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Same sex marriage has been a topic of 
discussion worldwide. In Thailand, Article 1448 
of Civil and Commercial Code is a limitation, 
stating that legal marriage can only be carried 
out between male and female partners. #For1448 
is a forum that will discuss stories of same sex 
partners and inspire advocacy to make same 
sex marriage legal. Stories of LGBTQ families will 
be shared to create better understanding and 
acceptance of gender diversity in this society as 
everyone, regardless of gender, should receive 
respect, equal treatment, and equal rights, 
especially in building a family, the key reason 
why the LGBTQ group is asking for same sex 
marriage to be legalized. 

Speakers include Suthida Chuchot and 
Thananat Pirati Chaithanakul, Phakwilai 
Sahunalu (Coordinator for Srikhoraphum Youth 
Group), Kritananda Satyakrit (Human Rights 
Lawyer), Thanita Wongprasert (Communication, 
Social Media, Graphic Designer, UNDP Bangkok 
Regional Hub, HIV, Health and Development 
Team), Natchanakarn Chonthimakorn and 
Anusorn Soisa-ngim (Director of Why I am left 
behind).

หลายคนพูดเร่ืองกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน ทำาอย่างไรให้
ชายรักชาย หญิงรักหญิง ได้แต่งงานกันอย่างถูกต้อง ข้อ
จำากัดน้ันคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 
บรรพ 5 มาตรา 1448 ซ่ึงระบุเพียงชายและหญิงได้จด
ทะเบียนกันได้ #For1448 จึงเป็น # ท่ีชวนเล่าเร่ืองเพ่ือให้มี
การแก้ไขแล้ว นับรวมเอาการแต่งงานของเพศหลากหลาย
ให้อยู่ภายใต้การรับรองของกฎหมาย

แบ่งปันเร่ืองราวครอบครัว LGBTQ ให้คนอ่ืนๆ ได้เข้าใจ 
และเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม เพราะ 
ทุกคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศใด เขาควรได้รับการ
เคารพและมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกด้าน รวมท้ังการสร้าง
ครอบครัว เพราะในกลุ่ม LGBTQ (ความหลากหลายทาง
เพศ) การออกมาเรียกร้องสิทธิในการจดทะเบียน ไม่ใช่แค่
การต้องการมีชีวิตคู่ แต่พวกเขาต้องการมีสิทธิในการสร้าง
ครอบครัวเทียบเท่ากับคนอ่ืนๆ ในสังคม ผ่านวิทยากร 
ร่วมเวที สุธิดา ชูโชติ ฐาณัญณัฐ พิรติ ชัยธนกุล  
พักตร์วิไล สหุนาฬุ (ผู้ประสานงานองค์กร “กลุ่มเยาวชน
ศีขรภูมิ”) กฤตนัน สตยกฤต (นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน) 
ฐานิตา วงศ์ประเสริฐ (Communication, Social Media, 
Graphic Designer ของ UNDP Bangkok Regional Hub, 
HIV, Health and Development Team) ณัฏฐ์ชนากานต์ 
ชลธิมากรณ์ (เน็ตไอดอลทอมพ่อลูกอ่อน) และอนุสรณ์ 
สร้อยสงิม (อาม) (ผู้กำากับภาพยนตร์สารคดี “Why am I 
left behind” 

โดยกลุ่มโรงน้ำาชา

กิจกรรมภาษาไทย

#For1448 Dialogue 
(เพื่อการจัดตั้งครอบครัวอย่างเท่าเทียม)

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 13:00-14:00
เสวนา @ มิวเซียมสยาม
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