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  การวิจยัศึกษาเร่ืองสิทธิการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัน้ี มีวตัถุประสงค์ศึกษาถึงปัญหา
เก่ียวกบัการไม่ได้รับสิทธิให้สมรสตามกฎหมายไทยของบุคคลเพศเดียวกนั และศึกษาถึงความ
คิดเห็นของบุคคลทัว่ไปในการใหสิ้ทธิในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั 
   วิจยัเร่ืองน้ีมีขอบเขตการศึกษาโดยส่วนหน่ึงด าเนินการคน้ควา้และวิจยัจากขอ้มูลเอกสาร 
(Documentary Research) โดยศึกษาจากขอ้มูลเอกสารต่างๆไม่ว่าจากต ารา ผลงานหรือรายงานการ
วจิยั ตวับทกฎหมาย บทความ ระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อให้ทราบถึงปัญหาเก่ียวกบัการไม่ไดรั้บสิทธิให้
สมรสตามกฎหมายไทยของบุคคลเพศเดียวกนั   และอีกส่วนหน่ึงด าเนินการศึกษาจากการส ารวจ
ความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไป  เพื่อท าให้ทราบถึงความคิดเห็นของบุคคลทัว่ไปในการให้สิทธิใน
การสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั  
  จากการศึกษาพบว่า ในเร่ืองสิทธิการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนันั้น แมต้ามหลกัสิทธิ
มนุษยชน มนุษยทุ์กคนยอ่มมีสิทธิเสรีภาพในการสมรสและก่อตั้งครอบครัว เป็น “สิทธิขั้นพื้นฐาน” 
ของมนุษย์ทุกผูทุ้กนาม  ไม่จ  าเป็นว่าเฉพาะแต่ชายและหญิงเท่านั้ นจึงจะได้รับสิทธิดังกล่าวน้ี 
สอดคล้องกับหลกัความเสมอภาค ท่ีถือว่าเป็นหลกัพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ซ่ึง
มนุษยย์อ่มไดรั้บการรับรองและคุม้ครองจากกฎหมายอยา่งเท่าเทียมกนั แต่การใชสิ้ทธิเสรีภาพโดย
ไม่ค  านึงถึงหลกัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน รวมทั้งจารีตประเพณีแห่ง
สังคม อนัเป็นขอ้ห้ามซ่ึงสังคมบงัคบัแก่ประชาชนเพื่อให้สังคมด ารงอยูไ่ดแ้ละจะไดคุ้ม้ครองปกปัก
รักษาประชาชนซ่ึงอยูใ่นสังคมนั้น ยอ่มท าให้สังคมเกิดความวุย้วายได ้ แต่หลกัความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอนัดีของประชาชนน้ีย่อมเปล่ียนแปลงไปได้ตามนโยบายของรัฐ สภาวะทางสังคม 
เศรษฐกิจ รวมทั้งทศันะคติของประชาชนท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมยั ดงันั้น การจะแกไ้ขกฎหมายให้
บุคคลเพศเดียวกนัสมรสกนัไดน้ั้นผูอ้อกกฎหมายตอ้งส ารวจความคิดเห็นของคนในสังคมก่อนว่า
ยอมรับหรือไม่ มิเช่นนั้นอาจเกิดการต่อตา้นการใชก้ฎหมายได ้  
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Abstract 
 

Research Title  :   The Homosexual Marriage Rights  
Author         :   Mr. Thotsaphorn  Munrat 
Academic Year :   2013 
____________________________________________________________________________ 

The research entitled the Homosexual Marriage Rights aimed to investigate problems on 
the no legal marriage rights to the same-sex couples in Thailand and to survey people’ opinion 
about the homosexual marriage rights. 

The methodologies were adopted for a documentary research in order to investigate the 
problems on the no legal marriage rights to the same-sex couples in Thailand. The data were 
collected from books, researches, legal provisions, articles, and regulations. Moreover the opinion 
surveys about the homosexual marriage rights were collected from the general people. 

The findings about the same sex marriage rights revealed that all human has the rights 
and freedom of the marriage and family establishment as “The Fundamental rights” is according 
to the equality, the basic principle of the human dignity, which equally assures and protects the 
human by the law. However the use of rights and freedom without peace, morality, and custom as 
the prohibition applied to control and protect all human can bring the commotion to the society. 
The peace and morality of people can be reformed according to the governmental policies, social 
conditions, economics, and human overviews changed in each era. To avoid the resistance from 
the law enforcement, the legislators have to concentrate to the people in the society. Therefore the 
survey of people’ viewpoints that they consider whether to accept or refuse the homosexual 
marriage should be performed. 
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ค ำน ำ  
 

  การวจิยัเร่ืองสิทธิการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัน้ีมีวตัถุประสงคศึ์กษาถึงปัญหาเก่ียวกบั
การไม่ไดรั้บสิทธิให้สมรสตามกฎหมายไทยของบุคคลเพศเดียวกนัและศึกษาถึงความคิดเห็นของ
บุคคลทั่วไปในการให้สิทธิในการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน งานวิจยัน้ีส าเร็จลงได้ ผูว้ิจ ัย
ขอขอบคุณทางส านกัวิชากฎหมาย  มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย ท่ีไดใ้ห้ทุนสนบัสนุนการวิจยัใน
คร้ังน้ี รวมทั้งขอขอบคุณผูใ้หข้อ้มูลทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาใหข้อ้มูลเก่ียวกบังานวจิยัน้ีมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
 
                  นายทศพร มูลรัตน์  
                 ผูว้จิยั 
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