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บทคัดย่อ
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่บัญญั ติว่า “การสมรสจะทาได้ ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปี บริบูรณ์แล้ ว แต่
ในกรณีท่มี ีเหตุอนั สมควร ศาลอาจอนุญาตให้ ทาการสมรสก่อนนั้นได้ ” ถือว่าเป็ นบทบัญญัติท่จี ากัดสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ประสงค์
จะทาการสมรสกัน อีกทั้ง มาตรา 1457 ที่กาหนดว่ า การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้ เฉพาะเมื่อได้ จดทะเบียนแล้ วเท่านั้น ดังนั้น
กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จึงมีการเรียกร้ องให้ รัฐมีกฎหมายรองรับความสัมพั นธ์ในฐานะคู่สมรส
ซึ่งประเทศไทยมี “ร่างพระราชบัญ ญั ติ การจดทะเบียนคู่ชี วิต พ.ศ. ...” และยังไม่ ป ระกาศบังคับ ใช้ แต่ ผ้ ูเขียนเห็นว่ า ประเทศไทยควร
บัญญัติกฎหมาย โดยใช้ ช่ ือว่า “พระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน พ.ศ. ...” เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิ
ของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยเป็ นการบัญญัติกฎหมายพิ เศษขึ้นมาใหม่ ท่ใี ห้ บุคคลรักเพศเดียวกัน มีสทิ ธิจดทะเบียนสมรสหรือได้ รับการ
รับรองคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสต่างเพศโดยคานึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เลือกปฏิบัติ
ตลอดจนควรบั ญ ญั ติ กฎหมายภายใต้ กรอบรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2560 โดยใช้ วิธีก ารศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายของสหรัฐอเมริกา
คาสาคัญ: บุคคลรักเพศเดียวกัน การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน การสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
Abstract
In pursuance of Section 1448, Minimum Age of Marriage clause of Thai Civil and Commercial Code B.E. 2475 which states
that A marriage can take place only when the man and woman have completed their seventeenth year of age. But the Court may, in
case of having appropriate reason, allow them to marry before attaining such age. Upon studying this certain Section, it is not
beyond one’s comprehension that the Section looks upon marriage as an exclusively heterosexual institution and unconsciously
institutes bans on same-sex marriage. Furthermore, to inflict further degradation and heap scorn on a person already injured Section
1457 also states further that “Marriage under this Code shall be effected only on registration being made.” Therefore, the samesex couples or the group of persons subsequently known as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) has made an attempt
to make the government to extend legal recognition to same-sex couples by working through the undeniable issue and finally
legalizing same-sex marriage in order to protect their right guaranteed under the Constitution that they must be treated equally
under the law regardless of gender. As a result of the unedifying spectacle of the group fights over the same-sex marriage, “the
Bill of the Companion Registration B.E…..” had been proposed but not yet passed. However, I, the researcher, has a strong believe
that “The Bill of Same-Sex Marriage Registration B.E. ...” should be proposed instead. The Bill will surely be seen as a pillar of
State’s legal recognition to the right of same-sex couples as it specifically orders State to both issue marriage licenses to same-sex
couples, and to recognize as valid marriages performed all over country. As a result, the proposed law will unequivocally guarantee
that all are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law respecting. The principles
of equality and non-discrimination and that the same-sex couples shall be entitled to a fair and impartial treating established by
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law. Last but not least, the laws of Thailand shall be made in pursuance of the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560,
the supreme law of the land by the assistance of the laws of the United States.
Keywords: Same Sex, Same Sex Marriage, Same Sex Marriage of United States Law

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การที่สมัชชาใหญ่ แห่ งสหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human
Rights: UDHR) ซึ่งเป็ นการประกาศเจตนารมณ์ความร่ วมมือระหว่างประเทศในด้ านสิทธิมนุ ษยชน ในปี ค.ศ.1948
(พ.ศ.2491) และเป็ นเอกสารที่มีความสาคัญมากในการวางกรอบสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิในการมีชีวิต สิทธิ
ในการศึกษา สิทธิในการมีครอบครัว และสิทธิในการนับถือศาสนา เป็ นต้ น โดยประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่ลงมติ
ยอมรับปฏิญญาสากลว่ าด้ วยสิทธิมนุ ษยชนดังกล่ าว อีกทั้งสิทธิมนุ ษยชนในประเทศไทยมีพัฒ นาการดีข้ ึนเป็ นลาดับ
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งเมื่อมีบทบัญ ญัติในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยรับรองสิทธิมนุ ษยชนไว้ กลุ่มบุคคลรักเพศ
เดียวกัน เป็ นกลุ่มบุคคลซึ่งได้ รับการคุ้มครองตาม UDHR เช่ นกัน สังคมไทยยุคเก่าไม่ยอมรับบุคคลรักเพศเดียวกัน
เนื่องด้ วยสาเหตุหลายประการ เช่น ความเชื่อที่ว่าเพศชายเป็ นเพศที่เป็ นผู้นาของครอบครัว เพศหญิงจะต้ องเรียบร้ อย
อ่อนหวานเป็ นแม่บ้านแม่เรือน ทัศนคติการมีรสนิยมทางเพศต่อเพศเดียวกันเป็ นสิ่งชั่ วร้ าย หรือวัฒนธรรมที่จะต้ องมี
บุตรหลานไว้ สบื สกุล เป็ นต้ น ทาให้ กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันจาต้ องปกปิ ดรสนิยมทางเพศของตนไว้ เพื่อให้ สามารถใช้
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ ปั จจุบันนี้ สังคมไทยเปิ ดกว้ างมากขึ้นและเริ่มให้ การยอมรับกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกัน
เพิ่มมากขึ้น เห็นได้ จากการที่กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันกล้ าที่จะแสดงออกถึงความเป็ นตัวตนของตนเองมากขึ้น การ
ยอมรับในความสามารถของบุคคลซึ่งเป็ นบุคคลรักเพศเดียวกัน เมื่อสังคมให้ การยอมรับมากขึ้น สิ่งต่ อมาที่สงั คมไทย
จะต้ องคานึงถึง คือ สิทธิในการมีครอบครัว ที่ประเทศไทยยังไม่ มีกฎหมายรองรับให้ ความคุ้มครองแก่บุคคลรักเพศ
เดียวกัน ปั จจุบันหลายยประเทศมีการออกกฎหมายรองรับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันแล้ ว เช่น อาร์เจนตินา
เบลเยี่ยม แคนาดา ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส แอฟริกาใต้ สเปน สวีเดน ไต้ หวัน และทุกมลรัฐของ
สหรัฐอเมริกา เป็ นต้ น ดังนั้น ประเทศไทยควรมีกฎหมายรองรับให้ ความคุ้มครองด้ านสิทธิในการสมรสหรือในการมี
ครอบครัวแก่บคคลรักเพศเดียวกันให้ เท่าเทียมกับคู่สมรสต่างเพศ ทั้งนี้โดยคานึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เลือก
ปฏิบัติ ตามหลักการยอกยาการ์ตาว่ าด้ วยการใช้ กฎหมายสิทธิมนุ ษยชนระหว่ างประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและ
อัต ลั กษณ์ ทางเพศ (The Yogyakarta Principles: The Application of International Human Rights Law in Relation
to Sexual Orientation and Gender Identity) ตลอดจนควรบัญญัตกิ ฎหมายภายใต้ กรอบรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อศึกษาหลักกฎหมายที่บัญ ญั ติไว้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา
2. เพื่ อศึกษาเปรียบเทียบการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกากับของ
ประเทศไทย
3. เพื่อเสนอแนวทางในการกาหนดข้ อกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย
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สมมติฐานของการวิจยั
บุคคลรักเพศเดียวกันจานวนหนึ่งตัดสินใจใช้ ชีวิตคู่ร่วมกัน แต่ในทางกฎหมายประเทศไทยไม่ได้ มบี ทบัญญัตริ องรับ
การสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน มีเพียงการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ซึ่งเป็ นสิ่งที่น่าพิจารณาว่าประเทศ
ไทยควรจะมีกฎหมายรองรับการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกันหรือไม่
ขอบเขตในการศึกษา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ที่บญ
ั ญัตวิ ่า “การสมรสจะทาได้ ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปี
บริบูรณ์แล้ ว แต่ในกรณีท่มี ีเหตุอนั สมควร ศาลอาจอนุญาตให้ ทาการสมรสก่อนนั้นได้ ” ถือว่าเป็ นบทบัญญัตทิ ่จี ากัดสิทธิ
บุคคลรักเพศเดียวกันที่ประสงค์จะทาการสมรสกัน อีกทั้ง มาตรา 1457 ที่บญ
ั ญัติว่า การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้
จะมีได้ เฉพาะเมื่อได้ จดทะเบียนแล้ วเท่านั้นทาได้ ดังนั้น กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันหรือบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ จึงมีการเรียกร้ องให้ รัฐมีกฎหมายรองรับความสัมพั นธ์ในฐานะคู่รักที่ได้ อยู่กันฉันสามีภริยา ซี่งประเทศไทยมีร่าง
พระราชบัญญัติ การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... และยังไม่ได้ มีการประกาศบังคับใช้ แต่ผ้ ูวิจัยเห็นว่ าประเทศไทยควร
บัญญัตกิ ฎหมาย เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยเป็ นการบัญญัติกฎหมายพิ เศษขึ้นมาใหม่
ที่ให้ บุคคลรักเพศเดียวกัน มีสทิ ธิจดทะเบียนสมรสหรือได้ รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกับการจดทะเบียน
สมรสของคู่สมรสต่างเพศโดยคานึงถึงความเท่าเทียมทางเพศ การไม่เลือกปฏิบตั ิ ตลอดจนควรบัญญัติกฎหมายภายใต้
กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ร่างพระราชบัญญัตจิ ดทะเบียน
คู่ชีวิต พ.ศ. ... โดยเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนคู่ชีวิตของสหรัฐอเมริกา
วิธีการศึกษาและวิจยั
การดาเนินการวิจัย ใช้ วิธวี ิจัยเอกสาร (Document Research) เป็ นวิธกี ารหลักในการดาเนินการวิจัย โดยการค้ นคว้ า
และรวบรวมข้ อมู ล จากหนั งสือ ต ารา บทความ ข่ าวสาร ค าบรรยายกฎหมาย ตัวบทกฎหมาย งานวิจัย ที่เกี่ย วข้ อ ง
ตัวอย่างคดีท่เี กี่ยวข้ องทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข้ อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่ วยงานด้ านสิทธิมนุ ษยชน ทั้งที่เป็ นหน่ วยงานราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป
จะสามารถทาความเข้ าใจถึงเหตุผลและความจาเป็ นในการให้ สทิ ธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันที่จะทาการจดทะเบียนสมรส
กันได้ โดยผู้เกี่ยวข้ องสามารถนาผลการวิจัยชิ้นนี้ ไปพิ จารณาการประกอบการบัญญัติกฎหมายให้ เกิดความเหมาะสม
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์
กฎหมายว่าด้วยการสมรสของบุ คคลเพศเดียวกัน ภายหลังศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกามีคาพิพากษาอนุ ญาต
ให้มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลรักเพศเดียวกันได้
ศาลฎีกาแห่ งสหรัฐอเมริกาได้ มีคาพิ พ ากษาในเดือนมิถุนายน 2558 (26 มิถุนายน 2558) ว่ ารัฐธรรมนู ญ แห่ ง
สหรัฐอเมริกาได้ อนุญาตให้ คู่รักเพศเดียวกันสมรสกันได้ และคาพิพากษานี้ยังส่งผลให้ ข้อจากัดใดๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับ
การสมรสโดยชอบด้ วยกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบางรัฐต้ องสิ้นผลลงในที่สดุ (Governing,
n.d.)
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ก่อนศาลฎีกาจะได้ มีการตัดสินคดี Obergefell v. Hodges (Supreme Court of the United States, 2014) จานวน
37 มลรัฐ และ District of Columbia ได้ รับรองการสมรสโดยชอบด้ วยกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกัน มลรัฐเหล่ านี้
ไ ด้ แ ก่ Alabama, Alaska, California, Colorado, Cincinnati, Delaware, Florida, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa,
Kansas, Maine, Maryland, Minneapolis, Monta Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York,
North Carolina, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Utah, Vermont, Virginia,
Washington, West Virginia Wisconsin and Wyoming (Wikimedia Commons, 2015)
มลรัฐ Vermont นับเป็ นมลรัฐแรกที่ได้ มีการออกรัฐบัญญัติความเท่าเทียมกันเกี่ยวกับการสมรสในปี 2009 (The
Marriage Equality Act 2009) ซึ่งรัฐบัญญัติฉบับนี้ได้ รับรองการสมรสโดยชอบด้ วยกฎหมายระหว่างคู่สามีภริยาเพศ
เดียวกันในมลรัฐ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2009 อันเป็ นผลให้ Vermont กลายเป็ นมลรัฐที่ 4 ที่มีการ
ทาให้ การสมรสของคู่รักเพศเดียวกันชอบด้ วยกฎหมายและนับเป็ นมลรัฐแรกที่มีการบัญญัติกฎหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษรมิใช่เป็ นเพียง คาตัดสินของศาลเหมือนในกรณีของมลรัฐอื่น (Reuters Staff, 2013)
สามมลรัฐแรกที่อนุญาตให้ มีการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันนั้นล้ วนแล้ วแต่เป็ นผลจากคาวินิจฉัยของศาลที่อนุญาต
ให้ ทาได้ มิใช่ผลจากการออกกฎหมายหรือเป็ นนโยบายหาเสียงให้ ผ้ ูมีสทิ ธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือก มลรัฐ Massachusetts
(ค.ศ.2003) นับเป็ นมลรัฐแรกที่อนุ ญาตให้ มีการสมรสของคู่รักเพศเดียวกันหลังจากที่ศาลสูงสุดพิพากษาว่ า ข้ อห้ าม
ของมลรัฐที่ห้ามการสมรสของคู่รักเพศเดียวกัน เป็ นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของคู่รักเพศเดียวกัน ต่อมามลรัฐ
Connecticut (ค.ศ.2008) ศาลฎีกาของมลรัฐได้ กลับคาพิพากษาของศาลล่ างและพิ พากษาว่าคู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ
ตามรัฐธรรมนู ญที่จะสมรส และไม่นานหลังจากนั้นมลรัฐเริ่มออกใบอนุ ญาตสมรสให้ กับคู่รักเพศเดียวกัน และมลรัฐ
Iowa ศาลฎีกาของมลรัฐได้ มคี าตัดสินเป็ นเอกฉันท์ (ค.ศ.2009) ให้ การสมรสของคู่รักเพศเดียวกันชอบด้ วยกฎหมาย
การที่ศาลฎีกาแห่ งสหรัฐอเมริกาได้ ตัดสินว่ารัฐธรรมนูญแห่ งสหรัฐอเมริกาได้ อนุ ญาตให้ คู่รักเพศเดียวกันสมรสกัน
ได้ น้ ี ส่งผลให้ ข้อจากัดใดๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับการสมรสโดยชอบด้ วยกฎหมายของคู่รักเพศเดียวกันที่ยังคงหลงเหลืออยู่
ในบางมลรัฐต้ องสิ้นผลลงในที่สดุ
ศาลฎีกาในคดี Obergefell v. Hodges ได้ มีการพิจารณาพิพากษาคดีโดยตระหนักถึงสิทธิตามรัฐธรรมนู ญของคู่รัก
เพศเดียวกันในการที่จะสมรสกันโดยชอบด้ วยกฎหมายได้ ท้งั 50 มลรัฐ คาวินิจฉัยนี้ต้งั อยู่บนพื้นฐานของความสามารถ
ของบุคคลคนหนึ่งที่จะสมรสกับอีกบุคคลหนึ่งที่ตนเลือกเป็ นคู่ชีวิตนั้นเป็ นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ได้ รับการคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ งสหรัฐอเมริกาที่ได้ รับการรับประกันด้ วยหลักความชอบด้ วยกระบวนการทางกฎหมายและการ
คุ้มครองความเท่าเทียมกันที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 14 ซึ่งคาพิพากษานี้จะส่งผลถึงข้ อห้ าม
การสมรสของคู่รักเพศเดียวกันที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในบางมลรัฐ โดยทุกมลรัฐต้ องยอมรับ กล่าวคือ โดยให้ แต่ละมลรัฐ
มีพันธกรณีท่จี ะต้ องกาหนดหลักเกณฑ์หรือข้ อกาหนดของแต่ละมลรัฐขึ้นมาให้ สอดคล้ องกับคาพิพากษาฉบับนี้
ดังนั้น การกระทาลักษณะใดๆ ที่เป็ นการขัดขวาง หรือห้ ามบุคคลใดในการสมรสกับคู่ชีวิตของตนไม่ว่าจะเป็ นเพศ
ตรงข้ ามหรือเพศเดียวกันถือว่าเป็ น การละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญของบุคคลนั้น อย่างไรก็ดี แม้ ศาลใน Obergefell จะ
ได้ มีการกล่ าวเพิ่ มเติมถึงพั นธกรณีหลายด้ านของมลรัฐ แต่ศาลก็ยังมิได้ ให้ ความหมายที่แท้ จริงและชัดเจน ถึงคาว่ า
“พันธกรณีหลายด้ าน” (Pluralistic Obligation) อีกทั้งศาลยังหลีกเลี่ยงการกาหนดมาตรฐานที่แต่ละมลรัฐสามารถใช้
เป็ นทางเลือกที่นอกเหนือจากการห้ ามการสมรสดังเช่นที่เคยเป็ นมาในอดีตซึ่งนับว่าเป็ นการแทรกแซงการดาเนินการ
ที่แล้ วมาของ Illiberal Communities (ชุมชนที่ไม่ยอมรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน) กรณีการสมรสของบุคคล
เพศเดียวกัน เช่ น ปฏิเสธไม่ ทาการสมรสให้ เนื่องจากในชุมชนเหล่ านี้ บุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชนยังคงมีความเชื่อว่ า
การสมรสนั้นควรมีได้ แต่เฉพาะบุคคลที่เป็ นเพศตรงข้ ามกัน ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นความคิดที่ขัดกับคาพิพากษาของศาลดังที่
กล่าวไว้ ข้างต้ น
คดี Obergefell แสดงให้ เห็นถึงพันธกรณีหลายด้ านของทุก มลรัฐที่ศาลเห็นว่ าเป็ นมาตรฐานใหม่ในการแทรกแซง
พฤติกรรมภายในของชุมชนต่างๆ ซึ่งพันธรณีน้ ีต้องรักษาสมดุลระหว่างเป้ าหมายในการรับรองสิทธิท่เี ท่าเทียมกันของ
พลเมืองทุกคนกับการตระหนักถึงคาสอนทางด้ านศาสนาที่ชุมชนในแต่ละมลรัฐเชื่อถือปฏิบตั ิกนั มาอย่างยาวนานในการ
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ที่จะปฏิเสธบรรทัดฐานเสรีนิยมของศาล ในขณะเดียวกันแต่ละมลรัฐก็ยังคงต้ องรักษาไว้ ซ่ึงหลักความชอบธรรมทางสังคม
อีกด้ วย
ในแต่ละมลรัฐมีกฎหมายเป็ นบรรทัดฐานที่ทุกคนต้ องปฏิบัตติ าม เพราะช่วยให้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บรรทัดฐานนี้
เรียกว่า บรรทัดฐานเสรีนิยม แต่ในมลรัฐก็จะมีชุมชนต่างๆ แยกไป แต่ละชุมชนจะมีความเชื่อเป็ นของตัวเอง ส่วนใหญ่
มาจากศาสนา ว่ าอะไรคือสิ่งที่ดีหรือไม่ดี ซึ่งไม่ใช่ เรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใด ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคาพิพากษา คนใน
ชุมชนเหล่านี้ไม่เชื่อตามที่คนส่วนใหญ่ในมลรัฐเชื่อ เนื่องจากพวกเขาไม่มเี สรีภาพในการคิด หรือการปฏิบัติ เช่น กรณีท่ี
บาทหลวงในชุมชนไม่ทาพิธสี มรสให้ เกย์ ถึงแม้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก เพราะการที่บาทหลวงปฏิบติเช่นนั้นก็ทาเพราะความ
เชื่อส่วนตัว แต่ เมื่อภายหลังศาลฎีกาได้ มีคาพิ พากษา หมายความว่ าทุกมลรัฐ ทุกคน ทุกชุมชน รวมทั้งชุมชนปิ ดกั้น
เหล่านี้ ต้ องทาตามคาพิ พากษา ดังนั้น หากบาทหลวงปฏิเสธการทาพิธสี มรสให้ กบั บุคคลรักเพศเดียวกัน ก็อาจถูกฟ้ อง
ว่าการกระทานั้นผิดกฎหมาย
เพื่อเป็ นการรับรองความหลากหลายของแนวความคิดเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงควรนานโยบายพหุนิยม
(Pluralistic Policies) (YourDictionary, n.d.) มาปรับใช้ แก่กรณีน้ ี อย่ างไรก็ดี นโยบายพหุนิยมนี้ควรมีข้อจากัด เช่ น
ชุมชนนั้นจะถูกบังคับให้ มีความเชื่อในบรรทัดฐานภายในชุ มชนของตน อย่ างไรก็ตามแต่ ละมลรัฐก็ควรปฏิบัติตาม
คาพิพากษาของศาลเกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ อนุญาตให้ บุคคลรักเพศเดียวกัน ทาการสมรสกันได้ เว้ นเสียแต่ชุมชนที่ไม่เห็นด้ วย
กับคาพิพากษาของศาล จะพิสูจน์ได้ ว่า ความคิดและความเชื่อบางประการของพวกเขามีข้อดีกว่ าคาพิพากษาของศาล
อย่างไร
ในขณะเดียวกันทุกมลรัฐจะต้ องดูแลเพื่อป้ องกันไม่ให้ บรรทัดฐานนั้นก่อให้ เกิดอันตรายต่อสมาชิกของมลรัฐที่อยู่
นอกเขตของชุมชนที่ไม่ยอมรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน โดยมลรัฐต้ องมีมาตรการที่จะยับยั้งชุมชนนั้นจากการใช้
บรรทัดฐานของตนกับสังคมทั่วไป
นอกจากนี้ เนื่องจากมลรัฐมีหน้ าที่ในการปกป้ องสิทธิข้นั พื้นฐานของพลเมืองของตนซึ่งรวมถึงผู้ท่อี าศัยอยู่ใน Illiberal
Communities (ชุมชนที่ไม่ยอมรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน) ด้ วย ดังนั้น การที่ Illiberal Communities จะได้ รับ
การยกเว้ นจากบรรทัดฐานแบบเสรีนิยมหรือไม่น้ัน ควรขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขที่ว่าชุมชนนั้นได้ ยินยอมให้ สมาชิกในชุมชนของ
ตนเป็ นสมาชิกของชุมชนอื่นด้ วยหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากสมาชิกในชุมชนที่ไม่เห็นด้ วยกับคาพิพากษาของศาลฎีกาจะเป็ น
ผู้ท่ตี ้ องตัดสินใจว่าตนจะยังคงอาศัยอยู่ในชุมชนนั้นต่อไปหรือไม่ หรือตนจะทาอย่างไรเพื่อเปลี่ยนแปลงชุมชนที่ตนอยู่
หรือตนควรออกจากชุมชนนั้นไปจะเป็ นทางที่ดที ่สี ดุ (Stern, 2015)
การจดทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคลรักเพศเดียวกัน ตามกฎหมายไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายของสหรัฐ
อเมริกา
ประเทศไทยและมลรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาต่างมีการรับรองความสัมพันธ์ของบุคคลรักเพศเดียวกันในรูปแบบ
คู่ชีวิต (Civil Union) ไม่ใช่ แบบคู่สมรส (Same-Sex Marriage) แต่ในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกาอเมริกามีกฎหมาย
ว่าด้ วยการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ของไทยเป็ นกฎหมายที่ให้ สทิ ธิเพียงชาย
กับหญิงเท่านั้นที่สามารถสมรสกันได้ โดยพิจารณาจากความหมายของการสมรสตั้งแต่ในสมัยโรมันที่ได้ ให้ คาจากัดความ
ว่า “การสมรสตามกฎหมายแพ่ งเป็ นสัญญาขึ้นเมื่อประชาชนชาวโรมันมาอยู่ร่วมกัน ตามกฎหมาย โดยชายมีอายุถึงปี
รุ่นหนุ่ม หญิงมีอายุท่จี ะสมรส” และในประมวลกฎหมายของมลรัฐ California ที่ได้ ให้ คาจากัดความของการสมรสไว้ ว่า
“การสมรสเป็ นความสัมพันธ์ทางส่วนตัวที่เกิดจากสัญญาในทางแพ่งระหว่างชายหนึ่งและหญิงหนึ่ง” ดังนั้น ในอดีตจาก
คาจากัดความดังกล่ าว หลักในเรื่องการสมรสจึงกาหนดให้ แต่เฉพาะการสมรสระหว่างชายกับหญิงเท่านั้นที่จะมีความ
ผูกพันตามกฎหมาย
ในความเป็ นจริงแล้ วตั้งแต่ในอดีตก็มีพฤติกรรมของบุคคลรักเพศเดียวกัน แต่ด้วยสภาพสังคมและแนวคิดในอดีต
ที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน กฎหมายจึงไม่ได้ กาหนดหลักให้ สทิ ธิในการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่วัตถุประสงค์ของการสมรสในอดีตที่มแี นวความคิดว่าการสมรสนั้น เพื่อให้ บุคคลสอง
คนประสงค์ท่จี ะสืบเผ่าพันธุ์ และสร้ างครอบครัว ดังนั้น การสมรสจึงเป็ นการสมรสระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อ

139

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2019; 12(1)

ตอบสนองความต้ องการของมนุษย์ในการสืบเผ่าพันธุ์ และสร้ างครอบครัว แต่ต่อมาแนวความคิดดังกล่าวได้ เปลี่ยนแปลงไป
วัตถุประสงค์ของการสมรสมิได้ อยู่ท่เี พียงการสืบเผ่าพันธุแ์ ต่เพียงอย่างเดียวแล้ ว การสมรสยังมีวัตถุประสงค์ท่จี ะผูกพันกัน
และประสงค์ท่อี ยู่กนิ กันฉันสามีภริยา โดยไม่ต้องมีบุตรเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ จึงเกิดเป็ นแนวความคิดที่จะพัฒนาหลักกฎหมาย
ในเรื่องการสมรสออกไปให้ ครอบคลุมถึงในกรณีของกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันด้ วย
ปั จจุ บันกฎหมายต่างประเทศได้ พัฒนากฎหมายในเรื่องการสมรสเพื่ อให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริง และ
ความต้ องการในการสมรสที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้กฎหมายต่างประเทศยังมีแนวความคิดในเรื่องความเท่าเทียมกัน
ของบุคคล มีการเรียกร้ องว่ากฎหมายที่กาหนดให้ การสมรสกระทาได้ เฉพาะระหว่างชายกับหญิงเท่านั้น ถือว่าเป็ นการ
จากัดสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกันอีกทั้งยังเกิดความไม่ เท่าเทียมกัน ตามกฎหมาย และมีแนวความคิดว่ า ความรัก
ระหว่ างบุคคลรักเพศเดียวกัน มีคุณค่าเท่าเทียมกับความรักของคู่รักต่างเพศ เหตุผลดังกล่าวนี้ กฎหมายต่างประเทศ
จึงมีการแก้ ไขกฎหมายให้ สิทธิบุคคลรักเพศเดียวกันให้ มีสิทธิได้ รับการรับรองความคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนกับ
การสมรสของคู่รักต่างเพศ
หลักกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ได้ รับรองสิทธิตามกฎหมายของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยมีหลักกฎหมายรับรอง
สิทธิในการอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยมีแนวความคิดว่า เพื่อให้ บุคคลรักเพศเดียวกันที่อยู่กนิ กันฉันสามี
ภริยามีสิทธิเท่าเทียมกันกับคู่สมรสต่ างเพศ ซึ่งกฎหมายรับรองให้ บุคคลรักเพศเดียวกันมีสิทธิจดทะเบียนได้ ภายใต้
กฎหมายที่บัญญัติข้ นึ ในแต่ละมลรัฐ โดยมีกฎหมายบัญญัติแยกต่างหากออกไปให้ สทิ ธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันในการ
จดทะเบียนความสัมพันธ์ ซึ่งแต่ละมลรัฐอาจเรียกชื่อต่างกันออกไป แต่หลักสาคัญของกฎหมายคือ ให้ สิ ทธิแก่บุคคล
รักเพศเดียวกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาที่เป็ นคู่สมรสต่างเพศ เช่น ความ
สัมพั นธ์ในเรื่องทรัพย์สินก็จะนาเรื่องทรัพย์สินของคู่สมรสต่างเพศมาใช้ นอกจากสิทธิเรื่องครอบครัวที่บุคคลรักเพศ
เดียวกันมีเกือบเท่าเทียมกับคู่สมรสต่ างเพศแล้ ว กฎหมายยังให้ สทิ ธิอ่นื ๆ ที่คู่สมรสต่างเพศมีสทิ ธิได้ รับตามกฎหมาย
เช่น สิทธิในการลดหย่อนภาษี สิทธิในค่ารักษาพยาบาล สิทธิในบานาญ เป็ นต้ น
ประเทศไทยควรมีกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันในรูปแบบใด
สาหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์มาตรา 1448 บัญ ญัติไว้ อย่ างชัดเจนแล้ วว่ า “การสมรส
จะกระทาได้ ต่อเมื่อชายและหญิงอายุสบิ เจ็ดปี บริบูรณ์แล้ ว แต่ในกรณีท่มี ีเหตุอนั สมควรศาลอาจอนุญาตให้ ทาการสมรส
ก่อนนั้นได้ ” (Boondech, 2016, p. 118) ดังนั้น ในกฎหมายไทยการสมรสจะกระทาได้ ในระหว่างชายกับหญิงเท่ านั้น
กฎหมายมิได้ ให้ สทิ ธิบุคคลรักเพศเดียวกันทาการจดทะเบียนสมรสกันได้ ซึ่งถือว่า เป็ นการจากัดสิทธิของบุคคลรักเพศ
เดียวกันเป็ นอย่างยิ่ง
เมื่อพิ จารณาบทบัญ ญัติตามรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 มาตรา 27 ซึ่งได้ วางหลักให้
บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันตามกฎหมาย อีกทั้งยังกาหนดให้ ชายและหญิงมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและมิให้
เลือกปฏิบัติ ดังนั้น จึงเป็ นหลัก การพื้ นฐานว่ าบุคคลย่ อมมีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ด้ วยเหตุน้ ีบุคคลรักเพศ
เดียวกันควรมีสิทธิตามกฎหมายที่เท่าเทียมกัน รัฐจะจากัดสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกันโดยยึดถือพฤติกรรม หรือ
แนวทางปฏิบัติในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันของกลุ่มบุคคลเหล่านี้มิได้ จะเห็นได้ ว่า แม้ รัฐธรรมนู ญจะได้ วางหลักให้ บุคคล
มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน บุคคลย่ อมเสมอกันในกฎหมายและได้ รับความคุ้ม ครองเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ปัจจุบันกลุ่มบุคคล
รักเพศเดียวกันก็ไม่สามารถอ้ างสิทธิความเท่าเทียมกันนี้ เพื่อให้ กฎหมายรับรองการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของพวกเขา
ได้ เพราะกฎหมายเรื่องการสมรสที่บงั คับใช้ อยู่ในปัจจุบนั ยึดติดกับแนวความคิดในเรื่องการสืบเผ่าพันธุ์
ในปั จจุ บันแนวความคิดในการสร้ างครอบครัวได้ เปลี่ยนแปลงไป โดยมิได้ จากัดวัตถุประสงค์หลักอยู่ท่ีการสร้ าง
ครอบครัวเพื่อสืบเผ่าพันธุเ์ ท่านั้น แต่การสร้ างครอบครัวยังรวมถึงการที่บุคคลสองคนประสงค์ท่จี ะอยู่ร่วมกันและใช้ ชีวิต
อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาด้ วย จะเห็นได้ ว่าประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 ไม่สามารถรองรับและคุ้มครอง
แนวความคิดที่มกี ารเปลี่ยนแปลงนี้ได้ โดยเฉพาะในกรณีการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาของกลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกัน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทสรุป
จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปั ญหาและข้ อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลรักเพศเดียวกันตามกฎหมายไทยและ
สหรัฐอเมริกา
ผู้เขียนเห็นว่ า ประเทศไทยควรมีกฎหมายให้ สทิ ธิ แก่บุคคลรักเพศเดียวกันทาการจดทะเบียนสมรสกันได้ ที่ไม่ใช่
เป็ นเพียงการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตฯ (Civil Union) และไม่เห็นด้ วยกับการแก้ ไข
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่ าด้ วยครอบครัว เนื่องจาก เป็ นการแก้ ไขในสาระสาคัญ ของกฎหมาย
ก่อให้ เกิดความยุ่งยากและต้ องมีการตีความตัวบทกฎหมายซึ่งมีอยู่หลายมาตรา อีกทั้งการเรียนการสอนกฎหมายในวิชา
กฎหมายครอบครัวจะต้ องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก แต่ท้งั นี้ผ้ เู ขียนก็ยังเคารพสิทธิหน้ าที่ ศักดิ์ศรีและความเสมอภาค
ของบุคคลรักเพศเดียวกันที่ควรจะเท่าเทียมกับคู่สมรสต่ างเพศกัน จึงเห็นว่ า ประเทศไทยควรมีกฎหมาย ที่เรียกว่ า
“พระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการจดเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน” (Same-Sex Marriage) โดยมีหลักการที่ให้ สทิ ธิแก่
บุคคลรักเพศเดียวกันเทียบเท่ากับ คู่สมรสต่างเพศกันให้ มากที่สดุ โดยมีเหตุผลและหลักการที่สาคัญ ดังนี้
1. เนื่องจากคาว่า “คู่สมรส” เป็ นคาที่เข้ าใจกันโดยทั่วไป ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ของไทยบัญญัติคาว่า
คู่สมรสตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 โดยคาว่าคู่สมรสหรือสามีภริยา กฎหมายให้ สทิ ธิหน้ าที่ต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ อีกไม่ต่ากว่า
20 ฉบับ รวมถึงสวัสดิการของภาครัฐและเอกชน ก็ใช้ คาว่ า “คู่สมรส และ สามีภรรยา หรือสามีภริยา” เพราะฉะนั้น
ถ้ าบัญญัติกฎหมายคู่ชีวิตเป็ นการเฉพาะ กฎหมายอื่น ๆ เหล่านั้นไม่มีการบัญญัติคาว่า “คู่ชีวิต” ไว้ เลย สิ่งที่ตามมา คือ
กลุ่มบุคคลรักเพศเดียวกันจะเกิดความมั่นใจได้ อย่ างไรว่ าคู่รัก LGBT (กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ใน
ภาษาอัง กฤษค าย่ อ คื อ LGBT (หรื อ GLBT) ซึ่ งเป็ นตั วอัก ษรตัว แรกของค าว่ า Lesbian (เลสเบี้ ยน) Gay (เกย์ )
Bisexual (ไบเซ็กชวล) และ Transgender/Transsexual (คนข้ ามเพศ) มีการใช้ คาว่า LGBT มาตั้งแต่ยุค 90 ซึ่งดัดแปลง
มาจาก “LGB” ที่ใช้ ในการแทนวลี “สังคมเกย์” (Gay Community) ที่ในหลายๆ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศ เห็นว่ าเป็ นการอธิบายกลุ่มคนพวกนี้ได้ อย่ างถูกต้ อง ในการใช้ คาสมัยใหม่ คาว่ า LGBT มีความหมายถึงความ
หลากหลายของเพศวิถี (Sexuality) และลักษณะการแสดงเพศทางสังคม และในบางครั้งอาจหมายถึงกลุ่มคนที่ไม่ใช่
กลุ่มรักต่างเพศ แทนการระบุว่าเป็ นเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล หรือ คนข้ ามเพศ จะได้ รับการปกป้ องคุ้มครองด้ านความ
เสมอภาคเทียบเท่ากับคู่สมรส และสิ่งสาคัญ คือ ตามหลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหลักเรื่องศักดิ์ศรีความเป็ นมนุษย์ และ
หลักเรื่องความเสมอภาค ต้ องพิจารณาว่า ความรักและการสร้ างครอบครัวของ LGBT แตกต่างอย่างไรกับคู่รักต่างเพศ
ซึ่งทาให้ เกิดการตีตราและเลือกปฏิบตั เิ ป็ นอย่างยิ่ง
ดังนั้น ผู้เขียนขอเสนอให้ ประเทศไทยบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่ อรับรองสิทธิในการใช้ ชีวิตอยู่ร่วมกันของ
พวกบุคคลรักเพศเดียวกันให้ มสี ทิ ธิเสมือนคู่สมรสต่างเพศกันอย่างชอบธรรม
2. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 วางหลักให้ บุคคลมีสทิ ธิเท่าเทียมกันและ
เสมอภาคกันตามกฎหมาย ชายหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน และมิให้ เลือกปฏิบัติ การที่กฎหมายจะให้ สิทธิบุคคลรักเพศ
เดียวกันนั้น กฎหมายดังกล่ าวทาให้ เกิดความเท่าเทียมกันและเสมอภาคกันตามกฎหมายอันสอดคล้ องกับหลักตาม
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 25 ที่ให้ บุคคลมีสทิ ธิเสรีภาพ แต่จะใช้ สทิ ธิเสรีภาพของ
ตนได้ เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็ นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนู ญ ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน
เมื่อพิจารณากฎหมายที่ค้ มุ ครองบุคคลรักเพศเดียวกันในการอยู่ร่วมกัน กฎหมายที่ผ้ เู ขียนเสนอไว้ ดงั กล่าวย่อมไม่ขดั ต่อ
รัฐธรรมนูญ เพราะตามที่กล่าวมาแล้ วว่าในปั จจุบนั รูปแบบแนวคิดในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาเปลี่ยนแปลงไป สังคม
ยอมรับการอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศเดียวกันมากขึ้น และตระหนักว่ าพฤติกรรมการรักเพศเดียวกัน มิใช่ ส่งิ วิปริต
นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศเดียวกันในปัจจุบัน สังคมมิได้ ถือว่าเป็ นสิ่งชั่วร้ ายเหมือนในอดีต ดังนั้น เมื่อ
แนวความคิดของสังคมต่อบุคคลรักเพศเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปเช่ นนี้ จึงต้ องถือว่าการอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศ
เดียวกัน ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่เป็ นสิ่งที่ขดั ต่อกฎหมายอีกต่อไป
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ดังนั้น หากประเทศไทยพิ จารณาบัญญั ติกฎหมายใหม่ ข้ ึนมาเพื่ อคุ้มครองและรับรองการอยู่ ร่วมกันในฐานะ
คู่สมรสตามกฎหมายของบุคคลรักเพศเดียวกันย่อมไม่ขดั ต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน
ด้ วยเหตุน้ ี ผู้เขียนจึงเห็นว่า ประเทศไทยควรบัญญัตกิ ฎหมาย ชื่อว่า “ พระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการจดทะเบียนสมรส
ของบุคคลเพศเดียวกัน พ.ศ. ...” เพื่อรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยเป็ นการบัญญัติกฎหมาย
พิเศษขึ้นมาใหม่ท่ใี ห้ บุคคลรักเพศเดียวกัน มีสทิ ธิจดทะเบียนสมรสหรือได้ รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียม
กับการจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสต่างเพศ ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. กฎหมายควรให้ สทิ ธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกัน ที่จะจดทะเบียนสมรสเพื่อให้ ได้ รับการรับรองตามกฎหมาย โดย
ควรมีหลักการ คือ บุคคลที่มสี ทิ ธิจดทะเบียนในกรณีน้ ตี ้ องเป็ นบุคคลที่มเี พศเดียวกัน คือ กรณีระหว่างชายกับชาย และ
ระหว่างหญิงกับหญิงเท่านั้น ถ้ าเป็ นกรณีระหว่างชายกับหญิง จะขอจดทะเบียนตามหลักนี้ไม่ได้ เพราะบุคคลต่างเพศกัน
มีสทิ ธิโดยชอบโดยกฎหมายในการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 อยู่แล้ ว แต่ในกรณี
ของบุคคลรักเพศเดียวกันไม่มสี ทิ ธิจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 จึงควรให้ สทิ ธิ
บุคคลรักเพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรสกันตาม“ พระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน
พ.ศ. ...” เท่านั้น
2. กฎหมายควรกาหนดเงื่อนไขในการสมรสกรณีบุคคลรักเพศเดียวกันทาการสมรสกัน
2.1 เรื่องอายุสาหรับบุคคลเพศเดียวกันที่จะมีสทิ ธิจดทะเบียนสมรสได้ เห็นว่าควรให้ สทิ ธิแก่ผ้ ูท่บี รรลุนิติภาวะ
แล้ วเท่ านั้น เพราะผู้ท่บี รรลุนิติภาวะถือว่ามีวุฒิภาวะเพี ยงพอที่สามารถตัดสินใจให้ แน่นอนว่าตนมีความต้ องการที่จะ
จดทะเบียนสมรสและมีพฤติกรรมในการรักเพศเดียวกันหรือไม่ เพื่อป้ องกันมิให้ มีการจดทะเบียนอันเกิดจากเพียงด้ าน
อารมณ์โดยไม่คานึงถึงเหตุผล กล่าวคือ เป็ นผู้ท่มี วี ุฒิภาวะมากพอที่จะตัดสินใจในการสมรส
2.2 ต้ องไม่ เป็ นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาหรือระหว่ างพี่กับน้ องร่วมสายโลหิตเดียวกัน หรือ
พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดา กล่าวคือ ห้ ามจดทะเบียนสมรสกับบุพการี ผู้สบื สันดาน หรือระหว่างพี่กบั น้ อง เพราะไม่
ต้ องการให้ เกิดความสัมพันธ์ระหว่ างญาติอันเป็ นการทาลายสถาบันครอบครัว เช่น บิดาจดทะเบียนสมรสกับบุตรชาย
หรือพี่สาวจดทะเบียนสมรสกับน้ องสาว เป็ นต้ น
2.3 ต้ องไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือเป็ นคนไร้ ความสามารถ (Kamphusiri, 2017, p. 123) เงื่อนไขดังกล่ าว
มีความสาคัญเพราะการจดทะเบียนสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน ควรให้ บุคคลที่มีความสมบูรณ์ท้งั ทางร่างกายและ
จิตใจเพียงพอเท่านั้นที่จะเข้ ามาผูกพันในการจดทะเบียนสมรส
2.4 ต้ องไม่จดทะเบียนสมรสอยู่ก่อน เงื่อนไขดังกล่าวเป็ นไปตามแนวความคิดที่ว่า การสมรสเพื่อสร้ างครอบครัว
ต้ องอยู่ภายใต้ ระบบ “ผัวเดียวเมียเดียว” ซึ่งเป็ นหลักห้ ามจดทะเบียนสมรสซ้ อนของคู่สมรสต่างเพศกัน
2.5 ต้ องเกิด จากความสมัค รใจของทั้งสองฝ่ าย การจดทะเบีย นสมรสของบุ ค คลเพศเดีย วกัน มี ห ลั กการ
ที่เหมือนกันกับการสมรสของพวกต่างเพศ คือ ยืดถือหลักความอิสระในการตัดสินใจ หากการจดทะเบียนสมรสเกิดจาก
การขาดความยินยอมโดยสิ้นเชิงหรือเกิดจากความสาคัญผิด กลฉ้ อฉล หรือถูกข่มขู่ การจดทะเบียนสมรสนั้นไม่สมบูรณ์
ตามกฎหมาย
ผลทางกฎหมาย การจดทะเบียนสมรสที่ฝ่าฝื นเงื่อนไข โดยจดทะเบียนสมรสซ้ อน การจดทะเบียนสมรสกับบุคคล
วิกลจริต คนไร้ ความสามารถ การจดทะเบียนกับญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา การขาดความยินยอมนั้น
ผลตามกฎหมายต้ องถือว่าการจดทะเบียนนั้นไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งจะถูกเพิกถอนโดยคาพิพากษาของศาล และเมื่อ
ศาลเพิกถอนแล้ วให้ ถอื ว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่มผี ลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
3. กฎหมายควรระบุหลักการให้ เฉพาะบุคคลรักเพศเดียวกันที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้ รับสิทธิตามกฎหมาย
เพราะหลักกฎหมายดังกล่าวเป็ นกฎหมายพิเศษ ที่ให้ สทิ ธิบุคคลรักเพศเดียวกันมีสทิ ธิตามกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรส
ต่างเพศที่จดทะเบียนสมรส ดังนั้น กฎหมายควรมุ่งให้ ประโยชน์บุคคลที่มสี ญ
ั ชาติไทยเท่านั้น เพื่อป้ องกันมิให้ คนต่างชาติ
หรือชนชาติอ่นื ใช้ กฎหมายดังกล่าวแสวงหาประโยชน์จากการจดทะเบียนสมรสนี้
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4. วิธีการที่จะรับรองสิทธิของบุคคลรักเพศเดียวกัน หรืออยู่กินร่ วมกันฉั นสามีภริยา ควรนาหลักในเรื่องการจด
ทะเบียนสมรสมาใช้ คือ ควรมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่อเป็ นหลักฐานตามกฎหมายและมีผลผูกพันตาม
กฎหมาย
5. เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรส และเรื่องทรัพย์สนิ ระหว่ างคู่ท่จี ดทะเบียน
(บุคคลรักเพศเดียวกัน) ควรนาหลักเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา และทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยาตามประมวล
กฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 (Akaruwiboon, 2009, p. 365) มาใช้ กล่ าวคือ คู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียน
สมรสกันจะมีสทิ ธิและความสัมพันธ์ระหว่ างกันเหมือนกับคู่สมรสต่างเพศโดยอนุโลม อาทิเช่ น บุคคลรักเพศเดียวกัน
ที่จดทะเบียนสมรสมีหน้ าที่ต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซ่งึ กันและกันและอยู่กนิ กันฉันสามีภริยา ในเรื่องทรัพย์สนิ จะนา
เรื่องสินส่วนตัวและสินสมรสมาใช้ เช่ น ทรัพย์สินใดที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีอยู่ก่อนจดทะเบียนสมรสเป็ นสินส่วนตัว และ
ทรัพย์สนิ ใดที่ได้ มาระหว่างอยู่กนิ ร่วมกันถือว่าเป็ นสินสมรส เป็ นต้ น นอกจากนี้ ควรนาหลักเรื่องการจัดการทรัพย์สิน
ระหว่างคู่สมรสมาใช้ กบั การจดทะเบียนสมรสพวกบุคคลรักเพศเดียวกันด้ วย
6. เรื่องการสิ้นสุดของการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกัน ควรนาหลักเรื่องการสิ้นสุดของการสมรสของคู่สมรสต่าง
เพศ ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาใช้ บังคับโดยอนุโลม คือ การจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกันจะสิ้นสุดลงด้ วยความตายของฝ่ ายหนึ่ง การหย่า หรือศาลพิพากษาให้ เพิกถอนการสมรส
7. เรื่องการมีบุตรของคู่สมรสเพศเดียวกัน โดยสภาพแล้ วบุคคลรักเพศเดียวกันไม่ว่าจะเป็ นระหว่ างชายกับชาย
หรือระหว่างหญิงกับหญิงไม่สามารถมีบุตรได้ โดยหลักกฎหมายแล้ วการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายไทยมิได้ บัญญัติ
ห้ ามบุคคลรักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรม แต่อย่ างใดเพียงแต่กาหนดเงื่อนไขในเรื่องอายุว่าผู้ท่จี ะรับบุตรบุญธรรม
ต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 25 ปี และมีอายุมากกว่าผู้จะเป็ นบุตรบุญธรรมอย่างน้ อย 15 ปี ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าบุคคล
รักเพศเดีย วกันมีสิทธิเป็ นผู้รับบุ ตรบุญ ธรรมหรือบุต รบุญ ธรรมได้ (Meeintarakerd Meesidhi, 2013, p. 16) ทั้งนี้
โดยอาศัยรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 ที่ว่า บุคคลย่อมเสมอภาคกันในทางกฎหมาย
มีสทิ ธิและเสรีภาพและได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลว่าด้ วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ โดยเห็นว่า คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิรับบุตร
บุญธรรมแบบฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งรับบุตรบุญธรรมโดยอีกฝ่ ายหนึ่งมีอานาจให้ ความยินยอม และทั้งสองฝ่ ายรับบุตรบุญธรรม
ร่วมกันได้ ท้งั สองกรณี
8. สิท ธิในการรั บ มรดก คู่ ส มรสเพศเดี ย วกัน ที่จ ดทะเบี ย นสมรสย่ อ มมี สิท ธิในการรั บ มรดกของอีก ฝ่ ายหนึ่ ง
เช่ นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ (Hutangkoon, 2017, p. 71) ดังนั้น จึงควรนาหลักในการรับมรดกของคู่สมรสต่างเพศ
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 6 มาใช้ กบั คู่สมรสเพศเดียวกันที่จดทะเบียน (Meeintarakerd Meesidhi,
2014, p. 81)
9. ค่าอุปการะเลี้ยงดู เมื่อคู่สมรสเพศเดียวกันมีหน้ าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน แต่เมื่อการสมรสสิ้นสุดลง
เพราะการหย่า บางกรณีอาจต้ องมีการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือจ่ายค่าเลี้ยงชีพ ดังนั้นควรนาหลักเรื่องค่าอุปการะเลี้ยงดู
และค่าเลี้ยงชีพตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาบังคับใช้ ได้ โดยอนุโลม
ข้อเสนอแนะ
ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรพิจารณาแก้ ไขกฎหมายเพื่อให้ สทิ ธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันในการจดทะเบียนสมรส
เพื่อให้ ได้ รับความรับรองและคุ้มครองตามกฎหมาย อันเป็ นการแก้ ไขปั ญหาการอยู่ร่วมกันของบุคคลรักเพศเดียวกัน
วิธกี าร คือ จะต้ องมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ สทิ ธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกัน โดยใช้ ช่ ือว่า พระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน พ.ศ. ...
โดยพระราชบัญญัตนิ ้ ี ควรกาหนดเงื่อนไขการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ดังนี้
(1) ในบทวิเคราะห์ศัพท์ ควรนิยามการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันให้ ชัดเจนโดยบัญญัตวิ ่า
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“การสมรสของบุคคลเพศเดียวกัน ” หมายความว่า การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศเดีย วกัน เพื่อใช้
ชีวิตร่วมกันฉันสามีภริยา และผู้สมรสเพศเดียวกันมีสทิ ธิได้ รับผลประโยชน์ ความคุ้มครอง รวมทั้งมีสทิ ธิ หน้ าที่ รับผิดชอบ
ซึ่งกันและกัน ตามกฎหมายเสมือนเช่นคู่สมรสต่างเพศ
“คู่ท่จี ดทะเบียนสมรส” หมายความว่า บุคคลรักเพศเดียวกันสองคนซึ่งจดทะเบียนสมรส ภายใต้ บทบัญญัตนิ ้ ี
(2) การจดทะเบียนสมรส ต้ องเกิดขึ้นโดยความยินยอมของบุคคลสองคนที่มีเพศเดียวกันซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ ว
เท่านั้น
(3) การจดทะเบียนสมรสจะกระทามิได้ ถ้ า
(1) คู่ท่จี ดทะเบียนสมรสฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ ายมิได้ มสี ญ
ั ชาติไทย และมิได้ มถี ่นิ ที่อยู่ในประเทศไทย
(2) คู่ท่จี ดทะเบียนสมรสเป็ นญาติสบื สายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา เป็ นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
หรือพี่น้องร่วมแต่บดิ าหรือมารดา
(3) คู่ท่จี ดทะเบียนมีค่สู มรสอยู่ก่อนแล้ ว
(4) คู่ท่จี ดทะเทียนเป็ นบุคคลวิกลจริต หรือเป็ นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้ เป็ นคนไร้ ความสามารถถ้ าความเป็ นบุคคล
ไร้ ความสามารถของคู่ท่จี ดทะเบียนเกิดขึ้นภายหลังจากการกระทาการจดทะเบียนแล้ ว อีกฝ่ ายหนึ่งย่อมเป็ นผู้อนุบาล แต่
เมื่อผู้มสี ่วนได้ ส่วนเสียหรืออัยการร้ องขอและถ้ ามีเหตุสาคัญ ศาลจะตั้งผู้อ่นื เป็ นผู้อนุบาลก็ได้
(4) การเป็ นคู่สมรสของบุคคลเพศเดียวกันจะมีผลสมบูรณ์คามกฎหมายเฉพาะเมื่อได้ จดทะเบียนสมรสต่อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่แล้ วเท่านั้น
(5) การจดทะเบียนสมรสที่ปราศจากความยินยอมของคู่สมรสอีกฝ่ าย การจดทะเบียนสมรสที่ฝ่าฝื น มาตรา 3 การ
จดทะเบียนสมรสนั้นไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ซึ่งจะถูกเพิกถอนโดยคาพิพากษาของศาล
(6) การจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ผู้มีส่วนได้ เสีย คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรส นายทะเบียน มีสิทธิ
ร้ องขอต่อศาลให้ เพิกถอนการจดทะเบียนสมรสได้
(7) เมื่อศาลเพิกถอนการจดทะเบียนสมรส ให้ ถอื ว่าการจดทะเบียนสมรสนั้นไม่มผี ลสมบูรณ์ตามกฎหมาย
(8) คู่สมรสเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรส ให้ ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสต่างเพศกันที่ชอบด้ วยกฎหมาย และ
ให้ นาบทบัญญัตติ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
(9) คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิเลือกใช้ ช่ ือสกุลของฝ่ ายหนึ่งเป็ นชื่อสกุลในการจดทะเบียนสมรส โดยต้ องแจ้ งชื่อ
สกุลนั้นต่อเจ้ าหน้ าที่ในขณะที่จดทะเบียนสมรส
(10) คู่สมรสเพศเดียวกัน จาต้ องอุปการะเลี้ยงดูซ่งึ กันและกัน และต้ องอยู่กนิ กันฉันสามีภริยา
(11) คู่สมรสเพศเดียวกัน มีสิทธิทาสัญญาในเรื่องทรัพย์สินเป็ นพิเศษก่อนจดทะเบียนสมรส และให้ นาประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1465-1469 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
(12) ในเรื่องทรัพย์สนิ ระหว่างคู่สมรสเพศเดียวกัน ให้ นาบทบัญญัติเรื่องทรัพย์สนิ ระหว่างสามีภริยาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
(13) การสิ้นสุดของการสมรสของคู่สมรสเพศเดียวกันให้ นาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิชย์
บรรพ 5 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
ให้ นาเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม
(14) ให้ นาบทบัญญัตหิ รือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวกับสิทธิของคู่สมรส และความเป็ นสามีภริยา มาใช้ กบั คู่สมรสเพศ
เดียวกันที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
(15) หากการสมรสสิ้นสุดลง ให้ นาหลักเรื่องการเรียกร้ องค่าเลี้ยงชีพตามตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์
บรรพ 5 มาบังคับใช้ ได้ โดยอนุโลม
(16) คู่สมรสเพศเดียวกันมีสทิ ธิรับผู้เยาว์เป็ นบุตรบุญธรรมได้ โดยจะรับบุตรบุญธรรมโดยลาพังแต่ฝ่ายเดียว หรือ
รับบุตรบุญธรรมร่วมกันก็ได้
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ให้ นาบทบัญญัติเรื่องบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 5 และพระราชบัญญัติ
ว่าด้ วยการรับเด็กเป็ นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 มาบังคับใช้ ได้ โดยอนุโลม
(17) ให้ นาเรื่องบุตรชอบกฎหมายและสิทธิและหน้ าที่ของบิดามารดากับบุตรระหว่างผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตร
บุญธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 มาบังคับใช้ ได้ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขดั กับกฎหมายนี้
(18) คู่สมรสเพศเดียวกัน มีสทิ ธิมบี ุตรโดยใช้ วิธกี ารอุ้มบุญและการผสมเทียม
(19) คู่สมรสเพศเดียวกันมีสทิ ธิรับมรดกของคู่สมรสอีกฝ่ ายหนึ่งในฐานะคู่สมรส และให้ นาประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 มาตรา 1635 มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ บรรพ 6 ให้ นามาปรับใช้ กับคู่สมรสเพศเดียวกันเท่าที่
ไม่ขดั กับกฎหมายนี้
หากพระราชบัญญัติ ว่าด้ วยการจดทะเบียนสมรสของบุคคลเพศเดียวกันมีผลบังคับใช้ จะส่งผลทาให้ คู่สมรส
เพศเดียวกันรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าจะนามาซึ่งความเสมอภาคและเป็ นธรรม
แก่บุคคลรักเพศเดียวกันต่อไป
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