดรับโทษจําคุก 2 ปและปรับ 200,000 ฟรังส บทบัญญัติขางตนใชกับกรณีทั่วๆไปซึ่งมิได
รวมถึงกรณีบุคคลรักรวมเพศ จนกระทั่งถึงป 1980 การขมขืนผูชายไมปรากฏวามีการลงโทษใดๆ
31

อายุของความยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธกันแตกตางกันไป เชนในป 1980 การมี
เพศสัมพันธตามปกตินั้นกฎหมายกําหนดวา 15 ปบริบูรณ แตการมีเพศสัมพันธแบบรกรวมเพศนั้น
ตองมีอายุ 18 ปบริบูรณ
32
ชลลดา ทองทวี, ความผิดปกติทางเพศ “ทอม เลดี้ และเกย: สเตปานี นอริส และ เอม
มารด” ความผิดปกติทางเพศ (กรุงเทพ: สํานักพิมพแมน้ํา, 2533), หนา 371-385.
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เพราะเหตุ ที่วาการใหคํานิยามคําวา “ขมขืน” นั้นหมายถึงเปนการกระทําที่ผูชายกระทําตอผูหญิง
โดยมีการรวมเพศตามธรรมชาติจนกระทั่งมีการสอดใสอวัยวะเพศชายเขาไปในอวัยวะเพศหญิง
และในปเดียวกันไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติวา การกระทําทางเพศตอบุคคลอื่น
ดวยความรุนแรง บังคับและทําใหกลัวนั้นเรียกวา “การขมขืน” ตอมามีการเพิ่มการคุกคามทางเพศ
เขาไปดวย โดยผูกระทําจะไดรับโทษจําคุกเปนเวลา 15 ป และถาปรากฏวาบุคคลที่เสียหายมี
อายุต่ํากวา 15 ป ผูกระทําก็จะไดรับโทษจําคุกเปนเวลา 20 ป ดังนั้นการขมขืนผูชายก็เปน
ความผิดไดตามกฎหมายอาญาและสามารถขยายความตอไปไดในกรณีถาเกิดเหตุการณดังกลาวกับ
บุคคลรักรวมเพศดวย
ตามกฎหมายอาญาฉบับเกาของประเทศฝรั่งเศสนั้นไดยับยั้งการพิมพเผยแพรไมวาจะ
เปนการสื่อภาพยนตหรือสื่อสิ่งพิมพ แตไมรวมไปถึงสื่อทางอิเลคโทรนิคตางๆ ตามกฎหมายอาญา
ฉบับปจจุบันมาตรา 227-23 ไดขยายความกวางวา การแพรภาพ สงภาพ หรือบันทึกภาพของผูเยาว
ซึ่งสอไปในทางลามกอนาจาร ผูกระทําการดังกลาวจะไดรับโทษจําคุก 1 ป และปรับ 300,000
ฟรังส และถาปรากฏวาเปนการแพรภาพผูเยาวที่มีอายุต่ํากวาตั้งแต 15 ปลงไป ผูกระทําการดังกลาว
จะไดรับโทษจําคุก 3 ป และปรับ 500,000 ฟรังส และในมาตรา 227-24 บัญญัติวาการประดิษฐ
การสง หรือการแพรภาพดวยวิธีการใดๆที่เปนการสนับสนุนกอใหเกิดความรุนแรง หรือลามก
อนาจาร หรือโดยสภาพแลวเปนการกระทําประทุษรายอยางรายแรงตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ผูกระทําดังกลาวจะไดรับโทษจําคุก 3 ปและปรับ 500,000 ฟรังส เพราะวาการกระทําดังกลาวอาจ
ทําใหผูเยาวเห็นและเลียนแบบภายหลัง
มีบทบัญญัติมาตรา 222-32 บัญญัติวาการแสดงออกทางเพศอยางเปดเผยจนทําใหผูอื่น
เห็นซึ่งการกระทําดังกลาวนั้นในที่สาธารณะ การกระทําดังกลาวถือเปนความผิด อยางไรก็ดีเงือ่ นไข
ดังกลาวดูเหมือนจะเปนการยากที่จะบงชี้ไปวาแคไหน ขนาดไหนถึงถือวาเขาขายในเรื่องดังกลาว
และสามารถเอาผิดได ในป 1978 ศาลไดตัดสินวา บุคคลรักรวมเพศสองคนที่มีเพศสัมพันธใน
สถานที่อบตัวมีความผิดดังกลาว คูกรณีโตแยงตอศาลวาสถานที่อบตัวนั้นไมเรียกวาเปนสถานที่
สาธารณะ ดังนั้นการมีเพศสัมพันธในสถานที่ดังกลาวจึงไมมีความผิด ศาลตัดสินวาสถานที่อบตัวที่
อางถึงนั้นไมอาจพิจารณาไดวา เปนสถานที่สวนบุคคลเพราะไมวาใครก็สามารถเขาไปใชบริการได
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นอกจากนั้นผูที่เขาไปใชบริการในสถานที่ดังกลาวก็ไมจําเปนตองมีความตองการเพื่อวัตถุประสงค
ของการมีเพศสัมพันธดวย ดังนั้นบุคคลรักรวมเพศทั้งสองคนจึงมีความผิด33
นอกจากนี้ บุ ค คลรั ก ร ว มเพศยั ง มี สิ ท ธิ ฟ อ งร อ งต อ ศาลได ใ นกรณี ที่ ต นเองถู ก หมิ่ น
ประมาทตามรัฐบัญญัติลงวันที่ 29 กรกฎาคม 1881 เชน ไดรับการหมิ่นประมาทวา “นาย X เปนตุด
ที่สกปรก” นาย X สามารถฟองรองตอศาลโดยเลือกวาจะฟองรองคดีดังกลาวทางแพงหรือทาง
อาญา ในป 1982 ศาลอุทธรณแหงเมืองปารีสไดตัดสินวานิตยสารกีฬาฉบับหนึ่งไดพิมพประกาศ
โฆษณาเล็กๆ ของบุคคลหนึ่งโดยเพิ่มเติมคําวิพากษวิจารณวาบุคคลนั้นมีขาวลือในเรื่องรักรวมเพศ
การกระทําดังกลาวของนิตยสารฉบับนี้เปนการกระทําความผิดหมิ่นประมาท ศาลไดพิพากษาและ
ตัดสินใหผูเขียนและผูจัดการของนิตยสารฉบับดังกลาวจายเงินจํานวน240,000ฟรังส พรอมดอกเบี้ย
แกผูเสียหาย34
แตกระนั้นการฟองรองวามีการหมิ่นประมาทนั้นอาจจะถูกศาลปฏิเสธไมรับฟองไดตาม
เหตุผลทางกระบวนการพิจารณา เชน มีพระรูปหนึ่งไดประกาศตอหนาที่ชุมชนวา “ผมเคารพบุคคล
รั ก ร ว มเพศเปรี ย บเสมื อ นดั ง เป น คนพิ ก าร แต ถ า พวกบุ ค คลรั ก ร ว มเพศดั ง กล า วต อ งการที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงความพิการของเขาแลว ผมตองกลาววาผมไมสามารถรับได…” คําดังกลาวได
กอใหเกิดความเคลื่อนไหวในกลุมบุคคลรักรวมเพศ รวมถึงสมาคมบุคคลรักรวมเพศตางๆ ดวย
ดวยการฟองรองตอศาลวาเปนการหมิ่นประมาท ศาลแหงเมือง Strasbourg และศาลอุทธรณแหง
เมือง Colmar ไดปฏิเสธไมรับฟอง เพราะสมาคมของบุคคลรักรวมเพศไมไดกลาววาตนเปนบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ไดรับความเสียหายจากการหมิ่นประมาทดังกลาว และอีกประการหนึ่งก็คือ คํา
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M. Mairee, L’homosexualite, cause de repression penale, Les Petitas Affiches, 10
Aout 1994, p.36 et s. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย
ของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม สิงหาคม 2543): 78.
34
CA., Paris, 25 November 1982, Jurisdata 027668. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธ
นาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมาย
ฝรั่งเศส”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543): 79.
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กลาวของพระรูปนั้นเปนการกลาวทั่วไปไมไดเฉพาะเจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุม
บุคคลกลุมใด ศาลจึงปฏิเสธไมรับฟอง

4.3 สิทธิเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศตามกฎหมายระหวางประเทศ
เสรี ภ าพส ว นบุ คคลถือไดว า เปนเสรีภ าพขั้ น พื้นฐานที่ ก ฎหมายต องการรั บรองและ
คุมครองดังเห็นไดจาก La Convention Europèenne des droits de l’homme ที่ไดรับประกันและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองจากการแทรกแซงของอํานาจรัฐ ดังปรากฏขอความในมาตรา
8 ของสนธิสัญญาดังกลาววา
“1. บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการเคารพในชีวิตสวนบุคคลและชีวิตครอบครัวในที่
อยูอาศัยและในการติดตอสื่อสาร
2. และจะไมมีการแทรกแซงจากการใชอํานาจรัฐในการใชสิทธิดังกลาวยกเวนการ
แทรกแซงดั ง กล า วนั้ น เป น การแทรกแซงโดยอาศั ย อํ า นาจแห ง กฎหมายและประกอบไปด ว ย
มาตรการที่จําเปนตอความมั่นคงของชาติตอเสถียรภาพของสาธารณะตอความเปนอยูทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตอการปองกันและปกปองการกระทําผิดทางอาญาตอการปองกันทางสุขภาพหรือทาง
ศีลธรรมหรือเปนการปองกันสิทธิเสรีภาพของผูอื่นในสังคมประชาธิปไตย35
จากบทบัญญัติมาตราดังกลาวเห็นไดวามีเจตจํานงคที่ตองการคุมครองสิทธิเสรีภาพของ
บุคคลใหปราศจากการแทรกแซงของรัฐเปนหลัก มาตราดังกลาวขยายการคุมครองรวมไปถึงกลุม
บุคคลรักรวมเพศดวย กลาวคือ หากบุคคลรักรวมเพศไดรับการกระทําซึ่งถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของพลเมืองแลวก็จะถือวาการกระทําดังกลาวไมเคารพหลักพื้นฐานของสนธิสัญญา
ฉบับนี้ และหากพบวาศาลในประเทศของตนไมสามารถใหการเยียวยาแกไขตอการละเมิดสิทธิและ
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Donna Gomian, Vade-Mecum de la Convention Europèenne des droits de l’homme
Conseil de ‘Europe, 1991. P.60-61. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 2
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2543): 80.
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เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน บุคคลดังกลาวสามารถนําคดีของตนมาฟองรองตอ La Commission
Europèenne des droit de l’homme ไดอีก ทั้งนี้บุคคลดังกลาวตองเปนพลเมืองของชาติที่เปนสมาชิก
ของสนธิสัญญาดังกลาวดวย อยางไรก็ตามหลักการปองกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตสวนบุคคลของ
บุคคลรักรวมเพศนั้นยังไมไดรับการรับรองและคุมครองในทุกเรื่อง เพราะรัฐยังมีขอจํากัดในการให
ความคุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนตัวบางอยางของบุคคลอยางงายดายนักการคุมครองดังกลาวก็
ยังมีขอจํากัดอยูดี
4.3.1 หลักการปองกันชีวิตสวนบุคคลของบุคคลรวมเพศ
ในป 1960 la Commission Europèenne des droits de l’homme ปฏิเสธที่จะรับเรื่องราว
ฟองรองของบุคคลรักรวมเพศที่อางตามมาตรา 8 ของสนธิสัญญาดังกลาว จนกระทั่งมาในป 1970 ก็
ไดเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องดังกลาวเสีย โดยยอมรับวาการเปนรักรวมเพศนั้นประกอบไปดวยปจจัย
ชีวิตที่เปนสวนบุคคลและตองไดรับการปกปองและคุมครอง36 คดีที่เปลี่ยนทัศนะดังกลาวก็คือคดี
Dudgeon ในวันที่ 22 พฤษภาคม 1976 นาย Dudgeon เปนบุคคลรักรวมเพศชาวไอรแลนดเหนือได
ยื่นคํารองตอ La Commission Europèenne des droit de l’homme วาการที่กฎหมายของประเทศ
ไอรแลนดบัญญัติเอาโทษกับการมีเพศสัมพันธแบบรักรวมเพศกับบุคคลที่มีความยินยอมพรอมใจ
ในการดังกลาวและมีอายุ 21 ปขึ้นไปเปนความผิดนั้นถือวากฎหมายดังกลาวเปนการกระทําที่เปน
การแทรกแซงในชีวิตสวนบุคคลของรัฐ La Commission Europèenne des droit de l’homme ตัดสิน
วาบทบัญญัติดังกลาวเปนการแทรกแซงในชีวิตสวนของบุคคลโดยรัฐอันไมเปนธรรมและไมเคารพ
ตอชีวิตสวนบุคคลตามมาตรา 8 ทั้งนี้คณะกรรมการไดใหเหตุผลวาชีวิตสวนบุคคลนั้นหมายความ
รวมไปถึงชีวิตทางเพศของแตละบุคคลดวย และยังปฏิเสธทัศนคติของรัฐบาลประเทศอังกฤษที่
สนับสนุนวาการแทรกแซงของรัฐในเรื่องดังกลาวเปนการถูกตองเพราะเปนการปองกันศีลธรรม
และสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ทั้งนี้ La Commission Europèenne des droit de l’homme ใหเหตุผล
วาการแทรกแซงของรัฐในเรื่องดังกลาวไมมีความจําเปนในสังคมที่เปนประชาธิปไตยและบันทึกวา
ไมมีความจําเปนใดๆ ที่สังคมจะอางวาการเปนรักรวมเพศนั้นเปนความผิดอาญา ตอมามีคดี Noris
36

J. Robert, Droits de l’homme et liberts fondamentalas, Mortchretien, 1996, 6 ad,
p.361 et s. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรัก
รวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543):
80.
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ที่เดินตามแนวคําตัดสินดังกลาว ผลจากคดีไดทําใหอังกฤษและไอรแลนดตองแกกฎหมายอาญา
ตอมา
4.3.2 ขอจํากัดของการปองกันชีวิตสวนบุคคลของบุคคลรักรวมเพศ
หลักการปองกันชีวิตสวนบุคคลของบุคคลรักรวมเพศเปนที่ยอมรับไดตามมาตรา 8
วรรคแรก ของสนธิสัญญาดังกลาว แตการยอมรับนั้นตองมีขอจํากัดเพื่อใหการใชสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลรักรวมเพศนั้นไมกระทบกระเทือนสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นดังปรากฏสาระสําคัญใน
มาตรา 8 วรรค 2
ก. บทบัญญัติที่ปฏิบัติตอบุคคลรักรวมเพศชายแตกตางจากบุคคลรักรวมเพศหญิง La
Commission ได ตั ด สิ น ไว ใ นป 1978 ว า บทบั ญ ญั ติ ที่ กํ า หนดการปฏิ บั ติ ที่ แ ตกต า งในทางอาญา
ระหวางเพศชายและเพศหญิงที่เปนบุคคลรักรวมเพศนั้นไมขัดกับ la Commission Europèenne des
droit de l’homme มาถึงในปจจุบันนี้ทัศนคติดังกลาวนั้นไดปรับเปลี่ยนไปเพราะวามีการยอมรับใน
เรื่ องการกีด กัน โดยแบง แยกทางเพศนั้น เป น การไม ถูก ตองและเป นการยืน ยัน ในเรื่ องดัง กลา ว
ปรากฏวาสหภาพยุโรปไดตราสนธิสัญญาในเรื่องดังกลาวนี้ไวและไดรับการยอมรับในวันที่ 2
ตุลาคม 1997 ที่ผานมา รัฐที่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรปตองหามาตรการที่จําเปนเพื่อตอสูกับการ
แบงแยกและการกีดกันในเรื่องความพึงพอใจในเรื่องเพศ (l’orientation sexuelle)
ข. การเปนบุคคลรักรวมเพศของทหาร รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปมีอํานาจระงับ
และยับยั้งการกระทําการรักรวมเพศที่กระทําโดยทหาร La Commission ไดตัดสินวาถึงแมจะเปน
การแทรกแซงในชีวิตสวนบุคคลก็ตามแตก็จําเปนที่ตองกระทําเพราะถือวาเปนการปองกันทาง
ศีลธรรมและปกปองใหมีความเปนระเบียบเกิดขึ้น
ค. อายุของความยินยอมที่จะมีเพศสัมพันธ รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปตางก็มีการ
กําหนดอายุของบุคคลรักรวมเพศที่จะมีเพศสัมพันธไว La Commission ไดยอมรับถึงความแตกตาง
ในเรื่องการกําหนดอายุของบุคคลที่จะมีเพศสัมพันธไดในกรณีของกลุมบุคคลรักตางเพศและกลุม
บุคคลรักรวมเพศไว ตอมาก็ได มีการเปลี่ยนแปลงทัศนะดังกลาววาไมมีเหตุผลใดๆ หรือความ
ถูกตองใดๆ ที่กําหนดอายุขั้นต่ําของการมีเพศสัมพันธของบุคคลรักรวมเพศสูงไปกวาของบุคคลรัก
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รวมเพศ ความคิดเห็นดังกลาวปรากฏอยูในการทําคําตัดสินที่บุคคลรักรวมเพศคนหนึ่งสัญชาติ
อังกฤษไดฟองรองไปยัง La Commission วา บุคคลดังกลาวไมสามารถมีชีวิตอยางบุคคลรักรวมเพศ
กอนอายุ 18 ปได เพราะวากฎหมายของอังกฤษ (ในขณะนั้น) ไดกําหนดวาบุคคลรักรวมเพศจะมี
เพศสัมพันธไดเมื่อมีอายุ 16 ป ในขณะที่บุคคลรักรวมเพศจะมีเพศสัมพันธไดเมื่อมีอายุ 18 ป37
La Commission ตัดสินวากฎหมายของอังกฤษดังกลาวเปนการละเมิดชีวิตสวนบุคคลของบุคคล
ดังกลาวตามมาตรา 8 ของ La Commission Europèenne des droit de l’homme
คําตัดสินดังกลาวไดสงผลกระทบใหรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปตองทบทวนและ
ไตร ต รองในเรื่ อ งของอายุ ข องการมี เ พศสั ม พั น ธ ที่ แ ตกต า งกั น ตามความพึ ง พอใจในเรื่ อ งเพศ
(l’orientation sexuelle) ของบุคคลรักตางเพศและของบุคคลรักรวมเพศ
ง. กลุ ม บุ ค คลที่ นิ ย มความรุ น แรงและมี ค วามสุ ข เมื่ อ ได รั บ การทรมาน (les
sadomasochistes) ปญหาดังกลาวไดปรากฏอยู ในคําพิพากษาของศาลแห งสหภาพยุ โรปในการ
ปราบปรามกลุมบุคคลดังกลาวที่มีลักษณะเปนพวกนิยมความรุนแรงและมีความสุขเมื่อไดรับการ
ทรมาน ซึ่งปรากฏวามี นาย Lasky นาย Jaggard และนาย Brown รวมอยูดวยพรอมกับพวกรักรวม
เพศอีก 44 คน ไดถูกฟองรองตามกฎหมาย Offences against the Person Act 186138 นาย Lasky
ฟองรองตอศาลแหงสหภาพยุโรปวากฎหมายดังกลาวละเมิดมาตรา 8 ของ La Commission
Europèenne des droit de l’homme โดยกลาววาการเปนพวกนิยมความรุนแรงและมีความสุขเมื่อ
ไดรับการทรมานนั้นเปนการแสดงออกในเรื่องเพศที่เกี่ยวกับชีวิตสวนบุคคลที่ไมมีความรุนแรงโดย
อางวา การกระทําดัง กลา วเปนการรั ก ษาแบบแบง แยกในฐานะที่เ ปน พวกรั กรว มเพศ ศาลแหง
สหภาพยุโรปตัดสินวากฎหมายอังกฤษแทรกแซงชีวิตสวนบุคคลของนาย Lasky แตเห็นวาเปนการ
แทรกแซงที่ถูกตองและไมเปนการละเมิดตอมาตรา 8 ดังกลาว คําตัดสินดังกลาวไมไดตอบวาขนาด

37

Req.no.251846/94Sutherland c/RU. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิขั้น
พื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสารศาล
รัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543)
38
Lasky, Jaggard et Brown c/RU, 19 fevrier 1997. อางถึงใน เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน,
“สิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศในกรอบแหงกฎหมายฝรั่งเศส”, วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2543)
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ไหนที่เปนการปฏิบัติการทางเพศที่เปนเรื่องสวนบุคคลของบุคคลที่รัฐไมสามารถเขามาแทรกแซง
และควบคุมได
จากการที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการรับรองสิทธิเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศโดย
กฎหมายนั้น กฎหมายแมบทสูงสุดที่รับรองเรื่องดังกลาวนั้นก็คือรัฐธรรมนูญเปนหลักของแตละ
ประเทศโดยอาศัยการตีความจากบทบัญญัติรับรองในเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเปนหลัก ถัด
จากนั้นก็ตองดูกฎหมายภายในที่มีลําดับศักดิ์ต่ําลงไปวาในแตละประเทศมีบทบัญญัติที่รับรองและ
คุมครองกลุมบุคคลดังกลาวทั้งทางตรงและทางออมหรือไมอยางไร ดังไดเห็นจากตัวอยางในเรื่อง
ดังกลาวของประเทศฝรั่งเศสที่ไดกลาวมาขางตนแลว นอกจากนี้จะเห็นไดวา เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ดังกลาวนั้นเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทั่วสากลโลกใหการยอมรับอยางทุกถวนหนา จนกระทั่ง
ไดมีบทบัญญัติรับรองเรื่องสิทธิเสรีภาพในเวทีกฎหมายระหวางประเทศและกฎหมายระหวาง
ประเทศแหงภูมิภาค เชน La Commission Europèenne des droit de l’homme ที่รัฐสมาชิกแหง
สหภาพยุโรปใหการรับรองและปฏิบัติตามที่ไดกลาวมาขางตน
คงมิอาจปฏิเสธได ว าทุก คนเป น เจ าของสิทธิ พื้น ฐานแหงความเปน มนุษ ยตามหลัก
กฎหมายสิทธิมนุษยชนและทุกคนมิอาจปฏิเสธไดวาทุกคนมีความเสมอภาคในเรื่องดังกลาวตาม
กฎหมาย การที่จะมีบทบัญญัติรับรองเกี่ยวกับบุคคลกลุมดังกลาวนั้นคงตองปลอยใหเปนหนาที่ของ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนหลักที่จะเปนกระจกสะทอนใหเห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงทาง
กฎหมายหรือไมอยางไร หรือวาควรจะปลอยใหเปนไปโดยธรรมชาติของสภาพปญหาตอไป

บทที่ 5
ทัศนคติและการยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย
และความคิดเห็นทางดานกฎหมาย
การวิจัยกระทําโดยออกแบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสํารวจทัศนคติของบุคคล
ทั่วไป และบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย โดยการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาทั้งทัศนคติทาง
สังคมและทัศนะทางดานกฎหมาย
แบบสอบถามไดทําเปน 2 ชุด คือ
ชุ ด ที่ 1 ใช ส อบถามประชาชนหรื อบุ คคลทั่ ว ไป โดยคั ด เลือ กตัว อยา งประชากรที่ มี
การศึกษาและอาชีพตาง ๆ กัน โดยแบงกลุมประชากรที่มีอาชีพตาง ๆ กันออกเปน 4 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
กลุมที่ 2 พนักงานและลูกจางในองคกรเอกชน
กลุมที่ 3 วิชาชีพอิสระ
กลุมที่ 4 อาชีพอื่น ๆ
โดยแบงระดับการศึกษาออกเปน 4 กลุม ไดแก
กลุมที่ 1 ระดับมัธยมศึกษา
กลุมที่ 2 ระดับอาชีวศึกษา
กลุมที่ 3 ปริญญาตรี
กลุมที่ 4 สูงกวาปริญญาตรี
เพื่อจุดประสงคในการสํารวจถึงทัศนคติของบุคคลตางๆ ที่มีตอการยอมรับบุคคลรัก
รว มเพศชายในสัง คมไทย และทั ศนะทางด า นกฎหมายต อบุคคลรั ก ร ว มเพศชาย ผูวิจัย ไดแ จก
แบบสอบถามชุดที่ 1 นี้เปนจํานวนทั้งสิ้น 130 ชุด ไดรับคืนมาทั้งสิ้น 112 ชุด
ชุดที่ 2 ใชสอบถามบุคคลรักรวมเพศชาย โดยคัดเลือกตัวอยางประชากรจากการ
สอบถามบุคคลรักรวมเพศชายในยานถนนพัฒนพงศและสถานที่ออกกําลังกายสําหรับบุคคลรักรวม
เพศชาย โดยในแบบสอบถามมุงเนนสํารวจทัศนคติทั่วไปของบุคคลรักรวมเพศชายและทัศนะ
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ทางดานกฎหมายที่บุคคลรักรวมเพศชายตองการใหกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีเพื่อกลุมของตน
ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามชุดที่ 2 แกกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 130 ชุด ไดรับคืนมา 127 ชุด
จากการประมวลผลข อ มู ล แบบสอบถามที่ ไ ด รั บ คื น มา พอจะวิ เ คราะห ส รุ ป ผลได
ดังตอไปนี้

1. ทัศนคติของประชาชนหรือบุคคลทั่วไปจากแบบสอบถามชุดที่ 1
1.1 ขอมูลทั่วไป
1.1.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามเปนชาย 67 คน และหญิง 45 คน อายุโดยเฉลี่ยอยู
ในระหวาง 21-23 ปขึ้นไป สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
1.1.2 ผูตอบแบบสอบถามเปนนิสิตนักศึกษา จํานวน 64 คน อาชีพขาราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 คน อาชีพพนักงานบริษัท 5 คน และอาชีพอิสระ 5 คน และที่ไม
ตอบแบบสอบถาม 2 คน
1.2 การยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
1.2.1 การยอมรับหรือไมยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศ
ไทยพิจารณาจากการจําแนกเพศของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูหญิงยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ
ชายในสังคมไทยไดมากกวาผูชาย รอยละ 57.8 ขณะที่ผูชายยอมรับไดเพียงรอยละ 53.7 อัตราของ
ผูตอบแบบสอบถามทั้งหญิงและชายมีสัดสวนมากกวา ผูที่ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศ
ชายไมได ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 1

127
ตารางที่ 1 ตารางแสดงการยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย
(จําแนกตามเพศ)

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ยอมรับได
ยอมรับไมได
ไมมีความเห็น
36
20
11
(53.7)
(29.9)
(16.4)
26
12
7
(57.8)
(26.7)
(15.6)
62
32
18
(55.4)
(28.6)
(16.1)
X2 = .18760

D.F. = 2

รวม
67
(59.8)
45
(40.2)
112
(100.0)

α = .9105

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงสามารถยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรัก
รวมเพศชายได โดยมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ .9105 ซึ่งปฏิเสธวาเพศไมมีความแตกตางในเรื่อง
การยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
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1.2.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายได
จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ตอบวายอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวม
เพศชายในสังคมไทย อาจแสดงเหตุผลในการยอมรับจากมากไปหานอยได ดังนี้
(1) เห็นวาเปนสิทธิและเสรีภาพสวนตัว รอยละ 53.6
(2) เห็ น ว า บุ ค คลควรมี สิ ท ธิ ที่ จ ะกํ า หนดวิ ถี ชี วิ ต ของตนเองได หากไม
กระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น รอยละ 44.6
(3) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายเปนบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธราเริงเขากับ
ผูอื่นได รอยละ 7.1
(4) เห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศไมใชเปนความวิปริตทางเพศ รอยละ 6.3
(5) เห็นวามนุษยมีรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย รอยละ 5.4
(6) เห็นวาเปนผูที่มีความรูความสามารถสูงในดานตาง ๆ รอยละ 3.6
(7) เห็นวาเปนพวกที่มีแนวคิดสรางสรรค รอยละ 0.9
1.2.3 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปไมยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายใน
สังคมไทย อาจแสดงเหตุผลในการยอมรับจากมากไปหานอยไดดังนี้
(1) เห็นวาเปนผูมีความวิปริตทางเพศและมีความวิปริตทางจิต รอยละ 20.5
(2) เห็นวาเปนตัวอยางที่ไมดีแกเยาวชน รอยละ 20.5
(3) เห็นวาเปนแบบอยางที่อาจทําลายสถาบันครอบครัวได รอยละ 18.8
(4) เห็นวาเปนพฤติกรรมที่ขัดตอจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี รอยละ16.1
(5) เห็ น ว า เป น ผู มี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ม เ หมาะสม ดั ด จริ ต หรื อ มั ก ทํ า ตั ว ให
แตกตางจากคนอื่น จนคนสวนใหญรับไมได รอยละ 9.8
(6) เห็นวาเปนพวกที่ชอบหมกหมุนทางเพศและมักชอบเกี้ยวพาราสีบุคคล
เพศเดียวกันรอยละ 8.9
(7) เห็ น ว า เป น พวกที่ช อบป ด บั ง ตั ว เองและเป น พวกเก็ บ กดทางอารมณ
รอยละ 12.5
(8) เห็นวาเปนผูที่มีอารมณรุนแรง ฉุนเฉียว เกรี้ยวกราด รอยละ 8.9
(9) เห็นวาเปนพวกที่ติดอยูกับแสงสีและวัตถุ และทําตัวไรสาระ รอยละ 4.5
(10) มีความเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 1.8
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1.3 ทัศนคติของบุคคลทั่วไปตอความคิดเห็นในเรื่องอิทธิพลที่ทําใหบุคคลรักรวมเพศ
ชายในประเทศไทยกลาเปดเผยตัวเองมากขึ้นในสังคมไทยปจจุบัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย ดังนี้
(1) เห็นวาอิทธิพลของสื่อทําใหบุคคลรักรวมเพศชายกลาเปดเผยตัวเองตอสังคม
รอยละ 69.6
(2) ความเชื่อวาตัวองมีสิทธิและเสรีภาพกับทางเลือกที่ตนพอใจ รอยละ 67.9
(3) การเขาไปคลุกคลีกับกลุมเพื่อนที่เปนรักรวมเพศ รอยละ 55.4
(4) เอาแบบอยางวัฒนธรรมตะวันตก รอยละ 47.3
(5) สังคมไทยยอมรับบทบาทของบุคคลรักรวมเพศชายมากขึ้น รอยละ 33.9
(6) เห็นวาเกิดจากการเลียนแบบบุคคลที่ตนชื่นชอบ รอยละ 27.2
(7) บทบาทของการศึกษาทําใหบุคคลมีความคิดอยางอิสระมากขึ้น รอยละ 14.3
(8) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 4.5
1.4 ทัศนคติของบุคคลทั่วไปตอความคิดเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
ควรถูกจํากัดสิทธิและเสรีภาพหรือไม พบวาสวนใหญเห็นวาไมสมควรดังปรากฏรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปตอการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรัก
รวมเพศชาย (จําแนกตามเพศ)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ไมควร
ควร
47
19
(71.2)
(28.8)
33
12
(73.3)
(26.7)
80
31
(72.1)
(27.9)
X2 = .00085
D.F. = 1
α = .9768

จํานวน
66
(59.5)
45
(40.5)
111
(100.0)
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จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงเห็นวาไมควรจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลรักรวมเพศชายใประเทศไทย โดยนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ .9768 ซึ่งเปนการปฏิเสธ
สมมติฐานที่ว าความแตกตางทางเพศมีความสัมพัน ธกั บความคิ ดเห็น วาไมควรจํ ากั ดสิ ทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
1.4.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปคิดวา บุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยไมควรถูก
จํากัดสิทธิและเสรีภาพ โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาบุคคลทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเชนเดียวกับคนอื่นๆ โดย
เทาเทียม รอยละ 56.3
(2) เห็นวาการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นจะเกิดขึ้นไดเมื่อการใชสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลนั้นกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น และ/หรือ ขัดตอศีลธรรม
อันดี รอยละ 50
(3) เห็นวาพลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยคนอื่นจะมาแทรกแซง
มิได รอยละ 35.7
(4) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 5.4
1.4.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปคิดวาบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยควรถูกจํากัด
สิทธิและเสรีภาพ โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศชายในสังคมไทยอาจสรางความสับสน
ใหแกสังคมและเยาวชนได รอยละ 25
(2) เห็ น ว า เป น บุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรมขั ด ต อ จารี ต ประเพณี อั น ดี ง ามของ
สังคมไทย รอยละ 12.5
(3) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายมักแสดงการกระทําออกมาสูสังคมในทางที่
ไมเหมาะสม รอยละ 6.3
(4) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 1.8
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1.5 ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลทั่ ว ไปในการประกอบอาชี พ ของบุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายใน
ประเทศไทย บุคคลทั่วไปสวนใหญเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยควรถูกจํากัดมีสิทธิ
และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในการประกอบอาชีพของบุคคลรักรวม
เพศชาย (จําแนกตามเพศ)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
ไมมีความเห็น
28
30
9
(41.8)
(44.8)
(13.4)
22
18
5
(48.9)
(40.0)
(11.1)
50
48
14
(44.6)
(42.9)
(12.5)
X2 = .56316

D.F. = 2

รวม
67
(59.8)
45
(40.2)
112
(100.0)

α = .7546

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีความเห็นวาบุคคลรักรวม
เพศชายในประเทศไทยควรมีสิทธิและเสรีภาพที่จะประกอบอาชีพไดทุกสาขา โดยมีนัยที่สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .7546 ซึ่งเปนการปฏิเสธสมมติฐานที่วา บุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยควรมี
สิทธิและเสรีภาพที่จะประกอบอาชีพไดทุกสาขา
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1.5.1 สาขาอาชีพที่บุคคลทั่วไปเห็นวาควรจํากัดสําหรับบุคคลรักรวมเพศชายใน
ประเทศไทย โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก
(1) นักบวช รอยละ 40.2
(2) ครู อาจารย รอยละ 34.8
(3) ผูพิพากษา รอยละ 23.2
(4) ทหาร ตํารวจ รอยละ 20.5
(5) อัยการ รอยละ 13.4
(6) นักการทูต รอยละ 13.4
(7) นักการเมือง รอยละ 13.4
(8) แพทย รอยละ 9.8
(9) ทนายความ รอยละ 8.9
(10) นักกฎหมาย รอยละ 8
(11) นักสังคมสงเคราะห รอยละ 7.1
(12) นักบิน รอยละ 3.6
(13) อาชีพงานบริการ รอยละ 2.7
(14) วิศวกร รอยละ 1.8
(15) นักวิทยาศาสตร รอยละ 0.9
(16) อาชีพอื่น ๆ รอยละ 0.9
1.5.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวาควรจํากัดสาขาอาชีพของบุคคลรักรวมเพศชาย
ในสังคมไทย ตามขอ 1.5.1 โดยมีความเห็นซึ่งเรียงลําดับจากนอยไปหามาก ดังนี้
(1) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม ไมสามารถสราง
ความเชื่อมั่นใหกับบุคคลอื่นได รอยละ 37.5
(2) เห็ น ว า บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายมี ภ าพพจน เ ป น พวกหมกหมุ น ทางเพศ
รอยละ 16.1
(3) เห็ น ว า โดยลั ก ษณะงาน บุ คลิ ก ลัก ษณะของบุ คคลรัก ร ว มเพศชายไม
สามารถทําได รอยละ 15.2
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(4) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายมีอารมณแปรปรวน หงุดหงิดงาย และมี
อารมณฉุนเฉียว รอยละ 9.8
(5) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่นๆ รอยละ 8.9
1.6 ทัศนคติของบุคคลทั่วไปในการยอมรับใหบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยมี
โอกาสเปนหัวหนาหนวยงาน ผูนําตัวแทนทองถิ่น ตัวแทนประเทศ หรือตัวแทนระหวางประเทศ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นใหบุคคลรักรวมเพศชายมีสิทธิและโอกาสในการเปนผูนํา
ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในการเปนผูนําของบุคคลรักรวมเพศชาย
(จําแนกตามเพศ)
เพศ

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ยอมได
ยอมไมได
46
21
(68.7)
(31.3)
37
8
(82.2)
(17.8)
83
29
(74.1)
(25.9)

ชาย
หญิง
รวม
X2 = 92311

D.F. = 1

รวม
67
(59.8)
45
(40.2)
112
(110.0)

α = .1655

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงสวนใหญมีความเห็นวา บุคคลรักรวม
เพศชายในประเทศไทยสามารถเปนหัวหนาหนวยงาน เปนผูนํา หรือเปนตัวแทนทองถิ่น ตัวแทน
ประเทศ หรือตัวแทนระหวางประเทศได โดยมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ .1655 ซึ่งเปนการ
ปฏิเสธสมมติฐานวาความแตกตางทางเพศสัมพันธกับความเห็นใหบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศ
ไทยมีสิทธิและเสรีภาพเปนผูนํา
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1.6.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสามารถเปน
หัวหนาหนวยงาน เปนผูนํา เปนตัวแทนทองถิ่น ตัวแทนประเทศ หรือตัวแทนระหวางประเทศได
โดยเรียงลําดับเหตุผลในการยอมรับจากมากไปหานอยดังนี้
(1) เห็นวาบทบาทการเปนผูนําหรือตัวแทนของหนวยงานทั้งระดับทองถิ่น
ประเทศ และระหวางประเทศตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถมากวาการพิจารณารสนิยมทาง
เพศของบุคคล ซึ่งผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย รอยละ 53.6
(2) เห็ น ว า บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพเท า เที ย มกั น ซึ่ ง ผู ต อบ
แบบสอบถามเห็นดวย รอยละ 41.1
(3) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายสามารถวางตัวไดในการเปนผูนําเทากับชาย
และหญิง ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย รอยละ 17.9
(4) เห็นวาตางประเทศและองคกรตางประเทศยอมรับสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลรักรวมเพศแลว ผูตอบแบบสอบถามเห็นดวย รอยละ 11.6
(5) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 5.4
1.6.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปไมเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสามารถ
เปนหัวหนาหนวยงาน เปนผูนํา เปนตัวแทนทองถิ่น ตัวแทนประเทศ หรือตัวแทนระหวางประเทศ
โดยเรียงลําดับเหตุผลในการไมยอมรับจากมากไปหานอยดังนี้
(1) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศเปนผูมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมไมนานับถือ
ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย รอยละ 20.5
(2) เห็นวาสังคมทั้งในประเทศและระหวางประเทศไมยอมรับการมีผูนําที่
เปนรักรวมเพศ ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย รอยละ 16.1
(3) เห็นวาการเปนผูนําตองมีบทบาทเกี่ยวของกับศาสนา และบางศาสนาถือ
วาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนบาป ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวย รอยละ 8.9
(4) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 2.7
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2. ทัศนะของประชาชนหรือบุคคลทั่วไปทางดานกฎหมายตอบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย
จากแบบสอบถามชุดที่ 1
2.1 ทัศนะของบุคคลทั่วไป เห็นวาในประเทศไทยไมมีกฎหมายที่รับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชาย รอยละ 54.5 เห็นวามีแตไมเพียงพอ รอยละ 22.3 และที่ไมรูวา
ประเทศไทยมีกฎหมายรับรองสิ ทธิและเสรีภาพแกบุคคลรั กรวมเพศชายในสังคมไทยหรือไม
รอยละ 15.2 สวนผูที่มีความคิดเห็นเปนอื่น ๆ รอยละ 8
2.1.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย โดยเรียงลําดับเหตุผลการยอมรับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาบุคคลควรมีสิทธิและเสรีภาพในการกําหนดตนเองอยางเสรีโดย
ไมมีใครแทรกแซง ซึ่งผูตอบแบบสอบถามยอมรับเหตุผลนี้ รอยละ 37.5
(2) เห็นวาบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในทางเลือกเรื่องเพศ ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามยอมรับเหตุผลนี้ รอยละ 26.8
(3) เห็ น ว า ในประเทศประชาธิ ป ไตยในตะวั น ตกต า งยอมรั บ สิ ท ธิ แ ละ
เสรีภาพของบุคคลกลุมนี้แลว ซึ่งผูตอบแบบสอบถามยอบรับเหตุผลนี้ รอยละ 6.3
(4) เห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศไมใชเปนเรื่องที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งผูตอบ
แบบสอบถามยอมรับเหตุผลนี้ รอยละ 5.4
(5) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 4.5
2.1.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมควร
ยอมรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศในสังคมไทย โดยเรียงลําดับเหตุผลการไมยอมรับ
จากมากไปหานอยดังนี้
(1) เห็นวาเปนพฤติกรรมที่สังคมไทยไมยอมรับ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นไมยอมรับ รอยละ 26.8
(2) เห็นวาจะเปนการสงเสริมบทบาทและหนาที่ตามกฎหมายใหแกบุคคล
รักรวมเพศชายมากเกินไป ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นไมยอมรับ รอยละ 24.1
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(3) เห็นวาเปนพฤติกรรมทางเพศที่ผิดธรรมชาติ ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นไมยอมรับ รอยละ 20.5
(4) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น ๆ รอยละ 8
(5) เห็นวาเปนพฤติกรรมที่ตองหามตามศาสนา ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นไมยอมรับ รอยละ 5.4
(6) เห็นวาเปนบุคคลที่อยูนอกกรอบของสังคม ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นไมยอมรับ รอยละ 4.5
2.2 ทัศนะของบุคคลทั่วไปในการยอมรับและไมยอมรับการอยูรวมกันโดยถูกตองตาม
กฎหมายของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสวนใหญมีทัศนคติที่ยอมรับไดกับการอยูรวมกัน
โดยถูกตองตามกฎหมาย ดังปรากฏรายละเอียดในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปตอการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศชาย
โดยมีกฎหมายรับรอง (จําแนกตามเพศ)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ยอมรับได
ยอมรับไมได
46
20
(69.7)
(30.3)
26
18
(59.1)
(40.9)
72
38
(65.5)
(34.5)
X2 = 88618
D.F. = 1
α = .3465

รวม
66
(60.0)
44
(40.0)
110
(100.0)

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงสามารถยอมรับใหกฎหมายรับรองการ
อยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยได โดยมีนัยที่สําคัญทางสถิติที่ระดับ .3465 ซึ่ง
ปฏิเสธสมมติฐานวาเพศมีความสัมพันธตอการตัดสินใจยอมรับใหกฎหมายรับรองการอยูรวมกัน
ของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย
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2.2.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปยอมรับใหกฎหมายรับรองการอยูรวมกันของบุคคลรัก
รวมเพศชายในสังคมไทย โดยเรียงลําดับเหตุผลการยอมรับจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาเปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล และไมไดกระทบกระเทือน
สิทธิและเสรีภาพของผูอื่น ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นยอมรับ รอยละ 58.9
(2) เห็นวาบุคคลควรมีสิทธิและเสรีภาพในการกําหนดตนเองไดอยางอิสระ
ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นยอมรับ รอยละ 38.4
(3) เห็นวาสภาพสังคมมีความเปนพลวัตและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นยอมรับ รอยละ 17
(4) เห็นวาธรรมชาติของมนุษยมีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ ซึ่ง
ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นยอมรับ รอยละ 9.8
(5) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 3.6
2.2.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปไมยอมรับใหกฎหมายรับรองการอยูรวมกันของบุคคล
รักรวมเพศชายในสังคมไทย โดยเรียงลําดับเหตุผลไมยอมรับจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาผิดธรรมชาติ รอยละ 25
(2) เห็นวาขัดตอจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี รอยละ 22.3
(3) เห็นวาการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศชายไมสามารถใหกําเนิด
ทายาทได รอยละ 12.5
(4) เห็นวาขัดตอคําสอนของศาสนา รอยละ 9.8
(5) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 2.7
2.3 ทัศนะของบุคคลทั่วไปที่ตองการใหกฎหมายขยายความหมายของคําวา “คูสมรส”
โดยใหอางถึงการอยูรวมกันระหวางผูชายกับผูชาย โดยผูวิจัยวิเคราะหวาบุคคลทั่วไปเห็นสมควรให
มีการขยายความคําวา “คูสมรส” หรือไม ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นไมเห็นดวย
ผูชายไมเห็นดวยถึงรอยละ 76.1 ขณะที่ผูหญิงไมเห็นดวยถึงรอยละ 69.8 รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปกับความเห็นในการขยายคําจํากัดความคําวา
“คูสมรส” (จําแนกตามเพศ)
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
สมควร
ไมสมควร
16
51
(23.9)
(76.1)
13
30
(30.2)
(69.8)
29
81
(26.4)
(73.6)

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
X2 = .26631

D.F. = 1

รวม
67
(60.9)
43
(39.1)
110
(100.0)

α = .6058

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงสวนใหญไมเห็นสมควรใหกฎหมาย
ขยายความหมายของคําวา “คูสมรส” โดยใหรวมถึงการอยูรวมกันระหวางบุคคลรักรวมเพศชาย
และปฏิเสธสมมติฐานวา เพศมีความสัมพันธกับการยอมรับใหมีการขยายความหมายของคําวา
“คูสมรส”
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2.3.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นสมควรใหขยายคํานิยามคําวา “คูสมรส” ใหรวมถึง
บุคคลรักรวมเพศชายที่ใชชีวิตคูรวมกัน โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาเปนสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล รอยละ 18.8
(2) เห็นวาบุคคลควรมีสิทธิและเสรีภาพในการกําหนดตนเองไดอยางอิสระ
รอยละ 17.9
(3) เห็น ว า กฎหมายไทยควรพั ฒ นาให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
ประชาชนอยางแทจริง และทัดเทียมกับตางประเทศ รอยละ 5.4
(4) เห็นวาธรรมชาติของมนุษยมีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ
รอยละ 3.6
(5) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 2.7
2.3.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปไมเห็นดวยที่จะใหขยายคํานิยามคําวา “คูสมรส” ให
รวมถึงบุคคลรักรวมเพศชายที่ใชชวี ิตคูรวมกัน โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาผิดธรรมชาติ รอยละ 39.3
(2) เห็นวาขัดตอจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี รอยละ 35.7
(3) เห็นวาโดยทั่วไปสังคมไมยอมรับ รอยละ 25.9
(4) เห็นวาการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศชายไมสามารถใหกําเนิด
ทายาทได รอยละ 14.3
(5) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 11.6
2.4 ทัศนะของบุคคลทั่วไปในการยอมรับใหบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยมี
สิทธิและเสรีภาพรับอุปการะบุตรโดยสายเลือดหรือรับอุปการะบุตรบุญธรรม ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญยังยอมรับไมได ผูชายไมเห็นดวยรอยละ 63.6 ผูหญิงไมเห็นดวยรอยละ 60.9 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในการเปนผูอุปการะบุตรโดยสารเลือดและ
บุตรบุญธรรม (จําแนกตามเพศ)
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม

เพศ
ชาย
หญิง

รวม

X2 = .01736

รวม

ไมควร

ควร

42

24

66

(63.6)

(36.4)

(60.6)

26

17

43

(60.5)

(39.5)

(39.4)

68

41

109

(62.4)

(37.6)

(100.0)

D.F. = 1

α = .8952

จากตารางมีความหมายวา การไมยอบรับใหบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยมีสิทธิ
และเสรีภาพในการรับอุปการะบุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรมไมมีความแตกตางระหวางเพศ
หญิงและเพศชาย ตามนัยทางสถิติที่ระดับ .8952
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2.4.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวา บุคคลรักรวมเพศชายไมควรมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการอุปการะบุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรม โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาเด็กจะตองเกิดความสับสนบทบาทที่แทจริงระหวางความเปน
ผูหญิงและผูชาย รอยละ 51.8
(2) เห็นวาเด็กจะเกิดความรูสึกมีปมดอยเมื่อมีผูปกครองเปนบุคคลรักรวม
เพศ รอยละ 37.5
(3) เห็นวาเด็กอาจจะเอาพฤติกรรมดังกลาวเปนแบบอยาง รอยละ 16.1
(4) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายไมสามารถปฏิบัติหนาที่ความเปนพอแมที่ดี
ได รอยละ 18.8
(5) เห็ น ว า บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายไม ส ามารถเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการ
ดํารงชีวิตใหกับบุตรโดยสายเลือดหรือบุตรบุญธรรมได รอยละ 16.1
(6) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายเปนพวกที่มีความหมกหมุนอยูกับเรื่องเพศ
เทานั้น รอยละ 11.6
(7) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายมีอารมณรุนแรงฉุนเฉียว รอยละ 8.9
(8) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 5.4
2.4.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายควรมีสิทธิและเสรีภาพใน
การอุปการะบุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรม โดยเรียงลําดับคําตอบของผูตอบแบบสอบถาม
จากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศไมสามารถถายทอดไปยังเด็กได หากเด็ก
ไมมีแนวโนมของการเปนรักรวมเพศ รอยละ 16.1
(2) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายสามารถเปนแบบอยางที่ดีได รอยละ 14.3
เพราะพฤติกรรมทางเพศไมใชเปนตัวกําหนดความเปนคนดีคนชั่วของบุคคล หรือเปนเครื่องชี้นําวา
บุคคลผูนั้นจะสามารถประสบความสําเร็จในชีวิต
(3) เห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายมีจิตใจออนโยน ซึ่งสามารถเขาใจเด็กได
ดีกวาผูชายแท รอยละ 13.4
(4) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 10.7
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2.5 ทัศนะของบุคคลทั่วไปเห็นวา หากบุคคลรักรวมเพศชายมีสิทธิและเสรีภาพเปน
ผูอุปการะบุตรโดยสายเลือดหรือบุตรบุญธรรม บุคคลรักรวมเพศชายควรผานการทดสอบสภาพ
จิตใจและผานการตรวจสอบประวัติจากนักสังคมสงเคราะหกอน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
ดวยกับแนวความคิดนี้ กลาวคือผูชายเห็นดวยรอยละ 90.3 ผูหญิงเห็นดวยรอยละ 78.9 รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปตอการทดสอบสภาพจิตใจและการตรวจ
สอบประวัติเพื่อขออุปการะบุตรโดยสายเลือดหรือบุตรธรรม (จําแนกตามเพศ)
ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
28
3
(90.3)
(9.7)
15
4
(78.9)
(21.1)
43
7
(86.0)
(14.0)

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
X2 = 49749

D.F. = 1

รวม
31
(62.0)
19
(38.0)
50
(100.0)

α = .4806

จากตารางมีความหมายวา เพศชายและเพศหญิงมีความเห็นวาบุคคลรักรวมเพศชายควร
ผานการทดสอบสภาพจิตใจจากจิตแพทยกอนในการขอเปนผูรับอุปการะบุตรบุญธรรม ซึ่งปฏิเสธ
สมมติฐานวาเพศไมมีความแตกตางในเรื่องการยอมรับวิธีการทดสอบสภาพจิตใจในการขอเปน
ผูรับบุตรบุญธรรม ตามนัยทางสถิติที่ระดับ .4806
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2.5.1 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวา บุคคลรักรวมเพศชายควรผานการทดสอบสภาพ
จิตใจจากจิตแพทยและผานการตรวจสอบประวัติจากนักสงเคราะห โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมาก
ไปหานอย ดังนี้
(1) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 36
(2) เห็นวาเปนการตรวจสอบวาบุคคลรักรวมเพศชายสามารถที่จะอุปการะ
ผูเยาวไดจริง ไมใชเพื่อวัตถุประสงคอยางอื่น รอยละ 28.6
(3) เพื่อใหเกิดความแนใจวาบุคคลรักรวมเพศชายมีความรักและสามารถ
อุปการะเลี้ยงดูเด็กไดจริง รอยละ 25
(4) เพื่ อ ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า บุ ค คลดั ง กล า วไม มี อ าการผิ ด ปกติ ท างจิ ต
รอยละ 24.1
(5) เพื่อตรวจสอบความแนใจวาบุคคลรักรวมเพศเปนคนดี ซึ่งจะสามารถ
เปนแบบอยางที่ดีใหกับเด็กได รอยละ 22.3
(6) เพื่อทําการตรวจสอบฐานะทางเศรษฐกิจอันเปนการปองกันไมใหเด็ก
ตองตกอยูในสภาพความเปนอยูที่ลําบาก รอยละ 18.8
2.5.2 เหตุผลที่บุคคลทั่วไปเห็นวา บุคคลรักรวมเพศชายไมควรตองผานการ
ทดสอบสภาพจิตใจจากจิตแพทย และผานการตรวจสอบประวัติจากนักสังคมสงเคราะห เพื่อรับ
เปนผูอุปการะบุตรโดยสายเลือดและบุตรบุญธรรม โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เห็นวาเปนการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพสวนตัวของบุคคลรักรวมเพศ
ชายจนเกินไป รอยละ 3.1
(2) เห็นวาการประเมินสภาพจิตใจของนักจิตวิทยาและการสอบถามจาก
นักสังคมสงเคราะห ไมอาจสรุปไดวาบุคคลผูนั้นเปนอยางไรในชวงระยะเวลาอันสั้น รอยละ 2.7
(3) เห็ น ว า เป น การทํ า ให ขั้ น ตอนการขอเป น ผู รั บ อุ ป การะเด็ ก ยุ ง ยาก
โดยเฉพาะการขอเปนผูอุปการะบุตรบุญธรรม ซึ่งอาจทําใหบุคคลรักรวมเพศยกเลิกความตั้งใจ รอย
ละ 0.9
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2.6 ทัศนะของบุคคลทั่วไปที่ตองการใหแกไขกฎหมายอาญาฐานความผิดขมขืน โดย
ใหคุมครองถึงบุคคลรักรวมเพศชายที่ถูกกระทําชําเราทางเพศจากบุคคลอื่นโดยตนเองไมยินยอม
ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญเ ห็น ว า สมควรให มีก ารแกไ ขกฎหมายในฐานความผิด ที่ โ ดยให
คุมครองถึงการที่บุคคลรักรวมเพศถูกกระทําชําเราทางเพศดวย ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็น
วากฎหมายอาญาฐานความผิดขมขืน สมควรถูกแกไขเพราะเห็นวาเปนการกระทําทางเพศตอผูอื่น
โดยบุคคลอื่นไมยืนยอม และสําหรับผูตอบแบบสอบถามวาไมสมควรแกไขกฎหมายอาญาความผิด
ดังกลาว เห็นวาการขมขืนตองเกิดขึ้นกับผูหญิงและเด็ก โดยใชอวัยวะเพศชายเทานั้น กรณีอื่นไมถือ
เปนการขมขืน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 9

ตารางที่ 9 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปในการแกไขกฎหมายฐานความผิดขมขืน
(จําแนกตามเพศ)
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร ไมมีความเห็น
47
14
4
(70.1)
(20.9)
(6.0)
36
4
2
(83.7)
(9.3)
(4.7)
83
18
6
(75.5)
(16.4)
(5.5)
X2 = 2.91583

D.F. = 3

อื่น ๆ
2
(3.0)
1
(2.3)
3
(2.7)

รวม
67
(60.9)
43
(39.1)
110
(100.0)

α = .4083

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานในเรื่องเพศไมมีผลตอการยอมรับใหกฎหมาย
อาญาในฐานความผิดฐานขมขืนคุมครองถึงการกระทําชําเราทางเพศตอบุคคลรักรวมเพศชาย
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2. ทัศนคติของบุคคลรักรวมเพศชาย จากแบบสอบถามชุดที่ 2
2.1 ขอมูลทั่วไป
2.1.1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเปนชาย อายุโดยเฉลี่ยอยูในระหวาง 2125 ป สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2 ทัศนคติของบุคคลรักรวมเพศชายที่มีตอสังคมไทย
2.2.1 บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยคิดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งทําใหตนมี
ความพอใจตอบุคคลเพศเดียวกัน โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) คิดวาตนเองมีแนวโนมแบบนี้มาตั้งแตเด็ก จึงไมรูสึกวาตนเองมีความ
ผิดปกติ รอยละ 37.0
(2) เห็ น ว า การเลี้ ย งดู ข องครอบครั ว ที่ เ อาใจใส แ ละให ค วามห ว งใยมาก
เกินไป และหรือแวดลอมดวยคนในครอบครัวที่เปนผูหญิง รอยละ 34.6
(3) ไมทราบสาเหตุ รอยละ 22.8
(4) เคยมีประสบการณทางเพศกับบุคคลรักรวมเพศชายจึงรูสึกติดใจ รอยละ
18.9
(5) เลียนแบบบทบาทของมารดาซึ่งทําหนาที่เสมือนเปนผูนําในครอบครัว
รอยละ 15.7
(6) เห็นวาพอหรือผูชายที่ตนรูจักประพฤติตนไมเปนแบบอยางที่ดี ออนแอ
ไมเปนผูนํา รอยละ 14.2
(7) สนิทสนมและมีความใกลชิดกับบุคคลรักรวมเพศชาย จึงเกิดการซึมซับ
พฤติกรรม รอยละ 14.2
(8) เห็นวาเพื่อนมีสวนสําคัญที่ชักนําใหตนชอบบุคคลเพศเดียวกัน รอยละ 8.7
(9) เลี ยนแบบจากสื่อที่มีบุคคลรักรว มเพศชายแสดง จึง เกิดความชื่น ชม
รอยละ 4.7
(10) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 7.1
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2.2.2 บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยไดแสดงความเปนรักรวมเพศตอสังคม
โดยเรียงลําดับเหตุผลของกลุมเปาหมายจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) ไมแสดงออกใด ๆ เพราะเกรงวาสังคมจะรังเกียจ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
หนาที่การงานและคนรอบขาง รอยละ 28.6
(2) แสดงออกบางเปนบางครั้ง เมื่ออยูในที่สวนตัวหรือสิ่งแวดลอมที่คุนเคย
รอยละ 18.3
(3) ไมแสดงออกใดๆ แตจะใหความสนใจเปนพิเศษในเรื่องราวเกี่ยวกับ
บุคคลรักรวมเพศและพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นในปญหาของบุคคลรักรวมเพศ รอยละ 15.4
(4) แสดงออกอยางเปดเผย เพราะเห็นวาไมไดกระทบกระเทือนตอสิทธิและ
เสรีภาพของผูอื่น รอยละ 13.5
(5) แสดงออกตอเพื่อน ครอบครัว หรือบุคคลที่สนิทสนม รอยละ 10.3
(6) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 4
2.2.3 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยไมกลาเปดเผยความเปนบุคคล
รั ก ร ว มเพศให กั บ สั ง คมไทยรู จากการสอบถามกลุ ม ประชากรวิ เ คราะห ไ ด ว า มี ส าเหตุ ซึ่ ง ได
เรียงลําดับคําตอบจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) กลัวสังคมรังเกียจและไมยอมรับกับความเปนบุคคลรักรวมเพศของตน
รอยละ 18.9
(2) ไมตองการใหคนในครอบครัวผิดหวังและเกิดความอับอายที่มีคนใน
ครอบครัวเปนรักรวมเพศ รอยละ 18.9
(3) เพราะสภาพสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คมที่ ค าดหวั ง ต อ ว า ผู ช ายจะต อ งมี
ลักษณะและการแสดงออกไปในแนวเดียวกัน รอยละ 10.2
(4) กลัวมีผลกระทบตอหนาที่การงานและความกาวหนาในอาชีพ รอยละ
10.2
(5) กลัวเพื่อนและคนใกลชิดลอเลียนและเปดเผยใหผูอื่นทราบ รอยละ 7.9
(6) กลัวเปนแบบอยางตอเยาวชน รอยละ 6.3
(7) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 6.3
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(8) เห็นวาเปนพฤติกรรมทางเพศที่ขัดตอศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดี
งามของสังคมไทย รอยละ 5.5
2.2.4 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยกลาเปดเผยความเปนบุคคลรัก
รวมเพศมากขึ้น จากการสอบถามกลุมเปาหมายมีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหานอย
ดังนี้
(1) เห็นวาความรักระหวางผูชายกับผูชายไมใชเปนความวิปริตทางจิต แต
เปนรสนิยมสวนตัวของแตละบุคคล รอยละ 19.7
(2) เห็นวาบุคคลควรมีอิสระในการกําหนดแนวทางชีวิตของตนไดอยาง
อิสระโดยบุคคลอื่นไมสามารถเขามาแทรกแซงได รอยละ 18.1
(3) บุคคลรักรวมเพศชายยอมรับตนเองไดมากขึ้น รอยละ 15.7
(4) เห็นวามนุษยมีทางเลือกในรสนิยมทางเพศที่หลากหลาย รอยละ 11.8
(5) การศึกษามีสวนชวยใหคนเขาใจวาพฤติกรรมรักรวมเพศไมใชความ
เบี่ยงเบน รอยละ 7.1
(6) อิทธิพลของสื่อที่มีบุคคลรักรวมเพศชายเปนผูนําเสนอมากขึ้น ทําให
ตนเองเกิดความชื่นชอบและตองการเลียนแบบ รอยละ 3.9
(7) อิทธิพลของวัฒนธรรมจากสังคมตะวันตกที่มีบุคคลรักรวมเพศมีบทบาท
ในการเรียกรองสิทธิและเสรีภาพ รอยละ 3.9
(8) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 1.6
2.2.5 บุคคลรักรวมเพศชายไดรับผลกระทบจากสังคมไทย เพราะการเปนรักรวม
เพศโดยกลุมเปาหมายไดใหคําตอบ ซึ่งเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) สังคมโดยทั่วไปยอมรับไมได รอยละ 40.2
(2) ครอบครัวยอมรับไมได รอยละ 36.2
(3) โดนดูถูกเหยียดหยามและประณามดวยคําพูดและการกระทําจากบุคคล
ที่ยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายไมได รอยละ 27.6
(4) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 13.4
(5) ถูกกีดกันไมใหเปนผูนํา ทั้งระดับองคกร ทองถิ่นและระดับชาติรอยละ9.4
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(6) เพื่อนและคนใกลชิดยอมรับไมได รอยละ 9.4
(7) ไมสามารถเจริญเติบโตในหนาที่การงานได รอยละ 8.7
(8) ถูกกีดกันไมใหประกอบอาชีพที่ตนตองการ รอยละ 6.3
(9) ถูกทํารายจากบุคคลที่เกลียดคนที่เปนรักรวมเพศ รอยละ 5.5
(10) ไมสามารถเลือกเรียนวิชาชีพ หรือเลือกเรียนในสถาบันการศึกษาบาง
แหงที่ตนตองการ รอยละ 5.5
(11) ไมสามารถเปนผูนํา รอยละ 3.9
2.2.6 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายคิดวาสังคมไทยไมสามารถยอมรับการเปน
บุคคลรักรวมเพศของตนได มีสาเหตุมาจากเหตุผลที่เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) สังคมไทยเห็นวาพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายเปนพฤติกรรมที่
นารังเกียจผิดธรรมชาติ รอยละ 55.1
(2) สังคมไทยเห็นวาการแสดงออกของบุคคลรักรวมเพศชายที่แสดงตอ
สังคมสวนใหญไมมีความเหมาะสมหรือความพอดี รอยละ 44.1
(3) กลัวเยาวชนจะเอาเยี่ยงอยาง รอยละ 44.1
(4) มีพฤติกรรมที่ขัดตอศีลธรรมอันดีของสังคมไทย รอยละ 26
(5) เพราะบุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายมี ภ าพลั ก ษณ เ ป น บุ ค คลที่ ห มกหมุ น ใน
กิจกรรมทางเพศ และมีพฤติกรรมที่ชอบเกี้ยวพาราสีผูชาย รอยละ 25.2
(6) สื่อนําเสนอภาพลักษณพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายตอสังคม
ในทางลบ รอยละ 20.5
(7) เปนพวกที่ชอบแสดงออกในทางฟุงเฟอ ยึดติดกับวัตถุ รอยละ 12.6
(8) บุคคลรักรวมเพศชายสวนใหญมีอารมณรุนแรง ฉุนเฉียว รอยละ 11.8
(9) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 1.6
2.2.7 ในสังคมไทย หนวยงานที่จะใหคําปรึกษาและปกปองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลรักรวมเพศชายมีนอยมาก บุคคลรักรวมเพศชายมีความเห็นวาประเทศไทยควรจะมีสมาคม
หรือองคกรที่คอยใหขาวสารและใหการคุมครองและชวยเหลือบุคคลรักรวมเพศชาย โดยแสดงการ
วิเคราะหความเห็นจากตารางที่ 10 - 11 ซึ่งจําแนกตามอายุและการศึกษาดังนี้
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายในตอหนวยงาน สมาคม หรือองคกร
ที่ปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
(จําแนกตามอายุ)

อายุ
15-20
21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
ไมแสดงความ
คิดเห็น
9
4
16
(31.0)
(13.8)
(55.2)
24
5
11
(60.0)
(12.5)
(27.5)
16
4
7
(59.3)
(14.8)
(25.9)
20
4
4
(71.4)
(14.3)
(14.3)
69
17
38
(55.6)
(13.7)
(30.6)
X2 = 13.14703

D.F. = 6

รวม
29
(23.4)
40
(32.3)
27
(21.8)
28
(22.6)
124
(100.0)

α = .0408

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานดานอายุมีความสัมพันธกับความเห็นวาบุคคลรัก
รวมเพศชายจะตองรวมตัวกันเปนสมาคมหรือองคกรเพื่อเผยแพรขาวสารและปกปองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
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ตารางที่ 11 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายเกี่ยวกับหนวยงาน สมาคม หรือ
องคกรที่ปกปองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
(จําแนกตามการศึกษา)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
ไมแสดง
ความคิดเห็น
1
(100.0)
4
1
1
(66.7)
(16.7)
(16.7)
9
2
1
(75.0)
(16.7)
(8.3)
45
12
29
(52.3)
(14.0)
(33.7)
20
2
7
(52.6)
(10.5)
(36.8)
69
17
38
(55.6)
(13.7)
(30.6)
X2 = 5.13173

D.F. = 8

รวม
1
(0.8)
6
(048)
12
(9.7)
86
(69.4)
19
(15.3)
124
(100.0)

α = .7542

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานของระดับการศึกษาที่แตกตางไมสัมพันธตอการ
ยอมรับใหบุคคลรักรวมเพศชายตองรวมตัวกันเปนสมาคมหรือองคกรเพื่อเผยแพรขาวสารและ
ปกปองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
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2.2.8 บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยแสดงความคิดเห็นวาสามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมรักรวมเพศได เพื่อใหสังคมไทยยอมรับ ซึ่งแสดงการวิเคราะหคําตอบของกลุมเปาหมาย
ตามตารางที่ 12 - 13 ซึ่งจําแนกตามอายุและการศึกษา ดังนี้

ตารางที่ 12 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายในการเปลี่ยนพฤติกรรมรักรวมเพศ
(จําแนกตามอายุ)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ยอมรับได
ยอมรับไมได
16
12
(57.1)
(42.9)
26
14
(65.0)
(35.0)
14
13
(51.9)
(48.1)
14
14
(50.0)
(50.0)
70
53
(56.9)
(43.1)

อายุ
15-20
21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม
X2 = 1.89507

D.F. = 3

รวม
28
(22.8)
40
(32.5)
27
(22.0)
28
(22.8)
123
(100.0)

α = .5945

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานเรื่องอายุของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอการ
ยอมรับวาบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหสังคมยอมรับ
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายในการเปลี่ยนพฤติกรรมรักรวมเพศ
(จําแนกตามการศึกษา)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ยอมรับได
ยอมรับไมได
1
(100.0)
4
2
(66.7)
(33.3)
9
3
(75.0)
(25.0)
50
35
(58.8)
(41.2)
6
13
(31.6)
(68.4)
70
53
(56.9)
(43.1)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม
X2 = 68998

D.F. = 4

รวม
1
(0.8)
6
(4.9)
12
(9.8)
85
(69.1)
19
(15.4)
123
(100.0)

α = .1036

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานของระดับการศึ กษาไมมีผลตอการยอมรับวา
บุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อใหสังคมยอมรับ
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2.2.8.1 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยมีความคิดวาตนสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักรวมเพศไดเพื่อใหสังคมไทยยอมรับ โดยวิเคราะหความเห็นจากคําตอบ
ของกลุมเปาหมาย จากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เพื่อหนาที่การงานและความกาวหนาในอาชีพ รอยละ 29.9
(2) ตองการใหคนในครอบครัวยอมรับ รอยละ 18.9
(3) สังคมยอมรับวาในโลกนี้มีเพียงเพศหญิงและเพศชายเทานั้น รอยละ 13.4
(4) ตองการใหเพื่อนยอมรับและคนใกลชิดยอมรับ รอยละ 11.8
(5) ตองการมีครอบครัวและผูสืบสกุลตอไป รอยละ 9.4
(6) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 2.4
2.2.8.2 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยมีความคิดเห็นวา ตนไม
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรักรวมเพศเพื่อใหสังคมไทยยอมรับได โดยวิเคราะหความเห็นจาก
คําตอบของกลุมเปาหมายจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เพราะไมใชตัวตนที่แทจริง รอยละ 29.1
(2) เพราะตนเองมีอารมณเก็บกดและอาจแสดงออกในทางกาวราว เมื่อตอง
เผชิญกับสภาพที่ตองปดบังตนเองใหบุคคลอื่นยอมรับ รอยละ 18.9
(3) เพราะไมตองการใหบุคคลอื่นเขาใจผิดวาการเปนผูมีพฤติกรรมรักรวม
เพศเปนการกระทําที่ชั่วราย และตองถูกลงโทษ รอยละ 14.2
(4) เพราะจะทําใหการดําเนินชีวิตของตนขาดความมั่นใจ รอยละ 11
(5) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 3.9

3. ทัศนะของบุคคลรักรวมเพศชายที่มีตอกฎหมายในเรื่องการรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของกลุม
3.1 บุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทยมีความเห็นวา กฎหมายในประเทศไทยไมได
ใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศ รอยละ 11.8 กลุมที่เห็นวาบุคคลรักรวมเพศ
ชายไดรับการรับรองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมาย รอยละ 10.2 กลุมที่ไมแสดงความคิดเห็น รอย
ละ 5.5 และกลุมที่มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 5.5
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3.2 บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายในสั ง คมไทยแสดงความคิ ด เห็ น ว า รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทยสมควรบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศหรือไม ทั้งนี้ผูวิจัย
ไดวิเคราะหจากคําตอบของกลุมเปาหมายที่ตอบแบบสอบถาม ดังปรากฏตามตารางที่ 14 - 15

ตารางที่ 14 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายในการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรี
ภาพของกลุม (จําแนกตามอายุ)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
ไมมีความเห็น
16
12
2
(53.3)
(40.0)
(6.7)
34
6
(85.0)
(15.0)
22
5
1
(78.6)
(17.9)
(3.6)
24
3
1
(85.7)
(10.7)
(3.6)
96
26
4
(76.2)
(20.6)
(3.2)

อายุ
15-20
21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม
X2 = 12.77644

D.F. = 6

รวม
30
(23.8)
40
(31.7)
28
(22.2)
28
(22.2)
126
(100.0)

α = .0467

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานเรื่องอายุของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกัน มี
ความสัมพัน ธตอความเห็น ว า รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจั ก รไทยควรบัญญัติรับรองสิทธิ และ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายในการบัญญัติรับรองสิทธิและเสรี
ภาพของกลุม (จําแนกตามการศึกษา)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ควร
ไมควร
ไมมี
ความคิดเห็น
1
(100.0)
5
1
(83.3)
(16.7)
12
(100.0)
64
20
4
(72.7)
(22.7)
(4.5)
14
5
(73.7)
(26.3)
96
26
4
(76.2)
(20.6)
(3.2)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม
X2 = 6.10109

D.F. = 8

รวม

1
(0.8)
6
(4.8)
12
(9.5)
88
(69.8)
19
(15.1)
126
(100.0)

α = .6359

จากตารางมี ค วามหมายว า สมมติ ฐ านในเรื่ อ งระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า งไม มี
ความสัมพัน ธ ตอความเห็น วา รัฐธรรมนู ญแห งราชอาณาจัก รไทยควรบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย

156
3.2.1 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายเห็นวา ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยควรบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ โดยเรียงคําตอบจากมากไป
หานอย ดังนี้
(1) เพราะเห็นวาชีวภาพของสิ่งมีชีวิตมีความหลากหลาย พฤติกรรมทางเพศ
ของมนุษยก็มีความหลากหลายเชนกัน รอยละ 40.9
(2) เพราะเห็นวาสิทธิและเสรีภาพเรื่องเพศเปนสิทธิของมนุษยที่ติดตัวมาแต
กําเนิด บุคคลอื่นไมอาจแทรกแซงได รอยละ 37
(3) เห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรบัญญัติรับรองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย แตตองกําหนดขอบเขตสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
รักรวมเพศชายบางเรื่องเพื่อมิใหไปกระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น รอยละ 28.3
(4) เพราะเห็นวาพฤติกรรมรักรวมเพศไมใชกามวิปริตและผิดธรรมชาติ แต
เปนสิ่งที่มีอยูแลวในธรรมชาติ รอยละ 26.8
(5) ในประเทศตะวันตกหลายประเทศยอมรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
รักรวมเพศชายแลว รอยละ 26.8
(6) เห็ น ว า ถ า ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ รั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในรั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมายลําดับรองไมสามารถคุมครองถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทย
ได รอยละ 15
(7) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 1.6
3.2.2 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายเห็นวา ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยไมควรบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ โดยเรียงคําตอบจากมาก
ไปหานอย ดังนี้
(1) สังคมโดยรวมในประเทศไทยยังยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวม
เพศชายไมได รอยละ 11.8
(2) แมรัฐธรรมนูญไมบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพใหกับบุคคลรักรวม
เพศชาย บุคคลรักรวมเพศชายก็สามารถดํารงชีวิตอยูไดและมีสิทธิและเสรีภาพเชนชายไทยทุกคน
รอยละ 10.2
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(3) ถึงแมจะมีกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชาย
เกิดขึ้นในสังคมไทย แตในทางปฏิบัติสังคมไทยก็ยังไมยอมรับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวม
เพศ รอยละ 5.5
(4) บุคคลรัก รวมเพศชายในประเทศไทยยังไมเคยตระหนักถึงสิทธิ และ
เสรีภาพที่ตนควรมี จึงเห็นวาไมจําเปนที่รัฐธรรมนูญจะตองบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลกลุมนี้ไวเฉพาะ รอยละ 2.4
3.3 บุคคลรักรวมเพศชายตองการใหกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรัก
รวมเพศในสังคมไทยในเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งเรียงลําดับความตองการจากมากไปหานอย
(1) ตองการใหการอยูรวมกันระหวางบุคคลรัก รวมเพศไดรับการรับรองโดย
ถูกตองตามกฎหมาย รอยละ 56.7
(2) ใหมีสิทธิและเสรีภาพในการทํางานทุกสาขาอาชีพ รอยละ 46.5
(3) ใหมีสิทธิไดรับความกาวหนาในอาชีพ เชน ผูชายจริงผูหญิงแท รอยละ 43.3
(4) ใหมีสิทธิในการจัดการทรัพยสินของคนรัก เชน คูสมรสชายหญิง รอยละ
37.8
(5) มีสิทธิไดรับความคุมครองในการรักษาความลับทางดานการแพทย รอยละ
28.3
(6) แกกฎหมายตางๆ ใหคุมครองถึงทรัพยสิน ชีวิตและรางกายของบุคคลรักรวม
เพศชาย รอยละ 25.2
(7) ใหสิทธิในการเขาไปมีบทบาทในทางการเมืองในฐานะบุคคลรักรวมเพศชาย
อยางเปดเผย รอยละ 24.4
(8) มีกฎหมายซึ่งขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบตอบุคคลรักรวมเพศชาย รอยละ
21.3
(9) มีสิทธิเปนผูอุปการะบุตรบุญธรรมได โดยหนวยงานของรัฐไมจําเปนตอง
พิจารณาประเด็นความเปนรักรวมเพศ รอยละ 19.7
(10) มี สิ ท ธิ เ ป น ผู รั บ มรดกในฐานะทายาทโดยธรรม โดยไม จํ า เป น ต อ งมี
พินัยกรรม รอยละ 18.9
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(11) มีก ฎหมายกําหนดอายุใ ห ความยิน ยอมขั้น ต่ํ ากับบุคคลรั ก ร วมเพศชายให
สามารถมีความสัมพันธทางเพศกับผูอื่นไดโดยไมผิดกฎหมายเพื่อปองกันการหาประโยชนทางเพศ
กับเด็ก รอยละ 16.5
(12) ไดรับการลดหยอนภาษีรายไดซึ่งเกิดขึ้นจากการอยูรวมกันกับคนรัก รอยละ
14.2
(13) มีความเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 2.4
3.4 ในความเห็ น ของบุคคลรั ก รว มเพศในประเทศไทย การที่ ป ระเทศไทยยั ง ไม มี
กฎหมายคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลรั ก ร ว มเพศชาย กลุ ม เป า หมายมี ค วามเห็ น ซึ่ ง
เรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ไดดังนี้
(1) สังคมไทยยังไมพรอมใหการรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ รอย
ละ 58.3
(2) เพราะขาดตั ว แทนสมาคมหรื อ องค ก รที่ แ สดงบทบาท และภาพลั ก ษณ ที่
ถูกตองของบุคคลรักรวมเพศชายใหแกสังคมรับรู รอยละ 48
(3) ไมมีนักการเมืองหรือกลุมบุคคลใดกลาเรียกรองสิทธิใหบุคคลรักรวมเพศชาย
อยางเปดเผยและชัดเจน เพราะเกรงสังคมจะประณามวาตนเปนบุคคลรักรวมเพศดวย รอยละ 40.2
(4) บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยไมเคยแสดงความคิดเห็นเพื่อเรียกรอง
สิทธิและเสรีภาพของตนเอง รอยละ 30.7
3.5 บุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยแสดงความคิดเห็นใหกฎหมายครอบครัว นิยาม
ความหมายคําวา “คูสมรส” ใหรวมถึงการใชชีวิตรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายระหวางบุคคลรัก
รวมเพศชาย โดยวิเคราะหคําตอบของกลุมเปาหมายจากตารางที่ 16 - 17 ซึ่งจําแนกตามอายุและ
การศึกษา ดังนี้
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ตารางที่ 16 ตารางความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอคํานิยามคําวา “คูสมรส”
(จําแนกตามอายุ)

อายุ

ตองการ

15-20

11
(37.9)
17
(42.5)
8
(28.6)
17
(60.7)
53
(42.4)

21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม

X2 = 19.45498

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ไมตองการ
ไมมี
อื่น ๆ
ความเห็น
15
3
(51.7)
(10.3)
14
7
2
(35.0)
(17.5)
(5.0)
8
12
(28.6)
(42.9)
5
5
1
(17.9)
(17.9)
(3.6)
42
27
3
(33.6)
(21.6)
(2.4)
D.F. = 9

รวม
29
(23.2)
40
(32.0)
28
(22.4)
28
(22.4)
125
(100.0)

α = .0216

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานเรื่องอายุของผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางมี
ความสัมพันธตอความตองการใหกฎหมายนิยามคําวา “คูสมรส” ใหรวมถึงการอยูดวยกันของบุคคล
รักรวมเพศชายโดยถูกตองตามกฎหมายในประเทศไทย
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ตารางที่ 17 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอคํานิยามคําวา “คูสมรส”
(จําแนกตามการศึกษา)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตองการ ไมตองการ
ไมมี
อื่น ๆ
ความเห็น
1
(100.0)
5
1
(83.3)
(16.7)
5
2
4
1
(41.7)
(16.7)
(33.3)
(8.3)
35
35
16
1
(40.2)
(40.2)
(18.4)
(1.1)
8
5
6
(42.1)
(26.3)
(31.6)
53
42
27
3
(42.4)
(33.6)
(21.6)
(2.4)
X2 = 21.80063

D.F. = 12

รวม
1
(0.8)
6
(4.8)
12
(9.6)
87
(69.6)
19
(15.2)
125
(100.0)

α = .0398

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานเรื่องการศึกษามีความสัมพันธตอความตองการให
กฎหมายนิยามคําวา “คูสมรส” ใหรวมถึงการอยูรวมกันของบุคคลรักรวมเพศชายโดยถูกตองตาม
กฎหมายในประเทศไทย
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3.6 บุคคลรั กรวมเพศชายในสังคมไทยมี ความตองการใหกฎหมายอาญาแก ไ ข
บทบัญญัติวาดวยการกระทําชําเราทางเพศ โดยใหคุมครองถึงบุคคลรักรวมเพศชายที่ถูกกระทํา
ชําเราทางเพศจากผูอื่นโดยไมยินยอม ทั้งนี้ ใหวิเคราะหจากตารางที่ 18 - 19 ซึ่งจําแนกตามอายุและ
การศึกษาจากกลุมเปาหมายไดดังตอไปนี้

ตารางที่ 18 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอการแกไขกฎหมายอาญาความผิด
ฐานขมขืน (จําแนกตามอายุ)

อายุ

ตองการ

15-20

17
(56.6)
28
(70.0)
16
(57.1)
18
(64.3)
79
(63.2)

21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม

X2 = 12.51244

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ไมตองการ
ไมมี
อื่น ๆ
ความเห็น
47
5
(24.1)
(17.2)
7
5
(17.5)
(12.5)
2
8
2
(7.1)
(28.6)
(7.1)
4
6
(14.3)
(21.4)
20
24
2
(16.0)
(19.2)
(1.6)
D.F. = 9

รวม
29
(23.2)
40
(32.0)
28
(22.4)
28
(22.4)
125
(100.0)

α = 1859

จากตารางมี ความหมายวา สมมติ ฐานเรื่องอายุที่แ ตกตางไมมีความสัมพัน ธตอการ
ไมยินยอมใหแกไขกฎหมายอาญาเพื่อใหคุมครองกรณีผูชายถูกขมขืน
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ตารางที่ 19 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอการแกไขกฎหมายอาญาความผิด
ฐานขมขืน (จําแนกตามการศึกษา)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ตองการ
ไมตองการ
ไมมี
อื่น ๆ
ความเห็น
1
(100.0)
4
1
1
(66.7)
(16.7)
(16.7)
6
6
(50.0)
(50.0)
57
15
13
2
(65.5)
(17.2)
(14.9)
(2.3)
11
4
4
(57.9)
(21.1)
(21.1)
79
20
24
2
(63.2)
(16.0)
(19.2)
(1.6)
X2 = 11.05360

D.F. = 12

รวม
1
(0.8)
6
(4.8)
12
(9.6)
87
(69.6)
19
(15.2)
125
(100.0)

α = .5243

จากตารางมีความหมายวา สมมติฐานเรื่องระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธตอการไม
ยินยอมใหแกไขกฎหมายอาญาเพื่อใหคุมครองถึงกรณีผูชายถูกขมขืน

163
3.7 บุคคลรัก รวมเพศชายในสังคมไทยมีความเห็ นวา เมื่อตนเองต องการรับเป น ผู
อุ ป การะบุ ต รบุ ญ ธรรม บุ ค คลรั ก ร ว มเพศชายมี ค วามคิ ด เห็ น กั บ ระบบการตรวจสภาพจิ ต ของ
จิตแพทยการตรวจสอบประวัติจากนักสังคมสงเคราะหดังนี้
(1) เห็นวาการสมควร เพราะจะเปนการยืนยันไดวาเด็กจะไดรับการดูแลที่ดีจาก
พอแมคนที่ 2 รอยละ 69.9
(2) เห็ น ว า สมควร เพราะเป น การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของเด็ ก ในชี วิ ต
รางกาย และจิตใจ รอยละ 17.1
(3) เห็นวาไมสมควร เพราะถือเปนการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพสวนตัว รอยละ
5.7
(4) เห็นวาไมสมควร เพราะอาจทําใหบุคคลรักรวมเพศชายรูสึกวาตนไมมีความ
เสรีในการอุปการะเด็ก และอาจละทิ้งความคิดที่จะอุปการะเด็กได
(5) มีความคิดเห็นเปนอยางอื่น รอยละ 0.8
(6) ไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 3.3
3.8 บุคคลรักรวมเพศชายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบการทําหนาที่
เปนผูอุปการะบุตรบุญธรรมจากรัฐ ดังมีผลการวิเคราะหความคิดเห็นจากกลุมเปาหมาย ซึ่งจําแนก
ตามอายุและการศึกษา ดังปรากฏในตารางที่ 20 - 21

164
ตารางที่ 20 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอมาตรการติดตามตรวจสอบการ
อุปการะบุตรบุญธรรมโดยเจาหนาที่ของรัฐ (จําแนกตามอายุ)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ไมยินยอม
ยินยอม
6
22
(21.4)
(78.6)
7
32
(17.9)
(82.1)
15
13
(53.6)
(46.4)
12
16
(42.9)
(57.1)
40
83
(32.5)
(67.5)

อายุ
15-20
21-25
26-30
31 ขึ้นไป
รวม
X2 = 12.36097

D.F. = 3

รวม
28
(22.8)
39
(31.7)
28
(22.8)
28
(22.8)
123
(100.0)

α = .0062

จากตารางมีความหมายวา อายุที่แตกตางมีความเกี่ยวของกับการยินยอมใหเจาหนาที่
ของรัฐติดตามการทําหนาที่เปนผูอุปการะบุตรบุญธรรม
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ตารางที่ 21 ตารางแสดงความคิดเห็นของบุคคลรักรวมเพศชายตอมาตรการติดตามตรวจสอบการ
อุปการะบุตรบุญธรรมโดยเจาหนาที่ของรัฐ (จําแนกตามการศึกษา)

ความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ไมยินยอม
ยินยอม
1
(100.0)
2
4
(33.3)
(66.7)
7
5
(58.3)
(41.7)
25
61
(29.1)
(70.9)
6
12
(33.3)
(66.7)
40
83
(32.5)
(67.5)

การศึกษา
มัธยมตน
มัธยมปลาย
อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี
รวม
X2 = 4.59936

D.F. = 4

รวม
1
(0.8)
6
(4.6)
12
(9.8)
86
(69.9)
18
(14.6)
123
(100.0)

α = .3309

จากตารางมี ค วามหมายว า ระดั บ การศึ ก ษาที่ แ ตกต า ง สั ม พั น ธ กั บ การยิ น ยอมให
เจาหนาที่ของรัฐติดตามการทําหนาที่เปนผูอุปการะบุตรบุญธรรม
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3.8.1 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายไมยินยอมใหเจาหนาที่ของรัฐเขามาตรวจสอบ
การทําหนาที่อุปการะบุตรบุญธรรม โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอยดังนี้
(1) เห็นวาอาจทําใหบุคคลรักรวมเพศชายรูสึกวาตนไมมีเสรีในการเลี้ยงดู
เด็ก และอาจละทิ้งการอุปการะเด็กได
(2) เห็นวาเปนการกาวลวงสิทธิและเสรีภาพสวนตัว รอยละ 36.1
(3) เห็นวาจะทําใหเด็ กเกิดความรูสึกวาตนไมใชบุตรของบุคคลนั้นแทๆ
รอยละ 22.2
(4) มีความเห็นเปนอยางอื่นรอยละ 2.8
3.8.2 เหตุผลที่บุคคลรักรวมเพศชายยินยอมใหเจาหนาที่ของรัฐเขามาตรวจสอบ
การทําหนาที่อุปการะบุตรบุญธรรม โดยเรียงลําดับเหตุผลจากมากไปหานอย ดังนี้
(1) เปนการตรวจสอบวาเด็กไดรับความเอาใจใสจากผูรับอุปการะอยางดี
และถามีปญหารัฐจะไดเขาหาทางแกไข รอยละ 50.6
(2) เพื่อใหเกิดความเขาใจในแนวทางการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตอง รอยละ 49.4
ผลสรุปจากการออกภาคสนามทัศนคติของสังคมทั่วไป ผูวิจัยพบวาบุคคลทั่วไป
ยอมรับพฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยไดโดยเฉพาะในกลุมบุคคลที่มีการศึกษา
ผูหญิงมีแนวโนมในการยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายไดมากกวา เหตุผลที่บุคคลทั่วไปยอมรับ
พฤติกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายไดเพราะเห็นวาเปนสิทธิและเสรีภาพสวนตัวของบุคคล ที่จะ
กําหนดวิถีชีวิตของตนเองโดยไมถูกแทรกแซงจากรัฐหรือผูอื่น และเมื่อสภาพสังคมไทยมีความ
เจริญขึ้นขณะที่บทบาทของสื่อมีสวนสะทอนความเปนจริงของสังคมดวยการนําเสนอภาพลักษณ
ของบุคคลรักรวมเพศชายในรูปแบบตางๆ ทั้งดานบวกและดานลบ จึงเปนเหตุใหบุคคลรักรวมเพศ
ชายในสังคมไทยตองออกมาเปดเผยตนเองเพื่อใหสังคมไทยยอมรับมากขึ้น จากการประมวลผลจาก
แบบสอบถามพบวาสังคมไทยเปดใจกวางยอมใหบุคคลรักรวมเพศชายสามารถประกอบอาชีพได
ทุกสาขาโดยใหเหตุผลวาทุกคนควรมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกับผูอื่น หากบุคคลรักรวมเพศชายมี
ความรูความสามารถเพียงพอก็สมควรใหบุคคลรักรวมเพศชายมีโอกาสเปนผูนําโดยไมควรนําเรื่อง
ความพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศชายมาเปนเกณฑตัดสินความกาวหนาในอาชีพของบุคคล
เพราะบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมกับบุคคลอื่น อยางไรก็ตามมีบุคคลทั่วไปจํานวน
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หนึ่งซึ่งมีอัตราใกลเคียงกับกลุมบุคคลที่เห็นควรใหบุคคลรักรวมเพศชายประกอบอาชีพไดทุกสาขา
มีความเห็นวา ควรจํากัดอาชีพบางสาขาที่ตองอาศัยการวางตัวและความเชื่อถือจากบุคคลอื่นดวย
เชน อาชีพนักบวช ครู อาจารย และอาชีพผูพิพากษา เปนตน ทั้งนี้ฝายที่ไมเห็นดวยอางวาบุคคลรัก
รวมเพศชายมีพฤติกรรมไมเหมาะสม และไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหกับบุคคลอื่นได และมอง
วาบุคคลรักรวมเพศชายมีภาพลักษณในดานลบตอบทบาททางเพศอีกประการหนึ่งดวย
และจากการออกภาคสนามพบวาบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสวนใหญมี
ลักษณะที่ไมแสดงออกตอการเปนรักรวมเพศใหสังคมรับรู เพราะเห็นวาอาจมีผลกระทบตอหนาที่
การงาน ความกาวหนาในอาชีพ และความรูสึกของบุคคลในครอบครัว ซึ่งบุคคลรักรวมเพศใน
ลักษณะนี้สวนใหญมีลักษณะที่ใหความสนใจในเรื่องราวของบุคคลรักรวมเพศเปนพิเศษและพรอม
จะเปนที่ปรึกษาที่ดีในประเด็นเกี่ยวกับบุคคลรักรวมเพศ อยางไรก็ตามบุคคลรักรวมเพศชายใน
ประเทศไทยมีทัศนคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศของตนวาไมใชเปนความวิปริตหรือความเบี่ยงเบน
ทางเพศ แตเห็นวาพฤติกรรมทางเพศของมนุษยมีรูปแบบที่หลากหลายมากกวาความสัมพันธของ
ผูหญิงรักผูชายหรือผูชายรักผูหญิง บุคคลรักรวมเพศชายสวนใหญยังเห็นวาบุคคลรักรวมเพศควร
จะมี อิส ระในการกํา หนดชี วิ ตของตนเองอยางไรก็ไ ดห ากไมไ ดก ระทบกระเทื อ นตอสิ ทธิ และ
เสรีภาพของผูอื่น บุคคลรักรวมเพศชายสวนใหญเห็นวาสังคมไทยยังยอมรับความเปนรักรวมเพศ
ไมได โดยเฉพาะการยอมรับของบุคคลในครอบครัว นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปนรักรวมเพศ
ทําใหบุคคลรักรวมเพศถูกดูถูกเหยียดหยามทั้งดวยคําพูดและการกระทําจากผูที่ยอมรับบุคคลรักรวม
เพศชายไมได และถูกกีดกันในความเจริญกาวหนาในดานอาชีพการงาน ถูกกีดกันจากการประกอบ
อาชีพบางสาขา เปนตน อนึ่งบุคคลรักรวมเพศชายยอมรับวาการที่สังคมไทยยังยอมรับบุคคลรักรวม
เพศชายไมได สวนหนึ่งเกิดจากสังคมไทยขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับความเปนรักรวม
เพศ จึ งสงผลให สังคมไทยเกิด การรัง เกีย จ สิ่งสําคัญสังคมไทยขาดหนวยงานหรื อองคกรที่จ ะ
นําเสนอบทบาทและการดํารงเอกลักษณของบุคคลรักรวมเพศใหบุคคลอื่นเขาใจ

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
จากการศึกษาและวิเคราะหสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศชายในประเทศไทย
ประการแรกพบวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายลําดับรองไมไดบัญญัติรับรอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลกลุมนี้ ขณะที่บุคคลกลุมนี้สวนใหญไมไดรูสึกวาตนเองมีความลําบาก
ในการดํ า รงชี วิ ต จากการเป น รั ก ร ว มเพศ เพราะกฎหมายไทยไม ไ ด มี บ ทลงโทษต อ บุ ค คลที่ มี
พฤติกรรมดังกลาวและไมไดบัญญัติวาพฤติกรรมทางเพศดังกลาวถือเปนความผิด อยางไรก็ตามใน
สภาพที่ไมมีกฎหมายรับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศนี้อาจสงผลใหบุคคลรักรวมเพศ
ชายพบปญหาในการใช ชีวิ ตร วมกั นโดยชอบตามกฎหมายสิ ทธิแ ละสวัสดิการที่ไดจากการอยู
รวมกัน รวมถึงการจัดการทรัพยสิน อํานาจในการดูแลบุตร การรับภาระภาษีรวมกัน การมีสิทธิใน
กองมรดกซึ่งบุคคลรักรวมเพศไดสรางรวมกัน และการไดรับความคุมครองในชีวิตและรางกายจาก
การถูกกระทําชําเราทางเพศ อยางไรก็ตาม หากยึดกฎหมายที่ใกลเคียงมาปรับใชกับการอยูรวมกัน
รวมถึง สิทธิ แ ละเสรี ภ าพในเรื่ อ งอื่ น ๆ ของบุ คคลรัก รว มเพศจะถือ วา เป น การใชก ฎหมายที่ ผิ ด
วัตถุประสงค และไมตรงตามความตองการของบุคคลรักรวมเพศ
ประการที่สองในสังคมไทยแมคนสวนใหญมีแนวโนมที่จะยอมรับบุคคลรักรวมเพศ
ชายไดมากขึ้น แตปรากฏวายังมีรูปแบบของการกีดกันและเลือกปฏิบัติตอบุคคลรักรวมเพศใหเห็น
ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากความไมเขาใจวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปนรูปแบบหนึ่งของความพึงพอใจ
ทางเพศของบุคคล ซึ่งองคการอนามัยโลกโดยการจําแนกโรคแหงนานาชาติครั้งที่ 10 (ICD 10) และ
สมาคมจิตวิทยาแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไมถือวาความพึงพอใจทางเพศตอบุคคลเพศเดียวกันเปน
โรคหรือความเบี่ยงเบนทางจิตตอไป ขณะเดียวกันก็ถือวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานแหงความเปนมนุษย
ซึ่งติดตัวทุกคนมาตั้งแตเกิด ทั้งนี้ มนุษยยอมมีความสามารถในการกําหนดชะตากรรมของตนเองได
อยางอิสระโดยไมมีผูอื่นเขามาแทรกแซง แมวาบุคคลอื่นจะเห็นวาพฤติกรรมดังกลาววิปริต อยางไร
ก็ ต าม การกระทํ า ดั ง กล า วนั้ น จะต อ งไม แ ทรกแซงหรื อ ละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของผู อื่ น ด ว ย
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ประการสําคัญความพึงพอใจทางเพศเปนสิทธิมนุษยชน และเปนสวนหนึ่งในองคประกอบทางเพศ
ที่สําคัญซึ่งประกอบดวย เพศ ความรูสึก บทบาททางเพศที่มีตอสังคม และความพึงพอใจทางเพศอีก
ประการหนึ่งดวย เปนที่นาสังเกตไดชัดวาการกีดกันทางเพศตอบุคคลรักรวมเพศในสังคมไทยนั้น
ไมมีความรุนแรงเพราะสวนหนึ่งในสังคมไทยศาสนาพุทธไมมีคําสอนวาพฤติกรรมรักรวมเพศเปน
ความผิ ด หรื อ บาป ดั ง นั้ น รู ป แบบของกฎหมายที่ อ อกมาให เ ห็ น จึ ง ไม มี บ ทลงโทษและถื อ ว า
พฤติกรรมรักรวมเพศเปนความผิด ขณะเดียวกันก็สอดคลองกับวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ไม
นิยมการทําราย และสรางความรุนแรงตอกัน
ประการที่สามแมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไมมีบทบัญญัติใหความคุมครอง
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคล แตรัฐธรรมนูญก็ตองใหความคุมครองบุคคลรักรวมเพศชายใน
ฐานะพลเมืองคนหนึ่งซึ่งบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายอยาง
เทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติวาเปนผูชายหรือผูหญิง หรือเพศใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้บุคคลรักรวมเพศ
อาจอ างศั กดิ์ศรีความเปนมนุษ ยเ พื่อคุมครองความเปนมนุษ ยอัน ถือเปน คุณ คาหรือวัตถุในทาง
กฎหมายอยางหนึ่งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพราะศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถือเปน
รากฐานของสิทธิและเสรีภาพทั้งปวง
ประการที่สีจากการศึกษาพบวาในประเทศไทยองคกรหรือชมรมของกลุมรักรวมเพศ
ชายไมคอยมีบทบาทที่จะเผยแพรความรูและสรางกิจกรรมของบุคคลรักรวมเพศชายใหกับสังคม
รับรูสวนหนึ่งเกิดจากในสังคมไทยการเปนรักรวมเพศไมถูกกดดันจากสังคม เชน ประเทศตะวันตก
และประการสําคัญบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยสวนใหญมีลักษณะที่ไมแสดงออกตอการเปน
รักรวมเพศใหสังคมรับรู เพราะเห็นวาอาจมีผลกระทบตอหนาที่การงาน ความกาวหนาในอาชีพ
และความรูสึกของบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการขาดผูนําในกลุมของบุคคลรักรวมเพศ
ชายเองที่สามารถสรางความเปนปกแผนของกลุมได ตรงกันขามกับกลุมหญิงรักหญิงที่มีผูนําหรือ
บุคคลที่อุทิศตนเพื่อทํางานใหแกกลุมของตน โดยการเผยแพรความรูและสรางศูนยรับปรึกษา
เพื่อใหความชวยเหลือการกระทําทางเพศตอสมาชิกดวยการเผยแพรขาวสารทางสื่อตางๆ อยางไรก็
ตามบุคคลรักรวมเพศหญิงในประเทศไทยก็มีลักษณะเชนเดียวกับบุคคลรักรวมเพศชายที่มักปดบัง
ความเปนรักรวมเพศของตน แตบทบาทของกลุมมีความชัดเจนมากกวา
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ผลของการออกภาคสนามทําใหผูวิจัยทราบวาบุคคลรักรวมเพศชายในสังคมไทยนั้นมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น สวนใหญจะแสดงบทบาทการเปนรักรวมเพศเฉพาะอยูตอหนาพวกเดียวกัน
หรือสถานที่เฉพาะของบุคคลรักรวมเพศชาย และเมื่อตองกลับไปสูครอบครัวและที่ทํางานก็จะ
พยายามสรางภาพลักษณของความเปนผูชายปดบังตนเอง จากการสํารวจพบกลุมรักรวมเพศชาย
มากบริเ วณยา นถนนพั ฒ นพ งศ แ ละถนนสุ ร วงศ ในการประมวลผลแบบสอบถามครั้ งนี้ ผู วิ จั ย
สามารถสรุปผลไดวาในสังคมไทยยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายไดมากขึ้น โดยเฉพาะผูหญิงมี
แนวโนมที่จะยอมรับบุคคลรักรวมเพศชายไดมากกวาผูชาย ทั้งนี้ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็น
วาพฤติกรรมรัก รวมเพศเปนสิทธิและเสรีภาพสวนตัวของบุคคลที่สามารถกําหนดวิถีชีวิตของ
ตนเองโดยไมถูกแทรกแซงจากรัฐหรือผูอื่น
จากการประมวลผลแบบสอบถามพบวาบุคคลทั่วไปมีความเห็นยอมรับและไมยอมรับ
ใหบุคคลรักรวมเพศชายมีสิทธิและเสรีภาพภายใตการรับรองจากรัฐธรรมนูญในอัตราที่ใกลเคียงกัน
ขณะที่บุคคลรักรวมเพศชายเองกลับมีความเห็นวายังไมมีความจําเปนในสังคมไทยที่จะตองบัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลรักรวมเพศเพราะแมไมมีกฎหมายใดๆ รับรองสิทธิและเสรีภาพ
ของตน บุคคลรักรวมเพศก็สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมแบบบุคคลรักรวมเพศโดยไมถือวาเปน
ความผิด อนึ่งมีบุคคลรักรวมเพศชายจํานวนมากที่ตองการใหรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ รับรอง
สิทธิและเสรีภาพของตน เพราะเทากับวาบุคคลรักรวมเพศชายจะไดรับการรับรองจากกฎหมาย
ลําดับรองและระเบียบอื่นๆดวย ในดานการสมรสบุคคลทั่วไปไมเห็นดวยหากจะขยายคําจํากัดความ
คําวาคูสมรสใหรวมถึงการอยูรวมกันระหวางบุคคลรักรวมเพศ เพราะจะเปนการทําลายสถาบัน
ครอบครัวและไมยอมรับใหบุคคลรักรวมเพศมีสิทธิและเสรีภาพในการเปนผูอุปการะบุตรโดย
สายเลือด หรือบุตรบุญธรรม เพราะเห็นวาเด็กอาจจะเกิดความสับสนในบทบาทของความเปนผูชาย
และผูหญิงวาแตกตางกันอยางไร ขณะที่บุคคลรักรวมเพศชายเห็นวา บุคคลรักรวมเพศชายควร
ไดรับการรับรองตามกฎหมายใหมีสถานะภาพคูสมรสเพราะตองการใชชีวิตรวมกันของบุคคลจะ
นํามาซึ่งภาระในดานทรัพยสินและสิทธิประโยชน ตลอดจนความรับผิดชอบตามกฎหมายรวมกัน
สําหรับทางดานการรับเปนผูอุปการะบุตรทั้งบุตรตนเองและบุตรบุญธรรม บุคคลรักรวมเพศเห็นวา
รัฐควรจะพิจารณาถึงประโยชนของเด็กสูงสุดมากกวาพิจารณาเพียงความเปนพอแมที่มีความพอใจ
ในเพศตรงขามเทานั้น และสิ่งสําคัญใหพิจารณาความพอใจของเด็กดวย
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6.2 ขอเสนอแนะ
วิทยานิพนธเลมนี้ผูวิจัยตองการพิสูจนใหเห็นวามิติแหงสังคมและกฎหมายควรมีความ
เกี่ยวของและเชื่อมโยงตอกัน และตองการชี้ใหเห็นวาประเด็นในเรื่องของบุคคลรักรวมเพศชายเปน
ประเด็นที่ทุกฝายตองพิจารณาและใหการทบทวนเสียใหม ทั้งในระดับนโยบายแหงรัฐ ตลอดจนถึง
ระดับครอบครัว สิ่งสําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยควรบัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพ
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศไวในรัฐธรรมนูญ เพราะพฤติกรรมรักรวมเพศไมใช
เปนความวิปริตหรือความเบี่ยงเบนทางเพศ ทั้งนี้ประเทศในโลกเริ่มหันมาใหความสนใจและให
สิท ธิ แ ละเสรี ภ าพในดา นต า งๆ แก บุ คคลกลุม นี้แ ลว ดั งนั้ น เพื่ อ ให ป ระเทศมีก ารพัฒ นาระบบ
กฎหมายและเพื่อเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกสังคม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยจึงควร
บัญญัติรับรองความคิดเห็นและความพึงพอใจทางเพศของบุคคลรักรวมเพศชาย โดยใหพิจารณา
ศักดิ์ศรีและคุณคาแหงความเปนมนุษยของบุคคลเปนที่ตั้ง ดวยเหตุดังกลาววิทยานิพนธเลมนี้จึงขอ
เสนอใหมีการเพิ่มเติมคําวา “สิทธิและเสรีในความพึงพอใจทางเพศ” ลงในมาตราที่ 30 แหง
รัฐธรรมนูญ และขอเสนอใหมีการออกกฎหมายรับรองการอยูรวมกันของบุคคลโดยมีรูปแบบการ
จดทะเบียนเฉพาะ ซึ่งเรียกวา “registered partner” และรับรองสิทธิในทรัพยสินที่บุคคลรักรวมเพศ
ไดรวมสรางกันมา มากไปกวานี้เพื่อใหกฎหมายลําดับรองเกิดความสอดคลองหากรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยรับรองสิทธิและเสรีภาพในความพึงพอใจทางเพศของบุคคล ควรจะมีกฎหมายที่
บัญญัติใหบุคคลรักรวมเพศมีสิทธิเปนผูรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมลําดับแรก และมีสิทธิ
ไดรบั สิทธิประโยชนและสวัสดิการจากภาครัฐเชนเดียวกับคูสมรสชายหญิง รวมถึงสิทธิในการเปน
ผูปกครองบุตรและรับบุตรบุญธรรมดวย ประการสําคัญควรมีการบัญญัติกฎหมายใหชัดเจนวา
นอกจากกฎหมายจะรับรองความพึงพอใจทางเพศแลว กฎหมายจะใหความคุมครองและปองกัน
ไมใหผูใดเขามาแทรกสิทธิดังกลาว ประการสุดทายกฎหมายอาญาควรทําการแกไขคําจํากัดความ
ของคําวา “การกระทําชําเรา” ใหรวมถึงบุคคลรักรวมเพศชายที่ถูกกระทําทางเพศโดยผูอื่น ไมวาจะ
ใช อวัยวะเพศ หรือวัตถุอื่นใดเพื่อสนับสนุนการกระทําผิดทางเพศก็ตาม อยางไรก็ตามการแกไข
รัฐธรรมนูญและกฎหมายลําดับรองอื่นๆ ไมใชนํามาปรับใชสําหรับบุคคลรักรวมเพศชายเทานั้น แต
รวมถึงบุคคลรักรวมเพศหญิง และคูรักชายหญิงที่ไมไดจดทะเบียนดวยใหมีสิทธิและเสรีภาพตาม
กฎหมายดังกลาวซึ่งถือเปนการพิสูจนขอสนับสนุนที่วาบุคคลทุกคนจะไดรับความคุมครองตาม
รัฐธรรมนูญอยางเทาเทียมกัน
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