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นางสาวสิริโฉม  พรหมโฉม 
นิติกร สำ นักกฎหมาย

เกร็ดกฎหมายน่ารู้

  * พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ - ไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บัญญัติศัพท์ให้ความหมาย ค�าว่า  
“เพศสภาพ” ไว้ ดังนี้ คือ ๑) ความหมายทั่วไป หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศในทางกายวิภาค ๒) ความหมายทาง
สังคมวิทยา หมายถึง การจ�าแนกทางสังคม ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องแบ่งตามลักษณะทางกายวิภาคเสมอไป ๓) ตามความหมายในเชิงสังคมวิทยา
และจิตวิทยาสังคม “เพศ” (sex) หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ออกเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ส่วน “สถานะเพศ” 
(gender) หมายถึงลกัษณะในเชิงสงัคมและจติวทิยาสงัคมทีใ่ช้เป็นพืน้ฐานในการแบ่งแยกกลุม่มนษุย์ว่า “เป็นหญงิ” (feminine) “เป็นชาย” 
(masculine) หรอื “เป็นหญงิชาย” (androgenous) (ซึง่เป็นลักษณะผสมระหว่างลกัษณะเด่นของความเป็นชายและความเป็นหญิง)
 ๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า 
 มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
 มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�าเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
 มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายหรอืสขุภาพ สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ามิได้
 มาตรการที่รัฐก�าหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
 
   

  

 ปัจจบุนัสงัคมไทยนัน้ต่างกไ็ด้ให้ความส�าคญัในเรือ่งความเสมอภาคระหว่างหญงิชายมากยิง่ขึน้
รวมท้ังการยอมรับหลักการในเร่ืองการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องเพศว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และโดยส่วนใหญ่ยอมรับว่าสังคมประกอบด้วยบุคคลที่มี
รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีที่หลากหลาย หรือเพศสภาพ*และมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�านวนมากที่ใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นครอบครัวในขณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายยังมิได้รับรองให้บุคคลเหล่านี้สามารถท�าการ 
จดทะเบียนสมรสกันได้ เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องเสียสิทธิตามกฎหมายหลายประการเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่ได้รับรองสิทธิของคู่สมรสต่างเพศดังกล่าวดังนั้น การที่กฎหมายไม่รับรอง
สถานภาพการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันเช่นนี้จึงมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นว่าเป็นการขัดต่อ 
หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความ 
แตกต่างเรื่องเพศตามที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงขัดกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ 
มาตรา ๔ ก็ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้

การจดทะเบียนสมรส 
ของคนรักเพศเดียวกัน
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 ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรที่ได้มีความพยายามในการยกร่างและผลักดัน 
ให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญตัคิูชี่วิต พ.ศ. .... ขึน้ ทัง้น้ีโดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัเพือ่รบัรองสถานภาพ
ของผูมี้ความหลากหลายทางเพศในฐานะทีเ่ป็นคูช่วีติให้มสีทิธิหน้าทีต่ามกฎหมายเยีย่งคูส่ามภีรรยาท่ัวไป
ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�าเสนอเร่ือง “การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศ
เดียวกัน” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรส 
ตามกฎหมายไทย สิทธิหน้าทีข่องคูส่มรสตามกฎหมายไทยการออกกฎหมายรับรองให้คูร่กัเพศเดยีวกนั
สามารถจดทะเบียนกันได้ในต่างประเทศตลอดจนความเป็นมาของหลักการและสาระส�าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้

   ๑. นิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย
   การสมรส หมายถึง “การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิตโดย
จะไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอื่นใดอีก”๒ 
   การสมรส (Marriage) คือ “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย”๓ 
   หลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย
   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
   มาตรา ๑๔๔๘ บัญญติัไว้ว่า“การสมรสจะท�าได้ต่อเมือ่ชายและหญงิมอีายสุบิเจด็ปีบรบิรูณ์แล้ว 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ท�าการสมรสก่อนนั้นได้”
   มาตรา ๑๔๕๗ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเม่ือได้จดทะเบียนแล้ว
เท่านั้น”
   มาตรา ๑๔๕๘ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสจะท�าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน 
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว้ด้วย”
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายไทย แม้บุคคลกลุ่มรักเพศเดียวกันมีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกัน
หรือมีความยินยอมสมัครใจที่จะอยู ่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยาก็ไม่สามารถท�าการสมรสกันได้  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ เพราะกฎหมายให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงที่มี
เพศตามที่ก�าเนิดมาและกฎหมายรับรองเท่านั้น

   ๒. สิทธิหน้าที่ของคู่สมรสตามกฎหมายไทย๔

   ๒.๑ สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ได้แก่ 
     ความสมัพนัธ์ระหว่างสามภีรรยามาตรา ๑๔๖๑ ทรพัย์สนิระหว่างคูส่มรส มาตรา ๑๔๗๖ 

 ๒ ประสพสุข บุญเดช, หลักกฎหมายครอบครัว, พิมพ์คร้ังท่ี ๗, (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์วิญญูชน , ๒๕๔๙), หน้า ๓๑. 
  ๓ สมรักษ์ พรหมมา และประเสริฐ ล่ิมประเสริฐ, กฎหมายครอบครัว, (กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘.
  ๔ ภานพ มีช�านาญ,การศึกษาสภาพปัญหาความเสียเปรียบของคู่ความหลากหลายทางเพศอันเน่ืองจากการไม่มีกฎหมายรับรอง
การสมรสในประเทศไทย,วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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มาตรา ๑๔๗๗ มาตรา ๑๔๘๑ มาตรา ๑๔๙๐ สิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงชีพ มาตรา ๑๕๒๖ การรับบุตร
บุญธรรม และมรดกมาตรา ๑๕๓๓ มาตรา ๑๖๒๙
     นอกจากบทบัญญตัติามกฎหมายครอบครวัและมรดกทีก่�าหนดสทิธแิละหน้าทีร่ะหว่าง
คู่สมรสไว้โดยตรงแล้ว กฎหมายไทยหลายฉบับ ได้ก�าหนดสิทธิและหน้าที่ไว้ส�าหรับคู่สมรส ซึ่งจะถือว่า
เป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
   ๒.๒ สิทธิตามกฎหมายลักษณะละเมิด
     ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด กฎหมายได้บัญญัติคุ้มครอง 
ผู้เสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ได้แก่ การเรียกคืน
ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึง
บังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย และในกรณีที่คู่สมรสถูกกระท�าละเมิด 
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ใน ๒ กรณี ดังนี้
     ๑. ค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม
     ๒. ค่าขาดแรงงาน ตามมาตรา ๔๔๕
     กรณีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน กฎหมายไม่ได้รับรอง
สิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะหรือค่าขาดแรงงานได้ แม้ว่าจะมีสถานะ 
ความสัมพนัธ์โดยอยูก่นิกนัฉนัสามภีรยิาเช่นเดยีวกบัคูร่กัต่างเพศ และถกูกระทบสทิธใินฐานะผูเ้สยีหาย
และเกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ตาม
   ๒.๓ สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
     ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�าหนดเหตุยกเว้นโทษเพราะความเป็นสามีภริยา 
ไว้ในมาตรา ๗๑ เนื่องจากเป็นการกระท�าความผิดระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะคู่สมรส หาก
ไม่มีการลดหย่อนผ่อนปรนโทษลงบ้างก็อาจท�าให้ความสมัพนัธ์ร้าวฉานได้ และเพือ่ไม่ให้ความผดิอาญา 
เป็นเหตุกระทบกระเทือนความสงบสุขของครอบครัว นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญายังก�าหนดให้
ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ลงโทษแก่ผู้กระท�าความผิดในกรณีเป็นสามีภริยากันตามมาตรา ๑๙๓ 
มาตรา ๒๑๔ และให้สิทธิในการด�าเนนิคดแีก่ผู้ใส่ความแก่คนตายซึง่เป็นคู่สมรสของตน ตามมาตรา ๓๒๗ ด้วย 
รวมถงึสทิธใินการร้องทกุข์กรณผีูเ้สยีหายตายก่อนร้องทกุข์ ทัง้น้ี เน่ืองจากสถาบนัครอบครวัเป็นสถาบนั
ทีส่�าคัญกฎหมายจึงมุ่งท่ีจะคุม้ครอง โดยถอืว่าคูส่มรสเป็นญาตใิกล้ชดิของผูต้ายย่อมได้รบัความเสยีหาย 
แต่ในกรณขีองบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศแม้จะอยูกิ่นกนัฉนัสามภีรยิานานเพยีงใดกต็ามกไ็ม่มี
สิทธิตามกฎหมาย เพราะไม่มีสถานะในการเป็นคู่สมรสตามกฎหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
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   ๒.๔ สิทธิการด�าเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๕ 
     ในการด�าเนนิคดอีาญา ตามประมวลกฎหมายพจิารณาความอาญานัน้ บคุคลทีก่ฎหมาย
ก�าหนดให้มีสิทธิในการด�าเนินคดีอาญา ได้แก่ ผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายยังได้
ก�าหนดเป็นกรณีพิเศษให้คู่สมรสของผู้เสียหายมีสิทธิในการด�าเนินคดีในฐานะผู้จัดการแทนผู้เสียหาย 
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๒๙ แต่ส�าหรับกรณีของบุคคลที่ม ี
ความหลากหลายทางเพศนัน้ หากบุคคลภายนอกมาท�าร้ายคูช่วีติฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง อีกฝ่ายหนึง่ก็ไม่มสีทิธิ
ฟ้องคดีแทนได้
   ๒.๕ สิทธิให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล
     การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามปกติต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย และในกรณีที่
ผูป่้วยไม่สามารถให้ความยนิยอมได้ด้วยตนเอง ก็จ�าต้องขอความยนิยอมจากญาติ ซ่ึงตามพระราชบญัญตัิ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก�าหนดว่าญาติที่สามารถ
ให้ความยินยอมแทน ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
อันหมายถงึ คูส่มรส ผูบ้พุการ ีผูส้บืสนัดาน และยงัรวมถงึผูป้กครอง ผูป้กครองดูแล ผูพ้ทิกัษ์ หรอืผูอ้นุบาล
     ดังนั้น บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศท่ีได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
จ�าต้องได้รับการรักษาพยาบาลนั้น อีกฝ่ายก็ไม่สามารถให้ความยินยอมแทนได้เพราะไม่ได้มีสถานะ 
เป็นคู่สมรสตามกฎหมาย

 ๓. ประเทศทีม่กีารออกกฎหมายรบัรองให้คูร่กัเพศเดียวกนัสามารถจดทะเบยีนกนั
ได้ ได้แก่๖ 
   ๓.๑ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลรัก 
เพศเดียวกัน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) รวมถึงการมอบสิทธิในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วย
   ๓.๒ เบลเยียม คู่แต่งงานของคนรักเพศเดียวกันในเบลเยียมชนะคดีเรียกร้องสิทธิในการ
แต่งงานโดยชอบธรรม เมือ่เดอืนมถินุายน ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยการแก้ไขเพิม่เตมิมาตรา ๑๔๓ 
ประมวลกฎหมายแพ่ง จากนั้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) รัฐบาลเบลเยียมก็มีมติผ่าน
กฎหมายอนุญาตให้คู่แต่งงานคนรักเพศเดียวกันสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ด้วย

 ๕ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า
  มาตรา ๕ บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
  (๑) ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซ่ึงได้กระท�าต่อผู้เยาว์ หรือผู้ไร้ความสามารถซ่ึงอยู่ในความดูแล
  (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกท�าร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจน 
ไม่สามารถจะจัดการเองได้
  (๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระท�าลงแก่นิติบุคคลนั้น
  มาตรา ๒๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะด�าเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้ 
ถา้ผูเ้สยีหายทีต่ายนัน้เปน็ผูเ้ยาว ์ผูว้กิลจรติ หรอืผูไ้รค้วามสามารถ ซึง่ผูแ้ทนโดยชอบธรรมผูอ้นบุาลหรอืผูแ้ทนเฉพาะคดไีดย้ืน่ฟอ้งแทน
ไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้
 ๖ พรชัย ปานอ่อน ,การก�าหนดนโยบายการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย,ดุษฎีนิพนธ์,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การเมือง) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ๒๕๕๘
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   ๓.๓ สเปน มกีฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดยีวกันแต่งงานกันได้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕ 
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ประเทศสเปนจงึกลายเป็นประเทศที ่๓ ในสหภาพยโุรปทีผ่่านกฎหมายรบัรองการแต่งงาน
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และคู่รักเพศเดียวกันสามารถรับรองบุตรบุญธรรมได้ตามรอยต้นแบบ  
๒ ประเทศก่อนหน้านี้
   ๓.๔ แคนาดา มกีารอนญุาตให้บคุคลเพศเดยีวกันแต่งงานกันได้ โดยเริม่ตัง้แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓ 
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ได้แก่ รัฐออนแทริโอและรัฐบริติชโคลัมเบีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) รัฐควิเบก  
รัฐแมนิโทบา รัฐแคตเชวัน รัฐนิวฟันด์แลนด์ และรัฐยูคอน เมืองโนวา สโคเทีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕  
(พ.ศ. ๒๕๔๘) รัฐนิวบรันสวิก และยังคงมีการออกกฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่องในระดับรัฐ 
โดยมแีนวคดิว่า การสมรสสามารถกระท�าขึน้ระหว่างบคุคลต่างเพศ หรอืระหว่างบุคคลเพศเดยีวกันกไ็ด้ 
โดยท่ีความสมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของการสมรสนั้นหาได้ขึ้นอยู่กับการที่คู ่สมรสมีเพศเดียวกันไม่  
นอกจากนี ้กฎหมายใหม่ของแคนาดายงัได้ให้สทิธเิท่าเทยีมกนัระหว่างคูส่มรสเพศเดยีวกนัและต่างเพศกัน
ในเรื่องของการสมรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพหรือการเข้าเมืองอีกด้วย
   ๓.๕ แอฟริกาใต้ มีการออกกฎหมายยอมรับการแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน  
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) แอฟริกาใต้จึงถือว่าเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และเป็นประเทศที่ ๕ ในโลกที่มีกฎหมายอนุญาตให้
คนเพศเดียวกนัแต่งงานกนัได้ คูร่กัเพศเดียวกนัคูแ่รกทีแ่ต่งงานกันภายใต้กฎหมายฉบบันี ้คอื เวอร์น่อน กิบส์ และ 
โทนี่ ฮอลล์ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถูกคัดค้านจากพรรคการเมืองและกลุ่มเคร่งศาสนาบางกลุ่ม 
   ๓.๖ นอร์เวย ์ มีการผ่านกฎหมายสมรสโดยเสรีระหว่างคู่รักเพศเดียวกันและรับรองสิทธิใน
การรบัเล้ียงบตุรบญุธรรม เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) นอกจากน้ี รฐับาลของประเทศ
นอร์เวย์ยงัอนญุาตให้คูรั่กเพศเดยีวกันหญงิสามารถเข้ารบัการผสมเทยีม เพือ่ให้เกดิเลอืดเน้ือเชือ้ไขของ
ตัวเองได้ด้วย
   ๓.๗ สวีเดน กลุ่มคนรักเพศเดียวในสวีเดนได้รับเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลัก
ศาสนา และถูกต้องตามกฎหมายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
   ๓.๘ โปรตุเกส รัฐบาลโปรตุเกสเห็นชอบให้คู ่รักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ 
โดยชอบธรรม แต่ไม่รบัรองสทิธใินการรับเลีย้งดบูตุรบญุธรรม เมือ่วันที ่๑ มถินุายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
   ๓.๙ ไอซ์แลนด์ มีการออกกฎหมายรบัรองสทิธใิห้บุคคลรกัเพศเดยีวกนัสามารถแต่งงานกันได้ 
โดยมีผลบังคับเป็นวันแรกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) วันดังกล่าวถือเป็นวันสิทธิ
เสรภีาพแห่งบคุคลรกัเพศเดยีวกนันานาชาตด้ิวยและนางโจฮนันา ซกิร์ูดาร์ดอททร์ี นายกรฐัมนตรหีญงิ
แห่งประเทศไอซ์แลนด์ เข้าพธีิสมรสกับคูร่กัเพศเดยีวกันกับนางโจนินา ลีออสดอททร์ี ในวนัดงักล่าวด้วย
   ๓.๑๐ อาร์เจนตินา สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอาร์เจนตินา ผ่านร่างกฎหมายรับรอง 
การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน ด้วยคะแนน ๑๒๕ ต่อ ๑๐๙ เสียง ภายหลังการอภิปรายกันถึง  
๑๒ ชัว่โมง เม่ือวันที ่๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) พร้อมทัง้สทิธใินการเลีย้งดบูตุรบญุธรรม 
ส่งผลให้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ผ่านกฎหมายดังกล่าว และคู่รักคู่แรกที่
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ นายอาเลจันโดร เฟรย์เร วัย ๓๙ ปี กับนายโจเซ่ มาเรีย มีเบลโล 
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วยั ๔๑ ปี หลังเคยได้รบัการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที ่เพราะเหน็ว่าเป็นผูช้ายทัง้คู ่จงึท�าเร่ืองขอความเป็นธรรม
ต่อศาลก่อนหน้านี ้ นอกจากนี ้ กรงุบัวโนสไอเรส ของประเทศอาร์เจนตน่ิา ยงัเป็นนครหลวงแห่งแรกที่
ยินยอมให้ตั้งสหภาพประชาชนเพื่อคู่รักชาวเกย์ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ จากนั้นจังหวัดวิลลา คาร์ลอส ปาซ 
ทางตอนเหนอื กบัจงัหวดัรโิอ เนโกร ทางตอนใต้ก็ปฏิบติัตามและเป็นต้นแบบให้ประเทศอุรุกวัยทีย่อมรบั
ให้กลุ่มสหภาพรักเพศเดียวกันมีขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ด้วย 
   ๓.๑๑  สหรัฐอเมริกา แต่เดิมกฎหมายระดับมลรัฐอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถ
แต่งงานกันได้แล้ว รวม ๑๓ รัฐ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงวอชิงตันดีซี เท่านั้น ขณะที่อีก 
๓๕ มลรัฐยังไม่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ หมายความว่า ถ้าคู่รักเพศเดียวกันแต่งงาน
และอาศัยในรัฐใดใน ๑๓ รัฐ ก็จะสามารถได้รับสิทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไป  
แต่หากย้ายไปอยูใ่นรฐัทีม่กีฎหมายห้ามการแต่งงานของคูร่กัเพศเดียวกันก็จะไม่รบัรองสทิธิทางกฎหมาย
      ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกามีมติ
เห็นชอบให้คู่รักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 
แม้จะยังมีบางรัฐที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวก็ตาม
       คู่สมรสเพศเดียวกันที่เคยถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะสามารถมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์เหล่านี้ในอนาคตได้ ดังนี้
       ๑) กองทัพสหรัฐ จะต้องให้สิทธิของทหารผ่านศึก (military veterans’ spousal 
benefits) แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน
     ๒)  ฝ่ายเกบ็ภาษ ี(IRS) จะต้องอนุญาตให้การยกเว้นภาษีมรดกแก่คูส่มรสเพศเดยีวกนั
       ๓) เงินโซเชียล คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิได้รับเงินโซเชียลของคู่สมรสที่เสียชีวิตลง 
(social aecurity survivors benefits)
           ๔)  เงนิประกนัสุขภาพ รฐับาลจะต้องยกเว้นภาษีให้นายจ้างทีจ่่ายค่าประกันสขุภาพ
ให้แก่คู่สมรสเพศเดียวกันของลูกจ้าง
      ๕)  การยืน่เสยีภาษ ีคู่สมรสเพศเดยีวกันสมารถยืน่เสยีภาษด้ีวยกันแบบคูส่มรส (joint) 
ซึ่งจะท�าให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเดิม
      ๖) การขอลาพักงาน พนักงานจะมีสิทธิขอลาพักงานได้ถ้าจ�าเป็นต้องดูแลสุขภาพ
ของคู่สมรสเพศเดียวกันของตน
      ๗)  การขอ Green card จากค�าตัดสนิของศาลสงูดงักล่าว อาจจะเปิดช่องให้คูส่มรส
เพศเดียวกัน สามารถยื่นขอ Green card ให้แก่คู่สมรสของตน
   ๓.๑๒ เม็กซิโก ออกกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน โดยจะมีผล
บังคับใช้ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามกฎหมายนี้คู่แต่งงานสามารถรับบุตรบุญธรรม  
ยืน่ค�าร้องขอกูเ้งนิร่วมกัน มสิีทธิรบัมรดก และการท�าประกันต่าง ๆ  ซึง่กล่าวโดยสรปุว่า ได้สทิธทิกุอย่าง
เหมือนคู่แต่งงานต่างเพศทุกประการ 
   ๓.๑๓ ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้บุคคลเพศ
เดยีวกนัสามารถแต่งงานกนัได้แล้ว นายแวงซองต์ อแูตง และบรโูน บอยลวั เป็นคูช่ายรกัชายคูแ่รกทีแ่ต่งงาน
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

จุลนิติ

กนัภายใต้กฎหมายใหม่ และพิธีสมรสได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศฝรั่งเศส ผ่านทางโทรทัศน์ อย่างไร
ก็ตาม ก่อนหน้าน้ี ประเทศฝร่ังเศสมีกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได ้
ในลกัษณะการจดทะเบยีนคูช่วิีต ซึง่มคีวามคล้ายคลงึกันการจดทะเบยีนสมรส แต่มีข้อจ�ากัดบางประการ
ที่ท�าให้บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตไม่มีสิทธิเทียบเท่าการจดทะเบียนสมรส

 ๔. ประเทศที่มีการออกกฎหมายรับรองให้บุคคลรักเพศเดียวกัน สามารถจด
ทะเบยีนกนัได้ แต่การจดทะเบยีนดงักล่าว มีข้อจ�ากัดบางประการ การจดทะเบียนลกัษณะน้ี 
เรียกว่า การรับรองการจดทะเบียนคู่ (civil partnerships) ระหว่างบุคคลเพศหลากหลาย 
มีข้ึนเพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันที่ตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันได้รับสิทธิต่าง ๆ ทางกฎหมายเสมือนคู่แต่งงาน 
อาทิ การลดหย่อนภาษี การรับบ�าเหน็จ บ�านาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ได้แก่ประเทศเดนมาร์ก 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ รัฐสภาเดนมาร์คได้ผ่านกฎหมายในสิทธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตคู่ได้
ตามกฎหมาย เรียกว่า การจดทะเบียนความสัมพันธ์ผลตามกฎหมายหลังจากการจดทะเบียน 
ความสัมพันธ์ในประเทศเดนมาร์คคู่ที่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีผลตามกฎหมายเหมือนกับการ 
จดทะเบียนสมรสของพวกต่างเพศ แต่มีข้อจ�ากัดสิทธิไว้บางประการ คือ ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม
ของคู่สมรสจะไม่น�ามาใช้กับคู่สมรสที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ คู่รักเพศเดียวกันจะไม่มีสิทธิเป็น 
ผูอ้นบุาลผูห้ย่อนความสามารถ ส่วนสทิธิในด้านอืน่ ๆ  คูส่มรสเพศเดยีวกันมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
เช่นเดยีวกบัคู่สมรสต่างเพศทกุประการ ประเทศทีอ่อกกฎหมายในลกัษณะเดยีวกนันีย้งัมอีกีหลายประเทศ 
เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ อุรุกวัย และโคลอมเบีย เป็นต้น
   ถงึแม้มหีลายประเทศทีใ่ห้การยอมรบัการออกกฎหมายให้บคุคลรกัเพศเดยีวกนัแต่งงานกนั
แต่ก็มีบางประเทศที่ต่อต้านการออกกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน ทั้งประเทศที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ และนับถือศาสนาอิสลาม เช่น ประเทศยูเครนประเทศมาเลเซียเป็นต้น

 ๕. ความเป็นมาและสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตพ.ศ. ....๗
   ความเป็นมา 
   ร่างพระราชบญัญตัคิูชี่วติ พ.ศ. .... มจี�านวน ๒ ฉบบัคอื ร่างพระราชบญัญติัการจดทะเบยีน
คู่ชีวิต พ.ศ. ....ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด�าเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
และร่างพระราชบญัญติัคูชี่วิต พ.ศ. ....ของภาคประชาชน ทีเ่คลือ่นไหวโดยมลูนิธเิพือ่สทิธแิละความเป็นธรรม
ทางเพศ ซ่ึงมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เป็นผู้ดูแล ด�าเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ร่างพระราชบัญญตักิารจดทะเบยีนคูช่วีติ พ.ศ. ....ของกรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม 
ก�าลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดท�าร่างยังไม่ได้น�าเข้าพิจารณาของรัฐสภา ส่วนฉบับท่ีเป็นของภาค
ประชาชนอยูใ่นการดูแลของคณะกรรมการปฏริปูกฎหมาย (คปก.) ท้ังนีท้างมลูนธิิสทิธแิละความเป็นธรรม
ทางเพศได้พยายามที่จะรณรงค์สถานะเก่ียวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี โดยการประชาสัมพันธ์  
จดัเวทสัีมมนา รวมถงึการเดินขบวนเพือ่ช่วยรณรงค์ในการผลกัดนัร่างพระราชบญัญติัฉบบัน้ีให้ผ่านเข้าสูส่ภา  

 ๗ สืบค้นจากเว็บไซต์ http://www.lawfirm.in.th/thailand-attorney/ สืบค้นเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
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การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศเดียวกัน

จุลนิติ

   นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสทิธมินษุยชน สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่ม ีพลต�ารวจเอกวิรฬุห์ พืน้แสน เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ 
ได้จดัการเสวนาทางวิชาการเรือ่ง “ความหลากหลายทางเพศกับกฎหมายการจดทะเบยีนคูช่วีติของไทย” 
เพื่อน�าไปสู่การจัดท�าร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการจัดภายหลังจากที่มีการจัดเสวนาใน ๔ ภูมิภาคแล้ว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน�าไปสู่การมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน สถานะทางสังคม สิทธิด้านความมั่นคง
ของคู่ชีวิตที่ต้องการจดทะเบียน อาทิ มรดก ดูแลบุตร ประกันชีวิต รักษาพยาบาล
 ส�าหรับสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตพ.ศ. ....มีสาระส�าคัญโดย
สรุปดังนี้
   (๑) นิยามของค�าว่าคู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้
   (๒) การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว 
   (๓) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว มาจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้ว 
ไปจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ
   (๔) คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
   (๕) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้
   (๖) ในเรือ่งทรพัย์สิน ให้น�าบทบัญญตัใินประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย
ครอบครัว หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับ 
คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
   (๗) ในเรื่องมรดก ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก 
มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
   (๘) คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ  ในฐานะคนในครอบครัว เช่นเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัว
ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญาเป็นบุคคลในครอบครวัตามกฎหมาย
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ

 บทสรุป
 เมือ่พจิารณาสภาพสังคมในปัจจบุนั รวมถงึประเดน็ข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศ
อาจถงึเวลาแล้วทีป่ระเทศไทยควรมีการพจิารณาถงึความต้องการของกลุม่ผูม้คีวามหลากหลายทางเพศ
เก่ียวกบัสทิธิในการก่อตัง้ครอบครวั โดยให้สทิธิในการจดทะเบยีนสมรสกบับคุคลทีต่นต้องการผกูพันด้วย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางเพศ และเพื่อขจัด
ปัญหาอุปสรรคต่อการด�ารงชีวิตตามเพศวิถีของบุคคลหรือเพศสภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปกบัทัง้ยังสอดคล้องกับหลกัการแห่งสทิธิมนุษยชนตามทีร่ฐัธรรมนูญได้ให้การ
รับรองและความคุ้มครองไว้

                  


