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คําสอนพระศาสนจักรคาทอลิกเกีย่ วกับเรือ่ งลักษณะเบีย่ งเบนทางเพศ
และเพือ่ การตอบประเด็นทีม่ กั จะมีการถามกันบ่อยๆ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเข้ าร่วมประชุมที่วาติกนั โอกาสครบรอบ 25 ปี ของคําสอนพระศาสนจักร
เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2017

ตั้งแต่ท่หี นังสือ “Building a Bridge”(การสร้ างสะพาน) เผยแพร่ ออกมา
เกี่ยวกับการอภิบาลคาทอลิกที่รักเพศเดียวกัน กะเทย ไม่ว่าจะเป็ นหญิงหรือชายก็ดี
และผู้แปลงเพศ เมื่อไปตามวัด ศูนย์เข้ าเงียบ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และการประชุม
ต่างๆ ข้ าพเจ้ ามักจะถูกตั้งคําถามที่ถามกันซํา้ แล้ วซํา้ อีก คําถามที่มักถามกันมากที่สดุ
คือ “เราจะสนทนากับกลุ่มบุคคลที่เป็ นกะเทยอย่างไรกับบางคนที่มักตัดสินเชื่อว่าพระ
เจ้ าทรงรังเกียจพวกเขา?” “เราจะช่วยเยาวชนที่ร้ ูสกึ อยากฆ่าตัวตายได้ อย่างไรเพราะ
การที่ร้ ูสกึ ว่าตนมีความผิดปกติเบี่ยงเบนทางเพศ?. และ “เราจะสนทนากับคาทอลิก
เป็ นกะเทยหรือคนรักร่ วมเพศอย่างไรเพราะพวกเขารู้สกึ ว่าพระศาสนจักรไม่ยอมรับ
พวกเขา?”
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คําถามทั่วไปอีกคําถามหนึ่งเกี่ยวกับคําสอนทางการของพระศาสนจักรคาทอลิก
เกี่ยวกับคนลักร่ วมเพศ กิจกรรมเกี่ยวกับการลักร่ วมเพศ และการแต่งงานระหว่างเพศ
เดียวกัน โดยปกติแล้ วคําถามเหล่านี้ไม่ใช่เพียงชาวคริสต์คาทอลิกที่ไม่ทราบคําสอน
ของพระศาสนจักรเท่านั้นที่ถาม แต่อันที่จริงแล้ วคาทอลิกที่ถามก็เพราะต้ องการทราบ
พื้นฐานหรือเหตุผลแห่ งคําสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้
หนังสือ การสร้างสะพาน ตั้งใจที่จะทําให้ เรื่องศีลธรรม/จริยธรรมเกี่ยวกับเรื่อง
ทางเพศมีความชัดเจน เนื่องจากข้ าพเจ้ าหวังที่จะส่งเสริมการเสวนาโดยมุ่งประเด็นไป
ยังจุดกลางที่อาจจะเข้ าใจร่ วมกันได้ และเนื่องจากท่าทีของผู้ใหญ่ ในพระศาสนจักรส่วน
ใหญ่ ต่อ พี่ น้ อ งคาทอลิก ที่เ ป็ น พวกลัก เพศ เป็ น กะเทย เป็ น คนประเภทหญิง /ชายที่
เบี่ ย งเบน และพวกแปลงเพศยัง คงยืน อยู่ค นละจุ ด ในเรื่ อ งนี้ เรื่ อ งนี้ แ ทบจะไร้ ซึ่ ง
ความหมายหากเราจะเริ่ มสนทนากันด้ วยเรื่ องที่ท้ังสองฝ่ ายยืนอยู่คนละขั้วความคิด
และความเข้ าใจ โดยทั่วไปแล้ วหนังสือประเภทดังกล่าวจะนําเสนอเกี่ยวกับการเสวนา
และการสวดภาวนา แทนที่จะเป็ นการพูดถึงมิติแห่ งเทวศาสตร์ (ในฐานะเป็ นพระสงฆ์
คาทอลิกคนหนึ่ง ข้ าพเจ้ าไม่เคยท้ าทายคําสอนเหล่านั้น และข้ าพเจ้ าจะไม่มีวันทําอย่าง
นั้นเด็ดขาด)
แต่เพื่ อให้ การพบปะกันที่มีความหมายเกิดขึ้นได้ ระหว่างพระฐานานุกรมของ
พระศาสนจักร หรือผู้มีอาํ นาจหน้ าที่ปกครองกับชุมชนหนึ่งชุมชนใด การศึกษาอย่าง
ลึกซึ้งก็น่าจะมีประโยชน์หากทั้งสองฝ่ ายเข้ าใจกันและกันให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้
อย่างที่ข้าพเจ้ ากล่าวไว้ ในหนังสือเล่มนั้น สะพานที่ดีน้ันต้ องนําประชาชนเดินทางได้ ท้งั
ไปและกลับ
ดัง นั้ น จึง มีความสําคัญที่ต้ องถามว่า คําสอนที่เ ป็ นทางการของพระศาสนจัก ร
คาทอลิกเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้สอนไว้ อย่างไรบ้ าง? เนื่องจากคําสอนของพระศาสนจักร
ที่เป็ นสรุปของคําสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆไม่ได้ มีการพูดถึงคนที่
รัก สองเพศหรือ การแปลงเพศ แต่พูด ถึง “บุค คลลัก เพศ” ในที่น้ ี ข้ า พเจ้ า จะกล่า ว
เพียงแต่กลุ่มที่เป็ นลักษณะกะเทย และคนรักเพศเดียวกันเพื่อให้ เรื่องนี้กระชับขึ้น
คํา สอนของพระศาสนจัก รในระดับ พื้ น ฐานอยู่ที่พ ระวรสาร และหากจะเจาะ
พื้นฐานให้ ลึกลงไปอีกอยู่ท่กี ารเผยแสดงความรักของพระบิดาเจ้ าในองค์พระเยซูคริสต
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เจ้ า ดัง นั้ น พื้ น ฐานที่มีค วามสํา คัญ มากที่ส ดุ แห่ ง คํา สอนของพระศาสนจัก รทั้ง ปวง
เกี่ยวกับผู้ท่ีมีลักษณะเบี่ยงเบนทางเพศ เช่ นกลุ่มกะเทยและคนลักร่ วมเพศอยู่ตรงนี้:
พระเจ้าทรงรักพวกเขา พวกเขาเป็ นบุตรที่รกั ของพระเจ้า ถู กสร้างขึ้ นโดยพระเจ้า
ต้องการการเอาใจใส่ดูแลและพระเมตตาของพระเจ้าเช่ นเดียวกับเรา
ยิ่งกว่านั้นในการทําพันธกิจอย่างเปิ ดเผย พระเยซู คริสต์จะมุ่งไปหาผูท้ ี่รูส้ ึกว่า
ตนไม่ได้รบั การเหลียวแล คนที่ถูกตัดขาด ถูกทอดทิ้ ง และคนที่อยู่ตามชายขอบ
สังคมซึ่งคาทอลิกที่เป็ นกะเทยและลักร่วมเพศจัดอยู่ในกลุ่มนี้ ในพระศาสนจักรทุก
วันนี้ และเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึ งเชื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงรักพวกเขาด้วยความรัก
อย่างพิเศษจริงๆ
เพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงกะเทยและคนลักร่ วมเพศ คุณค่าแห่ งความรัก ความ
เมตตา และการเห็ นอกเห็ นใจของพระวรสารจึ งเป็ นเสาหลักแห่ งคําสอนทุกอย่าง
ของพระศาสนจักร
เมื่อเป็ นเช่ นนี้ จึ งเป็ นสิง่ สําคัญที่จะยืนยันว่าในสายตาของพระศาสนจักรการ
เป็ นกะเทยหรือคนลักร่วมเพศจึ งไม่เป็ นบาป ซึ่งเป็ นสิง่ ตรงกันข้ามกับความเชื ่อ
ทัว่ ไปแม้ในหมู ่บรรดาคาทอลิกที่มีการศึกษานี่อาจเป็ นสิ่งที่คนไม่เข้ าใจกันมากที่สดุ
เกี่ยวกับคําสอนคาทอลิก โดยปกติแล้ วข้ าพเจ้ ามักจะได้ รับการถามว่า “สิ่งนี้ไม่บาป
ดอกหรือที่คนหนึ่งกลายเป็ นกะเทย?” แต่น่ีไม่ใช่คาํ สอนของพระศาสนจักร ไม่มีท่ใี ด
ในหนัง สือคําสอนที่บอกว่าการมีลักษณะนิสยั ลักร่ วมเพศ และเป็ นกระเทยเป็ นบาป
อย่างที่บรรดาจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่มีช่ือเสียงต่างก็เห็นพ้ องต้ องกัน คนเราไม่ได้
เลือกที่จะเกิดมาได้ โดยมีสภาพจิตใจที่ผิดเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์
แต่เมื่อคนส่วนใหญ่ ถามเกี่ยวกับ “คําสอนของพระศาสนจักร” พวกเขาไม่ได้
หมายถึง แค่ปั ญ หานี้ เ ท่า นั้ น แต่เ กี่ย วกับ กิจ กรรมของพวกลัก เพศและการแต่ง งาน
ระหว่างเพศเดียวกันรวมถึงข้ อห้ ามแต่งงานกับเพศเดียวกันด้ วย พฤติกรรมลักร่ วม
เพศตามคําสอนของพระศาสนจักรเป็ น “สิ่งที่ไม่ถูกต้ องภายใน” และ “ขัดแย้ งกับกฎ
ธรรมชาติ” (เรื่องราวคําสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับการลักร่ วมเพศมีอยู่ในคําสอน
พระศาสนจักรคาทอลิกข้ อ 2357-2359) ผลที่ตามมาคือพฤติกรรมการลักร่ วมเพศ
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และพฤติกรรมอื่นๆที่นอกเหนือศีลสมรสถูกถือว่าเป็ น “พฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนไปจาก
เป้ าหมาย”
คําสอนนี้มาจากไหน และหมายความว่าอะไร? ในขณะที่คาํ สอนนี้มีรากฐานอยู่
ในพระคัมภีร์ (ปฐก. 19: 1-29; รม. 1: 24-27; คร. 6: 10; 1 ทธ. 1:10) คิดว่าเรา
สามารถเข้ าใจได้ ดีท่สี ดุ จากธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักรเกี่ยวกับกฎธรรมชาติ
ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากข้ อเขียนของนักบุญโทมัสอาไควนัส (ซึ่งท่านนําหลักการมาจาก
นักปรัชญาอาริสโตเติ้ล)
กฎธรรมชาติมีพ้ ื นฐานอยู่ในความคิดที่ว่า นํา้ พระทัยของพระเจ้ าและแผนการ
ของพระองค์ส าํ หรับ โลกและสํา หรับ มนุษ ย์ไ ม่เ พีย งแต่จ ะมีก ารเผยให้ เ ห็น ในโลก
ธรรมชาติเ ท่า นั้ น แต่ที่สาํ คัญ กว่า นั้ น คือ มีค วามแน่ชัด อยู่ใ นตัว ของมัน เองต่อ จิต ใจ
มนุษย์ ช่ วงที่ข้าพเจ้ าเป็ นนักศึกษาปรัชญา อาจารย์ท่สี อนปรัชญายุคศตวรรษกลางบอก
เราว่า “อาไควนัสต้ องการให้ เรามองโลกว่าโลกนั้นมีความหมาย” อาไควนัสบอกว่าเรา
สามารถเข้ าใจแผนการของพระเจ้ าไม่เพียงแค่สงั เกตธรรมชาติเท่านั้น แต่โดยอาศัย
การใช้ เหตุผลของเราเองด้ วย
เราสามารถเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยความคิ ด แบบโทมั ส ที่ ว่ า โลก “มี ค วามหมาย” จาก
จุดเริ่มต้ นนั้นอาไควนัสบอกว่านี่เป็ นสิ่งชัดเจนว่าทุกสิ่งล้ วน “ถูกจัดอยู่อย่างเป็ นระเบียบ
ไว้ ส้ ิน” เพื่ อเป้ าหมายอะไรบางอย่ าง เป้ าหมายสุดท้ ายของอาริ สโตเติ้ลน่ าจะเป็ นสิ่ง
ชัดเจนทั้งสําหรับเมล็ดพันธุ์ต้นกําเนิดและการอนุมานด้ วยเหตุผลของเรา เช่น ต้ นกล้ า
เล็กๆของต้ นโอ๊คถูกจัดระเบียบให้ โตขึ้นเป็ นต้ นโอ๊คที่ใหญ่ตระหง่าน เด็กถูกจัดระเบียบ
ให้ เติบโตเป็ นผู้ใหญ่ เช่นเดียวกันการกระทําทุกอย่างจะถูกตัดสินไปตามความจริงว่าสิ่ง
เหล่ านี้เป็ นไปอย่ างถูกต้ องเหมาะสมสู่เป้ าหมายที่ถูกจัดไว้ หรือเปล่ า ในเรื่องเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ์ พฤติกรรมทางเพศถูกจัดไว้ ให้ มีเป้ าหมายที่เรียกกันว่ า “ความรัก” และ
“และการมีบุตร” ภายใต้ บริบทของศีลสมรส
ผลที่ตามมาคือ ตามการตีความดั้งเดิมตามธรรมเนียมกฎธรรมชาติ พฤติกรรม
ลักร่วมเพศมิได้ เป็ นไปตามกฎระเบียบเพื่อเป้ าหมายพิเศษดังกล่าว เพราะฉะนั้นจึงถือว่า
“ไม่ ถูกต้ องตามกฎระเบียบ หรื อออกนอกลู่ จากระเบียบที่ควรเป็ น” ดังนั้ น “จึงไม่
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สามารถจะอนุ โ ลมได้ ไม่ ว่ า ด้ วยกรณี ใ ด” ดั ง ที่ คํ า สอนพระศาสนจั ก รระบุ ไ ว้
นอกเหนือไปจากนี้แล้ วพฤติกรรมลักร่ วมเพศเองยังถูกมองว่ าเป็ น “เป้ าหมายที่ผิด”
เพราะจะนําไปสู่พฤติกรรมที่ “ผิดต่อกฎระเบียบตามธรรมชาติของมันเอง”
ณ ตรงนี้ เราต้ อ งเข้ า ใจให้ ชั ด เจนกั บ วลี ว่ า “เป้ าหมายที่ผิ ด ระเบี ย บ” ไม่ ไ ด้
หมายถึงตัวบุคคลแต่หมายถึงอุปนิสยั คํานี้ไม่ได้ เป็ นการอธิบายจิตวิทยา แต่เกิดจาก
มุมมองของนักปรัชญาและนักเทวศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นต้ องเข้ าใจดีๆว่าสิ่งนี้ไม่ได้ เพิกถอน
ศักดิ์ศรีภายในของบุคคล เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุ ษย์ทุกคนดีเท่าเทียมกัน
นี่นาํ ไปสู่คาํ สอนทางการของพระศาสนจักรเกี่ยวกับความบริสทุ ธิ์สาํ หรับ “บุคคล
ลักร่วมเพศ” เนื่องจากพฤติกรรมลักร่วมเพศไม่เป็ นที่ยอมรับ บุคคลดังกล่าวจึงไม่ควรที่
จะมีพฤติกรรมทางเพศไม่ ว่าชนิดใด “บุคคลลักร่ วมเพศถูกเรี ยกร้ องให้ รักษาความ
บริสุทธิ์ของตนเอง” ณ จุ ดนี้คาํ สอนของพระศาสนจักรหมายถึงความบริสุทธิ์ท่ไี ม่ล่วง
ละเมิดทางเพศ เพราะว่าทุกคนถูกเรียกร้ องให้ แสดงความรักอย่างบริสทุ ธิ์แม้ ในระหว่าง
คู่ ส ามี ภ รรยาก็ต าม (พู ด โดยกว้ า งๆแล้ ว ความบริ สุท ธิ์ใ นคํา สอนคาทอลิ ก คือ การใช้
พฤติกรรมทางเพศอย่างถูกต้ องและเหมาะสม)
คํา สอนพระศาสนจั ก รคาทอลิ ก ยั ง ระบุ ด้ ว ยว่ า กะเทยและคนรั ก เพศเดี ย วกั น
สามารถและควรที่จะเข้ าสู่ “ความครบครันของชีวิตคริสตชน” โดยอาศัยการรักษาความ
บริสทุ ธิ์ด้วยความช่วยเหลือต่างๆเช่น “คุณธรรมอันสูงแห่งการควบคุมปกครองตนเองที่
สอนเขาให้ ร้ ูจักใช้ เสรีภาพภายใน บางครั้งก็โดยการสนับสนุ นแห่ งมิตรภาพทั่วไปโดย
ไม่ ใ ห้ ค วามสนใจผู้ ใ ดเป็ นพิ เ ศษ โดยการสวดภาวนา และ พระหรรษทานแห่ ง ศี ล
ศักดิ์สิทธิ์” พูดอีกอย่ างหนึ่งคือ คําสอนพระศาสนจักรยืนยันว่ ากะเทยและคนนิยมรัก
ร่วมเพศสามารถดําเนินชีวิตที่ศักดิ์สทิ ธิ์ได้ น่ันเอง
ไม่จาํ เป็ นต้ องบอกก็ได้ ว่าข้ อเสนอต่างๆดังกล่าวตัดขาดซึ่งการแต่งงานกับบุคคล
เพศเดียวกัน อันที่จริงแล้ วคําสอนทางการของพระศาสนจักรห้ ามพฤติกรรมทางเพศทุก
ชนิดระหว่ างชายหญิงนอกศีลสมรส ดังนั้นพระศาสนจักรจึงห้ ามพฤติกรรมทางเพศ
ต่างๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน การผิดประเวณี
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แต่ ยังมีอะไรที่มากไปกว่ านี้อีกในคําสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับประเด็นนี้
หากเราจะคํา นึ ง ถึ ง ภาษาพิ เ ศษทางปรั ช ญาและเทวศาสตร์ พ ระศาสนจั ก รสอนว่ า
“เครื่องหมายทุกอย่างที่แบ่งแยกอย่างไม่เป็ นธรรม” ต่อกะเทยและคนรักร่ วมเพศ (ทั้ง
หญิงและชาย) จะต้ องหลีกเลี่ยง ต้ องปฏิบัติต่อกะเทยและคนรักร่ วมเพศด้ วยคุณธรรม
อันสูงส่งแห่งการเป็ นพี่น้องกัน “การให้ ความเคารพ การเห็นอกเห็นใจ และความรู้สกึ ไว
ละเอียดอ่อน” ในประสบการณ์ของข้ าพเจ้ าประเด็นนี้เป็ นเรื่องที่คาํ สอนของพระศาสน
จักรเกี่ยวกับคนรักร่วมเพศรู้กนั น้ อยที่สดุ ในบรรดาคาทอลิกส่วนใหญ่
นอกเหนือจากคําสอนของพระศาสนจักรแล้ ว ในสมณสาส์นเตือนใจ “ความปี ติ
ยินดีในความรัก” (Amoris Laetitia) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพูดถึง 3 ประเด็น
ด้ วยกันเกี่ยวกับคนลักร่วมเพศ ประการแรกพระองค์อธิบายการต่อต้ านของพระศาสน
จั ก รต่ อ ผู้ แ ต่ ง งานกับ เพศเดี ย วกัน ด้ ว ยธรรมเนี ย มประเพณีท่ีใ ช้ ส าํ หรั บ การแต่ ง งาน
ระหว่างชายและหญิง ประการที่สองพระองค์ตรัสยํา้ ถึงห้ าม “สร้ างความรังเกียจ” ต่อ
พวกเขาอย่างไม่เป็ นธรรม
ประการที่สามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนํามากล่ าวคือการให้ การอภิบาล
และการให้ คาํ แนะนําเชิงศีลธรรม/จริยธรรมกับพวกเขา พระองค์ต้งั ข้ อสังเกตว่าเราต้ อง
ตระหนักว่ าความดีกาํ ลังทํางานในทุกบุคคล แม้ ในสภาพที่ดูเหมือนจะขาดสิ่งที่พระศา
สนจักรเสนอว่ าเป็ นความบริ บูรณ์แห่ งการเจริญชีวิตตามพระวรสาร พระองค์ตรั สว่ า
พระเยซู เ จ้ า คาดหวั ง ให้ เราเข้ า สู่ ค วามจริ ง ในชี วิ ต ของผู้ ค น “ติ ด ตามพวกเขาไป”
(accompanying) เท่าที่จะทําได้ ช่ วยสร้ างมโนธรรมที่ถูกต้ องให้ กับพวกเขา รู้จัก
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม รวมถึงเป็ นกําลังใจให้ พวกเขาดําเนินชีวิตที่ซ่ ือสัตย์
และก้ าวสู่ความศักดิ์สทิ ธิ์
ส่วนหนึ่งแห่งการติดตามพวกเขาคือการเสวนา นี่เป็ นเหตุผลสําคัญประการหนึ่ง
ที่จะทําให้ พวกลักร่ วมเพศ กะเทย คนที่นิยมทั้งสองเพศ และคนแปลงเพศจะได้ เข้ าใจ
คําสอนของพระศาสนจักรอย่ างดี ไม่ ว่าจะเป็ นพระวรสาร ธรรมเนียมประเพณีของกฎ
ธรรมชาติ รากเหง้ าแห่ งเหตุผลของโทมัสและอาริสโตเติ้ล คําสอนของพระศาสนจักร
สมณสาส์นเตือนใจความปี ติยินดีแห่งความรัก(Amoris Laetitia)และเอกสารอื่นๆหาก
พวกเขาพยายามที่จะเป็ นคาทอลิกที่ดี
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ดังที่หนังสือ “การสร้ างสะพาน”(Building a Bridge)กล่าวไว้ สิ่งสําคัญที่
สถาบันพระศาสนจักรต้ องเข้ าใจประสบการณ์แห่ งชีวิตของคาทอลิกที่มีลักษณะลักร่ วม
เพศ กะเทย คนที่ชอบทั้งชายและหญิงและคนแปลงเพศ เป็ นสิ่งสําคัญเช่ นเดียวกันที่
คาทอลิกกลุ่มนี้ต้องเข้ าใจด้ วยว่าพระศาสนจักรเชื่ออะไรและสอนอย่างไร

บทความนี้ นําเสนอโดย คพ. เจมส์ มาร์ ติน เอส. เจ.
วิ ษ ณุ ธัญญอนันต์ - เก็ บเรื่องอันละเอี ยดอ่ อ นนี้ มาไตร่ ตรองเพื่อการอภิ บาล

