ทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
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บทคัดยอ (Abstract)
การวิจัยเรื่องทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษ ยชนอาเซียน
ของนัก เรี ยนระดั บ มัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรีย นราชวินิ ต มัธยม ผู วิจั ยตั้ ง วัต ถุป ระสงคไ ว 3
ประการ คือ1 เพื่อศึกษาทัศ นคติตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษ ยชนอาเซียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม 2 เพื่อศึกษาปจ จัยที่สง ผลตอ
ทัศ นคติที่มีต อพระราชบั ญ ญั ติคูชี วิต ตามแนวคิด หลักสิทธิม นุษ ยชนอาเซียนของนักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับ
มัธยมศึกษา มีญ าติพี่นอง ประสบการณถูกละเมิด การยอมรับ รูเรื่องเกี่ยวพระราชบัญ ญัติคูชีวิต 3
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิต ตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดกำหนดกลุมตัวอยา งจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต
มัธยม จำนวน 282 คน โดยใชการกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตรของทาโรยามาเน (Taro
Yamane) และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการเขา ไปสอบถามกับกลุมตัวอยางตามเปา หมายของ
การวิจัยเครื่องมือที่ใ ชใ นการวิจั ย ไดแก แบบสอบถามจากนั้น นำแบบสอบถามที่รวบรวมไดม า
ดำเนิ น การวิ เคราะหแ ละประมวลผลขอ มู ลด วยคอมพิ วเตอร โปรแกรมสำเร็ จ รู ปทางสถิ ติ เพื่ อ
คำนวณหาคาสถิติสำหรับตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัยใหครบถวน
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Abstract

Research attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights
concept of high school students in Rajavinit Mathayom school has several
objectives as 1) to study attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human
Rights concept of high school students in Rajavinit Mathayom school 2) to study
factors affecting attitudes about Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights
concept of high school students in Rajavinit Mathayom school and personal factor
as domicile, gender, age, secondary education, have relatives, experience of
violation, accepting and knowing about Civil Partnership Bill and 3) to provide
guidance in the development of Civil Partnership Bill on ASEAN Human Rights
concept. The population used in this study were high school students in Rajavinit
Mathayom school, of which 282 samples were selected from Taro Yamane method
by using a simple random sampling method while the selection of random type
was done by accidental sampling. Research instruments were questionnaires and
doing data analysis and processing by statistical packages to compute statistics for
answering research objectives and hypotheses.
Keywords: Attitude; Civil Partnership Act; Human Rights
บทนำ (Introduction)
รา งพระราชบัญ ญัติคูชีวิต พ.ศ. .... รา งขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้น ในป พ.ศ. 2556 การเกิดรา ง
พระราชบัญ ญั ติคูชีวิต พ.ศ. .... นั้น ตองยอนกลับไปในป พ.ศ. 2555 มีคู รักเพศเดียวกันคูห นึ่ง ได
เดินทางไปที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ เพื่อขอจดทะเบียนสมรสแตน ายทะเบียนไดพิจารณาตามขอ
กฎหมาย นายทะเบียนอา งอิง จากประมวลกฎหมายแพง และพาณิชย มาตรา 1448 ที่กำหนดไว
ชัดเจนวา การสมรสจะทำไดก็ตอเมื่อ “ชายและหญิง” มีอายุ 17 ปบริบูรณ ดัง นั้นความมาเปนคูรัก
เพศเดียวกัน จึง ไปขัดตอขอกฎหมาย และไมสามารถใหสมรสกันได ซึ่ง ทั้งคูมองวา นี้คือการละเมิด
สิทธิ์ของตนเองเพราะเหตุใดกฎหมายตองมีการกำหนดวา คูแตง งานกัน ตองมีเพียงแคผูหญิงและ
ผูชายเทานั้น (วิศรุต สินพงศพร, 2563)
ตอมาจึงมีคูรักเพศเดียวกัน คูหนึ่ง ไดไ ปรองเรียนกับสภาผูแทนราษฎรและหนวยงานที่
เกี่ยวของหลายแหง ทำใหสภาฯ ไดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาขอกฎหมายวาคนเพศเดียวกัน สามารถ
จดทะเบียนสมรสกันไดจริง หรือไม และดวยที่มีการตอตานของกลุมอนุรักษนิยมที่มีเปน จำนวนมาก
ทำใหสามารถสรุปได ณ เวลานั้นคือ บุคคลเพศเดียวกันไมสามารถทำการ“สมรส”กันได ดั้งนั้นทาง
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คณะกรรมาธิการกฎหมายฯของสภาฯ จึงไดมีการเสนอแนวความคิดขึ้นมาวา ถาหากกลุมบุคคลเพศ
เดียวกันอยากใชชีวิตรวมกัน แตไมสามารถสมรสกันได ดั้งนั้นก็ควรมีการรางกฎหมายฉบับใหมขึ้นมา
เพื่อใชกับกลุมบุค คล LGBTQ โดยจะไดไมตองไปแตะกฎหมายสมรสดั้งเดิมที่มีอยูแลว ซึ่ง เมื่อได
แนวความคิด นี้ขึ้น มาแลว จึง ไดเริ่มกระบวนการ “รางพระราชบัญ ญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ” เพื่อการ
พัฒนาสูกระบวนการเปนกฎหมายขั้นตอไป (ศิริชนก วิริยเกื้อกูล, 2561)
การตั้งพระราชบัญญัติคูชีวิตในกลุมเพศทางเลือกก็ไดมีความเห็นที่แบงออกเปนสองฝา ย
โดยฝายแรกนั้นไมเห็นดวยนักกับการรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. …. ฉบับใหมลาสุดขึ้นมา เพราะ
คิดวากลุมบุค คลเพศที่สามก็สมควรไดที่มีการ “สมรส” ไดเหมือนที่ผูชายและผูหญิง ที่มีการสมรส
กัน ในมุมมองของกลุมคนที่ไ มเห็นดวยจาการรา งพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ฉบับนี้ตองการให
รัฐบาลแกไขขอกฎหมาย มาตรา 1448 ที่ระบุไววามีแคผูชายกับผูหญิงถึงจะมีการสมรสกันได แตทุก
เพศไมวาจะเปน “ชาย-ชายหรือหญิง-หญิง” ก็สมควรที่จะไดรับสิทธิ์การสมรสเทาเทียมกันทั้งหมด
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย, ม.ป.ป.)
สวนอีกฝายนั้นที่มีการเห็นดวยกับการรา งพระราชบัญ ญัติคูชีวิต พ.ศ. .... เพราะมองวา
การรางพระราชบัญญัตินี้ จะทำใหกลุมบุคคลเพศทางเลือกได “สิทธิ” ที่ควรจะไดรับจากแตเดิมที่ไม
มีอะไรเลยจากการรา งพระราชบัญ ญัติคูชีวิต พ.ศ. .... ฉบับแรกที่เกิด ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2556 ในยุค
รัฐบาลของ น.ส.ยิ่ง ลักษณ ชินวัต ร อยา งไรก็ตามประชาชนยังไมยอมรับรา งพระราชบัญ ญัติคูชีวิต
พ.ศ. .... รางฉบับแรก เพราะสิทธิ์ที่จะไดรับจากพระราชบัญญัติคูชีวิต ฉบับนี้มีคอนขางนอยแตกตา ง
จากการ สมรสของผูชายและผูหญิงไปอยางสิ้นเชิง ดังนั้น พระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับดังกลาวจึงไมได
มีการยอมรับจากคนในสังคมเปนจำนวนมาก และไดมีการปรับแกไขรางพระราชบัญ ญัติคูชีวิต พ.ศ.
.... มาเรื่อย ๆ จนในที่สุดป พ.ศ. 2563 ผานมาแลวรวม 7 ปเต็มกับการแกไขกฎหมายเขาสูการรางที่
6 และในครั้งนี้ภาครัฐไดมีการปรับแกไ ขแทบทุกจุด จนพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ไดรับสิทธิ์ใ นระดับที่
ใกลเคียงมากกับพระราชบัญญัติคูสมรส (วิศรุต สินพงศพร, 2563)
จากสถานการณดานสิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในเอเชียนั้นยังคงมีความนาเปน
หวงโดยเฉพาะอยางยิ่งในชาติอาเซียนที่ยังคงกีดกันสิทธิของกลุมคนเหลานี้แมกระทั่งในบางประเทศ
ใชกฎหมายที่รุนแรงในการจัด การกับกลุมคนรักเพศเดียวกัน เชนประเทศที่ใชกฎหมายอิสลามเปน
กฎหมายหลักในประเทศ แมวาไมนานมานี้สังคมเอเชียมีขาวดีกับชาว LGBTQ หรือชาวเลสเบี้ยน
(Lesbian) เกย (Gay) ไบเซ็กชวล (Bisexual) คนขามเพศ (Transgender) และผูที่ไ มกำจัด กรอบ
ทางเพศและผูมีสภาวะเพศกำกวม (Queer) ที่เกิด ขึ้นในประเทศไตหวัน โดยศาลรัฐ ธรรมนูญไตหวัน
ไดประกาศคำตัด สิน ที่เปน ประโยชนตอฝา ยสนับสนุนการแตง งานระหวา งเพศเดียวกัน ซึ่ง ทำให
ไตห วัน จะเปน ประเทศแรกในเอเชียที่ยอมรับกลุมคนที่มีค วามหลากหลายทางเพศสง ผลใหช าว
LGBTQ จำนวนมากตื่นเตนและดีใจกับความเคลื่อนไหวทางสิทธิดังกลาวเปนอยางมาก ซึ่งจะทำให
คูรักเพศเดียวกันสามารถแตง งานไดอยา งถูกตองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามความเคลื่อนไหวดา น
สิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในอาเซี ยนกลับสวนทางกับกระแสในประเทศไต หวัน เช น
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รัฐบาลสิงคโปรไดประกาศหา มไมใหกลุมคนหลากหลายทางเพศที่เปนชาวตางชาติหรือผูที่ไมไ ดรับ
สิทธิเป นผูพ ำนัก ถาวรในประเทศสิง คโปรเขา รวมเดินขบวนเกยไ พรดพาเหรด (Pride Parade)
รวมถึง กิจ กรรมพิง กด อต (Pink Dot) โดยใหเหตุผลวา สิง คโปรไ มตอ งการใหชาวต า งชาติมีสว น
รวมกับการเมืองภายในของประเทศสิง คโปร อยา งไรก็ต ามกฎหมายของประเทศสิง คโปรยัง คง
กำหนดวา การมีเพศสัมพั น ธระหวา งชายกับชายเปนสิ่ง ผิด กฎหมายและผูกระทำผิด ตองรับโทษ
จำคุกสูง สุด 2 ป แมวา จะไมคอยพบเห็นการดำเนิน คดีนี้มากนักในปจจุบัน สวนอีกชาติอาเซียนคือ
เวียดนามที่มีความเคลื่อนไหวดานสิทธิของกลุมคนหลากหลายทางเพศในแงกฎหมายมาตั้งแตตนป
พ.ศ. 2558 โดยบังคับใชกฎหมายวาดวยการแตงงานและครอบครัวฉบับปรับปรุงใหมโดยยกเลิกการ
หา มแตง งานของคนเพศเดี ยวกัน แตก็ยัง คงมาตราที่ ระบุวา รัฐ จะไมรับรองสถานะการแตง งาน
ระหวางบุคคลเพศเดียวกัน และถูกกีดกันจากทางสังคมตอไป (กรณวิกา, 2560)
จากปรากฎการดังกลาวผูวิจัยมีความสนใจศึกษาทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
เพื่อทำการเปรียบเทียบทัศนคติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยมตอ
พระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน และหาขอเสนอแนะจากทัศ นคติของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม วาเปนอยางไรเพราะเนื่องจากกฎหมาย
สมรสในป จ จุบั น ยั ง ไมรองรับการจดทะเบี ยนสมรสของเพศที่ สาม จึ ง ทำให สิท ธิที่จ ะไดรับ ตาม
กฎหมายของกลุมคน LGBTQ ไมไดรับความเทา เทียมกันดังปรากฎในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1448 การสมรสจะทำไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณี
ที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทำการสมรสกอนนั้นได ที่ทำใหกลุม LGBTQ ไมสามารถสมรส
กัน ได จนทำใหกลุม LGBTQ ขาดสิทธิที่จ ะไดมาตามประมาลกฏหมายฉบับดังกลาว (พรชัย ปาน
ออน, 2559, น. 118) ดังนั้นผูวิจัยตองการทราบถึงความคิดเห็น ทัศนคติของนักเรียนนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม ที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวติ ตามแนวคิด หลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1. เพื่อศึกษาทัศนคติตอพระราชบัญญัติคูชีวิต ตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
2. เพื่ อศึก ษาเปรียบเทียบทั ศ นคติที่มี ตอพระราชบั ญ ญั ติคู ชีวิต ตามแนวคิ ด หลั กสิทธิ
มนุษ ยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยมกับปจ จัยสวน
บุค คลตาม ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับมัธยมศึกษา การยอมรับกลุมบุค คลเพศที่สาม การรับรูถึง
พระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลาย
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตใหเปน ไปตามแนวคิดหลัก
สิทธิมนุษยชนอาเซียน
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วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
งานวิจัยในครั้งนี้ใ ชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการใช
วิธีการสำรวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร
ประชากรไดแก นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้ง แต
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 รวมทั้ง สิ้น จำนวนประชากร 958 คน (ระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (2560)
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยา งไดแก นั กเรียนระดับชั้น มัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม
จำนวน 282 คน ซึ่ง ไดมาจากการคำนวณหากลุ มตัวอยา งด วยการใชสูต ร ทาโรยามาเน (Taro
Yamane) กำหนดขึ้นความเชื่อมั่น 95% ในการคำนวณหา (ภัทรานิษฐ เหมาะทองและวนิด า ทอง
โคตรและสุพรรณี อึ้งปญสัตวงศ, 2560, 2)
3. การสุมตัวอยาง
ใชการสุมตัวอยา งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอมูลจากนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในบริเวณโรงเรียนราชวินิตมัธยม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ผูวิจัยสรา งขึ้น จาก
แนวคิดทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของแบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปน แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม(ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบดวย ภูมิลำเนา เพศ อายุ ระดับมัธยมศึกษา ประสบการณใ นการ
ถูกละเมิด การยอมรับ การรับรูพระราชบัญญัติคูชีวิต
ตอนที่ 2 ระดั บทั ศ นคติที่ มีต อพระราชบัญ ญั ติคู ชีวิต ตามแนวคิ ด หลักสิ ทธิม นุษ ยชน
อาเซี ย นของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายโรงเรีย นราชวิ นิ ต มั ธ ยม โดยลั ก ษณ ะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท (Liker scale) ซึ่ง มีการกำหนดคะแนน
ออกเปน 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับขอเสนอแนะในการพัฒนาพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ใหเปนไปตามแนวคิด
หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนราชวินิตมัธยม
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิต
ตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
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2. ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับแบบสอบถามที่สรา งขึ้น จากกรอบแนวคิด การวิจัย
เพื่อปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณทางดานโครงสรางขอคำถามและเนื้อหา
3. สรา งแบบสอบถามและกำหนดเกณฑการใหค ะแนน แลวนำแบบสอบถามไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาและปรับแกตามคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหครอบคลุม
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย
4. โดยการหาคาเฉลี่ยความเชื่อมั่น จากการทดสอบเครื่องมือโดยใชการทดลองแจกกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะใกลเคียงจำนวน 30 คน คือ นักศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสาธิตสวน
สุนันทา โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคำนวณหาคาสัมประสิทธิ์ของครอนบาซ (Cronbach’s
Alpha) ซึ่งไดเทากับ 0.948
การเก็บรวบรวมขอมูล
แหลงขอมูล (Source of Data) การศึกษาในครั้งนี้จะรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รายละเอียดดังนี้
1. ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากแบบสอบถามจากนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชแบบสอบถามกับ
กลุมตัวอยางทั้งหมดจำนวน 282 ชุด
2. ขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาคนความขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการศึกษา
เชน ขอมู ลหรือบทความ จากหนัง สือ พิมพ อิน เตอรเน็ต ตำราเรียน เอกสารประกอบการเรีย น
รวมถึงงานวิจัยภายในประเทศ และงานวิจัยในตางประเทศ ตลอดจนวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมขอมูลตางๆ ครบถวนแลว คณะผูวิจัยไดทำการตรวจสอบความสมบูรณ และ
ความถูกตองของแบบสอบถาม จากนั้นจึงนำแบบสอบถามซึ่งมีความถูกตองสมบูรณมาลงรหัสตาม
วิธีการวิจัยทางสถิติ และดำเนินการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปจากนั้น
นำผลที่ไดมาทำตารางวิเคราะหทางสถิติเพื่ออธิบายความหมายตอไป
สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชคารอยละ (Percentage) และแจกแจง
ความถี่ (Frequencies) ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis Statistics) เปนสถิติที่ใชวิเคราะหถึง ลักษณะ
ของตัวแปรตนที่มีตอตัวแปรตาม โดยใช Independent Sample T-test และ One Way-ANOVA
ผลการวิจัย (Research Results)
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทัศ นคติตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยมโดยแบงออกเปน
หัวขอตางๆ ดังนี้
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1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในงานวิจัยชิ้นนี้ มีผูตอบแบบสอบถามทั้ง หมด 282
คน ซึ่ง แบงตามคุณ ลักษณะของกลุมตัวอยา ง ไดดัง นี้ คือ ภูมิลำเนาของกลุมตัวอยา ง ไดแก ภาค
กลางมีจ ำนวนมากที่สุด 144 คน รอยละ 51.1 รองลงมา ภาคเหนือ จำนวน 40 คน รอยละ 14.2
ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือจำนวน 29 คน รอยละ 10.3 ภาคใตจำนวน 29 คน รอยละ 10.3 ภาค
ตะวัน ตก จำนวน 22 คน รอยละ 7.8 และ ภาคตะวันออกจำนวนนอยที่สุด 18 คน รอยละ 6.4
ผูตอบเพศของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศชายจำนวนมากที่สุด 121 คน รอยละ 49.2 เพศหญิงจำนวน
94 คน รอยละ 33.3 และ เพศทางเลือกจำนวนนอ ยที่สุ ด 67 คน รอยละ 23.8 อายุข องกลุ ม
ตัวอยา ง ไดแก 16 ป จำนวนมากที่สุด 101 คน รอยละ 35.8 อายุ 17 ป จำนวน 82 คน รอยละ
29.1 อายุ 18 ป จำนวน 75 คน รอยละ 26.6 และอายุ 19 ป จำนวนนอยที่สุด 24 คน รอยละ
8.5 ระดับศึกษาของกลุมตัวอยาง ไดแก ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวนมากที่สุด 104 คน รอย
ละ 36.9 ของมัธยมศึกษาปท่ี 6 จำนวน 93 คน รอยละ 33.0 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จำนวน
นอยที่สุด 85 คน รอยละ 30.1 ทานยอมรับใหมีการจดทะเบียนคูชีวิตของเพศหลากหลายของกลุม
ตัวอยา ง ไดแก ทา นยอมรับการจดทะเบียนคูสมรส จำนวนมากที่สุด 226 คน รอยละ 80.1 ไม
ยอมรับ จำนวน 13 คน รอยละ 4.6 ไมแนใ จ จำนวนนอยที่สุด 43 คน รอยละ 15.2 ทา นรูเรื่อง
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลายของกลุมตัวอยาง ไดแก ผูตอบแบบสอบถาม
อยูที่ Facebook/Instagram/Twitter จำนวนมากที่สุด 178 คน รอยละ 63.1 ที่ขาวจำนวน 50
คน รอยละ 17.7 ที่เพือ่ นหรือคนรูจักบอก จำนวน 53 คน รอยละ 18.8 และผูตอบแบบสอบถามอยู
ที่อื่นๆ จำนวนนอยที่สุด 1 คน คิดเปนรอยละ
2. ทั ศนคติ ตอ พระราชบัญ ญั ติ คูชี วิต ตามแนวคิด หลัก สิ ท ธิ ม นุ ษยชนอาเซี ยนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
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ดาน
ดานความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอ
พระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชน
ดานความรูสึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ดานพฤติกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
รวม

ระดับทัศนคติ
�) S.D.
(X

แปลผล

4.2545

0.37529

ชอบมากที่สุด

4.2750

0.40785

ชอบมากที่สุด

4.2135

0.42739

เห็นดวยที่สุด

4.2476

0.40351

ชอบมากที่สุด

ตารางที่ 1 ระดับทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิท ธิมนุษ ยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
พบวา ทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสทธิมนุษยชนอาเซียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูใ นระดับชอบมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากมากไปนอยพบวา ขอที่เฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ดานความรูสึก
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน มีคาเฉลี่ย 4.2750 อยูในระดับ
ชอบมากที่สุด รองลงมาดา นความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน มีคาเฉลี่ย 4.2545 อยูในระดับชอบมากที่สุด และสุด ทายดานพฤติกรรม
เกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน มีคา เฉลี่ย 4.2476 และพิจ ารณาราย
ประเด็น ดา นความรูสึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน เชน
การเรียกรองสิทธิของเพศที่สามจะมีประโยชนในการเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติคูชีวิต ของไทย, ใน
ปจ จุบัน มีการเรียกรองเกี่ยวกับสิทธิของเพศที่สามมากขึ้น ดา นความรูสึกเกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติ
คูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนเชน คูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได (𝑋𝑋�
= 4.51), คา นิยมในปจ จุบันที่ยอมรับการใชชีวิต คูของเพศเดียวกัน (𝑋𝑋� = 4.24), ทา นเห็นดวยกับ
พระราชบัญญัติคูชีวิตในปจจุบัน (𝑋𝑋� = 4.00) 3. ดานพฤติกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตาม
แนวคิด หลักสิทธิมนุษยชน เชน สิทธิมนุษ ยชนอาเซียนเปนเรื่องใกลตัวที่ประเทศในอาเซียนควรให
ความสำคัญ(𝑋𝑋� = 4.43), ตามประมวลกฎหมายของไทยเพศที่สามมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน
(𝑋𝑋� = 4.32), กฎหมายการจดทะเบียนสมรสในปจจุบันอนุญ าติเฉพาะเพศชายและหญิงเทานั้น (𝑋𝑋�
= 3.34)

ห น้ า | 153

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564

3. ป จ จัย ที่ ส ง ผลตอ ทั ศ นคติ ที่ มี ต อ พระราชบั ญ ญั ติ คู ชี วิต ตามแนวคิ ด หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา
ภูมิลำเนาที่แตกตา งกันไมสงผลตอทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลัก
สิทธิมนุษยชนอาเซียนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F-test = 0.534 และ
คา Sig = 0.750 ซึ่งคา Sig มีคามากกวา 0.05)
เพศที่แตกตา งกันไมสง ผลตอทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิ
มนุษ ยชนอาเซียนที่แตกตา งกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F-test = 1.594 และคา
Sig = 0.205 ซึ่งคา Sig มีคามากกวา 0.05)
อายุที่แตกตา งกันไมสง ผลตอทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F-test= 1.850 และคา Sig
= 0.138 ซึ่งคา Sig มีคามากกวา 0.05)
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมสงผลตอทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิด
หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่แตกตา งกัน อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F-test = 2.718
และคา Sig = 0.068 ซึ่งคา Sig มีคามากกวา 0.05)
การยอมรับใหมีการจดทะเบียนคูชีวิตของเพศหลากหลายที่แตกตางกันสงผลตอทัศนคติที่
มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (F-test = 7.142 และคา Sig = 0.001 ซึ่งคา Sig มีคามากกวา 0.05)
การรับรูถึง พระราชบัญ ญั ติคูชีวิต คูชี วิต ของเพศหลากหลายที่แตกตา งกันไมสง ผลต อ
ทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษ ยชนอาเซียนที่แตกตา งกัน อยางมี
นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F-test = 1.276 และคา Sig = 0.283 ซึ่ง คา Sig มีคา มากกวา
0.05)
4. แนวทางในการพั ฒ นา พระราชบัญ ญั ติคู ชีวิ ตตามแนวคิ ดหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษยชน
อาเซียนมีดังตอไปนี้
1. ควรมีการผลักดัน ใหมีการจดทะเบียนสมรสในทุกเพศ และทำใหไ ดสิทธิหลัง การจด
ทะเบียนเทาเทียมกันในคูชีวิต ชายและหญิง หรือเพศที่สาม ที่ไดรับการจดทะเบียนสมรส
2. อยากใหป ระเทศไทยยอมรับในเพศที่ สาม เคารพสิ ทธิข องแต ละบุ ค คล เพราะว า
ธรรมชาติไมไดกำหนดใหมีสองเพศเทา นั้น คือ ชายและหญิง และความรักธรรมชาติไมไดกำหนดวา
ตองเปนชายหรือหญิงที่รักกันไดเทานั้น

ห น้ า | 154

วารสารการบริหารนิติบคุ คลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2564

3. ควรเปลี่ยนกฎหมายคูชีวิตของเพศที่สาม หรือเพศทางเลือกในปจจุบันเพราะยังมีความ
ไมเทาเทียมเทาชายและหญิง ทุกคนควนไดรับการยอมรับและไดรับสิทธิเทาเทียมกันทุกคน
ขอเสนอแนะแนวทางในการดำเนิน นโยบายพระราชบัญญัติคูชีวิติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ของภาครัฐ ไดแก
1. ควรแกไขขอกฎหมายแพงและพาณิชยเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันใหเหมือนกับการ
สมรสของเพศชายและเพศหญิงที่ใชในปจจุบัน
2. รัฐ บาลควรให ค วามสำคัญ กับ หลั กสิ ทธิม นุษ ยช นในอาเซีย น มาใช ใ นการกำหนด
กฎหมายของประเทศไทยเพื่อความเสมอภาคและเทาเทียม
ทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบมากที่สุด เรียงลำดับ
จากมากไปนอย ไดแก ดา นความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตาม
แนวคิดหลักสิทธิมนุษ ยชน และดานความรูสึกเกี่ยวกับพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิดหลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนและ ดา นพฤติกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชน
อาเซียน เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา
1. ดา นความรูค วามเขา ใจ ทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิ
มนุษยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม รวมทั้งสิ้นอยูใ น
ระดับปานกลาง
2. ความรูสึก ทัศนคติที่มีตอพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิตมัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบมากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอที่คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ไดแก คูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได และรองลงมาคานิยมในปจจุบันที่ยอมรับการใช
ชีวิตคูของเพศเดียวกัน และสุดทายไดแก ทานเห็นดวยกับพระราชบัญญัติคูชีวิต ตามลำดับ
3. ดานพฤติกรรม ทัศ นคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษ ยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยรวมอยูในระดับชอบ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลำดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย พบวา ขอที่คาเฉลี่ย
สูงสุดคือ ไดแก สิทธิมนุษยชนอาเซียนเปนเรื่องใกลตัวที่ประเทศในอาเซียนควรใหความสำคัญ และ
รองลงมาตามประมวลกฎหมายของไทยเพศที่สามมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน และสุดทายไดแก
กฎหมายการจดทะเบียนสมรสในปจจุบันอนุญาตเฉพาะเพศชายและหญิงเทานั้น ตามลำดับ
ปจ จัยที่ส งผลตอทัศ นคติที่มี ตอพระราชบั ญ ญั ติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิม นุษ ยชน
อาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิต มัธยม ไดแก การยอมรับใหมีการ
จดทะเบี ย นคู ชี วิ ต ของเพศหลากหลายที่ แตกต า งกั น และป จ จัย ที่ ไ ม สง ผลต อทั ศ นคติที่ มี ต อ
พระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษ ยชนอาเซียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
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ปลาย โรงเรี ยนราชวิ นิ ต มั ธยม ไดแ ก ภูมิ ล ำเนา เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา และการรั บ รูถึ ง
พระราชบัญญัติคูชีวิตคูชีวิตของเพศหลากหลาย
แนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน มีดังนี้
คือ ผลักดัน ใหมีการจดทะเบียนสมรสเทา เทียมกัน การเคารพสิทธิของบุค คลหลากหลายทางเพศ
ปรับเปลี่ยนแกไขกฎหมายคูชีวิตใหมีความเทาเทียมชายและหญิง รวมทั้งในสวนของภาครัฐแกไขขอ
กฎหมายแพง และพาณิชยเพื่อใหเกิด ความเทา เทียมกัน และควรใหค วามสำคัญ กับหลักสิทธิมนุษย
ชนในอาเซียนมาใชในการกำหนดกฎหมาย
อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากการศึกษาเรื่อง ทัศนคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิดหลัก สิทธิมนุษยชน
อาเซีย นของนั กเรีย นระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย โรงเรียนราชวินิ ต มัธยมสามารถอภิ ปรายผล
การศึกษาโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ดา นความรูความเขา ใจเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลัก
สิทธิมนุษยชนโดยรวมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอพระราชบัญ ญัติคูชีวิต ตามแนวคิด
หลักสิทธิมนุษยชนอยูใ นระดับปานกลาง ที่ผลการทดสอบเปน เชนนี้เพราะวา เนื่องจากประเทศไทย
ยังไมเปนที่ยอมรับกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศและยัง มีคนจำนวนมากที่ไมเขาใจในเรื่องสิทธิของ
กลุมบุค คลหลากหลายทางเพศ ทำใหเกิด การเรียกรองสิทธิเกิด ขึ้น ซึ่ง ในการออกมาเรียกรองครั้งนี้
กลุมบุคคลหลากหลายทางเพศตองการออกมาเรียกรองสิทธิใ นความเทา เทียมและความเสมอภาค
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กัญจิรา วิจิต รวัชรารักษ และพระมหาอรุณ ปฺญ ารุโณและสุพัต รา
สัน ติรุงโรจน, 2562) ไดศึกษา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสัง คมของกลุมผูที่มีความหลากหลายทาง
เพศ ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุม ผูที่ความหลากหลาย
ทางเพศในประเทศไทย ไดมีการตอสูเรียกรองในเรื่องความเทา เทียมและ ความเสมอภาคระหวา ง
เพศของกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศมาอยางยาวนาน
2. ดานความรูสึกเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิด หลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
โดยรวมอยูระดับชอบมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดดังนี้ คูรักเพศเดียวกันสามารถ
จดทะเบียนสมรสได อยูในระดับชอบมากที่สุด ที่ผลการทดสอบเปนเชน นี้เพราะวา ความรักไมได
จำกัดแคเฉพาะเพศชายกับเพศหญิงเทานั้น แตทุกเพศสามารถมีค วามรักกันไดและสามารถใชชีวิต
อยูเคียงคูกัน หากแตกฎหมายสมรสของไทยไมรองรับการแตง งานหรือการใชชีวิตคูของคนในเพศ
อื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ชวินโรจน ธีรพัชรพร และภาณุมาศ ขัดเงางาม, 2560) ไดศึกษา
สิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย ทางเพศในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบวา การกีด กัน คูรักหลากหลายทางเพศมิ ใหจ ดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย อัน เปนกฎหมายหลักวา ดวยครอบครัวของประเทศไทย ยอมถือไดวา เปนการเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุแหงรสนิยมทาง เพศและอัตลักษณทางเพศ และขัดกับหลักนิติสังคมรัฐที่ให หลักการวา รัฐ
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มีหนา ที่ตอสังคมในการสรา งหรือแกไ ขกฎหมาย ใหสอดคลองกับความจำเปนพื้นฐานของพลเมือง
ของรัฐ ถึงแมวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยอาจมีรองรอย แหงความไมเสมอภาคทางเพศ
3. ดา นพฤติกรรมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคูชีวิตตามแนวคิดหลักสิทธิมนุษ ยชนอาเซียน
โดยรวมอยูในระดับ เห็นดวยที่สุด เมื่อพิจารณารายขอมีคาเฉลี่ยสูงสุดไดดังนี้ สิทธิมนุษยชนอาเซียน
เปนเรื่องใกลตัวที่ประเทศในอาเซียนควรใหความสำคัญ อยูใ นระดับเห็นดวยที่สุด ที่ผลการทดสอบ
เปนเชนนี้เพราะวา มนุษยตองการแสดงออกถึงความตองการของตนเอง ซึ่งเปนสิทธิของมนุษยไมวา
จะกิริยาอาการที่แสดงออกทางรางกาย ความคิด หรือความรูสึกเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ตน ซึ่งเปนสิทธิที่มีมาตั้งแตกำเนิด โดยเฉพาะอยา งยิ่งในกลุมประเทศอาเซียนที่มีปฏิญญาอาเซียนวา
ดวยสิทธิมนุษ ยชนที่แสดงเจตนารมณของอาเซียนในการสง เสริม และคุมครองสิทธิมนุษ ยชน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพลลภ,2558) ไดศึกษา หลักสิทธิมนุษยชนกับ
ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา สิทธิที่ติดตัวคนทุกคนมาแตเกิด ไมสามารถถายโอนใหแกกันได
อยูเหนือกฎหมาย และ อำนาจใดๆ ของรัฐทุกรัฐ สิทธิเหลานี้ไดแก สิทธิในชีวิต หามฆา หรือทำรา ย
ตอชีวิต หา มการคา มนุษ ย หามทรมานอยางโหดราย คนทุกคนมีสิทธิในความเชื่อ มโนธรรม หรือ
ลัทธิทางศาสนา ทางการเมือง มีเสรีภ าพ ในการแสดงความคิด เห็น และแสดงออก หรือการสื่ อ
ความหมายโดยวิธีอื่น สิทธิมนุษยชนเหลานี้ไมจำเปนตอง มีกฎหมายมารองรับ สิทธิเหลานี้ก็ดำรงอยู
ซึ่งอยางนอยอยูในมโนธรรมสํานึกถึงบาปบุญคุณโทษที่อยูในตัวของ แตละคน
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการนำผลการวิจัยไปใช ดังนี้
1.1 รัฐ ควรใหสิทธิ ความเสมอภาคและความเทาเทียมกันแกกลุม LGBTQ หรือ กลุมเพศ
ทางเลือก เพื่อใหประเทศไทยดำเนินตามหลักสิทธิมนุษยชน
1.2 ควรเผยแพรและสรางความเขาใจในเรื่องความหลากหลายทางเพศ และหาแนวทาง
ในการสง เสริมสถาบัน ครอบครัว รวมทั้ง คำนึง สิทธิมนุษ ชนโดยเฉพาะสิทธิใ นการกอตั้งครอบครัว
ของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
1.3 ควรมีการปรับปรุงแกไ ขกฎหมายการสมรส เพื่อใหมีการสมรสของบุค คลทุกเพศได
อยางเทาเทียมกัน
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