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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒ นธรรม และความคิดเห็น ทางสั งคมของไทยในเรื ่ องการจดทะเบียนรั บ รอง
สถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน และ 2) ศึกษาวิเคราะห์การรับรองและคุ้มครอง
สถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ เป็นวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เป็ น ตั ว แทนผู ้ท ี่ ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ งกั บกฎหมายการจดทะเบี ยนรับ รองสถานะ
ทางกฎหมายคู่รักเพศเดียวกัน มี 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กฎหมาย 2) วิชาการ 3) สังคม
สงเคราะห์ และ 4) ประชาชนคู่รักเพศเดียวกัน จำนวนทั้งสิ้น 45 รูป/คน ผลการวิจัยพบว่า
1) แนวคิด ทฤษฎีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมคือ คริสต์ ถือว่ารักเพศเดีย
กันเป็นบาป อิสลามถือว่าเป็นพฤติกรรมต้องห้ามต้องโทษละเมิดคำสอน ฮินดูถือว่ารักเพศ
เดียวกันเป็นบาป และพุทธศาสนาถือว่าผิดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไม่เหมาะสม
และความเห็นการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายคือ ประเทศไทยมีเสรีภาพการ
กระทำใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี สามารถทำได้โดยไม่มีความผิด แต่สังคมไทย
ยังเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ 2) การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมาย
คือ อเมริกามีการเรียกร้องสิทธินี้เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักเพศ
เดียวกัน และประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองสถานภาพทางกฎหมาย ปัญหาที่เกิดคือ
การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียม และถูกเลือกปฏิบัติ
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จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่า
เทียม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
คำสำคัญ: กฎหมาย, การจดทะเบียนรับรองสถานภาพ, คู่รักเพศเดียวกัน, คู่รักต่างเพศ

Abstract
The purposes of this article were to: 1) study concept, Religious theories,
customs, traditions, culture and Thai social opinion on registration of legal status
of same-sex couples and 2) study and analyze the legal status of same-sex
couples in accordance with human rights principles and constitution. This was
qualitative research that analyzed data from documents, in-depth interviews by
selecting a specific sample group who were 4 groups of representatives involved
in the registration of same-sex couples’s legal status: 1) legal, 2) academic, 3)
social work, and 4) same-sex couples with totally 45 persons. It was found that
1) according with concept, religious theories, customs, traditions and culture were
Christians consider homosexuality a sin, Islam consider forbidden behavior that
violates teachings, Hindus consider homosexuality a sin and Buddhism is
considered to be against traditions, inappropriate culture but Thai society still
sees it as inappropriate behavior. And 2) for guaranteeing and protecting the legal
status of same-sex couples is no statutory certification so this makes it not
guaranteed and legal protection for cohabiting like heterosexual couples. The
problem was not only restrictions on the rights and freedoms of individuals
created inequality but also it was discriminated against. It was recommended the
legal should be amended to the principles of rights, liberties and equality by
regardless of gender differences according to the constitution, B.E. 2560.
Keywords: Legal, Registering of the Legal Status, Same-Sex Couples, Heterosexual
Couples

บทนำ
สังคมของมนุษย์โลกเกิดขึ้นได้จากการที่สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ
แบบแผน มีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา รวมทั้งกฎหมายให้ยึดเหนี่ยว
ปฏิบัติตาม การก่อตัวขึ้นของสังคมย่อมมีรากฐานมาจากการที่มนุษย์รู้จักการอยู่ร่วมกันเป็น
หน่วยย่อยที่เรียกว่า “ครอบครัว” เป็นสถาบันที่มีความสำคัญมากที่สุดในระบบสังคม (Social
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System) เนื ่ อ งจากเป็ น สถาบั น ที่ ท ำหน้ า ที ่ อ บรมเลี ้ ย งดู ส มาชิ ก เรี ย กว่ า “กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม” เป็นกระบวนการที่ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวเกิดการเรียนรู้ และ
สามารถปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับสังคมและวัฒนธรรมโดยรวมได้อย่างกลมกลืน ช่วยให้สมาชิกแต่
ละคนไม่ถูกกีดกัน หรือต้องประสบกับความแปลกแยกสภาวะในการดำรงชีว ิตอยู่ในสัง ค ม
(บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ, 2554) เมื่อมีการสมรสให้ความชอบธรรมกับความสัมพันธ์ทางเพศมี
ความสำคัญอย่างยิ่งมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ซึ่งเป็น
ที่รวมความรัก ความผูกพัน ความรักเดียวใจเดียว และเป็นที่พักพิงทางจิตใจของคนในสังคม
ซึ่งถือเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์ การที่ ชายหญิงจะมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยา
กันอย่างถูกต้องต้องผ่านขั้นตอนหรือพิธีการสมรสตามขนบธรรมเนียมประเพณี และต้องกระทำ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านการจดทะเบียนสมรสซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของคนสองคนในการ
ตกลงแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน (ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2547) ปัจจุบันในสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงถึงค่านิยมการสมรสที่เปิดกว้างและยอมรับการอยู่กินฉันสามีภริยาของพวกรักเพศ
เดียวกันมากขึ้น โดยเป็นที่ยอมรับกันว่าในสังคมประกอบด้วยบุคคลที่มีรสนิยมทางเพศหรือเพศ
วิถีที่หลากหลาย สังคมในปัจจุบันยังเริ่มยอมรับการอยู่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยาโดยเปิดเผย
ของบุคคลกลุ่มนี้ แต่มิได้มีการรับรองตามกฎหมายเฉกเช่นบุคคลในครอบครัว และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 (ธัญลักษณ์ นามจักร, 2555)
ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมาย
สูงสุดที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งในทางสากลกำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
โดยให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกบุคคล และเปิดกว้างให้กับบุคคล
ทุกคน กล่าวคือ ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน มิให้เลือกปฏิบัติ และให้ได้รับความคุ้มครอง
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตามแม้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะเปิดกว้าง แต่ไม่ได้มี
บทบัญญัติชี้ชัดรับรองและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้แก่พวกรักเพศเดียวกัน (Homosexual)
ซึ ่ ง ทำให้ ก ลุ ่ ม บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ ม ี ส ิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในความพึ ง พอใจทางเพศ (Sexual
Orientation) ของตน ตามมาตรา 5 บัญญัติว่า “ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำนิดเพศหรือ
ศาสนาใดย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน ” มาตรา 28 บัญญัติว่า “บุคคล
ย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิ ทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”
และมาตรา 30 บัญญัติว ่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน” กล่าวถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ว่าเหล่ากำนิด
เพศใด (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2564) จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวมีความขัดแย้ง
กับสภาพความเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน ที่ ทำให้คู่รักเพศเดียวกันก็ไม่อาจอ้างสิทธิความเท่า
เทียมกันนี้ได้ กล่าวคือ เมื่อประสงค์จะใช้ชีวิตร่วมกัน ก็ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
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เนื่องจากกฎหมายอนุญาตเฉพาะแต่คู่รักต่างเพศเท่ านั้น ทำให้มองได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มี
เจตนารมณ์คุ้มครองประชาชนโดยพิจารณาเพศเป็นอวัยวะตามลักษณะทางชีวภาพของบุคคล
เท่านั้น แต่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึก ความคิด และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
(ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์, 2543)
จากปัญหาดังกล่าวตามกฎหมายไทยเงื่อนไขแห่งการจดทะเบียนสมรสจะกระทำได้
ต่อเมื่อ บุคคลหนึ่งเป็น “ชาย” และอีกบุคคลหนึ่งเป็น “หญิง” เท่านั้น กฎหมายยังไม่ยอมรับ
การสมรสระหว่างชายกับชายด้วยกัน หรือหญิงกับหญิงด้วยกันหรือแม้แต่ชายหรือหญิงที่ได้
ผ่าตัดแปลงเพศแล้ว เพราะกฎหมายก็ยังไม่ยอมรับว่าเป็น “ชาย” หรือ “หญิง” ในสายตาของ
กฎหมาย และเนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายยอมรับและรับรองการจดทะเบียนรับรอง
สถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันของคู่รักเพศเดียวกันไม่อาจ
จดทะเบียนสมรสกันได้ เพราะขัดต่อเงื่อนไขของการสมรส (ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์ , 2543)
ทำให้มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องของพวกรักเพศเดียวกันเพื่อเป็นหลักประกันประการสำคัญที่จะ
ทำให้สถานะของตนเป็นที่ยอมรับในสายตาของกฎหมาย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ที่ควรจะได้รับในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้ไม่ต่างจากชายและหญิง นอกจากนี้
ภาครัฐควรมีการคุ้มครองและรับรองสิทธิให้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อยุคสมัยและสภาพสังคม
ในปัจจุบันที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป คนในสังคมเริ่มมีมุมมองและทัศนคติเปิดรับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งในทางสากลสังคมโลกขณะนี้กำลังให้ความสำคัญ
รับรองและคุ้มครองในเรื่องสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
ของบุคคลเป็นอย่างมาก การที่กฎหมายไม่รับรองสถานภาพการจดทะเบียนของบุคคลเหล่านี้
จึงเป็นการขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล โดยห้ามการ
เลือกปฏิบ ัติเพราะความแตกต่า งเรื่ องเพศ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และรัฐ ธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จากสภาพการณ์ดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากฎหมาย
ในการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน เพื่อให้กฎหมายมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรมสำหรับการรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศ
เดียวกัน โดยมีความสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของพวกคู่รักเพศเดียวกัน ก่อให้เกิด
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเพศ มีการรับรองและคุ้มครอง
สิทธิ หน้าที่และผลประโยชน์ของบุคคลทุกคน โดยให้เข้ากับสภาพสังคมที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป
และเป็นแนวทางในการร่างกฎหมายในการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รัก
เพศเดียวกันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นสามารถบัญญัติออกมาใช้จริงได้ในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รัก
เพศเดียวกัน
2.เพื่อศึกษาวิเคราะห์การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศ
เดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิ จ ั ย นี ้ ใ ช้ ว ิ ธ ี ก ารวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพโดยการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากเอกสาร และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ผู้วิจัยได้กำหนดการวิจัยในแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1. ด้านรูปแบบการวิจัย
1.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) คือ เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกโดย
คัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายการจดทะเบียนรับรอง
สถานะทางกฎหมายคู ่ ร ั กเพศเดี ยวกั น แบ่ งออกเป็ น 4 กลุ ่ ม ประกอบด้ วย 1) นั กกฎหมาย
ประกอบด้วย ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ จำนวน 5 คน 2) นักวิชาการ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา
ด้านกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จำนวน 5 คน 3) นักสังคมสงเคราะห์ ประกอบด้วย นักสิทธิ
มนุษยชน นักจิตวิทยา นักบวชในศาสนาพุทธ จำนวน 5 รูป/คน และ 4) ประชาชนที่เป็นคู่รัก
เพศเดียวกัน จำนวน 30 คู่ จำนวนทั้งสิ้น 45 รูป/คน ซึ่งทั้งหมดมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองสถานะทางกฎหมายของ
คู่รักเพศเดียวกัน และมีประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ าน 5 ปีขึ้นไป
1.2 เนื้อหา ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรม และความคิดเห็นทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทาง
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน
2. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมเนื้อหา แล้วนำไปหาค่าความเที่ยงตรงโดยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC ได้เท่ากับ 0.67- 1.00 (บุญชม ศรีส ะอาด, 2561) ได้ค่าความเชื่อมั่ น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, L. J., 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดถือได้ว่าแบบสัมภาษณ์มีคุณภาพนำไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ ,
2546) และจัดทำแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
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และ 2) การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันตามหลักสิทธิ
มนุษยชนและรัฐธรรมนูญ
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ผู้วิจัยเก็บแบบสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยแบ่งวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล พื้นฐาน ระยะที่ 2
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และความคิดเห็น
ทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน
(การวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสาร) และระยะที่ 3 การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทาง
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันตามหลักสิท ธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ (การสัมภาษณ์เชิงลึก)
โดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) เป็นการเปรียบจากมุมมองหลาย ๆ ด้านเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
4. ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)
และสรุปเป็นภาพรวม

ผลการวิจัย
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของ
คู่รักเพศเดียวกัน พบว่า
1. ศาสนาคริสต์ เป็นศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลก เต็มไปด้วยมายาคติต่อ
ความรักระหว่างเพศเดียวกัน แต่เดิมนั้นในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์มองว่า การสมสู่ของคู่รักเพศ
เดียวกันนั้นเป็นความผิดที่ร้ายแรง ทำให้กลายเป็นสำนึกหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของชาวคริสต์
เป็นเรื่องของศีลธรรมที่ดีงามที่ถูกปลูกฝังมาเป็นเวลานาน ดังนั้น ศาสนาคริสต์มองว่าการที่ได้
สมสู่กับบุคคลเพศเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวและไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความผิดของผู้กระทำที่
ต้องรับผิดชอบเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่หากเกิดขึ้นแล้วในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่สังคมและคนในสังคม
ต้องร่วมกันรับผิดชอบ สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“วินัยทางศาสนาคริสต์นั้นไม่อาจให้การสนับสนุนการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
เนื่องจากในคัมภีร์นั้นได้มีการประณามความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศทุกรูปแบบอย่างรุนแรง”
(นักวิชาการ, 2564)
2. ศาสนาอิ ส ลาม เป็ น ศาสนาที ่ ไ ม่ ย อมรั บ ในเรื ่ อ งของความรั ก ระหว่ า งบุ ค คล
เพศเดียวกัน และถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามต้องโทษละเมิดคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอาน
ศาสนาอิสลามมองว่า การร่วมรักเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต้องโทษเป็นการละเมิดคำสอน
ในอัลกุรอาน พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายมุสลิมเพราะกฎหมาย
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มุสลิมมีพื้นฐานมาจากศาสนา เห็นได้จากการที่กฎหมายมุสลิมมีบทลงโทษสำหรับพวกรัก
เพศเดียวกัน เห็นได้จากอัลกุรอานโองการที่ 81, 82 และ 83 ที่มีสาระสำคัญว่า
- พระอัลเลาะห์ไม่อาจทนต่อพวกรักเพศเดียวกันต่อไปได้ จึงมีบทลงโทษที่รุนแรง
- พระอัลเลาะห์ทรงเกลียดชังพวกรักเพศเดียวกันอย่างยิ่งจึงลงโทษตามความเหมาะสม
- จงอย่าเป็นผู้ละเมิดในเรื่องรักเพศเดียวกัน เพราะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง
- พวกรักเพศเดียวกันคือเหตุที่ทำให้สังคมได้รับการลงโทษ
สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ยอมรับในเรื่องของความรักระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
และถือว่าเป็น พฤติกรรมที่ต้องห้ามต้องโทษละเมิดคำสอนในคัมภีร์อัลกุรอาน” (นักสิทธิ
มนุษยชน, 2564)
3. ศาสนาฮินดู มีหลายนิกาย บางนิกายก็บัญญัติก ฎว่าการรักเพศเดียวกัน
เป็นบาป เพราะทำให้สิ้นสายพันธุ์บ้างก็ว่าไม่เป็นบาปเพราะก็เป็นคนเหมือนกัน บ้างก็ว่าไม่บาป
เพราะถูกลิขิตมาให้เป็นเช่นนั้น จากตำราโหราศาสตร์อินเดียที่มีการกล่าวไว้เรื่องการทำมุมของ
ดวงดาวอันทำให้เจ้าชะตาอ่อนแอในเรื่องเพศจนไม่เป็นเพศของตัวเองหรือรักเพศเดียวกัน
ศาสนาฮินดูแม้ว่าศาสนานี้จะมีหลายนิกายหลายกลุ่ม และมีมุมมองเห็นต่างกันก็ตามแต่โดย
ส่วนใหญ่ถือว่าการรักเพศเดียวกันเป็นปรากฎการณ์ตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง และไม่ถือว่า
พฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเป็นบาป ในแง่คัมภีร์ก็มีทั้งที่บันทึกถึงในแง่เป็นธรรมชาติและให้
ความพึงพอใจแต่ก็มีข้อเขียนบางชิ้นที่ต่อต้าน สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
“ศาสนาฮินดูไม่กล่าวโทษการรักเพศเดียวกันไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นบาป
นั่นเองและนี่ก็เป็นสาเหตุให้ศาลฎีกาอินเดียตัดสินให้การรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องถูกกฎหมายใน
อินเดีย”(ประชาชนที่เป็นคู่รักเพศเดียวกัน, 2564)
4. ศาสนาพุ ท ธ มี ห ลั ก คำสอนที ่ เ ป็ น กลาง ๆ เรี ย กว่ า “การปฏิ บ ั ต ิ แ บบ
มัชฌิมาปฏิปทา” คือ การยึดหลักทางสายกลางไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่ง มองอย่างความเป็น
เหตุเป็นผล มองมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตนเอง เป้าหมายศาสนาคือ
การเข้าถึงนิพพานดับทุกข์เป็นที่สุด เมื่อมองในแง่การบรรลุธรรมหรือในแง่จิตภาพแล้ว มนุษย์
ทั้งชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน โอกาสเท่ากันในการพัฒนาตนเองที่จะเข้าถึงบรรลุธรรม
ไม่จำกัดชาติชั้น หญิงชาย แต่ในเรื่องจริยธรรมมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการรักเพศเดียวกั น อนึ่ง
แม้ศาสนาพุทธไม่ถือว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นบาป แต่ ถือว่า การรักเพศเดียวกันเป็น
“สิ่งผิดประเวณี” ซึ่งหมายถึง การมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยใช้ร่างกาย เวลา สถานที่โดยไม่
เหมาะสม และยังรวมถึงการใช้ปาก และทวารหนักในการร่วมเพศไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิ ง
ก็ตาม สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลที่ว่า
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“ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลักแบบเดิม ซึ่งจะมองพวกเขาว่าการรักเพศเดียวกันเป็นการ
ผิดขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของไทย เป็นการไม่เหมาะสมในสังคมไทย”(นักบวชใน
ศาสนาพุทธ, 2564)
5. ความคิดเห็นทางสังคมคือ สภาพสังคมและแนวโน้มในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดการรัก
เพศเดียวกันจนนำไปสู่การจดทะเบียนรับรองสถานะทางกฎหมายระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน
ซึ่งแม้ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ จะมีการยอมรับทางสังคมกันมากขึ้นก็ตาม แต่สำหรับประเทศไทย
ซึ่งเป็นประเทศเสรีการกระทำใดที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณี บุคคลก็สามารถทำได้
โดยไม่มีความผิด แม้ประเทศไทยจะไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าการรักเพศเดียวกันเป็นความผิด
แต่สังคมไทยบางส่วนยังมีความเห็นว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
การศึกษาวิเคราะห์การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศ
เดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ พบว่า มีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปกฎหมายรับรองและคุ้มครองคู่รักเพศเดียวกั นตามหลักสิทธิมนุษยชนและ
รัฐธรรมนูญ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
- กฎหมายไม่ อ นุ ญ าตหรื อ ไม่ มี
การยอมรับการสมรสหรือการจด
ทะเบี ย นรั บ รองสถานะทาง
กฎหมายของคู ่ ร ั ก เพศเดี ย วกั น
โดยยกข้ออ้างเรื่องจารีตประเพณี
ที่ปฏิบัติกันมา
- กฎหมายยอมรั บ ที ่ จ ะรั บ รอง
และคุ ้มครองความสัม พั นธ์ของ
คู่รักเพศเดียวกัน

ไทย

- กฎหมายอื ่ น ๆไม่ ม ีบ ทบัญญั ติ
รั บ รองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพให้ แ ก่
พวกรั ก เพศเดี ย วกั น ไว้ อ ย่ า ง
ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั ้ น ไม่ อ าจจะ
จำกัดสิทธิและเสรีภาพได้ เพราะ
ตามหลักนิติรัฐไม่มีเสรีภาพใดที่

รัฐธรรมนูญ
- มาตรา 12 (Right to marry) ของ
อนุสัญญาฯ นั้น รับรองเฉพาะแต่การ
"สมรส" และการ "ก่ อ ตั ้ งครอบครั ว "
ของชายและหญิงเท่านั้น
- มาตรา 8 ศาลสิทธิมนุษยชนได้ให้การ
รับรองว่าความสัมพัน ธ์ ข องคู ่รั ก เพศ
เดียวกันนั้นย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
มาตรา 8 เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์
ระหว่ า งชายหญิ ง เมื ่ อ มี ก ารก่ อ ตั้ ง
ครอบครัว เนื่องจากถือได้ว่าเป็น "สิทธิ
ในการก่อตั้งครอบครัว" เช่นกัน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
- มาตรา 4 บัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอ
ภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
ปวงชนชาวไทยย่ อ มได้ ร ั บ ความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน”
- มาตรา 27 บัญญัติว่า “บุคคลย่ อ ม
เสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพ
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กฎหมายรับรองและคุ้มครอง
รัฐธรรมนูญ
ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม ค ุ ้ ม ค ร อ ง โ ด ย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ปราศจากขอบเขต
เท่าเทียมกัน”
- มาตรา28 คือ“สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทยนอกจากที ่ บ ั ญ ญั ติ
คุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะใน
รัฐธรรมนูญแล้วการใดที่มิได้ห้ามหรือ
จำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมาย
อื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะ
ทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิ
ห ร ื อ เ ส ร ี ภ า พ เ ช ่ น ว ่ า น ั ้ น ไ ม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อ
ความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่
ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น”

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า การพัฒนาการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนในนานาประเทศ
และประเทศไทยที่เกิดขึ้น เมื่อนำมาพิจารณาถึงเรื่องการสมรสหรือการรับรองสถานะทาง
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถือเป็น “สิทธิเสรีภาพ” อย่างหนึ่งของ
“มนุษย์” เช่นกัน โดยต้องไม่ลืมว่าปัจเจกชนต้องมีอิสระในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง (Selfdetermination) และจากแนวความคิดเหล่านี้เองที่ทำให้กล่าวได้ว่า การสมรสหรือการรับรอง
สถานะทางกฎหมายของคู่รักควรเปิดกว้างให้กับบุคคลทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย หรือ จะเรียกว่า
เป็นเสรีภาพที่มนุษย์สามารถเข้า ถึงได้โดยไม่สมควรจะนำเรื่องการแบ่งแยกทางเพศมาเป็น
อุปสรรค

อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
และความคิดเห็นทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมาย
ของคู่รักเพศเดียวกัน
ศาสนาต่าง ๆ มีมุมมองในเรื่องความรัก การสมรส หรือการจดทะเบียนรับรองสถานะ
ทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันที่แตกต่างกัน เช่น ศาสนาคริสต์มองว่า การสมสู่ของคู่รักเพศ
เดียวกันนั้นเป็นความผิดที่ร้ายแรง ทำให้กลายเป็นสำนึกหรือสิ่งที่ฝังอยู่ในใจของชาวคริสต์
เป็นเรื่องของศีลธรรมที่ดีงามที่ถูกปลูกฝังมาเป็นเวลานาน ศาสนาอิสลาม ไม่ยอมรับในเรื่องของ

10 | Vol.9 No.2 (February 2022)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2565)

ความรักระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามต้องโทษละเมิดคำสอน
ในคัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนาฮินดู บางนิกายก็บัญญัติกฎว่าการรักเพศเดียวกันเป็นบาป เพราะ
ทำให้สิ้นสายพันธุ์ และมีมุมมองเห็นต่างกันก็ตามแต่โดยส่วนใหญ่ถือว่าการรักเพศเดียวกันเป็น
ปรากฎการณ์ตามธรรมชาติชนิดหนึ่ง และไม่ถือว่าพฤติกรรมการรักเพศเดียวกันเป็นบาป และ
ศาสนาพุทธ กล่าวถึงการยึดหลักทางสายกลางไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่ง และมนุษย์ทั้งชายและ
หญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน แต่ในเรื่องจริยธรรมมีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องการรักเพศเดียวกัน อนึ่งแม้
ศาสนาพุทธไม่ถือว่าพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเป็นบาป แต่ถือว่า การรักเพศเดียวกันเป็น “สิ่ง
ผิดประเวณี” ดังที่ ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร และภาณุมาศ ขัดเงางาม กล่าวถึงความเสมอภาคของ
กลุ ่ ม หลากหลายเพศต่ อ การสมรส และการรั บ รองบุ ต ร ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ู ่ ช ี วิ ต
พ.ศ. 2561 ไม่เท่าเทียมกับการสมรสและคู่สมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พบว่า
การจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 นำมาซึ่งสิทธิและ
หน้าที่ของคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และตามกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่าจะ
เป็นประมวลกฎหมายฉบับอื่น ๆ พระราชบัญญัติ ระเบียบปฏิบัติ ของภาครัฐและเอกชนใด ๆ
ต่างได้ยึดโยงคำว่า “คู่สมรส” ในการมอบสิทธิ หน้าที่ และการคุ้มครองทางกฎหมายไว้โดย
ตลอด ดังนั้น หากพิจารณาตามทฤษฎีความเสมอภาคแล้ว ความเสมอภาคของกลุ่มผู้มีความ
หลากหลายเพศต่อการสมรสและการรับรองบุตรตามพระราชบัญญัติคู่ชีวิต อาจจะยังไม่ได้รับ
ความเสมอภาคอย่างเต็มรูปแบบ เนื่องด้วยข้อจำกัดของ “คู่ชีวิต” ไม่เท่าเทียมกับ “คู่สมรส”
พบว่า มีสิทธิหลายประการที่ส ำคัญที่หายไป และไม่ได้รับรองไว้ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต
พ.ศ. 2561 เช่น สิทธิในการรับ รองบุตรบุญธรรมร่ว มกัน สิทธิในการปกครองบุต รร่ว มกัน
(ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร และภาณุมาศ ขัดเงางาม, 2560)
จากการศึกษาวิเคราะห์การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รัก
เพศเดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญ อเมริกามีการเรียกร้องสิทธินี้เพื่อให้เกิด
การคุ้มครองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของคู่รักเพศเดียวกัน และทำให้สิทธินี้เป็นรูปธรรม คือ
รัฐต้องพยายามหาทางออกให้แก่พวกคู่รักเพศเดียวกันกลุ่มนี้ ในกรณีที่รัฐนั้นยังไม่พร้อมที่จะ
รับรองการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน กล่า วคือ รัฐสามารถออกกฎหมายเพื่อ "รับรองสถานะ
ทางกฎหมาย" ของคู่รักเพศเดียวกันนั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับรองทางทะเบียน เช่น PACS จะเห็น
ได้ว่าศาลสิทธิมนุษยชนใช้การตีความอย่างกว้างสำหรับคำว่า "สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว" ซึ่ง
เป็นผลดีต่อคู่รักเพศเดียวกัน ในส่วนของประเทศไทยได้บัญญัติกฎหมายไว้ในรัฐธรรมนูญถึง
บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วย
เหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรม
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หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใดจะกระทำ
มิได้ เป็นการคุ้มครองประชาชนทั่วไปไม่มีระบุเฉพาะดังที่ ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์ กล่าวถึงการออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูร่วมกันให้แก่มนุษย์โดยนำเอาพฤติกรรมทาง เพศมาเป็น
หลักการสำคัญ รัฐไม่ได้ยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของ
มนุษย์โดยคำนึงถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นได้ กับมนุษย์ที่มีเพศสรีระที่
ต่างกัน หรือมนุษย์ที่มีเพศ สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่รว่ มกันของมนุษย์จึง
จำเป็นต้องเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบของความรัก หากแต่ความเป็นจริงนั้นรัฐต้องออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่กลุ่ม คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันด้วยเช่นกัน
รัฐไม่ได้นําแนวคิดที่มาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรส มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
การออกกฎหมาย ซึ่งมีความแตกต่างจากรูปแบบการสมรสตาม เงื่อนไขของรัฐ ที่เป็นเรื่องที่รัฐ
สามารถกำหนดเงื่อนไขในการรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ให้แก่มนุษย์ ขึ้นมาเองในรูปแบบ
ของกฎหมาย เมื่อพิจ ารณาถึง ลั ก ษณะโดยทั ่ว ไปของประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิ ช ย์
บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัวที่มีสภาพที่เป็ นกฎหมายที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นสามีและภริยา
และโยงไปสู่ความเป็นบิดามารดาและบุตรในภายภาคหน้าอันเป็นการเชื่อมโยงตามโครงสร้าง
ทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย หากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้
เพื่อให้สิทธิดังกล่าวเกิดขึ้นกับกลุ่มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันด้วยแล้วนั้น อาจเป็น
การกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะ อันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริงของผู้ที่ร่างประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการที่จะออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันให้แก่คู่รักใน ทุกรูปแบบของความรัก โดยไม่
คำนึงถึงเพศสรีระมาเป็นองค์ประกอบนั้น ควรออกกฎหมายแยกต่างหากอีกฉบับเป็นเอกเทศ
โดยกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหม่นั้นจะต้องมีลักษณะที่พระราชบัญญัติ บันทึกคู่ชีวิต เพื่อมิให้
เป็นการกระทบกระเทือนต่อระบบกฎหมายครอบครัวของไทยที่มีอยู่แต่ก่อนแล้ว และไม่ เป็น
การกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแต่งงานที่มี า (ณัฐวุฒิ ชัย
สายัณห์, 2558)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
แนวคิด ทฤษฎี แนวความคิดทางศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และ
ความคิดเห็นทางสังคมของไทยในเรื่องการจดทะเบียนรับรองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รัก
เพศเดียวกัน ศาสนาถือเป็นเรื่องที่มีความผูกพันมายาวนานกับวิถีชีวิตของมนุษย์ และมีผล
ผูกพันถึงเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ทั ศนคติ และความเชื่อของคนในสังคม
ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตาม เช่น ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ก็เข้าไปมีบทบาทถึงเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันอันนำไปสู่การสมรส ดังนั้น ควรศึกษาถึงหลักเกณฑ์
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คำสอน ความเชื ่ อ ของศาสนาซึ ่ ง มี ผ ลต่ อ คนในสั ง คมเสี ย ก่ อ น ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์
การรับรองและคุ้มครองสถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
และรัฐธรรมนูญ ประเทศอเมริกานั้นไม่ยอมรับการสมรสหรือการจดทะเบียนรับรองสถานะทาง
กฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน โดยยกข้ออ้างเรื่องจารีตประเพณีที่ปฏิบัติกั นมา อ้างคำจำกัด
ความตามพจนานุกรมต่าง ๆ และถึงแม้ตัวบทกฎหมายจะเปิดโอกาสให้ศาลตีความได้กว้างขวาง
เพียงใดก็ตาม ศาลก็ไม่ต้องการให้ตีความให้กว้างไปถึงขนาดยอมให้คู่รักเพศเดียวกันทำการ
สมรสหรือการจดทะเบียนรับรองสถานะทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันได้ ในส่วนของสภาพ
สังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปโดยยอมรับในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น มีแนวความคิดว่าพฤติกรรมของ
การรักเพศเดียวกันไม่ใช่ สิ่งผิดปกติหรือ สิ่งชั่วร้ายแต่อย่างไร แต่ในกฎหมายนั้นยังไม่มีการ
รับรองการจดทะเบียนของคู่รักเพศเดียวกัน ดังนั้น กฎหมายไทยจึงควรบัญญัติกฎหมายรับรอง
สถานภาพทางกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน โดยบัญญัติกฎหมายพิเศษต่างหาก ที่ให้คู่รักเพศ
เดียวกันสามารถจดทะเบียนกันได้ เพื่อได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายเสมือนกับ
การจดทะเบียนสมรสของคู่รักต่างเพศ และข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรศึกษา
แนวทางการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคู่ชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ และการคุ้มครองทางกฎหมายใน
การรับรองสิทธิการสมรสและสิทธิในการปกครองบุตรร่วมกัน
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