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รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยโดยนําเอาพฤติกรรมทาง
เพศมาเปนหลักการสําคัญ ซึ่งรัฐคํานึงถึงแตเพียงเรื่องเพศสัมพันธที่สืบพันธุได และใชแนวคิดดังกลาว
เปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากร รั ฐ
ไม ได ยึ ดหลั กการและแนวคิ ดในการรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกัน ของมนุษยโ ดยคํานึงถึ ง
พฤติกรรมที่เกิดจากความรัก ที่สามารถเกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกัน หรือมนุษยที่มีเพศ
สรีระเดียวกัน การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยจึงจําเปนตองเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบ
ของความรัก เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิทธิโดยธรรมชาติ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองใหการรับรอง
ไมใชรัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดและเฉพาะรูปแบบความรักในรูปแบบนี้เพียงรูปแบบเดียว
เทานั้น หากแตความเปนจริงนั้นรัฐตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน รัฐไมไดนําแนวคิดที่มาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรส
มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาการออกกฎหมาย รัฐไมเขาใจวารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาตินั้นเปนรูปแบบการสมรสที่แทจริงในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของธรรมชาติ เปนเรื่อง
ระหว า งธรรมชาติ กั บ มนุ ษ ย แ ละมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ การสื บ ทอดเผ า พั น ธุ ข องมนุ ษ ย เพศจึ ง เป น
สาระสําคัญของการสมรสเฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ ที่เปนเรื่องที่รัฐสามารถกําหนดเงื่อนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกมนุษย
ขึ้นมาเองในรูปแบบของกฎหมาย โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
ประชาชนในรัฐ อันเปนการไดมาซึ่งสิทธิประโยชนในฐานะคนที่รักกันและประสงคจะใชชีวิตรวมกัน
และเปนวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิประโยชนใหแกประชากรตามความประสงคของรัฐอยาง
แทจริง เพศจึงไมใชสาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ถาหากรัฐมีแนวคิดในลักษณะเชนนี้แลว รัฐ
ก็จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดยคํานึงพฤติกรรมการ
แสดงออกซึ่งความรัก ที่ไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา ทําใหเกิด

(4)
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนที่จะไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน
แตหากศึกษาแลวจะพบวาลักษณะโดยทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัว ที่มีสภาพที่เปนกฎหมายที่สรางขึ้นมาเพื่อความเปนสามีและภริยา และโยงไปสูความ
เปนบิดามารดาและบุตรในภายภาคหนาอันเปนการเชื่อมโยงตามโครงสรางทางกายภาพของตัวบท
กฎหมาย หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพื่อใหสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นกับกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะ
อันเปนเจตนารมณที่แทจริงของผูที่รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ดังนั้น หากประเทศไทยตองการที่จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักใน
ทุกรูป แบบของความรัก โดยไม คํา นึงถึงเพศสรีร ะมาเปนองคป ระกอบนั้น ควรออกกฎหมายแยก
ตางหากอีกฉบับเปนเอกเทศ โดยกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะที่พระราชบัญญัติ
บันทึกคูชีวิต เพื่อมิใหเปนการกระทบกระเทือนตอระบบกฎหมายครอบครัวของไทยที่มีอยูแตกอน
แลว และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานที่มีมา
แตเดิม
การที่รัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการออกกฎหมายพิเศษอีกฉบับ แยกตางหากจากประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวที่เปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศสภาพเปนชายและ
หญิง การใชกฎหมายคนละฉบับเชนนี้อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ
คําว า คู ส มรสในบริ บ ทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซึ่งในประเด็นนี้จะตองมีการ
บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและใสนิยามความหมายของคําวาคูสมรสที่
อยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น
คลอบคลุมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิ
และหนาที่ของความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาที่มีความเกี่ยวพันกันนั้นตองสามารถนํามา
ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดขึ้นไดทั้งในทาง
ทฤษฎีและในทางปฏิบัติที่ตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมาย
ดวย
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State has recognized status of civil partnership of human beings by using sexual
orientations as a primary factor for consideration. In this sense, state had just
considered for only sexual relationship that can reproduce and apply such concept as
a fundamental element to enact law to recognize status of civil partnership of civilians.
However, it had never adhere to the principles and concepts in certifying civil
partnership of human beings by taking into account of human behaviors borne out of
love which could be arisen from all human beings either with different or with the
same physical bodies. Therefore, the certification for civil partnership of human beings
shall be given to all forms of love, as it is natural and fundamental right in which state
shall have recognized, not only recognizing the right to register marriage in particular
form of love. In fact, state shall also enact law to recognize civil partnership of all
groups of same-sex couples. State has never applied the concept of such theoretical
model of marriage as part of the basis for legislation enactment. It has never
understood that the form of marriage which harmonizes with natural condition is the
true form of marriage per se, as it is the law of nature and the matter between natures
and human, as it aims to reproduce human race. Therefore, the sexual orientation
factor is the essential element for such form of marriage only which is different from
the form of marriage under the conditions stipulated by state. In the latter case, the
state can impose conditions on recognizing the status of civil partnership of human
beings in the form of legislation with the aims to certify civil partnership of all civilians
which provides legal rights and benefits to them as lovers who desire to cohabit
together and to protect the rights and interests of entire civilians, according to the
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state’s will. Sexual orientation, therefore, is not the essential element for this form of
marriage. If the state takes such concept, it will enact law to recognize civil partnership
of civilians, by taking into account the human behaviors that express love as the
essential element, not the sexual relationship. In this way, it will respect freedom of
expression of loving behaviors and equality between all human beings, whose civil
partnership recognized by state under the law equally.
This study shows that the general principles of Civil and Commercial Code,
regarding Family is the law that aims to constitute the relationship of husband and
wife, which is linked to parents and child in the next Chapter as a structure of the
Code. If there is an amendment to the code to recognize the aforementioned right of
the same-sex couples, it may affect the structure and real spirit of law; therefore, if
Thailand desires to enact law to recognize status of civil partnership of the same-sex
couples in all forms of love, regardless of sexual orientations, it shall enact a special
law separately. Also, the newly enacted law shall be in the form of Act on the SameSex Civil Partnership Certificated, so that Thai legal system in relation to family that
exists before, as well as the culture and beliefs on traditional marriage will not be
affected.
Nonetheless, if state recognizes status of civil partnership of same-sex couples
in a special law separated from the Civil and Commercial Code, it may experience a
difficulty in interpretation of definitions of spouse in different contexts of law, that
whether it includes same-sex couples whose civil partnership is recognized. In this
sense, the definitions shall be made expressly in the law, by defining and providing
definitions of the term ‘spouse’ in different contexts of the law that includes same-sex
couples, whose civil partnership has been legitimately recognized. Then, it will result
that rights and benefits under all different laws will extend to include the same-sex
couples whose civil partnership has been legitimately recognized. Also, the rights and
obligations of a spouse or husband and wife shall be extended to the law recognizing
status of civil partnership of same-sex couples mutatis mutandis and the proper
application must occur both in theory and in practice, subject to genders and the
possibility of physical bodies of the subject of law.

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเรื่อง กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากไดรับความชวยเหลือจาก ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ
อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายครอบครัว ที่
ทานไดสละเวลาอันมีคาทําการตรวจ เสนอแนะแนวทาง และใหคําปรึกษา รวมถึงแสดงความคิดเห็นที่
เปนประโยชน ในการทํ าวิ ทยานิ พนธ และขอขอบคุ ณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ ออ
รุงโรจน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่ทานไดใหความชวยเหลือในเรื่อง
กฎหมายสมรสของตางประเทศ
ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ปยะนุช โปตะวณิช ผูซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ที่ทานไดสละเวลาใหคําปรึกษาขอชี้แนะ ขอแนะนํา และ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการวิทยานิพนธทุกขั้นตอน ตลอดจนใหกําลังใจและสรางแรงกระตุนแก
ผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์
และผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ ที่ทานไดสละเวลาอันมีคาทําการตรวจ พิจารณาวิทยานิพนธ
และใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพิ่มเติมในประเด็นขอกฎหมาย และประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนให
คําแนะนําที่ดีในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองและสมบูรณยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ คณาจารยประจํา และคณาจารยพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ทานไดถายทอดและสรางความรูใหแกผูเขียน
และขอขอบคุณเจาหนาที่คณะนิติศาสตรทุกทาน ที่ไดชวยเหลือเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของในการศึกษาใน
ครั้งนี้เปนอยางดี ทายสุดผูเขียนขอขอบคุณ และขอมอบความสําเร็จทั้งหมดจากการทําวิทยานิพนธ
ฉบั บ นี้ แด คุ ณพ อ คุ ณแม และครอบครัว ของผูเขีย น ที่เปน เปน ผูที่ชว ยสงเสริมสนับ สนุน และให
กําลังใจ ตลอดจนเปนแรงใจที่สําคัญยิ่งของผูเขียนตลอดมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ
ไดตามที่ตั้งใจ
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาวิทยานิพนธฉบับนี้จักเปนประโยชน และมีคุณคาตอผูสนใจ เพื่อ
การศึกษาและพัฒนาความรูตอไป คุณคาความดีของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอกราบเปนกตเวทิตา
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ถาเริ่มตนดวยการตั้งคําถามวา อะไรคือความหมายของคําวา ชีวิตคู และแนนอนคําตอบที่
ไดมาคือ การที่ชายและหญิงตกลงกันที่จะใชเวลาที่เหลืออยูของชีวิตรวมกัน เรียนรูซึ่งกันและกัน อัน
เปนการรวมสองกายโดยใชหัว ใจเดียว เพื่อตอเติมความรักและความผูกพันระหวางบุคคลทั้งสอง
นํามาซึ่งความรักที่ถักทอเปนสายใยแหงความผูกพันที่เริ่มตนจากคนสองคน และเปนหนทางในการ
นําไปสูการสรางสถาบันครอบครัว อันมีจุดมุงหมายที่สําคัญตามวิถีแหงธรรมชาติในการใหกําเนิดบุตร
เพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษยสืบตอไป สิ่งที่กลาวมาทั้งหมดคือ ความรักของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย
กับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง เปนรูปแบบของความรักที่ไดรับการยอมรับจากสังคมของคนสวนใหญ
วาถูกตองและเปนไปตามทํานองคลองธรรม ความรักที่เปนไปตามความหมายของธรรมชาติ และอีก
หลายๆ ความหมายที่ลวนแลวแตสนับสนุนความเขาใจของมนุษยในสังคมนั้นๆ ใหรับรูและเขาใจใน
ความรักตามสิ่งที่ตนมองเห็นและสัมผัสได ความเปนจริงแลวความรักที่กอใหเกิดการใชชีวิตคูของ
มนุษย มีนิยามความหมายและรูปแบบที่มากกวาที่เราเขาใจ เพราะโลกมนุษยที่พวกเราอาศัยอยูทุก
วันนี้ แมจะมีมนุษยที่มีเพศสรีระเพียงสองเพศเทานั้น คือเพศชายและเพศหญิงตามแบบอยางเพศ
สรีระที่ธรรมชาติสรางขึ้นและตามความเขาใจของมนุษย แตความเชื่อของมนุษยที่วา ธรรมชาติสราง
เพศหญิงมาเคียงคูกับเพศชายเทานั้น หรือผูชายกับผูหญิง คือ สิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นมาเพื่อเปนคูกัน
จากความรักเพียงรูปแบบเดียวเทานั้นอาจไมเปนความจริงก็ได เนื่องจากเปนเพียงหนาที่ที่ธรรมชาติ
มอบใหคูรักในรูปแบบนี้ในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยไดเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยที่ธรรมชาติ
อาจจะสรางความรักในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกตางมาดวย เชนคูรักที่มีเพศเดียวกัน หรือบุคคลที่รักไดทั้ง
สองเพศ ดังเชน หากขอเท็จจริงปรากฎวาผูชายและผูหญิง ถาบุคคลทั้งสองเลือกที่จะออกแบบความ
รักกันเอง โดยมิไดยึดติดกับรูปแบบของธรรมชาติและความเขาใจของคนในสังคมเปนตัวกําหนด ไม
วาจะเปนความรักในรูปแบบที่ผูชายรักผูชาย ผูหญิงที่รักผูหญิง ความรักในรูปแบบนี้ จะเปนความรักที่
ถูกตองหรือไม ไมมีใครสามารถใหคําตอบได เพราะแทจริงแลวความรักไมมีคําวาถูกหรือผิด เพราะใน
โลกของความเปนจริง การที่มนุษยไดถือกําเนิดมาบนโลกนี้พวกเราจะเกิดมาพรอมกับความรักที่มีอยู
ในตัวของพวกเราทุกคน ขึ้นอยูกับวาความรักของแตละคนจะมีรูปแบบใด
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ดังนั้น สังคมจึงประกอบไปดวย ชายและหญิงที่มีความหลากหลายในการแสดงออกซึ่งความ
รัก และมีความนิยมชมชอบในพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางกันออกไป สรีระเพศชายและสรีระหญิงถือ
เปนเพียงสิ่งที่กําหนดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อใหมนุษยมีความสมบูรณแบบเทานั้น มนุษยทุกคนไมวา
เปนเพศชายหรือเพศหญิงมีสิทธิที่จะเลือกรักผูชายหรือผูหญิงตามความพึงพอใจในความรักของตนได
เสมอ จึงเกิดเปนแนวคิด “เพศวิถีที่หลากหลายภายใตเพศสรีระที่ถูกกําหนด” ดวยเหตุนี้ การที่สังคม
ประกอบไปดวยบุคคลที่มีพฤติกรรมในการแสดงออกดานความรักที่แตกตางกันออกไป การบัญญัติ
กฎหมายจึงตองมีการตระหนักใหเห็นความเทาเทียมกัน เพื่อรับรองสิทธิอันชอบธรรมตางๆ ใหแก
บุคคลในทุกรูปแบบของความรัก อันเปนการกอใหเกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายขึ้นในสังคม
ปจจุบันในหลายประเทศไดมีการรับรองสถานะทางกฎหมายใหแกชายและหญิงที่ไดเลือกรูปแบบ
ความรักตามที่พวกเขาตองการ ไมวาจะเปนรูปแบบความรักแบบ ชายรักหญิง ชายรักชาย หรือ หญิง
รักหญิง โดยมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คู ร ว มกั น ของคู รั กเหล า นี้ เพื่ อสร า งความเสมอภาค และเทา เทีย มกัน และเพื่อ ตอบสนองความ
ตองการในการดําเนินชีวิตใหแกบุคคลในทุกรูปแบบของความรัก ซึ่งโดยหลักแลวการรับรองสถานะ
ในทางกฎหมายใหแกบุคคลตามหลักกฎหมายทั่วไปรัฐจะเนนจากรูปแบบความรักของชายกับหญิง
โดยจะรับรองสิทธิตามกฎหมายใหตามเพศวิถีที่ไดรับการยอมรับในสังคมเทานั้น นั้นก็คือ รูปแบบ
ความรักระหวางผูชายกับผูหญิง จึงสงผลใหคูรักที่มีเพศวิถีที่แตกตางจากที่สังคมยอมรับ ถูกสังคม
ปฏิเสธ และถูกมองวาพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรักของเขาเหลานั้นขัดกับเพศสภาพโดยกําเนิด
เปนสิ่งที่ผิดปกติและไมควรไดรับการยอมรับจากสังคม อันจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกบุคคล
เหลานั้นในการดําเนินชีวิตอยางไมราบรื่นในสังคม
ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอยางกวางขวางตอ
รูปแบบของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในหลายๆ ประเทศ โดยมีการยอมรับ
การใชชีวิตคูของคูรักที่มีเพศเดียวกันในลักษณะเชนเดียวกับคูรักตางเพศ ดวยการบัญญัติเปนกฎหมาย
ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน อยางไรก็ตามรูปแบบในการรับรองทางกฎหมายไมไดมีเพียงรูปแบบ
เดียวหรือมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด แตจะพบวามีรูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีเพศเดียวกันในทางกฎหมายมีความแตกตางกันในแตละประเทศ โดยมีทั้งหมด
3 รูปแบบที่สําคัญ กลาวคือ รูปแบบที่ 1 การรับรองในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสในลักษณะ
เชนเดียวกัน กับที่รับรองการสมรสระหวางคูรักตางเพศ เชน เดียวกับการจดทะเบียนสมรส และมี
ทะเบียนสมรสเหมือนกับคูรักตางเพศ รูปแบบที่ 2 การรับรองการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกันใน
ลั กษณะของการออกกฎหมายแยกตางหากจากหลักในการสมรส กลาวคือ รัฐ ให สิทธิ ในการจด
ทะเบียนในลักษณะของหุนสวนชีวิตโดยไดรับสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายแตอาจจะยังไมเทาคูรักตาง
เพศที่จดทะเบียนสมรส หรือบางประเทศอาจเทาเทียมกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส รูปแบบ
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ที่ 3 การรับรองการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกันในลักษณะของการที่รัฐรับรองใหโดยปริยายจากการ
ดําเนินชีวิตคูรวมกันมาเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือ Cohabitation การรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกันในรูปแบบตางๆ ตามที่ไดกลาวมา ทําใหตองศึกษาถึงแนวคิด หลักการ
และเหตุผลของหลักกฎหมายตางประเทศที่นําไปสูการรับรองการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกันวามีหลักการและเหตุผลประการใด แลวก็จะตองนํามาพิจารณาเปรียบเทียบวาถาหากใน
อนาคตอันใกลประเทศไทยจําตองมีกฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศ
เดียวกันแลว ควรเลือกใชรูปแบบและลักษณะใด เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับบริบทของสังคมและ
วัฒนธรรมของไทย
จึงเปนคํ าถามแรกที่ควรศึกษาวา เหตุใดประเทศตางๆ เหลานั้น จึงยอมรับใหมีการออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ประเทศ
ตา งๆ เหล า นั้ น อ า งทฤษฎี ใดในการยอมใหมีกฎหมายนี้ รวมถึงหลักการและเหตุผ ลที่นําไปสูการ
ยอมรับ หรือเปนเพราะเหตุผลของความจําเปนที่ตองบัญญัติกฎหมายเฉพาะใหแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบ
รั กเพศเดี ย วกั น เพื่อ จะเป น การพั ฒ นาทางกฎหมายเพื่อ ตอบสนองใหแ กป ระชากร อัน เปน สิท ธิ
พลเมืองและเพื่อกอใหเกิดความไดสัดสวน สรางความเสมอภาคทางเพศวิถีแกบุคคลในสังคมนั้น
แตอยางไรก็ตาม แมจะมีการบัญญัติกฎหมายที่ชัดเจนแลว แตกฎหมายเหลานั้นในทาง
ปฏิบัติก็ยังกอใหเกิดอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนที่มีความคิดเห็นที่แตกตาง ซึ่งอาจกลายเปนการ
เลือกปฏิบัติแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในรัฐไดรับประโยชนเทานั้น ไมอาจตอบสนองความตองการ
อย างแท จ ริ ง หรื อ อาจเป น เพราะเนื่ องจากการขาดความไดสัดสว นที่เหมาะสมของการบั งคับ ใช
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ แตถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะมีการรับรองสิทธิและสถานะในทางกฎหมาย
ให แ ก คู รั ก ที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น ในหลายประเทศแล ว ก็ ต าม แต สํ า หรั บ แนวคิ ด ของ
ตางประเทศ รูปแบบกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ที่ใหการยอมรับและออกกฎหมายรับรองให
นั้นยังคงมีแนวความคิดที่แตกตางและยากที่จะสรางความเขาใจรวมกัน อีกทั้งเรื่องดังกลาวนี้ยังคงมี
การเรียกรองเพื่อใหมีการตีความวา ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับประเด็นนี้มีความเปน
สากลมากน อยเพี ยงใด รวมทั้งมี การสรางกระบวนการในการรับ รองเรื่องดังกลาวไวแลว หรือไม
อยางไร และจะสรางหลักเกณฑอยางไรเพื่อใหหลักเกณฑเหลานั้นมีความเปนสากลที่ไดรับการยอมรับ
ในกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ทั่วโลก แนวคิดที่กลาวมาขางตนนี้อาจนําไปสูแนวทางของการ
ศึกษาวิจัยวา การยอมรับใหมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของเพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของ
สังคมไทยนั้น ควรจะเกิดขึ้น หรือไม ทฤษฎีที่ตางประเทศใหการยอมรับ สามารถที่จะนํามาใชกับ
ประเทศไทยไดมากนอยเพียงใด
สําหรับแนวทางความเปนไปไดที่จะยอมรับใหมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของ
เพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของประเทศไทยนั้น โดยตลอดระยะหลายปที่ผานมา กลุมคูรักที่มีเพศวิถีแบบ
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รักเพศเดียวกัน ไดพยายามรณรงคตอสูเพื่อใหองคกรภาครัฐใหการยอมรับและรับรองสิทธิเพื่อใหเกิด
ความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ประกอบกับการที่คูรักเพศเดียวกันพยายามตอสูเพื่อความรักที่ไร
พรมแดนของคําวาเพศวิถีที่ถูกตอง จนในทายที่สุดชัยชนะของพวกเขาเหลานั้นนําไปสูกระแสของการ
ยอมรับในทางสังคมและนําไปสูการแกไขเปลี่ยนแปลงบริบทของกฎหมายเพื่อใหเกิดความเทาเทียม
กันในทุกรูปแบบของความรัก โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนการเขามามีสวนใน
การชวยเหลือและรับฟงสภาพปญหาของคูรักเพศเดียวกัน รวมทั้งเกิดแนวความคิดในการจัดใหมีการ
ร า งกฎหมายรั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ตคู ร ว มกั น ของคู รั ก ที่ มี เพศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดีย วกั น จาก
แนวความคิดและเหตุผลที่ตองการใหเกิดการรับรองสิทธิในทางกฎหมายในการใชชีวิตคูของคูรักเพศ
เดียวกันนั้นถือเปนสิ่งที่ดีในสังคมประชาธิปไตยที่ปกครองภายใตหลักนิติรัฐ และจากกระแสของ
สังคมที่ไดรณรงคเรียกรองความเสมอภาคทางกฎหมายของชายและหญิงที่มีความตองการใหกฎหมาย
ได รั บ การแก ไขในขณะนี้ โดยต องการใหมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5
ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 เงื่อนไขการสมรสเพราะสิ่งนี้ คือสาเหตุของความไมเทา
เทียมกัน แตบางองคกรก็มีความตองการใหมีการเรียกรองใหมีการรางกฎหมายขึ้นมาใหม ในรูปแบบ
ของรางพระราชบัญญัติแยกตางหากเปนเอกเทศ โดยไมไปยุงเกี่ยวกับกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศ
ประเด็นปญหาที่ตองทําการศึกษาตอมาอยูตรงที่ภาครัฐในฐานะผูที่จะใหการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้น จะตองหันกลับมาคิดทบทวนถึงรูปแบบและ
วิธีการในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูอยางถูกตองตามกฎหมายใหแกคูรักดังที่ไดกลาวมาขางตน
โดยรัฐจะตองพิจารณาวาจะรับรองในรูปแบบใดและมีลักษณะของกฎหมายอยางไร โดยหลักอาจตอง
คํานึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมมาเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางยิ่งในการแกไขหรือเพิ่มเติม
กฎหมายดังกลาว
จึงเปนคําถามตอมาวา รูปแบบของกฎหมายที่ใชในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะมีลักษณะอยางไร มีความจําเปนมากนอยเพียงใดที่จะตอง
ออกกฎหมายใหมในรูปแบบของพระราชบัญญัติแยกตางหากออกไป หรือ ควรใหมีการแกไขประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 เงื่อนไขการ
สมรส รวมไปถึงในสวนของมาตราที่มีสวนเกี่ยวของก็เพียงพอแลว เพราะสิ่งนี้คือสาเหตุของความไม
เทาเทียมกัน หรือมีความจําเปนมากนอยเพียงใดที่ภาครัฐจะออกกฎหมายแยกตางหากในรูปแบบของ
พระราชบัญญัติเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และ
จากการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในระบบกฎหมายของหลายประเทศจะพบวา แตเดิมจะมีเพียงการรับรอง
การใชชีวิตคูรวมกันระหวางคูรักตางเพศ หมายถึง การสมรสเฉพาะระหวางชายกับหญิงเทานั้น
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ประเด็นคําถามสุดทาย คือ เมื่อรัฐใหการรับรองในรูปแบบของการออกกฎหมายหรือแกไข
กฎหมายที่มีอยูเพื่อรับรองสถานะใหแกคูรักเพศเดียวกันแลว ก็จะตองเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขนิยาม
ความหมายของกฎหมายที่กลาวถึงสิทธิและหนาที่ของความเปนคูสมรส วาจะครอบคลุมถึงคูรักเพศ
เดียวกันที่ไดจดทะเบียนกันตามกฎหมายหรือไม อยางไร และเพื่อใหมีความสอดคลองกับกฎหมายที่
รัฐไดใหการรับรองแกคูรักเพศเดียวกันดวย ดังนั้นจึงจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพื่อทําใหเกิดสิทธิ
และหนาที่ระหวางกันของคูรักเพศเดียวกัน ใหเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ นั้น
หมายความวา สิทธิประโยชนตางๆ ที่รัฐจะตองมอบใหแกคูรักเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนกันนั้น
จะตองประกอบไปดวยอะไรบาง และมีความเปนไปไดในทางกฎหมายมากนอยเพียงใดที่จะมีสิทธิ
ประโยชนเทาเทียมกับสิทธิที่คูรักตางเพศไดรับ

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อศึกษาถึ งวิ วัฒ นาการของแนวคิด รูป แบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงคของการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีของรักตางเพศในรูปแบบของการสมรส ทั้ง
ของไทยและของตางประเทศ
2. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการไมยอมรับ และการยอมรับในการจัดใหมีกฎหมาย
รั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น ของคู รั ก ที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น ของทั้ ง ไทยและ
ตางประเทศ
3. เพื่ อศึ กษาถึ งหลั กการและเหตุผ ลตามขอตกลงระหวางประเทศที่นําไปสูการจัดให มี
กฎหมายรั บรองสถานะในการใช ชีวิตคูรว มกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รวมไปถึง
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันของตางประเทศ เพื่อที่จะนํามา
ปรับใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม
4. เพื่ อศึ กษาในเชิ งเปรี ย บเทีย บถึงรูป แบบและวิธีการของการบังคับ ใชกฎหมายที่มีผ ล
ตามมาภายหลังจากการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกัน เพื่อให
เกิ ด สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ อ ย า งเท า เที ย มกั น กั บ การจดทะเบี ย นสมรสของคู รั ก ต า งเพศในกฎหมาย
ตางประเทศ
5. เพื่อศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายที่มีอยูของไทยที่กลาวถึงสิทธิและหนาที่ภาย
หลังจากการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ เพื่อนํามาปรับใชใหเกิดความเทาเทียมกับการใหเกิด
สิทธิและหนาที่แกคูรักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
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1.3 สมมติฐานของการศึกษา
ประเทศไทยตองใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน ภายใตกรอบแนวคิดสิทธิและความเสมอภาคในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก โดย
หนวยงานภาครัฐตองพิจารณารูปแบบเฉพาะของกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย
และตองไมใหเปนการกระทบกระเทือนตอวัตถุประสงคของกฎหมายครอบครัวที่มีมาแตเดิม รวมไปถึง
สิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ก็จะตองมีความเทาเทียมกันกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ โดยความสามารถ
นํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติที่ตองอยูภายใตเพศสภาพและ
ความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมายดวย

1.4 ขอบเขตการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ เ ป น การศึ ก ษาภายใต ก รอบแนวคิ ด สิ ท ธิ แ ละความเสมอภาคในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก โดยเปรียบเทียบกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
คูรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน เพื่อนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะหวาประเทศไทย
มีความจําเปนตองใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตอยูรวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกัน และศึกษาวา
หน ว ยงานภาครั ฐ ควรจั ด ให มี ก ฎหมายในรู ป แบบใดจึ ง จะเหมาะสม โดยจะให มี ก ฎหมายพิ เ ศษ
โดยเฉพาะ หรือแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูนั้นใหดียิ่งขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ และ
กระทบตอบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรมใหนอยที่สุด ประกอบกับในประเด็นของการบังคับใช
กฎหมาย โดยศึกษาถึงกฎหมายที่มีความเกี่ยวของที่เชื่อมโยงไปถึงหลักการใหสิทธิและหนาที่ตางๆ ที่
คูรักที่ไดทําการจดทะเบียนการรับรองสถานะจะไดรับภายหลังจากการจดทะเบียน วามีความเปนไป
ไดมากนอยเพียงใดในการที่คูรักเพศเดียวกันจะไดรับสิทธิและหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายเทาเทียมกับ
คูรักตางเพศที่จดทะเบียนสมรส

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้เ ป นการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งใชวิธีการ แยกแยะ แจกแจง จั ดหมวดหมู องค
ความรูจากเอกสารในขั้นปฐมภูมิ อันไดแก ตัวบทกฎหมายในรูปแบบของประมวลกฎหมายทั้งไทย
และตางประเทศ และเอกสารในขั้นทุติยภูมิ ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความ วิทยานิพนธ
และเอกสารตางๆ รวมทั้งขอมูลจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแหลงขอมูลของเอกสารจากแหลง
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ตา งๆ จากนั้ นไดนํ าข อมู ลทั้ งหลายมาทําการวิเคราะหเพื่อตอบคําถามของการวิจัยโดยใชวิธีการ
วิเคราะหใหสอดคลองกับประเด็นที่ไดตั้งสมมุติฐานไวภายใตหลักการ ทฤษฎี และหลักกฎหมายทั้งใน
ไทยและตางประเทศ

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของแนวคิด รูปแบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงคของการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีของรักตางเพศในรูปแบบของการสมรส ทั้ง
ของไทยและของตางประเทศ
2. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี ของการไมยอมรับ และการยอมรับในการจัดใหมีกฎหมาย
รั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น ของคู รั ก ที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น ของทั้ ง ไทยและ
ตางประเทศ
3. ทําใหทราบถึงหลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวางประเทศที่นําไปสูการจัดใหมี
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รวมไปถึง
กฎหมายรับ รองสถานะในการใช ชีวิตคูรว มกัน ของคูรักเพศเดียวกันของตางประเทศ เพื่อที่จะนํา
รูปแบบที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดมาปรับใชกับประเทศไทยโดยไมกระทบกระเทือนถึงบริบท
ของสังคมและวัฒนธรรม
4. ทําใหทราบถึงรูปแบบวิธีการของการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่มีผลตามมา
ภายหลังจากการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกัน เพื่อใหเกิดสิทธิ
ประโยชนอยางเทาเทียมกันกับการจดทะเบียนสมรสคูรักตางเพศในกฎหมายตางประเทศ
5. ทําใหทราบถึงกฎหมายที่มีอยูของไทยที่กลาวถึงสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการจด
ทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ เพื่อนํามาปรับใชใหเกิดความเทาเทียมกับการใหสิทธิประโยชนแกคูรัก
เพศเดียวกันที่จดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ
เพศสรีระ คือ ลักษณะที่ปรากฎใหเห็นวามีสถานะความเปนเพศของมนุษย ใชหลักเกณฑใน
การกําหนดจากอวัยวะเพศของมนุษยผูนั้นนับตั้งแตมนุษยผูนั้นไดถือกําเนิดขึ้นมาเปนเพศที่แทจริงของ
มนุษยที่ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ในทางสรีระวิทยา เพศโดยกําเนิดของมนุษยจะมีดวยกัน 2 เพศ
คือ เพศสรีระที่เปนชาย กับเพศสรีระที่เปนหญิง
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เพศสภาพ คือ ลักษณะที่ปรากฎใหเห็นวามีสถานะความเปนเพศของมนุษย ใชหลักเกณฑใน
การกําหนดจากสิ่ งที่มนุษยดวยกันมองเห็นและจินตนาการในลักษณะทางเพศของผูนั้นที่ไดแสดง
ออกมาใหปรากฎ สามารถเปลี่ยนแปลงจากเพศหนึ่งมาสูอีกเพศหนึ่งได เชน บุคคลที่มีเพศสรีระชาย
แตแตงกายหรือมีอากัปกิริยาคลายผูหญิง แมบุคคลผูนั้นจะไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตน
แลวหรือไมก็ตาม สังคมก็จะมองวา บุคคลผูนั้นมีเพศสภาพเปนหญิง เปนตน
เพศวิถี คือ การแสดงออกในวิถีทางเพศของมนุษย ทั้งมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย และมนุษย
ที่มีเพศสรีระเปนหญิง ตางมีเสรีภาพแสดงออกในทางพฤติกรรมทางเพศในแบบที่ตนเองตองการ ทั้ง
ในรูปแบบของอากัปกิริยา ความคิด อารมณ ความรูสึก ความรัก รวมถึงการแสดงออกทางประเวณี
ในบางครั้งการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศวิถีที่ไดกลาวมานี้ อาจมีลักษณะที่ไมตรงตามความ
เขาใจของมนุษยโดยทั่วไปก็เปนได แตก็ถือวาเปนวิถีทางเพศที่มนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย และมนุษย
ที่มีเพศสรีระเปนหญิง ตางมีเสรีภาพแสดงออกไดอยางเสรี
อัตลักษณทางเพศ คือ การทําใหปรากฎซึ่งเอกลักษณความเปนตัวตนที่แทจริงในดานการ
แสดงออกทางเพศวิถีที่แตกตางกันออกไปของแตละบุคคลภายใตเพศสรีระของมนุษยผูนั้น ซึ่งอาจ
สอดคลองหรือเปนไปในทางตรงกันขามกับเพศโดยกําเนิดของบุคคลผูนั้นก็ยอมได
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ คือ ในความหมายของสรีระวิทยา หมายความถึง มนุษยที่
มีเพศสรีระเปนชาย ที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน คือ ในความหมายของสรีระวิทยา หมายความถึง
มนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย ที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย
ดวยกัน หรือ มนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง ที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยที่มีเพศ
สรีระเปนหญิงดวยกัน และใหความหมายรวมถึงการที่บุคคลซึ่งมีความรักกับกลุมคนที่ทําการผาตัด
เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนเปนเพศสภาพที่ตรงขามกับบุคคลผูนั้น แมจะไดรับการรับรองเพศสภาพ
ใหมที่ทําการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายของรัฐแลวหรือไมก็ตาม
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักสองเพศ คือ ในความหมายของสรีระวิทยาหมายความถึง มนุษยที่
มีเพศสรีระเปนชาย ที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงหรือชาย
ดวยกันก็ได หรือ มนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง ที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยที่มี
เพศสรีระเปนชายหรือหญิงดวยกันก็ได
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบคนขามเพศ คือ กลุมคนที่มีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีที่
แตกตางจากเพศโดยกําเนิดของตน มักแสดงออกโดยการแตงกาย บุคลิกภาพ รวมไปถึงดานกายวิภาค
จากการที่ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตน โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ ชาย
ขามเพศ คือ มนุษยที่มีเพศสรีระโดยกําเนิดเปนหญิง แตไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตน
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มาเป น ชาย และหญิ ง ข า มเพศ คื อ มนุ ษ ย ที่ มี เ พศสรี ร ะโดยกํ า เนิ ด เป น ชาย แต ไ ด ทํ า การผ า ตั ด
เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนมาเปนหญิง
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ คือ
กฎหมายที่รัฐออกมาเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มี
ความรักกับบุคคลที่มีเพศสรีระที่ตรงขามกันกับตน และในความหมายของกฎหมายใหความหมาย
รวมถึงการที่บุคคลหนึ่งซึ่งมีความรักกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ
ของตนเป น เพศสภาพที่ ตรงกั น ข า มกับ บุค คลผูนั้ น และได รั บ การรั บ รองเพศสภาพใหม ที่ทํ าการ
เปลี่ยนแปลงจากกฎหมายของรัฐแลว
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน คือ
กฎหมายที่รัฐออกมาเพื่อใชเปนหลักเกณฑในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มี
ความรักกับบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตน และในความหมายของกฎหมายใหความหมายรวมถึง
การที่บุคคลหนึ่งซึ่งมีความรักกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซึ่งไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตน
เปนเพศสภาพที่ตรงกันขามกับบุคคลผูนั้น แตไมไดรับรองเพศสภาพใหมที่ทําการเปลี่ยนแปลงจาก
กฎหมายของรัฐนั้น

บทที่ 2
วิวัฒนาการของ รูปแบบ วัตถุประสงค และหลักเกณฑในการสมรส
ของกลุมคนที่มีเพศวิถแี บบรักตางเพศที่พัฒนามาสูรูปแบบ
ของการรับรองสถานะในทางกฎหมาย
การนําเสนอเนื้อหาของบทนี้ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่กลาวถึงวิวัฒนาการของ
รูปแบบ วัตถุประสงค และหลักเกณฑในการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ
ตั้งแตความหมายของการสมรสว าอะไรคือการสมรสที่แทจริง อะไรคือที่มาของประเพณีแตงงาน
ที่นํามาสูพัฒนาการของรูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยภาครัฐพรอมกับสิ่งที่ตอง
ศึกษาวา เพราะเหตุใดมนุษยจึงตองมีการสมรส มนุษยอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยไมตองมีการสมรส
ไดหรือไม หรือ มนุษยแตงงานกันตามประเพณีทองถิ่นของตนอยางเดียวก็เพียงพอแลวไมไดหรือ หรือ
แมแตเหตุใดจึงตองมีการจดทะเบียนสมรส แลวการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด ประกอบ
กับเพราะเหตุใดจึงตองมีการจดแจงการสมรสนั้นตอหนาพนักงานเจาหนาที่ของรัฐดวย
จากคํ า ถามที่ได กล าวมาข า งตน จะเห็นไดวาการสมรสมีรูปแบบที่แตกตางกัน ออกไป ทั้ง
รูปแบบสมรสตามพิธีกรรมที่มีที่มาจากประเพณี และรูปแบบการสมรสตามวิธีการของรัฐ ทั้งสอง
รูปแบบมีวัตถุประสงคที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร แลวถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวามีคูรัก
ชายและหญิงคูหนึ่ง ที่ไมมีความประสงคจะประกอบพิธีกรรมตามประเพณีในทองถิ่นของตน และไมมี
ความประสงคจะจดทะเบียนสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แตบุคคลทั้งสองอยูกินกัน
ฉันสามีภริยาจนมีบุตรดวยกัน ดังนั้นจึงเปนคําถามวา คูรักคูนี้มีลักษณะเปนการสมรสที่สมบูรณหรือไม
การกระทําในลักษณะเชนนี้จะถูกเรียกวาการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ซึ่งถือเปนรูปแบบของ
การสมรสอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม
ประกอบกับการศึกษาในบทนี้ไดทําการศึกษาถึงหลักเกณฑอันเปนเงื่อนไขของการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคู โดยเฉพาะการรับรองในรูปแบบการสมรสตามวิธีของรัฐ และ การยอมรับ
ในทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นวาทั้งสองรูปแบบนั้นมีหลักเกณฑในการสมรสที่เหมือนหรือ
แตกตางกันอยางไร แลวถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา ในอนาคตประเทศไทยยอมรับกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกัน และยอมใหมีการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส
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เหมือนคูรักตางเพศที่ใชกันอยูในทุกวันนี้ การจดทะเบียนสมรสของคูรักเพศเดียวกันนี้จะสามารถนํา
หลักเกณฑของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว มาใชรวมกันไดหรือไม
คําถามที่ไดกลาวมาขางตนจึงเปนประเด็นเนื้อหาของวิวัฒนาการของการใชชีวิตรวมกันของ
คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ ในรูปแบบของการสมรสวามีที่มาอยางไร เพราะเหตุใดจึงตองกําหนด
เพศของคูรัก ที่มีสิทธิที่จะสามารถทําการสมรสกันได มาเปนองคประกอบที่สําคัญ และการจํากัด
คุณสมบัติในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู หรือที่เรียกวาการสมรสนี้ ไดเกิดขึ้นทั้งใน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและประเพณี และรูปแบบการสมรสตามวิธีของรัฐในการ
จดทะเบียนสมรส สิ่งเหลานั้นลวนแลวแตเปนคําถามที่ตองการคนควาเพื่อหาคําตอบ เพื่อวิเคราะหวา
เหตุใดการสมรสไดใหการยอมรับและรับรองใหเฉพาะแตคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น แลวมี
เหตุผลอะไรจึงปฏิเสธการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศเดียวกัน

2.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของตางประเทศ
ในสวนนี้ขอนําเสนอแนวคิดของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยศึกษา
วิวัฒนาการของแนวคิดของตางประเทศในชวงยุคตางๆภายหลังที่มนุษยไดรูจักการรวบรวมกฎเกณฑ
ที่ใชบังคับรวมกันในสังคมไวเปนตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายรับรองสถานะของคูชีวิต
ของคูรักตางเพศ โดยจะแบงการนําเสนอออกเปน 2 ชว ง โดยยึดหลักเกณฑของการจดทะเบีย น
รับรองสถานะในการใชชีวิตคู หรือเรียกวาการจดทะเบียนสมรสมาเปนเกณฑ โดยที่ในชวงแรกนั้นจะ
เปนวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวในยุคโบราณที่ยังไมมีรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้น
ในยุคนั้น สวนชวงที่สองจะเปนชวงที่มีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบของการจด
ทะเบียนสมรสเกิดขึ้นมา โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้
2.1.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสกอนมีการจดทะเบียนสมรส
2.1.1.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยบาบิโลน
เริ่มจากกฎหมายในสมัยบาบิโลน ซึ่งเปนกฎหมายลายลักษณอกั ษรที่ถือวาเกาแกที่สุด
ในโลกเกิดขึ้นในสมัยของพระเจาฮัมมูราบี โดยพระเจาฮัมมูราบีไดทรงรับสั่งใหมีการจัดทําประมวล
กฎหมายขึ้นมาเพื่อใชในการปกครองชาวบาบิโลน พระองคทรงมีความคิดวาจะตองปกครองราษฎรให
อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ซึ่งการปกครองจะตองมีรูปแบบกฎเกณฑที่ดี และมีกฎหมายที่เปนลาย
ลักษณอักษรที่ดีสําหรับใชในการปกครอง พระองคจึงไดรับสั่งใหมีการรวบรวมกฎเกณฑตางๆไวใน
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รูปแบบของประมวลกฎหมาย ตอมาจึงเรียกกฎหมายนั้นวา “ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี” ซึ่งมีหลัก
กฎหมายที่สําคัญอยู 3 ประการ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายอาญา 1
โดยเนื้อหาที่ปรากฎในประมวลกฎหมายฉบับดังกลาว ในประเด็นเรื่องการสมรส จะ
ปรากฎอยู ในกฎหมายเอกชน ที่ ไดก ลาวถึ งเรื่อ งหลั กเกณฑ ข องการสมรส และการสรางสถาบั น
ครอบครัววา การสมรสระหวางชายหญิงจะเกิดขึ้นภายใตการจัดการของบิดามารดา โดยมีลักษณะ
คลายกับการซื้อขาย โดยครอบครัวที่มีบุตรสาวนั้น บิดามารดาของฝายหญิงจะนําหญิงนั้นไปขายในที่
สาธารณะเพื่อใหผูซื้อ คือครอบครัวที่มีบุตรชาย ซื้อไปเพื่อทําการสมรสดวย ทั้งนี้การสมรสในสมัยนั้น
จะไมมีการทําเปนลายลักษณอักษร 2 เพียงฝายชายไดมอบเงินจํานวนหนึ่งใหแกพอแมของฝายหญิง
และแกฝายหญิง โดยในสวนที่ใหแกฝายหญิงนั้นก็จะมีเงินทุนจํานวนหนึ่ง อันไดแก เครื่องประดับ
หรือทรัพยสินเงินทองอื่นๆ ซึ่งตอมาจะตกเปนของบุตรของหญิงนั้นในภายหลัง แตหากหญิงนั้นไมมี
บุตร เงินทุนดังกลาวจะถูกสงกลับไปยังครอบครัวเดิมของฝายชาย ฉะนั้นหญิงจําตองมีบุตรเพื่อสืบ
ทอดวงศตระกูลของสามี โดยในสมัยนั้นจะใหความสําคัญกับการมีบุตรของหญิงเปนอันมาก 3
สว นกรณี ของการขาดจากการสมรสนั้ น หากเป น ความต องการของสามีแลว ก็
สามารถจะทําไดโดยสามีมอบเงินทุนใหภริยาไปจํานวนหนึ่ง และอาจใหภริยาเปนผูดูแลบุตรโดยสามี
เปนผูจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกภริยา แตหากสามีเปนคนโหดรายหรือทอดทิ้งภริยาแลว ภริยาก็มี
สิทธิที่จะฟองหยาสามีไดเชนกัน โดยสามีเปนผูจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกภริยา นอกจากนี้หาก
ภริยาประพฤติชั่ว สามียอมมีสิทธิที่จะหยาและมีสิทธิเปนผูปกครองดูแลบุตร ทั้งนี้ไมตองมอบเงินทุน
ใหกับภริยาดวย แตอาจจะเลี้ยงดูภริยาในฐานะของทาสก็ได 4 นี่คือรูปแบบของกฎหมายการสมรสใน
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซึ่งตอมาไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่มีความเกาแก
ที่สุดในโลก
2.1.1.2 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของชนชาติยิว
ภายหลังยุคกฎหมายของชาวบาบิโลนตอมาจะกลาวถึงกฎหมายของชาวยิวที่ถือ
กําเนิดขึ้นโดยยึดถือหลัก “Polygamy” หรือ การมีคูสมรสไดหลายคนซึ่งไดปรากฎในพระคัมภีร
ไบเบิล ชวงพันธสัญญาเดิมที่อับราฮัมผูนําชาวยิว รวมทั้งทายาทของเขาที่มีภริยาไดหลายคน โดย
รูปแบบของการสมรส คือทั้งสองฝายยินยอมพรอมใจกันในการใชชีวิตรวมกันก็ถือเปนการสมรสที่ชอบ
1

Frederick Pollock and Frederric William Maitland, The History of England
Law Volume 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1968), p. 367.
2
Ibid., p. 475.
3
Ibid., p. 476.
4
Ibid., p. 486.
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แลว โดยหลักประเพณีที่ชาวยิวปฏิบัติเกี่ยวกับการมีภริยาไดหลายคนนี้ตรงกับหลักคําสอนในพระ
คัมภีรกุรอาน อันเปนคัมภีรที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่มีตนกําเนิดรวมสมัยเดียวกับชาวยิวที่ไดรับ
อนุญาตใหสามีมีภริยาไดพรอมกันถึงสี่คน 5
สว นประเด็นในเรื่องของการหยาตามหลักกฎหมายสมรสของชาวยิว นั้น ชาวยิว
ยึดถือหลักวาการสมรสยอมไมอาจลูกลมลางได หรือไมอาจเลิกราจากกันได นอกเสียจาก ตายจากกัน
ไป แตก็มีขอยกเวนบางประการ กลาวคือ ในกรณีที่สามีพบวาภริยาของตนไมใชสาวบริสุทธิ์ หรือฝาย
ภริยาไมสามารถใหกําเนิดบุตรได โดยสามีก็สามารถทําจดหมายไมยอมรับการรับเปนภริยาแลวสง
จดหมายนั้นไปยังภริยา หรือบอกกลาวแกภริยาตอหนาโดยชัดแจง เพื่อใหภริยานั้นออกจากบานของ
ตนไปเสีย โดยชาวยิวจะเรียกสิทธิดังกลาวนี้วา “สิทธิในการไมยอมรับ” ซึ่งสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิของ
สามีแตเพียงฝายเดียว โดยหลังจากที่สามีและภริยาไดเลิกรากันไปแลวภริยาก็จะมีอิสระเสรีสามารถ
แตงงานใหมกับชายอื่นไดเชนกัน 6
2.1.1.3 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยอาณาจักรกรีก
ในสมัยของพระเจาโซลอน ซึ่งเปนยุคแรกของอาณาจักรกรีกนั้น รูปแบบของการ
สมรสก็มีลักษณะเชนเดิมเหมือนกับในยุคอื่นๆ กลาวคือ มีลักษณะที่เปนการยอมรับความเปนสามี
ภริ ย าของชายและหญิ งคู นั้ น แตในเรื่องของการหยานั้น ในยุคกรีกนี้ไดมีการขยายสิ ทธิในการไม
ยอมรับ จากเดิมที่เคยเปนสิทธิเฉพาะฝายสามี ดังเชนที่เคยปรากฎมาในยุคสมัยกฎหมายยิวนั้น ให
กลายเปนสิทธิของภริยาดวย กลาวคือ ขณะที่ฝายสามีสามารถใชสิทธิไมยอมรับภริยาไดนั้น ฝายภริยา
ก็สามารถใชสิทธิฟองหยาสามีไดเชนกัน โดยวิธีการเสนอตอพนักงานปกครอง เพื่อหยาขาดจากสามี
นอกจากนี้ในยุคเดียวกันของกรุงเอเธนสของกรีกนั้น ในกรุงสปารตา ยังมีกฎหมายที่ชื่อวา Law of
Lycurgus ซึ่งเปนกฎหมายที่แสดงใหเห็นถึงกรณีสามียินยอมใหภริยามีชูได โดยไมถือวาเปนสิ่งที่ผิด
ตอศีลธรรม โดยกฎหมายบัญญัติใหสิทธิแกสามีหรือภริยาสามารถเอาคนอื่นมาแทนที่คูสมรสของตน
ได หากสามี หรื อภริ ยาเป น หมั นไมอาจใหกําเนิดบุตรได รวมไปถึงในกรณีที่ส ามีมีอายุมากหรือไม
สามารถใหกําเนิดบุตรได สามารถนําชายหนุมมาใหภริยาของตนรวมประเวณี เพื่อใหกําเนิดบุตรที่
แข็งแรงได ทั้งนี้จะไมกระทบกระเทือนถึงสถานะของการสมรสแตอยางใด 7

5

William J. O’Donell and David A. Jones, The Law of Marriage and Marital
Alternatives. (Lexington, Mass.: Lexington Books, 1982), p. 267.
6
Ibid., p. 279.
7
Chloras Dorley, The Reform of Family Law in Europe (The Netherlands:
Kluwer, 1978), p. 324.
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นอกจากนี้ชายที่มีสายเลือดขุนนางหรือนักปราชญ ที่มีความปรารถนาในหญิงที่มีคุณ
งามความดีเปนที่ประจักษ แตหญิงนั้นไดทําการสมรสแลว สามารถขออนุญาตจากสามีของหญิงผูนั้น
เพื่อที่จะรวมประเวณีกับหญิงดังกลาวได การกระทําดังที่ไดกลาวมานี้ก็เพราะเหตุผลที่วา กรุงสปารตา
จะไดมีพลเมืองที่แข็งแรงและเชื้อชาติที่ดีเยี่ยม เพื่อประโยชนในการพัฒนาอาณาจักรกรีกตอไป 8
2.1.1.4 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยอาณาจักรโรมัน
สวนกฎหมายสมรสในยุคโรมันนั้นมีความแตกตางออกไปจากยุคอื่นๆ อยางสิ้นเชิง
กลาวคือ กฎหมายสมรสของโรมันใหอํานาจเด็ดขาดแกผูเปนบิดาอยางสูงสุด บิดาเปนตัวแทนของ
ครอบครัว มีสิทธิลงโทษบุตรได มีฐานะเปนผูปกครองของบุตรจนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะตายจากกัน
ในกรณีถามีบุตรชาย ถาบุตรชายไดทําการสมรส บุตรชายผูนั้นจะตองนําภริยาของตนมาอยูรวมอาศัย
ในบานดวยกัน ทําใหครอบครัวของชาวโรมันมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดใหญ ชาวโรมันเชื่อวา
ครอบครัวยิ่งมีขนาดใหญเทาใด ครอบครัวนั้นก็จะมีหนามีตาในสังคมและจะตองเลือกลูกสะใภที่มา
จากตระกูลทีมีฐานะที่เทาเทียมกับตนหรือดีกวาตน เพราะจะทําใหตระกูลของฝายชายไดรับสินเดิม
ของฝายหญิงดวย ถาฝายหญิงมีฐานะดีก็จะเปนการเพิ่มพูนฐานะใหแกตนเองดวย ทําใหครอบครัวทั้ง
สองฝายมั่งคั่งยิ่งขึ้น แตในสมัยโรมันผูชายจะมีภริยามากกวา 1 คนไมได9
การสมรสตามกฎหมายโรมันมีอยู 2 แบบ 10 คือ
1. การสมรสที่ภ ริยาอยูภ ายใตอํานาจการปกครองของสามี ในลักษณะนี้จ ะเปน
ลั ก ษณะที่ ฝ า ยชายได ซื้ อฝ า ยหญิ ง หรือ ไถห ญิ งนั้ น มาจากการเปน ทาส ซึ่ง ภริย าจะตกอยู ภ ายใต
ขอบังคับ 3 ประการคือ
1) ตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามสามี
2) ตองยอมรับขอสันนิษฐานวาชายซื้อหญิงมาเปนภริยา
3) ตองอยูรวมชายคาเดียวกับสามี
สวนการหยานั้น การสมรสในรูปแบบนี้สามีจะหยาเมื่อใดก็ได
2. การสมรสที่ภริยายังไมไดอยูภายใตอํานาจปกครองของสามีจนกวาบิดาของหญิง
จะเสียชีวิต โดยรูป แบบนี้เ ปนรูปแบบที่มีความนิยมเปนอยางมาก การสมรสในรูปแบบนี้ คูส มรส
จะตองมีอายุเขาสูวัยหนุมสาว กฎหมายโรมันกําหนดใหชายตองมีอายุ 14 ป หญิง 12 ป แตถาจะให
เรียกวาวัยสมบูรณตองมีอายุ 18 ป และการที่ชายหรือหญิงอยูภายใตอํานาจปกครองของบิดา จะตอง
8

Ibid., p. 349.
9
Susan Treggiari, Roman Marriage: Iusti Conluges from the time of Clcero
to the Time of Ulplan (Great Britain: Clarendon, 1933), p. 352.
10
Ibid., p. 363.
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ไดรับความยินยอมจากบิดาผูมีอํานาจปกครองเสียกอน วิธีการสมรสแบบนี้จะกระทําไดงายๆ โดยการ
เริ่มใชชีวิตคูรวมกันโดยทั้งคูตองมีเจตนาสมรสซึ่งโดยปกติตองแสดงใหปรากฎโดยการสงตัวเจาสาวไป
ยังบานเจาบาว ในกรณีที่บิดายังมีชีวิตอยูการสมรสในรูปแบบนี้ฝายหญิงและฝายชายยังคงอยูภายใต
อํานาจปกครองของบิดาของตนอยูเชนเดิมจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะตายจากกัน แตในกรณีของฝาย
หญิงถาบิดาเสียชีวิตแลวอํานาจปกครองจะตกอยูที่ญาติที่เปนผูชายที่อาวุโสกวาคนใดคนหนึ่งจนกวา
หญิงนั้นจะทําการสมรส และเมื่อสมรสแลวอํานาจปกครองของหญิงนั้นจะตกไปยังสามี
ส ว นการหย า นั้ น ทั้ง สองฝา ยมี อิ ส ระที่ จ ะหยา ขาดจากกั น เมื่ อใดก็ไ ด การหย า ก็
กระทํากันไดงายโดยการแจงเปนหนังสือโดยมีเจตนาโดยชัดแจงวาทั้งสองฝายมีความประสงคที่จะ
หยาขาดจากการสมรส
ในกฎหมายสิบสองโตะของอาณาจักรโรมันนั้น ในเรื่องการสมรสไดบัญญัติไวในโตะ
ที่สิบ เอ็ด โดยสว นใหญแลวจะไดบัญญัติเกี่ย วกับพิธีส มรสและบรรดาเงื่อนไขตางๆ ในการสมรส
ระหวางชายและหญิงไวดังนี้ บุคคลที่อยูในวรรณะที่แตกตางกันจะสมรสกันไมได หมายถึง การหาม
สมรสระหวางคนในตระกูลขุนนางและสามัญชน หรือการสมรสระหวางชาวโรมันกับพลเมืองที่เปน
ชายหรือหญิงที่เคยเปนทาส หรือกับคนตางชาติที่เปนอาณานิคมของอาณาจักรโรมัน คูสมรสทั้งสอง
ฝายจะตองเปนประชากรชาวโรมัน หรือถาฝายใดไมเปนก็ตองไดรับสิทธิที่เรียกวา “CONUBIUM” จึง
จะสามารถสมรสได 11
เหตุ ที่เป นเชนนี้ เพราะชาวโรมันเชื่อวาชนชาติโรมันเปน ชนชาติที่ฉลาดจึงไมควร
สมรสกั บ ชนชาติ อื่ น หรื อ ชนชาติ ที่เ ป น ทาส เงื่ อ นไขเหลา นี้ ทํ า ให ช าวโรมั น แอบมี ภ ริ ย าน อ ยหรื อ
นางบําเรอมากมาย เพราะไมสามารถอยูกินกันอยางเปดเผยเนื่องจากไมอยากประพฤติผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขของการสมรสดังกลาว ซึ่งในความเปนจริงแลวในยุคโรมันชายมีภริยาไดเพียงคนเดียว
เทานั้น แตในชีวิตจริงของชาวโรมันผูชายกลับมีภริยานอยหรือนางบําเรอมากมาย 12
แตเดิมกฎหมายโรมันเคยมีการอนุญาตใหอยูกินกันแบบลับๆการอยูกินกันแบบลับๆ
เปนการที่ชายและหญิงมีความสัมพันธฉันชูสาวโดยซอนเรน โดยชายอาจตองการอยูรวมกับหญิงอยาง
ถาวร แตไมตองการทําผิดกฎหมายสมรสของโรมัน ดังนั้นจึงไมตองการใหหญิงมีฐานะในสังคมและไม
มีการรับรองตามกฎหมายในฐานะของภริยา แตเปนการยอมรับความเปนจริงในสังคมแทน แตตอมา
เมื่ออาณาจักรโรมันไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสต กฎหมายศาสนาคริสต ไดหามมิใหผูนับถือศาสนา
คริสตอยูกินกันแบบลับๆ โดยที่ไมไดทําพิธีสมรสตามที่ศาสนากําหนดไว แมวาจะมีการหามไวเชนนั้น
แลว แตก็ยังมีการอยูกินกันแบบลับๆ อยูจึงทําใหเกิดปญหาบุตรนอกสมรสในสังคมของชาวโรมัน
11
12

Ibid., p. 368.
Ibid., p. 354.

16
เกิดขึ้นมาก13 และในเรื่องความสามารถในการทําการสมรสของคูสมรส กฎหมายสิบสองโตะไดบัญญัติ
ไววา คูสมรสตองไมวิกลจริต รวมทั้งคูสมรสตองไมมีความสัมพันธกันทางสายโลหิต และมีอายุไมต่ํา
กวาที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้คูสมรสยังตองแสดงออกถึงความตองการที่จะสมรสดวยกันอยาง
เปดเผย โดยในกฎหมายสิบสองโตะ ในโตะที่หาไดบัญญัติไววา บรรดาหญิงทั้งหลายยอมตองอยูใน
อํานาจปกครองของชายคนใดคนหนึ่ง เวนแตจะเปนแมชี หรือหญิงที่รับใชศาสนา ซึ่งโดยปกติหญิงจะ
อยูภ ายใตอํานาจของชายที่เปนหัว หนาครอบครัว แตถาบิดายังไมเสียชีวิตจะยังอยูภ ายใตอํานาจ
ปกครองของบิดา ถาบิดาเสียชีวิตและทําการสมรสแลวจะอยูภายใตอํานาจของสามี
พิ ธี ส มรสของชาวโรมัน จะเป น ลั กษณะของการประกาศต อ สาธารณชนถึ ง ความ
ยินยอมเปนสามีภริยากัน 14ตอมาอาณาจักรโรมันไดรับอิทธิพลคําสอนของศาสนาคริสต กฎหมาย
ศาสนาคริสตไดกําหนดเกี่ยวกับพิธีสมรสไววา ใหผูที่นับถือศาสนาคริสตทําการสมรสตามแบบพิธีทาง
ศาสนา โดยกําหนดไววาคูสมรสจะตองแสดงความยินยอมที่จะเปนสามีภริยากันตอพระผูเปนเจาจึงจะ
เปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย เพราะการสมรสตามแบบพิธีดังกลาวนี้จะมีผลตอความเปนบิดา
มารดาและบุตร กลาวคือ การสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของบิดามารดานั้น จะเปนบอเกิดอํานาจ
ปกครองบุตรของผูเปนบิดา ดังนั้นการสมรสของบิดามารดาจะมีผลถึงสถานะของบุตรดวย อํานาจ
ปกครองของบิดาเปนเรื่องสําคัญมากของชาวโรมัน เด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่สมรสกันโดยสมบูรณจะ
มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมาย เพราะอํานาจปกครองของบิดาที่จะเกิดขึ้นกับบุตรนี้จะเกิดขึ้นก็แต
โดยเฉพาะกรณี ที่กฎหมายโรมันกําหนดไวเทานั้น โดยเด็กที่เกิดจากบิดามารดาที่ไดสมรสกันตาม
กฎหมาย จึงจะเรียกวาบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา 15
ดั ง นั้ น ถ า เด็ กไม ได เ กิด โดยชอบดว ยกฎหมาย คื อ บิด ามารดาไม ไ ดส มรสกั น ตาม
กฎหมาย เชนในกรณีของการอยูกินกันแบบลับๆ นั้นจะสงผลใหบุตรที่ถือกําเนิดมาเปนบุตรนอกสมรส
และเด็กที่เกิดนอกสมรสนั้นมิไดอยูใตอํานาจปกครองของบิดา ซึ่งจะมีผลในเรื่องสิทธิและหนาที่ใน
ระหวางบิดากับบุตรในทางกฎหมายดวย แตสําหรับมารดานั้นไมวากรณีใดก็ตาม บุตรก็จะเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของมารดาเสมอ สวนในเรื่องของทรัพยสินนั้น หญิงเมื่อทําการสมรสแลวทรัพยสิน
จะอยูในอํานาจการจัดการของผูเปนสามี16
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Ibid., p. 361.
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Ibid., p. 273.
15
Ibid., p. 263.
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Ibid., p. 563.

17
สวนการหยาตามกฎหมายโรมันนั้นไมอาจเกิดขึ้นไดโดยปราศจากเหตุฟองหยา 17
ดังนั้นการบอกเลิกฝายเดียวจะตองมีเหตุหยาที่เปนธรรมเสมอ กฎหมายจึงจะอนุญาตใหหยาได 18 หาก
การบอกเลิกการสมรสโดยปราศจากเหตุแลว กฎหมายจะมีบทลงโทษ โดยหากเปนฝายหญิงที่เปนฝาย
บอกเลิกการสมรสโดยปราศจากเหตุ ตองสูญเสียทรัพยสินที่มีอยูเดิมในขณะสมรส แตถาฝายชายเปน
ฝายบอกเลิกโดยปราศจากเหตุก็จะสูญเสียทรัพยสินของตนไปเปนจํานวนหนึ่งในสาม นอกจากนี้ฝายที่
ถูกบอกเลิกโดยปราศจากเหตุนั้นอาจถูกปรับสินไหมทดแทนเพราะเหตุนั้นดวยก็ยอมได 19
ดังนั้นคูสมรสที่จะเปนฝายบอกเลิกการสมรสนั้น มีภาระในการพิสูจนเหตุหยาตามที่
กฎหมายกําหนดไวดวยวาเพียงพอตอการฟองหยาหรือไม อยางไร สําหรับเหตุหยาตามที่กฎหมาย
โรมันไดรับรองนั้น มีทั้งกรณีที่คูสมรสฝายที่ถูกบอกเลิกมีความผิด และฝายที่ถูกบอกเลิกไมมีความผิด
ประกอบไปดวย 20
1. การกระทําชู กฎหมายโรมันไดวางหลักเกณฑไววา อนุญาตใหมีการหยาไดใน
กรณีภริยากระทําผิด เชน การแอบมีชูกับชายอื่น โดยกฎหมายโรมันไดวางหลักเกณฑไวถึงขนาดที่วา
แคสามีสงสัยวามีการกระทําชูกันเกิดขึ้นกับภริยาตน ก็เปนเหตุใหสามารถฟองหยาไดแลว แตสามีตอง
พิสูจนใหไดวาภริยาแอบมีชูกับชายอื่นจริง
2. ความไมสามารถในการใหกําเนิดบุตรได กฎหมายโรมันไดวางหลักวาใหคูสมรสไม
วาจะเปนฝายสามีหรือฝายภริยาฟองหยาได ในกรณีที่ฝายภริยาเปนหมันหรือไมสามารถใหกําเนิดบุตร
ได ในทางกลับกันฝายภริยาก็อาจฟองหยาฝายสามีไดหากปรากฎขอเท็จจริงวาภายหลัง 5 ป นับจาก
เวลาสมรส ถาฝายสามีเปนหมันหรือไมสามารถใหกําเนิดบุตรได อยางไรก็ตามความไมสามารถให
กําเนิดบุตรไดนั้นมักเปนเหตุผลที่ดีเพียงพอที่จะเปนขออางสําหรับการหยาโดยความยินยอม
3. ความประพฤติที่ไมเหมาะสมเกี่ย วกับคูสมรส กฎหมายโรมันไดว างหลักวา คู
สมรสอาจอ า งเป น เหตุ ฟอ งหย า ได ห ากวาคู ส มรสอีก ฝายหนึ่ง มีความประพฤติที่ ไม เหมาะสมหรื อ
ประพฤติตัวนาเสื่อมเสีย ซึ่งโดยปกติแลวฝายหญิงมักอางเปนเหตุหยา เชน การมีเพศสัมพันธที่ไม
เหมาะสมของฝายชาย การเฆี่ยนตีภริยาดวยความโกรธ สามีกระทําชูกับหญิงอื่นที่สมรสแลว เปนตน
ซึ่งการกระทําเหลานี้ลวนแตเปนเหตุฟองหยาไดทั้งสิ้น
17

Brenda M. Hoggett and David S. Pearl, The Family Law and Society Case
Material, 3rd ed. (London: Butterworths, 1991), p. 275.
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18
แตอยางไรก็ตาม แมวากฎหมายโรมันจะไดเปดโอกาสใหคูสมรสมีสิทธิในการฟอง
หย าไว แต การฟ องหย าฝ า ยเดี ยวโดยการอางความขัดแยงเล็กๆ น อยๆ ภายในครอบครัว หรือที่
เรียกวา “Incompatibility” นั้นเปนที่ยอมรับนอยมากในสังคมของชาวโรมัน แตถาคูสมรสมีความ
ประสงคที่จะหยาดวยกันทั้งสองฝายอาจใชลักษณะของการหยาโดยความยินยอมรวมกันทั้งสองฝายก็
ไดเชนกัน 21
2.1.1.5 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยพระเจาจัสติเนียน
ในยุ ค สมั ย ของพระเจา จั ส ติ เนี ย นที่ ไ ดป กครองอาณาจัก รโรมั น พระองค ท รงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นขณะหนึ่งใหมีหนาที่รวบรวมและจัดทํากฎหมายขึ้นใหม โดยมีลักษณะที่สามารถ
บังคับใชไดโดยทั่วไป การจัดทําและรวบรวมกฎหมายขึ้นในรูปของประมวลกฎหมายจัสติเนียน โดยมี
ชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “Corpus Juris Cilvilis” ซึ่งสงผลใหรูปแบบของกฎหมายโรมันในยุคนั้น
มีลักษณะเปนลายลักษณอักษรและสามารถยืดถือเพื่อนํามาใชเปนแบบอยางได สงผลใหกฎเกณฑที่มี
อยูเดิมที่มีลักษณะเปนจารีตประเพณีในยุคเกาหมดสิ้นความหมายลง โดยเฉพาะประเพณีการสมรส
ของชายหญิงที่แตเดิม ซึ่งมีเพียงรูปแบบการสมรสกันตอหนาธารกํานัลเทานั้น โดยมีลักษณะเปนเพียง
สัญลักษณที่ทําใหผูคนในสังคมไดรูถึงการใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยาของคูสมรสเทานั้น แตในสมัย
ของพระเจาจัสติเนียนรูปแบบพิธีการสมรสเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เปนทางการมากขึ้น
เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสตเพราะในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่
คริ ส ต ศาสนาถื อกํ า เนิ ดขึ้น มาและแผอิทธิ พลมายังอาณาจักรโรมัน ทําใหรูป แบบของการสมรสมี
ลักษณะที่เปนการประกอบพิธีทางศาสนาเกิดขึ้น โดยในประมวลกฎหมายจัสติเนียนบัญญัติวาการ
สมรสที่ชอบดวยกฎหมาย หมายถึง การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยการแสดงความยินยอมใน
การเปนสามีภริยาตอหนาผูนําศาสนาและเพื่อเปนการยอมรับการเปนสามีภริยายันตอองคพระผูเปน
เจานั้นเอง การกระทําในรูปแบบดังกลาวนั้นจึงจะเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายจั ส ติ เ นี ย น ชายจะมี ภ ริ ย าหรื อ หญิ ง อื่ น ที่ อ ยู ร ว มกั น โดยมิ ไ ด ส มรสพร อ มกั น หรื อ ใน
ขณะเดียวกันไมได หลักการหามนี้หมายถึงการหามสมรสซอนนั่นเอง ซึ่งหลักการนี้ถือเครงครัดมาก
และเปนหลักการของกฎหมายศาสนาคริสต 22
ประกอบกับรูปแบบของการหยาในสมัยนั้นก็ไดถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายจัส
ติเนียนเชนกัน โดยในสมัยพระเจาจัสติเนียนไดมีการยกเลิกการหยาโดยความยินยอมลง เนื่องจากการ
หยาโดยความยินยอมถูกนําไปใชในทางที่ผิด โดยในสมัยนั้นหญิงบางคนไดหยากับสามีของตนโดย
ความยินยอมของทั้งสองฝายและทําการสมรสใหมถึง 8 ครั้งภายในระยะเวลา 5 ป จึงทําใหพระเจาจัส
21
22

Ibid., p.564.
พระคริสตธรรมคัมภีร (กรุงเทพฯ: สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2514), หนา 41.

19
ติเนียนมองวาการสมรสที่เปนพระประสงคของพระเจา เหตุใดจึงสิ้นสุดลงอยางงายดายเชนนี้ จึงสงผล
ใหพระเจาจัสติเนียนทรงบัญญัติเหตุหยาเอาไวให โดยในประมวลกฎหมายจัสติเนียนไดระบุเงื่อนไขใน
การหยาขึ้นใหม ดังตอไปนี้ ยกเลิกการหยาโดยความยินยอมของทั้งสองฝายลง ใหเหลือเพียงการหยา
ที่ฝายหนึ่งฝายใดประพฤติผิดทําใหอีกฝายหนึ่งยกเปนเหตุหยา โดยปรากฎในประมวลกฎหมาย
จัสติเนียนโดยใหสิทธิทั้งสามีและภริยาในการหยาขาดจากการสมรสไดจะตองอาศัยขอเท็จจริงที่เปน
เงื่อนไขในกฎหมายดังตอไปนี้ 23
สิทธิของสามีในการขอหยาตองอาศัยขอเท็จจริง ดังนี้
1. ภริยาไดทราบถึงแผนการลับในการลมลางรัฐบาล แตไมบอกกลาวใหสามีทราบ
ถึงแผนการดังกลาว
2. ภริยามิสามารถใหกําเนิดบุตรไดภายในระยะเวลา 5 ปนับแตที่ไดสมรส และ
ภริยาไดกระทําการอันเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยา
3. ภริยากระทําชู
4. ภริยาไดอาบน้ํากับชายอื่น หรือไปงานเลี้ยง ละครสัตว โรงละคร และสถานที่อื่น
อันเปนการขัดตอความประสงคของสามี
5. ภริยาไดจากบานที่อยูรวมกันโดยมิไดรับอนุญาตจากสามี
สิทธิของภริยาในการขอหยากับสามีตองอาศัยขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 24
1. สามีมีสวนเกี่ยวของกับการกบฏ
2. สามีเปนหมันไมสามารถใหกําเนิดบุตรได ภายในระยะเวลา 5 ปนับแตไดทําการ
สมรส
3. สามีพยายามฆาภริยา หรือทราบวามีบุคคลอื่นมาปองรายภริยา แตไมเตือนให
ภริยาทราบถึงพฤติการณดังกลาว
4. สามี ไ ด ก ล า วหาว าภริย ากระทํ า ชู แต ต องแพ ค ดีเ พราะไมส ามารถพิ สูจ นก าร
กระทําชูของภริยาได
5. สามีอยูกับหญิงอื่นเปนประจํา โดยสามีดูแลหญิงอื่นในบานของภริยา ตอมาญาติ
ของฝายหญิงหรือบุคคลที่มีความนาเชื่อถือไดวากลาวตักเตือนแลว แตสามีปฏิเสธที่จะยุติพฤติกรรม
ดังกลาว
23
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ถึงแมพระเจาจัสติเนียนจะทรงนับถือศาสนาคริสต โดยไดทรงกําหนดโทษสําหรับผู
ที่หยากันโดยไรเหตุผลอันสมควร ทําใหประชาชนกลัวการลงโทษ เลยตัดสินใจเลือกที่จะไมสมรส และ
อยูกินกันฉันสามีภริยาโดยไมสมรสตามรูปแบบของศาสนา 25 แตอยางไรก็ตามการอยูกินกันแบบฉัน
สามีภริยาก็เปนที่ยอมรับในสังคมของจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นวาเปนการสมรส แตคูรักที่อยูกินกันฉัน
สามีภริยามีสถานะที่ต่ํากวาคูสมรสที่ไดทําการสมรสตามรูปแบบของศาสนา สวนในประเด็นเรื่องบุตร
ก็เชนกัน กลาวคือ บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ไมไดสมรสกันในรูปแบบของศาสนา ก็จะไมมีสถานะ
เปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดา 26 กฎหมายของจักรวรรดิโรมัน ที่วาดวยเรื่องเกี่ยวกับการสมรส
มีอิทธิ พลไปทั่ วดิ น แดนที่ อยู ภายใตการปกครองของจักรวรรดิโรมัน และประเทศตางๆก็ไดนํา ไป
ประยุกตใชกับกฎหมายภายในของตน โดยเฉพาะกฎหมายของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิค ที่นํา
หลักการหามสมรสซอนมาประยุกตใช และกลายเปนหลักการที่กฎหมายของประเทศตางๆทําไปใชใน
ประเทศตางๆแถบยุโรป 27
2.1.1.6 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของกฎหมายศาสนา
รูปแบบการสมรสของกฎหมายศาสนาเปนจุดเริ่มตนของแนวความคิดในการดําเนิน
ชีวิตคูรวมกันแบบผัวเดียวเมียเดียว อันเปนแนวคิดตามพระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาเดิม ใน
สวนของบทปฐมกาล ที่กลาวถึงการที่พระเจาไดทรงสรางมนุษยที่เปน ชายขึ้น มาบนโลกใบนี้กอน
ตอจากนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยที่เปนหญิงขึ้นมาจากกระดูกซี่โครงของมนุษยที่เปนชาย เพื่อให
มนุษยทั้งสองไดใชชีวิตเปนคูกัน ดังนั้นมนุษยที่เปนชายจะตองแสวงหากระดูกซี่โครงของตนที่ขาด
หายไปนั้น สงผลใหมนุษยที่เปน ชายตองคูกับมนุ ษยที่เปนหญิง และจะตองมีเพีย งคนเดียวเทากับ
จํานวนกระดูกของตนที่หายไปเทานั้น แนวคิดเรื่องผัวเดียวเมียเดียวจึงถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้
ภายใตอิทธิพลทางความเชื่อของกฎหมายศาสนา 28 และนับตั้งแตอาณาจักรโรมันไดเสื่อมอํานาจลง
และเขาสูยุคที่ศาสนาคริสตเริ่มแผขยายอิทธิพลครอบงําไปทั่วยุโรปซึ่งรวมถึงบริเตนใหญดวย ทํา
ใหศาสนจักรไดมีการรวบรวมหลักคําสอนกฎเกณฑและจารีตประเพณีตางๆ ของศาสนาคริสตมารวม
ไวในที่เดียวกันและจัดทําขึ้นเปนรูปแบบของกฎหมาย และตอมาจึงเรียกวา กฎหมายศาสนา หรือ
25
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กฎหมายแคนอน หรือบางตําราจะเรียกวา กฎหมายพระ โดยกฎหมายของศาสนานี้จะมีลักษณะของ
การบังคับใชกับผูที่นับถือศาสนาคริสต และอาณาจักรตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลจากการแผขยายของ
ศาสนจักร ทําใหกฎหมายศาสนาคริสตนี้กลายเปนกฎเกณฑที่คริสตศาสนิกชนในยุคนั้นจําตองถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัดเพราะถือเปนสวนหนึ่งของหลักคําสอนที่ชาวคริสตศาสนิกชนจําตองกระทําตาม
เพราะถือเปนพระประสงคขององคพระผูเปนเจาอันเปนกฎแหงความเชื่อหากผูใดไมปฏิบัติตาม ก็จะมี
ความเชื่อในเรื่องของความผิดบาปตอพระเจานั้นเอง โดยเฉพาะกฎหมายศาสนาคริสตเกี่ยวกับการ
สมรสนี้ซึ่งที่มาของกฎหมายฉบับนี้สวนหนึ่งมาจากกฎหมายโรมัน และอีกสวนหนึ่งมาจากกฎหมายยิว
ทําใหเปนที่ทราบกันดีอยูแลววาอิทธิพลของกฎหมายโรมันที่กลาวมาขางตนนั้นมีอยูในกฎหมายของ
ศาสนาคริสตและกฎหมายของศาสนาคริสตก็มีอิทธิพลตอกฎหมายสมรสของประเทศตางๆทั่วยุโรป
เปนตน แตศาสนาคริสตก็ไมเห็นดวยกับกฎหมายโรมันในบางประเด็นที่อนุญาตใหการหยาเกิดขึ้นได
งาย ซึ่งขัดกับหลักการของกฎหมายศาสนาอยางสิ้นเชิง 29 ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกลายเปน
ศาสนาที่มีบทบาทในทุกๆ เรื่อง ทั้งเรื่องการเมืองและการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ รวมถึง
การสมรส และเหตุฟองหยาดวย โดยหลักคําสอนของศาสนาคริสตไดถูกรวบรวมเปนกฎหมายศาสนา
ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดมีอิทธิพลตอรูปแบบของการสมรสเปนอยางมาก โดยเฉพาะการกําหนด
เงื่อนไขของการสมรสที่ตองมีลักษณะที่เปนไปตามหลักกฎหมายศาสนาเทานั้น กฎหมายของศาสนา
คริสตยอมรับหลักเกณฑของกฎหมายโรมันที่วา ในการสมรสคูสมรสตองยินยอมพรอมใจที่จะสมรส
และอายุที่จะแสดงความยินยอมไดคือ ชายตองมีอายุ 14 ป และหญิงอายุ 12 ป โดยคูสมรสจะตองมี
พิธีการที่ตองกระทํากันอยางเปดเผยในโบสถ โดยพระในศาสนาและการแสดงความยินยอมของชาย
และหญิงที่จะเปนสามีภริยากันนั้นก็ตองกระทําตอหนาพระที่ประกอบพิธีดวย 30 รวมถึงเงื่อนไขการ
สมรสอีกประการคือ หามสมรสในระหวางเครือญาติที่สืบสายโลหิต หลักเกณฑเหลานี้แมแตประเทศที่
ปฏิรูปศาสนาไปนับถือ ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ก็ยังมีการยอมรับหลักเกณฑดังกลาวใน
กฎหมายศาสนาคริสตนี้ดวย
แตกฎหมายของศาสนาคริสตบัญญัติเพิ่มเติมตอไปอีกวา การสมรสเปนพิธีการอัน
ศักดิ์สิทธิที่ทําใหคนสองคนมีรางกายและจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางไมอาจแยกออกจากกันได
อี ก เมื่ อ สมรสแล ว จะแยกจากกั น ไม ไ ด อี ก ศาสนาคริ ส ต ถื อ ว า สามี แ ละภริ ย าเป น เนื้ อ เดี ย วกั น
โดยเฉพาะเมื่อมีการสมรสแลว คูสามีภริยาก็ไมสามารถหยาขาดจากกันได ไมวาจะโดยการหยาโดย
ความสมัครใจหรือฟองหยา เพราะเนื่องจากหลักความเชื่อของศาสนาคริสตที่เชื่อวาการสมรสเปนพิธี
ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับอํานาจของพระผูเปนเจา มิใชเปนเพียงเรื่องของคนสองคนเทานั้น ดังนั้นการ
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สมรสถือเปนสายสัมพันธที่ไมอาจจะทําลายลงไปได คูสมรสจะตองเปนสามีภริยากันจนกวาฝายใดฝาย
หนึ่งจะตายจากกันไป กฎหมายศาสนาเชื่อวาการกระทําชูเปนเพียงเหตุที่คูสมรสใชอางเพื่อแยกกันอยู
เทานั้น และเปนการกระทําที่เปนความผิดบาปเทานั้น แตไมสามารถใชอางเปนเหตุฟองหยาได 31 ใน
เวลาต อมานั กปฏิรู ป ศาสนา อย าง มารติน ลูเธอร ที่ไมเห็น ดวยกับ แนวคําสอนและหลักการของ
กฎหมายบางประการของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิค โดยเห็นวาการสมรสเปนเพียงเรื่องทาง
แพง ดังนั้นจึงไดนําเอาการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาสูกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสมรส นั้นคือกฎหมาย
พระของนิกายโปรเตสแตนท ที่ปฏิเสธความผูกพันแบบเด็ดขาดของการสมรสที่จะหยาขาดจากกันมิได
เลย 32
ในอดีตที่กฎหมายของศาสนาคริสตไมอนุญาตใหคูสมรสหยาขาดจากกันไดนั้น แตถึง
อยางไรก็ตามแมคูสมรสจะไมสามารถหยาขาดจากกันได แตกฎหมายของศาสนาคริสตก็ไดใหทางออก
ของการสิ้นสุดการสมรสโดยวิธีอื่นที่ไมใชการหยา วิธีนั้นก็คือ การสมรสที่ตกเปนโมฆะ ทําใหกฎหมาย
ที่วาดวยความเปนโมฆะของการสมรส กลายมาเปนทางออกของการสิ้นสุดความสัมพันธในการสมรส
ทั้งนี้เนื่องจากประเทศตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสตจะมีการหามคูสมรสหยาขาดจากความ
เปนสามีภริยาเมื่อไดมีการสมรสแลว เชน ประเทศอังกฤษมีกฎหมายหามมิใหมีการหยา จนกระทั่งใน
ถึงป ค.ศ.1857 จึงมีกฎหมายออกมาอนุญาตใหทําการหยาได 33 ประเทศไอรแลนดกอนป ค.ศ.1997
ศาลไอริชไมมีอํานาจพิพากษาใหคูสมรสหยาขาดจากกัน 34 เนื่องจากตามหลักศาสนาคริสตถือวาการ
สมรสเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนหนาที่ที่มนุษยไดรับพระบัญชาจากพระเจาในการใหกําเนิดบุตรเพื่อสืบทอด
เผาพันธุมนุษย การสมรสจึงเปนอมตะ และมนุษยไมมีอํานาจที่จะทําใหการสมรสสิ้นสุดลง 35ความเปน
โมฆะของการสมรสจึงเปนวิธีเดียวในทางกฎหมายที่จะทําใหหลุดพนจากความสัมพันธที่ปราศจาก
ความรักอีกตอไปแลว ตัวอยางเชน ในกรณีของพระเจาเฮนรี่ที่ 8 ก็ยังทรงขอใหศาลพิพากษาวาการ
อภิเษกสมรสระหวางพระองคกับพระนางแคทรีนเปนโมฆะ โดยทรงอางวาพระนางแคทรีนทรงเคย
เปนชายาของเจาชายอาเธอรพระเชษฐามากอน แตแทจริงแลวทรงตองการพนจากสถานภาพการ
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สมรส เพื่อที่จะไดทรงอภิเษกสมรสใหม เปนตน 36 อิทธิพลของกฎหมายศาสนาในเรื่องหามหยานั้นมี
อยูทั่วไปในยุโรปสมัยกอน ดวยเหตุนี้จึงปรากฎมีหลักกฎหมายวาดวยความเปนโมฆะของการสมรสอยู
ในกฎหมายทุกระบบ จนกระทั่งเมื่อมีกฎหมายวาดวยการหยาออกมาใชบังคับ ทําใหคูสมรสหันมาใช
การหยาแทนการฟองขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะมากขึ้นจนความเปนโมฆะของการ
สมรสไดลดความสําคัญลงเปนอยางมาก 37 แตตอมาภายหลังชวงปลายศตวรรษที่ 15 มีการฟนฟูศิลปะ
วิทยาการ และปฏิรูปศาสนา จึงไดเกิดแนวคิดเชิงเสรีนิยมขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลตอศาสนาคริสตเปนอยาง
มาก และทําใหกฎหมายของศาสนาคริสตมีแนวคิดที่เปลี่ยนไป คือ มีการยินยอมใหการสมรสสามารถ
ทําการหยาได
2.1.2 วิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส
ในยุคกลางที่ถือไดวาเปนยุคที่มีความเจริญรุงเรื่องของศาสนจักรถึงจุดขีดสุด ศาสนจักรเปน
สถาบันที่มีอํานาจในการตอรองในเรื่องทางการเมืองและการปกครองของรัฐตางๆในยุโรปรวมไปถึง
การครอบงําทางดานการเมืองที่นําไปสูการบัญญัติกฎหมายรวมกันระหวางศาสนจักรและจักรวรรดิ
กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ศาสนจักรมีสวนในการปกครองรัฐทางออม โดยอาศัยหลักคําสอนและความเชื่อ
ที่ศาสนจักรที่พยายามเผยแพรออกไปและแทรกซึมอยูในรูปแบบของกฎหมายความเชื่อ ที่เกิดจากการ
สรางความศรัทธาใหแกผูนําของรัฐนั้นๆ เมื่อผูนําของรัฐตางๆเหลานั้นเกิดความเชื่อและศรัทธาในคํา
สอนของศาสนาแลว ก็จะนํามาซึ่งรูปแบบการปกครองที่ยึดหลักเกณฑของศาสนาที่มาจากความเชื่อ
ของชนชั้ น ปกครองมาเป น ส ว นประกอบสําคัญ ในการบั ญ ญัติกฎหมายขึ้น เพื่อใชในการปกครอง
ประเทศ สิ่งเหลานี้ผูวิจัยมองวาถือเปนสิ่งที่ดีและควรปฏิบัติ เพราะเปนการนําหลักธรรมและคําสั่ง
สอนของศาสนามาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชั้นปกครองและราษฎรใหเปนหนึ่งเดียวนั้น ทําให
บานเมืองสงบรมเย็นและเปนสุข เชนเดียวกับการนําหลักทศพิธราชธรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธ
ที่ พระมหากษั ตริ ย ควรนํ า มายึ ดถื อปฏิบัติในการปกครองประชาราษฎร แตในความเป น จริ งแล ว
แนวคิดที่เกิดขึ้นจากหลักคําสอนของกฎหมายศาสนาในบางประเด็นก็มีความเครงครัดมากจนเกิน
ความพอดี ไมสามารถยืดหยุนไดและเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามกฎเกณฑเหลานั้น
นํามาซึ่งความรูสึกที่อึดอัด และฝนใจที่จะกระทําของชนชั้นที่อยูภายใตการปกครอง ความคิดที่วาตน
ถูกบังคับใหกระทํา อันเปนสิ่งที่ไมไดเกิดจากศรัทธาที่แทจริงที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดความพยายามที่จะ
หลี กเลี่ย งที่จะปฏิ บัติตามกฎเกณฑที่บังคับจิตใจเหลานั้น จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จ ะปฏิรูปมีความ
36
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เปนไปไดมากยิ่งขึ้น แรงตอตานศาสนาและตอตานความเชื่อที่ถูกบังคับใหเกิดความศรัทธาอยางไม
สมัครใจที่สั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน จนในที่สุด ทําใหเกิดชวงระยะเวลาของการฟนฟูศิลปะ
วิทยาการ และการปฏิรูปศาสนาเกิดขึ้น สิ่งเหลานั้นทําใหเกิดรูปแบบของกฎหมายสมรสในยุคใหมโดย
มีการรวบรวมกฎเกณฑตางๆ ของกฎหมายโรมัน และกฎหมายศาสนาเทาที่มีความจําเปนไวใน
รูปแบบของประมวลกฎหมายแพง เพื่อที่จะผอนปรนหลักปฏิบัติตามแนวคิดของกฎหมายศาสนาที่มี
ความเครงครัดจนเกินความพอดี จนในที่สุดรูปแบบของการรางกฎหมายเพื่อบังคับใชเองภายในรัฐ
ของผูนํารัฐที่ไมอยูภายใตอิทธิพลของศาสนาจึงถือบังเกิดขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบของการสมรส ที่มี
เงื่อนไขของการที่คนสองคนจะทําการสมรสกันไดจะตองเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐเปนผูกําหนด โดยแยก
ตางหากจากหลักเกณฑของศาสนา รวมไปถึงการควบคุมสมาชิกในครอบครัว ที่รัฐพยายามเขามา
จัดการสิ่งตางๆ เหลานี้เอง โดยมีความตองการที่จะแยกออกจากรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไข
ของศาสนาที่มีมาแตเดิม โดยรัฐมีความประสงคที่จะจัดระเบียบประชากรของตนในเรื่องของการสมรส
และการจัดรูปแบบของสถาบันครอบครัวใหเปนไปตามแนวทางที่รัฐกําหนดดวยตัวของรัฐเอง โดย
เปนการคานอํานาจกันระหวางศาสนจักรกับการเขามาครอบงําการเมืองและการปกครองของรัฐ ทํา
ใหในเวลาตอมากระบวนการนี้ก็ไดพัฒนามาเปนแบบอยางใหแกประเทศตางๆ มากมายในการยึดถือ
และปฏิบัติตาม ดังเชนประมวลกฎหมายแพงของฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน
โดยขอเริ่มจากการนําเสนอแนวคิดของการจัดระเบียบการสมรสดวยการสรางรูปแบบการ
สมรสที่เปนไปตามเงื่อนไขของรัฐตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส จากนั้นจึงเปนประมวลกฎหมาย
แพงของเยอรมันตามลําดับ ดังนี้
2.1.2.1 รูปแบบการสมรสของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส
ในตนศตวรรษที่ 19 ประเทศฝรั่งเศสไดแบงกฎหมายที่ใชออกเปนสองสวน โดยแบง
ออกเป น ตอนเหนื อซึ่งครอบคลุ มพื้น ที่ส องในสามของประเทศ กฎหมายของชนชาติเยอรมัน และ
กฎหมายโรมันที่ไดนํามาใชปนกันจนกลายเปนจารีตประเพณีของฝรั่งเศสไปในที่สุด และอีกสวนหนึ่ง
คือตอนใตของฝรั่งเศสไดเอากฎหมายโรมันมาบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตทั้งตอนเหนือและ
ตอนใต เ รื่ องที่ เ กี่ ย วข องกั บ การสมรสและครอบครัว จะอยูในอํา นาจของศาสนาโดยมีการนําหลั ก
กฎหมายศาสนาเขามาใช ความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวของระบบกฎหมายที่ใชอยูในสมัยนั้นทําใหเปน
สาเหตุที่จักรพรรดินโปเลียนทรงมีพระประสงคจะรวบรวมกฎหมายขึ้นมาใหม เพื่อที่จะทําใหประเทศ
ฝรั่งเศสมีระบบกฎหมายที่อยูในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด และเปนการแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวของยุคจักรวรรดินโปเลียน ดังนั้น จักรพรรดินโปเลียนจึงทรงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ขึ้นมา ในวันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ.1800 โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาที่ในการรางประมวล
กฎหมายแพงขึ้ น จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และมีการประกาศใชประมวลแพงฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 21
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มีนาคม ค.ศ.180438 โดยประมวลกฎหมายแพงฉบับดังกลาวไดรับคําชื่นชมวาเปนประมวลกฎหมายที่
กาวหนาและทันสมัยที่สุดในศตวรรษที่ 19 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายฆราวาส และเปนประมวลกฎหมายที่
ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงรักษาหลักคําสอนของศาสนาไดเปนอยางดี และ
สิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีรูปแบบของการจัดทําที่มีความเปนประชาธิปไตยเปนอยางมาก39
โดยที่สําคัญไปกวานั้น คือ ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสดังกลาวฉบับนี้ ไดมีการ
เพิ่มเติมรูปแบบของการสมรสขึ้นมาใหม อีกรูปแบบหนึ่ง จากเดิมที่รูปแบบของการสมรสจะตองมีการ
ประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถและตองกระทําตอหนาพระของศาสนาคริสตเทานั้นจึงจะเปนการ
สมรสที่ชอบดวยกฎหมาย แตประมวลกฎหมายแพงฉบับนี้ไดเพิ่มเติมรูปแบบที่จะทําใหการสมรส
ชอบดวยกฎหมายขึ้นมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรูปแบบ นั้นก็คือ รูปแบบของการที่คูสมรสจะตองจดทะเบียน
กันตอหนาพนักงานเจาหนาที่ของรัฐดวย จึงจะถือวาเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายตามประมวล
กฎหมายแพงฝรั่งเศสฉบับนี้ 40
และรู ป แบบของการจดทะเบีย นสมรสภายใต ป ระมวลแพง ฝรั่ ง เศสนี้ มีก าร
ประกาศใชเปนครั้งแรกในประมวลกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งแตเดิมนั้นสําหรับประเทศฝรั่งเศสในชวงยุค
กลางแลวก็มีลักษณะที่ไมแตกตางอะไรกับประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรปที่ตองตกอยูภายใตการครอบงํา
ของศาสนจักรที่กฎหมายศาสนามีสวนในการควบคุมวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยกฎหมาย
ของฝรั่งเศสแตเดิมนั้น ถือวาการสมรสเปนสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนเรื่องที่อยูภายใตอํานาจของฝายศาสน
จักร โดยอยูในการควบคุมของศาลฝายโบสถ 41นอกเหนืออํานาจของรัฐหรือฝายบานเมือง จนกระทั่ง
ยุคที่มีการปฏิวัติฝรั่งเศส จึงไดมีแนวคิดที่จะแยกการสมรสออกจากอํานาจของศาสนจักร เพราะในยุค
นั้นรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสป ค.ศ.1791 มาตรา 7 ไดบัญญัติวา “กฎหมายถือวาการสมรสเปนเพียงสัญญา
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ทางแพงอยางหนึ่ง” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการตอบโตทางจิตวิทยาของจักรวรรดิและตองการคานอํานาจ
ในการจัดระเบียบรูปแบบของการสมรสตางหากจากอํานาจของศาสนจักร 42
ผูรางประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสถือวาการสมรสเปนสถาบันพื้นฐาน ที่รัฐควรจะมี
สว นในการเขามาควบคุมดูแล ประกอบกับมี การบัน ทึกทางทะเบียนสมรสที่ไดกระทําพิธีตอหนา
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐดวยเทานั้น จึงจะถือวาชอบดวยกฎหมาย หลักการนี้ไมถือวาเปนการลด
บทบาทของศาสนจั กรลง เพีย งแตเปนการเพิ่มบทบาทของรั ฐขึ้นมาอีกบทบาทหนึ่งเทานั้น โดยที่
บทบาทการสมรสตามพิ ธี กรรมของศาสนา และคงรู ป แบบการสมรสของกฎหมายศาสนาที่ เป น
จุดเริ่มตนของแนวความคิดในการดําเนิน ชีวิตคูแบบผัว เดีย วเมียเดียวยังคงไวดังเชนเดิม โดยเพิ่ม
บทบาทหนาที่ ใหรัฐเขามามีสวนในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเทานั้น และได
วางหลักเกณฑขึ้นมาก็เพื่อใหบุคคลมีสิทธิที่จะเลือกรูปแบบของการสมรสวาจะประกอบพิธีกรรมตาม
ศาสนาอยางเดียว หรือตองการบันทึกทางทะเบียนภายใตเงื่อนไขของรัฐดวย หรือเลือกเอาอยางใด
อยางหนึ่งก็สามารถเลือกที่จะกระทําได และถาหากคูรักเลือกที่จะสมรสกันภายใตรูปแบบของศาสนา
พิธีอยางเดียว โดยไมบันทึกภายใตเงื่อนไขของรัฐ จะเปนการสมรสที่สมบูรณตามหลักศาสนาเทานั้น
เพราะการประกอบพิธีสมรสทางศาสนานั้นจะไมมีผลในทางกฎหมายนั้นเอง โดยที่การสมรสนั้นจะไม
มีผลสมบูรณตามกฎหมายจนกวาคูรักนั้น จะไดบันทึกทางทะเบียนตามรูปแบบของรัฐ 43 อยางไรก็ตาม
ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวากฎหมายแพงฝรั่งเศสแยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ โดยแยกตางหาก
จากเรื่องสิทธิและหนาที่ของความเปนบิดามารดาและบุตรที่จะตองมีสถานะของความเปนบิดาและ
มารดาในภายภาคหนา และเรื่องมรดกออกจากกันเปนสวนๆ และไมเปนการเชื่อมกันกับความเปน
บิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการที่กฎหมายแยกเรื่อง
ออกจากกันเปนสัดสวน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูก
แยกหนาที่ออกจากกันอยางสิ้นเชิง ผูวิจัยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงฝรั่งเศสในลักษณะนี้วา ระบบ
กฎหมายสมรส
จึงขอสรุปประเด็นนี้ไดวา ตามที่ไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ประมวลกฎหมายแพง
ฝรั่งเศส ที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ.1804 ในสมัยของจักรพรรดินโปเลียน แมบทบัญญัติ
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ในสวนที่วาดวยการสมรสจะยังคงรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลจากกฎหมายศาสนาอยูเชนเดิม โดยเฉพาะ
ระบบการดําเนินชีวิตคูแบบผัวเดียวเมียเดียว ที่ไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายศาสนา โดยมีเพียงสิ่ง
ที่เพิ่มเติมเขามา ถาหากคูสมรสจะสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามรูปแบบของการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐดวย จึงจะมีผลสมบูรณในทางกฎหมายดวย ดังนั้นแมการสมรสจะไดปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขในการประกอบพิธีทางศาสนาแลว แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาการสมรสนั้นขัดกับ
เงื่อนไขของกฎหมายสมรสของรัฐ การสมรสนั้นก็จะไมมีผลใดๆในทางกฎหมายของรัฐเทานั้น แตการ
สมรสนั้นยังคงมีผลสมบูรณตามหลักของศาสนา เฉกเชนเดียวกับประเทศเยอรมัน หลังจากที่ฝรั่งเศส
ไดมีการรวมรวมกฎเกณฑตางๆ ของกฎหมายศาสนา และนํามาซึ่งการปฏิรูประบบกฎหมายภายใน
ของประเทศจนกลายมาเปน ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ทําใหตอมาประเทศเยอรมัน ซึ่งเปน
ประเทศที่ มีร ะบบกฎหมายลายลั ก ษณ อั กษรเหมื อนอย างเชน ประเทศฝรั่งเศส มี การพัฒ นาและ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของตนในลําดับตอมาเชนกัน
2.1.2.2 รูปแบบการสมรสของประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน
โดยแนวคิดของเยอรมันเริ่มจากการที่จักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค เริ่มตั่งแต
พระเจาชาลมาญ ในป ค.ศ.800 ไดขึ้นครองราชยที่กรุงโรมของอิตาลี และเปนผูตั้งอาณาจักรโรมันอัน
ศักดิ์สิทธิ์แหงชนชาติเยอรมันขึ้น พระองคทรงถือวาพระองคเปนผูสืบราชสมบัติตอจากจักรพรรดิโรมัน
และสืบสายโลหิตจากกษัตริยโรมัน และพระองคจะเปนผูที่ทําใหอาณาจักรโรมันกลับมารุงเรืองอีกครั้ง
จึงเปนเรื่องธรรมดาที่จักรพรรดิเยอรมันจะตองคิดวา เปนการสมควรที่จะตองไปเอากฎหมายโรมัน
กลับมาใชในอาณาจักรของพระองค อีกทั้งกฎหมายโรมันยังมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
สภาพเศรษฐกิจในสมัยนั้น ยิ่งกวากฎหมายของชนชาติเยอรมันเองเสียอีก การรับเอากฎหมายโรมันมา
ใช กั บ ชนชาติ เ ยอรมั น จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ย งไม ไ ด 44 และส ง ผลให ตั้ ง แต ค ริ ส ต ศ ตวรรษที่ 12-15
มหาวิทยาลัยตางๆ ของเยอรมันไดมีการรับเอากฎหมายโรมันมาสอนในมหาวิทยาลัยอยางเปน
รูปธรรม โดยนํามาสอนพรอมกับกฎหมายศาสนา เนื่องจากมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมายโรมันจะมีการ
สอดแทรกดวยหลักกฎหมายศาสนาดวย เพราะสวนหนึ่งของกฎหมายโรมันเปนที่มาของกฎหมาย
ศาสนาดวย จึงทําใหเปนการเรียนรูที่ควบคูกันไป ตอมากฎหมายศาสนาเริ่มมีอิทธิพลตอเยอรมันมาก
ขึ้น และในที่สุดกฎหมายศาสนา ก็กลายมาเปนกฎหมายของเยอรมัน เยอรมันไดรับเอากฎหมายโรมัน
มาใชในหลายเรื่องดวยกัน อาทิ นิติกรรม ละเมิด สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และไดรับเอา
กฎหมายศาสนามาใชกับเรื่องความสัมพันธของครอบครัว รวมถึงหลักเกณฑของการสมรสดวย 45 ซึ่ง
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ในขณะนั้นรูปแบบของการสมรสตามกฎหมายของเยอรมันยังคงยึดถือรูปแบบการสมรสที่เปนการ
ประกอบพิธี กรรมทางศาสนา โดยจะกระทําที่โบสถ และกระทําพิธีตอหนาพระของศาสนาคริส ต
เชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ไดรับอิทธิพลของกฎหมายศาสนา รวมไปถึงหลักกฎหมายอีกหลาย
ประการที่กฎหมายโรมันและกฎหมายศาสนาที่กลาวมาขางตนก็ไดถูกนํามาใชปะปนกับกฎหมายที่
บังคับใชอยูในปจจุบันของเยอรมันในขณะนั้นดวยดวย 46
ตอมาในชวงศตวรรษที่ 18 เยอรมันเกิดความคิดที่จะบัญ ญัติกฎหมายในรูป
ประมวลกฎหมายแทนกฎหมายที่ใชบังคับอยู ซึ่งมีลักษณะที่ไมทันสมัยประกอบกับการใชภาษามี
ลักษณะที่เขาใจยาก ทําใหนักกฎหมายเยอรมันในสมัยนั้นไดพยายามศึกษาถึงประมวลกฎหมายแพง
ของฝรั่งเศส และศึกษาแนวคิดเริ่มตนของการรางประมวลกฎหมายแพงของฝรั่งเศส ประกอบกับใน
ชวงเวลานั้นเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับเยอรมัน ทําใหชนชาติเยอรมันในขณะนั้นเกิดความเปน
อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น ในชาติ และต องการจะเอาชนะฝรั่งเศสในทุกด าน โดยเฉพาะดานศิล ปะและ
วิทยาการสมัยใหม 47 ทําใหเยอรมันมีความปรารถนาที่จะมีประมวลกฎหมายแพงเปนของเยอรมันเอง
และต อ งดี ก ว า ประมวลแพ งของฝรั่ ง เศส 48 จนในที่สุ ดได มีก ารประกาศใช ป ระมวลกฎหมายแพ ง
เยอรมัน ในป ค.ศ.1896 โดยมีผลบังคับในวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.1900 ประมวลกฎหมายแพง
เยอรมันถูกบัญญัติขึ้นในรูปของหลักการที่มีเหตุผลตามสภาพสังคมที่เปนอยู ของศตวรรษที่ 19 และ
ใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่กําลังดําเนินตอไป และที่สําคัญ
อยางยิ่งในดานกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันครอบครัว โดยเยอรมันใหความสําคัญกับเรื่องนี้
เปนอยางมากเนื่องจากเปนกฎหมายพื้นฐานของการจัดตั้งสถาบันครอบครัวที่เปนรากฐานของการ
พัฒนาคุณภาพประชากรที่เยอรมันใหความสําคัญเปนลําดับหนึ่ง ประมวลกฎหมายแพงเยอรมันจึง
บัญญัติใหการสมรสตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และการประกอบพิธีทางศาสนาจะมีขึ้นหลังจาก
ที่มีการจดทะเบียนตอนายทะเบีย นแลว จะเห็น ไดวารูป แบบของการสมรสตามประมวลแพงของ
เยอรมั น จะมี ทั้ง รู ป แบบพิ ธี การทางศาสนา และรูป แบบการสมรสตามเงื่ อนไขของรัฐ ที่ตอ งจด
ทะเบียนเชนกัน และการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของเยอรมันก็คือการสมรสที่จดทะเบียนตอนาย
ทะเบียนเชนเดียวกับประมวลแพงฝรั่งเศสนั้นเอง จึงสงผลใหรูปแบบของการสมรสของเยอรมัน มี
ลักษณะเปน 2 รูปแบบ ที่แยกจากกันอยางเห็นไดชัดเชนกัน คือ รูปแบบการสมรสตามพิธีการของ
ศาสนา และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐที่ตองจดทะเบียนตอนายทะเบียนนั้นเอง
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พื้น ฐานของแนวคิ ดในการรางประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน นั้น สามารถนํามา
วิเคราะหถึงสาเหตุที่เยอรมันมีรูปแบบการสมรสในลักษณะดังกลาว ไดวา ประมวลกฎหมายแพง
เยอรมัน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสมีความเหมือนกันตรงที่ ประมวลกฎหมายทั้งสองประเทศ
ไดบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบของการสมรสไวในตัวบทกฎหมายเปนพิเศษ คือตองมีการจดทะเบียนตอ
เจาหนาที่ของรัฐ จึงจะถือวาเปนการสมรสชอบดวยกฎหมาย โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ใหศาสนาเปน
ผูกําหนดถึงความชอบดวยกฎหมายของการสมรส โดยเปนการโอนสิทธิในการกําหนดความชอบธรรม
ของการสมรสใหกับรัฐ เพื่อรัฐจะไดเขามามีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบการสมรสของประชาชน
ถึงแมวาประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส จะมีความเหมือนกันใน
รูปแบบของการสมรสดังที่กลาวมาขางตน แตหลักการและเหตุผลในการเกิดขึ้นของรูปแบบการสมรส
ดังกลาวนั้นมีหลักการและเหตุผลที่แตกตางกัน กลาวคือ ในชวงศตวรรษที่ 19 กฎหมายของเยอรมัน
ในสวนที่เกี่ยวกับการสมรสและการหยายังไมมีความเปนเอกภาพ เนื่องจากเยอรมันไดถูกแบงออกเปน
เยอรมันฝายตะวันตกและฝายตะวันออก ยังไมมีการรวมประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสและการ
หยาในแตละรัฐจึงมีความแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวาประชากรสวนใหญในรัฐนั้นนับถือศาสนาคริสต
นิกายโรมั นคาทอลิ ก หรื อนิกายโปรเตสแตนส 49 และตอมาจึ งไดมีการรางประมวลกฎหมายแพง
เยอรมันขึ้นและไดถูกประกาศใชเมื่อป ค.ศ.1896 โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 มกราคม ค.ศ.
1900 และในป ค.ศ.1900 ซึ่งเปนชวงที่พรรคนาซีเรืองอํานาจ และเยอรมันกําลังจะกาวเขาสูสงคราม
ทําใหรัฐบาลเผด็จการนาซีของเยอรมันในขณะนั้นตองการจัดระเบียบประชากรเอง โดยเฉพาะในการ
กําหนดรูปแบบการสมรสของประชากรที่ถือเปนเรื่องพื้นฐานที่รัฐสมควรที่จะเขามาดูแลและควบคุม
เอง โดยที่คูสมรสจะตองมาจดทะเบีย นกับรัฐเทานั้น จึงจะเปนการสมรสที่ช อบดวยกฎหมายของ
เยอรมัน แตอยางไรก็ตามรัฐบาลของพรรคนาซีในขณะนั้นก็ไมไดทําการลมลางรูปแบบของการสมรส
ตามพิธี กรรมของศาสนาแตอย างใด ดังนั้น ถาหากคูสมรสไดทําการสมรสในรูปแบบพิธีกรรมของ
ศาสนาการสมรสก็มีผลสมบูรณ เพียงแตตองจดทะเบียนตอเจาหนาที่รัฐดวย จึงจะถือวาเปนการสมรส
ที่ชอบดวยกฎหมาย
แตหลักการและเหตุผลในการเกิดขึ้นของรูปแบบการสมรสโดยรัฐของฝรั่งเศสนั้นมี
ความแตกต า งกั บ เยอรมั น กล า วคื อ ประมวลกฎหมายแพง ฝรั่ งเศสเริ่ มขึ้น จากพระราชดํ าริ ของ
จักรพรรดิ น โปเลี ย น ที่ ทรงต อ งการใหกฎหมายของฝรั่งเศสมีความเปน อั น หนึ่งอั น เดีย วกัน ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสมีความมั่นคงและเขมแข็ง จึงทรงตั้งกรรมการปฏิรูปกฎหมายขึ้นมาทําการ
รางประมวลกฎหมายขึ้น จึงกลายเปนประมวลกฎหมายแพงและประกาศใชบังคับทั่วประเทศเมื่อวันที่
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21 มีนาคม ค.ศ.180450 โดยเฉพาะในเรื่องรูปแบบการสมรสที่รัฐตองเขามาควบคุม โดยการแยกการ
สมรสออกจากอํานาจของศาสนจักรนั้น เริ่มมีแนวคิดตั้งแตยุคปฏิวัติฝรั่งเศส โดยรัฐธรรมนูญป ค.ศ.
1791 ไดบัญญัติไววา “กฎหมายถือวาการสมรสเปนเพียงสัญญาทางแพงอยางหนึ่ง” 51 ซึ่งเปนการ
แยกอํานาจของการจัดการในเรื่องรูปแบบการสมรสออกจากอํานาจของศาสนจักรอยางสิ้นเชิง แตถึง
อยางไรก็ตามการสมรสในรูปแบบของศาสนาก็ยังคงมีอยูเชนเดิม กลาวคือ ประมวลแพงฝรั่งเศสไมได
ไปลมลางรูปแบบของการสมรสของศาสนจักรแตอยางใด คูสมรสสามารถสมรสกันตามรูปแบบของ
ศาสนาไดและมีผลสมบูรณอยางเดิม แตถาจะใหการสมรสชอบดวยกฎหมายดวยก็ตองจดทะเบียน
ตามหลักของประมวลแพงฝรั่งเศสดวย 52 แตอยางไรก็ตามก็ยังพบวา ประมวลกฎหมายแพงของทั้ง
สองประเทศก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ ระบบกฎหมายแพงเยอรมันนั้นมีการวางรูปแบบของตัวบท
กฎหมายที่แตกตางจากประมวลแพงฝรั่งเศส โดยเฉพาะการวางรูปแบบของกฎหมายในลักษณะของ
การสร า งสถานะครอบครั วที่ มีความสอดคลองกัน ที่จะพบไดเฉพาะในประมวลแพงของเยอรมัน
เทานั้น โดยการวางลักษณะของกฎหมายเรื่องการสมรส และความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและ
หนาที่ในความเปนบิดามารดาและบุตรไวในบรรพเดียวกันเลย ดังนั้นจึงมีผลตอความหมายของคําวา
การสมรสที่ตองผูกพันและเชื่อมโยงกับความเปนสถาบันครอบครัว ที่จะใหความหมายถึงการที่ชาย
และหญิงที่มีความสมัครใจที่จะใชชีวิตคูรวมกันในฐานะของความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการ
มีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และยังผลไปตอการมีสิทธิและหนาที่ตอความ
เปนบิดามารดาและบุตรตอไปดวย การสมรสในความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะที่
เกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระชายกับมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยา
ของบุคคลทั้งสองจะนํามาซึ่งความเปนบิดาและมารดาอันเปนวัตถุประสงคที่แทจริงของการรากฐาน
กฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป โดยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงเยอรมันในลักษณะนี้วา ระบบ
กฎหมายครอบครัว ซึ่งมีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสที่ใชระบบกฎหมายสมรส
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ดังนั้ นจะเห็ น ไดว า แมป ระมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส และประมวลกฎหมายแพ ง
เยอรมั น จะมี ค วามคล า ยคลึ ง กั น ในส ว นของรู ป แบบของการสมรสที่ คู ส มรสต อ งจดทะเบี ย นต อ
เจาหนาที่ของรัฐจึงจะเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และไมไดเปนการลมลางรูปแบบของการ
สมรสตามพิธีการของศาสนาแตอยางใด เพราะการสมรสตามพิธีการของศาสนายังมีผล และเปนการ
สมรสที่ส มบูร ณดังเดิมเชนกัน แตสิ่งที่แตกตางกันคือ ที่มาของหลักการและเหตุผลในการบัญญั ติ
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รูปแบบการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงของทั้งสองประเทศเทานั้น แตก็ยังมีสิ่งที่ตางกันปรากฎให
เห็น คือ การวางรูปแบบของกฎหมายของทั้งสองประเทศนั้นเอง

2.2 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของประเทศไทย
ตอมาจะไดกลาวถึงวิวัฒนาการของแนวคิดในการรับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันของไทย
วามีที่มาอยางไร โดยจะเริ่มตนสําหรับกฎหมายสมรสของไทยในชวงแรกนี้ ที่ปรากฎอยูในรูปแบบของ
จารีตประเพณีที่ใหความสําคัญตอเพศหญิง หรือสังคมแบบมาตาธิปไตย อันเนื่องมาจากคานิยมในการ
สมรสที่สามีจะมาอาศัยอยูรวมกับครอบครัวของภริยา ประกอบกับขอเท็จจริงที่ปรากฎวามีการยกยอง
ใหฝายชายเปนหัวหนาครอบครัว แตฝายหญิงมีบทบาทมากกวาในการบริหารและจัดการครอบครัว 53
เพศหญิงจึงไดชื่อวาเปนพื้นฐานของสังคมไทยและมีสวนสําคัญในการสรางสรรคสังคมไทยเสมอมา
ลักษณะเชน นี้ เ ป น ลั กษณะที่ เ ปน โครงสรางพื้น ฐานของสังคมไทย ซึ่งเปน ลักษณะดั้งเดิมที่สุด แต
ลักษณะของโครงสรางพื้นฐานที่กลาวมานี้ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อชนชาติไทยไดเริ่มสัมผัส
กับวัฒนธรรมอินเดียที่เขามาในชวงหลัง 54
นับ แตส มั ย กรุ งศรีอยุ ธ ยาเปนตน มา สภาพของสังคมในยุคนี้ไดรับ อิทธิพลของวัฒ นธรรม
อินเดีย อันเปนวัฒนธรรมของสังคมที่ใหความสําคัญตอเพศพอมากกวาเพศแม กลาวคือ มีรูปแบบ
สังคมแบบปตาธิปไตย สงผลใหสภาพของหญิงไทยมีลักษณะที่ตองเปลี่ยนแปลงรูป แบบในสภาพ
ครอบครัวไปอยางเห็นไดชัด กลายเปนผูชายเปนใหญในครอบครัว สามีมีอํานาจในการควบคุมภริยา
และจํากัดบทบาทของผูหญิงใหลดลง 55
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คัมภีรพระธรรมศาสตร บางตําราเรียกวา นวธรรมศาสตรหรือ มนูธรรมศาสตร เปนคัมภีร
กฎหมายเกาของอินเดีย ที่มีทัศนคติเชิงลบตอเพศหญิง เชนคําสั่งสอนทั้งหลายที่ใหพึงระวังสตรีเอาไว
วา “นักดนตรีเวนดีดซอมหาวันก็ลืมเลือน นักแมนธนูเวนฝกซอมเจ็ดวันก็ไมแมนยํา ภริยาที่ดีจากไป
เดือนเดียวก็เปนอื่น นักเรียนเวนการเรียนกึ่งเดือนก็เลือนวิชา”56 หรือ คําสอนใหระวังสตรีที่วา “ไฟ
หญิง คนโงเขลา งูพิษ ราชสกุล ทั้งหมดนี้ควรพยายามหลีกเลี่ยง เพราะอาจคราชีวิตไดโดยพลัน”57
สําหรับคัมภีรพระธรรมศาสตรนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติมอญที่
นับถือพระพุทธศาสนา และตอมากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดนํามาเปนกฎหมายสูงสุด และเปน
ตนแบบของการรางกฎหมายทั้งปวง คลายๆ จะเปนรัฐธรรมนูญของไทยในสมัยนั้น โดยในสมัยนั้น
เรียกวา “พระธรรมศาสตร” มีหลักการที่ยึดถือวาพระธรรมศาสตรเปนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์อันมิอาจ
แกไขเพิ่มเติมหรือเพิกถอนได เปนหลักความจริงของธรรมชาติ แนวคิดเชนนี้เปนไปในลักษณะแนวคิด
ธรรมนิยมของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ตามแนวคิดของทางตะวันตก58
นับแตนั้นมา พระธรรมศาสตรก็ถือเปนกฎหมายสูงสุดและเปนตนแบบของกฎหมายทั้งปวง
ของไทย โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะผัวเมีย ที่ผูวิจัยจะกลาวอยางละเอียดในหัวขอถัดไป วากฎหมาย
ลักษณะผัวเมียนั้นมีที่มาอยางไร ประกอบกับรูปแบบของการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียมีที่มา
อยางไร จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กอนที่ประเทศไทยจะไดรับกฎหมายและแนวคิดสมัยใหม
จากชาติตะวันตกเขามาปรับปรุงกฎหมายที่มีอยูใหทันสมัยยิ่งขึ้น ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย
เหมือนประเทศแถบตะวันตก โดยกอนอื่นผูวิจัยขอเริ่มตนอธิบายจากวิวัฒนาการของแนวคิดตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย จากนั้นผูวิจัยจะอธิบายเหตุผลที่นําไปสูแนวคิดในการจัดทําประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ในสวนของการรูปแบบสมรส และการจัดตั้งสถาบันครอบครัว ดังนี้
2.2.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสกอนมีการจดทะเบียนสมรส
2.2.1.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสตามกฎหมายมังรายศาสตร
“มังรายศาสตร”59 เปนกฎหมายที่เกาแกที่สุดของอาณาจักรลานนา พัฒนาขึ้นมาจาก
ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมทองถิ่น ศาสนาและจารีตประเพณีของอาณาจักรลานนา ที่สั่งสม
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กันมาจนเปนสิ่งที่สะทอนถึงวิถีชีวิตของชนลานนาเปนอยางดี รวบรวมโดยพอขุนเม็งราย กษัตริยที่
ปกครองอาณาจักรลานนาในขณะนั้น ในเรื่องเกี่ยวกับการสมรสนั้น มังรายศาสตรไดกําหนดรูปแบบ
ของการสมรสไวโดยเปนอธิบายถึงความสัมพันธระหวางผัวเมียที่ใชหลักการของพระพุทธศาสนามา
เปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณาสถานะของการอยูกินรวมกัน ซึ่งในเรื่องนี้ เนื้อหาของมังราย
ศาสตรไดบัญญัติไวเพื่อใหเปนหลักแกผูพิพากษาที่ทําหนาที่ตัดสินคดีความ ในกรณีที่จะมีการพิจารณา
วา ชายหญิ งคูนี้มีฐานะเปน สามีภริยากันหรือไมประการใด กลาวคือ หากพิจารณาตามหลักพุทธ
ศาสนาของวัฒนธรรมลานนา ความสัมพันธของการเริ่มตนเปนสามีภริยา แบงไดเปน 2 ประเภท 60
กลาวคือ
1) อิจฉาตัณหา คือ สิ่งที่ทําใหมนุษยชายและหญิงรวมทั้งสัตวโลกวนเวียน
อยูในวัฏสงสาร หรือเรียกวาการเวียนวายตายเกิด มนุษยและสัตวจะมีความอิจฉาริษยา หึงหวง โมโห
โกรธา กิเลสและตัณหา เกิดขึ้นเปนของธรรมดา ตัวอยางเชน เมื่อชายและหญิงทะเลาะกัน อันเกิด
จากสาเหตุของความอิจฉาหึงหวง ตางฝายตางไมยอมซึ่งกันและกัน โกรธแคนกัน แตเหลานี้เปนเรื่องที่
เกิดขึ้นไดในระหวางผัวเมีย อีกไมนานก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิม เพราะอยางไรก็คงเปนผัวเมียกัน
อยูไมสามารถขาดจากกัน ดังโบราณที่ไดเปรียบเปรยไววา เหมือนวานรกินลูกไมในปา ไมควรไปถือสา
มัน มันกินแลวมันก็จากไป 61 เพราะฉะนั้นก็เปรียบไดกับมนุษยทุกคนที่มีอิจฉาตัณหารัก โลภ โกรธ
หลง ติดตัวมากันทุกคน 62 เวนแตผูที่เขาสูนิพพานเทานั้นที่จะพนจากอิจฉาตัณหานี้ได
อิจฉาตัณหาแบงเปน 2 ประเภทคือ63
(1) บุพภาคตัณหา คือ จิตใจชายหญิงที่รักใครกัน เปนการพึงพอใจซึ่ง
กันและกันตั้งแตแรกพบ กามเทพแผลงศร หรือ บุพเพสันนิวาส
เกี่ยวกับเรื่องการสมรสนั้น ไมปรากฎหลักฐานในศิลาจารึก แตปรากฎในกฎหมายของพระเจามังราย
หรือที่เรียกวา มังรายศาสตร โดยตั้งชื่อตามผูที่รวบรวมกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชในการ
ปกครองอาณาจั กรล า นนา ซึ่ งเกิดขึ้น และเจริญ รุงเรื่องพรอมๆ กับ อาณาจักรสุโขทัย ; ร.แลงกาต ,
ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1-4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
2526), หนา 89.
60
พิธิชัย ไชยแสงสุขกุล, กฎหมายครอบครัว: เปรียบเทียบกฎหมายมังรายศาสตรกับ
กฎหมายตราสามดวง (รายงานการวิจัย เสนอตอคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528),
หนา 21.
61
เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; ธรรมศาสตรราชกือนา ฉบับวัดหัวชวง ใบลานที่ 32 หนา 21
62
เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; หัตถกัมมวินิจฉัย ฉบับวัดศรีโคมดํา ใบลานที่ 30 หนา 31-32
63
เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; หัตถกัมมวินิจฉัย ฉบับวัดศรีโคมดํา ใบลานที่ 32 หนา 34
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(2) อัปปริภาคตัณหา คือ ชายหญิงไดใหของกันและกัน ถูกเนื้อตองตัว
กัน และได กราบไหวฟาดินและแสดงเคารพกันและกัน ปฏิญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์วานับแตนี้พวกเขาทั้ง
สองจะรักและดูแลซึ่งกันและกันตราบเทาที่ชีวิตที่เหลืออยู ประเพณีเชนนี้จะมีลักษณะคลายประเพณี
ไหวฟาดินของชาวจีน
2) อาลัย ตัณหา คือ ความผูกพัน ตอกัน เมื่อชายหญิงอยูดวยกัน ยอมมี
ความรักในลูกและเมียเปนอาลัย เปนความรักและความผูกพันที่เหมือนกับเชือกที่ผูกไว หากแตสามี
ภริยาคูนั้นไมมีลูก ก็อาลัยรักในทรัพยสินเงินทองของตนเหมือนเปนลูกนั้นเอง
ดังนั้น การจะเปนผัวเมียกันนั้นตองเปนไปอยางธรรมชาติที่สุด ไมไดเปนการทําไป
เพราะความเสแสรงแกลงหลอก แตการเปนผัวเมียกันนั้นเริ่มจาก มนุษยทุกคนที่มีจิตใจ อายุอยูในวัย
ที่พรอมจะเปนผูใหญ ประกอบกับมีความพรอมทั้งทางรางกายและจิตใจ การผูกพันเปนผัวเมียกันใน
สังคมลานนานั้น มีทัศนคติตั้งอยูบนพื้นฐานของศาสนา โดยความเชื่อของชาวลานนาถือวา มนุษยชาย
หญิงยอมเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร จึงมีความรูสึก รัก โลภ โกรธ หลง อยางเชนมนุษยชาย
หญิ งก็จ ะเจอรั กแรกพบ ที่ เ รีย กว า บุพภาคตัณหา มีการใหของกัน จับ เนื้อตองตัว กันและกัน จน
ปฏิญาณตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจะใชชีวิตอยูรวมกันที่เรียกวา อัปปริภาคตัณหา การผูกพันมีเยื่อใยตอกัน
เปนเสมือนเชือกที่ผูกมัดจิตใจตอชีวิตและเลือดเนื้อ รวมไปถึงทรัพยสินเรียกวา อาลัยตัณหา และเมื่อ
ชายหญิงอยูกินหลับนอนดวยกันอยางเปดเผยตอสาธารณชน ก็จะถือวาชายหญิงคูนี้มีฐานะเปนผัวเมีย
กันอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรมของสังคม 64
2.2.1.2 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงสุโขทัย
ตามประวัติศาสตรของประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มไดตั้งเปนกลุมเปนกอนและตั้ง
เปนประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ซึ่งในสมัยนั้นยังไมเรียกวาประเทศไทยคงเปนการรวบรวมชนชาติ
ตั้งเปนอิสระ มีกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สวนประวัติกฎหมายของกรุงสุโขทัยนั้นเทาที่ไดพบ มีแคศิลา
จารึกในแทนศิลาซึ่งตอมาเรียกกันวา “ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง” เทาที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว
มีปรากฎในศิลาจารึกหลักที่ 1 ดานหนา จารึกไววา
“พอกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย แมกูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง”
“กูพี่นองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูหญิงโสง” 65
จากขอความบนศิลาจารึกดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนรวมทั้งกษัตริย ไดมี
ระบบการปกครองในลั กษณะที่ เป น ครอบครัว แบบงายๆ รวมถึงระบบครอบครัวของกษัตริย ซึ่ง
64

เรื่องเดียวกัน, หนา 25-26.
พระยานิติศาสตรไพศาลย, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2500), หนา 35-36.
65

35
ความสัมพันธระหวางครอบครัวที่ไมแตกตางจากประชาชนเทาใดนัก จะเห็นไดจากขอความในศิลา
จารึก ที่มิไดใชคําราชาศัพทเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา และความสัมพันธระหวางครอบครัวหนักไป
ในทางความสั ม พั น ธ ร ะหว า งพ อ แม พี่ น อ ง ส ว นความสั ม พั น ธ ข องความเป น ผั ว เมี ย 66 ไม มี
ความสัมพันธทางสังคมเทาใดนัก ดังจะเห็นไดจากขอความในศิลาจารึกไมไดระบุถึงสถานะของเมียไว
แตอยางใด ประกอบกับขอความในศิลาจารึกของบทตอมา จารึกไววา
“กูไปทบาน ทเมือง ไดชางไดงวง ไดปวไดนาง ไดเงือนไดทอง กูเอามาเวนแกพอ
67
กู”
จากข อ ความในศิ ล าจารึ ก ดั ง กล า ว จะเห็ น ได ว า ในสมั ย สุ โ ขทั ย พ อ เป น ใหญ ใ น
ครอบครัว ลูกไปหาอะไรมาได ไมวาทรัพยสินหรือเงินทอง หรือแมแตไพรหรือทาส จะตองนํามาใหพอ
ผัวเมียจึงไมมีบทบาทในสังคมในสมัยนั้น และเมื่อตรวจศิลาจารึกหลักดังกลาว ใหครบถวน ไมพบ
ขอความที่เกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบของการสมรสและสถานะของการเปนผัวเมียกันเลย มีแตเมื่อ
ผัวตายทรัพยมรดกตกแกลูก ดังจะเห็นไดจากขอความในศิลาจารึกบทตอไปนี้
“พอกูตาย ยังพี่กู กูพร่ําบําเรอแกพี่กู ดังพร่ําบําเรอแดพอกู พี่กูตายจึงไดเมืองแกกู
68
ทั้งกลม”
จากขอความในศิลาจารึกบทดังกลาว แสดงใหเห็นวาการขาดจากการสมรสของผัว
เมีย ไมมีการแบงทรัพยสินระหวางผัวเมีย ทรัพยมรดกก็จะตกทอดแกบุตรของเจามรดก และบุตรคน
โตก็จะเปนผูปกครองทรัพยนั้นตอไป ดังจะเห็นไดจากเมื่อพี่ของพอขุนรามคําแหงตาย ทรัพยและเมือง
ตกเปนมรดกแกพอขุนรามคําแหง ดังนั้น จากขอความในศิลาจารึกดังกลาว ทําใหทราบไดวาไมมี
หลักฐานปรากฎใหเห็นถึง รูปแบบการสมรส ความสัมพันธของผัวเมียและการขาดจากการสมรสใน
สมัยสุโขทัย รวมทั้งไมไดกลาวถึงรูปแบบของการอยูรวมกันฉันสามีภริยาวามีลักษณะอยางใด รวมทั้ง
การแบงทรัพยสินระหวางผัวเมีย ประกอบกับสตรีหรือเมียในสมัยนั้นไมไดรับรองสถานะของการใช
ชีวิตคูรวมกับชายผูเปนสามี ทําใหไมมีบทบาทในครอบครัวหรือในสังคม ทุกอยางลวนแลวแตอยูใต
การปกครองของผูเปนบิดา สวนในเรื่องกฎหมายลักษณะมรดกนั้นโดยทั่วไป มรดก คือทรัพยสินที่ตก
ทอดแกทายาท ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมีขอความที่กลาวถึงในเรื่องการสืบทอดมรดก ดังนี้
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คําวาผัวเมีย เปนคําสามัญที่ใชกันทั่วไปที่ใชเรียกกันระหวางคูสมรส และมีการใชคํา
ดังกลาวในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรดวย
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พระยานิติศาสตรไพศาลย, เรื่องเดิม, หนา 39.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 39.

36
“ไพรฟาหนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมหายตายกวา เยาเรือนพอเชื้อ เสื้อคํามัน ชางขอลูก เมียเยีย
ขาว ไพรฟาขาไทย ปาหมากปาพลู พอเชื้อมันไวแกลุกมันสิ้น”69
จากขอความในศิลาจารึกจะพบวา ผูที่อาจมีทรัพยมรดกไดแก ทุกผูคนในอาณาจักร
สุโขทัย ไมวาจะเปนราษฎรธรรมดา หรือเปนลูกเจาลูกขุนก็ตามทรัพยมรดก ไดแก บานเรือนเสื้อคํา 70
ฉางข า วบริ ว าร ป า หมาก ป า พลู จึ ง เห็ น ได ว า ทรั พ ย ม รดกของผู ที่ ถึ ง แก ค วามตายได แ ก ทั้ ง
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ถาหากจะมองการแบงทรัพยสินออกเปนประเภทตามกฎหมาย
ปจจุบัน แตตามความเปนจริงกฎหมายไทยสมัยกอน มีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย
ไทยแบงทรัพยสินออกเปน วิญญาณกทรัพย (ทรัพยมีวิญญาณ) และอวิญญาณกทรัพย (ทรัพยไมมี
วิญญาณ) ผูมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกตามกฎหมายพอขุนรามคําแหง ไดแก บรรดาลูกๆ ของผูตาย
เทานั้น ถาหากจะเทียบกับกฎหมายของพระเจามังราย ผูมีสิทธิไดรับมรดกของผูตาย นอกจากบรรดา
ลูกๆที่เปนทั้งลูกเมียหลวง ลูกเมียนอย และขาหญิงชาย เมียของผูตายซึ่งอาจเปนเมียหลวงหรือเมีย
นอยก็ได ถาผัวและเมียหลวงตาย เมียหลวงไมมีลูก เมียนอยก็ไมมีลูก ใหมรดกตกไดแก เมียนอย และ
ญาติของเมียนอย และตามกฎหมายตรา 3 ดวง ถาผูตายมีนาตั้งแต 400 ไร ตองแบงทรัพยมรดก
ออกเปน 4 ภาค 1. ภาคหลวง 2. ภาคบิดามารดา 3. ภาคภริยา 4. ภาคญาติ
ให ทรั พย มรดกของผู ต าย ตกไดแ กค นจํ า นวนมาก เมื่อ เปรี ย บเที ย บกัน ระหว า ง
กฎหมายมรดกของพอขุนรามคําแหง กฎหมายของพระเจามังราย และพระอัยการลักษณะมรดก ของ
กฎหมายตรา 3 ดวง จะเห็นไดวากฎหมายลักษณะมรดกของพอขุนรามคําแหง แบงทรัพยมรดกใหแก
ลูกๆ เทานั้น ยอมทําใหผูไดรับทรัพยมรดกยอมมีทุนทรัพย เพียงพอในการประกอบทํากิจการตางๆ
หนาจะสอดคลองกับกฎหมายปจจุบัน ซึ่งถาเจามรดกมีลูกยอมตัดทายาทในลําดับถัดไป
2.2.1.3 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงศรีอยุธยา
ในสมั ย ที่ ก รุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาเป น ราชธานี แ ละได รั บ อิ ท ธิ พ ลในการปกครองระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยเปนดังสมมติเทพ จากแนวคําสอนของศาสนาพราหมณ ฮินดู โดยไดรับ
อิทธิพลทางความคิดจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดีย โดยกรุงศรีอยุธยาไดรับมาจากชนชาติ
มอญอีกทอดหนึ่ง ในเรื่องการบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสนั้น ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีศรี
บรมจักรพรรดิ (พระเจาอูทอง) ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกาถึง 2 คราว คือ ใน
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หลวงรองศยามานนท, ประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการสงเสริมหนังสือตาม
แนวพระราชดําริ, 2527), หนา 126 อางถึงใน กําธร กําประเสริฐ และสุเมท จานประดับ,
ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก LW 103 (The Thai Legal History and
Major Legal System) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552), หนา 11.
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เสื้อคํา หมายถึง เสื้อที่ปกดวยดิ้นทองคํา
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ปพุทธศักราช 1904 (จุลศักราช 723) วาดวยการผิดเมีย และในพุทธศักราช 1905 (จุลศักราช 724)
ไดมีการออกพระราชบัญญัติเพิ่มเติมวาดวยการแบงปนสินบริคณหระหวางสามีและภริยา เมื่อจะหยา
ขาดจากกัน 71 รวมอยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย และถือวาเปนกฎหมายครอบครัวฉบับแรกของไทย
กฎหมายลักษณะผัวเมียที่บัญญัติขึ้นในสมัยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง) เมื่อพุทธศักราช 1904
(จุลศักราช 723) สาเหตุที่จะไดตราพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายนี้ขึ้นเพราะเหตุเปนคดีวา
“ขุนไกรนารายณและแมนางเกิดสมรสกัน และทําบริคณหใหกัน
วาเดิมแมนางเกิดมีขาหญิงชายชางมา โคกระบือ แกวแหวนเงินทองผาผอน
แพรพรรณ สรรพทรัพยสิ่งของทั้งปวงเปนเงิน 8 ชั่ง สวนสินเดิมขางขุนไกร
นารายณเอาไปเลนเบี้ยเสีย สวนสินเดิมแมนางเกิดแตงไปคาเมืองนอกเสีย
ยังแตสินสมรส และเขาจะหยากัน ดังนี้ควรตัดสินประการใด พระสุภาวดี
ศรีมลหาตุราชขอเรียนพระราชปรนนิบัติ”72
หลังจากนั้นจึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับนี้ขนมา และมีลักษณะเปน
กฎหมายที่ยึดหลักจารีตประเพณีและหลักความเชื่อทางศาสนาเพื่อทําใหเกิดความเหมาะสมที่จะ
นํามาปรับใชกับสถาบันครอบครัวของสมัยกรุงศรีอยุธยาไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นกฎหมายลักษณะ
ผัวเมียยังมีแทรกอยูในกฎหมายลักษณะตางๆ ที่พอจะรวบรวมไดดังตอไปนี้ 73
1. กฎหมายลักษณะมรดก เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 3, 5, 9, 10, 11,
34 และบทที่ 43
2. กฎหมายลักษณะกูยืม เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 1, 2, 6, 12(4),
13(5), 16(8), 17(9), 18(10) และบทที่ 19(11)
3. กฎหมายลักษณะลักพา เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 2, 1 และบทที่ 8
4. กฎหมายลักษณะวิวาทดาตี เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 37
5. กฎหมายลักษณะโจร เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 11, 59 และบทที่
149
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พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, เรื่องเดิม, หนา 23.
72
องคการคาของคุรุสภา, “ความตอนตนของพระอัยการลักษณะผัวเมีย,” ใน กฎหมายตรา
สามดวง เลม 5 (พระนคร: โรงพิมพคุรุสภา, 2515), หนา 205.
73
พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, เรื่องเดิม, หนา 5.
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6. กฎหมายลักษณะรับฟอง เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 21, 25(4) และ
บทที่ 47
7. กฎหมายลักษณะพยานเรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 6(4), 31(29),
74(20) และบทที่ 91(1)
8. กฎหมายลักษณะทาส เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 6(4), 31(29),
74(20) และบทที่ 91(1)
9. กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ เรื่องที่เกี่ยวกับผัวเมียแทรกอยูในบทที่ 5, 13, 18
และบทที่ 124(109)
จากบทบัญญัติกฎหมายที่กลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาลักษณะของกฎหมายใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาที่ไดรับอิทธิพลจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดียและในเรื่องที่เกี่ยวกับความ
เปนผัวความเปนเมียกันนั้นก็จะถูกสอดแทรกอยูในพระอัยการลักษณะตางๆจึงเห็นไดวากฎหมาย
ลักษณะผัว เมียนั้นไมไดมีลักษณะเชน เดียวประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดว ย
ครอบครัวตามที่เขาใจกันในปจจุบัน เพราะไมไดมีการรวบรวมเอาไวในฉบับเดียวกันรวมถึงไมมีการจัด
หมวดหมูของกฎหมายวาดวยเรื่องตางๆ ไวอยางเปนระบบ โดยในเรื่องรูปแบบของการสมรสนั้น ไมได
มีรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส แตถือเอาการอยูรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย เปนที่ยอมรับ
ของสั งคมว า เป น การสมรสที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย วิ ธีที่ จ ะเปน สามีภ ริ ย ากัน ในสมั ย นั้ น จะต อ งมี
หลักเกณฑ 2 ประการ คือ ประการแรก ชายหญิงตองหลับนอนดวยกันโดยมีเจตนาทั้ง 2 ฝายวาจะ
เปนผัวเมียกัน ประการที่สอง คือ บิดามารดาของฝายหญิงไดยอมยกหญิงใหเปนภริยาชายโดยหญิง
นั้นยินยอมดวย 74 นอกจากนี้กฎหมายยังยอมรับวาการมีภริยาหลายคนเปนสิ่งที่ถูกตอง เพียงแตมี
ฐานะตางกัน คือ ภริยาที่บิดามารดาหญิงยกใหแตงงานและหญิงมีฐานะทางสังคมที่ดีโดยจะมีฐานะ
เปนเมียกลางเมือง หรือเมียหลวง แตถาชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภริยา มีฐานะรองจากเมียหลวง
เรียกวาเมียกลางนอกหรือเมียนอย แตถาชายไดชวยใหหญิงไดพนจากทุกขยาก แลวเลี้ยงดูเปนภริยา
เรียกวาเมียกลางทาษีหรือทาสภริยา การเปนเมียกลางนอกหรือเมียนอยนั้น มีขอสังเกตคือ ตองเปน
เมียที่ชายไดมาโดยมีขอตกลงวาจะใหเปนรองเมียหลวง หรือถาชายไปมาหาสูหญิงที่มาขออาศัย หญิง
ที่ชายประกันไว และเกิดบุตรดวยกันแลว กฎหมายถือวาหญิงนั้นเปนเมียนอยดวย แตขอที่สําคัญคือ
ตองมีลูกดวยกันจึงจะถือวาเปนเมียนอย ดังนั้นเมียกลางนอกหรือเมียนอยจะมีมากกวาหนึ่งคนก็ได
ดังที่ปรากฎอยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย มาตรา 85 ความวา “ฝูงไพรฟาขาคนทั้งหลายหาขั้นหมาก
มิได รักใครกัน อยูกินดวยกันเปลาๆ พอแมพี่นองแหงหญิงรู มิไดรองฟองวากลาว แลมันปลูกเรือน
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หลวงพิศลยสารนิติ, กฎหมายลักษณะผัวเมียกับลักษณะมรฤกโดยยอ (พระนคร: ม.ป.ท.,
2456), หนา 6.
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บานตางเรือนแฝงอยูกินดวยกันโดยฉันผัวเมีย หาบุตรมิไดก็ดี หญิงสิทธิเปนเมียชาย ถาแลผูใดมิได
ปลูกเรือนอยูมิไดทําเลี้ยงกันโดยฉันผัวฉันเมีย ทานวามิไดเปนเมียสิทธิแกชายเลย” และมาตรา 86
ความวา “ฝายทหารฝายพลเรือน ไพรฟาทั้งปวง เขาสมรสดวยกัน หาขันหมากมิได พอแมหญิงรูหรือ
มิไดรูก็ดี แลมันปลูกเรือนอยูดวยกันก็ดี ยังมิทันไดปลูกก็ดี แลมันเลี้ยงดูอยูกินดวยกันโดยฉันผัวเมีย
แลเกิดลูกหญิงแลลูกชายสายสืบดังนั้น ทานวาเกิดลูกเปนขันหมากแลว หญิงเปนเมียสิทธิแกชาย”75
ดวยเหตุที่การสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดใหมีแบบพิธีที่จะตองไปจดทะเบียนสมรส
และอนุญาตใหมีภริยาไดหลายคน โดยภริยาทุกคนเปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย บุตรที่เกิดมาทุกคน
จึงเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 76
แตมีขอสังเกตในเรื่องความเกี่ยวพันระหวางการสมรสกับเรื่องบุตรวา เมื่อการสมรส
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมตองมีการจดทะเบียนสมรส แตมีวิธีการที่กฎหมายถือวาอยางไรเปนการสมรส
ที่ชอบดวยกฎหมายแลว และเมื่อคํานึงถึงหลักกฎหมายของประเทศตางๆที่กําหนดใหตองมีรูปแบบ
การสมรสที่เปนพิธีการทางศาสนาเปนหลักจึงจะเรียกวาเปนการสมรสที่ชอบ แตถาภริยาแอบมีชูกับ
ชายอื่น หรือกลาวอีกในนัยหนึ่งคือไมมีการสมรสตามหลักเกณฑที่กลาวมาขางตน บุตรที่เกิดจากการ
กระทําเชนนี้ของชายและหญิงจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม กฎหมายครอบครัวของไทยที่
ใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงรัชกาลที่ 7 แหงกรุงรัตนโกสินทร ยึดถือหลักในการแกไขปญหานี้
อยางไร ในประเด็นนี้ผูวิจัยคนพบวา กฎหมายใหความสําคัญกับชีวิตของเด็กที่เกิดมามากกวาที่จะนํา
เรื่องการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมมาเปนหลักเพื่อที่จะจํากัดสิทธิของเด็ก ในเรื่องนี้กฎหมาย
ของไทยเปดกวางกวากฎหมายตางประเทศ 77
ดังจะเห็นไดจากการที่กฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดบัญญัติไวใน มาตรา 84 และ
มาตรา 86 78 รวมทั้งมีตัวอยางที่เห็นไดชัดคือในกรณีของมาตรา 20 ซึ่งบัญญัติวา
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พิจารณาปฤชามาตย (สุหราย วัชราภัย), คําอธิบายกฎหมายลักษณะผัวเมีย (พระนคร:
โรงพิมพพิศาลบรรณนิติ์, 2461), หนา 130.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 131.
77
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช, “สังคมสมัยอยุธยา” ในประวัติศาสตรและการเมือง
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 89.
78
กฎหมายลักษณะผัวเมีย ฉบับพระเจาลูกเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์
มาตรา 84 บัญญัติวา “ถาทั้งสองรอบสมรักดวยกัน มิไดสูขอมีขันหมากเปนคํานับ แลพอแม
หญิงมิรู ตอมีทองลูกจึงรู ถาชายนั้นชั่วชาติทรพล พอแมหญิงมิใหก็ตามใจพอแมหญิง ถาพอแมหญิง
นั้นตาย ถาชายหญิงสมัครอยูดวยกัน เกิดลูกชายหญิงทานวาลูกนั้นเปนขันหมาก หญิงทําชูไซรทานให
ไหมชายชูนั้น ใหแกชายทรพลซึ่งเปนผัวนั้น”
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“หญิงมีสามีเกิดบุตรดวยกันและตอมาหญิงนั้นหนีผัวไปในสถานที่
ใกลไกลก็ดี และหญิงนั้นไปมีผัวใหม เกิดบุตรก็ดีหามีบุตรก็ดี ใหปรับไหม
ชายหญิงโดยพระราชกฤษฎีกา ถาหญิงนั้นอยูดวยผัวเกา ยังหาบุตรมิได แล
หนีผัวไปมีผัวอื่น เกิดบุตรแตหนึ่งคนสองคน ใหไหมชายหญิงโดยประถมผิด
เมีย ถาหญิงมีบุตรดวยผัวใหมตั้งแตสามคนขึ้นไป จะปรับไหมเอากับชาย
หญิงนั้นมิได ถาผัวเกาสูขอมีขันหมากก็ดีชวยไถไดมาก็ดี แลหญิงนั้นเก็บเอา
ทรัพยสิ่งของแหงชายผัวเกาไปดวยก็ดี ใหหญิงนั้น สงสินสอด ขัดหมาก แล
สินไถ แลทรัพยสิ่งของซึ่งเก็บเอาไปนั้นจงถวน แตตัวหญิงนั้นใหเปนสิทธิแก
ผัวใหม”
โดยความหมายของบทบัญญัติมาตรานี้ สาระสําคัญประการแรกก็คือหญิงนั้นมีชู
กฎหมายจึงใหชายชูและภริยาจายคาปรับไหมใหแกสามี แตถาภริยามีบุตรกับชายชู หนึ่งถึงสองคน
กฎหมายใหปรับไหมขั้นตนแกภริยา ซึ่งเปนโทษที่ต่ําลงมา แตถาภริยามีบุตรกับชูตั้งแตสามคนขึ้นไป
กฎหมายไมไหปรับไหมแกภริยาและชายชู ทั้งกฎหมายยังรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกภริยา
และชายชูใหเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายดวย เพียงแตใหหญิงคืนทรัพยสินที่เปนของสามีคืนแก
สามีเทานั้น
ดังนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บุตรจึงกลายเปนปจจัยสําคัญในการรับรองสถานะใน
การสมรส แมในกรณีที่การสมรสนั้นเปนการกระทําที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ประเด็นนี้พิจารณา
ในบทบัญญัตินี้หมายความวา แมสามีจะเปนคนเลวทรามเพียงใดก็ตาม จนพอแมของหญิงไม
ยอมยกลูกสาวใหเพื่อสมรสดวยหากแตตอมาทั้งคูลักลอบไดเสียกัน จนมีบุตรขึ้นมา บุตรจะกลายมา
เปนคนที่คอยกําหนดสถานะของชายหญิงที่เปนบิดาและมารดาของบุตรนั้น ใหมีสถานะของความเปน
สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายทันที
มาตรา 86 บัญญัติวา “ฝายทหารฝายพลเรือนไพรฟาทั้งปวง เขาสมรสดวยกัน หาขันหมาก
มิได พอแมหญิงรู มิไดรูก็ดี แลมันปลูกเรือนอยูกินดวยกันก็ดี ยังมิทันไดปลูกก็ดี แลมันเลี้ยงดูอยู
ดวยกันฉันผัวเมีย แลเกิดลูกหญิงลูกชายสายสืบดังนั้น ทานวา เกิดลูกเปนขันหมากแลว หญิงเปนเมีย
สิทธิแกชาย แมนหญิงทําชูสูชาย ทานวาใหไหมชายชูใหแกชายผูเปนผัวโดยขนาด”
ในบทบัญญัตินี้หมายความวา การสมรสเปนที่ยอมรับ เมื่อชายและหญิงมีบุตรทั้งๆ ที่ไมไดมี
พิธีสมรส พอแมหญิงไมรูเห็น ไมไดสรางบานอยูกินดวยกันเพียงแตอยูดวยกันแลวมีบุตรเทานั้น ก็ทํา
ใหการสมรสมีผล โดยกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย
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วากฎหมายใหความเปนธรรมแกบุตรที่เกิดมา กลาวคือ ในกรณีที่ภริยาไมมีบุตรกับสามี แตภริยามีชู
และไดมีบุตรกับชูถึง 3 คน ในกรณีนี้ถากฎหมายบังคับใหภริยาซึ่งเปนมารดาของเด็กที่เกิดจากชูไปอยู
กับสามี ก็จะเปนการทําลายครอบครัวของเด็กที่เกิดจากชูเหลานั้น เพียงเพื่อประโยชนของสามีเพียง
คนเดียว ถึงแมจะเปนการยุติธรรมแกสามี แตก็ไมเปนธรรมสําหรับเด็กๆ ที่เปนบุตรของภริยาและชู
นั่นเองนั้นเอง ดังนั้นกฎหมายจึงใหการสมรสระหวางภริยากับชูเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย แต
ในทางกลับกัน ถาภริยากับชู ไมมีบุตรดวยกัน ทั้งคูจะอยูในฐานะที่เปนชูกันและถูกลงโทษสถานหนัก
แตถาขอเท็จจริงปรากฎวา ภริยาและชูมีบุตรดวยกัน แตไมถึงสามคนทั้งคูจะอยูในฐานะที่เปนชูกัน
แตจะลงโทษนอยกวาที่ไมมีบุตรดวยกัน และในกรณีนี้มีปญหาที่ตองพิจารณาตอไปวา ภริยาตอง
กลับไปอยูกับสามีหรือไมนั้น เคยมีฎีกา 15/118 คดีระหวางอําแดงวาด กับหมื่นไวย ศาลพิพากษาวา
“อนึ่งผัวฟองชายชูไดเบี้ยปรับแลว จะเอาหญิงนั้นไวเปนเมียตอไปหามิได” วินิจฉัยตาม มาตรา 10
แหงกฎหมายลักษณะผัวเมีย 79
2.2.1.4 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยรัชกาลที่ 1
ถึงรัชกาลที่ 3
ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ระบบกฎหมายยังคงมีรูปแบบ
เช น เดี ย วกั บ สมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยา ซึ่ ง พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ไดนําเอา
กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใชในการตัดสิน ก็คือกฎหมายที่ใชอยูครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยอาศัย
ความจําและการคัดลอกกันมาตามเอกสารที่หลงเหลือจากการถูกทําลายเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ซึ่ง
มีจํานวนนอยมากตามพระราชกําหนดใหมขอ 28 กลาววา บทกฎหมายเกาครั้งกรุงศรีอยุธยาไดสูญ
หายไปมากในบทกฎหมายเกาหรือสิบสวนจะมีคงเหลืออยูเพียงสวนเดียวเทานั้น ซึ่ง ศาสตราจารย
ดร.ร. แลงกาต ไดกลาวไวใน Journal of the Siam Society วา80
“อนึ่ง เราทราบจากกฎหมายฉบับหนึ่งซึ่งบัญญัติขึ้นในรัชกาลที่ 1
เองว า เอกสารต น ฉบั บ ต างๆ ที่เ คยมีอ ยูใ นหอหลวงครั้ง กรุ งเกา นั้น ได
คงเหลื ออยูสื บ มาเพีย งจํานวนเล็กนอย กลาวคือจาก 9 หรือ 10 สว นมี
เหลือแตเพียง 1 สวนเทานั้น ดวยเหตุนี้บทกฎหมายจํานวนมากที่ใชบังคับ
อยูกอนเสียกรุงศรีอยุธยาจึงมิไดปรากฎอยูในการชําระกฎหมายครั้งใหมนี้
79

พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี เสวกเอก (เชี้ยง สุวงศ), กฎหมายลักษณะผัวเมีย, พิมพครั้ง
ที่ 4 (พระนคร: โรงพิมพบํารุงนุกุลกิจ, 2473), หนา 28.
80
R. Lingat, “Note sur la Revision des lois siamoises en 1805,” Journal of the
Siam Society 23, 1 (1929): 23.
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และยังอาจถือวาไดถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิงแลวดวย แมวาเนื้อหาของบท
กฎหมายนั้นอาจจะมีการนํามาบัญญัติขึ้นใหมในการชําระกฎหมาย”
จนเกิดคดีฟองหยาเรื่องหนึ่งซึ่งเปนมูลเหตุสําคัญทําใหเกิดการชําระกฎหมายครั้ง
ใหญในป พ.ศ.2347 กลาวคือ เกิดการตัดสินที่ไมเปนธรรมเกิดขึ้นขึ้น พระองคจึงไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหมีการชําระกฎหมายขึ้นใหมใหถูกตองเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในชวงป พ.ศ.
2347 สําหรับเหตุอันไมเปนธรรมอันทําใหมีการชําระกฎหมายทั้งปวงนั้น สืบเนื่องมาจากกรณีการหยา
ระหวางอําแดงปอมกับนายบุญศรี กลาวคือ อําแดงปอมที่เปนชูกับนายราชาอรรถ และไดทําการฟอง
หยานายบุญศรี ชางเหล็กหลวงผูเปนสามี โดยนายบุญศรีไมยอมหยา แตพระเกษมรวมถึงขณะลูกขุน
ไดตีความกฎหมายแลวมีคําพิพากษาใหอําแดงปอมหยาขาดกับนายบุญศรีได นายบุญศรีจึงไดรองทุกข
กลาวโทษพระเกษมและนายราชาอรรถตอเจาพระยาศรีธรรมราช ซึ่งตอมาเจาพระยาศรีธรรมราชได
นําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาตรัสวา
“หญิงนอกใจชายและมารองขอฟองหยาชาย ลูกขุนปรึกษากันแลวใหหยากันได หาเปนการยุติธรรม
ไม” จึงทรงพระบรมราชโองการตรัสสั่งใหเจาพระยาพระคลัง นํากฎหมายของศาลหลวงและของหอ
หลวงมาเพื่อตรวจสอบถึงหลักกฎหมายดังกลาว ไดความวา “ชายหาผิดมิได หญิงขอหยา ทานวาหญิง
หยาชาย หยาได” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเห็นวามีความบกพรอง คลาดเคลื่อน
ในตัวบทกฎหมาย และคําพิพากษาของศาลไมยุติธรรมเพราะฝายหญิงนอกใจชายแลวกลับมาฟอง
หยาไดอีก จึงมีพระบรมราชโองการใหตรวจทานขอความในตนฉบับกฎหมายฉบับศาลหลวง ที่ศาลยก
มาใช กั บ ข อความในต น ฉบั บ กฎหมายอีก 2 ฉบั บ คื อ ฉบั บ หอหลวง และฉบั บ ข า งที่ ปรากฎว า
ขอความตรงกันทั้งสามฉบับ คือ ฝายหญิงขอหยาเมื่อไรก็ได แมวาสามีไมมีความผิด 81 พระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็นวาเกิดความบกพรองคลาดเคลื่อนในตัวบทกฎหมาย จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอาลักษณ ลูกขุน และราชบัณฑิตย รวม 11 คน
แบงออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย 82
ประเภทที่ 1 เป น อาลักษณ มี 4 คน ทําหนาที่คัดลอกหนังสือ ไดแก ขุน สุน ทร
โวหาร ขุนสารประเสริฐ ขุนวิเชียรอักษร ขุนวิจิตรอักษร
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เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 3 เลม 6
(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2504), หนา 46.
82
หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2517), หนา 86.
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ประเภทที่ 2 คือ ลูกขุน ณ ศาลหลวง มี 3 คน คือ ขุนหลวงพระไกรสี พระราชพินิจ
ใจราชบหลัด และหลวงอัถยา
ประเภทที่ 3 คือ ราชบัณฑิต (นักวิชาการ) มี 4 คน พระมหาวิชาธรรม ขุนศรีวร
โวหาร นายพิม และนายดอนบาเรียน
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอาลักษณ ลูกขุน และราชบัณฑิตดังกลาวตรวจชําระ
ตัวบทกฎหมายตางๆ ที่มีอยูในหอหลวงใหถูกตองตามความยุติธรรมและจัดเปนหมวดหมูและจัดทํา
เปนประมวลกฎหมายขึ้นโดยลอกและเทียบเคียงจากกฎหมายเกาใหเปนระเบียบเดียวกันในอาณา
บริเวณใกลเคียงแมกระทั่งการเทียบเคียงจากพระธรรมศาสตรของ มอญ และพมา โดยเฉพาะในสวน
แรกวาดวยพระธรรมศาสตร และในลักษณะผัวเมียบทที่ 76 ที่มีความใกลเคียงกับมังรายศาสตรของ
ลานนามาก แลวใหอาลักษณชุบเสนหมึกสามฉบับ แยกเก็บไวในหองเครื่อง หอหลวง และศาลหลวง
โดยปดตราพระราชสีห พระคชสีห และบัวแกว ทุกเลมเปนสําคัญ รวมเรียกวา “กฎหมายตราสาม
ดวง”83 โดยตรวจชํ า ระเสร็ จ ในเวลา 11 เดือน และมีผ ลใชบังคับ ในป พ.ศ.234784 และมีขอ
สันนิษฐานวารัชกาลที่ 1 ทรงรวบรวมกฎหมายตราสามดวงจากตนฉบับของเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยา
กฎหมายตราสามดวงดังกลาว จึงแบงลักษณะของอัยการแตละเรื่องไวเปนสัดสวน
รวมทั้งสิ้น 28 ลักษณะ ประกอบดวยพระอัยการลักษณะตางๆ 24 ลักษณะ และเบ็ดเตล็ด 4 ลักษณะ
ประกอบไปดวย กฎ 26 ขอ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดเกา และพระราชกําหนดใหม 85 และได
ทรงโปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมายเกาเรื่องประเพณีทําหนังสือบริคณห และใหตราพระราชบัญญัติวา
ดวยอํานาจอิสระของบิดามารดา ซึ่งบทบัญญัติเหลานี้ตอมาไดรวบรวมไวเรียกวากฎหมายลักษณะผัว
เมีย โดยไดรวมไวในกฎหมายสองเลม นอกจากที่กลาวมาแลวกฎหมายลักษณะผัวเมียในกฎหมายสอง
เลมนั้นยังมีที่กระจัดกระจายและแทรกอยูในลักษณะอื่นอีก เชน แทรกอยูในกฎหมายลักษณะลักพา
กฎหมายลักษณะกูหนี้ กฎหมายลักษณะมรดก เปนตนจึงเห็นไดวากฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดมี
ลักษณะเชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวตามที่เขาใจกันใน
ปจจุบัน เพราะไมไดมีการรวบรวมกฎหมายเอาไวในฉบับเดียวกัน และไมไดมีการจัดหมวดหมูของ
กฎหมายว า ด ว ยเรื่ อ งต า งๆ ไว อ ย า งเป น ระเบี ย บเหมื อ นประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ใ น
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พระยามโหสถศรีพิพัฒน, การตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายในสยาม (พระนคร:
ศรีปญญา, 2472), หนา 58.
84
กฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521), หนา 3.
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พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, เรื่องเดิม, หนา 5.
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ปจจุบัน 86 โดยในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนั้นเนื้อหาและหลักการยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
กฎหมายลักษณะผัวเมียเดิมของกรุงศรีอยุธยา กลาวคือ ไมไดกําหนดใหตองมีการจดทะเบียนสมรส
แตถือเอาการอยูรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย เปนที่ยอมรับของสังคมวาเปนการสมรสที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย ประกอบกับในสมัยนั้นยอมรับการที่ชายมีภริยาไดหลายคน สวนการเปนบิดามารดา
และบุตรตามกฎหมาย ยังคงถือหลักวา เด็กที่เกิดจากชายหญิงใด ก็เปนบุตรของผูนั้น ชายและหญิงจะ
เปนบิดามารดาของบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเสมอ ขอเพียงแตใหบิดามารดาไดอยูกินดวยกันฉันสามี
ภริยาอยางเปดเผยและบิดามารดาของฝายหญิงยินยอมดวยเทานั้น 87 การสมรสตามพระอัยการ
ลักษณะผัวเมียนี้จะตองมีคุณสมบัติ โดยคุณสมบัติของผูที่จะสมรสตองมีหรือตองไมมีเพื่อใหการสมรส
สมบูรณตามกฎหมาย แมในพระอัยการลักษณะผัวเมียจะไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาเปนเงื่อนไขแหง
การสมรส แตเมื่อพิจารณาแลว บทบัญญัติดังตอไปนี้นาจะถือวาเปนเงื่อนไขแหงการสมรสตามพระ
อัยการลักษณะผัวเมียได คือ
1. หญิงตองไมใชภรรยาของชายอื่นอยูแลว กฎหมายยินยอมใหผูชายมีภรรยาได
หลายคนในเวลาเดียวกัน แตไมไดใหอนุญาตใหผูหญิงมีสามีไดหลายคนในเวลาเดียวกัน หากหญิงมี
สามีอยูกอนแลวและไปไดเสียกับชายอื่นกฎหมายถือวาชายนั้นเปนเพียงชายชูเทานั้นจะตองเอาหญิง
นั้นสงคืนสามีของเขา 88
2. ชายนั้นตองไมเปนพระภิกษุ กฎหมายหามไวโดยชัดแจงไมใหพระภิกษุสามเณร
มีภรรยาถาภิกษุสามเณรผิดเมียผูอื่นถึงชําเราไดชื่อวาปาราชิกใหสึกออกและปรับไหมดวย 89
3. ชายหญิงตองไมเปนญาติกัน ทั้งนี้เชื่อกันวาหากชายหญิงที่เปนญาติกัน สมรส
กันจะทําใหเกิดสิ่งอัปมงคลแกบานเมือง โดยพระอัยการลักษณะผัวเมียบทที่ 36 กําหนดไวดังนี้ “พอ
แม พี่ น อ งยายหลานลุ ง น า หลาน ทํ า ชู กั น ไซร ให นํ า แพลอยผู นั้ น เสี ย ในทะเลให นิ ม นต พ ระสงฆ
พราหมณจารยสวดมนต กระทําพิธีการระงับการอุบาทวจัญไร น้ําฟาน้ําฝนจึงจะตกเปนประโยชนแก
คนทั้งหลาย ฝายพอแมพี่นองรูวาลูกหลานทํามิชอบมิไดวากลาว ทานละเมิดใหลงโทษโดยโทษาณุ
โทษ90
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สอาด นาวีเจริญ, คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2517), หนา 112.
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ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยครอบครัวและมรดก
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กฎหมายตราสามดวง, เรื่องเดิม, หนา 25-27.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 41.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 26.
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4. หญิ ง หม า ยที่ ส ามี ต ายจะสมรสใหม ไ ด ต อ งเผาศพสามี เ ดิ ม ให เ รี ย บร อ ย
เสียกอน ทั้งนี้กฎหมายบัญญัติไวในลักษณะที่ทําใหเห็นวา หากหญิงยังไมเผาศพสามีที่ตายไปแลว การ
สมรสยังไมขาดจากกันหากหญิงชักนําเอาชายอื่นมาหลับนอนดวยชายนั้นมีฐานะเปนชู กฎหมายให
ปรับไหมชายนั้นฐานทําชูภรรยาของผูอื่น ดังที่พระอัยการลักษณะผัวเมียบทที่ 30 91
กําหนดวา “ผัวหงายตายไวทังโลง สภยังอยูกับเรือนหญิงเมียนั้นน้ําตาตกแลคลอยใจ
กําหนดชักเอาชายมานอน แลผีตายหงายรับกันอยูดั่งนั้น ถาพี่นองชายผูตายรูเหนเอาความมารองฟอง
เมื่อสวนสับขับแทแพจริงไซร ทานใหสานตะตรอตรากลวยครอบศีรษะหญิงนั้นลงเพียงตา ใหทะเวน
รอบเรือนที่ผีผัวอยูนั้นสามารอบ แลวใหไหมชายชูเปนเบี้ย 10 แสนใหแกญาติพี่นองเผาผีผูตาย”92
5. กําหนดอายุ พระอัยการลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดอายุขั้นต่ําของชายและหญิง
ที่จะทําการสมรสไดไว แตก็เปนที่เขาใจวาฝายชายตองไดบวชเรียนเรียบรอยแลว และฝายหญิงก็คง
จะตองเติบโตพอจนออกเรือนไดแลว จึงจะทําการสมรสกัน ในจดหมายเหตุของราชทูตลาลูแบร 93
กลาววา
“หญิงชายสยามอยูในลักษณะที่จะมีบุตรไดตั้งแตอายุ 12 ขวบ และลางทีกอนหนานี้
เสียอีกและลางคนก็เมื่อมีอายุลวง 40 ป ไปแลวก็ยังมีบุตรไดอยู”
พระอัยการลักษณะผัวเมียบังคับใชจนถึง พ.ศ.2478 แตกอนหนานั้นขึ้นไป มีการ
ตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซึ่งมาตรา 244 บัญญัติวา “ผูใดกระทําชําเราดวย
เด็กหญิงอายุต่ํากวา 12 ขวบถึงหญิงนั้นยินยอมก็ตามหรือมิไดยินยอมก็ตาม ทานวามีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปจนถึงสิบป และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทอีก
โสดหนึ่ง” จากขอกําหนดในกฎหมายมาตราดังกลาว จึงเปนที่เห็นไดวาหลังจากที่มีกฎหมายลักษณะ
อาญา ร.ศ.127 แลว หญิงจะแตงงานไดจะตองมีอายุเกินกวา 12 ป บริบูรณแลว
การสมรสตามพระอัย การลั ก ษณะผั ว เมีย นี้ ไ มมี ก ารจดทะเบี ย นสมรสดั งเช น ใน
ปจจุบัน แตก็ไมไดหมายความวา ชายหญิงไดเสียกันแลวจะเปนภรรยากันเสมอไปก็หาไม การที่ชาย
หญิงจะมีสามีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายนั้นตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้
1. ชายหญิงทั้งสองฝายไดกินอยูหลับนอนดวยกัน โดยมีเจตนาเปนสามีภรรยากัน

91

เรื่องเดียวกัน, หนา 33.
ดัชนีคนคํากฎหมายตราสามดวง, คนวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จาก http://adap.
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93
สันท ท. โกมลบุตร, จดหมายเหตุลาลูแบร ฉบับสมบูรณเลมหนึ่ง (พระนคร: กาวหนา,
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2. บิดามารดาหรือผูเปนอิสระแกหญิง (ผูมีอํานาจปกครอง) ยินยอมยกหญิงใหเปน
ภรรยาชายโดยหญิงนั้นยินยอมดวย
ดังนั้นการที่ชายหญิงไดเสียกันโดยไมมีเจตนาเปนสามีภรรยากันก็ยอมจะไมมีทาง
เปนสามีภรรยากันไดเพราะไมเขาขอหลักเกณฑขอที่ 1 แตความจริงหลักเกณฑขอที่ 2 ก็มีความสําคัญ
เทาเทียมกันเพราะแมวาชายหญิงจะกินอยูหลับนอนกันโดยมีเจตนาเปนสามีภรรยากันก็ตาม ถาเปน
เรื่องที่บิดามารดาหญิงไมยินยอมยกหญิงใหเปนภรรยาชายก็ดี หรือชายลักพาหญิงหนีไปก็ดี ไมถือวา
เปนสามีภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมายนอกเสียจากบิดามารดาหญิงจะจะยินยอมยกหญิงใหเปน
ภรรยาชายหรือดีดวยในภายหลัง ชายหญิงสมัครใจอยูดวยกันจนเกิดลูกชายหญิงลูกนั้นถือวาเปน
ขันหมาก เปนเมียที่ถูกตองตามกฎหมาย 94 สวนการที่ชายหญิงลักลอบไดเสียกันนั้น เขาใจวาถาหากมี
การเลี้ยงดูกันโดยเปดเผยหรือมีบุตรดวยกัน ก็มีสามีภรรยากันได 95 หญิงเมื่อยังเปนเด็กอยูก็อยูใน
ความปกครองของบิดามารดา ถาบิดามารดาตายหญิงอาจอยูในความปกครองของญาติผูใหญหรือพี่
จนกระทั่ งแต ง งานกั บ ชายอํ า นาจอิ ส ระหรื ออํานาจปกครองจึง โอนจากบิดามารดาไปยังสามี ดั ง
กฎหมายลักษณะผัวเมีย กําหนดวา “บุตรีทานบิดามานดา ยังมิไดประกอบสามีภริยาใหไซ บิดามาน
ดานั้นเปนอิศระแกบุตร ถาชายใดพึงใจดวยบุตรีทานใหคํานับบิดามานดา ตามประเพณี ถาบิดามาน
ดายกให สามีจึงเปนอิศระแกภริยา”96
สวนการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายนั้น บุตรไมจําเปนตองเกิดจากชายและหญิงที่
สมรสกันอยางเปดเผยหรือการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย แตในทางตรงกันขาม บุตรที่เกิดมาจากการ
สมรสที่มิชอบดวยกฎหมายนั้น กลับมีผลทําใหการสมรสของบิดาและมารดาที่ไมถูกตองตามประเพณี
และไมชอบดวยกฎหมายกลายมาเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายได
ส ว นเรื่ องเกี่ ย วกั บ สิ ทธิแ ละหน าที่ร ะหวา งบิ ดามารดากับ บุ ตรและความสัม พัน ธ
ระหวางบุคคลในครัวเรือน บัญญัติไวในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกูยืมเงิน ซึ่งกําหนดไววา “มาตราหนึ่ง บุตร
ชายหญิง เขย สะใภ บิดามานดา ก็ดี พอตาแมยาย พอผัวแมผัว ก็ดี กูยืมขายตัวแกกันจะเปนตนแล
ดอกมากนอยเทาใด ถามีจึงใหใหกันเหตุบิดามานดามีก็ยอใหแกบุตรชาย หญิงๆ ก็ยอมแทนคุณบิดา
มานดา จําพวกนี้ ใหวากลาวเอาโดยปรกติมิไดเอาคดีไปเรียกรอง ณ โรงศาล กรมใดๆ เลย ถาบุตร
เขย สะใภ ก็ดี พอตา แมยาย พอผัว แมผัว ก็ดีเปนคนอุทลุม ไมรูคุณจึงใหพิจารณาวากลาวเอาแตตน
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กฎหมายตราสามดวง, เรื่องเดิม, หนา 108.
เรื่องเดียวกัน, หนา 214.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 179.
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สิน เหตุวาอยาใหเคยประบัดสินผูอื่น ดอกเบี้ยมากนอยเทาใดอยาใหเอาเลย เหตุวาเขาติดพันธกัน
อยู”97
บทบัญญัตินี้มีลักษณะเปนการหามเด็ดขาดมิใหบุตรชายหรือหญิงฟองบิดามารดา
เพื่อเรียกคืนหนี้อันเกิดจากการกูยืม แตไมไดหามเด็ดขาดหากเปนเรื่องที่บุตรเขยจะฟองพอตาแมยาย
หรือสะใภจะฟองพอผัวแมผัว แตกฎหมายก็ถือวาเปนคนไมรูคุณคนอยูดี ใหใชแตตนเงินเทานั้น สวน
ดอกเบี้ยจะมีมากนอยเพียงใดไมใหคิดเอาเลย เชนเดียวกับในพระอัยการลักษณะรับฟอง โดยหาม
ลูกหลานฟองบิดามารดาปูยาตายาย เปนการหามฟองทั้งในคดีแพงและคดีอาญา98
ตอมาหลักการดังกลาวนี้พัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายในกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว พ.ศ.2478 โดยบัญญัติไวใน มาตรา 1534 ความวา “ผูใดจะฟอง
บุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แตเมื่อผูนั้นรองขอ พนักงานอัยการจะยกคดีขึ้นวากลาว
ก็ได”99 และตอมาหลังจากที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว แกไขเพิ่มเติมใน
ป พ.ศ.2519 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเลขมาตราใหม โดยขอความดังกลาวไปอยูในมาตรา 1562 ความวา
“ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แตเมื่อผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ
อัยการจะยกคดีขึ้นวากลาวก็ได” โดยบุพการี ในหลักกฎหมายดังกลาวหมายถึง บิดามารดา ปูยา ตา
ยาย ทวด ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลูกหลาน เหลน จะฟอง พอ แม ปู ยา ตา
ยาย และทวดไมได 100
ดั งนั้ น จึ งสรุ ป ได ว า กฎหมายตราสามดวงในสมัย กรุง รัต นโกสิน ทรตั้ง แตรั ช สมั ย
รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 3 นั้นยังคงใชหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับรูปแบบของการสมรส
ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา
และไดมีการใชกฎหมายฉบับดังกลาวจวบจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งในชวงเวลานั้นประเทศไทยตอง
พบกับยุคลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตก และทําใหประเทศไทยตองเสียสิทธิสภาพนอก
อาณาเขต จึงทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายภายในของไทยอยางใหญ
หลวง
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หลวงพิศลยสารนิติ, เรื่องเดิม, หนา 6.
กําธร กําประเสริฐ และสุเมท จานประดับ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทยและระบบ
กฎหมายหลัก LW 103 (The Thai Legal History and Major Legal System) (กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2552), หนา 49.
99
พระยาพลางกูรธรรมพิจัย, กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยครอบครัวและมฤก
(พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง, 2480), หนา 60.
100
เรื่องเดียวกัน, หนา 61.
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2.2.1.5 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยรัชกาลที่ 4
ถึงรัชกาลที่ 7
ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดติดตอกับ
ชาวยุ โ รปมากขึ้ น มี โ อกาสรั บ ทราบถึ ง วั ฒ นธรรมและประเพณี ข องชาวตะวั น ตก ซึ่ ง ถื อ ว า มี
ความกาวหนากวาไทยมาก จึงเกิดแนวคิดใหมๆ ของคนในสมัยนั้นขึ้นมาวาประเทศไทยควรจะมีการ
พัฒนากฎหมายใหมใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกไดแลว เพราะกฎหมายไทยที่ใชอยูนั้น แมจะยังใชได
เปนอยางดีและเหมาะสมกับประเทศไทยในขณะนั้น แตก็ยังมีความลาหลังเมื่อเทียบกับกฎหมายของ
ชาติตะวันตก ทําใหรัชกาลที่ 4 ทรงพยายามที่จะหาทางแกไขเพื่อใหเกิดรูปแบบของกฎหมายที่
ทันสมัย ทัดเทียมกับชาติตะวันตก และทําใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดแกป ระชาชนชาวไทย ทําให
พระองคทรงศึกษากฎหมายของชาติตะวันตก และตราพระราชบัญญัติดวยพระองคเอง โดยทรงยึด
หลักกฎหมายที่มีอยูของไทยในขณะนั้น 101 โดยทรงแกไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใหกฎหมายสรางความ
ยุติธรรมสูงสุด สําหรับในเรื่องของการสมรสและสถาบันครอบครัวนั้น รูปแบบของการสมรสยังคงมี
ลักษณะเชนเดิม คือไมไดกําหนดใหการสมรสตองจดทะเบียนเหมือนชาติตะวันตก ฉะนั้นจึงถือเอา
การอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย อันเปนที่ยอมรับของสังคมวาเปนการสมรสที่ชอบดวย
กฎหมายแลว นอกจากนี้ยังคงยึดหลักที่วาการมีภริยาหลายคนเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมายดวย โดย
มิไดทรงแกไขเพิ่มเติมในสวนของรูปแบบของการสมรสแตประการใด 102
สว นประเด็น ในเรื่องครอบครัวนั้น โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพัน ธร ะหวางบิด า
มารดากับบุตรก็ยังคงมีสถานะเชนเดิม แตก็ทรงเปลี่ยนแปลงหลักการขึ้นใหมเพิ่มเติมเล็กนอย เชน ใน
พระราชบัญญัติลักพา จ.ศ.1227 โดยมีหลักวา “ผัวเมียหยารางกัน ถามีบุตรชายจะตองใหบุตรชายกับ
มารดา บุตรสาวใหแกบิดา” ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
“บทบัญญัตินี้ใหใชไดกับบิดามารดาที่มีศักดิ์ต่ํา ถาเปนบุตรของ
บิดามารดาที่มีศักดิ์สูง คือ ศักดินา 400 ไรขึ้นไป ใหตามใจบิดา ถาบิดาไม
รับเลี้ยง ขับไลบุตรเสีย บุตรจึงตกไปอยูในความดูแลของมารดา ดังนั้นถา
บิดารักชาติตระกูลและรักษายศศักดิ์อยู โดยไมยอมใหไปกับมารดา บุตรก็
ตองเปนของบิดาหมด แตถาในกรณีที่หญิงมีศักดิ์สูงกวาชายแตไดสามีเปน
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แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 101.
เรื่องเดียวกัน, หนา 102.
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ไพร มี บุ ตรด ว ยกั น บุตรตองเปน ของมารดา หรือของตา และญาติขา ง
มารดาหมด” 103
คดีอําแดงจั่น 104 การแกไขหลักกฎหมาย “ผูหญิงเปนควายผูชายเปนคน” ในป
พ.ศ.2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดใหออกประกาศพระราชบัญญัติเรื่อง
ผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร จ.ศ.1229 การทูลเกลาถวายฎีกาของอําแดงจั่นสงผลใหพระจอม
เกลาเจาอยูหัวตองทรงวางหลักกฎหมายใหม คดีอําแดงจั่น เริ่มจากการที่อําแดงจั่นไดทูลเกลาถวาย
ฎีกาของตนตอรัชกาลที่ 4 โดยไดโทษนายเอี่ยมซึ่งเปนผัว วาลักเอาชื่อของตนไปขายใหเปนทาสแก
ผูอื่น โดยที่ตนมิไดรูเห็นดวย รัชกาลที่ 4 จึงทรงมีพระราชดําริวา “ผัวลักเอาชื่อภรรยาไปขาย ภรรยา
ไม ได รู เ ห็ น ด ว ยจะเรี ย กว า เป น เรื อ นเบี้ ย ไม ควร” ซึ่ งเป น พระราชดํ าริ ก อนที่จ ะทรงทราบถึ งหลั ก
กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายที่เกี่ยวของในสมัยนั้นมีสาระสําคัญวา ผัวหรือพอแมมีสิทธิที่จะเอาชื่อ
เมียหรือลูกใสลงในกรมธรรมเพื่อขายใหแกผูอื่นได โดยที่ลูกหรือเมียจะรูหรือไมรูก็ตาม เมื่อรัชกาลที่ 4
ไดทรงทราบหลั กกฎหมายดั งกล าวแลวทรงมี พระราชดําริวา “กฎหมายนี้เมื่อพิเคราะหดูเหมือน
ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน หาเปนยุติธรรมไม ใหยกเสีย” คดีอําแดงจั่นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ คือ ถาผัวจะขายเมีย ใหพิจารณาดูฐานะของเมียกอนโดยสามารถแยกออกเปน 2 กรณี 105 คือ
1. ถา เมี ยนั้ น ไม ใชทาส ผัว จะขายไดก็ตอเมื่อยิน ยอมใหขาย และเมีย จะตองลง
ลายมือชื่อ หรือทําเครื่องหมายแกงไดลงในสารกรรมนั้น และจะตองมีพยานรูเห็น การขายจึงมีผล
ผูกมัดตามกฎหมาย
2. ถาเปนเมียทาส หรือเปนทาสโดยทั่วไป จะเปนไทแกตัวเอก็ตอเมื่อผัว หรือนาย
เงิน ฉีกกรมธรรมยกคาตัวให ถาตราบใดที่ผัวยังไมฉีกสารกรมธรรมทิ้งก็ยังอยูในฐานะทาส ผัวจะเอา
ชื่อของตนไปขายในราคาคาตัวเดิม หรือหยอนกวาคาตัวเดิมก็ได โดยผัวจะตองมอบสารกรมธรรมเกา
ใหแกนายเงินเพื่อซื้อตัวคนใหมเปนหลักฐาน แตถาผัวจะขายสูงกวาคาตัวเดิม เพียงแตการมอบสาร
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กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, เล็คเชอรกฎหมายที่ดินและกฎหมายครอบครัว (พระนคร:
ม.ป.พ., 2502), หนา 146 อางถึงใน ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, เหตุฟองหยา: การศึกษาเปรียบเทียบ
ในเชิงนิติศาสตร (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), หนา 62.
104
มาลี พฤกษพงศาวลี, ยอนรอยสิทธิความเปนคนของผูหญิง (กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท,
2551), หนา 107.
105
ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, เหตุฟองหยา: การศึกษาเปรียบเทียบในเชิงนิติศาสตร
(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), หนา 62.

50
กรมธรรมใหแกนายเงินคนใหมไปนั้นยังไมเพียงพอ แตทาสจะตองลงแกงไดยินยอมรับคาตัวใหมดวย
ทั้งนี้เพราะการเพิ่มคาตัวยอมเปนการเพิ่มภาระผูกพันของทาสใหมากขึ้น
3. กรณีบิดามารดาขายบุตร ถาลูกอายุต่ํากวา 15 ป และอยูกับพอแม พอแมมีสิทธิ
ขายไดโดยไมตองไดรับความยินยอมของลูก แตถาลูกอายุ 15 ปขึ้นไปแลว ตองใหลูกลงแกงไดยินยอม
และตองมีพยานรูเห็น สัญญาซื้อขายจึงจะสมบูรณ อีกประการหนึ่ง ถาพอแมหยารางกัน และลูกแยก
ไปอยูกับอีกฝายหนึ่ง หรือญาติของอีกฝายหนึ่ง พอหรือแมจะลักเอาชื่อของลูกไปขายไมได
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก กฎหมายดั ง กล า วเกิ ด มาจากพระอั จ ฉริ ย ภาพของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงตระหนักสิทธิของประชาชนของพระองคมาเปนอันดับ
แรก จึงถือไดวารัชกาลที่ 4 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะสตรี
ไทย ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายดังกลาวยังไดพัฒนาหลักสิทธิความเปนคนของสตรีมาจวบ
จนถึงปจจุบันอีกดวย
ดั ง นั้ น ในพระราชบั ญ ญั ติ ผั ว ขายเมี ย ได ท รงแก ไ ขกฎหมายบางส ว น ตามที่ ท รง
พระราชดําริวา “กฎหมายนี้เมื่อพิเคราะหดู เมียผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคนหาเปนยุติธรรมไม ให
ยกเสีย” และมีขอความบัญญัติในพระราชบัญญัติใหมวา “ถาผัวจะเขียนชื่อเมียในสารกรมธรรมขาย
ถาเมียมิใชเมียทาสมีคาตัว มีสารกรมธรรมในมือผัวแลว ตอเมียยอมใหขาย ลงลายมือแกงไดดวยเปน
สําคัญ ผูเขียนสารกรมธรรม ฤามีผูนั่งเปนพยานรูเห็น จึงเปนอันขาย”106
บทบั ญ ญั ตินี้ เ ป น การแสดงให เห็น พระราชดํ าริที่ พระบาทสมเด็ จ พระจอมเกล า
เจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระประสงคจะสรางความเทาเทียมกันในระหวางผูชายและผูหญิง ซึ่ง
เริ่มตนจากการแกไขกฎหมาย ในเรื่องผัวขายเมีย โดยผัวจะขายไดก็ตอเมื่อหญิงนั้นตองยินยอมดวย
สิ่งเหลานี้นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปอีกขั้นของสังคมในสมัยนั้น หลักการเดียวกันนี้ก็นําไปใช
กับกรณีบิดาที่ขายบุตรที่อายุเกิน 15 ปขึ้นไป ถาบุตรไมยินยอม บิดาก็ขายไมได107
คดีอําแดงเหมือน มูลเหตุของการออกพระราชบัญญัติลักภา จ.ศ.1227 อําแดง
เหมือนไดทูลเกลาถวายฎีกาตอรัชกาลที่ 4 รองทุกขกรณีที่บิดามารดาบังคับใหแตงงาน การออก
ประกาศพระราชบัญญัติลักภา จ.ศ.1227 (พ.ศ.2406) เพื่อแกไขหลักกฎหมายโบราณซึ่งให “อํานาจ
อิศระ” 108 แกบิดามารดาเหนือบุตรโดยไมมีขอบเขตจํากัด “อํานาจอิศระ” ใหสิทธิแกบิดามารดาใน
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พระยาพลางกูรธรรมพิจัย, เรื่องเดิม, หนา 61.
เรื่องเดียวกัน, หนา 62.
108
อํานาจอิสระ คือ อํานาจปกครองนั้นเอง หญิงเมื่อยังเปนเด็กอยูก็อยูในความปกครอง
ของบิ ดามารดา ถ าบิ ดามารดาตายหญิงอาจอยูในความปกครองของญาติผูใหญห รือพี่จ นกระทั่ง
แตงงานกับชายอํานาจอิสระหรืออํานาจปกครองจึงโอนจากบิดามารดาไปยังสามี ดังกฎหมายลักษณะ
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การจําหนายจายโอนบุตรใหแกผูอื่นตามความพอใจของตน รวมทั้งการบังคับใหบุตรแตงงานตาม
ประเพณีการคลุมถุงชน
สรุปการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย คือ ในรัชกาลที่สี่ 109 กลาวไวในพระราชบัญญัติ
ผัวเมีย เมื่อป พ.ศ.2411 วา “การที่กฎหมายยอมใหผัวขายเมียไดเสมือนหนึ่งเห็นผูหญิงเปนควาย
ผูชายเปนคน หายุติธรรมไม ใหยกเลิกเสีย” รวมไปถึงการตอสูของสองสตรีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แกไขกฎหมายลักษณะลักภา เมื่อป พ.ศ.2408 โดยใหสิทธิแกสตรีในการเลือกคูครอง รวมทั้งแกไข
กฎหมายผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร เมื่อป พ.ศ.2411 โดยระบุวาผัวจะขายเมียไมไดถาเมียไม
ยินยอม
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 อิทธิพลของ
ชาวตะวันตกไดแผขยายเพิ่มมากขึ้น ชาวตะวันตกมองวาประเทศในขณะนั้นลาสมัย ไมวาจะเปนใน
เรื่ อ งการเมื อ งการปกครอง การทหาร หรื อ แม ก ระทั่ ง เรื่ อ งกฎหมาย ที่ ช าวตะวั น ตกไม ย อมรั บ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายลักษณะผัวเมียของไทย เนื่องจากกฎหมายลักษณะผัวเมียของไทยในสมัย
นั้น ไมมีบ ทบั ญ ญัติใหมีการสมรสต องมีการจดทะเบีย นสมรสเหมือนในประเทศแถบตะวัน ตก ที่มี
รูปแบบของการสมรสที่ตองจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ จึงทําใหชาวตะวันตกไมยอมรับ
รูปแบบการสมรสที่ลาหลังของไทย จึงใชสิ่งเหลานั้นเปนขอตอรองในการเรียกรองใหประเทศสยามใน
ขณะนั้น ยอมจํานนตอประเทศเจาอาณานิคมตะวันตก สิ่งเหลานี้จึงสงผลให พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระราชดําริในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ โดยทรงมีพระ
กระแสรับสั่งใหตราพระราชบัญญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยามขึ้นเมื่อป พ.ศ.1447
โดยในพระราชบัญญัติฉบับ นี้ บัญญัติเกี่ยวกับ รูปแบบของการสมรสของชาวตางประเทศที่ทําการ
สมรสในประเทศสยามวา “ชายหญิงตองแสดงคําปฏิญาณใหปรากฎตอหนาผูมีชื่อซึ่งรูจักกันมากเปน

ผัวเมีย บัญญัติวา “บุตรีทานบิดามานดา ยังมิไดประกอบสามีภิริยาใหไซ บิดามานดานั้นเปนอิศระแก
บุ ต ร ถ า ชายใดพึ งใจด ว ยบุ ตรี ท า นใหคํานับ บิดามานดา ตามประเพณี ถาบิ ดามานดายกให สามี
จึงเปนอิ ศระแก ภิ ริย า”กฎหมายตราสามดวง พระไอยการลักษณะผัว เมีย บทที่ 79; ม.ร.ว.อคิน
รพีพัฒน, สังคมไทยในสมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2325-2461, แปลโดย ม.ร.ว.ประกายทอง สิริสุข และ
พรรณี สรุงบุญมี (กรุงเทพฯ: โครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2518), หนา 143.
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เกษม ศิริสัมพันธ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, 2529), หนา 18 อางถึงใน เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ, เรื่องอื้อฉาวและคดีความในอดีต
(กรุงเทพฯ: สยามความรู, 2555), หนา 43.
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พยานอยางนอยทีละ 5 คน ถาแตงงานในกรุงเทพก็ใหแสดงคําปฏิญาณนี้เฉพาะหนาเสนาบดีกระทรวง
นครบาล ฤาผูแทนเสนาบดีนั้นแล”110
และในพระราชบัญญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยาม จุลศักราช 116
มาตรา 3 บัญญัติวา “ใหเจาพนักงานผูรับการแสดงเจตนานั้นเขียนคําปฏิญาณดังกลาว โดยใหมีวัน
เดือน ที่แตงงาน มีชื่อ อายุ และปที่เกิดของทั้งชายและหญิง ทําเปนสองฉบับ ลงชื่อเจาหนาที่ ที่กลาว
มาแลว ลงชื่อชายหญิงทั้งคู ลงชื่อพยานทั้งหลาย กับทั้งในที่สุด ลงชื่อบิดามารดาของชายและหญิงทั้ง
สองฝาย ดวยทุกฉบับ”
และนี้เปนเหตุการณประวัติศาสตรของประเทศสยามที่บัญญัติใหการสมรสกันของ
ชายหญิงนั้น ตองมีการจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่ แตถึงกระนั้นก็ตามรูปแบบการสมรสใน
ลักษณะดั งกล า วก็มีผ ลบั งคั บใช เ ฉพาะการสมรสของชาวตางชาติเทานั้น ไมเกี่ย วกับ คนไทย โดย
รูปแบบของการสมรสของคนไทยในสมัยนั้นก็ยังคงยึดถือหลักการเชนเดิม คือ การอยูกินรวมกันฉัน
สามีภริยาอยางเปดเผย อันเปนที่ยอมรับของสังคมวาเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายแลว
ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงมี
พระราชดําริที่จะใหการเปนสามีภริยาของคนไทย มีหลักฐานแสดงความเปนสามีภริยาไดอยางชัดเจน
ขึ้น วัตถุประสงคเพื่อมิใหมีการสําสอนทางเพศ หรือหลอกลวงหญิงโดยไมเลี้ยงดูอยางแทจริง รวมทั้ง
การคู โ ดยไม รู ว า เป น ภริ ย าของผู ใ ด จึ ง ได พ ระราชทานพระราชกระแสรั บ สั่ ง ให มี ก ารยกร า ง
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมียขึ้น โดยกําหนดวา การจะเปนสามีภริยากันโดย
ชอบดวยกฎหมายนั้น จะกระทําไดโดยการจดทะเบียนสมรสกันเทานั้น อยางไรก็ตาม ในการจัดทํา
กฎหมายดังกลาว ไดมีผูไมเห็นดวย และมีการแสดงความเห็นคัดคานวา การกําหนดใหการสมรสมีการ
จดทะเบียนไวเปนหลักฐานนั้น จะเปนการที่ชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งจะขัดกับ
หลักธรรมเนียมปฏิบัติของประเพณีการสมรสของไทยที่ชายมีภริยาไดหลายคน แตถายอมใหมีการจด
ทะเบียนสมรสแลวจดทะเบียนรับรองกับภริยาคนใดคนหนึ่งคนเดียว ก็จะมีผลใหภริยาคนอื่นเปน
ภริยาที่มิชอบดวยกฎหมาย แลวการจดทะเบียนสมรสกับภริยาเพียงคนเดียวเทานั้น แตยังยอมให
ชายมีภริยาอีกไดหลายคนนั้น ก็จะเปนการขัดกับหลักสากลในนานาอารยประเทศ ซึ่งกําหนดใหชาย
ตองมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น (Monogamy)
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กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 5 ร 5 ย
23/3 พระราชหัถเลขากรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 16
มีน าคม ร.ศ.115; มาตรา 2 แห งพระราชบัญ ญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยาม
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานคําวินิจฉัยและทรง
อธิบายหลักการแกไขกฎหมายดังกลาวพอจะสรุปไดวา ควรจะคงใชลักษณะการสมรสที่ชายมีภริยาได
หลายคน (Polygamy) เพราะการยอมใหชายมีภริยาไดหลายคน เปนการสอดคลองกับประเพณีไทยที่
มีการยอมรับอยูในขณะนั้น และภริยานอยก็นับเปนมนุษยที่จะตองไดรับการอุปถัมภบํารุงตามสมควร
เพราะถึงอยางไรก็ถือเปนภริยาของชายเชนกัน นอกจากนั้นเหตุผลประการสําคัญที่สุดก็เพื่อมิใหลูก
เมียนอยกลายเปนลูกนอกกฎหมาย ซึ่งสังคมไทยไมเคยที่จะปฏิบัติตอเด็กเชนนั้น
ตอมาพระองคทรงมีพระราชดําริวา ขาราชการที่รับใชพระองค และเปนผูปฏิบัติ
หนาที่ราชการในพระองค ควรจะเปนแบบอยางของความประพฤติที่ดี ไมประพฤติตัวที่เปนที่รังเกียจ
ในการเลือกผูหญิงที่จะมาเปนภริยาของตน และจําตองมีรูปแบบของการสมรสที่จดทะเบียนตาม
แนวคิดของตะวันตกมาใช และเพื่อมิใหขาราชการในพระองคในสมัยนั้นมีพฤติกรรมทางเพศที่สําสอน
จึงทรงประกาศกฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457 โดยมี
บทบัญญัติ มาตรา 19 นิยามคําวา “ภริยา” วา “หญิงที่ไดกระทําการแตงงานสมรสตามประเพณี
เมือง หรือที่ชายเลี้ยงดูโดยใหอยูรว มในเคหะสถานและยกยองเชิดหนาชูตาโดยเปดเผย” โดยกฎ
มณเฑียรบาลฉบับดังกลาว ไดบัญญัติวาตอไปวา “หามมิใหชายที่สมจรหญิงเปนครั้งคราว หรือหญิงที่
เรียกวาเมียลับ จดทะเบียนเปนภริยา” 111 คําวา “จดทะเบียน” ในกฎมณเฑียรบาลฉบับนี้ ไมได
หมายถึงการจดทะเบียนสมรสแตเปนการจดทะเบียนครอบครัว และเคหะสถานสําหรับขาราชการใน
พระราชสํานักซึ่งในที่นี้ก็ยังคงถือเอาการสมรสที่ไดกระทําตามประเพณีเมือง หรือที่ชายหญิงอยูกิน
รวมกันฉันผัวเมียโดยเปดเผยเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย จะเห็นไดวาจากพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวนั้น เปนการเริ่มตนของการใชรูปแบบของการจดทะเบียนแตเปนการจดทะเบียนในลักษณะ
ของครอบครัว ซึ่งชายสามารถจดทะเบียนกับหญิงมากกวาหนึ่งคนได แตหามจดทะเบียนกับหญิง
โสเภณี หรือหญิงแพศยาเทานั้น และเปนการเริ่มใชกับขาราชการในราชสํานักเทานั้น แตตอมาทรง
เห็นวากฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในราชสํานัก พ.ศ.2457 ดังกลาวนั้น ยังมี
ความบกพรองอยู เพราะบางทีชายสมสูกับหญิงโสเภณีจนมีบุตร และหญิงนั้นตองดวยลักษณะเมียที่
จดทะเบียนสมรสมิได บุตรที่เกิดมาจึงกลายเปนบุตรที่เกิดจากการสมรสโดยไมไดจดทะเบียน และไม
มีใครจะไดรับ การอุปถัมภเลี้ยงดูจากบิดาตามสมควร จึงทรงใหเสนาบดีกระทรวงวัง ประกาศกฎ
มณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) โดยใน
มาตรา 1 ไดบัญญัติวา
111

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลที่ 6 หมายเลข
6 ย 12 1/15 รายงานคณะกรรมการตรวจชําระรางประมวลกฎหมาย; มาตรา 19 แหงกฎมณเฑียร
บาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457
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“กํ า หนดให บุตรอัน เกิ ดแตห ญิง ที่ช ายสมจรดว ยเปนครั้ งคราว
หรือหญิงที่ชายสมจรดวยโดยอาการที่เรียกวาเมียลับ ถาความไมปรากฎวา
หญิงที่เปนมารดานั้น ไมสมจรปะปนดวยชายอื่นและเด็กที่เกิดมาเปนบุตร
ของชายผูนั้นโดยแทแลว ใหชายผูเปนบิดามีหนาที่ตองเลี้ยงดู บํารุงรักษา
ใหกินอยูนุงหม และเลาเรียนตามสมควรแหงฐานานุรูป จนกวาบุตรนั้นจะมี
อายุครบ 16 ป”
และ กฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457
(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) โดยในมาตรา 2 ไดบัญญัติวา
“การเลี้ยงดูบุตรตามความในมาตรา 1 ที่กลาวมานั้น ชายผูเปน
บิดาจะรับตัวเด็กมาเพื่อเลี้ยงดูเสียเองก็ได หรือจะใหมารดาปกครองเลี้ยงดู
ไวก็ได แลวแตความตกลงและเพื่อประโยชนแกเด็กเปนประมาณ ถาเด็กตอง
อยู กับ มารดาแล ว ใหช ายผู เ ปน บิ ดาออกเงิ น คา เลี้ย งดูใ ห ตามสมควรแก
ฐานานุรูป แตอยางไรก็ดี มารดาของเด็กจะเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูเกินกวา
1 ใน 4 ของเงินเดือนมิได” 112
ต อ มาในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 7 ทรงตั้ ง
คณะกรรมการรางกฎหมายขึ้นเพื่อรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.
2473 ขึ้ น มา แตไ ด มี ก ารถกเถี ย งกั น มากในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การ ให ช ายมี ภ ริ ย าได ห ลายคน
เชน เดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกลาเจาอยูหัวขึ้นอีก พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานขอวินิจฉัยไววา เห็นควรไมบังคับใหชายตองมีภริยาเพียงคน
เดียว โดยทรงเห็นวา เปนการสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคมไทย เพราะในสมัยนั้นประเทศ
ไทยยังคงมีภริยากันไดหลายคนเปนเรื่องปกติอยูแลว และในขอที่สําคัญที่สุดคือ ทรงเห็นวา “เมื่อไมมี
บุคคลที่เปนบุตรนอกกฎหมายอยูแลว ไมควรจะแหวกทางไวใหมีขึ้น”113 อีกทั้งทรงแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมไวอีกซึ่งพอสรุปไดวา “ถาจะใชการจดทะเบียนเปนหลักของการเปนผัวเมียกันแลว ถาชายใด
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สอาด นาวีเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 113.
113
อัชพร จารุจินดา, ไพโรจน มินเด็น, วสันต เตียวตระกูล และสุขุม ทองศิริ, “ความ
เปนมาของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.....,” ใน 60 ป สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2535), หนา 38.
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จะไมสมัครใจจดทะเบียนกับหญิงซึ่งตนสมัครสังวาศดวยแลว ก็จะเปนอันที่จะไมมีหนทางที่จะบังคับ
ใหชายตองเลี้ยงเมียนอยและลูกเมียนอยดวย ลูกเมียนอยที่มิไดจดทะเบียนเชนนั้น ก็จะเปนอาภัพสัตว
เปนคนไมมีพออยูนั้นเอง” จะเห็นไดวา พระองคทรงมีความมุงหมายที่จะใหชายมีความรับผิดชอบใน
สิ่งที่ตนไดกระทําตอหญิงนั้น รวมถึงบุตรอันเกิดจากหญิงนั้นดวย และควรมีความรูสึกที่วาการรวม
ประเวณีเปนของสําคัญมิใชของเลนเพื่อบําเรอความใครของตน เพราะทารกที่เกิดมาไมมีโอกาสเลือก
ไดเลยวาจะเกิดหรือไม เพราะฉะนั้นจึงไมควรใหความเดือดรอนตกไปอยูที่เด็ก และพระองคยังเสนอ
ใหบุตรอันเกิดกับภริยานอยนั้นมีสิทธิในการรับมรดกของผูที่เปนบิดาดวย
คณะกรรมการรางกฎหมายในขณะนั้น จึงไดมีการรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 ขึ้นมา ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้
1. อนุ ญ าตให ช ายมีภ ริย าได ห ลายคน แต ใหแ บงเปน ภริย าหลวงและภริย านอ ย
ภริยาหลวงใหมีไดก็แตเพียงคนเดียว
2. ฐานะของภริยาหลวงจะมีไดตอเมื่อสามีไดจดทะเบียน โดยแสดงไวในเวลาที่จด
ทะเบียนสมรส หรือในเวลาใดๆ ที่ยังเปนสามีภริยากันอยู ถาสามีมีภริยาหลวงอยูแลว การจดทะเบียน
ภริยาคนอื่นเปนภริยาหลวงอีกยอมเปนอันไรผล คือ ตองจดคนอื่นๆ เปนภริยานอยเทานั้น และภริยา
หลวงเปนภริยาคนเดียวที่มีสิทธิในสินสมรส และในการรับมรดกของสามี
3. ภริยานอยนั้น ถาไดความวามีการจดภริยาคนใดเปนภริยาหลวงแลว ภริยาอื่นถือ
ไดวาเปนภริยานอยทั้งหมด แมจะไดจดทะเบียนก็ตาม
4. บุตรที่เกิดจากภริยาหลวง ก็ถือวาวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
5. บุตรอันเกิดภริยานอยที่ไดจดทะเบียนแลว ถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
และบุตรอันเกิดแตหญิงที่มิไดจดทะเบียนเปนภริยานั้นไมเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย แตบิดาสามารถ
จดทะเบียนเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดวย ในระหวางที่เปนผูเยาว บิดายังตองจัดใหมีการเลี้ยงดูและ
การศึกษาตามควรแกพฤติการณ เพียงแตบุตรจะมีสิทธิใชชื่อสกุลและมรดกของบิดานั้น กําหนดให
เฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น
6. บุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายจะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายได ตอเมื่อบิดามารดา
ได สมรสกันภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรตามคํารองขอของบิดา หรือมีคําพิพากษาของ
ศาลวาเปนบุตร
อยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติ แกไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473
ก็มิไดประกาศใชเนื่องจากเห็นวา ในขณะนั้นยังไมเปนเวลาที่จะพึงใหเกิดรายจายเพิ่มขึ้นใหมเนื่องจาก
การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้อาจจําตองมีคาใชจายตางๆ เพื่อใหประชาชนจดทะเบียน จึงได
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งดใชบังคับเปนการชั่วคราว รายละเอียดปรากฎตามประกาศงดการใชพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 ไวกอนซึ่งประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2474 114
2.2.2 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส
2.2.2.1 วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว
ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 อิทธิพลของ
ประเทศมหาอํานาจตะวันตกยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกที บรรดากฎหมายตางๆ ที่แมพระองคจะไดปรับปรุง
แกไขแลว แตยังไมเปนที่ยอมรับของประเทศตางๆ ที่เขามามีความสัมพันธกับประเทศไทยจนถึงระดับ
ที่ประเทศตางๆ ไมยอมใชกฎหมายไทยและไมยอมขึ้นศาลไทย โดยไดตั้งศาลกงสุลของประเทศตนขึ้น
เพื่อพิจารณาและพิพากษาคดีของคนในชาติตน รวมถึงคนที่อยูภายใตบังคับของชาตินั้นๆ แลวใช
กฎหมายของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณาอรรถคดีตางๆ ซึ่งคนไทยเรียกวิกฤตการณนั้นวา การเสีย
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยไดเสีย สิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือเอกราช
ในทางศาลไปดวยขออางตางๆ ของตางประเทศ โดยเฉพาะการที่ถูกกลาวอางวากฎหมายของไทยที่ใช
อยู นั้ น ป า เถื่ อนและล า สมั ย กระบวนการพิจ ารณาและบทลงโทษโหดรายทารุณ จากเหตุการณ
ดังกลาวประเทศไทยในขณะนั้นตองอยูในสถานะที่ตองยอมประเทศมหาอํานาจเหลานั้น เนื่องจาก
ประเทศไทยไมสามารถตอสูกับอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองและแสนยานุภาพทางการทหารของ
ประเทศมหาอํานาจ เราจึงจําเปนตองอยูในภาวะจํายอม115
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้น
ครองราชยสมบัติก็ไดทรงมุงหวังและทรงหาแนวทางที่จะหาเอกราชทางศาลกลับคืนมาใหได โดยทรง
มีพระราชดําริใหมีการปฏิรูปการศาลและจัดระบบกฎหมายเสียใหม โดยทรงตั้งความหวังไววา หาก
ประเทศไทยไดแกไขกฎหมายของเราที่มีอยูใหเจริญเทาเทียมกับนานาอารยประเทศแลว ประเทศ
มหาอํานาจทั้งหลายเหลานั้นก็จะคืนเอกราชทางศาลใหกับประเทศไทยอยางแนแท พระองคจึงทรง
เริ่มตนดวยการสงขาราชการและพระบรมวงศานุวงศไปศึกษาวิทยาการตางๆ ในตางประเทศรวมถึง
การศึกษาระบบกฎหมายและการเมืองการปกครองในประเทศตะวันตก เพื่อนําความรูที่ไดรับมา
ปรับปรุงกฎหมายไทยใหดียิ่งขึ้น และทรงรับสั่งใหมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มาเปนที่
ปรึกษากฎหมายจํานวนมากมีทั้งชาวฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม และญี่ปุน ประกอบกับในขณะนั้น
ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดานพรอมกัน และที่สําคัญที่สุด คือการพัฒนาดาน
114
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พระยาพลางกูรธรรมพิจัย, เรื่องเดิม, หนา 73.
แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 108.
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กฎหมาย โดยในป พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการ
แตงตั้งกรรมการตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายขึ้นเปนคณะแรก โดยมีพระเจาลูกเธอพระองค
เจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานคณะกรรมการในการยกราง สวนกรรมการนั้นมีทั้งนักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมาย
ของตางประเทศ คณะกรรมการชุดนี้ไดเลือกที่จะรางกฎหมายลักษณะอาญากอนกฎหมายลักษณะ
อื่นๆ โดยรางเปนภาษาอังกฤษกอนหลังจากนั้นจึงแปลเปนภาษาไทย และเสร็จสิ้นในป พ.ศ.2450
จากนั้นก็พิมพเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แลวจึงนําขึ้นทูลเกลา
ถวายและไดทรงประกาศใชเปนประมวลกฎหมายฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2451 โดยเรียก
ประมวลกฎหมายฉบับแรกนี้วา “ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127”116 ตอมาไดมีการตรวจ
ชําระและปรับปรุงแกไขกฎหมายอื่นๆ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหมอีกคณะหนึ่ง อัน
ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนคณะกรรมการเพื่อทํา
หนาที่ยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 117
ดังนั้นการเริ่มตนในการรางประมวลกฎหมายของไทยจึงเริ่มอยางจริงจังในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร หลังจากนั้นตอมาไม
นานพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัช กาลที่ 5 ก็เสด็จสวรรคต และตอมาในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรงดําเนินนโยบายสืบเนื่องตอจากพระบรม
ชนกนาถและทรงเรงงานรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ โดยคณะคณะกรรมการทั้งชาว
ไทยและชาวตางประเทศไดออกแบบใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยฉบับนี้ ประกอบไป
ดวย 6 บรรพดวยกัน โดยในบรรพ 1 บรรพ 2 และ บรรพ 3 ไดแลวเสร็จและประกาศใชในวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2468 สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 นั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกา ให
ประกาศใชเปนกฎหมายไดตั่งแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2473 หลังจากนั้นจึงไดดําเนินการตอในการ
รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 ตอไปตามลําดับ
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1) พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชย พุทธศักราช 2477
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดเริ่มมีการรางในป พ.ศ.2451 โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะกรรมการฝรั่งเศสให
ตรวจชําระและยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และคณะกรรมการไดทําการศึกษาหลัก
กฎหมายครอบครัวไทยในกฎหมายตราสามดวง เพื่อนํามาเทียบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศ
อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน อิตาลี อังกฤษ สวิสเซอรแลนด และอเมริกา โดยคัดเลือกเอาแตหลัก
กฎหมายที่ดีและเหมาะสมกับประเทศไทย เพื่อนํามายกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ไทย แต ป ระมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ยยังไมทัน แลว เสร็จ ก็สิ้นรัช กาลพระบาทสมเด็จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ทรง
ดําเนินนโยบายสืบเนื่องตอจากพระบรมชนกนาถ118
โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวนั้น ได
เริ่มมีการยกรางประมวลกฎหมายในบรรพนี้ตอมาจาก บรรพ 1 บรรพ 2 บรรพ 3 และบรรพ 4 อยาง
118

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศใช ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ในวันที่ 11 พฤษจิกายน พ.ศ.2466 โดยยังไมมีผล
บังคับใชในทันที โดยใหมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2467 แตพอประกาศใชออกไปแลว
บรรดาผูพิพากษาและทนายความตางก็มีความเห็นวา กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นมีขอความที่ไมกิน
เกลียวกัน ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงไดโปรดเกลาแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งอันประกอบไปดวยบุคคลที่เคยเปนกรรมการในการแปลกฎหมายตางประเทศ และบุคคลที่
เปนกรรมการอยูในกรมรางกฎหมายอยูในขณะนั้น คือ พระยานเรเนติบัญชากิจ พระยาศรีธรรมาธิ
เบศร พระยาเทพยวิรุทฯ พระยามานวราชเสวี และนายเรอเน กียอง ใหเปนผูรางประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยขึ้นใหม พระยามานวราชเสวีมีความเห็นวา การรางประมวลกฎหมายฉบับนี้ตัวบทไม
คอยสําคัญ แตโครงรางมีความสําคัญมาก จึงไดเสนอใหใชโครงรางแบบประมวลกฎหมายแพงของ
เยอรมัน โดยคัดลอกมาจากประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน ซึ่งไดคัดลอกมาจากประมวลกฎหมาย
แพงของเยอรมันมาอีกทอดหนึ่ง ตอเพื่อไมใหเปนการเสียไมตรีที่ดีตอฝรั่งเศส จึงไดนําบทบัญญัติบาง
ตอนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ที่ไดประกาศใชไปแลวในป พ.ศ.
2466 ซึ่ งเป นฉบั บที่ ชาวฝรั่งเศสไดทําการรางไว และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2467 อัน เปน วัน ที่
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลื่อนเวลาใช
บรรพ 1 และบรรพ 2 ออกไปเปนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2468 และให บรรพ 3 มีผลบังคับใชในวัน
เดียวกันดวย
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เปนจริงเปนจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โดยใชระยะเวลานาน
พอสมควร กอนที่จะแลวเสร็จในปลายป พุทธศักราช 2477 ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 การรางประมวลกฎหมายบรรพนี้ไดอาศัยกฎหมายเกาเปนตนแบบ
ในการรางอยูมากพอสมควร แตในขอที่เปนสาระสําคัญซึ่งกฎหมายเกาบัญญัติไวและไมเหมาะสมแก
กาลสมัย และไดดําเนินการแกไขใหมีความทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศ 119
แต ป ญ หาที่ เ ป น ประเด็ น สํ า คั ญ ของการร า งประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย บรรพ 5 ของไทยคือ ปญหาที่มีความเห็นที่แตกตางเกี่ยวกับหลักการวาดวยการจะใหมีภริยา
ไดเพียงคนเดียวหรืออนุญาตใหมีภริยาไดหลายคน ปญหานี้ไดมีการโตเถียงกันอยางมากในระหวางผูที่
รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ดวยกันนี้ เพราะเปนปญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาแตโบราณของไทย หลักการของประเด็นนี้มีความเห็น
ของผูรางออกมาเปนสองความเห็น โดยฝายแรกมีความเห็นวา ในการทํากฎหมายใหมนี้ ควรจะ
อนุญาตใหชายมีภริยาไดคนเดียว สวนภริยานอยหรือภริยาลับนั้น กฎหมายไมรับรู ถือวาไมเปนภริยา
ที่สมบูรณตามกฎหมายและไมมีสิทธิที่จะไดรับจากกฎหมายในฐานะของภริยา เชน การรับมรดกของ
สามี เปนตน แตอนุญาตใหชายรับรองบุตรอันเกิดจากภริยานอยหรือภริยาลับเพื่อใหเปนบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายของชาย ทั้งนี้ก็ใหเปนไปตามรูปแบบการสมรสของตางประเทศ แตความเห็นของอีกฝาย
หนึ่ง มีความเห็นวา ชายควรมีภริยาไดหลายคนเหมือนเดิม โดยใหเหตุผลวา เปนการบัญญัติกฎหมาย
ที่ขัดกับสภาพความเปนจริงของสังคม และขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่มีมาแตชานาน
ประกอบกั บ ไม มีเหตุ ผ ลใดที่ ป ระเทศสยามจะตองทําตามรูป แบบของประเพณีและความเชื่อของ
ชาวตะวันตกในเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียว เพราะวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศสยามและ
ของประเทศตะวันตกมีความแตกตางกัน และดวยความเห็นที่มีความแตกตางกัน และมีขอถกเถียงกัน
จนไมมีขอยุติ ทําใหคณะกรรมการในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในบรรพนี้ไมกลา
ตัดสินใจ จึงสงผลให การรางกฎหมายฉบับนี้ลาชาออกไป 120
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ในป พ.ศ.2475 อันเปนปที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเป น
ชว งเวลาที่ ป ระเทศไทยจะต องดํ า เนิ น จัดทํ าประมวลกฎหมายใหครบตามเงื่อนไขที่กํ าหนดไวใ น
สนธิ สั ญ ญากั บ ประเทศต า งๆ เพื่ อยกเลิก สิท ธิส ภาพนอกอาณาเขต รัฐ บาลไทยภายใตร ะบบ
ประชาธิปไตยในขณะนั้น จึงไดดําเนินการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เหลืออยูใหแลว
เสร็จซึ่งไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก ตามลําดับ
หลังจากที่เกิดความลาชาเนื่องจากปญหาของการไมไดขอยุติในประเด็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรส
แบบผัวเดียวเมียเดียว เหมือนประเทศแถบตะวันตก หรือแบบมีภริยาไดหลายคนตามรูปแบบประเพณี
ดั้งเดิมของไทย จนในที่สุดในป พ.ศ.2476 ไดใชหลักการของประชาธิปไตยในการแกไขปญหาดังกลาว
โดยคณะกรรมาธิการของรัฐบาล ซึ่งมีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ เปนประธานคณะกรรมาธิการในการ
รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพนี้ ไดนําปญหาดังกลาวขึ้นเขาสูกระบวนการของสภา
ผูแทนราษฎร หลังจากนั้นที่ประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีการลงมติ โดยที่ประชุมนั้นมีมติเสียงขาง
มาก ใหชายมีภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายไดเพียงคนเดียวเทานั้น ซึ่งแนวคิดใน
ลักษณะเชนนี้ประเทศไทยไดรับมาจากวัฒนธรรมของประเทศในฝงตะวันตกอีกทอดหนึ่ง ซึ่งประเทศ
ไทยในขณะนั้นเชื่อวาแนวคิดนี้เปนสิ่งที่เปนอารยธรรมของชาติที่เจริญแลว และจะสามารถทําให
ตา งชาติ ย อมรั บ ในเป น ประเทศที่ มี อารยธรรมของไทยด ว ย 121 แต อย า งไรก็ ต ามขอ ตกลงนี้ ไ ม ไ ด
หมายความวา กฎหมายจะหามมิใหชายมีภริยาไดหลายคน โดยในความเปนจริงแลวชายอาจมีภริยากี่
คนก็ได กฎหมายไมไดหาม แตกฎหมายรับรูและยอมรับเพียงคนเดียว โดยสามารถมีภริยาที่ชอบดวย
กฎหมายดวยการจดทะเบียนสมรสไดเพียงคนเดียวเทานั้น โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 ที่ประกาศใช พ.ศ.2478 นี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449 ความวา “การสมรสตามประมวล
กฎหมายนี้จะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนแลว” สวนภริยาคนอื่นๆ นั้นกฎหมายมิอาจรับรองสถานะ
ใหได ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว และภริยาที่จดทะเบียนสมรสโดย
ชอบดวยกฎหมายเทานั้นที่จะมีสิทธิไดรับมรดกของชายผูเปนสามี ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6 มรดก122
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เรื่องเดียวกัน, หนา 159.
สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก นั้นไดมีพระราชบัญญัติใหใชฯ
ลงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2478 และใหประกาศใชเปนกฎหมายไดตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา คือ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล
รัชกาลที่ 8; ปรีดี เกษมทรัพย, “ปญหาและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายในประเทศ
ไทย,” ใน เอกสารประกอบการสั ม มนาประวั ติ ก ฎหมายไทย คณะนิ ติ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), หนา 16.
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ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว นี้ จึง
เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสมรส ที่แตเดิมยอมรับวาการอยูกินกันฉันสามีภริยาอยาเปดเผย
เปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายแลว มาเปนรูปแบบของการจดทะเบียนตอเจาหนาที่ของรัฐถึงจะ
เป น การสมรสที่ ช อบด ว ยกฎหมาย และการจดทะเบีย นสมรสนั้น จะจดไดกับ ภริย าเพีย งคนเดีย ว
เทานั้น 123
สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นั้นไดมีพระราชบัญญัติ
ใหใช ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2478 และใหประกาศใชเปนกฎหมายไดตั้งแตวันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา คือ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2478 และวันที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 นี้ คือ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
รัชกาลที่ 8
การประกาศใชป ระมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5 วาดว ย
ครอบครัว ในป พ.ศ.2478 นี้มีผลเปนการยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมียทั้งหมด โดยใหใชประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในป พ.ศ.2478 ฉบับนี้แทน แตพระราชบัญญัติ
ใหใชบรรพ 5 มีมาตรา 4 ระบุวา “บทบัญญัติแหงบรรพนี้ไมกระทบกระเทือนถึง (1) การสมรสซึ่งมีอยู
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ที่ไดมีพระบรมราช
โองการใหประกาศใชบังคับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 มีหลักกฎหมายที่สําคัญดังตอไปนี้
1. ชายสามารถจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายกับภริยาไดเพียงคนเดียว
2. การสมรสโดยชอบดวยกฎหมายจะมีไดก็แตโดยการจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น
3. เด็กที่เกิดจากหญิงที่มิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย
ของหญิงนั้น
4. บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของชายใหดที่ทะเบียนคนเกิด ถาไมปรากฎในทะเบียนคนเกิด ก็
ดูจากพฤติการที่รูกันโดยทั่วไปตลอดมาวาเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายก็เปนหลักฐานที่เพียงพอแลว
5. บุตรชอบดวยกฎหมายมีสิทธิรับมรดกของผูเปนบิดาหรือมารดาและมีสิทธิใชชื่อสกุลได
6. บิ ดาและมารดามี ห น า ที่ตองอุป การะเลี้ ย งดู และใหการศึกษาแกบุตรตามสมควรใน
ระหวางที่เปนผูเยาว
7. บุตรนอกกฎหมายที่บิดาไดรับรองแลว ถาบิดาที่ไมชอบดวยกฎหมายถึงแกความตาย ให
ถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย โดยมีสิทธิที่จะไดรับมรดกในฐานะทายาทโดย
ธรรม
8. บุตรบุญธรรม ใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย โดยมีสิทธิที่จะ
ไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม
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กอนวันที่ประการใชประมวลกฎหมายบรรพนี้ และทั้งสัมพันธอันเกิดแกการสมรสนั้นๆ และ (2) การ
ใชอํานาจปกครอง ความปกครอง ความอนุบาล การรับบุตรบุญ ธรรม ซึ่งมีอยูกอนวัน ประกาศใช
ประมวลกฎหมายบรรพนี้ และสิทธิหรือหนี้อันเกิดแกการนั้นๆ”
จากขอความดังกลาวเปนการบงบอกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 ที่ประกาศใชใหมนี้ จะไมกระทบกระเทือนถึงการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเลย การ
สมรสที่ไดกระทําไปในกฎหมายลักษณะผัวเมียจะสมบูรณหรือไมสมบูรณประการใด ยอมเปนไปตาม
เงื่อนไขของกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้น เชน รูปแบบของการสมรส ที่กฎหมายลักษณะผัวเมีย ยอมรับ
วาการอยูกินกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย ถือเปนการสมรสโดยชอบดวยกฎหมายแลว ก็เปนไปตาม
เงื่อนไขนั้น รวมถึงการที่ยอมใหชายมีภริยาไดหลายคนดวย ดังนั้น ถาชายและหญิงไดสมรสกันตาม
รูปแบบของสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย กอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 ครอบครัว นี้ การสมรสก็มีสมบูรณ หาจําตองมาจดทะเบียนสมรสใหม ใหชอบดวยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมาย บรรพ 5 นี้ไม
ดังนั้น สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ที่สมรสกอนที่จะมีการบังคับ
ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้ หรือที่สมรสกอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยไม
ตองจดทะเบียนสมรสนั้น สถานะของสามีภริยาก็ยังคงเปนเชนเดิม ความสัมพันธในฐานะของสามี
ภริยาอันเกิดแตการสมรส หรือสถานะอันเกิดเปนครอบครัว การใชอํานาจปกครอง ความปกครอง
การอนุบาลและการรับบุตรบุญธรรม ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียยังคงมีอยูตลอดรวมทั้งสิทธิและ
หนาที่อันเกิดจากการสมรสนั้นดวย และยังมีผลมาถึงปจจุบัน 124 เชน กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่
60 บัญญัติวา “สามีมีอํานาจโบยตีสั่งสอนภริยาไดตามสมควรเมื่อภริยากระทําผิด แตถาภริยากระทํา
การอยางนั้นแกสามีบางก็ตองเอาขาวตอกดอกไมไปขอขมาสามี” ความสัมพันธเชนนี้ยังคงใชบังคับได
หรือกฎหมายลักษณะผัวเมียบทที่ 68 บัญญัติวา “ถาชายมีสินเดิมฝายเดียว หญิงไมมีสินเดิม ชายได
สินสมรสทั้งหมด” ดังนั้นถาหากสามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียขาดจากการสมรสและแบง
สินสมรสกันในปจจุบันนี้ก็ตองแบงตามนี้ แตถาหากทั้งสองฝายมีสินเดิมดวยกัน กฎหมายลักษณะผัว
เมียบทที่ 68 บัญญัติวา “ใหแบงสินสมรสเปนสามสวน ชายได 2 สวนหญิงได 1 สวนและตองคืนสิน
เดิมแกคูสมรสแตละฝายดวย”
ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ชายมีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายไดหลายคน
มาถึงในปจจุบันนี้แมจะมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว ภริยาเหลานี้ก็ยังคง
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มาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย พ.ศ.2477 และมาตรา 4 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519
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เปนภริยาที่ชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย อยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตในเรื่องการ
จัดการทรัพยสิน ระหวางสามีภ ริยา แมจ ะเปน สามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ก็ตองใช
กฎหมายปจจุบันที่มีทรัพยสินระหวางสามีภริยาอยูเพียง 2 ประเภท คือ สินสวนตัวและสินสมรสมาใช
บังคับ และในเรื่องวิธีการจัดการสินสมรสก็ตองใชกฎหมายปจจุบันมาใชบังคับ เชน ที่ดินสินสมรสตาม
กฎหมายลักษณะผัวเมีย หากปจจุบันนี้สามีจะนําไปขายสามีตองไดรับความยินยอมจากภริยาดวยจึง
จะขายได หรือบานสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียหากภริยาจะนําบานดังกลาวไปใหผูอื่นเชามี
กําหนดระยะเวลาเชา 3 เดือน ภริยาก็มีอํานาจนําบานดังกลาวออกใหเชาไดโดยไมจําตองไดรับความ
ยินยอมจากผูเปนสามีกอนแตอยางใด แตอยางไรก็ตามถาสามีและภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย
ตองแบงสินสมรสกัน การแบงสินสมรสระหวางสามีภริยานี้ตองกลับไปใชกฎหมายลักษณะผัวเมียจะไม
นําบทบัญญัติในบรรพ 5 ปจจุบันมาใชบังคับ สวนประเด็นเรื่องของการสิ้นสุดของการเปนสามีภริยา
นั้น ถาตองมีการหยาขาดจากความเปนสามีภริยา เหตุหยานั้นก็ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาใชบังคับ จะนําเหตุหยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียมาใชบังคับ
มิได
ตอมาขอกลาวถึงประเด็นที่ควรไดรับการศึกษาอยางละเอียดอีกประเด็น
คือ จริงหรือไมที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้ยึดหลักจารีตประเพณีในกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียของไทยเปนหลักในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้โดยไมได
อาศัยบทบัญญัติใดๆ ในกฎหมายครอบครัวของตางประเทศมาเปนตนแบบในการรางเลย โดยในเรื่อง
นี้ก็มีความเห็นของนักวิชาการแบงออกเปน 2 ความเห็นดวยกัน
โดยความเห็นแรก เห็นวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ยึด
หลักตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนสวนใหญ ไมเหมือนกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
1 ถึง บรรพ 4 ซึ่งเปนการคัดลอกจากกฎหมายตางประเทศมาเปนสวนใหญ โดยนักวิชาการที่มี
ความเห็นในทางนี้ อาทิ
ศาสตราจารยสอาด นาวีเจริญ ไดกลาวไวคําบรรยายของทานที่ไดบรรยาย
ใหแก นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวา “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 ยึดหลักตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนสวนมากยิ่งขึ้น ไมเหมือนกับประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 1 ถึง บรรพ 4 ซึ่งเปนการคัดลอกจากกฎหมายเยอรมัน”125
ศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดกลาวไวในตําราของทานที่ไดพิมพ
เผยแพรครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2508 วา
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สอาด นาวีเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 9-10.

64
“ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยนั้น ตั้งแต
บรรพ 1 ถึงบรรพ 4 เปนกฎหมายที่เราไปคัดลอกหรืออาศัยแนว
มาจากกฎหมายตางประเทศเปน สว นมาก แตพอมาถึงลักษณะ
ครอบครัวและมรดก ในบรรพ 5 และ บรรพ 6 เรื่องของการเกิด
การตาย มนุษยเปนผูทํากฎหมายและคนไทยก็ไดเกิดไดตาย มีผัว
มีเมีย มีลูกหลานกันมานานนับพันป จนเกิดเปนประเพณีเกี่ยวกับ
ความสัมพันธในครอบครัวและการตกทอดของมรดกของคนตาย
กฎหมายครอบครัวและมรดกของไทยจึงมีที่มาตั้งแตครั้งกรุงศรี
อยุธยา ซึ่งตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดมีการรวบรวมและตราขึ้น
เป น กฎหมายตราสามดวง จนกลายเป น กฎหมายลั ก ษณะ
ครอบครั ว และกฎหมายลั ก ษณะมรดก และพั ฒ นามาจนถึ ง
กฎหมายครอบครัว ในปจจุบัน เมื่อเกิดปญหาสงสัย จึงอาจเปน
ประโยชนในการที่จะสืบสาวไปใหถึงตนตอวากฎหมายเกาในเรื่อง
เดียวกันเปนมาอยางไร”126
ศาสตราจารยโพยม เลขยานนท ไดกลาวไวในตําราของทานซึ่งพิมพเมื่อป
พ.ศ.2514 วา
“ในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
แมจะไดนําหลักกฎหมายตางประเทศมาพิจารณาดวยแตก็ยังคง
เอาหลั กในกฎหมายลักษณะผัว เมีย และกฎหมายเกาอื่น ๆ มา
บัญญัติไวในบรรพ 5 เปนสวนมากเพื่อใหสอดคลองกับประเพณี
ของไทยที่มีมาแตดั้งเดิม เพราะในเรื่องครอบครัวนั้น ประเทศใด
ประเทศหนึ่งตางมีประเพณีของตนเองที่จะตองรักษาไว” 127
อาจารยศริ มลิลา ไดกลาวไวในตําราของทานที่พิมพเมื่อป พ.ศ.2516 วา
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ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, เรื่องเดิม, หนา 1.
โพยม เลขยานนท, คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว (กรุงเทพฯ:
วิญูชน, 2534), หนา 1.
127
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“ในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
นั้น ไดนําหลักกฎหมายตางประเทศมาพิจารณาดวย แตก็ยังคง
ยึ ด ถื อ ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของไทยที่ มี ม าแต เ ดิ ม อยู เ ป น
สวนมาก”128
จากความเห็นของนักวิชาการที่กลาวมาขางตน ที่วาประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 ของไทยยึดหลักในกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนสวนใหญ ไมเหมือนกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกฎหมายบรรพ 1 ถึงบรรพ 4 ซึ่งคัดลอกจากกฎหมายเยอรมัน โดยความคิด
ดังกลาวนี้ไดรับการคลอยตามจากนักกฎหมายของไทยในปจจุบันเปนอยางมาก แตถึงอยางไรก็ตามยัง
มีนักกฎหมายบางทานที่มีความคิดเห็นในทางตรงกันขามกับแนวคิดเชนนี้ อาทิ
ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ซึ่งไมเห็นดวยกับความเห็นดังกลาวโดย
ทานเคยกลาวไวในการบรรยายวิชากฎหมายแพงเปรียบเทีย บ สําหรับนักศึกษาปริญ ญาโท คณะ
นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อป พ.ศ.2513 โดยกลาววา
“ที่วาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ของ
ไทย มี ที่ ม าจากกฎหมายเก า ของไทยเป น ส ว นมากนั้ น เมื่ อ ได
ตรวจดูแลว พบวามีที่มาจากกฎหมายเกาแทๆของไทยเพียงมาตรา
เดียว คือ มาตรา 1534129 ที่หามบุตรหลานฟองบุพการีของตน
เป น คดี แ พ ง หรื อ อาญา นอกนั้ น ล ว นเที ย บเคี ย งกั บ กฎหมาย
ตางประเทศทั้งสิ้น”
จากการวิจัยของผูวิจัยเองประกอบกับการคนควาเอกสารในการวิเคราะห
วาจากความคิดเห็นของ ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย มีหลักการและเหตุผลใดมาใหการสนับสนุน
ผูวิจัยพบวาหลักฐานที่อางอิงถึงหลักการนี้มีอยูนี้ มีอยูที่กรมรางกฎหมาย ปจจุบันคือ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา โดยมีเอกสารที่เกี่ยวของกับการประชุมของคณะกรรมการเพื่อยกรางประมวลกฎหมายแพง
128

ศริ มลิลา, คําอธิบายกฎหมายครอบครัว (พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ
การเมือง, 2516), หนา 2.
129
ไดถูกแกไขใหมโดย พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 โดยถูกเปลี่ยนจากมาตรา 1534 มาเปนมาตรา 1562 ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในปจจุบัน แตขอความยังคงเชนเดิม
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และพาณิชย โดยเอกสารดังกลาวระบุวาถึงที่มาวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ
บรรพ 2 เทียบเคียงมาไดกับประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนเปนหลัก 130 และประมวลกฎหมายแพง
เยอรมันเปนหลัก และมีที่เปนของสวิสเซอรแลนด ฝรั่งเศส และบราซิลบนอยูเปนสวนใหญ นอกจากนี้
ยั ง มี ห ลั ก กฎหมายของประเทศออสเตรี ย อิ ต าลี เนเธอร แ ลนด อี ยิ ป ต ตู นี เ ซี ย สเปน อิ น เดี ย
สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา เบลเยี่ยม กรีซ ฮังการี ปะปนอยูบางเล็กนอย 131 และในเรื่องของตั๋วแลก
เงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค ยังไดนําขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตราสารที่เปลี่ยนมือไดมาปรับ
ใชดวย 132
ในบรรพ 5 วาดวย ครอบครัวนั้น ก็ยังคงใชกฎหมายของตางประเทศเปน
หลักในการรางคือ กฎหมายแพง เยอรมัน ญี่ปุน ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด โดยมีหลักกฎหมายแพง
ของสเปน อังกฤษ บราซิล และเดนมารค ปนอยูบางเล็กนอย 133 โดยประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย บรรพ 5 ที่ประกาศใชในป พ.ศ.2478 นี้ เริ่มตั้งแตมาตรา 1435-1598 รวม 164 มาตรา ใน
จํานวนนี้มีเพียงมาตราเดียวที่มาจากรูปแบบประเพณีของไทย นั้นก็คือ มาตรา 1534 ที่หามพอง
บุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ซึ่งมาจากกฎหมายลักษณะรับฟอง บทที่ 21 และบทที่ 25134
โดยที่เหลืออีก 163 มาตรา สามารถสืบสาวไดวามีที่มาจากกฎหมายของตางประเทศ 135
ฉะนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว จึงมีเหตุผล
ในการสรุปที่มาไดวา คณะกรรมการตองรางโดยอาศัยการคัดลอกและการเทียบเคียงมาจากกฎหมาย
ของตางประเทศ เชนเดียวกันกับ บรรพ 1 บรรพ 2 และบรรพ 3 เหตุที่เปนเชนนี้เพราะวาในขณะนั้น
นั้นประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และถาขณะนั้นคณะกรรมการยกรางยังขืนเอาประเพณี
ตามกฎหมายเกาของไทยที่ชาวตางชาติเห็นวาลาสมัยมาบัญญัติไวในที่สุดชาติตางๆ อาจจะใชมาเปน
ขออางไดอีกวา ประมวลกฎหมายที่ประเทศไทยประกาศใชนี้ เปนกฎหมายที่แสดงถึงความลาสมัย ไม
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โดยประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนไดนําประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันมาเปนหลัก
ในการรางเปนสวนใหญ
131
หยุด แสงอุทัย, “การรางกฎหมาย,” ใน หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิง
ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย (ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2523) (กรุงเทพฯ:
ม.ป.พ., 2523), หนา 21.
132
จิตติ ติงศภัทิย, บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน พ.ศ.2497 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2520
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520), หนา 28-29.
133
หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หนา 21.
134
เรื่องเดียวกัน, หนา 22.
135
เรื่องเดียวกัน, หนา 23.
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มีความเจริญ ตางจากรูป แบบกฎหมายที่พัฒนาแลว อยางชาติตะวัน ตก ทําใหประเทศเหลานั้นใช
เหตุผลดังที่กลาวมานี้มาเปนขออางในการไมคืนเอกราชในทางศาลใหกับประเทศในขณะนั้นก็เปนได
และหากจะวาไปแลวประเพณีและกฎหมายเกาของไทยเกี่ยวกับการสมรสและเรื่องเกี่ยวกับความเปน
ครอบครัวในขณะนั้นก็นับวาลาหลังกวาประเทศตะวันตกมากเลยทีเดียว
หากจะวิ เ คราะห ดู ตั้ ง แต เ รื่ อ งชื่ อ ของกฎหมายในขณะนั้ น คื อ กฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย ยอมบอกอยูในตัววาเปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อชําระขอพิพาทในระหวางที่ชายและ
หญิงเปนผัวเมียกันเทานั้น สวนประเด็นอื่นๆ นอกจากความเปนผัวเมียกันนั้น เชน สถานะของความ
เปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาที่ตางๆ ของบิดามารดาและบุตร รวมถึงอํานาจปกครองบุตร
ไมไดกลาวไวในกฎหมายลักษณะผัวเมียเลย และเมื่อกฎหมายลักษณะผัวเมียใหความสําคัญแตใน
ประเด็นความสัมพันธระหวางผัวเมียเปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา ประเพณีเกาแกของไทยที่ไดบัญญัติ
ไวในกฎหมายลักษณะผั วเมียที่ เรี ยกไดวาไมทันสมัย และขัดแยงกับแนวคิดของหลักกฎหมายชาติ
ตะวันตกก็คงหนีไมพนประเด็นที่สําคัญเพียงประเด็นเดียวนั้นก็คือการที่กฎหมายไทยยอมรับในการให
ชายมีภริยาไดหลายคน โดยในประเด็นนี้ประเทศแถบตะวันตกถือวาเปนประเด็นที่ไมสามารถยอมรับ
ได เพราะอาจเปนเพราะโดยหลักการของศาสนาคริสตที่ผูชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียว และถือ
วาเปนหลักมนุษยธรรมที่ควรใหมนุษยใหเกียรติเพศหญิงในเรื่องเพศ ดังนั้นแนวคิดของการมีภริยา
หลายคนจึงยังคงเปนแนวคิดของประเทศที่ยังไมเจริญ และมีรูปแบบการสมรสที่ปาเถื่อน
ดวยเหตุผลที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 จึงไดกําหนดใหชายมีภริยาไดเพียงคนเดียว เชนเดียวกับแนวคิดของประเทศแถบตะวันตก
สิ่งเหลานี้ทําใหการลมลางประเพณีดั้งเดิมของไทยที่เคยใหชายมีภริยาไดหลายคนตั้งแตในอดีต ยอม
สรางความไมพอใจใหแกบรรดาเศรษฐี เจาขุนมูลนาย ขุนนางและชนชั้นสูง เปนอยางมาก 136
สวนในประเด็นอื่นๆ ที่อยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ซึ่งอาจจะขัดหรือแยง
กับกฎหมายของตางประเทศอยูบาง ก็ถือเปนประเด็นปลีกยอยที่ไมมีความสําคัญเทาใดนัก ตางชาติ
มองวาเปนลักษณะของวัฒนธรรมการใชชีวิตคูของคนในชาตินั้นๆ ไมควรเขาไปยุงเกี่ยว ควรใหเปนไป
ตามวิถีชีวิตคูของคนในชาตินั้นๆ ตอไป เชน ในประเด็นเหตุหยา เปนตน137
สวนประเด็นใดที่กฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดไว เชนประเด็นบิดา
มารดากับบุตร ก็เปนธรรมดาที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่ไดรางขึ้นใหมนี้จะตอง
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พัชรินทร เปยมสมบูรณ, การปฎิรูปกฎหมายของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2411 จนถึง
พ.ศ.2478 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517),
หนา 132.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 133.
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บัญญัติขึ้น โดยพิจารณาจากแนวคิดของกฎหมายของตางประเทศเปนหลักที่เปนเชนนี้ก็เพื่อใหไดรับ
การยอมรับจากประเทศตางๆ 138
ดังนั้นจึงเห็นไดวา เมื่อประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้ ไมได
บัญญัติไวแตเฉพาะเรื่องของความสัมพันธของสามีภริยากันเทานั้น แตยังมีเรื่องของความสัมพัน ธ
ระหวางบิดามารดาและบุตรเขามาเกี่ยงของดวย จึงทําใหประมวลกฎหมายฉบับนี้มีความหมายที่กวาง
กวา คําวา ผัวเมีย ดังนั้น จึงตองเลือกใชคําที่ใหความหมายที่กวางกวานี้มาเปนชื่อเรียกกฎหมายบรรพ
นี้ โดยเรียกวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว มาจวบจนทุกวันนี้
เชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน
2) พระราชบัญญัติใหใชบ ทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ที่ไดมีการ
ประกาศใชในป พ.ศ.2478 นี้ ใชบังคับไดเปนระยะเวลา 41 ป จนไดมีการแกไขครั้งใหญในป
พุทธศักราช 2519 โดยมีสาเหตุมาจากการเรียกรองสิทธิทางการเมืองของนักศึกษาและประชาชน ใน
เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ไดมีการเรียกรองประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพกันขนานใหญ ซึ่งเหตุการณ
ดังกลาวทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป พุทธศักราช 2517 โดยในมาตรา 28 วรรคสองของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และมีบทเฉพาะกาลที่จะตองมีการแกไข
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือบัญญัติกฎหมายขึ้นใหมเพื่อใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ตอมาไม
นานนั บ แต วั น ที่ ป ระกาศใช รั ฐ ธรรมนูญ รัฐ บาลในสมัย นั้น ที่ มีห ม อมราชวงศ เสนี ย ปราโมช เป น
นายกรัฐมนตรี จําตองแกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิด พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ฉบับที่ 8 พ.ศ.2519 จึงไดตราออกใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2519 เปนตนมา 139
ดังนั้นสงผลใหมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
5 วาดวยครอบครัวที่ไดตรวจชําระใหมในป พ.ศ.2519 นี้ถือเปนการแกไขครั้งใหญโดยเปนการยกเลิก
ทั้งบรรพ โดยจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 มาตรา 3 บัญญัติไววา
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เรื่องเดียวกัน, หนา 134.
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ประสพสุข บุญเดช, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
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69
“ใหยกเลิกบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ซึ่งไดใชบังคับโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ
5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 และให
ใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ได
ตรวจชําระใหมนี้แทน เวนแตในพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยาง
อื่น”
และมีการตราเพิ่มขึ้นจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม
ขึ้นมาใหมรวม 41 มาตรา โดยไดมีการเรียงลําดับมาตราใหมทั้งหมด ตั้งแตมาตราแรก จนถึงมาตรา
สุดทาย โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม จะเริ่มตนที่มาตรา 1435 สิ้นสุดที่
มาตรา 1598 แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขใหม ป พ.ศ.2519 จะเริ่มตนที่
มาตรา 1435 สิ้นสุดที่มาตรา 1598/48
โดยหลักการสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไข
ใหม ป พ.ศ.2519 ก็คือไดยกเลิกบทบัญญัติตางๆ ที่จํากัดสิทธิของหญิงที่มีสามี ประกอบไปดวย
1. ยกเลิกอํานาจของสามีในการเปนหัวหนาครอบครัว หมายความวา ไมมี
ใครมีอํานาจอยูเหนือกวาใครในครอบครัว
2. เรื่ อ งของการจํ า กั ด สิ ท ธิ ข องหญิ ง ในการจั ด การสิ น บริ ค ณห โดย
กําหนดใหสามีและภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสรวมกัน
3. กําหนดกองทรัพยสินของสามีภริยาใหเหลือเพียง 2 ประเภท คือ สิน
สวนตัวและสินสมรส จากเดิมที่มีอยู 4 ประเภทดวยกัน
4. อํานาจปกครองบุตรผูเยาวที่เคยอยูกับบิดาก็จะถูกแบงมาที่มารดาดวย
ทั้งบิดาและมารดาตางมีอํานาจปกครองบุตรโดยเทาเทียมกัน
แต อ ย า งใดก็ต ามรูป แบบของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพง และ
พาณิชย บรรพ 5 แกไขใหม ป พ.ศ.2519 ก็ยังคงใชรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสตอเจาหนาที่ของ
รัฐเชนเดิม แตไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความในบทบัญญัติเดิม และเลขมาตราใหมเทานั้น จากเดิมที่
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่ประกาศใช พ.ศ.2478 นี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449
ความวา “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะสมบูรณตอเมื่อไดจดทะเบียนแลว” แตตอมาประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขใหมป พ.ศ.2519 ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความโดยบัญญัติ
ไวในมาตรา 1457 ความวา “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลว
เทานั้น”
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สามีภ ริย าที่ไดจดทะเบีย นสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 5 พ.ศ.2478 ฉบับเดิมนั้น แมจะมีการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
ในป พ.ศ.2519 นี้ใหมก็ตาม แตก็ไมมีผลกระทบในเรื่องสถานะของความเปนสามีภริยาในเรื่องการ
สมรสแตอยางใด เชน ในเรื่องสัญญากอนสมรสที่ยังคงเปนไปในลักษณะเชนเดิม รวมถึงสถานะของ
ความเปนครอบครัว เชน การเปนบิดามารดาและบุตร การเปนผูปกครอง การเปนผูอนุบาลหรือผู
พิทักษและการรับบุตรบุญธรรม 140 แตในเรื่องความสัมพันธในครอบครัวหลายประเด็นที่ตองเปลี่ยน
มาใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางใน
สาระสําคัญหลายประการทั้งดานความสัมพันธที่เปนสวนตัวและความสัมพันธทางดานทรัพยสิน เชน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 บัญญัติใหสามีเปนหัวหนาครอบครัว และ
เปนผูกําหนดถิ่นที่อยูใหแกสมาชิกในครอบครัว แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
แกไขในป พ.ศ.2519 ไมไดบัญญัติห ลักการในเรื่องดังกลาวนี้ไว ดวยเหตุนี้สามีภริยาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 ที่อยูกินกันมาจนไดมีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ก็ตองเปลี่ยนความสัมพันธในครอบครัวมาใชตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ฉบับนี้ สามีมิไดเปนหัวหนาครอบครัว และ
มิไดเปนผูเลือกถิ่นที่อยูแตเพียงผูเดียวอีกตอไป หรือในเรื่องความสัมพันธทางทรัพยสิน สามีภริยาตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 เคยมีทรัพยสินอยู 4 ประเภท คือสินเดิม สิน
สวนตัว สินสมรส สินบริคณห แตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.
2519 ทรัพยสินระหวางสามีภริยามีเพียง 2 ประเภท คือสินสวนตัวและสินสมรสตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 1470 จึงตองบังคับตามมาตรา 1470 จะนํามาตราเกาที่ยกเลิกไปแลวมาใชบังคับไมได
ในการเปลี่ยนระบบทรัพยสินระหวางสามีภริยาจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 มาเปนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.
2519 นั้น ตามบรรพ 5 เดิมทรัพยสินระหวางสามีภริยาแบงเปน 3 ชนิด คือ สินสวนตัว สินเดิมและ
สินสมรส สินสวนตัวตามบรรพ 5 เกานั้น คือทรัพยสินที่เปนเครื่องมือใชสอยสวนตัว ของหมั้น หรือ
ทรัพยสินที่มีผูยกใหระบุวาใหเปนสินสวนตัว สวนสินเดิมคือทรัพยสินที่สามีภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีอยู
แลวกอนสมรส หรือไดมาในระหวางสมรสโดยผูใหระบุวาเปนสินเดิม สําหรับสินสมรส คือ ทรัพยสิน
ทั้งหมดที่ คูสมรสได มาระหวา งสมรส ตามบรรพ 5 เกานั้น สินเดิมและสินสมรสจะรวมเรีย กว า
สินบริคณห คือ เปนทรัพยสินที่ปนกันระหวางสามีและภริยาโดยหลักแลวสามีเปนผูจัดการสินบริคณห
ซึ่งหมายความวาสามีจะเปนผูจัดการสินสมรสทั้งหมด โดยจะจัดการสินเดิมทั้งหมดของตนรวมทั้งมี
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มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
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อํานาจจัดการสินเดิมของภริยาดวย เวนแตสินสวนตัว คือ ถาเปนสินสวนตัวของสามี สามีจะมีอํานาจ
จัดการเอง และสินสวนตัวของภริยา ภริยาก็มีอํานาจจัดการเองเพราะฉะนั้นระบบทรัพยสินของสามี
ภริยาตามบรรพ 5 เกา มีทั้งสินสวนตัว สินเดิม และสินสมรส รวมเรียกวาสินบริคณห เมื่อมาใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 กฎหมายมิไดยกเวนความสัมพันธ
ในครอบครัว ดังนั้นทําใหสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
5 พ.ศ.2478 พอใชบังคับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลว
ความสัมพันธในเรื่องทรัพยสินจึงตองมาใชบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
แกไขในป พ.ศ.2519 นี้ คือสินเดิมตองถูกยกเลิกไปเพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
แกไขในป พ.ศ.2519 นี้ไมไดบัญญัติเรื่องสินเดิมไวในตัวบทกฎหมายนั้นเอง ความสัมพันธในครอบครัว
ก็ตองเปลี่ยนมาใชบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 นี้ดวย
เพราะฉะนั้น สามีภริยาที่จดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478
เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลว ทรัพยสิน
จะตองแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 ตอนหนึ่ง
และตอนที่ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 อีกตอนหนึ่ง จึงมี
ระบบทรัพยสิน 2 ระบบซอนอยูในตัวเอง ดวยเหตุผลดังกลาวมานี้จึงมีความจําเปนตองยกเลิกสินเดิม
ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519
ในการยกเลิกระบบสินเดิมโดยกําหนดใหสินเดิมเปลี่ยนมาเปนสินสวนตัวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลวนั้น และตามพระราชบัญญัติให
ใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 มาตรา 7
ไดแกปญหาสําหรับสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 โดยเหตุที่
สามี ภ ริ ย าตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5 พ.ศ.2478 นั้น สามีเปน ผูจัดการ
สินบริคณห มาตรา 7 จึงบัญญัติใหอํานาจสามียังคงมีอํานาจในการจัดการสินบริคณหแตผูเดียวตอไป
เชนเดิม แตเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เปลี่ยนแปลง
ประเภททรัพยสินระหวางสามีภริยาหลายประการ กลาวคือสินเดิมและสินบริคณหไมมีแลว คงมีแต
สินสมรสและสินสวนตัว มาตรา 7 วรรคหนึ่งจึงบัญญัติแกไขใหมโดยใหถือวาสินเดิมตามกฎหมายเกา
ของคูสมรสฝายใดก็ใหเปลี่ยนมาเปนสินสวนตัว ของคูสมรสฝายนั้น สําหรับสินสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 ก็ยังคงเปนสินสมรสตอไปตามเดิม เชนเดียวกับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ดวย
เมื่อสินเดิมเปลี่ยนประเภททรัพยสินสวนตัวแลว มาตรา 7 วรรคสอง ได
กําหนดใหอํานาจในการจัดการสินบริคณหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478
เปลี่ยนมาเปนอํานาจในการจัดการสินสวนตัวและสินสมรสของคูสมรสทั้งสองฝาย โดยกฎหมายใหถือ

72
วาเจาของสินสวนตัว ฝายที่ไมมีอํานาจจัดการอยูแตเดิมยินยอมใหฝายที่มีอํานาจจัดการไดจัดการ
สินสมรสและสินสวนตัวซึ่งกลายสภาพมาจากสินเดิมตอไปดวย แตอยางไรก็ดีตามมาตรา 7 วรรคสอง
นี้ เปนเรื่องเฉพาะอํานาจในการจัดการสินบริคณหที่มีอยูเดิมและเปลี่ยนประเภทมาเปนสินสวนตัว
และสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เทานั้น ทรัพยสิน
อยางอื่นที่ไดมาภายหลังใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลวก็
ตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 กลาวคือใครเปน
เจาของสินสวนตัวก็ยอมจัดการไดโดยลําพัง สวนสินสมรสนั้นคูสมรสตองจัดการรวมกัน เวนแตจะมี
สัญญากอนสมรสกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีที่คูสมรสฝายใดประสงคจะใชอํานาจจัดการสินเดิมของตนซึ่งเปลี่ยน
ประเภทมาเปนสินสวนตัวตามวรรคหนึ่ง มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดวิธีการไววาคูสมรสฝายที่เปน
เจาของสินสวนตัวตองแจงใหคูสมรสฝายที่มีอํานาจจัดการทราบวาตนประสงคจะใชอํานาจจัดการสิน
สวนตัวของตน หลังจากนั้นก็ตองรวมกันจัดการแบงสินสวนตัว (ที่เปนสินเดิมมากอน) ดังกลาวที่อยูใน
สภาพที่แบงไดใหแกฝายที่ประสงคจะจัดการ ถาสินสวนตัวไมอยูในสภาพที่แบงไดก็ใหคูสมรสทั้งสอง
ฝายจัดการรวมกัน แตมาตรา 7 วรรคสามนี้บังคับเฉพาะเรื่องสินเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 ที่เปลี่ยนมาเปนสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เทานั้น ไมรวมถึงสินสมรสดวย สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 นั้น สามีคงมีอํานาจในการจัดการแตเพียงผูเดียวตอไป ภริยาจะแจง
ใหสามีทราบเพื่อขอจัดการเองหรือจัดการรวมกันมิได เพราะมาตรา 7 วรรคสามมิไดเปดโอกาสใหทํา
ได 141
สําหรับสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.
2478 เมื่อมาใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ก็ยังคงเปนสิน
สวนตัวอยูตามเดิม เนื่องจากสามีหรือภริยาที่เปนเจาของสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 นั้ นมีอํานาจในการจัดการสินสว นตัวของตนเองตามลําพังอยูแลว
กฎหมายจึงไมไดบัญญัติไวอีก ฉะนั้นสินสวนตัวตามความหมายของมาตรา 7 นี้จึงหมายถึงแตเฉพาะ
สิน เดิ มที่ เ ปลี่ ย นเป น สิ น ส ว นตั ว โดยบทบัญ ญัติของกฎหมายเทานั้น ไมไดห มายถึงสิน สว นตัว ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 สินสวนตัวของคูสมรสฝายใดอยูกอนใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เมื่อใชประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลวก็ยังคงเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายนั้นอยูตามเดิมและ
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ฝายนั้นก็มีอํานาจในการจัดการไดโดยลําพังเชนเดิมตอไป เวนแตจะมีสัญญากอนสมรสกําหนดไวเปน
อยางอื่น 142
3) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
ในการแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว
เมื่อป พ.ศ.2519 ที่มีหลักใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันนั้น เนื่องจากการแกไขเพิ่มเติมดังกลาว
กระทําไปดว ยความเรงรีบ เพื่อใหทันกําหนดเวลาที่บังคับไวในรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2517 จึงทําใหเกิดความบกพรองในตัวบทกฎหมายหลายมาตรา และไมเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบัน กอใหเกิดความขัดแยงและไมสะดวกในการประยุกตใชกับสถานะของสถาบัน
ครอบครั วในยุ คที่ ชายและหญิงเท าเทีย มกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การหมั้น การสมรส การจัดการ
ทรัพยสินระหวางสามีภริยา การเปนโมฆะของการสมรส การหยา ความเปนบิดามารดาและบุตร การ
เปนผูปกครองและบุตรบุญธรรม กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นจึงเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
คณะกรรมการในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เมื่อป 2520
คณะกรรมการชุดนี้แกไขเพิ่มเติมแลวเสร็จแลวเสนอไปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อป 2526 แต
เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง และกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวของ
กับพื้นฐานในการเกิดขึ้นของสถาบันหลักในสังคม นั้นก็คือสถาบันครอบครัว คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
จึ งต องพิ จ ารณาเรื่ องนี้ อย า งละเอี ย ดรอบคอบ จนในที่สุด พระราชบัญ ญัติ แกไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2533 จึงไดตราออกใชบังคับในวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.
2533 เปนตนมา143
ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตน สงผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 ครอบครัว ฉบับแกไขใหมในป พ.ศ.2519 นี้ไดถูกบังคับใชเพียง 14 ป และจําเปนตองมีการ
แกไขอีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ.2533 ดังรายละเอียดที่กลาวมาขางตน แตการแกไขในครั้งนี้เปน
เพียงการแกไขบางมาตราเทานั้น ไมไดเปนการแกไขใหมแบบยกเลิกทั้งฉบับเหมือนการแกไขในป
2519 แตอยางใด โดยที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากสาเหตุจากบางมาตราเทานั้นที่ควรแกไขปรับปรุง เพราะ
ประเทศไทยในขณะนั้ น มี ก ารพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ อย างรวดเร็ว ตลอดจนเปน ยุค ที่ผู ห ญิ งเริ่ม มี
ตําแหนงหนาที่การงานที่ดี และสามารถออกไปทํางานนอกบานไมตางอะไรกับชายผูเปนสามี จึงทําให
ตองมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 อีกครั้งเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกัน
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ระหว า งชายและหญิงในยุ คนั้ น โดยสาระสําคัญ ของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 5 ในป พ.ศ.2533 มีดังนี้ 144
1. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 การหมั้นนั้น เปนการแกไขหลักเกณฑ
บางประการใหมีการชัดเจนมากขึ้นกวาเดิม
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูใหความยินยอมในการหมั้น (มาตรา 1436)
แกไขหลักเกณฑในเรื่องการหมั้นตองมีของหมั้น ถาไมมีของหมั้นการหมั้นนั้นไมสมบูรณ และของหมั้น
จะตกเปนสิทธิแกฝายหญิงในทันทีที่หมั้นกัน (มาตรา 1437)145
2) แกไขหลักเกณฑในกรณีผิดสัญญาหมั้น (มาตรา 1439)146
3) แก ไ ขหลั กเกณฑ ในเรื่ อ งสิ ทธิ ใ นของหมั้ น ในกรณี ที่ ชายหรือ หญิ ง
เสียชีวิตกอนที่จะมีการสมรส (มาตรา 1441)147
4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการวินิจฉัยคาคาทดแทนของศาล (มาตรา
1447) 148 อายุความเรียกรองคาทดแทน ( มาตรา1447/1) และอายุความเรียกคืนของหมั้น (มาตรา
1447/2)149
2. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 4 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา เปนการ
แกไขหลักเกณฑเกี่ยวกับการทํานิติกรรมของสามีภริยาใหมีความชัดเจนมากขึ้น
1) แกไขหลักเกณฑในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูหรือขอความคุมครอง
กรณีคูสมรสเปนคนวิกลจริต (มาตรา 1464)150 และการขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราว (มาตรา
1464/1)151
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มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
146
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
147
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
148
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
149
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
145
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2) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดให ส ามี แ ละภริ ย ามี ห น า ที่ จั ด การ
ทรัพยสินรวมกัน (มาตรา 1476)152 และการจัดการสินสมรสใหแตกตางจากมาตรา 1476 (มาตรา
1476/1)153
3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องหนี้ซึ่งเกิดจากคดีเพื่อประโยชนแกสินสมรส
154
(มาตรา 1477)
4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิของสามีภริยาที่จะฟองใหศาลเพิกถอน
นิติ กรรมเกี่ ยวกั บ การจั ดการสิน สมรสที่ป ราศจากการยิน ยอมของคูส มรสอีกฝายหนึ่ง (มาตรา
1480)155
5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องที่สามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสได
เพียงฝายเดียว (มาตรา 1482) กรณีการจัดการสินสมรสพึงเห็นไดวาจะเสียหายถึงขนาด (มาตรา
1483) และกรณีที่จะขอใหศาลอนุญาตใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งจัดการทรัพยสินแตเพียงผูเดียว (มาตรา
1484)156
6) แกไขหลักเกณฑในเรื่องจะขอใหศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่
หามหรือจํากัดอํานาจในการจัดการสินสมรส (มาตรา 1484/1)157
150
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8 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
9 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
11 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
12 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
13 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
14 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
15 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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7) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นการกํ า หนดสถานภาพการจดแจ ง ในเรื่ อ ง
ทรัพยสินระหวางสามีภริยาลงในทะเบียนสมรส (มาตรา 1486) และการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ระหวางสามีภริยา (มาตรา 1487)158
8) แกไขหลักเกณฑในเรื่องหนี้รวมระหวางสามีหรือภริยา แกไขเฉพาะ
(1) ของมาตรา 1490 (มาตรา 1490)159
9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องทรัพยสินที่ไดมาภายหลังการแยกสินสมรส
160
(มาตรา 1492)
10) แกไขหลักเกณฑในเรื่องของการยกเลิกการแยกสินสมรสตามคําสั่ง
161
ศาล (มาตรา 1492/1)
3. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 5 ความเปนโมฆะของการสมรส เปน
การแกไขโดยการเพิ่มเติมในประเด็นของการสมรสซอน
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องบทบัญญัติที่ฝาฝนเปนโมฆะ (มาตรา 1495)
กรณีที่เปนโมฆะตามคําพิพากษาเทานั้น (มาตรา 1496) และกรณีผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหศาล
พิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะ (มาตรา 1497)162
2) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ในเรื่ องการบั น ทึ กการเป น โมฆะของการสมรส
(มาตรา 1497/1)163
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16 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
17 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
18 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
19 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
20 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
21 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผลทางทรัพยสินของการสมรสที่เปนโมฆะ
(มาตรา 1498) ผลการสมรสที่เปนการฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และมาตรา
1458 (มาตรา 1499)164
4) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งผลเกี่ ย วกั บ ผูใ ช อํ า นาจปกครองและค า
อุปการะเลี้ยงดูบุตรในกรณีที่การสมรสเปนโมฆะ (มาตรา 1499/1)165
5) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งการสมรสที่ เ ป น โมฆะกั บ สิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอก (มาตรา 1500)166
4. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 6 การสิ้นสุดแหงการสมรส เปนการ
แกไขโดยการเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) แกไขเหตุหยาเฉพาะใน (4/1), (4/2)167 และ (5)168 (มาตรา 1561)
2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูใชอํานาจปกครองบุตรในกรณีที่มีการหยา
(มาตรา 1520) และแกไขหลักเกณฑในเรื่องการเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง (มาตรา
1521)169
5. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 1 บิดามารดา เปนการแกไข
เพิ่มเติมในเรื่องของการที่บิดาจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีใหสันนิษฐานวาเปนบุตรของสามีซึ่งจด
ทะเบียนสมรสครั้งหลัง (มาตรา 1538)170
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22 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
23 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
24 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
25 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
26 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
27 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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2) แกไขหลักเกณฑในวรรคหนึ่งของมาตรา 1539 กรณีชายผูเปนสามี
หรือเคยเปนสามีปฏิเสธไมรับเด็กเปนบุตร (มาตรา 1539)171
3) ยกเลิกมาตรา 1540172
4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอายุความฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร (มาตรา
1542) กรณีชายผูเปนสามีหรือเคยเปนสามีไดฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรและตายกอนคดีถึงที่สุด
(มาตรา 1453) กรณีที่จะไมฟองรับเด็กเปนบุตรโดยผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับเด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับ
มรดกเพราะการเกิดของเด็ก (มาตรา 1544) และสิทธิของเด็กที่จะฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของชาย (มาตรา 1545)173
5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีบิดาจะจดทะเบีย นรับเด็กเปน บุตร
ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 1548)174
6) ยกเลิกมาตรา 1550175
7) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิของบิดาซึ่งจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร
จะรองขอใหศาลเพิกถอนความเปนผูปกครองที่ศาลตั้งไวกอนการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร (มาตรา
1552)176
8) ยกเลิกมาตรา 1553177
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28 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
29 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
30 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
31 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
32 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
33 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
34 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของชาย แกไขเฉพาะในมาตรา 1555 (4) (มาตรา 1555)178
10) แกไขหลักเกณฑในเรื่องขอเท็จจริงที่สันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบ
ดวยกฎหมายของชาย แกไขเฉพาะในมาตรา 1555 (6) (มาตรา 1555)179
6. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดา
มารดาและบุตร เปนการแกไขเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอํานาจปกครองของบิดามารดา (มาตรา
1566)180
2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องคําสั่งศาลที่มีผลเปนการถอนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองโดยปริยาย (มาตรา 1569/1)181
3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องนิติกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินของผูเยาวที่
ผูใชอํานาจปกครองกระทํามิได เวนแตศาลจะอนุญาต (มาตรา 1574)182
4) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งการให ก ารรั บ รองในเรื่ อ งการจั ด การ
ทรัพยสินของผูเยาว (มาตรา 1580)183
5) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่อ งสิ ทธิ ข องบิด ามารดาที่ จ ะติ ด ต อกั บ บุ ต ร
(มาตรา 1584/1)184
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35 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
36 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
37 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
38 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
39 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
40 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
41 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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7. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 3 ความปกครอง เปนการ
แกไขเพิ่มเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีจะจัดใหมีผูปกครองเฉพาะวรรคสอง
ของมาตรา 1585 (มาตรา 1585)185
2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการตั้งผูปกครอง (มาตรา 1586)186
3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องเงื่อนไขการเปนผูปกครอง เฉพาะ (5) ของ
187
มาตรา 1587 (มาตรา 1587)
4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการเพิกถอนคําสั่งตั้งผูปกครอง (มาตรา
188
1588)
5) ยกเลิกมาตรา 1589 189
6) แกไขหลักเกณฑในเรื่องจํานวนผูปกครอง (มาตรา 1590) วัน
เริ่มตนเปนผูปกครอง (มาตรา 1591) และหนาที่ทําบัญชีทรัพยสินของผูปกครอง (มาตรา 1592)190
7) แกไ ขหลัก เกณฑ ในเรื่อ งหนา ที่ยื่ น สํ าเนาบั ญ ชี ทรั พย สิน ตอ ศาล
เฉพาะวรรคสองของมาตรา 1593 (มาตรา 1593)191
184

มาตรา
10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
187
มาตรา
10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
190
มาตรา
10) พ.ศ.2533
191
มาตรา
10) พ.ศ.2533

42 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
43 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
44 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
45 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
46 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
47 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
48 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
49 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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8) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการสิ้นสุดความปกครอง (มาตรา 1598/6)
การสิ้ น สุ ด ความเป น ผู ป กครอง (มาตรา 1598/7) และเหตุ ที่ ศ าลสั่ ง ถอนผู ป กครอง (มาตรา
1598/7)192
9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีที่ศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไร
ความสามารถและใหสามีหรือภริยาเปนผูอนุบาล (มาตรา 1598/15) และอํานาจจัดการทรัพยสินกรณี
คูสมรสเปนผูอนุบาล (มาตรา 1598/16)193
10) แกไขหลักเกณฑในเรื่องบทอนุโลมบทบัญญัติวาดวยสิทธิห นา ที่
ของผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองมาใชบังคับ (มาตรา 1598/18)194
8. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญ ธรรม โดย
เปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑเรื่องของอายุของผูรับบุตรบุญธรรม
1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอายุของการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา
1598/19)195
2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม (มาตรา
1598/21) กรณี ผู เ ยาว เ ป น ผู ถูก ทอดทิ้งหรือ อยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ ก (มาตรา
1598/22) กรณีผูเยาวมิไดถูกทอดทิ้งแตอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห (มาตรา 1598/23) กรณี
ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถานสงเคราะหจะรับผูเยาวซึ่งอยูในความดูแลเปนบุตรบุญธรรมของ
ตนเอง (มาตรา 1598/24) และความยินยอมในกรณีผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือที่จะเปนบุตรบุญธรรมมี
คูสมรส (มาตรา 1598/25)196
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10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
195
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10) พ.ศ.2533
196
มาตรา
10) พ.ศ.2533

50 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
51 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
52 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
52 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
53 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหลายคน
ในขณะเดียวกัน แกไขเฉพาะวรรคสองของมาตรา 1598/26 (มาตรา 1598/26)197
4) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งความสมบู ร ณ ใ นการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม
(มาตรา 1598/27)198
5) แก ไ ขหลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งการตกลงเลิ ก รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม แก ไ ข
เฉพาะวรรคสามของมาตรา 1598/31 (มาตรา 1598/31)199
6) แก ไขหลัก เกณฑ ในเรื่อ งเหตุที่ จ ะฟ อ งเลิ กการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม
แกไขเฉพาะ (1), (2), (3), 200 (8)201 และ (9)202 ของมาตรา 1598/33 (มาตรา 1598/33)
7) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา
203
1598/35)
และอํานาจปกครองกรณีมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ (มาตรา
204
1598/37)
อยางไรก็ตาม แมสามีภริยาที่ไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2519 กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมบางมาตราอีกครั้งในป
พ.ศ.2533 นั้น สถานะในความเปนสามีภริยาเปนไปตามกฎหมายปจจุบันที่สามีและภริยามีสิทธิเทา
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มาตรา
10) พ.ศ.2533
203
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54 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
55 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
56 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
57 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
58 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
59 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
60 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
61 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
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เทียมกันทุกอยาง บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.2533 ไม
กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการสมรส สัญญากอนสมรส สถานะความเปนครอบครัว ใน
เรื่องการเปนบิดามารดาและบุตร การเปนผูปกครองและการรับบุตรบุญธรรมที่มีอยูเดิม ตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2519 205 เวนแตจะเปนบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงใหม ซึ่งมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2533 คือวันที่
27 กันยายน พ.ศ.2533 เปนตนไป สําหรับในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยานั้นมีอยูเพียง 2
ประเภท คือสินสวนตัวและสินสมรส ซึ่งสินสวนตัวนั้นสามีหรือภริยาฝายที่เปนเจาของมีอํานาจจัดการ
ไดโดยลําพัง สวนสินสมรสสามีและภริยาจัดการรวมกันจนถึงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2533 จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดการสินสมรส ที่ใหอํานาจสามีหรือภริยามีอํานาจในการจัดการสินสมรส
ไดโดยลําพังของตนเอง เวนแตสินสมรส ตามมาตรา 1476 จะตองมีการจัดการรวมกันตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2533
4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ปจจุบัน
จากการที่กฎหมายครอบครัวไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาหลายครั้งโดย
การแกไขใหมครั้งที่ใหญที่สุดในป พ.ศ.2478 จากกฎหมายลักษณะผัวเมียมาเปนประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว พ.ศ.2478 และตอมาแกไขใหมอีกครั้งโดยการยกเลิกทั้งบรรพใน
ป พ.ศ.2519 และตอมาก็เปนการแกไขเพียงบางมาตราในป พ.ศ.2533 เหตุผลที่เปนเชนนี้ก็เพื่อสราง
ความเท า เที ย มกั น ระหว า งชายและหญิงใหเกิด ขึ้น หลั งจากการปรับ ปรุ งกฎหมายครอบครัว ในป
พ.ศ.2533 ขอพิจารณาความไมเทาเทียมกันระหวางสิทธิของหญิงและชายในบทบัญญัติ บรรพ 5 มีมา
โดยตลอด โดยสรุปก็เปนเรื่องที่กฎหมายใหสิทธิชายมากกวาหญิงทั้งนี้จะเห็นไดวาการปรับปรุงแกไข
กฎหมายในสองครั้งหลัง นับแตการประกาศใชบรรพ 5 คือการแกไขในป พ.ศ.2519 และ พ.ศ.2533
นั้นลวนแลวแตมีสาเหตุของความไมเทาเทียมกันของชายและหญิงทั้งสิ้น สงผลใหขอพิจารณาของ
ความไมเทาเทียมกันระหวางสิทธิของชายและหญิง ในบรรพ 5 นี้มีการกลาวถึงและพยายามหาทาง
แกไขมาโดยตลอด แมจะไดมีการแกไขกฎหมายมาหลายครั้งแลวก็ตาม แตก็ยังคงประเด็นที่เปนขอ
กังขาถึงความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงอยูในประเด็นอื่นๆ อีกมากมาย จนกระทั่งมีการ
แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อีกครั้งเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 และในปตอมา
พ.ศ.2551 เปนครั้งลาสุด โดยมีหลักการและเหตุผลในการสรางความเทาเทียมกันระหวางชายและ
หญิง โดยมีประเด็นสําคัญที่ไดรับการแกไขดังตอไปนี้

205

มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
10) พ.ศ.2533
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การแกไขในป 2550 ประเด็นที่มีการแกไขประเด็นแรกคือ ในลักษณะ 1
การสมรส หมวด 1 การหมั้น
1. แกไขเพิ่มเติมในการเปดโอกาสใหหญิงคูหมั้นมีสิทธิเรียกคาทดแทนจาก
ผูอื่นที่มารวมประเวณี (มาตรา 1445) หรือ ขมขืนหรือพยายามขมขืนกระทําชําเราชายคูหมั้นของ
ตนได ซึ่งแตเดิมนั้นกําหนดใหสิทธิในการเรียกคาชดเชยนี้เปนสิทธิของชายคูหมั้นฝายเดียว (มาตรา
1446)206
2. แกไขเพิ่มเติมในเรื่องอายุความเรียกคาทดแทน แกไขเฉพาะวรรคสาม
ของมาตรา 1447/1 (มาตรา 1447/1)207
ประเด็นที่มีการแกไขประเด็นตอมาคือ ในลักษณะที่ 1 การสมรส หมวด 6
การสิ้นสุดแหงการสมรส
1. แกไขเพิ่มเติมในเหตุฟองหยา ในมาตรา 1516(1) ใหภริยามีเหตุแหงการ
ฟองหยาสามีที่เทาเทียมกัน เพราะกอนหนานี้สามีมีขอไดเปรียบมากกวา ในประเด็นที่วา สามีแมรวม
ประเวณีกับหญิงอื่น แตหากมิไดอุปการะเลี้ยงดูและมิไดยกยองหญิงนั้นฉันภริยา ภริยาก็ไมมีสิทธิฟอง
หยา แตในกรณีของภริยานั้น หากภริยารวมประเวณีกับชายอื่นแมแตเพียงครั้งเดียว สามีก็สามารถ
ฟองหยาไดแลว จึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน จึงไดมีการแกไขในสวนของมาตรา 1516(1) นี้เสีย
ใหม โดยใชขอความวา “สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอื่นฉันภริยาหรือสามีเปนชูหรือมีชู
หรือรวมประเวณีกับผูอื่นเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได” 208
2. แก ไขเพิ่มเติมการเรีย กคาทดแทนกรณีหยากัน เพราะเหตุตามมาตรา
1516(1) แกไขเฉพาะวรรคหนึ่งของมาตรา 1513 (มาตรา 1523)209
การแกไขในป พ.ศ.2551 ประเด็นที่มีการแกไขประเด็นแรกคือ ในลักษณะ
1 การสมรส หมวด 3 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา

206

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
16) พ.ศ.2550
207
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
16) พ.ศ.2550
208
มาตรา 1516(1) ถูกยกเลิกและใชขอความที่พิมพไวแทน โดยมาตรา 5 แหงพระราช
บัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550
209
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
16) พ.ศ.2550
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1462)

210

3. แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กรณี ข อให ศ าลสั่ ง ให ส ามี ภ ริ ย าอยู แ ยกกั น (มาตรา
4. ประเด็นที่มีการแกไขประเด็นตอมาคือ ในลักษณะที่ 2 บิดามารดากับ

บุตร
(มาตรา 1546)211

5. หมวด 1 บิดามารดา
6. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑในกรณีที่เด็กเกิดจากหญิงที่มิไดเปนภริยาชาย

7. แกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑเมื่อปรากฎขอเท็จจริงวาเด็กเปนบุตรชอบดวย
กฎหมายของชาย โดยแกไขเฉพาะวรรคหนึ่งของมาตรา 1555 (มาตรา 1555)212
8. แกไขเพิ่มเติมในเรื่องผลของการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา
213
1547 (มาตรา 1557)
จะเห็ น ได ว า กฎหมายลั ก ษณะครอบครั ว ของไทยมี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บอยครั้งที่สุด เมื่อเทียบกับ กฎหมายในบรรพอื่น ๆ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การที่
กฎหมายครอบครัวมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และคงตองพัฒนาตอไป
อยางไมมีที่สิ้นสุด ก็เพราะสาเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของมนุษยในสังคมมิไดอยูอยาง
คงที่มีวิวัฒนาการไปขางหนาอยูตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกที่หลากหลาย หรือ
จากอิทธิพลของวัฒนธรรมอื่นๆ หรือจากการลมเลิกประเพณีในสังคมที่ลาสมัย เปนผลใหจําเปนตองมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมายอยูเสมอ และการแกไขกฎหมายก็จําเปนตองมีลักษณะที่สอดคลองกับ
สภาพสังคมดวยจึงจะถือวากฎหมายนั้นสรางความเสมอภาคใหกับสังคม
ดังนั้นจะขอสรุปประเด็นวา กวาที่จะมาเปนกฎหมายครอบครัวที่เราไดใช
กันอยูในปจจุบันนั้น กฎหมายในครอบครัวมีที่มาและวิวัฒนาการอยางไรบาง โดยเริ่มจากกฎหมาย
ลักษณะผัวเมียซึ่งเปนกฎหมายลักษณะหนึ่งในกฎหมายตราสามดวงและถือเปนกฎหมายครอบครัว
210

มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
19) พ.ศ.2551
211
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
19) พ.ศ.2551
212
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
19) พ.ศ.2551
213
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่
19) พ.ศ.2551
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ฉบับแรกของประเทศไทย และมีการแกไขครั้งใหญในป พ.ศ.2478 ซึ่งนับเปนการริเริ่มในการรวบรวม
กฎหมายต า งๆ มาไว ในประมวลกฎหมายขึ้น มาครั้ งแรก ตามแนวคิดของชาติตะวัน ตก การรา ง
ประมวลกฎหมายดังกลาวมีสาเหตุมาจากการที่ประเทศไทยติดตอสัมพันธกับประเทศตะวันตกและ
ประเทศไทยในขณะนั้นตองการแกไขปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซึ่งสาเหตุดังกลาวนี้สงผลใหมี
การนํากฎหมายลักษณะผัวเมียมาแทรกไวในบรรพ 5 และมีการพัฒนาลักษณะของกฎหมายขึ้นมา
ใหมเพื่อใหทันสมัยมากขึ้นและจะไดเปนที่ยอมรับของอารยประเทศ โดยลักษณะของกฎหมายนั้นแต
เดิมที่มีแตเฉพาะเรื่องของสามีภริยา ก็ไดมีการเพิ่มเติมโดยนําเรื่องของความเปนบิดามารดาและบุตร
มารวบรวมไวในกฎหมายฉบับนี้ดวย ดังนั้นจึงจําตองเปลี่ยนชื่อของกฎหมายเพื่อใหมีความหมายที่
กวา งขึ้ น โดยใชคําว า ครอบครั ว แทนที่คําวา ผัว เมีย ซึ่งมีความหมายที่แคบกวา ตอมากฎหมาย
ครอบครัวฉบับนี้ ก็ไดมีการแกไขครั้งใหญอีกครั้งในป พ.ศ.2519 โดยมีสาเหตุมาจากการเรียกรองสิทธิ
ความเทาเทียมกันของชายและหญิง ตามรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ.2517 และตอมีการแกไขเล็กนอยในป
พ.ศ.2533, พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551 ตามลําดับ ฉะนั้นรูปแบบของความเปนสามีและภริยา จึงแบง
ออกมาได 4 ประเภทตามวิวัฒนาการในยุคตางๆ ของกฎหมายลักษณะผัวเมียจนพัฒนามาสูกฎหมาย
ครอบครัวในปจจุบัน ดังนี้
1. รูปแบบสามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ความเปนสามีภริยากัน
ตามกฎหมายลักษณะนี้ คือ สามีภริยาที่ไดทําการสมรสกันมากอนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยมี
รูปแบบการสมรสที่ไมตองจดทะเบียนสมรส โดยในปจจุบัน ถึงแมจะมีประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 ครอบครัวบังคับใชแลว แตสถานะของความเปนสามีภริยาของคูสมรสตามกฎหมาย
นี้ยั ง คงเป น เหมื อ นเดิ ม โดยเฉพาะความสัมพั น ธใ นความเปน สามี ภ ริย าอัน เกิด แตก ารสมรสตาม
กฎหมายนี้ ชายมีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายไดหลายคนมาจนถึงปจจุบันนี้ และภริยาเหลานั้นก็เปน
ภริยาที่ชอบดวยกฎหมายอยูอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ไมจําเปนตองมาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
กฎหมายใหมแตอยางใด อยางไรก็ตามแมสามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียจะมาจดทะเบียน
สมรสกันภายหลังตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 หากจะแบงสินสมรสกันก็ตอง
เปนไปตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไมใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 มาใชบังคับ
2. รูปแบบสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.
2478 ความเปนสามีภริยากันตามกฎหมายฉบับนี้ คือสามีภริยาที่สมรสกันตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.
2478 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2519 สถานะของสามีภริยาในเรื่องการสมรส ผูชายจะมีภริยาที่
ชอบดวยกฎหมายเพียงคนเดียว และตองเปนภริยาที่ไดจดทะเบียนสมรสตอหนาเจาหนาที่ของรัฐกัน
โดยชอบดวยกฎหมายแลวเทานั้น
3. รู ป แบบสามี ภ ริ ย าตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย บรรพ 5
แกไขใหม พ.ศ.2519 ความเปนสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ใหมนี้
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คือสามีภริยาที่ไดทําการสมรสกันตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2519 จนถึงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.
2533 สถานะในความเปนสามีภริยาจะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไข
เพิ่มเติมป พ.ศ.2519 นี้สถานะของสามีภริยาในเรื่องการสมรส ผูชายจะมีภริยาที่ชอบดวยกฎหมาย
เพียงคนเดียว และตองเปนภริยาที่ไดจดทะเบียนสมรสตอหนาเจาหนาที่ของรัฐกันโดยชอบดวย
กฎหมายเชนเดิม แตสิ่งที่เพิ่มเติมเขามาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขเพิ่มเติม
ป พ.ศ.2519 นี้ คือ สามีและภริยามีสิทธิโดยเทาเทียมกันทุกประการ
4. รู ป แบบสามี ภ ริ ย าตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย บรรพ 5
ปจจุบัน คือความเปนสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่แกไขใหมป
พ.ศ.2519 โดยสามีภริยาที่สมรสกันตั้งแตวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2533 จนถึงปจจุบันนี้ โดยรูปแบบ
การสมรสจะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่แกไขใหมป พ.ศ.2519 ยังคง
เปนไปในลักษณะเชนเดิม แมตอมาจะมีการแกไขเพียงบางมาตราในป พ.ศ.2533 ตอมาในป พ.ศ.
2550 และครั้งลาสุดในป พ.ศ.2551 ก็ตาม แตสถานะของความเปนสามีภริยาก็จะเปนไปตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่แกไขใหมป พ.ศ.2519 และบางรายมาตราที่ไดแกไข
ตอมาในปจจุบันนี้ทุกประการ

2.3 รูปแบบของการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศในรูปแบบ
ของการสมรส
จากการที่ไดกลาวไปแลวในตอนตนวา มนุษยเปนสัตวสังคมที่มีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ
เพื่อดํารงไวซึ่งเผาพันธุของตน การสมรสจึงเปนสิ่งสําคัญในการสืบทอดและดํารงเผาพันธุของมนุษย
จากคํากลาวที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้ทําใหตองมาวิเคราะหถึงความหมายของคําวา “การสมรส”
โดยวิเคราะหวาเพราะเหตุใดจึงมีความสําคัญตอการดํารงเผาพันธุของมนุษย ความหมายที่แทจริงของ
การสมรสนั้นคือสิ่งใด โดยจากคําถามดังที่กลาวมานี้ ทําใหไดทําการคนควาเพื่อหาคําตอบจนคนพบ
วา แทจริงแลวการสมรสของมนุษยในรูปแบบดั้งเดิมนั้น เริ่มตนมาจากความรักที่ฝายชายและฝาย
หญิงมีใหแกกันและกัน ทําใหเกิดการยินยอมที่ใหอีกฝายหนึ่งรวมประเวณีอยางถูกตองและดวยความ
สมัครใจนั้นเอง การสมรสจึงกลายมาเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย และพัฒนามา
สูการสรางสถาบันครอบครัวของมนุษยขึ้นในสังคม ซึ่งความสําคัญของสถาบันครอบครัวนั้น ถือไดวา
เปนหนวยยอยของสังคมที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญมากที่สุด
หลังจากนั้นเมื่อมนุษยไดรวมกลุมกันเปนสังคมขนาดใหญ มนุษยเริ่มรูจักสิ่งตางบนโลกใบนี้
มากขึ้น มนุษยก็ไดสรางจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้นมา และรวมกันเปนระเบียบแบบ
แผนในการดํารงชีวิต โดยมนุษยเรียกสิ่งเหลานั้นวาวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยมนุษยเอง
ก็ไดนําเอาหลักเกณฑของธรรมชาตินั้นมารวมเขาไวดวยกันกับ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่
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มนุษยไดสรางขึ้น ทําใหความเชื่อและศรัทธาเกิดขึ้นตามมา โดยเฉพาะในเรื่องการสมรสของมนุษย ที่
เกิดจากเงื่อนไขของธรรมชาติและนํามาผนวกเขาไวดวยกันกับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ
ในทางศาสนาของสั งคมนั้ น ๆ ทํ า ใหมนุษยในยุคตอมาจําเปน ตองปฏิบัติตาม เพราะมนุษยเชื่อวา
วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อที่บรรพบุรุษของพวกเขาสงตอมาใหนั้น คือสิ่งที่เปนความถูกตอง ดี
งาม และเป นสิ่งที่ทําใหมนุษยพนจากสิ่งเลวรายทั้งปวง ดังนั้น จึงทําใหเกิด รูป แบบการสมรสตาม
เงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่อ ขึ้น ตามมา การสมรสในรูป แบบนี้จึ งเปน ไปในลั ก ษณะของ
ประเพณีแตงงาน หรือพิธีกรรมแตงงาน ที่มนุษยสืบทอดตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมกันมาอยาง
ยาวนาน การสมรสในรูปแบบนี้จึงกลายมาเปนอารยธรรมสากลของมนุษยเลยก็วาได
ตอมามนุษยไดนําหลักการดังกลาวทั้งจากแนวทางของธรรมชาติและแนวคิดของวัฒนธรรม
ประเพณี และความเชื่อมาบัญญัติไวเปนกฎหมาย จึงสงผลใหมนุษยสรางกฎเกณฑของการสมรสใหมี
มาตรฐานที่เพิ่มขึ้น โดยเรียกสิ่งนั้นวา กฎหมายสมรส โดยกฎหมายสมรสนี้แทจริงแลวจะเปนไปใน
ลั กษณะของกฎเกณฑ ที่มนุ ษย ตองถือปฏิบัติตาม โดยรัฐ เปน ผูกําหนดหลักเกณฑนั้น ๆขึ้น มา ใน
รูปแบบของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกัน ของมนุษยในทางกฎหมาย โดยใหเปนไปใน
ลักษณะที่รัฐมีความตองการ โดยการสรางองคประกอบ และเงื่อนไขของการสมรส ซึ่งมากกวาการ
เปนไปตามหลักเกณฑของธรรมชาติ เพราะเหตุนี้ทําใหตองศึกษาวาแทจริงแลว การสมรสคือสิ่ง ที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเปนผูสรางการสมรสขึ้นมา และการที่มนุษยนําสิ่งที่เปนธรรมชาติมา
บัญญัติไวเปนกฎหมายนั้น มนุษยใชเหตุผลอะไรมาเปนสวนประกอบในการกําหนดกฎเกณฑของการ
สมรสขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่ง
ดังนั้น ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงรูปแบบของการสมรสที่เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ รวมไปถึง
รูปแบบของการสมรสที่มนุษยสรางขึ้นมาใหมเอง โดยการกําหนดเปนเงื่อนไขของรัฐ โดยรัฐเปนผู
บั ญญั ติห ลั กเกณฑ ดัง กล า วนั้ น ให เ ปน กฎหมาย โดยกํ าหนดองคป ระกอบ และเงื่อนไขที่ม ากกว า
หลักเกณฑของธรรมชาติและหลักเกณฑของวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยผูวิจัยตองการ
ศึ ก ษาว า แต ล ะรู ป แบบมี ลั ก ษณะเฉพาะอย า งไร มนุ ษ ย ยึ ด หลั ก การและเหตุ ผ ลใดในการสร า ง
องคประกอบ และเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาใหมีความแตกตางจากหลักเกณฑของธรรมชาติ โดย
กอนอื่นผูวิจัยขอเริ่มตนในการศึกษาจากรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และตอมาจึงจะศึกษาถึงหลักเกณฑการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ ดังนี้
2.3.1 รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติ
มนุ ษย ทุก คนที่ เ กิ ด มาบนโลกนี้ ล ว นแล ว แต เกิ ดขึ้ น มาพรอ มกั บ การมีเ พศสรี ร ะเพื่ อบอก
ลัก ษณะทางกายภาพของตนเองด ว ยกั น ทั้ ง นั้ น เพศสรี ร ะคื อสิ่ งที่ กํ าหนดความสามารถและเป น
ตัวกําหนดหนาที่ของความเปนชายและเปนหญิงในการสืบทอดเผาพันธุของความเปนมนุษย ไมวาจะ
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เปนเพศสรีระชายหรือเพศสรีระหญิง ดังนั้นเพศจึงมีความสําคัญมากในองคประกอบของความเปน
มนุษยและจะสงผลไปถึงความสําคัญในเรื่ององคประกอบของการสมรสของมนุษยตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติดวย การสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติจึงอาศัยเพศเปนหลักเกณฑที่สําคัญในการสรางความ
สมบูรณของการสมรส เพราะทายที่สุดแลวเพศจะทําหนาที่เปนตัวชี้วัดหนาที่ในทางสรีระศาสตรของ
มนุษยในการเจริญพันธนั้นเอง
โดยหลักการของธรรมชาติแลว การสมรสถือเปนหนาที่หนึ่ง ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย
เพราะการสมรสจะเปนการแสดงออกถึงการขยายเผาพันธุของมนุษยใหเกิดขึ้นตอไป และเพื่อธํารงค
ไวซึ่งวิถีทางเพศของมนุษย การสมรสจึงเปนการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ที่เปนไปตามรูปแบบที่
ธรรมชาติไดกําหนดไว ดังนั้น สิ่งนี้ทําใหคนพบวา รูปแบบของการสมรสที่เปนไปตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาตินั้น แทจริงแลวไมมีหลักเกณฑอื่นใดเลย ที่จะเปนตัวที่คอยกําหนดและขัดขวางไมใหการ
สมรสเกิ ด ขึ้ น ได นอกเสี ย จากธรรมชาติ จ ะเป น ผู ที่ ค อยควบคุ ม การสมรสของมนุ ษ ย ด ว ยวิ ถี ข อง
ธรรมชาติ เ อง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การที่ เ พศสรี ร ะชายและเพศสรี ร ะหญิ ง ที่ ถู ก กํ า หนดให เ ป น
องคประกอบสําคัญในการสรางสถานะในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยโดยวิถีของธรรมชาติ และเพื่อ
ตอบสนองธรรมชาติ การสมรสโดยวิถีของธรรมชาติ คือการรวมประเวณีโดยความสมัครใจของชาย
และหญิง ซึ่งความยินยอมดังกลาวกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธของชายและหญิงที่นําไปสูการปฏิสนธิ
ใหเกิดเปนทารกตามวิถีของธรรมชาติของมนุษยนั้นเอง เพราะแทจริงแลวโดยหลักของความเปน
มนุษย ประเวณีถือเปนสิ่งที่ควรหวงแหนและรักษาไวใหแกคูรักที่มีเพศตรงกันขามกับตน มนุษยจึงเกิด
จากการสมรสที่เปนเงื่อนไขของธรรมชาติโดยตรงตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน ธรรมชาติสรางมนุษย
ขึ้น มาจากการสมรส และการสมรสก็ เ ป น สิ่ ง เดี ย วที่ม นุ ษ ย สื บ ทอดเผ า พั น ธุ ข องตนดว ยวิ ถี ท างที่
ธรรมชาติ มอบให ความยิน ยอมและความสมั ค รใจในการสมรสของมนุ ษย จึ ง เป น หลั ก เกณฑ ที่ มี
ความสําคัญมาก เพราะสิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ
ดังนั้น ความยินยอม จึงหมายความถึง ความสมัครใจที่จะใชชีวิตรวมกันอยางผัวเมียและ
ยิ น ยอมในการมอบประเวณี ใ ห แ ก กั น และกั น ประกอบกั บ การมี เ พศสั ม พั น ธ ร ว มกั น ถื อ ว า เป น
สาระสําคัญของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ และการรวมประเวณีของเพศสรีระชายและเพศสรีระ
หญิ งดั งกลา วนั้ นจะต องเกิ ดจากความสมัครใจ เพราะสิ่งนี้ถือเปน เงื่อนไขเดียวของการสมรสตาม
รูปแบบของธรรมชาติ เพราะการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาตินี้จะนํามาซึ่งการใหกําเนิดบุตรและ
สรางภาระหนาที่ของความเปนบิดาและมารดาที่ถือเปนสาระสําคัญอยางยิ่งของการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาตินั้นเอง ความยินยอมในการสมรสมิไดหมายถึงเพียงความยินยอมของชายหญิงที่จะเปน
สามีภริยากันในทางประเวณีเทานั้น แตหมายความรวมถึงเปนการรับรูและเจตนายอมเขารับภาระ
หนาที่ของตนในฐานะคูสมรสที่ตองยอมรับการผูกพันนี้ และตองปฏิบัติตอคูสมรสและยอมรับผลของ
การสมรส ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวของจากการสมรสนั้นดวย สาระสําคัญของความยินยอมในการ
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สมรสคือ การที่คูสมรสจะตองมีความสมัครใจโดยตนเองที่จะสมรส และตองรูถึงสาระสําคัญของการ
สมรสวาคืออะไรและมีลักษณะอยางไร มีสิทธิและหนาที่อันเกิดจากการสมรสนั้นอยางไร และขณะ
สมรสนั้นจะตองมีส ติสัมปชัญญะสมบูร ณ รวมทั้งมีเสรีภาพอยางแทจริงในการแสดงออกถึงความ
ตองการที่จะสมรสดวย
การสมรสตามวิธีแหงธรรมชาตินี้ ถือเปนสิทธิสวนตัวของมนุษย เปนสิทธิที่ไมมีหลักเกณฑ
และเงื่อนไขอื่นใดมาเปนตัวกําหนด มีแตเพียงธรรมชาติที่คอยเปนผูคัดกรองความสามารถในการ
สืบพันธุของมนุษย โดยใชรางกายและจิตใจของมนุษยคูนั้นเปนตัวกําหนดหลักเกณฑของการสมรส
โดยใชหลักเกณฑการคัดสรรโดยธรรมชาติ ในความเปนจริงแลวธรรมชาติเองก็สรางมนุษยขึ้นมา
เพื่อใหมนุษยไดรูจักวิถีแหงการดําเนินชีวิตและการเขาใจสภาพของความเปนธรรมชาติ และเขาใจ
รู ป แบบแห งเพศสรี ร ะของตนโดยเฉพาะความตองการทางเพศที่มีอ ยูในตัว ของมนุษยทุกคนเป น
ความรูสึกนึกคิดของมนุษย ถึงภาวะที่มนุษยมีความตองการทางเพศ การสืบพันธุเพื่อขยายเผาพันธุ
ของตนและเปนสิ่งที่ไมใชเปนสิ่งแปลกใหมและไมใชเปนสิ่งที่เสียหายและนาอายอันใดเลย แตกลับเปน
เรื่องที่ดี และเปนสิ่งที่เปนธรรมชาติดวย เพราะถาจะพิจารณากันไปจริงๆ แลวมนุษยก็ถือไดวาเปน
สัตวสังคมประเภทหนึ่ง เปนสิ่งมีชีวิตที่จะตองดํารงเผาพันธุของตนไมตางจากพวกสรรพสัตวทั้งหลาย
ในสากลโลกที่ลวนแลวแตตองมีการขยายเผาพันธุของตนไมใหสูญสิ้นไปจากโลกใบนี้ ดังนั้น ทั้งมนุษย
และสัตวตางก็ตองมีการรวมประเวณีระหวางเพศตรงขามกันตามวิถีแหงธรรมชาติ เพื่อกอใหเกิด
ภาวะของการขยายเผาพันธุของตนสืบตอไปเชนกัน แตอยางไรก็ตามสิ่งที่แตกตางระหวางมนุษยและ
สัตวก็คือ มนุษยสามารถสืบพันธุกันไดทุกฤดูไมมีระยะเวลาเปนตัวกําหนด แตสัตวจะถูกกําหนดโดย
ธรรมชาติวาจะตองผสมพันธุกันชวงใดจึงจะเหมาะสมและเปนชวงฤดูของมันเอง สิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งที่
ธรรมชาติไดกําหนดไวโดยวิถีแหงธรรมชาติเอง ไมมีสิ่งใดที่จะมาทําลายและขัดขวางวิถีแหงการสมรส
ตามธรรมชาติของมนุษยและสัตวได
ดั ง นั้ น จึ ง ขอสรุ ป ว า การสมรสตามเงื่ อ นไขของธรรมชาติ เป น การสมรสที่ แ ท จ ริ ง มี
หลักเกณฑเพียงแค ความรักของชายและหญิง ความสมัครใจที่จะใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยา และ
ความยินยอมที่จะรวมประเวณีกัน เพียงเทานี้การสมรสในรูปแบบของธรรมชาติก็เกิดขึ้นได รวมทั้ง
รูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เป นหนาที่ของมนุษยในการสรางเผาพัน ธุของตนใน
เจริญกาวหนายิ่งขึ้น การสมรสแทจริงแลว คือ ความสมัครใจที่จะยินยอมในการรวมประเวณีระหวาง
เพศสรีระชายและเพศสรีระหญิง และการสมรสก็เปนหนาที่สําคัญที่มนุษยพึงตองกระทําตามความ
ประสงคของธรรมชาติ ไมมีหลักเกณฑใดๆ ที่มนุษยสามารถสรางขึ้นมาเพื่อขัดขวางการสมรสโดยวิถี
แหงธรรมชาติ และธรรมชาติเทานั้นจะเปนผูคอยกําหนดหลักเกณฑตางๆ ไวเองโดยใชวิธีการคัดสรร
โดยธรรมชาติ ดังนั้น การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติจึ งเกิดมาพรอมกับ ความสามารถในการ
สืบพันธุของมนุษยทุกคนและมนุษยทุกคนที่เกิดมาพรอมกับเพศสรีระที่จะคอยเปนตัวกําหนดหนาที่
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และความสามารถใหแกมนุษยผูนั้น และเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ มนุษยก็จะสมรสดวยวิถีแหงธรรมชาตินี้
ดวยตัวของมนุษยเอง ธรรมชาติก็จะทําหนาที่เปนเพียงพี่เลี้ยงที่ใหคําแนะนําแกมนุษยเทานั้น ไมเขา
มากาวก ายและสรางหลักเกณฑใดๆ เพื่อเปน การขัดขวาง แตอยางไรก็ตามแมธรรมชาติจะเปน ผู
กําหนดหลักเกณฑใดๆ แตธรรมชาติเองจะเปนผูที่คัดกรองความเหมาะสมดวยวีถีแหงธรรมชาติเอง
โดยการสมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติ นี้เองจะเปน จุด เริ่ มตน ของการสรางสถาบัน ครอบครัว ให
เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแทจริงแลว
คือสิ่งที่กอใหเกิดมวลมนุษยชาติขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นเอง การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนสัจธรรมแหง
การสมรสที่แทจริง
2.3.2 รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ
ตอมาเมื่อมนุษยไดรวมตัวกันเปนสังคม มนุษยไดเรียนรูที่จะรูจักและเขาใจธรรมชาติของ
ความเป น มนุ ษย มากขึ้ น โดยเริ่ มจากการที่ มนุษ ยเริ่มรูจั กการสรางจารี ตประเพณีขึ้น มาเพื่อเป น
เอกลักษณเฉพาะของสังคมของตนจากการที่เปนที่ยอมรับของคนสวนใหญในสังคมวาเปนสิ่งที่ดีงาม
ตอมาจารีตประเพณีเหลานั้นก็ไดกลายเปนวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในลักษณะตางๆที่ไดรับ
การยอมรับในสังคม มนุษยเชื่อวาการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเปนสิ่งที่ถูกตองและดีงาม สงผลให
วัฒนธรรม ประเพณีและลัทธิความเชื่อตางๆ ไดถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษยเปนสิ่งที่อยูเคียงคูกับ
มนุษยและสืบทอดตอมาจากรุนสูรุน และสิ่งเหลานี้ก็ไดนําเอารูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติมาปรับปรุงใหม โดยมีการนํารูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติมาประยุกตให
เขากับลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ ประกอบกับความเชื่อในทางศาสนาของ
สังคมนั้น รวมทั้งมีการจัดระเบียบของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติขึ้นมาใหมดวย ที่เปนเชนนั้นก็
เพื่อใหการสมรสมีความสมบูรณแบบในทางศีลธรรมยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงทําใหเกิดรูปแบบของการสมรส
ตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อขึ้นมาโดยที่มนุษยเรียกสิ่งนี้วา ประเพณีแตงงาน ซึ่งประเพณี
นี้ถือเปนวัฒนธรรมที่มนุษยทุกชาติพันธุใหการยอมรับ และเปนอารยธรรมที่มีความเปนสากล รวมถึง
เปนมรดกทางวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งดวย
โดยรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน ถูก
กําหนดใหเปนไปตามแนวทางของวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น ประกอบกับลัทธิความเชื่อตางๆ ที่
มนุษยทุกคนที่อยูในสังคมนั้นๆ ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด จึงสงผลใหรูปแบบของการสมรสตามวิถี
แหงธรรมชาติมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยไดมีการเพิ่มเติมหลักเกณฑบางประการลงไปเพื่อใหเกิด
ความชอบธรรมรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาใหม เพื่อใหมีความแตกตางจากเงื่อนไข
ของการสมรสตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหการสมรสของมนุษยมีความสมบูรณแบบมาก
ขึ้นและเพื่อใหมนุษยมีศีลธรรมในการเลือกคูครองของตน โดยใชแนวคิด และแนวปฏิบัติที่ไดรับการ
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ยอมรับของคนในสังคมมาเปนแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตาม เพื่อทําใหสังคมของมนุษยเปน
สังคมที่ น า อยู มากขึ้ น สิ่ งเหล า นี้ทําใหห ลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและ
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน
การสมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติม นุษย ส ามารถมีคูส มรสไดม ากกวา หนึ่ งคน กลา วคื อมนุษ ย
สามารถรวมประเวณีไดตามความพึงพอใจของตน แตในวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานของทองถิ่น
บางแหง เชน ในสังคมของชาวตะวันตก การสมรสจะตองเปนไปในรูปแบบผัวเดียวเมียเดียว หรือเมื่อ
สมรสแลวจะตองไมผิดประเวณีตอคูสมรสของตน หรือในเรื่องของลัทธิความเชื่อตางๆ ในทางศาสนาที่
มี แ นวคํ า สอนว า การที่ เ มื่ อ สมรสแล ว จะไม ส ามารถหย า ขาดจากกั น ได เปน ต น ทํา ให วั ฒ นธรรม
ประเพณี และความเชื่อในทองถิ่นดังที่ไดกลาวมานี้ กลายมาเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนที่อยูในสังคมนั้นๆ
พึงตองปฏิบัติ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของความเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม ถาละ
เวนหรือไมปฏิบัติตามก็อาจสงผลถึงภาวะของการไมไดรับการยอมรับจากมนุษยดวยกันในสังคมก็
เปนได
ส ว นหลั กเกณฑ ข องการสมรสตามเงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณี
แตงงานนั้น ก็เปนไปตามประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ ตัวอยางเชน หลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไของ
วัฒนธรรมและความเชื่อของชาวตะวันตกที่ผูชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียว เพราะเปนไปตาม
ตามวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวคริสต หรือประเพณีที่ชาวคริสตจะตองประกอบพิธีแตงงานใน
โบสถ ซึ่งมีความแตกตางจากหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไของวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคม
ของชาวมุ ส ลิ ม ที่ ผู ช ายสามารถมี ภ ริย าได ห ลายคน หรื อประเพณี ที่ช าวมุ ส ลิ มจะต องประกอบพิ ธี
แตงงานในสุเหรา เปนตน ดังนั้น การสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ที่ไดรับการ
พัฒนามาจากเงื่อนไขของธรรมชาติอีกทอดหนึ่งนี้ จึงมีความแตกตางกันเฉพาะในสวนของหลักเกณฑ
และเงื่อนไขของการสมรสเทานั้น เพราะถึงอยางไรก็ตามก็ยังมีสวนที่มีความคลายคลึงกันอยูอีกหลาย
ประการ อาทิ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสโดยทั่วไปของทั้งประเพณีและธรรมชาติ ที่มี
ความเหมือนกันจนแยกไมออก โดยคนพบวามีสิ่งที่เหมือนกันของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ อยูตรงที่ตางก็มีความมุงหวัง
ใหมนุษยสืบทอดเผาพันธุของตน โดยอาศัยการเลือกคูครองอันเกิดจากความสมัครใจในการสมรส
และความยินยอมในการรวมประเวณีระหวางเพศสรีระชายและเพศสรีระหญิง เพื่อกอกําเนิดบุตรใน
การขยายเผาพันธุของมนุษยสืบไป การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและประเพณีแตงงานตาม
วัฒนธรรมและความเชื่อตางก็มาจากเหตุและผลอยางเดียวกัน และอาศัยวิธีการอยางเดียวกันในการ
สรางรูปแบบของการสมรส โดยเฉพาะการธํารงคไวซึ่งเผาพันธุของมนุษยโดยวิถีทางแหงธรรมชาติ
นั่นเอง และเปนเรื่องระหวางมนุษยและธรรมชาติที่จะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยอาจจะมี
รูปแบบของประเพณีที่เปนไปในลักษณะของพิธีกรรมตามความเชื่อในทางศาสนา มาทําหนาที่เปน
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ตัวกลางในการสื่อสารระหวางมนุษยและธรรมชาติใหมีความเขาใจกันอยางสมบูรณและชัดเจนมากขึ้น
เพราะในความเป น จริ ง แล ว การสื บ ทอดเผ า พั น ธุ ข องมนุ ษ ย ถื อ เป น หน า ที่ ห ลั ก ที่ ธ รรมชาติ ไ ด
มอบหมายหนาที่นี้ใหแกมนุษยทุกคนที่ไดเกิดมาบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้นมนุษยจึงไดนําเอาหลัก
ความเชื่ อ ดั ง กล า วนี้ พั ฒ นามาเป น จารี ต ประเพณี ที่ ม นุ ษ ย ที่ อ ยู ใ นสั ง คมนั้ น ๆ พึ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ตัวอยางเชน ประเพณีแตงงานของชาวคริสต ที่มีความเชื่อมาจากแนวคําสอนของศาสนาวา มนุษย
เพศชายและมนุษยเพศหญิงเปนของคูกันโดยธรรมชาติ พระเจาทรงสรางมนุษยเพศชายขึ้นมาบนโลก
ใบนีก้ อน แตทรงเห็นวามนุษยเพศชายมีความโดดเดี่ยว ตอจากนั้นพระองคก็ทรงสรางมนุษยเพศหญิง
ขึ้นมาเพื่อใหคูกับมนุษยเพศชาย ดังนั้นพระองคจึงทรงสรางมนุษยเพศหญิงขึ้นจากกระดูกเชิงกราน
ของมนุษยเพศชาย 214 ดังนั้นจึงทําใหสิ่งที่ขาดหายไปของมนุษยเพศชายทุกคน คือ มนุษยเพศหญิง
และมนุษยเพศชายทุกคนจะตองหาสวนเติมเต็มในชีวิตของตนใหสมบูรณแบบ รวมถึงการหาสวนที่
เติมเต็มของมนุษยเพศหญิงดวย นั้นก็คือการหาคูครองที่เปนเพศตรงขามกับตนนั้นเอง รวมถึงแนวคํา
สอนของศาสนาคริ สต ที่วา ประเวณีของทั้งชายและหญิงคือของขวัญ ในวันแตงงานที่พระเจาทรง
ประทานใหแกคูรักที่สมรสโดยวิถีแหงธรรมชาตินั้นเอง สิ่งนี้หมายความรวมถึง การสําเร็จความใคร
โดยการมีเพศสัมพันธ ที่ถือวาเปนความสุขในขั้นสูงสุดของมนุษย และหลังจากนั้นมนุษยก็จะมีการ
ปฏิ ส นธิ ทางธรรมชาติ และให กํา เนิดบุตรที่พระเจาทรงประทานใหแกคูรักที่ส มรสกัน ตามวิถีแหง
ธรรมชาติที่ไดกลาวมาขางตนนี้
สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของสังคมนั้นๆ ที่นํามารวมกับวิถี
แหงธรรมชาติที่ไดใชเหตุและผลในการที่จะทําใหมนุษยไดทําหนาที่ในการสืบทอดเผาพันธุของตน
อยางสมบูรณแบบของความเปนมนุษยนั้นเอง ดังจะเห็นไดจากประเพณีแตงงานของประเทศที่นับถือ
ศาสนาคริสต ที่เนนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการยอมรับซึ่งกันและกันของคูสมรสชาย
และหญิงตอหนาพระหรือนักบวชของศาสนาคริส ตที่ถือไดวาเปนตัวแทนของพระเจา รวมถึงการ
ยินยอมในการมอบประเวณีใหแกกันและกันก็ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกันเพื่อเปนการสืบทอด
เผาพันธุของมนุษยใหแผขยายออกไป เพราะสังคมที่นับถือศาสนาคริสตสวนใหญ ไดใหความสําคัญกับ
รูปแบบของการสมรสภายใตเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ เพราะถือเปนสวนหนึ่งของการ
เริ่มตนชีวิตคูที่เปนสิริมงคล และเปนการปฏิบัติตามแนวคําสอนของศาสนาของตนดวย รวมทั้งเปน
การแสดงออกเพื่อใหสังคมไดทราบถึงการแตงงาน อันเปนการประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงความ
เปนสามีภริยาโดยพฤตินัย และเปนพยานรักของการเริ่มตนชีวิตคูของคูรักชายหญิง เพียงเทานี้การ
สมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็มีความสมบูรณแบบแลวทุกประการ
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สวนการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศไทยนั้น ชายจะมีภริยา
เมื่อไดบวชเรียนแลว คือไดอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ผูที่จะบวชไดตองมีอายุ 20 ปขึ้น
ไป สวนในกรณีของหญิงไมมีกฎเกณฑวาอายุจะตองมีอายุเทาใดจึงจะสมรสได ในจดหมายเหตุลาลู
แบร กลาววา “หนุมสาวสยามรุนราวประมาณอายุ 12 ป ก็จะสามารถสมรสและมีบุตรกันได และบาง
ที่ก็เยาววัยกวานั้นเสียอีก เพราะฉะนั้นธรรมเนียมบานเมืองจึงแตงงานลูกสาวตั้งแตยังรุนๆ ขางเจา
หนุมก็ไลเลี่ยกันนั้นเอง”215 จดหมายเหตุฉบับนี้พอเปนหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ทําใหทราบไดวาชายและ
หญิ งในสมั ย กรุ งศรี อยุ ธ ยา รั ช สมัย ของสมเด็จ พระนารายณมหาราช ไดส มรสกันตั้งแตเปน วัย รุน
เชนเดียวกันกับบันทึกที่ไดบันทึกไวในจดหมายเหตุฉบับเดียวกันนี้วา การสมรสของผูเยาวที่มีอายุต่ํา
กวา 12 ปนั้น ก็เปนที่ยอมรับสําหรับกรณีที่ชายและหญิงที่จะสมรสกันตามกฎหมายโรมัน และ
กฎหมายศาสนาคริสตนั้นเอง
โดยสวนใหญแลวคนไทยใหความสําคัญอยางยิ่งกับประเพณีแตงงาน เพราะถือเปนวัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงามของไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน โดยพิธีการแตงงานตามประเพณีของไทย
นี้ก็เปนการแสดงออกโดยปริยายตอสาธารณชนวาชายและหญิงไดเปนสามีภริยากันโดยสมบูรณแลว
โดยจะเห็นไดจากประกอบพิธีกรรมในการจัดงานมงคลสมรสของคูบาวสาว เพื่อประกาศใหสังคมรูถึง
ความเปนสามีภริยากันของคนสองคน โดยใหแขกที่มาในงานมงคลสมรสดังกลาวรวมเปนสักขีพยาน
ในความรักของคูบาวสาว และการใหความสําคัญกับความเชื่อในทางวัฒนธรรมและประเพณีของการ
สมรสที่มีมาแตโบราณของไทยในแตละยุคแตละสมัย รวมไปถึงรูปแบบของประเพณีของแตละทองถิ่น
ที่มีความแตกตางกันออกไป ทําใหลักษณะของประเพณีแตงงานมีความหลากหลายในวัฒนธรรมของ
คนไทย ตัวอยางเชน จารีตประเพณีของการหมั้นกอนการประกอบพิธีแตงงาน หรือ ประเพณีการรด
น้ําสังขเพื่อประสาทพรแกคูบาวสาวซึ่งเปนรูปแบบประเพณีของคนภาคกลาง สวนการผูกขอมือเพื่อ
บายศรีสูขวัญอวยพรคูบาวสาวเปนประเพณีของทางภาคอีสานและภาคเหนือ หรือแมกระทั่งประเพณี
การสงตัวคูบาวสาวเขาหองหอเพื่อเปนการบงบอกถึงหนาที่ในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยและการ
มอบประเวณีระหวางชายและหญิงสืบไป เปนตน ดังนั้นจึงทําใหลักษณะของประเพณีแตงงานนี้มี
ความสอดคลองกับความเปนจริงของวัฒนธรรมไทย แมวาในอดีตลักษณะของประเพณีแตงงานของ
ไทยจะมีความแตกตางจากในปจจุบัน อันจะเห็นไดอยางชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรมการมีผัวเดียว
เมียเดียวที่เราไดรับมาจากวัฒนธรรมของชาติตะวันตก เพราะในอดีตชายไทยสามารถมีภริยาไดหลาย
คน แตในปจจุบันวัฒนธรรมดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไป ผูชายจะมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น สิ่งที่
กลาวมาขางตนนี้ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยที่ยังคงใหความสําคัญกับ
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รูปแบบของการสมรสที่เปนไปโดยธรรมชาติ โดยมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในทางศาสนา
เป น ตั ว กลางในการประสานความเขาใจระหว างมนุษยกับ ธรรมชาติในรูป แบบของการประกอบ
พิธกี รรม อีกทั้งความเชื่อของคนไทยนับตั้งแตโบราณจวบจนปจจุบันมีความเชื่อวา การสมรสที่แทจริง
คือการประกอบพิธีแตงงานตามประเพณี การเขาหอเพื่อรวมเรียงเคียงหมอนกันระหวางคูรักชายหญิง
รวมถึงการประกาศใหสังคมรูถึงความเปนสามีภริยากันของคนสองคน เปนสิ่งที่มีความสําคัญกวาการ
จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ซึ่งเปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ทําใหการสมรสภายใต
เงื่อนไขของศาสนานี้ จึงเปนสิ่งที่ตอบสนองความตองการของสังคมไทยไดเปนอยางดี
ความยินยอมในการประกอบพิธีแตงงานของชายและหญิงตามประเพณีไทยนั้น โดยหลักแลว
หญิงสาวจะตองอยูภายใตการปกครองของบิดามารดา หรือญาติ จนกวาจะมีครอบครัว แลวหลังจาก
นั้นอํานาจในการปกครองหญิงจึงโอนไปยังสามีของหญิง โดยหลักของประเพณีไทยนั้นใหสิทธิแกบุตร
ที่จะเลือกสามีหรือภริยาเอง เมื่อหญิงและชายตกลงปลงใจกันแลว จึงปรึกษาขอความเห็นชอบจาก
บิดามารดาหรือผูปกครองของทั้งสองฝาย เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวบิดามารดาของทั้งสองฝายจึง
เขาสูการดําเนินกระบวนพิธีตั้งแตการสูขอจนไปสูงานมงคลสมรส โดยผูใหญ คือ บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของทั้งสองฝายกระทําการออกหนา โดยที่หญิงชายไมตองดําเนินการใดๆทั้งสิ้น เพราะ
ความจริงนั้นชายหญิงไดแสดงความยินยอมใหปรากฎตอหนาบิดามารดาหรือผูปกครองแลว หาก
พิจารณากันใหลึกซึ้งแลวนั้น โดยในความเปนจริงแลวถาบิดามารดาของทั้งสองฝายยินยอมใหชายและ
หญิงสมรสกันแลวนาจะเปนการถือไดวาบิดามารดาหรือผูปกครองในกรณีนี้ จะกระทําหนาที่เปน
ตัวแทนของชายและหญิงในการแสดงความยินยอมที่จะสมรสดวยกันแทนชายกับหญิงดวยซ้ําไป และ
การประกอบพิธีแตงงานตามประเพณีดั้งเดิมของไทยซึ่งยังไมมีการจดทะเบียนสมรส แตเปนวิธีการ
ประกาศความเปนสามีภริยากันของชายและหญิง ความจริงก็คือการประกาศเจตนายินยอมที่จะเปน
สามีภริยากันใหสาธารณชนไดทราบนั้นเอง ซึ่งวิธีการนี้ไมตางจากการแสดงความยินยอมของชายและ
หญิงที่ตองแสดงรวมกันตอหนานายทะเบียน เพื่อทําการจดทะเบียนสมรส ในรูปแบบของการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐ เพราะทะเบียนสมรสก็คือเอกสารที่เปนหลักฐานสาธารณะสําหรับใหประชาชน
ตรวจสอบเพื่ อ ทราบสถานะของการสมรสของชายกั บ หญิ ง ที่ ไ ด ส มรสกั น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่
คลายคลึงกับการประกาศความเปนสามีภริยาตามรูปแบบการสมรสภายใตเงื่อนไขของวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ หรือประเพณีแตงงานนั้นเอง ซึ่งในปจจุบันก็ยังคงถือปฏิบัติกันอยู เชน การมีงานเลี้ย ง
อาหารในลั กษณะของการจั ดงานเลี้ ย งฉลองมงคลสมรส ซึ่ง วัตถุป ระสงคที่แ ทจ ริ งก็คือ ตอ งการ
ประกาศใหสาธารณชนทราบวาชายหญิงคูนี้เปนสามีภริยากันแลว หามคนอื่นมายุงเกี่ยวและลวงเกิน
ทางประเวณีตอไป
ประเพณี ไทยที่ แสดงออกถึ งความยิ นยอมของผู ใชอํานาจปกครองในการโอนสิทธิในทาง
ปกครองไปใหแกสามีของหญิงภายหลังที่มีการสมรสกันนั้น ผูวิจัยไดคนพบวา การโอนสิทธิและอํานาจ
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ในการปกครองหญิงปรากฎใหเห็นในการสงตัวเจาสาวตามประเพณีเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแตงงาน โดยฝาย
ชายไดรับสิทธินี้ดวยการใหสินสอดแกบิดามารดาหรือผูปกครองของหญิงเพื่อตอบแทนที่หญิงนั้นยอม
สมรส และเปนคาน้ํานมที่พอและแมฝายหญิงไดดูแลหญิงนั้นมาอยางดี และเปนการรับโอนมาซึ่ง
อํานาจในการปกครองหญิงนั้นมาโดยปริยาย
ประเพณี ของไทยและกฎหมายลักษณะผัว เมีย ตั้งแต ส มัย โบราณจวบจนถึงช ว งเวลาที่ มี
กฎหมายกําหนดใหมีการจดทะเบียนสมรสระหวางชายหญิงจึงเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่ง
การจดทะเบียนสมรสนี้ผูวิจัยเรียกวารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ประเพณีของไทยและ
กฎหมายลักษณะผัวเมียก็ถือเอาความยินยอมโดยเปดเผยเปนการสมรสที่ถูกตองตามประเพณี และ
ไมไดถือเฉพาะการสมรสที่ตองประกอบพิธีสมรส มีการเชิญแขกมารวมพิธีเทานั้นวาเปนการสมรสที่
ถูกตอง แตถือเอาการอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาโดยเปดเผย ซึ่งเปนที่ยอมรับของสังคมแลววาเปนการ
สมรสที่ชอบดวยกฎหมายลักษณะผัวเมียในสมัยนั้นดวย 216
ดังนั้น จึงไดทําการสรุปประเด็นนี้วา วิถีแหงการสมรสตามรูปแบบของวัฒนธรรมและความ
เชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน และการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาติมีความสอดคลองกันโดยมิอาจ
แยกออกจากกันได เพราะการสมรสในรูปแบบนี้ เปนการนําเอาสิ่งที่มีอยูแลวตามวิถีแหงธรรมชาติมา
ปรั บ เข า กั บ วั ฒ นธรรม ประเพณี และความเชื่อของแตล ะทองถิ่ น และนํามาเปน แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตามของผูที่อาศัยอยูในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติ ที่ถูกนํามาปรับใชใหอยูในรูปของวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของมนุษย เพราะ
แทจริงแลวการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินี้ เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองเรียนรูและเขาใจ เพราะ
มนุษยทุกคนบนโลกตองเกิดจากการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินี้ดวยกันทั้งนั้น เปนรูปแบบของ
การสมรสที่เปนสัจธรรมและเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดเผาพันธุมนุษย แมในปจจุบันนี้มนุษยจะ
มองขามรูปแบบการสมรสทั้ง 2 รูปแบบนี้ไป โดยไมใหความสนใจ และมองวาไมมีประโยชนอะไร
เพราะเปนเรื่องของธรรมชาติที่มนุษยไมสามารถควบคุมหรือทําการเปลี่ยนแปลงอะไรได แตในความ
เปนจริงแลวการสมรสรูปแบบของธรรมชาตินี้คือการสมรสที่แทจริง เปนการสมรสที่เปนพื้นฐานของ
ความเปนมนุษย และเปนสัจธรรมของการกําเนิดเผาพันธุของมนุษย ที่มีที่มาจากการสมรสนั้นเอง
2.3.3 รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ
เมื่อสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีเพิ่มมากขึ้น การใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยของ
กลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แบบรั กต า งเพศที่ไ ดทํ า การสมรสตามรู ป แบบของธรรมชาติ และประกอบพิ ธี
216

เสฐียรโกเศศ, ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ปลูกเรือน-แตงงาน, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ:
สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), หนา 100-102.

97
แตงงานตามรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีก็มีเพิ่มจํานวนมากขึ้น และเปนธรรมดาเมื่อมนุษย
สองคนอยูดวยกันบางครั้งอาจตองมีความคิดเห็นที่แตกตางกันออกไปทําใหเกิดความไมลงรอยกันใน
บางเรื่อง และบางครั้งสิ่งที่ตามมาคือ ปญหาของการอยูรวมกันของคูรักที่มีความคิดเห็นที่แตกตางและ
ไมสามารถที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นเหลานี้ได ปญหาของการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดขึ้นตามมาในชีวิต
คูของพวกเขาเหลานั้น สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลหลักที่ทําใหรัฐมีความตองการที่จะเขามาแกไขปญหา
ดังกลาว ดวยการจัดรูปแบบของการสมรสใหมีระเบียบมากขึ้น รัฐจึงพยายามเขามาเปนสวนหนึ่งของ
การจัดรูปแบบของการสมรส โดยการกําหนดมาตรฐานขึ้นมาใหมโดยวิธีการสรางหลักเกณฑและ
เงื่อนไขของการสมรสไวในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย โดยรัฐไดนํารูปแบบของการรับรองสถานะของ
การใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยมาเปนองคประกอบหลักที่สื่อความหมายใหเห็นถึงการแสดงสถานะ
ในทางกฎหมายที่จะไดรับการรับรองและคุมครองตางๆ โดยกฎหมายภายในของรัฐ ดังนั้นจึงทําให
การสมรสในรูปแบบใหมที่รัฐเปนผูกําหนดนั้นไดถือกําเนิดขึ้นในรูปแบบของการขึ้นทะเบียนคูรัก ซึ่ง
ตอมาถูกเรียกวาการจดทะเบียนสมรสนั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา รูปแบบของการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐนั้น ถูกกําหนดขึ้นโดยวิธีการจดทะเบียนสมรสนั้นเอง
การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย อัน เปน การไดมาซึ่งหลักฐานแหงการสมรสที่เรีย กวา
ใบสําคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรสนั้น ก็มีลักษณะที่เปรียบไดกับการนํารูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติ หรือแมแตรูปแบบการประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาของคูสมรสนั้นๆหรือ
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การที่มนุษยสองคนที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันนั้น จดทะเบียนเขาสูระบบของรัฐ
หรือลงทะเบียน เพื่อใหรัฐไดใชเปนขอมูลในการบริหารและจัดการคูสมรสที่ไดจดทะเบียนตามเงื่อนไข
ของรัฐ โดยคูสมรสเหลานั้นจะตองยินยอมอยูภายใตอํานาจของกฎหมายสมรสของรัฐนั้นดวย เพื่อเปน
การแลกกับการไดมาซึ่งสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสดังที่ไดกลาวมาแลว
โดยรัฐ ก็จ ะขึ้ นทะเบีย นรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน โดยชอบดว ยกฎหมายใหแกคู รักที่ได
ยินยอมทําการจดทะเบียนเขาสูระบบของรัฐตอไป ซึ่งรูปแบบการจดทะเบียนสมรสนี้ประเทศไทยไดมี
ขึ้นภายหลังจากการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในป
พ.ศ.2478
ในความเปนจริงแลว การสมรสโดยวิถีแหงธรรมชาติถือไดวาเปนสิทธิสวนตัวของมนุษย เปน
สิทธิที่รัฐจะตองไมเขามากาวกายในการขจัดและขัดขวางการสมรสของมนุษย เพราะสิ่งเหลานั้นถือ
เปนสิทธิโดยธรรมชาติที่รัฐตองใหเสรีภาพแกประชาชนในการเลือกคูครองตามวิถีแหงธรรมชาติ และ
ธรรมชาติ จ ะเป น ผู ต อบสนองความต อ งการของมนุ ษ ย เ อง แต อ ย า งไรก็ ต ามรั ฐ กลั บ ไม ไ ด ม อง
เชนเดียวกับสิ่งที่ผูวิจัยกลาวมานี้ เนื่องจากรัฐอางเหตุผลถึงความจําเปนในการรับรองและคุมครอง
สิทธิของพลเมืองในรัฐมากกวาสิทธิโดยธรรมชาติที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน เพราะรัฐมองตอไปวาสิทธิ
โดยธรรมชาติที่อยูในตัวของมนุษยทุกคนนั้น รัฐมีหนาที่โดยชอบธรรมในการเขามาควบคุมสิทธิโดย
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ธรรมชาติของมนุษยทุกคนที่อยูภายใตการปกครองของรัฐนั้น เนื่องจากธรรมชาติก็ไดมอบสิทธิในการ
ปกครองพลเมืองโดยเด็ดขาดใหแกรัฐเชนกัน ดังนั้นรัฐจึงมีความชอบธรรมที่จะกําหนดหลักเกณฑ
ขึ้นมาตางหากจากหลักเกณฑของธรรมชาติเพื่อคุมครองสิทธิของประชาชนในรัฐนั้นๆใหมีระเบียบและ
เปน ไปตามกฎหมายของรัฐ ได เฉกเชน รูป แบบของการสมรส ที่รัฐมีความชอบธรรมที่จะกําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาโดยมีความแตกตางจากหลักเกณฑของธรรมชาติ หรือ
หลักเกณฑตามความเชื่อของศาสนา แตรัฐก็ยังคงหลักเกณฑพื้นฐานตางๆ ที่แตเดิมเปนของธรรมชาติ
และหลักเกณฑของศาสนาไว เพียงแตเพิ่มเติมหลักเกณฑและเงื่อนไขของการสมรสบางประการขึ้นมา
ใหมเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้เพราะรัฐมองเห็นถึงสภาพปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องมาจาก
การสมรสที่ไมมีหลักเกณฑที่สอดคลองกับสภาพสังคมในยุคตางๆ ดังนั้นเหตุผลหลักที่รัฐตองการจะ
เข ามามีบ ทบาทในการจั ดรูป แบบของการสมรส คือรัฐ ตองการจะเขามามีสว นในการรับรองและ
คุมครองสิทธิใหแกประชาชนในรัฐ รวมถึงการเขามามีสวนในการสรางกฎหมายเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
ในการสมรสขึ้นมาใหมใหมีรูปธรรมและสอดคลองกับสภาพสังคมในแตละยุคแตละสมัย รวมไปถึงการ
เขามามีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพื่อแกไขปญหาของการอยูรวมกันของมนุษยในลักษณะของคู
สมรส ที่อาจจะตองมีการกระทบกระทั่งกันบางในบางเวลา เปนตน โดยผูวิจัยขอเรียกการกระทําของ
รัฐในลักษณะนี้วา การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในทางกฎหมาย
ในเรื่องรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนี้ ในกฎหมายบางประเทศถือเปนสาระสําคัญ
และเป น การบั ง คั บ ถ า การสมรสมิ ไ ด ทํ า ตามแบบที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว อ ย า งถู ก ต อ ง หรื อ ขาด
สาระสําคัญ แมในบางขั้นตอนก็ถือวาการสมรสนั้นเปนโมฆะได รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไข
ของรัฐนั้น ตามที่ผูวิจัยไดกลาวนําไปตั้งแตตนแลววา เปนหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นในลักษณะของ
บทบัญญัติของกฎหมาย และมีสภาพบังคับที่ประชากรในรัฐนั้นๆ จะตองปฏิบัติตาม ในสวนนี้ผูวิจัย
ขอยกตัวอยางของหลักเกณฑในการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ที่ประเทศไทยไดกําหนดไวในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดยกฎหมายฉบับดังกลาวนี้เปนที่ทราบดีอยู
แลววาเปนตัวกําหนดเงื่อนไขของการสมรสเอาไวดวย โดยที่บุคคลใดก็ตามที่ตองการจะทําการสมรส
และตองการใหการสมรสของตนเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย จําตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
อยางเคร งครัด เพราะมิฉะนั้นแลว การสมรสของเขาเหลานั้น อาจเปน การสมรสที่ไมส มบูร ณตาม
กฎหมายก็อาจเปนได
โดยในสวนนี้ขออธิบายอยางสั้นๆ ถึงเงื่อนไขของการสมรสตามกฎหมายไทย โดยประการแรก
แบงเปนการสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมายจนเปนเหตุใหการสมรสตกเปนโมฆะ คือ การสมรสกับ
คนวิกลจริต การสมรสระหวางญาติ การสมรสขณะที่คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดมีคูสมรสอยูแลว และการ
สมรสที่ทั้งสองฝายจะตองยินยอมดวยในการสมรส โดยเงื่อนไขที่กลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสฝายหนึ่ง
ฝายใดหรือทั้งสองฝายมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว การสมรสของเขาทั้งสองคนก็จะตกเปนโมฆะ
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และประการที่สองการสมรสที่ฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายจนเปนเหตุใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ
คือสามารถรองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสที่ฝาฝนนั้นไดในภายหลัง คือ เงื่อนไขในเรื่อง
อายุของบุคคลที่จะทําการสมรส การสําคัญผิดในตัวคูสมรส การถูกกลฉอฉลใหสมรส การถูกขมขูให
สมรส หรือแมกระทั่ง การสมรสที่คูสมรสเปนผูเยาวที่มีอายุตั่งแตสิบเจ็ดปแตไมถึงยี่สิบปจะตองไดรับ
ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครอง โดยเงื่อนไขที่กลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสฝาย
หนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว การสมรสของเขาทั้งสองก็จะตกเปนโมฆียะ
และยังรวมไปถึงเงื่อนไขประการอื่นๆ อีกที่อาจจะไมมีผลทําใหการสมรสของเขาเหลานั้นตกเปนโมฆะ
หรือโมฆียะแตอาจสงผลถึงสิ่งอื่นๆที่ตามมาจากการสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมาย อาทิ การสมรส
ระหวางบุตรบุญธรรม กับผูรับบุตรบุญธรรม ที่มีผลใหการสมรสมีผลสมบูรณแตทําใหการรับบุตรบุญ
ธรรมเปนอันตองยกเลิกไป หรือ การสมรสใหมของหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงโดยประการ
อื่นที่จะมีผลในประเด็นขอสันนิษฐานในเรื่องความเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูเปนบิดา เปนตน
ดังนั้น จากหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นในลักษณะของกฎหมายในรูปแบบของการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐที่ไดกลาวมาขางตนนั้น มีความตองการจะสื่อใหเห็นวา รูปแบบของการสมรสรูปแบบนี้
มีความละเอียดและซับซอนกวารูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรส
ตามเงื่ อ นไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ เนื่ อ งจากรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ นั้ น มี
หลักเกณฑที่เปนรูปธรรมและมีสภาพบังคับที่สามารถทําใหบังเกิดผลที่ตามมากับบุคคลทั้งสองที่ทํา
การสมรสตามความตองการของกฎหมาย โดยการตัดสินสถานะของการสมรสดวยตัวบทกฎหมาย
และเปนตัว พิสูจนใหเห็น ถึงสถานะของความสมบูรณของการสมรสวา การสมรสนั้น มีผลสมบูร ณ
หรื อไม ในทางกฎหมายมากกว า ที่ จ ะยอนกลับ ไปดูความจริงที่เกิดขึ้น สว นรูป แบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาตินั้นผูวิจัยกลับวิเคราะหวาเปนสัจธรรมของการสมรสที่แทจริงมากกวา ถึงแมวา
ลักษณะของกฎเกณฑในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นจะไมมีความชัดเจนและเปน
รูปธรรมอยางเชนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐก็ตาม แตรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติก็สะทอนใหเห็นถึงความจริงของการสมรสที่ธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยในการสืบทอด
เผาพันธุของตนเอง และสิ่งที่สําคัญที่ผูวิจัยไดคนพบจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือ รัฐ
เพียงตองการแครับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายของประชากรในรัฐ เพียงเพื่อ
ปองกันและคุมครองสิทธิอันเกิดจากการสมรสของบุคคลทั้งสองที่เปนประชากรของรัฐ และรัฐเองมี
ความตองการจะรับรองสิทธิตางๆ รวมไปถึงการคุมครองสถาบันครอบครัวอันเกิดขึ้นจากการสมรส
ของประชากรในรัฐนั้นเอง แตในความเปนจริงแลวอาจเปนไปไดที่คูรักที่ไดสมรสกันหากไมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของทั้งสองรูปแบบ อาจทําใหการสมรสนั้นสมบูรณในรูปแบบหนึ่ง แตอาจไมสมบูรณในอีก
รูปแบบหนึ่งก็เปนได โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นอยางบอยครั้งที่การสมรสนั้นจะสมบูรณในรูปแบบการ
สมรสของธรรมชาติแตจะไมสมบูรณในรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เพราะเหตุที่คูสมรส
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ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขของการสมรสที่รัฐเปนผูบัญญัติขึ้น เชน การสมรสกันในระหวาง
เครือญาติ การสมรสกับคนวิกลจริต หรือแมแต การสมรสกับบุคคลที่มีคูสมรสอยูแลว ซึ่งในรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นการสมรสมีผลสมบูรณแตในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
รัฐนั้นการสมรสตกเปนโมฆะ เปนตน สวนประเด็นที่วาคูสมรสที่ทําการสมรสกันตามรูปแบบการสมรส
ที่เปนเงื่อนไขของธรรมชาติแลวจะตองทําการสมรสตามรูปแบบการสมรสที่เปนเงื่อนไขของรัฐดวย
หรือไมนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายไมไดบังคับวาคูสมรสทุกคูที่สมรสกันตามรูปแบบการสมรสที่เปนเงื่อนไข
ธรรมชาติแลวจะตองมาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเพื่อใหเปนไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน
สมรสที่เปนเงื่อนไขของรัฐดวย
จากที่เคยกลาวไววารูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นตองอยูในหลักเกณฑ
ที่ประกอบไปดวยความรัก ความสมัครใจและความยินยอม รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐก็
ยังคงยึดหลักเกณฑดังกลาวนี้เ ชนกัน ในการกําหนดเงื่อนไขของการสมรส แตลักษณะของความ
ยินยอมในการสมรสนั้นมีความหมายที่กวางขึ้นและถูกกําหนดใหมีสภาพบังคับโดยผลของกฎหมาย
โดยจะเห็นไดจากการที่กฎหมายไดวางเงื่อนไขและขอสันนิษฐานในเรื่องความยินยอมของการสมรสไว
หลายประการ หากมีการสมรสโดยปราศจากความยินยอมประเภทที่แสดงวาขาดเจตนาหรือความ
สมัครใจ หรือแมแตขาดความเขาใจ และคํานึงถึงสาระสําคัญของการสมรส กฎหมายใหการสมรสใน
รูปแบบของรัฐนั้นตกเปนโมฆะทันที และกฎหมายยังไดกําหนดหลักเกณฑในการสมรสตอไปอีกวา
หากการสมรสนั้นเกิดขึ้นโดยคูสมรสมีความยินยอมซึ่งกันและกัน แตความยินยอมนั้นบกพรอง เชนที่
กลาวมาแลวขางตนคือ การถูกขมขูใหทําการสมรส หรือการสําคัญผิดในตัวบุคคลที่เปนคูสมรส หรือ
แมแตการเขาใจผิดเนื่องจากกลฉอฉลหรือการสมรสที่เกิดจากเจตนาลวงหรือแมกระทั่งการสมรสที่มี
เงื่อนไข ความบกพรองเหลานี้ก็อาจนํามาซึ่งการสมรสที่เปนโมฆียะได โดยคูสมรสฝายที่สุจริตสามารถ
ขอใหศาลเพิกถอนได หรือถาไมมีการเพิกถอนการสมรสนั้นก็จะมีผลสมบูรณมาตั้งแตตน โดยกฎหมาย
ไดเปดโอกาสใหคูสมรสฝายที่สุจริตมีสิทธิที่จะเลือกได
ความยินยอมในการสมรสถือเปนสาระสําคัญของการสมรสทั้งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติและรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ที่จะมีผลทําใหการสมรสนั้นมีผลสมบูรณ
หรือไม และอาจมีผลทําใหการสมรสนั้นสามารถเกิดขึ้นไดหรือไมดวย แตสิ่งที่แตกตางกันของทั้งสอง
รูปแบบอยูตรงที่ การใหความยินยอมตามรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น คูสมรสตอง
แสดงความยินยอมอยางชัดเจนตอหนานายทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส รวมทั้งนายทะเบียนจะตอง
บันทึกความยินยอมนั้นไวในฐานะเปนพิธีการสวนหนึ่งของการสมรสดวย เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
แสดงความยินยอมตอไป ในสวนของประเด็นบทบัญญัติของกฎหมายไทยที่เกี่ยวของกับการแสดง
ความยินยอมในการสมรสนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 เดิม มาตรา
1445(4) บัญญัติใหการสมรสตองกระทําดวยความยินยอม แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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พ.ศ.2519 ใหม มาตรา 1458 ไดเพิ่มเติมหลักเกณฑวา “ตองแสดงความยินยอมนั้นใหปรากฎโดย
เปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย” จากบทบัญญัติที่
เพิ่มขึ้นนี้แสดงวากฎหมายไดกําหนดแบบในการจดทะเบียนสมรสไวเปนการบังคับในสวนที่เกี่ยวกับ
ความยินยอม บทบัญญัติในมาตรา 1458 ที่เพิ่มสาระสําคัญในเรื่องการแสดงความยินยอมนี้สามารถ
แบงพิจารณาไดเปน 2 สวน คือ สวนที่ใหคูสมรสแสดงความยินยอมใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานาย
ทะเบียน กับสวนที่นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว สวนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย
นั้น นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 กําหนดใหกรมการอําเภอเปน
นายทะเบียนและตอมามีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2495 มาตรา 40 บัญญัติให
นายอํ าเภอหรื อปลัดอํ า เภอเปน นายทะเบีย น ซึ่งการจดทะเบีย นตอหนานายอําเภอดังกลาวนี้จ ะ
กระทําที่สํานักทะเบียน ประจําอําเภอ หรือภายนอกสํานักทะเบียน ประจําอําเภอก็ได สวนการจด
ทะเบียนสมรสในตางประเทศ หากกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดแบบการสมรสเปนอยางอื่นโดยไม
ตองจดทะเบียนสมรส และคูสมรสประกอบพิธีตามกฎหมายนั้น แบบพิธีการสมรสนั้นมีผลเทากับการ
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ถาคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายจะจดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายไทยก็ได โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1459 บัญญัติใหพนักงานทูตหรือ
กงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบียน หากคนไทยสมรสในประเทศที่ไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจํา
อยู ก็ไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได เจาหนาที่ทางการทูตจะมีอํานาจหนาที่จํากัด
เฉพาะในอาณาเขตที่ตนประจําอยูเทานั้น ไมเหมือนนายทะเบียนทองถิ่นในประเทศไทย ที่อาจไป
ปรากฎตัวและจดทะเบียนสมรสนองสถานที่ได แมแตกระทําการจดทะเบียนสมรสในสถานที่ที่อยูนอก
ทองที่ก็ได
จากที่ไดกลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวา รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐมีหลักเกณฑที่
มากกวารูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เพราะการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ
เปนหลักเกณฑที่ถูกสรางขึ้นและควบคุมโดยธรรมชาติอันเปนสัจธรรมของการสมรส แตการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐนั้นตองเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ที่ถูกสรางและควบคุมโดยมนุษยในลักษณะของ
บทบัญญัติกฎหมายที่ตองมีสภาพบังคับ เพราะในความเปนจริงแลวอาจเปนไปไดที่คูรักที่ไดสมรสกัน
หากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของทั้งสองรูปแบบ อาจทําใหการสมรสนั้นสมบูรณในรูปแบบหนึ่ง แต
อาจไมสมบูรณอีกรูปแบบหนึ่งก็เปนได โดยเฉพาะปญหาที่เกิดขึ้นอยางบอยครั้งที่การสมรสนั้นจะ
สมบูรณในรูปแบบการสมรสของธรรมชาติแตจะไมรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เพราะ
เหตุที่คูสมรสไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของการสมรสที่รัฐเปนผูบัญญัติขึ้น จึงทําใหในสังคมยุคปจจุบัน
ประชาชนมีความนิยมที่จะสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติเพียงอยางเดียว
มากกวาที่จะสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดวย เนื่องจากสาเหตุที่รูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้นมีความยุงยากซับซอนและมีหลักเกณฑที่อาจจะสรางภาระผูกพันใหแกคู
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สมรสในภายภาคหนาได รวมไปถึงสาเหตุสําคัญที่คูสมรสตางมองวาการจดทะเบียนสมรสเปนการ
รับรองสถานะโดยรัฐ รัฐรับรูถึงการสมรสและการอยูกินรวมกันฉันสามีภรรยาของพวกเขา ซึ่งคูสมรส
บางคู มองในประเด็ น ของกฎหมายที่เกี่ ย วข องและมี ผ ลกระทบในแงล บกับ การดําเนิน ธุ ร กิจ และ
ผลประโยชน ตางๆ ที่จะมีผลกระทบมาจากการจดทะเบียนสมรสของเขาทั้งสองได ดังนั้น คูสมรส
ประเภทนี้ จึ งเลื อกที่ รู ป แบบการสมรสตามเงื่อ นไขของธรรมชาติ ก็เ พีย งพอที่จ ะตอบสนองความ
ตองการของพวกเขาเหลานั้นไดแลว แนวคิดเชนนี้เกิดขึ้นมากในสังคมสมัยใหมที่ใหความสําคัญกับ
สถาบันธุรกิจมากกวาสถาบันครอบครัวและมองวาชีวิตครอบครัวคือธุรกิจและผลประโยชนที่ตอง
รักษาไวไมใหไดรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสมรส รวมไปถึงชีวิตของคูสมรสในแถบชนบทที่
อยูหางไกลความเจริญ โดยที่สังคมชนบทนั้นมองวารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐหรือการจด
ทะเบียนสมรสนั้นไมมีความจําเปนสําหรับพวกเขาเหลานั้น คูสมรสในรูปแบบนี้จะมีความสุขกับชีวิตใน
แบบดังเดิมที่บรรพบุรุษของตนใชชีวิตมากอนมากกวา แตคูสมรสบางคูก็มิไดคิดเชนนั้น เพราะพวก
เขามีความคิดวาการจดทะเบียนสมรส คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยรัฐ รัฐรับรูถึง
การใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น ของพวกเขา เวลามี ป ญ หาอะไรในเรื่ อ งการใช ชี วิ ต คู หรื อ ป ญ หาครอบครั ว
กฎหมายก็จะทําหนาที่เปนตัวกลางในการแกไขปญหาเหลานั้นไดเปนอยางดี รวมทั้งมีรูปแบบของการ
จัด การทรั พยสิ น ของคูส มรสทั้ งสองฝายที่งอกเงยขึ้น มาภายหลังจากการสมรสไดอยางเปน ระบบ
ประกอบกับการกําหนดภาระหนาที่ของความเปนคูสมรสในการดูแลและรักษาไวซึ่งผลประโยชนของ
บุตร อํานาจในการบกครองบุตรผูเยาว รวมถึงสิทธิประโยชนมากมายในฐานะของคูสมรสที่จะไดรับ
จากภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิและสวัสดิการตางๆ ที่ภาครัฐไดใหความสําคัญแกคูสมรสมาเปนอันดับ
แรกเนื่ องจากกฎหมายมองว า คูส มรสนั้นคือบุคคลที่ใกลชิดที่สุดและรับ รูเรื่องราวของกัน และกัน
เสมือนหนึ่งเปนบุคคลคนเดียวกันในครอบครัวนั้นเอง
อยางไรก็ตาม เมื่อคูสมรสชายและหญิงที่ไดสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติแลว อาจมีประเด็นขอสงสัยวาจะตองสมรสตามรูปแบบการสมรสที่เปนเงื่อนไขของรัฐ หรือ
การจดทะเบียนสมรสดวยหรือไมนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายก็ไมไดบังคับไวแตอยางใด วาคูสมรสทุกคูที่
สมรสกันตามรูปแบบการสมรสที่เปนเงื่อนไขธรรมชาติแลวจะตองมาจดทะเบียนสมรสตามรูปแบบ
ของการจดทะเบียนสมรสที่เปนเงื่อนไขของรัฐดวย ดังนั้นการจดทะเบียนสมรสในรูปแบบของการ
สมรสที่เปนเงื่อนไขของรัฐนั้นจึงเปนทางเลือกที่ใหคูสมรสมีสิทธิที่จะจดทะเบียนสมรสหรือไมก็ได ไม
มีผลเปนการบังคับที่จะตองมีความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับคูสมรสที่ไมไดจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมายแตอยางใด การที่คูสมรสไมไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้น อาจจะไดรับผลกระทบ
เพียงเปน การสมรสที่มิชอบดว ยกฎหมายเทานั้น และคูส มรสก็จะไมอยู ในสถานะของคูสมรสตาม
กฎหมาย แตก็ยังคงเปนการสมรสที่ช อบดวยเงื่อนไขของธรรมชาติ และเปนคูสมรสที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติอยูเชนเดิม
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2.4 หลั ก เกณฑ ข องการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น ของกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก ต า งเพศใน
รูปแบบของการสมรส
หลักเกณฑของการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ ไมวาจะเปนการ
สมรสภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติ การสมรสโดยภายใตเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ
เรียกวา ประเพณีแตงงาน และการสมรสภายใตเงื่อนไขของรัฐ ตางก็ตองประกอบไปดวยหลักเกณฑที่
มีความแตกตางกันออกไปโดยสภาพ เนื่องจากวัตถุประสงคห ลักที่มีความแตกตางกัน ออกไปตาม
รูปแบบของการสมรส ซึ่งในเนื้อหาของวัตถุประสงคที่มีความแตกตางกันของการสมรสทั้งสามรูปแบบ
นั้น จะไดทําการอธิบายโดยละเอียดในหัวขอตอไป ในหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงหลักเกณฑโดยทั่วไปของ
การสมรสทั้งสามรูปแบบวามีความแตกตางกันอยางไร โดยนําขอมูลในหัวขอที่ไดอธิบายไวแลวกอน
หนามาวิเคราะหใหเห็นถึงหลักเกณฑโดยทั่วไปของการสมรสในประเด็นนี้ไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
โดยทั่วไปแลวหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติไดถูกกําหนดไวอยางตายตัว
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยกลไกของมนุษย เพราะหลักเกณฑเหลานี้ธรรมชาติเปนผูกําหนด และ
สรรคสรางสิ่งตางๆ ใหเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และเกิดขึ้นไดเชนเดียวกันในทุกชนชาติ ทุกประเทศ
ซึ่งสามารถปฏิบัติตามและนํามาใชไดอยางไมมีกําหนดเวลา และสถานที่ สวนการสมรสตามเงื่อนไข
ของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้น แมโดยทั่วไปแลว รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติกับ
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย จะมีรูปแบบของการสมรสและ
วัตถุประสงคของการสมรสที่คลายกันจนแยกไมออก แตหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้นมีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด ซึ่งในสวนนี้จะขออธิบายโดยละเอียดในลําดับตอไป แตสิ่งที่เห็นวามีความแตกตาง
อยางชัดเจนอยางยิ่งเลยก็คือ หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะใน
แตละรัฐอาจกําหนดเงื่อนไขไวไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของรัฐนั้นๆ เปน
สําคัญ หลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐของแตละรัฐอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของ
สภาพสังคมของรัฐนั้นๆ โดยรัฐจะกําหนดหลักเกณฑของการสมรสในลักษณะของบทบัญญัติกฎหมาย
และเมื่อกฎหมายของรัฐใดไดกําหนดหลักเกณฑของการสมรสไวอยางไร บุคคลของรัฐนั้น ก็จะตอง
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายนั้น ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาในสวนนี้ขอเริ่มอธิบายใหเห็นอยางชัดเจนถึง
หลักเกณฑของการสมรสทั้งสามรูปแบบ โดยเริ่มจากการหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติกอนและตามมาดวยหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ
ที่มนุษยเรียกวา ประเพณีแตงงาน หลังจากนั้นจึงจะไดอธิบายถึงหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไข
ของรัฐ ตามลําดับดังนี้
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2.4.1 หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติ
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นจากวิถีทางดาน
เพศสรี ร ะของมนุ ษย ตามวิ ถีแห งธรรมชาติ โดยหลักเกณฑเหลานี้จ ะถู กกําหนดขึ้น ใหมีลักษณะที่
สอดคลองและเปนไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสของมนุษยในรูปแบบธรรมชาติ นั้นก็
คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ดังนั้น หลักเกณฑของการสมรสในรูปแบบนี้จึงมีลักษณะที่เปนไป
ในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค กลาวคือ หลักเกณฑเหลานี้จะถือกําเนิดขึ้นโดยอาศัยความสมัคร
ใจและความยินยอมในการใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยทั้งชายและหญิงที่เกิดจากความรักที่มีใหกัน
และกัน ของบุคคลทั้งสอง ซึ่ง หลั กเกณฑ นี้จ ะมีรูป แบบและลักษณะที่ธรรมชาติไดสรางขึ้น มาเพื่อ
ตอบสนองความตองการในทางอารมณและความรูสึก ใหมีความตองการวิถีทางเพศกับเพศตรงขามกับ
ตน ซึ่งจะมีผลตอการสืบพันธุของมนุษยโดยวิธีการรวมประเวณีระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย
และเพศสรีระเปนหญิง
ดังนั้นจึงไดทําการวิเคราะหและพบวาหลักเกณฑที่แทจริงของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ธรรมชาตินั้น ประกอบไปดวยหลักเกณฑเหลานี้ คือ หลักเกณฑประการที่หนึ่ง คือ เรื่องของความรัก
ของชายและหญิง หลักเกณฑประการที่สอง คือ เรื่องความพรอมของสรีระของชายและหญิง และ
หลักเกณฑประการที่สุดทาย คือ เรื่องความสมัครใจและความยินยอมในการรวมประเวณีของเพศ
สรีระชายและเพศสรีระหญิง ดังนั้นจึงมีเพียงสามหลักเกณฑที่ไดกลาวมาขางตนนี้เทานั้นที่เปน สิ่งที่
ธรรมชาติกําหนดขึ้นเพื่อเปนเงื่อนไขของการสมรสตามวิถีของธรรมชาติ และการสืบทอดเผาพันธุของ
มนุษย
โดยจากการศึกษาขอมูลทั้งหมดก็ไมพบหลักเกณฑประการอื่นใดอีก ที่เปนหลักเกณฑที่ถูก
กําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการสมรสของมนุษย ดวยเหตุผลที่วา ธรรมชาติสราง
มนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิงขึ้นมา และธรรมชาติก็ใหสิทธิโดยชอบธรรมแกมนุษยเพศชายและ
มนุษยเพศหญิงในการเลือกคูครองและมอบประเวณีใหแกกันและกันเพื่อขยายเผาพันธุของตน โดย
ธรรมชาติเองก็ไดกําหนดทุกอยางใหเปนไปตามกลไกของมนุษยโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยสามเงื่อนไขที่
ธรรมชาติไดวางหลักเกณฑไวเทานั้น
2.4.2 หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ที่มนุษยเขาใจวาเปน
หลักเกณฑในการประกอบพิธีกรรมแตงงานนี้ หลักเกณฑนี้มนุษยมีความเขาใจมาโดยตลอดวาเปน
หลักเกณฑที่ธรรมชาติกําหนดขึ้น แตแทจริงหาใชเปนหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติไม แต
เปนหลักเกณฑที่เกิดจากวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมนั้นๆ ที่พัฒนามาจากความเชื่อของมนุษย
และถูกกําหนดขึ้นมาโดยมนุษย จนกลายมาเปนประเพณีแตงงานที่มนุษยทุกคนไดเรียนรูและเขาใจ
และจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ต ามรู ป และของวั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ บ รรพบุ รุ ษ ได ถ า ยทอดไว ทํ า
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หลักเกณฑในการประกอบพิธีกรรมแตงงานกลายเปนวัฒนธรรมของมนุษยที่สืบทอดจากรุนหนึ่งไปสู
อี ก รุ น หนึ่ ง แล ว มนุ ษ ย ก็ ม าอ า งว า เป น หลั ก เกณฑ ข องธรรมชาติ อาทิ หลั ก เกณฑ ใ นเรื่ อ งของ
ความสามารถของผูที่จะทําการแตงงาน หลักเกณฑในเรื่องของการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว
หลักเกณฑเรื่องการสมรสซอน หลักเกณฑในเรื่องของการสมรสกันในระหวางเครือญาติ เปนตน
หลักเกณฑที่ไดกลาวมานี้ เปนหลักเกณฑที่มนุษยเปนผูกําหนดขึ้นมาเองทั้งสิ้น และประพฤติ
ปฏิ บั ติสื บทอดกั น มาจนกลายมาเปนวัฒ นธรรม โดยเปน การอาศัย แนวคิดในดานศีล ธรรม จารีต
ประเพณีทองถิ่น และความเชื่ อของศาสนามาเปน สว นประกอบ เพื่อใหเกิดหลักเกณฑเหลานี้ขึ้น
มาแลว มาอางวาเปนสิ่งที่ธรรมชาติเปนผูกําหนดขึ้น ซึ่งแทจริงแลว หาเปนเชนนั้นไม แทจ ริงแล ว
หลักเกณฑที่กลาวมาขางตนนี้กลับเปนหลักเกณฑที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหมีความเปนระเบียบในสังคม
มนุ ษย ที่ ต องการควบคุ มพฤติ กรรมการสมรสของมนุ ษยให ตั้งอยูใ นศีล ธรรมอัน ดี งามเท านั้น ซึ่ ง
หลักเกณฑที่ไดเพิ่มเติมเขามานี้สงผลใหหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติและหลักเกณฑ
ของการสมรสตามเงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่อ มีความแตกตางกัน ทั้งๆ ที่ มีรู ปแบบและ
วัตถุประสงคที่คลายกัน
หากศึกษาโดยละเอียดจะพบวา แมรูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติและ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน แตมีความแตกตางกันเพียงในเรื่องของหลักเกณฑของทั้งสองรูปแบบนี้
เทานั้น โดยรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อไดเพิ่มเติมหลักเกณฑที่
เกี่ยวของกับศีลธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น และแนวคําสอนของศาสนาเขาไป เพื่อทําใหหลักเกณฑ
เหลานี้มีความเปนรูปธรรมมากขึ้น
ดังนั้น การเพิ่มเติมหลักเกณฑที่มาจากวัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่นและความเชื่อ ได
สงผลใหห ลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือประเพณีแตงงาน มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด แตหากวิเคราะหให
ละเอี ย ดจะพบว า หลั ก เกณฑ ข องการสมรสตามเงื่ อ นไขของธรรมชาติ ที่ ถู กกํ า หนดเพิ่ ม เติ ม จาก
วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถิ่น และความเชื่อในทางศาสนา จนทําใหมีความแตกตางกันออกไปนั้น
ไดแทรกซึมและถูกกลืนเขาไปในหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติจนมนุษยทุกคนมี
ความเขาใจวาหลักเกณฑเหลานี้มีที่มาอยางเดียวกัน
เมื่อศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นยังไดคนพบขอมูลตอไปอีกวา การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ
และการสมรสตามเงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่อ ที่มีรูป แบบและวัตถุป ระสงคที่ เปน ไปใน
แนวทางเดียวกัน ตางกันแคเพียงหลักเกณฑเทานั้น โดยหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็มีลักษณะที่แยกจาก
กันไปโดยสิ้นเชิง แตมนุษยตั้งแตอดีตไดพยายามนําหลักเกณฑของการสมรสทั้งสองรูปแบบมารวมกัน
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โดยพยายามนํ า หลั ก เกณฑ ที่ เ ป น เงื่ อ นไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ไปรวมเข า ไว ด ว ยกั น กั บ
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ทําใหมนุษยเขาใจมาโดยตลอดวาหลักเกณฑตางๆ
ที่มีมากมายเหลานี้ธรรมชาติเปนผูกําหนด และมนุษยทุกคนจําตองปฏิบัติตาม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ
ในอดีตนั้นมนุษยยังไมกําหนดเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาบังคับใชในลักษณะของกฎหมายเหมือนใน
ปจจุบัน แตมนุษยไดพยายามนําหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติมาเปนกฎหมาย
เพื่อใชในการบังคับเอากับประชากรในรัฐของตน ซึ่งในความเปนจริงแลวอยางที่ผูวิจัยไดกลาวไววา
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อไดถูกสอดแทรกและกลมกลืนเขาไป
กับหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติอยางแยกไมออก ทําใหมนุษยในยุคนั้นนําเอา
หลักเกณฑของการสมรสของวัฒนธรรมและความเชื่อที่ถูกรวมเขากับหลักเกณฑของการสมรสตาม
ธรรมชาติ มาพัฒนาใหอยูในลักษณะของกฎหมายที่เปนเงื่อนไขของการสมรสของคนในยุคนั้น อาทิ
กฎหมายโรมัน ประมวลกฎหมายจัสติเนียน กฎหมายศาสนาคริสต รวมถึงกฎหมายลักษณะผัวเมีย
ของไทย เปนตน ดังนั้นในยุคหนึ่งหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อจึง
ไดกลายมาเปนกฎหมายที่ใชในการควบคุมลักษณะของการประกอบพิธีแตงงานไปโดยปริยาย กอนที่
จะมีการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังจะเห็นไดจาก หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไข
ของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อของกลุมคนที่นับ ถื อศาสนาคริส ต และกลุมคนที่นับ ถือศาสนาคริส ต
อิสลาม หรือ หลักเกณฑของประเพณีแตงงานของชนชาติตางๆ ที่ไดกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมจาก
หลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติ อาทิ การสมรสตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว สวนศาสนาอิสลามนั้น
การสมรสของชายที่สามารถมีภริยาไดสี่คน หรือแมแตหลักเกณฑของศาสนาคริสตที่สมรสแลว มิอาจ
หยาขาดจากกันได หรือทั้งศาสนาคริสตและอิสลามที่ไดหามคูสมรสที่เปนญาติสืบสายโลหิตสมรสกัน
รวมไปถึง การสมรสจะตองกระทําตอหนาพระของศาสนานั้นๆจึงเปนการสมรสที่สมบูรณ เปนตน
ดังนั้น หลักเกณฑที่ไดเพิ่มเติมเขามานี้ลวนแลวแตมาจากวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และ
ความเชื่ อของมนุ ษยในสังคมนั้ น ๆ เปนหลัก ซึ่งตอมาก็ กลายมาเปน สวนหนึ่งของหลักกฎหมายที่
นํามาใชในการกําหนดเปนเงื่อนไขของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของประชากรในรัฐ
นั้นๆ โดยในเวลาตอมาหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อเหลานี้ไดถูก
ยกเลิกไปและไดมีการนําหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐโดยวิธีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อทําการ
จดทะเบียนสมรสมาใชแทนหลักเกณฑของวัฒนธรรมและประเพณี โดยหลักเกณฑของการสมรสตาม
เงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่อ บางหลักเกณฑก็กลายมาเปน หลักเกณฑของการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐดวย ซึ่งในสวนนี้จะกลาวโดยละเอียดในลําดับตอไป
แตถึงอยางไรก็ตามยังคนพบวาอีกวา ในปจจุบันหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน ก็ยังคงนํามาใชอยูกับประเทศที่ไมมีรูปแบบของการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ หรือประเทศที่ไมมีการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แตใชหลักเกณฑ
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ของวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และความเชื่อมาเปนกฎหมายเพื่อบังคับใชกับประชากรในรัฐในเรื่อง
การใชชีวิตรวมกัน อาทิ ประเทศอิหราน ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศซูดาน นครรัฐวาติกัน เปน
ตน สําหรับประเทศไทยนั้น กอนที่จะมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
ดวย ครอบครัว ในป พ.ศ.2478 ที่นํารูปแบบของการจดทะเบียนสมรสมาใชบังคับ กฎหมายลักษณะ
ผัวเมียของไทย ก็ไดนําหลักเกณฑการสมรสของวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นและความเชื่อในทาง
ศาสนา มาบัญญัติใหมีลักษณะที่เปนกฎหมายเพื่อใชบังคับกับการใชชีวิตรวมกันของประชากรในยุค
นั้นเชนกัน
2.4.3 หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ
หลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นมาโดยรัฐ ซึ่งใน
ฐานะที่รัฐมีอํานาจอยูเหนือประชาชน รัฐเปนผูกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในลักษณะของบทบัญญัติ
กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคหลักตามที่ไดเคยกลาวไววา รัฐมีความตองการในการรับรองสถานะใน
การใช ชีวิ ต ร ว มกั น ของคนที่ มีค วามรั กให แก กั น โดยทํา การรั บ รองสถานะในทางกฎหมายให แ ก
ประชาชนที่อยูในรัฐนั้นๆ ในรูปแบบของการจดทะเบียนรับรองสถานะโดยรัฐ อันเปนไปในลักษณะที่
คูรักไดมาลงทะเบียนวาตนมีความประสงคที่จะใชชีวิตรวมกันและตองการจะใหรัฐรับรองสถานะใน
การใชชีวิตรวมกันให โดยคูสมรสที่มาลงทะเบียนดังกลาว ก็ตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและ
บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่รัฐเปนผูกําหนดขึ้นมาดวย หลังจากนั้นรัฐก็จะมีหนาที่ในการรับจด
ทะเบียนให โดยเปนลักษณะของการบันทึกคูชีวิต หรือบันทึกความยินยอมในการเปนสามีและภริยา
ของบุ ค คลทั้ ง สอง เมื่ อดํ า เนิ น การเสร็ จ สิ้ น แล ว คู รั กที่ ไ ดรั บ การบัน ทึ กทางทะเบี ย นจากรั ฐ ก็ จ ะ
กลายเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของรัฐ
กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐใชการจดทะเบียนมาเปนตัวกําหนดวาการสมรสใดเปนการสมรสที่
ชอบดวยกฎหมายหรือไม และรัฐก็ไดใชเงื่อนไขที่กําหนดขึ้นโดยรัฐเอง มาเปนตัวพิจารณาวาคูรักคูใดที่
จะสามารถไดรับการรับรองสถานะภาพชีวิตคูโดยรัฐได ซึ่งการรับรองสถานะดังกลาวนั้น ก็เพื่อที่จะได
ทําใหสถานะของคูรักที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตางๆ ในฐานะ
ของคูสมรสนั้นเอง ประกอบกับมีสถานะเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย แตอยางใดก็ตามการรับรอง
สถานะในทางกฎหมายใหแกคูสมรสนั้นก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่รัฐไดกําหนดไวใน
ลักษณะของกฎหมายอยางเครงครัด โดยมีหลักเกณฑที่มีความแตกตางจากหลักเกณฑของการสมรส
ตามเงื่อนไขธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ
ประเพณีแตงงาน แตก็ยังคงความคลายคลึงกันในบางประการ
เหตุที่รัฐตองกําหนดหลักเกณฑไวใหแตกตางจากหลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติและ
หลักเกณฑการสมรสของศาสนาก็เพื่อ รัฐตองการจะปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจาก
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การสมรส อาทิ การกําหนดอายุขั้นต่ําของการสมรสไวอยางชัดเจน การกําหนดวาผูเยาวจะตองไดรับ
ความยินยอมในการสมรสจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอน การหามไมใหมีการสมรส
กั บ คนวิ กลจริ ต เพราะกลั ว ป ญ หาที่ จ ะเกิ ดขึ้ น กั บ บุต รที่ จ ะเกิ ดขึ้ น มา เป น ต น ดัง นั้น รัฐ จึง กํา หนด
หลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขของการสมรสที่มีหลายประการและมีความซับซอนมากกวาหลักเกณฑการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของศาสนา เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อ
ปองกันปญหาตางๆ ที่จะตามมาภายหลังจากการสมรส ไมวาจะเปนปญหาความพรอมของของคูรัก
ในการสรางครอบครัวและการปญหาสุขภาพอนามัยของบุตรที่จะเกิดมาในภายหนา เปนตน
ดังนั้นรัฐจึงกําหนดหลักเกณฑของการสมรสขึ้นมา โดยที่หลักเกณฑของการสมรสในแตละรัฐ
นั้นถูกกําหนดไวโดยเงื่อนไขที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับความวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแตละ
สังคมที่ถือกําเนิดขึ้นในรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑของการสมรสของแตละรัฐก็อาจเปลี่ยนแปลงได
ตามความเหมาะสมของสังคมนั้นๆ และเมื่อกฎหมายของรัฐนั้นไดกําหนดหลักเกณฑของการสมรสไว
อยางไร ประชากรของรัฐนั้นๆ ก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นๆ โดยที่หลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้น
โดยรัฐในลักษณะของกฎหมายนั้น และกําหนดเงื่อนไขของการมีสิทธิที่จะไดรับการจดทะเบียนรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูในทางกฎหมายรวมกัน โดยมีหลักเกณฑที่มีความแตกตางจากหลักเกณฑของ
การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่ อ หรื อที่ เ รี ย กว า ประเพณี แต งงาน แตก็ยังคงความคลายคลึงกัน ในบางประการ โดยผูวิจัย ได
ทําการศึกษาเพื่ออธิบายหลักเกณฑของการสมรสตามเงื่อนไขตางๆ ดังนี้
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการแรก คือ การสมรสตองเปน
การกระทําโดยความสมัครใจของทั้งสองฝาย กลาวคือ ความสมัครใจหรือความยินยอมในการสมรส
เป นรากฐานของการสมรสที่มีความสําคัญ ที่สุด ซึ่งหลักเกณฑนี้เปน หลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้น ใน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของศาสนาดวย ดัง
จะเห็นไดจากการสมรสตามหลักเกณฑของศาสนาคริสต ที่กําหนดไววา หากการสมรสมิไดสมัครใจ
ยินยอมกันที่จะทําการสมรส แมจะมีพิธีการสมรสทางศาสนาตอหนาพระหรือพยานแลวก็ตาม การ
สมรสก็จะถือวาเปนโมฆะ สวนในระบบจารีตประเพณีของอังกฤษนั้น การสมรสมีหลักเกณฑวา การ
สมรสจะตองเกิดจากความสมัครใจของคูที่ทําการสมรส การสมรสถาคูสมรสฝายใดไมสมัครใจสมรส
การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆียะ และสามารถถูกยกเลิกได 217 ดังเชนในคดี Hyde v. Hyde 218 ศาลได
วางหลั ก ไว ว า “การสมรสต อ งเกิ ด จากความสมั ค รใจของชายและหญิ ง ” 219 ดั ง นั้ น จะเห็ น ได ว า
217
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หลักเกณฑการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ก็ยึดหลักที่วาการสมรสตอง
เกิดจากความสมัครใจของคูสมรสทั้งสองฝาย
ในกรณีของกฎหมายไทย หลักในเรื่องการสมรสเปนเรื่องเฉพาะตัวของคูสมรสโดยสมัครใจ
เพราะฉะนั้น การสมรสจึงตองเกิดจากความยินยอมสมรสของชายและหญิงนั้น ไมวาจะเปนผูบรรลุ
นิติภาวะแลวหรือไม ซึ่งความยินยอมนั้นจะใหแทนกันมิได โดยหลักเรื่องความยินยอมของชายและ
หญิงมีอยูเดิมตั้งแตกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทที่ 130 ซึ่งบัญญัติวา “ชายหญิงพรหมจารี รักใครกัน
พ อ แม ไ ม รู และชายอื่ น มาขอหญิ ง นั้ น พ อ แม ย กให แ ก ช ายผู สู ข อ ได แ ต ง งานมี ขั น หมาก ครั้ น ถึ ง
กําหนดใหสงตัวหญิง แตหญิงนั้นมิยินยอม ทานใหเอาขันหมากนั้นตั้งไหมพอแมทวีคูณ แลวใชคาหอ
และสิ่งของทานจงเต็ม เพราะพอแมหญิงมิไดถามลูกสาวตน” ในปจจุบันกฎหมายไทยไดบัญญัติเรื่อง
ความยินยอมไว คือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1458 บัญญัติวา “การสมรสจะ
ทําไดตอเมื่อ ชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดงใหปรากฎตอหนานายทะเบียน และให
นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นเอาไวดวย” ตามกฎหมายไทย การสมรสที่คูสมรสมิไดยินยอม
กระทําการสมรส การสมรสนั้นตกเปนโมฆะ อันเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา 1495 ของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย แสดงวาการสมรสตามหลักกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน การ
สมรสจะกระทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีความยินยอม ดังนั้นความยินยอมจึงเปนหลักสําคัญของการ
สมรส
ในกฎหมายไทย หลักความยินยอมในการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น ไมวาคูที่ตองการสมรส
จะบรรลุนิติภาวะแลวหรือไมก็ตาม ตองแสดงเจตนายินยอมในการทําการสมรสโดยสมัครใจ ไมอยูใน
ภาวะที่ถูกบังคับ ขมขู หรือ กลฉอฉล โดยลักษณะของการใหความยินยอมนั้นไมจํากัดวาตองแสดง
ความยินยอมอยางไร และโดยวิถีใด ฉะนั้นอาจเปนการพูดหรือการลงลายมือชื่อรับรองในแบบพิมพที่
แสดงความยินยอมที่นายทะเบียนยื่นใหกรอกก็ได การยินยอมตองกระทําโดยเจตนาที่บริสุทธิ์ การ
แสดงความยินยอมเพื่อทําการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้นมิอาจแสดงเจตนาแทนกันได รวมไปถึงหาก
บุคคลที่ทําการสมรสฝายหนึ่งฝายใดแสดงเจตนายินยอมสมรสกันหลอกๆ เพื่อหวังผลประโยชนอยาง
ใดอยางหนึ่งจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งถือวาไมใชความยินยอม
ดังนั้น จากการศึกษาพบวา แมการแสดงความยินยอมในการสมรสของคูสมรสทั้งสองฝายนี้
จะเปนหลักเกณฑที่มีความสําคัญที่สุด และเปนหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นทั้งในรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แตหากพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา หลักเกณฑในเรื่องความยินยอมใน
การสมรสของทั้ งรู ปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ และรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ มี ค วามแตกต า งกั น อยู ต รงที่
หลักเกณฑในเรื่องความยินยอมในการสมรสของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และ
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รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้น แทจริงแลวคือ ความสมัครใจยินยอมใน
การรวมประเวณีของชายและหญิงดวยกันทั้งสองฝาย เพื่อการปฏิสนธิและกําเนิดทารกในครรภของ
หญิงนั้น อันเปนไปตามวัตถุประสงคของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย สวนหลักเกณฑในเรื่องความ
ยินยอมในการสมรสของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะรวมไปถึงความ
ยินยอมในการประกาศใหสาธารณะชนไดรับรู และเปนพยานรักใหแกคูบาวสาวถึงความเปนสามีภริยา
ของคูรักทั้งสองที่ไดประกอบพิธีแตงงานดวย แตหลักเกณฑในเรื่องความยินยอมในการสมรสของ
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น แทจริงแลวเพียงแค คูสมรสแสดงความยินยอมให ปรากฎ
ชัดเจนตอหนานายทะเบียนที่จดทะเบียนสมรส และนายทะเบียนมีหนาที่ในการบันทึกความยินยอม
นั้นไวเทานั้น โดยกฎหมายหาไดบังคับใหคูสมรสตองแสดงความยินยอมอยางลึกซึ้ งเฉกเชน ความ
ยิ น ยอมในการสมรสตามเงื่ อ นไขของธรรมชาติ แ ละความยิ น ยอมในการสมรสตามเงื่ อ นไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อไม เพราะวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น คือ การรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายใหแกคูรักที่มีความรักใหกันและกันเทานั้น
หลักจากที่ไดกลาวถึงหลักเกณฑประการแรกที่กลาวถึงการแสดงความสมัครใจ และความ
ยินยอมในการสมรส แตการสมัครใจที่จะทําการสมรสนั้น ก็ตองเปนการแสดงเจตนาที่แทจริง ไมได
เปนการแสดงเจตนาที่จะยินยอมทําการสมรสเพราะมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดมาบังคับใหคูสมรส
ใหความยินยอมจึงทําใหเกิดหลักเกณฑของการสมรสประการที่สองขึ้นมานั้นก็คือ
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่สอง คือ การสมรสตองเกิด
จากการแสดงเจตนาที่แทจริงของคูสมรสทั้งสองฝายเทานั้น การแสดงเจตนาที่แทจริง หมายถึง ความ
ยินยอมในการสมรสตองแสดงออกจากเจตนาที่มีใจบริสุทธิ์ไมไดยินยอมเพราะถูกบังคับ และตองเปน
เจตนาที่เกิดขึ้นมาจากภายในที่มีความตองการสมรสของคูรัก ไมไดเกิดจากเจตนาที่ถูกหลอกใหสมรส
ดวยกลอุบายตางๆ หรือ ถูกขมขูใหทําการสมรส หรือแมแตการสําคัญผิดในตัวคูสมรสที่ตนตองการจะ
สมรสดวย ซึ่งหมายความวา หากเกิดการสมรสขึ้นมาแลว แตขอเท็จจริงปรากฎวาการสมรสดังกลาว
นั้นเกิดขึ้นมาจากการสําคัญผิดในตัวคูสมรส การถูกกลฉอฉลใหทําการสมรส หรือแมแต การถูกขมขู
ใหทําการสมรส การกระทําดังที่กลาวมานี้ก็อาจกลายเปนเหตุปจจัยที่มีผลใหการสมรสนั้นเปนการ
สมรสที่มิชอบดวยกฎหมายและอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนไดในภายหลัง
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่สามคือ การกําหนดจํานวน
คูสมรสที่จะทําการสมรส ซึ่งการสมรสสวนใหญที่มีอยูในประเทศตางๆ ในโลกเปนแบบคูสมรสเพียง
คนเดี ย ว แต ก็ มี บ างประเทศในโลกนี้ ที่ นิ ย มการสมรสแบบมี คู ส มรสหลายคน ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และกฎเกณฑทางกฎหมายของแตละประเทศ ซึ่งสงผลใหทําใหมี
การแบงแยกประเภทของการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายออกเปน 4 ประเภทดวยกัน ดังนี้
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1. การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว การสมรสเชนนี้เรียกวา แบบผัวเดียวเมีย
เดียว ซึ่งมีอยูในประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาคริสตและศาสนาพุทธ
2. การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงหลายคน การสมรสชนิดนี้เรียกวา การสมรสแบบมี
ภริยาไดหลายคน ซึ่งมีอยูในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดู
3. การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงเพียงคนเดียว การสมรสดังกลาวเปนไปตามสิทธิ
ในการมีสามีไดหลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งการสมรสประเภทนี้ยังคงมีผูถือปฏิบัติอยูแตมีจํานวนนอย
โดยสวนใหญแลวจะมีอยูในแถบเขตปกครองตนเองธิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศ
ศรีลังกา
4. การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงหลายคน การสมรสเชนนี้ยังคงมีอยูในชุมชนเล็กๆ
ในแคว น แมลละบา ทางใต ของอิน เดี ย ซึ่งประชาชนยังยึดถือแนวความคิดความสัม พัน ธทางเพศ
รวมกัน
ในตางประเทศการสมรสก็ยึดถือหลัก การสมรสแบบชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว โดยมีการ
บัญญัติกฎหมายรับรองหลักดังกลาวไวในเรื่องการสมรสซอน โดยทั้งระบบกฎหมายลายลักษณอักษร
และระบบกฎหมายจารีตประเพณีก็มีแนวทางเดียวกัน คือถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว
เชนในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต และใชระบบกฎหมายจารีต
ประเพณีซึ่งพัฒนามาจากหลักความยุติธรรมและถือบรรทัดฐานมาจากคําพิพากษา กฎหมายของ
สหรัฐอเมริกายึดถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว ตัวอยางเชน รัฐแคลิฟอรเนีย ไดบัญญัติหาม
การสมรสซอน โดยบัญญัติไวใน California Penal Code มาตรา 281 อันมีหลัก คือ
1. บุคคลทุกคนที่มีสามีหรือภริยาที่ยังมีชีวิตอยู ถาทําการสมรสกับบุคคลอื่นอีกบุคคลนั้นมี
ความผิดฐานสมรสซอน
2. การพิจารณาสําหรับความผิดฐานสมรสซอนไมจําเปนตองพิสูจนพยาน แตการสมรสจะ
ไมมีลักษณะเปนการสมรสซอนถาหาก
1) บุคคลที่ทําการสมรสใหม เมื่อสามีหรือภริยาเดิมไดละทิ้งรางเปนระยะเวลา 5 ป
ติดตอกัน
2) บุคคลได ทําการสมรสใหม โดยการสมรสครั้งกอนเปนโมฆะ เมื่อสิ้น สุดลงโดยคํ า
พิพากษาของศาลที่มีอํานาจ 220

220
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ผลตามกฎหมายของการสมรสซอนจะเปนโมฆะ แตตองใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส
ซอนนั้น นอกจากการสมรสซอนจะเปนโมฆะแลว บุคคลที่ทําการสมรสซอนยังมีความรับผิดในทาง
อาญาฐานสมรสซอนเปนการลงโทษ และปรับเปนเงินมากกวา 10,000 ดอลลาร หรือลงโทษจําคุก
ตามหรือลงโทษจําคุกมากกวา 1 ป สวนกรณีบุคคลใดไดรูขอเท็จจริงและสมัครใจเขากับการสมรสกับ
สามีหรือภริยาของบุคคลอื่น มีความผิดโดยจะถูกปรับไมนอยกวา 5,000 ดอลลาร หรือลงโทษจําคุก
ตามพฤติการณ
ในกฎหมายตางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา โดยศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายจารีต
ประเพณี ไดวางหลักวาการสมรสซอนเปนความผิดทางอาญาตอสาธารณะชนและกระทบตอหลัก
ศีลธรรม จึงกําหนดฐานความผิดขึ้น เพื่อปองกันความสัมพันธของระบบการสมรสแบบผัวเดียวเมีย
เดียว 221 ดังนั้นจึงสนับสนุนหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว
กฎหมายฝรั่งเศสบัญญัติใหการสมรสเปนอเนกนิยมเปนโมฆะ แตตองมีคําพิพากษา สั่งใหการ
สมรสซ อนเป น โมฆะ โดยทั่ ว ไปไม อ าจกล า อา งความเป น โมฆะของการสมรสซ อนโดยยัง ไม มี คํ า
พิพากษาได นอกจากนี้การสมรสซอนยังมีความผิดทางอาญา โดยประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส
มาตรา 433-20 ไดกําหนดโทษสําหรับบุคคลที่ทําการสมรสซอนโดยมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และมีโทษ
ปรับไมเกิน 300,000 ฟรังคดวย” และในมาตรา 433-20 ดังกลาวยังไดกําหนดโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน
1 ปและปรับไมเกิน 300,000 ฟรังคซึ่งเปนโทษในระดับเดียวกันสําหรับเจาหนาที่ ที่ไดจัดทําเอกสาร
ใหแกคูสมรสโดยรูอยูแลววาเปนการสมรสซอน
กฎหมายเยอรมัน ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 1309 บัญญัติหามมิใหทําการ
สมรสครั้งที่สองกอนที่การสมรสครั้งแรกจะสิ้นสุดลง หรือมีการประกาศการสมรสครั้งแรกตกเปน
โมฆะ ซึ่งก็คือหลักหามการสมรสซอนนั้นเอง การสมรสซอนตามกฎหมายเยอรมันมีผลคือ การสมรส
ซอนนั้นตกเปนโมฆะ อันเปนไปตามหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายเยอรมันมาตรา 1326222 ดังนั้น
ในกฎหมายเยอรมันก็ยึดถือการสมรสตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว
สวนในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาอิสลามประจําชาติ ก็ไดยึดถือหลักการ
สมรสแบบชายคนเดียวกับหญิงหลายคน เนื่องจากการกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําที่เปนไปตาม
หลักคําสอนของศาสนา และเปนวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในการสืบทอดบวรศาสนาใหคงอยูสืบไป
และเปนการปองกันปญหาการผิดประเวณีระหวางชายและหญิงดวย
สวนประเทศไทยเปนประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ การสมรสของไทย จึงยึดถือหลักคูสมรส
เพียงคนเดียว ถาคูสมรสที่ทําการสมรสใหม โดยการสมรสครั้งแรกยังมีผลตามกฎหมายอยูการสมรส
221
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ครั้งหลังเปนการสมรสซอนผลการสมรสจะตกเปนโมฆะ ซึ่งในความเปนจริงแลวการจดทะเบียนสมรส
ซอนในประเทศนั้น อาจเปนความผิดในทางอาญาตามมาตรา 137 ซึ่งบัญญัติไววา “ผูใดแจงขอความ
อันเปนเท็จแกเจาพนักงานซึ่งอาจทําใหผูอื่นหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” เหตุที่เปนเชนนี้เพราะการจดทะเบียนสมรส
ซอนคือการแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่นั้นเอง
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่สี่คือ การสมรสตองไม
กระทําขึ้นระหวางญาติสืบสายโลหิต หลักการหามสมรสในระหวางญาติสืบสายโลหิตเปนหลักสําคัญ
โดยกฎหมายเล็งถึงเหตุผลในทางการแพทยที่ทําใหเด็กที่เกิดมาจากการสมรสดังกลาว เปนโรคปญญา
ออน หรือมีสุขภาพไมแข็งแรง เนื่องจากยีนส (Genes) รวมที่บอด ไมถายทอดลักษณะจับคู คือ ญาติ
สนิ ท ที่ ยี น ส อ ย า งเดี ย วกั น ยี น ส ห น ว ยใดบอดก็ จ ะบอดเหมื อ นกั น โดยบิ ด ากั บ บุ ต รสาวมี ยี น ส ที่
เหมือนกันถึง 1 ใน 4 และปู ตากับหลานมียีนสที่เหมือนกัน 1 ใน 4 นอกจากเหตุผลในทางการแพทย
แลว ยังมีเหตุผลทางศาสนาและศีลธรรม เพราะการที่ญาติยอมกระทบความรูสึกของสังคมในทาง
ศีลธรรม
ความเปนญาตินั้นไมคํานึงวาเปนญาติที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม กฎหมายกําหนดลําดับญาติ
ในลําดับที่หามสมรสกันไว อาทิ หามสมรสในระหวาง พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย พี่ นอง หลาน ซึ่ง
แยกพิจารณาดังนี้ ในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษไดวางหลัก
ในเรื่องนี้วา การสมรสจะเปนโมฆะ ถาทําการสมรสกับญาติ ผูเปนญาตินั้นคือ ผูเปนญาติสืบสายโลหิต
และรวมถึงญาติโดยการสมรส อยางไรก็ตามในปจจุบันขอจํากัดหามมิใหสมรสในระหวางญาติโดยการ
สมรส มิไดเครงครัดเหมือนกอน อันเปนไปตาม Marriage Act 1986223
หลักกฎหมายอังกฤษหามสมรสกับญาติ เชน ผูชายหามสมรสกับ แม ยา ลูก ปู พี่สาว อา
หลาน แตสามารถสมรสกับลูกเลี้ยง แมเลี้ยง แมยาย ดังนั้นคูสมรสสามารถสมรสกับลูกของสามีหรือ
ภริยา (ลูกเลี้ยง) ถาทั้งคูมีอายุ 21 ปหรือมากกวานั้น และตองไมอยูในฐานะลูกเลี้ยงกอนอายุ 18 ป
ผูชายสามารถสมรสกับลูกสะใภได เพียงถาทั้งสองฝายอายุ 21 ป หรือมากกวานั้น และภริยาหรือ
ลูกสะใภไดตายแลว การสมรสที่ฝาฝนหลักดังกลาวกฎหมายกําหนดใหการสมรสตกเปนโมฆะ 224 การ
ที่กฎหมายอังกฤษหามสมรสกับญาติหรือผูมีความสัมพันธนั้นเพื่อปองกันการสืบพันธุดวยเชื้อสายที่
ใกล ชิ ด กั น และเป น การขั ด ขวางการร ว มประเวณี ร ะหว า งชายหญิ ง ที่ ถื อ กํ า เนิ ด จากบิ ด ามารดา
เดียวกัน 225
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ในระบบกฎหมายลายลั ก ษณ อั ก ษร โดยเฉพาะกฎหมายของฝรั่ ง เศส โดยในประมวล
กฎหมายแพงฝรั่งเศสบัญญัติหามการสมรสระหวางญาติดังนี้
1. ระหวางผูบุพการี หรือผูสืบสันดานโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา 226
2. ระหวางญาติที่เกิดจากการสมรสในทางตรง 227 เชน ระหวางบิดากับลูกสะใภ
3. หรือระหวางลูกชายกับแมเลี้ยง
4. ระหวางพี่กับนองโดยสายโลหิตหรือโดยการสมรส 228
5. ระหวางลุง นา อา กับหลาน 229
ในหลักการตามประมวลแพงฝรั่งเศสที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้ ความเปนญาติตาม 1-3 นั้น
คือ ญาติที่ชอบดวยกฎหมายและญาติตามสายโลหิตที่ไมชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน
ตามกฎหมายอิสลามที่ไดบัญญัติไวโดยนําหลักคําสอนมาจากพระคัมภีรอัลกรุอาน บทที่ 4
โองการที่ 22:23 โดยไดบัญญัติหามไวคือ
1. หามชายสมรสกับมารดา ยา ยาย และที่สูงขึ้นไป
2. หามชายสมรสกับลูกสาว หลานสาว เหลน และที่ต่ําลงมา
3. หามชายสมรสกับพี่สาว นองสาว ปา อาสาว
4. หามชายสมรสกับลูกสาวของพี่ชายหรือนองชาย และที่ต่ําลงไป
5. หามชายสมรสกับลูกสาวของพี่สาวหรือนองสาว และที่ต่ําลงมา
6. หามชายสมรสกับแมนม พี่สาวหรือนองสาวที่รวมดื่มนมแมเดียวกัน
7. หามชายสมรสรวมกันทั้งพี่สาวและนองสาว
8. หามชายสมรสกับหลานสาวและอาสาว หลานสาวและนาสาว
9. หามชายสมรสกับหลานสาวและปาของนาง หรือนางและหลานสาวนาง (หมายถึงหาม
ผูชายสมรสควบระหวางนางทั้งสอง)
10. หามชายสมรสกับแมยาย ลูกเลี้ยง แมเลี้ยง (ถึงแมวาพอของเขาจะไมไดรวมหลับนอนกับ
นางแลวก็ตาม)
การกําหนดบุคคลที่ตองหามสําหรับการสมรสไวเชนนี้ เพราะพระเจาทรงตองการยกฐานะ
มนุษยใหสูงกวาสัตวอื่นๆ และเปนการปองกันการถายทอดพันธุกรรมในลักษณะดอยที่มีสวนทําให
ทารกเปนเด็กพิการหรือสติปญญาไมเฉียวฉลาด
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ในระบบกฎหมายไทยนั้น ในอดีตกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดวางหลักในเรื่องการหามทําการ
สมรสกับญาติซึ่งมีหลักการดังตอไปนี้คือ
กฎหมายลักษณะผัวเมียมาตรา 35 บัญญัติวา “หากทําชูดวยเมียลุง เมียตา เมียปู เมียอา
เมียนา เมียพี่ตนเอง มันผูมิกลัวเกรง มันมิอายแกบาปดังนั้น ใหเอามันคนรายจํา”
กฎหมายลักษณะผัวเมียมาตรา 36 บัญญัติวา “พอแมลูก พี่นอง ยายหลาน ตาหลาน ลุง
หลาน นาหลาน ทําชูกันไซร ใหทําแพลอยผูนั้นในทะเล ใหเจาพอแมพี้นองพลีเมืองทั้ง 4 ประตู ไก 8
ตัว ใหสมณชีพราหมณสวดทําพิธีการระงับอุบาทจัญไร น้ําฟาน้ําฝนจึงจะตกแกคนทั้งหลาย ฝายพอแม
พี่นองรูวาลูกหลานทํามิชอบ มิไดวากลาว ทานวาใหลงโทษโดยโทษานุโทษ”
กฎหมายลักษณะผัวเมียหามทําการสมรสกับญาติ โดยมิไดหามญาติสืบสายโลหิตโดยตรงที่จะ
รวมประเวณีหรือสมรสเทานั้น แตหามญาติสายขางเคียงดวย โดยกฎหมายถือวาการสมรสระหวาง
เครื อญาติ ดังกล า วเป น การละเมิ ดอัน มีโ ทษ เช น นอกจากหามญาติส ายตรงแล ว ยังหามประเวณี
ระหวางลุงกับหลาน นากับหลานดวย
สวนในกฎหมายไทยสมัยปจจุบันก็ยังคงหามการสมรสกันระหวางเครือญาติเชนเดียวกัน
ดังเชนที่ระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1450 ซึ่งบัญญัติวา “ชายหญิงที่เปนญาติ
สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เปนพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะ
ทําการสมรสไมได ความเปนญาติดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม”
กฎหมายหามมิใหทําการสมรสระหวางญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป หรือลงมาระหวางพี่
นองรวมบิดามารดาหรือรวมเฉพาะบิดาหรือมารดาเดียวกัน โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวย
กฎหมายหรือไม ซึ่งโดยหลักแลวญาติมีอยู 2 ประเภท คือ ความเปนญาติโดยสายโลหิต และความเปน
ญาติโดยการสมรส หรือ ญาติสายขางเคียง ญาติสืบสายโลหิต คือ ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน
เหลน พี่ นอง สวนความเปนญาติโดยการสมรส หรือ ญาติสายขางเคียง คือ ลุง ปา นา อา ที่เปนเขย
หรือเปนสะใภ ไมถือวาเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรง กฎหมายจึงมิไดหามไมใหทําการสมรส อาจ
กลาวไดวากฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นไดหามเฉพาะการสมรสระหวาง
ญาติสืบสายโลหิตเทานั้น ซึ่งแตกตางจากกฎหมายลักษณะผัวเมียในอดีต ซึ่งหามสมรสกับญาติโดย
การสมรสหรือ ญาติสายขางเคียงดวย
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่หา คือ คูสมรสตองไมเปน
บุคคลวิ กลจริต หรื อบุ คคลที่ศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ เงื่อนไขการสมรสนี้บัญญัติขึ้น เพื่อ
คุมครองผูที่มีความสามารถบกพรอง โดยบุคคลที่วิกลจริตทําใหเกิดความบกพรองในเรื่องของความ
ยินยอมในการแสดงเจตนาที่จะทําการสมรส รวมไปถึงปญหาทางพันธุกรรมที่อาจจะสงผลไปยังบุตรที่
จะเกิดขึ้นมาจากบิดาหรือมารดาที่วิกลจริตและปญหาในเรื่องความไมพรอมทางดานตางๆ ของความ
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เปนบิดาและความเปนมารดา อันอาจจะนํามาซึ่งปญหาครอบครัวไดในอนาคต ดังนั้นกฎหมายจึงได
วางเงื่อนไขมิใหผูที่วิกลจริตทําการสมรส ปญหาคือ บุคคลที่มีลักษณะเชนใดจึงจะถือวาเปนบุคคล
วิกลจริต ในเรื่องนี้มีคําจํากัดความไดวา “บุคคลที่มีความวิปริตในทางจิตซึ่งขาดความสามารถในการ
จัดการใดๆ ของตนเอง หรือบุคคลผูมีจิตผิดปกติและยังรวมถึงบุคคลที่มีอาการกริยาผิดปกติเพราะสติ
วิปลาส” สวนคนไรความสามารถ คือ บุคคลที่วิกลจริตและถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถแลว
นั้นเอง
โดยในหลักเกณฑขอนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449 ความ
วา “การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถ” การฝาฝนเงื่อนไขในการสมรสโดยทําการสมรสกับบุคคลที่วิกลจริตการสมรสนั้นก็จะ
ตกเปนโมฆะ
ซึ่งจากหลักกฎหมายดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ไมวาชายหรือหญิงฝายหนึ่งฝายใดเปน
บุคคลวิกลจริต หรือ ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็มิอาจสมรสกันได การสมรสจะตกเปน
โมฆะ ซึ่งในที่นี้คําวาวิกลจริต หมายความถึงในขณะที่ตนไดทําการจดทะเบียนสมรสนั้นตนจริตวิกล
อยูเทานั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวาคนวิกลจริตผูนั้นไมไดจริตวิกลในขณะที่จดทะเบียนสมรส คือ มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ การสมรสก็ยังมีผลสมบูรณ ซึ่งตางจากการจดทะเบียนสมรสของคนวิกลจริตที่
ถู ก ศาลสั่ ง ให เ ป น คนไร ค วามสามารถแล ว กล า วคื อ หากคนวิ ก ลจริ ต ที่ ถู ก ศาลสั่ ง ให เ ป น คนไร
ความสามารถแล ว แม ว า ตนจะจดทะเบีย นสมรสในขณะที่ตนมิไดจ ริตวิกล และมีส ติสัมปชัญ ญะ
สมบูรณ แตการสมรสนั้นก็ตกเปนโมฆะ
สวนในกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น โดยเฉพาะ
กฎหมายของอังกฤษไดวางหลักไววา “การสมรสที่มิไดรับการยินยอมที่สมบูรณ เนื่องจากถูกขมขู หรือ
เขาใจผิด หรือความจริตวิกล การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ”
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่หก คือ วัยวุฒิของคูสมรส
ในหลักเกณฑเรื่องนี้ขออธิบายวา อายุถือเปนเงื่อนไขของการสมรสที่สําคัญเชนกัน เพราะอายุเปนสิ่งที่
กําหนดความสามารถทั้งในดานรางกายและดานจิตใจของบุคคลที่จะทําการสมรส รวมไปถึงความ
พรอมที่จะมีฐานะเปนบิดาและมารดาที่จะทําหนาที่ดูแลสั่งสอนบุตรที่ถือกําเนิดมาใหเติบโตเปนผูใหญ
ที่ดีของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเปนภาระของสังคม ดังนั้น รัฐจึงมีความตองการใหบุคคลมี
ความพร อ มและสมบู ร ณ เ พี ย งพอทั้ ง ทางร างกายและจิ ต ใจเท านั้ น ที่ จ ะมี สิท ธิ ทํ าการสมรสกั น ได
เหตุผลนี้จึงนําไปสูการกําหนดอายุขั้นต่ําของบุคคลที่จะสามารถทําการสมรสไดตามเงื่อนไขของรัฐ
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ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษไดวางหลักในเรื่องอายุของ
บุคคลที่จะทําการสมรสไวโดยการสมรสจะเปนโมฆะถาคูสมรสในแตละฝายมีอายุต่ํากวา 16 ป 230 ถาคู
สมรสอายุ 16 ปหรือ 17 ป ซึ่งมีสถานะเปนผูเยาว การสมรสตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา
ซึ่งมีอํานาจปกครอง 231
ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเฉพาะกฎหมายของฝรั่งเศสไดวางหลักไวในประมวล
แพงฝรั่งเศส มาตรา 144 วา การสมรสจะทําไดตอเมื่อชายอายุ 18 ปบริบูรณ หญิงอายุ 15 ป
บริบูรณ”232 การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขดังกลาว การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ 233
สวนในกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยกฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดเกณฑในเรื่องอายุไวเปน
ตัวเลขที่แนนอนเหมือนในปจจุบัน เพียงแตกําหนดชวงวัยอันสมควรของสรีระและความพรอมของการ
สืบทอดเผาพัน ธุของมนุษยไดเปนเกณฑเทานั้น และต อมาหลังจากที่ ไดมีการประกาศใชประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม ในป พ.ศ.2476 โดยไดกําหนดอายุขั้นต่ําไววาชายตองมีอายุ
17 ป และหญิงตองมีอายุ 15 ปบริบูรณ จึงจะทําการสมรสกันได ตอมาหลักจากที่มีการแกไขประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ในป พ.ศ.2519 ไดมีการแกไขหลักเกณฑในเรื่องของอายุของผูที่
จะทําการสมรสไวในมาตรา 1448 ความวา “การสมรสจะกระทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ป
บริบูรณแลวแตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนได” หากชายและหญิง
ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายฝาฝนเงื่อนไขนี้ การสมรสก็จะมีผลเปนโมฆียะ 234 ซึ่งผูมีสวนไดเสียคือ
บิดามารดาของชายและหญิงนั้นเอง มีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลเพื่อขอใหศาลเพิกถอนการสมรสนั้นได 235
การกําหนดอายุขั้นต่ําของการสมรสไวนี้ผูวิจัยพบวา หลักเกณฑในเรื่องอายุของผูที่จะทําการ
สมรสในแต ล ะประเทศนั้ น มี ค วามแตกต า งกั น สิ่ ง เหล า นี้ ขึ้ น อยู กั บ การกํ า หนดมาตรฐานของ
ความสามารถในการสมรสและความพรอมในการสรางครอบครัวตามแนวคิดของแตประเทศ โดย
จําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและแนวคําสอนของศาสนา
ที่ประเทศนั้นๆ ถือปฏิบัติดวย
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่เจ็ด คือ ความยินยอมของ
บิดามารดาหรือผูปกครองในกรณีที่ผูเยาวจะทําการสมรส ตามปกติแลวเงื่อนไขของการสมรสบุคคล
230

Marriage Act 1949 Section 2; Matrimonial Causes Act 1973 Section 11(a)(ii)
Marriage Act 1949 Section 3
232
France Civil Code Article 144
233
France Civil Code Article 201
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สองคนเมื่ อยิ น ยอมหรือตกลงใจที่ จ ะอยูรวมกัน ยอมทําการสมรสกัน ได แตความยิน ยอมของบิดา
มารดาในการอนุญาตใหทําการสมรสไดนั้น เปนเงื่อนไขอีกประการของการสมรสเมื่อบุคคลที่ทําการ
สมรสเปนผูเยาว ซึ่งหากพิจารณากฎหมายของในแตละประเทศก็จะพบวา การยินยอมในการสมรสแม
จะเปนสิทธิสวนตัวของคูสมรส แตหากคูสมรสเปนผูเยาว รัฐก็จําเปนตองคุมครองดูแลสิทธิของผูเยาว
เปนกรณีพิเศษ เพราะถือวาผูเยาวนั้นเปนบุคคลที่ออนดวยประสบการณในการตัดสินใจในการสมรส
จึงเปนเหตุผลใหรัฐตองออกกฎหมายในการคุมครองผูเยาวในการสมรส คือ ผูเยาวตองไดรับความ
ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอนจึงจะทําการสมรสได
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศอังกฤษ ไดวางหลักเกณฑ
ไววา ตามปกติแลวการสมรสจะตกเปนโมฆะถาปรากฎวาคูสมรสมีอายุต่ํากวา 16 ป ซึ่งกฎหมายได
บัญญัติตอไปวา ถาหากคูสมรสที่มีอายุกวา 16 ป แตไมถึง 18 ป ถาจะทําการสมรสจะตองไดรับความ
ยินยอมจากบิดามารดาซึ่งมีอํานาจปกครอง หรือบุคคลอื่นที่มีอํานาจปกครองผูเยาว หรือในกรณีที่
ผูเยาวอยูในความปกครองของศาล ศาลอาจอนุญาตใหผูเยาวทําการสมรสได 236 อาจกลาวไดวาใน
กฎหมายอั ง กฤษการสมรสนอกจากคู ที่ ส มรสต อ งยิ น ยอมสมั ค รใจทํ า การสมรสแล ว ถ า ปรากฎ
ขอเท็จจริงตอไปวาคูสมรสเปนผูเยาว คือ อายุต่ํากวา 18 ป การสมรสตองไดรับความยินยอมจากบิดา
มารดา หรือผูที่มีอํานาจปกครองผูเยาวและถาผูเยาวทําการสมรสโดยฝาฝนหลักดังกลาวการสมรสนั้น
เปนโมฆะ237
ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ก็ใชหลักเกณฑ
เดียวกันในการใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรส ประมวลแพงฝรั่งเศสไดวางหลักวา บุคคลที่อายุ
ไมถึง 21 ปบริบูรณบุคคลนั้นเปนผูเยาว 238 สวนบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 21 ปบริบูรณ 239
ดังนั้นการสมรสแมวากฎหมายจะอนุญาตใหชายสมรสกันไดเมื่อมีอายุ 18 ปบริบูรณ และหญิงอายุ 15
ปบริบูรณ ทําการสมรสกันไดก็ตาม แตบุคคลดังกลาวถายังไมบรรลุนิติภาวะคืออายุไมครบ 21 ป
บริบูรณ การสมรสนั้นตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผูซึ่งมีอํานาจปกครองผูเยาว โดยให
บิดามารดาเปนผูใหความยินยอม ในกรณีที่บิดามารดาตายหรือไมสามารถใหความยินยอมได ปู ยา
อาจใหความยินยอมแทนได ในกรณีที่มีความเห็นในเรื่องความยินยอมของบุคคลดังกลาวขัดแยงกัน
ใหถือโดยปริยายวาไดใหความยินยอมแลว 240 ในกรณีที่บิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย
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หรือไมสามารถใหความยินยอมได ความยินยอมของฝายบิดาหรือมารดาเพียงฝายเดียวนั้นก็เพียงพอ
ในการใหความยินยอมทําการสมรสไดแลว ถาผูเยาวทําการสมรสโดยมิไดรับความยินยอมจากบิดา
มารดาหรือผูมีอํานาจปกครองการสมรสนั้นเปนโมฆะ 241
สําหรับกฎหมายของไทยในหลักเกณฑเรื่องนี้นั้น ในอดีตกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดบัญญัติไว
ใน บทที่ 79 ความวา หญิงมีอายุตั้งแต 12 ปขึ้นไปแตมีอายุต่ํากวา 20 ปลงมา ถาหญิงนั้นอยูใน
อํานาจปกครองของบิดามารดาตองใหบิดามารดายินยอมดวย หญิงจึงจะทําการสมรสได และตาม
ประกาศพระราชบัญญัติลักพา ในสมัยรัชกาลที่ 4 จุลศักราช 1230 บัญญัติวา “แมหญิงอายุครบ 20
ปแลว แตหญิงนั้นมีบิดามารดาที่มีบรรดาศักดิ์สูงกวา 400 ไร หากหญิงจะทําการสมรสกับชายที่มี
ตระกูลต่ํากวาตนก็ตองใหบิดามารดายินยอมเชนกัน ทั้งนี้เพื่อจะใหสิทธิบิดามารดาในอันที่จะรักษา
ตระกูล”
สวนในปจจุบัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 บัญญัติวา “ผูเยาวจะ
ทําการสมรสใหนําความในมาตรา 1436 มาใชบังคับโดยอนุโลม” โดยในมาตรา 1436 ไดวางหลักไว
วาบุคคลที่มีอํานาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรสนั้น คือ
1. บิดาและมารดา ในกรณีที่ผูเยาวมีทั้งบิดาและมารดา เพราะบิดามารดาทั้งสองคนเปนผูใช
อํานาจปกครองบุตรผูเยาว
2. บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ในกรณีที่ผูเยาวเหลือแตบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว คือ
บิดาหรือมารดาฝายหนึ่งฝายใดถึงแกความตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยูในสภาพหรือ
ฐานะ หรือโดยพฤติการณ ที่ไมอาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรสได
3. ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม
4. ผูปกครอง ในกรณีที่ผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือมีแตบุคคลดังกลาว
ถูกถอนอํานาจปกครองไปแลว
ซึ่งหมายความวา ผูเยาวหรือบุคคลที่อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ จะทําการสมรสไดตองได
ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ในการอนุญาตใหทําการสมรสกัน
หากผูเยาวทําการสมรสกันโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครอง การสมรสนั้นก็
จะมีผลเปนโมฆียะ 242
ดังนั้น นอกจากแนวความคิดที่วาการสมรสตองเกิดจากความรักและความสมัครใจและความ
ยินยอมในการใชชีวิตคูรวมกันของทั้งสองฝายแลว ก็อาจยังไมเพียงพอสําหรับการสมรสตามเงื่อนไของ
รัฐได เนื่องจากในความเปนจริงแลว รัฐมองวาการสมรสถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดสําหรับชีวิต
241
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ของมนุษย เพราะการสมรสคือการสรางสถานะความเปนครอบครัวขึ้นมา แมครอบครัวจะเปนสถาบัน
ทางสังคมที่เล็กที่สุด แตครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญที่สุด การสมรสจะนํามาซึ่ง
ภาระอันยิ่งใหญที่บุคคลสองคนจะตองรวมกันรับผิดชอบในการสรางสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะ
ภาระในเรื่องของการดูแลบุตรผูเยาวที่จะเติบโตมาเปนอนาคตที่ดีของสังคมตอไป ดังนั้น การสมรสจึง
เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมวาชายหรือหญิงตองคิดทบทวนและตัดสินใจอยางรอบคอบและจําเปนตองให
ความสําคัญที่สุดของชีวิตของการที่ไดถือกําเนิดเปนมนุษย อีกทั้งรัฐยังเล็งเห็นวาแมบุคคลจะมีความ
พรอมทางดานจิตใจและมีความพรอมในดานสรีระที่เขาสูวัยเจริญพันธุที่จะทําการสมรสไดแลวก็ตาม
แตรัฐยังเล็งเห็นวายังมีกลุมคนบางกลุมหากตองการสมรสก็ควรมีความพรอมทางดานวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจเพิ่มเขามาอีกดวย กลุมคนเหลานั้นก็คือผูเยาวที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งในบางครั้ง รัฐมองวา
การตัดสินใจกระทําอะไรบางอยางของผูเยาวนั้นก็อาจไมไดคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพราะผูเยาว
เปนบุคคลที่ออนดวยประสบการณ เปนวัยที่คิดอะไรดวยความคึกคะนอง คิดเพียงดานเดียว ดวยเหตุ
นี้หากผูที่ทําการสมรสเปนผูเยาวแมมีสิทธิที่จะสมรสไดตามกฎหมายก็ควรใหบิดามารดาหรือผูที่มี
อํานาจปกครองเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมในการสมรสนั้นดวย อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการมี
สวนในความรับผิดชอบตอสังคมของบิดาและมารดา ในการเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาถึงอนาคต
ในการสรางสถานะความเปนสถาบันครอบครัวของบุตรผูเยาวตน ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดใหบิดา
มารดาหรือผูปกครองมีอํานาจในการใหความยินยอมในการสมรสของผูเยาว
หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการตอมาเปนหลักเกณฑที่มี
ลั กษณะพิ เ ศษกว า หลั ก เกณฑ ทั่ ว ๆ ไปที่ไดกล าวมาแลว ขางตน โดยผูวิจัย จะไดอ ธิบ ายดั งตอไปนี้
ประการที่หนึ่ง การหามสมรสกันระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม 243 ประการที่สอง การ
หามหญิงที่การสมรสเดิมไดสิ้นสุดลงไมเกินสามรอยสิบวัน ทําการสมรสใหม เวนแตไดทําการสมรสกับ
สามีเดิมของตน 244 ประการสุดทาย การหามมิใหคูสมรสที่ไดครอบครองทรัพยสินของบุตร ทําการ
สมรสใหม ห ลั ง การที่ คู ส มรสเดิ ม ของตนถึ ง แก ค วามตาย 245 หลั ก เกณฑ ที่ ก ล า วมาข า งต น นี้ เ ป น
หลักเกณฑของการสมรสที่ไมถือวาเปนหนึ่งในเงื่อนไขของการสมรส เพราะเงื่อนไขของการสมรสที่
แทจริงนั้นจะตองมีบทลงโทษในกรณีที่มีการฝาฝนอันไดแก โมฆะ 246 หรือโมฆียะ 247 ตามที่ผูวิจัยได
อธิ บ ายโดยละเอี ย ดมาแล ว ข า งต น ดว ยเหตุนี้จึ งถือวาหลักเกณฑของการหามทํ าการสมรสทั้ง 3
243

มาตรา 1451 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1453 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
245
มาตรา 1579 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
246
มาตรา 1495 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
247
มาตรา 1503 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
244

121
ประการที่ไดกลาวมานั้นเปนเพียงขอหามมิใหนายทะเบียนทําการจดทะเบียนสมรสใหเทานั้น หาก
ขอเท็จจริงปรากฎวานายทะเบียนไมทราบขอเท็จจริงหรือถูกหลอกและไดจดทะเบียนสมรสใหแกชาย
และหญิงคูนั้นไป การสมรสดังกลาวนั้นก็ไมเสียไปแตกลับมีผลสมบูรณ ทั้งกฎหมายยังไดใหทางออกใน
การแกไขปญหาที่อาจจะตามมาจากการฝาฝนขอหามดังกลาว
โดยเริ่มจาก การฝาฝนขอหามของการสมรสระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม โดย
ในความเปนจริงแลวหากผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมไมไดมีความสัมพันธในทางสายโลหิตที่
เปนหลักเกณฑที่หามทําการสมรส การสมรสของบุคคลทั้งสองก็ยอมเกิดขึ้นได ดังนั้น เมื่อขอเท็จจริง
ปรากฎวาผูรับบุตรบุญธรรมไดจดทะเบียนสมรสกับบุตรบุญธรรมไปแลว ถาหากกฎหมายจะบัญญัติให
การสมรสนั้ น เสี ย ไปย อ มเป น ผลเสี ย แก คู ส มรสมากกว า เพราะทั้ ง คู ไ ด ต กลงที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง
ความสัมพันธจากเดิมที่มีสถานะเปนบิดามารดาและบุตรไปเปนสามีภริยากันโดยสมัครใจแลว โดย
นอกจากจะมีผลตอคูสามีภริยาแลวยังอาจมีผลกระทบตอทารกซึ่งอาจจะปฏิสนธิแลวในครรภของฝาย
หญิง กฎหมายจึงใหการสมรสดังกลาวมีผลสมบูรณและไดหาทางออกสําหรับปญหาเกี่ยวกับสถานะ
ของคูกรณีซึ่งในขณะนี้มีสองสถานะซอนกันอยูคือ สถานะของการเปนบุตรบุญธรรม และสถานะของ
การเปนสามีภริยา โดยในประเด็นนี้กฎหมายไดใหทางแกไววา ในการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิก
ไปเมื่อมีการสมรสระหวางบุคคลทั้งสอง คงเหลืออยูเพียงสถานะเดียวคือ สถานะของความเปนสามี
ภริยา248
ตอมาเป น ประเด็ นการห ามหญิงที่ส มรสเดิมสิ้น สุดลงไมเกิน สามรอยสิบ วัน สมรสใหม ใน
ประเด็นนี้หากหญิงไดทําการสมรสโดยฝาฝนขอหามนี้ การสมรสนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ แตกฎหมายก็
ไดใหทางออกไวสําหรับปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับความเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา ในกรณีที่
หญิงนั้นคลอดบุตรมาภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่การสมรสเดิมสิ้นสุดลง ในกรณีนี้กฎหมายให
สันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีในการสมรสครั้งใหม 249
สวนประเด็นสุดทายคือ การหามมิใหคูสมรสที่ไดครอบครองทรัพยสินของบุตร ทําการสมรส
ใหมหลังการที่คูสมรสเดิมของตนถึงแกความตาย ขอหามของบทบัญญัตินี้ใชบังคับแกคูสมรสซึ่งได
ครอบครองทรัพยสินของบุตรหลังจากที่คูสมรสเดิมถึงแกความตาย ดังนั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวาคู
สมรสที่ ยั ง มี ชี วิ ต อยู ไม ไ ด ค รอบครองทรัพ ย สิ น ของบุ ต ร หรือ บุ ต รไม ไ ด เ ป น เจา ของกรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพยสินประเภทที่ไดระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 แลว คูสมรสผูนั้น
สามารถสมรสใหมไดทันที โดยไมตกอยูในขอหามของหลักกฎเกณฑประการนี้ ในทางตรงกันขามหาก
คูสมรสไดครอบครองทรัพยสินของบุตรตามที่ไดกลาวมา คูสมรสผูนั้นก็จะตกอยูในขอหามมิใหสมรส
248
249

มาตรา 1598/32 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1537 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

122
ใหมจนกวาจะไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามหลักเกณฑที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 1579 ใหเสร็จ
สิ้นกอน เพราะเจตนารมณของขอหามประการนี้ก็เพื่อคุมครองทรัพยสินของบุตรมิใหไปปะปนกับสวน
แบงในกองมรดกที่ตัวบุตรเองและคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูจะไดรับจากคูสมรสที่ถึงแกกรรม และเพื่อมิให
ปะปนกับกองทรัพยสินใหมที่จะเกิดขึ้นระหวางบุตรกับบิดาหรือมารดาที่เปนคูสมรสเดิมที่ยังมีชีวิตอยู
กับคูสมรสใหมของบิดาหรือมารดาของบุตรผูนั้น 250
จะเห็นไดวาการฝาฝนขอหามทั้ง 3 ประการตามที่ไดกลาวมาขางตนนั้น หาไดมีผลทําใหการ
สมรสที่ทําการฝาฝนนั้นมีผลไมสมบูรณประการหนึ่งประการใดไม เพราะการสมรสที่ตกเปนโมฆะหรือ
โมฆียะจะตองฝาฝนเงื่อนไขที่กฎหมายระบุไวเทานั้นซึ่งขอหามทั้ง 3 ประการที่ไดกลาวมาขางตนมิได
อยูในเงื่อนไขของการสมรสที่จ ะตกเปน โมฆะหรือโมฆียะเหลานั้น และนอกจากการสมรสจะมีผ ล
สมบูรณตามกฎหมายแลว หากการสมรสดังกลาวเกิดปญหาขึ้นมาจากการฝาฝนขอหามทั้ง 3 ประการ
ดังกลาวมาแลวนั้นกฎหมายยังหาทางออกสําหรับปญหาที่จะตามมาจากการสมรสที่ฝาฝนขอหาม
เหลานั้นไวอีกดวย
ในลําดับตอมาจะขอกลาวถึงหลักเกณฑอีกประการหนึ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับ
การสมรสไมวาจะอยูในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ หรือรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของวัฒนธรรมและความเชื่อ และหรือรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ หลักเกณฑนั้นคือ เงื่อนไข
เรื่องเพศสรีระของผูที่จะทําการสมรส ในความเปนจริงแลวเพศสรีระถือเปนสิ่งที่ติดตัวมากับมนุษยทุก
คน เพศคือสิ่งที่ธรรมชาติกําหนดใหแกมนุษยทุกคน โดยมนุษยไมสามารถเลือกไดวาจะเกิดอยูในเพศ
สรีระใด ประกอบกับหลักการสําคัญที่เพศของมนุษยนั้นเปนสิ่งซึ่งระบุถึงความสามารถในการทําหนาที่
สืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยเฉพาะหนาที่ของมนุษยที่มีสรีระเพศชายและมนุษยที่มีสรีระเพศหญิง โดย
ในประเด็นนี้ไดทําการศึกษาโดยละเอียดเพื่อตอบคําถามวา แทจริงแลวเพศถือเปนเงื่อนไขของการ
สมรสของมนุษยในทั้งสองรูปแบบนี้ดวยหรือไม
ตามที่ไดกลาวมาแลววา รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุด คือ การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยจากการปฏิสนธิโดยวิถีแหงธรรมชาติ ดังนั้น การสมรสตามวิถี
แหงธรรมชาติจะเปนกลไกการเลือกสรรของมนุษยที่ธรรมชาติเปนผูกําหนดกฎเกณฑ จากพฤติกรรม
ความรักอันเกินขึ้นระหวางชายและหญิง จึงสงผลใหเพศสรีระกลายมาเปนหลักเกณฑที่สําคัญที่มีสวน
ในการสรางรูปแบบของการสมรสตามวิถีของธรรมชาติ อันไดแกการรวมประเวณีดวยความสมัครใจ
ของมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงตามที่ตนไดถือกําเนิดมา สิ่งนั้นก็จะนําไปสู
การปฏิสนธิทารกในครรภของผูเปนมารดา และถือกําเนิดเปนมนุษยชายหรือหญิงเพื่อสืบทอดเผาพันธุ
ของตนสืบตอไป
250
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จากหลักการดังที่ไดกลาวมานี้ ในเวลาตอมาศาสนาไดนําลักษณะของการสมรสอันเปนสัจ
ธรรมแทจริงดังกลาวมาพัฒนาใหเกิดเปนแนวคําสอน อันสงผลถึงความเชื่อของมนุษยใหมนุษยตอง
ปฏิบัติตาม ดังนั้น รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อจึงมีวัตถุประสงคเปนไปในทางเดียวกันและมีลักษณะที่กลมกลืนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันไปในที่สุด วัตถุประสงคนั้นก็คือ การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยจากการปฏิสนธิโดยวิถีแหง
ธรรมชาติ ดังนั้น รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือที่เรียกวาประเพณีแตงงาน จึงมีความจําเปนตองอาศัยเพศโดยกําเนิด
ของเพศสรีระชายและอาศัยเพศโดยกําเนิดของเพศสรีระหญิง มาเปนเงื่อนไขในความสมบูรณการ
สมรสตามวัตถุประสงคของการสมรสทั้งสองรูปแบบนี้
ดังนั้นจึงขอกลาวโดยสรุปในสวนนี้วา เพศ ถือเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติและเงื่อนไขที่สําคัญของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่ออันมิอาจ
หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงได เหตุที่เปนเชนนี้เพราะเพศคือตัวกําหนดความสามารถในการสืบพันธุ
เพื่ อบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ของการสมรสตามหลักเกณฑของธรรมชาติ อัน มีลักษณะที่ส อดคลองกับ
แนวคิดที่เปนไปตามกลไกของรางกายมนุษย
สวนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ หรือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
มนุษยโดยรัฐ ผูวิจัยไดเคยกลาวมาแลววา การสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด คือ รัฐ
ตองการออกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูในทางกฎหมายรวมกันของมนุษย และรัฐยังมีความ
ตองการในการออกกฎหมายปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการใชชีวิตคูรวมกันรวมไปถึงการออก
กฎหมายแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ดังนั้นจากวัตถุประสงคของการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐ ตามที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหเห็นวาการสมรสในรูปแบบนี้ เปนการสมรสที่รัฐ
สรางขึ้นมาเองแยกออกจากรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติอยางชัดเจน เปนการสมรสที่
รัฐสรางรูปแบบขึ้นมาเองตางหาก ทําใหการสมรสในรูปแบบนี้เปนการสมรสที่มนุษยสรางขึ้นมาเพื่อ
กําหนดมนุษยดวยกันเอง ซึ่งการสมรสในรูปแบบนี้รัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑในการสมรสไดเอง
โดยไม จํ า เปน ต องเป น ไปตามเงื่ อนไขของการสมรสตามธรรมชาติและเงื่อนไขของการสมรสตาม
หลักเกณฑของวัฒนธรรมและความเชื่อ โดยเฉพาะการสมรสในรูปแบบนี้ที่มีวัตถุประสงคของการ
สมรสที่แตกตางออกไปจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและวัตถุประสงคของการ
สมรสที่แตกตางออกไปจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือที่เรียกวา
ประเพณีแตงงานอยางสิ้นเชิง
จากหลั ก การที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น นี้ เ มื่ อ วิ เ คราะห ห ลั ก การดั ง ที่ ก ล า วมาจะพบว า เมื่ อ
วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะของการใชชีวิตคู
รวมกันในทางกฎหมายของมนุษย หลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขของการสมรสจึงมุงเนนที่รัฐจะตองไดรับ
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ผลประโยชนและรักษาผลประโยชนนั้น รวมดวยกับประชาชนที่ไดจดทะเบียนการรับรองสถานะโดย
รัฐ ประกอบกับรัฐจะตองมีหนาที่ในการควบคุมการใชชีวิตคูรวมกันของประชากรในรัฐโดยการจด
ทะเบียนสมรส ใหมีสภาพที่สมบูรณและไมอาจเกิดปญหาขึ้นไดในอนาคต ดังนั้นจึงเห็นไดวา การ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น มีหลักเกณฑที่คอนขางซับซอนกวาเงื่อนไขการสมรสของธรรมชาติ เหตุที่
เปนเชนนี้ก็เนื่องจากรัฐตองการเขามาดูแลลักษณะของการสมรสของประชากรในรัฐใหมีรูปแบบที่
สมบูรณและไมเกิดปญหาขึ้นในภายภาคหนา เพราะอาจมีความเปนไปไดที่ปญหาเหลานั้นอาจกระทบ
ถึงสภาพของสังคมภายในของรัฐ และอาจกลายเปนปญหาที่รัฐตองเขามามีสวนในการแกไขตอไป
ดังนั้นจึงสงผลใหรัฐตองกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการสมรสในลักษณะที่เปนเงื่อนไขออกมา
กอนเพื่อใหประชากรที่ตองการจะสมรสกันปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้กอนแลวรัฐจึงจะยอมสมรสให เพื่อ
เปนการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดจากการสมรส ดังจะเห็นไดจากการกําหนดหลักเกณฑของ
การสมรสทั้งเจ็ดประการที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนั้น ซึ่งหลักเกณฑของการสมรสทั้งเจ็ดประการนั้น
ผูที่จะทําการสมรสภายใตเงื่อนไขของรัฐจะตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด มิเชนนั้นแลวอาจสงผลใหการ
สมรสของตนกับคนรักนั้นกลายเปนการสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมายได ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายไดแยก
ความไมชอบดวยกฎหมายของการสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมายออกเปนสองประการดวยกัน
ประกอบดวย ประการที่หนึ่ง การสมรสที่ไมสมบูรณ เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายได
ทําการฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมาย อันมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ และ ประการที่สอง การ
สมรสที่มีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใด
หรื อทั้ งสองฝา ยไดทํา การฝ า ฝน เงื่ อนไขของกฎหมาย อัน มีผลใหการสมรสตกเปน โมฆีย ะ ซึ่งจาก
หลักการดังกลาวนี้ผูวิจัยขอแยกอธิบายโดยละเอียดดังตอไปนี้
ประการที่หนึ่ง การสมรสที่ไมสมบูรณ เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไดทําการ
ฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมาย อันมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ เงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้ ถาหาก
คูรักฝาฝนแลวจะมีผลใหการสมรสตกเปนโมฆะประกอบไปดวย เงื่อนไขประการที่หนึ่ง การสมรสจะ
กระทํ า มิ ไ ด ถ า ชายหรื อ หญิ ง เป น บุ ค คลวิ ก ลจริ ต หรื อ เป น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ศาลสั่ ง ให เ ป น คนไร
ความสามารถ251 เงื่อนไขประการที่สอง ชายหญิงซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี
เป นพี่ นองร วมบิดามารดาหรื อร วมแตบิดาหรือมารดาก็ดีจะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาติ
ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมตองคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 252
เงื่อนไขประการที่สาม การสมรสจะกระทําในขณะที่ตนมีคูสมรสอยูแลวไมได 253 เงื่อนไขประการ
251

มาตรา 1449 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1450 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
253
มาตรา 1452 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
252
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สุดทาย การสมรสจะกระทําไดตอเมื่อชายและหญิงยินยอมเปนสามีภริยากัน และตองแสดงความ
ยินยอมนั้นใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว
ดว ย 254 ดั งนั้ น หากคู รักที่ มีความตองการจะจดทะเบียนสมรส เพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันในทางกฎหมาย ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังที่ไดกลาวมาขางตนนี้ การจดทะเบียนสมรสนั้นก็จะ
เปนการสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ เปนการสมรสที่ไมสมบูรณ เพราะฝาฝนเงื่อนไขของ
กฎหมายจึงทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะมาตั้งแตเริ่มตน 255
ประการที่สอง การสมรสที่มีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได
เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไดทําการฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมาย อันมีผลใหการ
สมรสตกเปนโมฆียะ เงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้ ถาหากคูรักฝาฝนแลวจะมีผลใหการสมรสตกเปน
โมฆียะประกอบไปดวย เงื่อนไขประการที่หนึ่ง การสมรสจะกระทําไดตอเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบ
เจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนได 256 เงื่อนไข
ประการนี้แยกออกมาไดเปนสองกรณีดวยกัน กรณีแรก คือ หลักเกณฑที่กฎหมายไดกําหนดขั้นต่ําของ
อายุของคูสมรสเอาไววาจะตองมีอายุสิบเจ็ดปขึ้นไปจึงจะสามารถทําการสมรสได ในกรณีแรกนี้คือ
กฎหมายกําหนดอายุขั้นต่ําของการสมรสเอาไวคือทั้งสองฝายตองมีอายุสิบเจ็ดปขึ้นไป และกฎหมายก็
ไดกําหนดหลักเกณฑเพิ่มเติมอีกวา แตอยางไรก็ตาม แมคูสมรสทั้งสองฝายจะมีอายุสิบเจ็ดปขึ้นไป แต
ถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาถาหากคูสมรสทั้งสองฝายหรือฝายหนึ่งฝายใดมีอายุไมถึงยี่สิบป กลาวคือ
ยังมีสถานะเปนผูเยาว เพราะยังไมบรรลุนิติภาวะ ดังนั้น หากตองทําการสมรสจําตองไดรับความ
ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอนจึงจะสามารถทําการสมรสกันได 257 หากฝาฝน
การสมรสนั้นก็จะตกเปนโมฆียะ 258 กรณีที่สอง เปนกรณีที่คูสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายมี
อายุต่ํากวาสิบเจ็ดป แตหากมีเหตุอันควรที่ตองสมรส สามารถรองขอตอศาลเพื่อใหศาลอนุญาตใหทํา
การสมรสกอนได ในกรณีที่สองนี้ หากปรากฎขอเท็จจริงวาคูรักที่มีเหตุอันควรที่ตองจดทะเบียนสมรส
แตฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายมีอายุต่ํากวาที่กฎหมายอนุญาตใหสมรสได ในกรณีนี้อาจรองขอตอ
ศาลเพื่อใหศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนได หากคูสมรสฝาฝนไมรองขอตอศาลเพื่อใหศาลอนุญาต
ใหทําการสมรส การสมรสก็จะตกเปนโมฆียะ 259 เงื่อนไขประการที่สอง การสมรสที่ไดกระทําไปโดยคู
254

มาตรา 1458 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1495 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
256
มาตรา 1448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
257
มาตรา 1454 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
258
มาตรา 1509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
259
มาตรา 1504 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
255

126
สมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดในตัวคูสมรส เงื่อนไขประการที่สาม ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกกลฉอฉล
อันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีการฉอฉลนั้นจะไมทําการสมรส เงื่อนไขประการที่สาม ถาคูสมรสไดทําการ
สมรสโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซึ่งถาไมมีการขมขูนั้นจะไมทําการสมรส
จากเงื่อนไขของการสมรสที่ไดกลาวมาขางตนนี้ แมคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสไดทําการฝา
ฝนการสมรสก็ยังมีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได เพราะคูสมรสฝาย
หนึ่งฝายใดหรือทั้งสองฝายไดทําการฝาฝนเงื่อนไขของกฎหมายที่มีผลใหการสมรสตกเปนโมฆียะดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตน
ดังนั้นจะเห็นไดวา หลักเกณฑของการสมรสที่ถูกกําหนดไวเปนเงื่อนไขสําหรับคูรักที่ใชชีวิต
อยูรวมกันที่มีความตองการจะจดทะเบียนสมรสเพื่อใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดย
ชอบดวยกฎหมายใหนั้น หากไมปฏิบัติตามการสมรสนั้นก็จะตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี แต
หากวิเคราะหโดยละเอียดแลวจะพบวาหลักเกณฑการสมรสดังกลาวมานั้นไมมีเงื่อนไขขอใดที่กําหนด
ในเรื่องเพศเอาไวเลย ดังนั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวา คูรักผูชายที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูชาย หรือ
คูรักผูหญิงที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูหญิง จะสามารถไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
โดยชอบดวยกฎหมายเหมือนกับคูรักผูชายที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูหญิงหรือไม แลวถาหากคูรักเพศ
เดียวกันทําการสมรสแลว การสมรสที่เกิดขึ้นนั้นจะตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ
จากประเด็นคําถามที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหวิเคราะหไดวา โดยหลักการทั่วไปแลวตาม
ความเขาใจของมนุษยนั้น การสมรสตองเปนเพศที่ตรงขามกัน หลักเรื่องนี้ถือวาเปนหลักพื้นฐานของ
แตละประเทศ ที่การสมรสจะตองเปนชายกับหญิง คือมีเพศที่ตรงขามกัน ในกฎหมายก็บัญญัติไวอยาง
ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 “การสมรสจะกระทําไดเมื่อชายและหญิง
มีอายุครบสิบเจ็ดปบริบูรณ” ดังนั้นหลักเกณฑการสมรสของไทยจะมีไดเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น
ในสวนกฎหมายตางประเทศ ทั้งในระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบกฎหมายลาย
ลักษณอักษรมีหลักพื้นฐานที่เหมือนกันวา การสมรสตองเปนการกระทําระหวางชายกับหญิงซึ่งมีหลัก
ดังนี้
ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษ วางหลักเกณฑการสมรสวา
ความสามารถของบุคคลที่จะทําการสมรสไดนั้น คูสมรสตองมีอายุตั้งแตสิบหกปขึ้นไป ถาบุคคลที่มี
อายุต่ํากวาสิบหกปการสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ 260 นอกจากนี้บุคคลที่อายุต่ํากวาสิบแปดปทําการ
สมรส จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองหรือผูมีอํานาจปกครองกอน 261 และคูที่ทําการสมรส

260
261

Marriage Act 1949 Section 2
Marriage Act 1949 Section 3
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นั้นฝายหนึ่งจะตองเปนชายอีกฝายหนึ่งจะตองเปนหญิง ถาฝาฝนการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ ดังนั้นการ
สมรสตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี จึงยึดถือหลักวาการสมรสตองเปนเพศตรงขามกัน
ในคดี Baker v. Nelson 262 เปนเรื่องชายขอจดทะเบียนกับชาย โดยในสหรัฐอเมริกาซึ่งโดย
ผูพิพากษาชื่อ Bouvier ไดพิพากษาวาไมใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให โดยใหเหตุผลวา
“จุ ด มุ งหมายของการสมรส คื อ การใหกํ าเนิดบุ ตรและขยายเผ าพัน ธุข องมนุษย ดั งนั้น คูรัก เพศ
เดียวกัน ยังไมมีคุณสมบัติที่จะสืบพันธุไดจึงไมสามารถสมรสได”
ปญหาตอมาคือ กรณีที่มีการฝาตัดแปลงเพศ เชน ชายฝาตัดแปลงเพศเปนหญิง ถือวาเปน
หญิงและกระทําการสมรสกับชายไดหรือไม กรณีนี้ในศาลอังกฤษคดี Corbett v. Corbett 263 ศาลได
มีคําพิพากษาวา สภาพบุคคลไดเริ่มตั้งแตบุคคลนั้นคลอด สภาพบุคคลรวมถึงเพศของบุคคลนั้นดวย
เพศจึงไมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในหลังจากที่ไดคลอดออกมาแลว ไมวาดวยกรณีใดๆ ดังนั้นชายที่
ผาตัดแปลงเพศโดยการตัดอวัยวะเพศออกและสอดใสอวัยวะเพศเทียมเขาไปนั้นก็ยังคงเปนเพศชาย
อยูนั้นเอง จึงไมสามารถทําการสมรสตามกฎหมายกับชายดวยกันได 264
สวนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ไดวางหลักการสมรสโดยยึดหลักการที่วา การสมรส
ตองเปนเพศตรงขามกันเชนกัน โดยในกฎหมายของประเทศเยอรมันในเรื่องการสมรสไดวางหลักไวใน
ประมวลแพงเยอรมัน มาตรา 1303 วา ชายกับหญิงจะทําการสมรสกันไดตองมีอายุครบสิบ หกป
บริบูรณ 265
ในกฎหมายไทยหลักเกณฑการสมรส จะตองเปนการสมรสระหวางชายกับหญิงเทานั้น ซึ่ง
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 ตามที่ผูวิจัยไดกลาวไว แตปญหาคือ หาก
มี การจดทะเบี ย นสมรสของคู รั กเพศเดีย วกัน เกิ ดขึ้ น มาโดยนายทะเบีย นไม ทราบหรือ ยอมใหจ ด
ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสของคูรักคูนี้จะมีผลในทางกฎหมายเปนเชนใด ซึ่งในกรณีดังกลาว
นี้ ผลตามกฎหมายคือ ไมถือวามีการสมรสใดๆ เกิดขึ้นเลย จะนํามาตรา 1458 ประกอบมาตรา 1496
โดยอ า งว า เป น โมฆะไม ไ ด เพราะการสมรสที่ จ ะเป น โมฆะได ต อ งเป น เรื่ อ งที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว
เทานั้น 266 กรณีนี้ผูวิจัยวิเคราะหวาเปนการขาดองคประกอบของการสมรสมากกวา เพราะในเรื่องเพศ
ของคูสมรสนี้ แมจะไมไดเปนหนึ่งในเงื่อนไขของการสมรสที่จะมีผลใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือ
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โมฆี ย ะแล ว แต กรณี แต ในเรื่ อ งเพศของคู ส มรสตามรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ นั้ น คื อ
องคประกอบของการสมรสเทานั้น ไมใชเงื่อนไขของการสมรสแตอยางใด ดังนั้น การที่คูรักเพศเดียว
สมรสกันโดยนายทะเบียนไมรู หรือ ยอมใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักเพศเดียวกันไดนั้น ผล
ในทางกฎหมายคือ ไมเกิดผลใดๆในทางกฎหมายขึ้นเลย เพราะในเรื่องนี้คงถือวาเปนการสมรสที่ขาด
สวนประกอบกอนที่จะไปพิจารณาเงื่อนไขในลําดับตอไปอีก ดังนั้น จึงมิใชการขัดตอเงื่อนไขของการ
สมรสที่จะทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณีดวย
สวนในกรณีของผูที่ผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนนั้น กฎหมายไทยจะถือวาเปนการสมรสกัน
ไดหรือไม ในกรณีนี้ศาลฎีกาเคยมีคําวินิจฉัยออกมาวา เพศของบุคคลธรรมดาที่กฎหมายรับรองถือเอา
เพศตามที่บุคคลผูนั้นกําเนิดมา หญิง ตามพจนานุกรมคือ คนที่ออกลูกได ฉะนั้นโดยธรรมชาติและ
ตามที่กฎหมายรับรองจึงยังคงเปนเพศกําเนิดของผูนั้นอยู ดังนั้น หากชายที่แปลงเพศเปนหญิงหรือ
หญิงที่แปลงเพศเปนชาย ก็ไมสามารถสมรสกับชายหรือหญิงซึ่งเปนเพศเดียวกันกับบุคคลผูนั้นได 267
ความคิดเห็นในประเด็นเรื่องบุคคลที่ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนนั้น ไดทําการ
วิเคราะหแลวมีความเห็นวา รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้น แมบุคคลจะไดทําการ
ผ า ตั ด เปลี่ ย นแปลงเพศกํ า เนิ ด ของตนจากเพศหนึ่ ง เป น อี ก เพศหนึ่ ง แล ว แต อ ย า งไรก็ ต าม การ
เปลี่ยนแปลงแกไขสถานะภาพทางเพศดังกลาวนั้นก็เปนแตเพียงการเปนแปลงเพศสภาพภายนอก
เทานั้น หาไดเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยูภายในรางกายอันเปนเพศสรีระแตกําเนิดของบุคคลผูนั้นได
ไม จึงทําใหบุคคลผูนั้นยังคงมีเพศสรีระตามกําเนิดของตนอยูเชนเดิม ดวยเหตุนี้จึงสงผลให บุคคลที่ได
ทําการผาตัดเปลี่ย นแปลงเพศที่ตองการสมรสในรูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินี้ไม
สามารถกระทําได เพราะไมสามารถกระทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ได
และไมสามารถใหกําเนิดบุตรเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยไดดวย ดังนั้น การสมรสของบุคคล
เหลานี้ก็มีสภาพไมตางอะไรไปกับเพศเดียวกันสมรสกันอันเปนการขัดตอการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติไดโดยสิ้นเชิง
ดังนั้นจึงขอกลาวโดยสรุปในประเด็นนี้วา เพศของคูสมรสเปนหลักเกณฑของการสมรสของ
ทั้ ง สองรู ป แบบการสมรสหรื อ ไม อ ย า งไรนั้ น ในส ว นนี้ ข อทํ า การวิ เ คราะห ว า ต อ งพิ จ ารณาจาก
วั ต ถุ ป ระสงค ของการสมรสทั้ งสองรูป แบบ กลา วคือ หากเปน รู ป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ ซึ่งการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการใหกําเนิดบุตรและการสืบทอดเผาพันธุของ
มนุ ษ ย ดั งนั้ น การให กํา เนิ ด บุ ตรและการสืบ ทอดเผา พัน ธุ ของมนุษ ย ต องอาศั ย การปฏิ ส นธิ ทาง
ธรรมชาติของมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง จึงสงผลใหเพศสรีร ะกลายเปนหลักเกณฑที่เปน
พื้นฐานของการสมรส และเปนเงื่อนไขหนึ่งที่มีความสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ แตในรูปแบบ
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การสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหแกประชาชนในรัฐ รวมไปถึงการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและหนาที่ใหแก
พลเมืองในรัฐในฐานะของคูสมรส ดังนั้น เพศสรีระของประชาชนในรัฐที่ตองจดทะเบียนเพื่อใหรัฐ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหนั้น จึงไมมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค
ของการสมรสในรูปแบบนี้ แตถึงอยางไรก็ตามแมหลักเกณฑในเรื่องเพศของคูสมรสจะไมใชเงื่อนไข
ของการสมรสในรูปแบบนี้ แตเพศก็ยังถือเปนองคประกอบที่มีความสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้
เชนกัน
สวนในรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้น บุคคลที่ทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศ
กําเนิดของตน จะถูกเปลี่ยนแปลงสถานะจากเพศหนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่งไดหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับวา รัฐได
ออกกฎหมายรั บ รองสถานะทางเพศของบุ ค คลที่ ไ ด ทํ า การผ า ตั ด เปลี่ ย นแปลงแล ว หรื อ ไม หาก
ขอเท็จจริงปรากฎวา รัฐออกกฎหมายรับรองแลว บุคคลผูนั้นก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐได โดยจดทะเบียนในฐานะเพศที่ไดรับการแกไขใหมนั้นดวย ตัวอยางเชน นายเอ ไดทํา
การผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง ทําใหปจจุบันนายเอ มีเพศสภาพ
เปนเพศหญิง หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา รัฐที่นายเอเปนพลเมืองอยูนั้น ไดยอมรับกฎหมาย
เปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมืองแลว ดังนั้นจึงสงผลให สถานะทางเพศของนายเอ ถูกเปลี่ยนแปลงเปน
เพศหญิง คือ นางสาวเอ ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นางสาวเอ สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
กับ นายบี คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลที่เปนเพศหญิงมาแตกําเนิดเลย และมีสถานะเปนคูสมรสที่
ชอบดวยกฎหมายเสมือนคูสมรสทั่วไป ซึ่งในกรณีที่รัฐไดออกกฎหมายรับรองและแกไขสถานะของการ
เปลี่ยนแปลงเพศใหแกผูที่ไดรับการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลวนี้ การรับรองของรัฐในลักษณะ
นี้เปนแตเพียงการรับรองและแกไขเพศสภาพที่ไดเปลี่ยนแปลงใหมเทานั้น แตรัฐไมสามารถรับรองและ
แกไขเพศกําเนิดโดยธรรมชาติของผูนั้นได
แตหากปรากฎขอเท็จจริงวา รัฐไมใหการรับรองสถานะทางเพศแกบุคคลที่ไดทําการผาตัด
เปลี่ยนแปลงเพศของตน บุคคลผูนั้นก็ยังคงสถานะทางเพศตามเพศกําเนิดของตนและไมสามารถจด
ทะเบี ย นสมรสตามเงื่ อนไขของรั ฐ ได เพราะบุคคลนั้น ยังคงสถานะทางเพศตามกําเนิดของตนอยู
เชนเดิม ตัวอยางเชน นายสมชาย ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปน
เพศหญิง ทําใหปจจุบันนายสมชาย มีเพศสภาพเปนเพศหญิง หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา รัฐที่
นายสมชายเปนพลเมืองอยูนั้น ไมไดออกกฎหมายยอมการเปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมือง ดังนั้นจึง
สงผลให สถานะทางเพศของนายสมชาย ยังคงเปนเพศชายเชนเดิมแมนายสมชายจะไดเปลี่ยนชื่อสกุล
ใหม ให ต รงกั บ เพศของตน คือ จากสมชาย เปน สมหญิง แตอยา งไรก็ตามสถานะทางเพศในทาง
กฎหมายก็ยังคงเปนเชนเดิม คือ นายสมหญิง ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นายสมหญิง ไมสามารถจด
ทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายอมรชัย คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลที่เปนเพศหญิงมาแตกําเนิด
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แม จ ะได ผ า ตั ด เปลี่ ย นแปลงเพศของตนแลว ก็ ต าม เพราะบุ ค คลทั้ ง สองมี ส ถานะทางเพศในทาง
กฎหมายเดียวกัน อันเปนการขาดองคประกอบของการสมรสที่รัฐเปนผูกําหนด ที่ใหเฉพาะบุคคลที่มี
สถานะทางเพศในทางกฎหมายที่ตางกัน คือ เพศชายกับเพศหญิงเทานั้น
ในประเด็นเรื่องสถานะของบุคคลที่ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศ
หนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่ง และการมีสิทธิที่จะสมรสของกลุมคนเหลานี้ที่ผูวิจัยไดกลาวไปขางตนนั้น เปน
ประเด็นที่มีความแตกตางจากสิ่งที่กําลังศึกษาอยู เพราะสิ่งที่กําลังศึกษาอยูนี้คือ ประเด็นของการ
สมรสของกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาประเด็นทั้ง
สองนี้มีความคลายคลึงกัน แตมีลักษณะบางประการที่ไมเหมือนกัน โดยสามารถที่จะดําเนินการศึกษา
ในทางวิชาการเพี่อเชื่อมโยงถึงกันได โดยขอนําตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตน มาอธิบายใหเห็นถึงความ
สอดคลองของสองประเด็นที่ไดกลาวมา ดังนี้ จากที่ไดกลาวไวในตอนตนวาบุคคลที่ทําการผาตัด
เปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนแลว จะถูกเปลี่ยนแปลงสถานะจากเพศหนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่งไดหรือไม
นั้น ขึ้นอยูกับวา รัฐไดออกกฎหมายรับรองสถานะทางเพศของบุคคลที่ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลง
แล ว หรือไม หากขอเท็ จจริ ง ปรากฎวา รัฐ ออกกฎหมายรับ รองแลว บุคคลผูนั้น ก็ส ามารถที่จ ะจด
ทะเบี ย นสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ได โดยจดทะเบี ย นในฐานะเพศที่ ไ ดรั บ การแก ไ ขใหม นั้ น ด ว ย
ตัวอยางเชน นายเอ ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง จึงทํา
ให ในป จ จุ บั น นายเอ มี เ พศสภาพเปน เพศหญิง หากขอ เท็จ จริง ปรากฎตอไปวา รั ฐ ที่น ายเอเป น
พลเมืองอยูนั้น ไดออกกฎหมายรับรองสถานะของการเปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมืองแลว ดังนั้นจะ
สงผลให สถานะทางเพศของนายเอ ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข จากเพศชายเปนเพศหญิง คือ นางสาวเอ
หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา นางสาวเอ มีความตองการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายบี
คูรักของตน นางสาวเอจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับนายบีไดหรือไม และจะสามารถจดทะเบียน
สมรสไดในฐานะของเพศเดิม คือเพศชาย หรือ ในฐานะของเพศหญิง ซึ่งเปนเพศที่ไดรับการแกไขใหม
จากขอเท็จจริงดังที่กลาวมานี้ไดปรากฎตอไปวา รัฐที่ นางสาวเอ เปนพลเมืองอยูนี้ ไดออก
กฎหมายใหเพศเดียวกันสามารถสมรสกันไดดวย ในกรณีเชนนี้ นางสาวเอ ก็ไมสามารถจดทะเบียน
สมรสกั บคูรั กของตนในฐานะของคูรักเพศเดีย วกัน และตามกฎหมายที่ใหเพศเดียวกัน สามารถจด
ทะเบียนสมรสกันไดนี้ เนื่องการนางสาวเอ มีสถานภาพเปนเพศหญิงจากการเปลี่ยนสถานะทางเพศ
ของตนไปแลว จึงไมมีสถานะเพศชายซึ่งเปนเพศเดิมของตนอยูอีก ดังนั้นหากตองการสมรสกับคูรัก
นางสาวเอ ก็ตองสมรสกับคูรักของตนในฐานะของเพศชายกับเพศหญิงสมรสกันไดเฉกเชนบุคคลที่เปน
เพศหญิงมาแตกําเนิดเลย และมีสถานะเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเสมือนคูสมรสทั่วไป และตอง
ใชกฎหมายสมรสของชายและหญิงดวย
แตถึงอยางไรก็ตามหากขอเท็จจริงปรากฎวารัฐที่ นางสาวเอ เปนพลเมืองอยูนี้ ไมมีกฎหมาย
ใหเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได ในกรณีดังกลาวนี้ก็ไมมีผลกระทบตอนางสาวเอ เพราะนางสาวเอ
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สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศโดยทั่วไปไดอยูแลว เนื่องจากนายเอ
หรือนางสาวเอมีสถานทางเพศเปนเพศหญิงแลว จากการที่รัฐไดรับรองการแกไขสถานะทางเพศของ
นางสาวเอ อยูแลว
แตในกรณีตรงกันขามกับที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน คือ หากรัฐไมใหการรับรองสถานะทาง
เพศแกบุคคลที่ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตน บุคคลผูนั้นก็ยังคงสถานะทางเพศตามกําเนิด
ของตนและไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐได เพราะบุคคลนั้นยังคงสถานะทางเพศ
ตามกําเนิดของตนอยูเชนเดิม ตัวอยางเชน นายสมชาย ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของ
ตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง ทําใหปจจุบันนายสมชาย มีเพศสภาพเปนเพศหญิง หากขอเท็จจริง
ปรากฎตอไปวา รัฐที่นายสมชายเปนพลเมืองอยูนั้น ไมไดออกกฎหมายยอมรับการเปลี่ยนแปลงแกไข
เพศใหแกพลเมือง ดังนั้นจึงสงผลให สถานะทางเพศของนายสมชาย ยังคงเปนเพศชายเชนเดิมแมนาย
สมชายจะไดเปลี่ยนชื่อสกุลใหมใหตรงกับเพศของตน คือ จากสมชาย เปนสมหญิง แตอยางไรก็ตาม
สถานะทางเพศในทางกฎหมายก็ยังคงเปนเชนเดิม คือ นายสมหญิง ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นาย
สมหญิง ไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายอมรชัย คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลที่เปน
เพศหญิงมาแตกําเนิด เพราะในขณะนั้นกฎหมายอนุญาตใหบุคคลที่จะจดทะเบียนสมรสกันไดนั้นตอง
มีเพศที่ตางกัน แมนายสมหญิงจะไดผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลวก็ตาม แตรัฐก็ไมมีกฎหมาย
แกไขสถานะทางเพศให จึงสงผลใหในขณะนั้นทั้งบุคคลทั้งสองไมสามารถสมรสกันได เพราะบุคคลทั้ง
สองมีสถานะทางเพศในทางกฎหมายเดียวกัน อันเปนการขาดองคประกอบของการสมรสที่รัฐเปนผู
กําหนด ที่ใหเฉพาะบุคคลที่มีสถานะทางเพศในทางกฎหมายที่ตางกัน คือ เพศชายกับเพศหญิงเทานั้น
แตอยางไรก็ตาม หากขอเท็จจริงที่ไดกลาวมาปรากฎตอไปวาในอนาคตขางหนา รัฐที่นาย
สมหญิงเปนพลเมืองอยูนั้น แมจะไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแกไขสถานะทางเพศใหแกบุคคลที่ทําการ
ผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลว แตในเวลาตอมารัฐที่นายสมหญิงเปนพลเมืองอยูนี้ กลับมีการออก
กฎหมายที่อนุญาตใหคูรักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นจึงสงผลให ใน
กรณีเชนนี้แมนายสมหญิงจะไมสามารถเปลี่ยนสถานะทางเพศจากเพศชายมาเปนเพศหญิง เพื่อใหตน
มีสิทธิสมรสกับนายอมรชัยตามกฎหมายสมรสของชายและหญิงทั่วไปได แต นายสมหญิงก็สามารถจด
ทะเบียนสมรสในฐานะชายสมรสกับชาย ตามกฎหมายสมรสของคนรักเพศเดียวกันที่รัฐอนุญาตนี้ได

2.5 วัตถุ ประสงคของการใชชี วิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศใน
รูปแบบของการสมรส
ในหัวขอนี้จะอธิบายใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการสมรสทั้งสามรูปแบบวามีวัตถุประสงค
อยางไรโดยกอนอื่นนั้น ตองกลาวถึงความหมายของคําวาวัตถุประสงคกอนวามีความหมายอยางไร
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ตอจากนั้นจึงจะวิเคราะหถึงวัตถุประสงคที่แทจริงของการสมรส วาแทจริงแลววัตถุประสงคการสมรส
คือสิ่งใด และเพราะเหตุผลใดการสมรสทั้งสามรูปแบบจึงมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ดังนี้
วัตถุประสงค คือประโยชนขั้นสุดทายที่ผูกระทําประสงคจะไดรับเปนการตอบแทนจากการ
กระทําสิ่งๆ นั้น การสมรสของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษยตามวิธีแหงธรรมชาติก็เชนเดียวกัน ที่จําตองทํา
หน าที่ ของตนเองตามที่ ธ รรมชาติ ไดมอบหมายใหกระทํา ส ว นรูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ คือ การประกอบพิธีกรรมการแตงงานตามรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น และความเชื่อของคูรักที่นับถือศาสนานั้นๆ รวมถึงการลักษณะของประเพณีแตงงานที่ตอง
เชิญแขกมารวมในงานมากมายเพื่อเปนสักขีพยานในการประกาศใหสาธารณชนโดยทั่วไปรูวา บุคคล
ทั้งสองนี้มีฐานะเปนสามีภริยากันโดยสมบูรณในทางพฤตินัย อีกทั้งการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐก็
เชนเดียวกัน ซึ่งในความเปนจริงแลว รัฐก็มีหนาที่ในการรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานใหแก
ประชาชนในรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องของการใชชีวิตคูที่เกิดจากความรักของคนสองคน ทําใหรัฐมี
หนาที่ในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายใหแกประชาชนในรัฐ
เพื่อใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากภาครัฐในฐานะของคูสมรสโดยชอบดว ยกฎหมาย
เชนกัน
ดังนั้น รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไข
ของวัฒนธรรมและความเชื่อ และ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ตางก็มีวัตถุประสงคของการ
กระทําที่แตกตางกัน ออกไป โดยจะขออธิบายวัตถุป ระสงคของการสมรสของทั้งสามรูปแบบวา มี
ลักษณะอยางไร และมีความเหมือนกันและมีความแตกตางกันอยางไร ดังนี้
2.5.1 วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติ
การสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติเปนสิ่งที่กอใหเกิดความสัมพันธทางเครือญาติของมนุษยที่มี
สําคัญที่สุด และเปนบทบาทที่เกี่ยวของกับอารยธรรมการกําเนิดเผาพันธุของมนุษยมากกวาสิ่งใดๆ
ทั้งสิ้น การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนการตอบสนองเปาหมายของวิถีแหงธรรมชาติเพื่อธํารงและขยาย
เผาพันธุของมนุษยเชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอื่นๆที่ตองมีการขยายเผาพันธุของตนเองเพื่อมิใหสูญพันธุ
ไปจากโลกใบนี้ แตสิ่งที่มีความแตกตางระหวางมนุษยกับสัตว คือ มนุษยไมมีฤดูกาลในการสืบทอด
เผาพันธุของตน ซึ่งแตกตางจากสัตวที่จะผสมพันธุไดเฉพาะในชวงเวลาที่ธรรมชาติไดเลือกใหไวเทานั้น
และความหมายของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติของมนุษยอยูตรงที่ มนุษยที่มีเพศสรีระเปนชาย
และมนุษยที่มีเ พศสรี ระเป นหญิง ที่ตางก็สมัครใจที่จ ะอยูกินกันฉันสามีภริยากัน โดยสมัครใจและ
ยินยอมในการรวมประเวณีระหวางกัน
ดังนั้นจึงทําใหทราบไดวา หลักการที่สําคัญของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติก็คือ การมี
ความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงเพื่อที่จะ
นํามาซึ่งการใหกําเนิดบุตร อันเปนวัตถุประสงคในการสรางครอบครัว และขยายเผาพันธุของมนุษย
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สืบไป ซึ่งเมื่อพิจารณาตั้งแตอดีตที่มนุษยอยูรวมกันเปนชนเผาจนถึงยุคปจจุบันที่มนุษยอยูรวมกันเปน
สังคมขนาดใหญและมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม จะพบวาการสมรสในรูปแบบนี้มีมา
เปนระยะเวลายาวนานแลว ความเขาใจของมนุษยอยางแทจริงในเรื่องการสมรส คือ การยินยอมใน
การมีความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง อัน
เปนวัตถุประสงคที่จะใหมนุษยไดอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา และขยายเผาพันธุของมนุษย ดวยเหตุนี้
ผูวิ จั ย จึ งได วิ เ คราะห และสรุ ป ผลในเรื่องวัตถุป ระสงคห ลักของรูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ ที่อาจกลาวไดวามีอยู 5 ประการ ดังนี้
1. เพื่อตองการใหมนุษยรับรูและยินยอมในการมีความสัมพันธทางเพศของมนุษยเพศชาย
และเพศหญิง และกําหนดคูสมรสที่ตนมีเพศสัมพันธใหเห็นตัวตนไดชัดเจนและแนนอน
2. เพื่อใหมนุษยไดผลิตสมาชิกใหมใหสังคมหรือเพื่อใหกําเนิดบุตรเพื่อสืบทอดเผาพันธุของ
มนุษย และเพื่อการเปนทายาทและการสืบทอดวงศตระกูล
3. เพื่อการสรางสังคมมนุษยอันเปนการสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษ รวมทั้งการสืบ
ทอดทรัพยสมบัติอันเปนมรดกตอจากบรรพบุรุษ และสรางความเปนปกแผนในหมูวงศาคณาญาติ
4. เพื่อสรางครอบครัว โดยตกลงรวมกันทําหนาที่ของครอบครัวทั้ง 4 หนาที่ คือ การมี
เพศสัมพันธ การอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา การผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคม การอบรมสั่งสอนหรือให
การศึกษาแกบุตร
5. เพื่ออบรมและสั่งสอนใหบุตรที่ถือกําเนิดมาไดเรียนรูถึงหนาที่อันสําคัญของมนุษยในการ
ขยายเผาพันธุของตน
จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนถึงวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติอันเปน
สิ่งที่แสดงถึงการมีความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง สิ่งเหลานี้แทจริง
แลวเปนสัจธรรมของการสมรสของมนุษยที่แทจริง เปนการสมรสที่ธรรมชาติสรางใหมนุษย และเปน
การสมรสที่มีเปาหมายเพื่อสรางเผาพันธุของมนุษยใหยั่งยืนสืบไป ดังนั้นทําใหการสมรสในรูปแบบนี้
เปนสิ่งที่อยูคูกับมนุษยมาเปนระยะเวลาอันยาวนานตั้งแตที่มนุษยคูแรกไดถือกําเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้
และการมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขามนั้นถือเปนสิ่งที่มนุษยสามารถเรียนรูไดเอง โดยไม
จําเปนตองใหใครมาแนะนําหรือสั่งสอน อาจเรียกไดวาสิ่งเหลานี้เปนสัญชาตญาณของความเปนมนุษย
เลยก็วาได ทําใหการสมรสในรูปแบบนี้เปนการเสริมสรางศักยภาพในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย
ในทางสังคมใหมีความสมบูรณและพัฒนาถาวรตอไปอยางไมหยุดนิ่ง อยางไรก็ตามเมื่อมนุษยเพศชาย
และมนุษยเพศหญิงจะไดมีความสัมพันธทางเพศดวยกัน อันเปนการกลาวไดวาเปนการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติแลว ธรรมชาติก็จะมีการปฏิสนธิอันนําไปสูการตั้งครรภของเพศหญิงและทําให
กอกําเนิดเปนทารก อันเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติตามที่ได
กลาวมาขางตน
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แตในบางกรณีคูสมรสบางคูอาจจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติได โดยเฉพาะคูสมรสที่สภาพรางกายของฝายหนึ่งฝายใดยังไมพรอม หรือมีปญหาในการ
ใหกําเนิดบุตรก็เปนได อาทิ ความไมพรอมของหญิงในการตั้งครรภอาจทําใหบุตรที่เกิดมาพิการหรือ
ทุพพลภาพได หรือการไมสามารถมีบุตรได เนื่องจากการเปนหมันของคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือทั้ง
สองฝาย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไมไดหมายความวาคูสมรสที่ประสบกับเหตุการณเหลานี้จะไมสามารถพยายาม
กระทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติได เพียงแตคูสมรสเหลานี้ได
พยายามทําหนาที่ของเขาตามที่ธรรมชาติไดมอบหมายแลว รวมทั้งไดทําตามเงื่อนไขของการสมรสใน
รูปแบบนี้แลว เพียงแตความพรอมในรางกายของมนุษยทุกคนนั้นมีไมเทากันนั้นหมายความวาความ
พยายามนั้ น ไม อ าจบรรลุ ผ ลได เ นื่ อ งจากความไมพ ร อ มของสุ ข ภาพร า งกายนั่ น เอง จึ ง ทํา ให เ กิ ด
เหตุการณดังที่กลาวมานี้ขึ้นมาได โดยไมสามารถโทษใครได และจะกลาวโทษคูสมรสวาไมทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติก็ไมไดเชนกัน เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้ธรรมชาติ
เทานั้นเปนผูคัดสรรสิ่งตางๆ ใหแกมนุษยตามความเหมาะสมอันเกิดจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
นั้นเอง
ดังนั้น วัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้จึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและเปนไปโดยวิถีแหง
ธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบนี้ก็ไมตางอะไรกับแนวคิดในเชิงปรัชญาสูงสุดของแนวทางในการกําเนิด
มนุษย เพราะการกําเนิดขึ้นของมนุษยก็มาจากการสมรสตามเงื่อนไขแหงธรรมชาติโดยที่ธรรมชาติได
สรางวงจรการถือกําเนิดสิ่งมีชีวิตตางๆ ไวอยางเปนระบบ มนุษยก็ถือเปนสิ่งมีชีวิตที่ตองตอบสนอง
แนวทางที่ธรรมชาติในการสมรสที่ไดวางไว นั้นก็คือ การมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขามกับตน
เพื่อทําใหเกิดการปฏิสนธิในครรภของมนุษยเพศหญิง ซึ่งไดรับหนาที่อันใหญหลวงจากธรรมชาติให
เป น เพศที่ ส ามารถถื อ กํ า เนิ ด บุ ต รมนุ ษ ย เ พื่ อ สื บ ทอดเผ า พั น ธุ ข องตนสื บ ไป แม ใ นยุ ค หลั ง นี้ จ ะมี
นักวิทยาศาสตรที่พยายามที่จะทดลองในการสรางมนุษยขึ้นมาโดยวิถีทางอื่นที่ไมเปนวิถีทางแหง
ธรรมชาติ ที่ ไ ม ต อ งใช ก ารปฏิ ส นธิ ข องมนุ ษ ย เ พศชายและมนุ ษ ย เ พศหญิ ง หมายความว า
นักวิทยาศาสตรพยายามทดลองปฏิสนธิมนุษยโดยไมใชรังไขของเพศหญิง หรือ น้ําอสุจิของเพศชาย
ฝายใดฝายหนึ่งในการปฏิสนธิ นักวิทยาศาสตรเหลานั้นก็ยังไมสามารถคนพบวิธีใดๆ ในการสราง
มนุษยขึ้นมาโดยวิธีอื่นที่ไมใชการปฏิสนธิของมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิงตามกระบวนการของ
ธรรมชาติไดเลย แตมนุษยก็ยังมีความพยายามที่จะเอาชนะธรรมชาติอยูเสมอ อยางที่เห็นในปจจุบันที่
วิทยาศาสตรมีความกาวหนามากขึ้น โดยมีวิธีการในการปฏิสนธิภายนอกรางกายของมนุษยหรือนําไข
มาผสมภายนอกรางกายมนุษย หรือที่เรียกวา เด็กหลอดแกว แตอยางไรก็ตาม การปฏิสนธิภายนอก
รางกายของมนุษยตามวิธีนี้ก็ยังคงตองอาศัยรังไขของเพศหญิงและน้ําอสุจิของเพศชายในการปฏิสนธิ
อยูเชนเดิม เพียงแตมีความแตกตางอยูตรงที่ชายหญิงคูนี่ไมไดมีความสัมพันธทางเพศรวมกันเพื่อใหมี
การปฏิสนธิภายในรางกายผูหญิงตามกระบวนการของธรรมชาติเทานั้นเอง จึงทําใหวิธีการดังกลาวนี้ก็
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ยังคงอาศัยปจจัยของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติในการปฏิสนธิอันเปนวิถีแหงธรรมชาติอยู
เชนเดิม ไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น สิ่งเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสมรสที่เปนเงื่อนไขของธรรมชาติ ที่
ธรรมชาติไดสรรคสรางทุกอยางมาเพื่อมนุษย กฎเกณฑใดที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติแลว ธรรมชาติ
จะเปนผูรักษากฎเหลานั้นเอง กฎแหงธรรมชาติเหลานี้ก็จะมีสภาพบังคับตามวิถีของธรรมชาติ แม
มนุษยจะใชกระบวนการอื่นในการเอาชนะธรรมชาติ แตกระบวนการเหลานั้นก็มิอาจสําเร็จไดโดยวิถี
ของมนุษย เพราะธรรมชาติไดสรางหลักการและเหตุผลที่สอดคลองกันอยางสมเหตุสมผล รวมถึง
ธรรมชาติก็มีวัตถุประสงคที่เปนจริงไดและเพื่อประโยชนของมนุษยและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกมนุษย
ในการที่จะขยายเผาพันธุของตนไดอยางสมบูรณ
2.5.2 วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ
ในประเด็นของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือที่เรียกกันวา
ประเพณี แ ต งงานนั้ น ได เ คยอธิ บ ายไวแล ว กอ นหน านี้แ ลว ว า รู ป แบบการสมรสตามเงื่ อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อมีความสอดคลองกันกับรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติจนแทบ
จะเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น เพราะวั ฒ นธรรม ประเพณี ท องถิ่ น ต า งๆ ก็ มี พื้ น ฐานมาจากสิ่ ง ที่ เ ป น
ธรรมชาติร วมไปถึงความเชื่อในทางศาสนาตางๆ ที่มนุษยมีความศรั ทธา เชน ศาสนาคริสต และ
ศาสนาอิสลาม ที่มีความเชื่อในลักษณะที่วา สิ่งใดที่เปนของธรรมชาติ หรือที่มาจากธรรมชาติ สิ่งๆ
นั้นคือสิ่งที่เปนพระเจา ของพระเจา และมาจากพระเจา ดังนั้นจารีตประเพณีตางๆ ของมนุษยได
หลอมรวมกั น เป น รู ป แบบของวั ฒ นธรรม ประเพณี ดั้ ง เดิ ม ของท อ งถิ่ น ที่ ไ ด นํ า เอาหลั ก การของ
ธรรมชาติที่เปน การแสดงออกซึ่งแนวคิดที่เปน สัจ ธรรมมาบัญ ญัติไวในลักษณะของประเพณี และ
พิธีกรรมที่เปนแนวปฏิบัติ รวมไปถึงสิ่งที่มาจากความเชื่อในแตละศาสนาของมนุษยในสังคมนั้นๆ ที่
สงผลใหผูที่มีความเชื่อในศาสนานั้นๆ จะตองปฏิบัติตาม ทําใหวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และ
ความเชื่ อ ของมนุ ษ ย อั น เกิ ด จากความศรั ท ธาต า งๆ เหล า นั้ น มี ที่ ม าจากธรรมชาติ จึ ง ส ง ผลให
วั ต ถุ ป ระสงค ข องการสมรสตามเงื่ อ นไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น กั บ
วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ มี หลักเกณฑที่สอดคลองกัน และมีลักษณะที่
เปนไปในแนวทางเดียวกันนั้น คือ การสืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยเฉพาะการเสริมสรางความเปน
ธรรมชาติที่ตองการสรางเผาพันธุของมนุษยใหยิ่งใหญและขยายเผาพันธุออกไปอยางไมมีที่สิ้นสุด โดย
อาศัยกระบวนการของการสมรสของมนุษย วัฒนธรรมและประเพณีก็มีแนวคิดเชนเดียวกันนี้ โดย
วัฒนธรรม และประเพณีไดเจริญรอยตามวิถีแหงธรรมชาติ โดยมนุษยไดพยายามนําสิ่งที่เปนไปตามวิถี
แหงธรรมชาตินั้นมารวบรวมไวและประพฤติปฏิบัติกันจนเปนจารีตประเพณี ที่ทําใหมนุษยเชื่อใน
ธรรมชาติมากขึ้น และสังคมของมนุษยจะเปนตัวคัดกรองรูปแบบที่ดีงามของธรรมชาติเพื่อสั่งสอน
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มนุษยใหอยูในศีลธรรมและความเชื่อของชนชาติของตน โดยผานทางรูปแบบของประเพณีนิยมของ
ทองถิ่นนั้นๆ ดังจะเห็นไดจากมนุษยสรางจารีตประเพณีของตนขึ้นมา โดยนําหลักเกณฑของธรรมชาติ
มาจัดใหมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น และสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมลงไปเพื่อใหหลักเกณฑของ
ธรรมชาติมีความสมบู ร ณยิ่ งขึ้น จนกลายเปน วัฒ นธรรม อาทิ รูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาตินั้น ที่มุงใหความสําคัญกับการรวมประเวณีของคูสมรสที่ไดทําการสมรสกันแลว จารีต
ประเพณีทองถิ่นก็ไดนําเรื่องดังกลาว นํามาจัดระเบียบในเรื่องศีลธรรมของการครองเรือนของคูสมรส
โดยเฉพาะเรื่องการผิดผัวผิดเมียที่คูสมรสนั้นจะตองไมผิดประเวณีกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากคูสมรส
ของตน เปนตน
ดังนั้น จะเห็นไดวาธรรมชาติและจารีตประเพณีดั้งเดิมของมนุษยที่พัฒนาจนกลายมาเปน
วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นในแตละทองถิ่นมีแนวคิดที่สอดคลองกัน โดยตางก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน จารีตประเพณีดั้งเดิมของมนุษยก็นําหลักเกณฑของธรรมชาติมาพัฒนาจนนําไปสูความเปน
วัฒนธรรมและประเพณีที่มนุษยสืบทอดกันตอมาจากรุนสูรุน เพื่อกลอมเกลาจิตใจของมนุษยอันเปน
การสรางศีลธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนและเปนแนวทางของการใชชีวิตคู วัตถุประสงคของ
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและ
ความเชื่อ จึงมีความสอดคลองกันทั้งในบริบทของหลักการและเหตุผลอันนํามาซึ่งแนวทางของการ
เสริมสรางรูปแบบและสัจธรรมของการสมรสโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของการกําเนิดมนุษยอยาง
แทจริง
สวนวัตถุประสงคอีกประการของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็
คือ การสมรสในรูปแบบนี้เปนเรื่องของการประกอบพิธีกรรมการแตงงานตามประเพณีของแตล ะ
ทองถิ่นนั้นๆ ที่คูรักไดอาศัยอยูในสังคมนั้น และคูรักมีความเชื่อและแรงศรัทธารวมกันดวย อีกทั้งเปน
ประกอบพิธีกรรมเพื่อแสดงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกที่มนุษยมองไมเห็น อีกทั้งในพิธี
แตงงานดังกลาวจะมีการเชิญแขกมารวมพิธีมากมาย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อใหแขกที่มารวมงานนั้นเปน
สักขีพยานของการสมรสของคูบาวสาว เพราะเนื่องจากการประกอบพิธีกรรรมการแตงงานนั้น แทจริง
แลวคือ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงการที่ชายและหญิงคูนี้จะมีฐานะ
ของความเปนสามีภริยากันแลวโดยสมบูรณในทางพฤตินัย
อยางไรก็ตามแมวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและวัตถุประสงคของ
การสมรสตามเงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อจะมี ลักษณะที่ค ลายกั น แต ผูวิจัย ก็ไดทํ าการ
วิเคราะหเพิ่มเติมในความหมายที่แทจริงของคําวา “สมรส” วานาจะเปนไปในความหมายของการอยู
กินกันฉันสามีภริยาในรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติเทานั้น เพราะการสมรสในรูปแบบ
ของธรรมชาติ คือ การมีความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิงดวยความสมัครใจของทั้งสองฝาย
ซึ่งแสดงถึงการสมรสตามวิถีของธรรมชาติอันเปนความหมายของการสมรสที่แทจริง เหตุที่เปนเชนนี้ก็
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เพื่อใหมนุษยมีการสืบทอดเผาพันธุของตนตามวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ
อันเปนสัจธรรมโดยแทของการสมรส
ดังนั้นแทจริงแลว คําวา “สมรส” จึงมีความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธในความเปนสามี
และภริยาของชายและหญิงในรูปแบบของธรรมชาติเทานั้น สวนรูปแบบของการประกอบพิธีแตงงาน
เพื่อรับรองตามเงื่อนไขของศาสนารูปแบบนี้ จากการที่ไดทําการศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา แทจริงแลว
ลักษณะโดยทั่วไปของรูปแบบ และวัตถุประสงค ของการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่อรูปแบบนี้ แมจะมีวัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยเหมือนอยางรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติ แตการสมรสตามรูปแบบเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนี้ ก็ไมไดบังคับวา
คูที่สมรสกันตามรูปแบบเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะตองใหกําเนิดบุตร แตการสมรสใน
รูปแบบของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้นจะมีลักษณะที่ออกไปในทางการประกอบพิธีกรรมตามความ
เชื่อในแตละทองถิ่นนั้นๆมากกวา อีกทั้งการประกอบพิธีกรรมแตงงาน ก็ไมไดหมายความวาคูสมรสที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังกลาวนั้นแลว จะตองใหกําเนิดบุตรเพื่อขยายเผาพันธุมนุษยจึงจะเปน
พิ ธี ก รรมแต ง งานที่ ส มบู ร ณ แต ก ารสมรสในรู ป แบบเงื่ อ นไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อการยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยที่ไดประกอบพิธีกรรมแตงงาน
ตามประเพณีทองถิ่นของตน อีกทั้งรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมแตงงานก็มีบทบาทหนาที่หลักใน
การเปนสื่อกลางในการประกาศใหสาธารณชนทั่วไป ไดรับรูถึงความเปนสามีภริยาของชายและหญิงคู
ที่ ไ ด ร ว มพิ ธี แ ต ง งานกั น เท า นั้ น โดยไม ไ ด มี ลั ก ษณะของการบั ง คั บ ให ช ายและหญิ ง คู นั้ น ต อ งมี
เพศสัมพันธกันเพื่อสืบทอดเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด ดังนั้นจึงไมควรจะใชคําวา “สมรส” กับ
รูปแบบการยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยภายใตเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่อรูปแบบนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรใชคําวา “การประกอบพิธีกรรมแตงงานเพื่อยอมรับ
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถิ่น” หรือพูดสั้นๆวาการประกอบ
พิธีแตงงาน เพราะจะใหความหมายที่ตรงมากกวาใชคําวา “สมรส”
แต เ หตุ ผ ลที่ ม นุ ษ ยต อ งการใช คํ า ว า “สมรส” ร ว มด ว ยในรู ป แบบการประกอบพิ ธี ก รรม
แตงงานเพื่อยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถิ่น รูปแบบนี้
นั้น วิเคราะหวานาจะมาจากการที่ผูบัญญัติศัพทของมนุษยที่ไดนําคําวา “สมรส” มารวมใชดวย โดย
นํามาจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และนํามาใชรวมกันกับการประกอบพิธีกรรม
แตงงานเพื่อยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถิ่น เพื่อใชคํา
ในลักษณะเดียวกัน และอยางเดียวกัน และกลายเปนความเคยชิน เพื่อทําใหเกิดความสอดคลองและ
ไมเปนที่สับสนของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่จะทําการสมรสกันในทั้งสองรูปแบบนั้นเอง ดังนั้น
จึงทําใหคําวา “สมรส” ไดถูกนํามาใชไดในรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมแตงงานเพื่อยอมรั บ
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถิ่นดวย
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2.5.3 วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ
มนุษยเปนสัตวสังคมจึงจําเปนตองเคารพกฎเกณฑตางๆ ของสังคม เพราะมนุษยมีความ
ปรารถนาที่จะคนพบความสุขในการดํารงชีวิตคูภายหลังจากการสมรส รวมไปถึงความปลอดภัยใน
การอยู ร วมกั น ในสั งคมกั บครอบครัว อื่น ๆ มนุษยจึงมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนมิใหเปนที่รังเกีย จ
หรือไมพึงปรารถนาของบุคคลอื่นที่อยูรวมกันในสังคม ประกอบกับมนุษยมีความเชื่อวาความโดดเดี่ยว
จะทําใหขาดทุกสิ่งทุกอยาง เพราะมนุษยไมสามารถใชชีวิตอยูบนโลกนี้ไดเพียงคนเดียว เพราะอาจ
ตองเผชิญกับสิ่งที่ตนเกรงกลัว ฉะนั้นเมื่อมนุษยมาอยูรวมกันจากการเปนคูสมรส กฎเกณฑตางๆ ใน
การอยูรวมกันก็จะตองมีขึ้นเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงสงผลใหสังคมมนุษยตองมีระเบียบแบบแผน
ในการใชชีวิตคูรวมกัน ดังนั้น จึงทําใหมีการสรางกฎเกณฑของการใชชีวิตคูในฐานะของคูสมรสเกิดขึ้น
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีความคิดและสติปญญาเหนือสัตวโลกอื่นๆ มนุษยจึงรูจักความผิดชอบชั่วดีและ
เปนสัตวโลกเพียงประเภทเดียวที่ใชกฎหมายในการควบคุมความประพฤติได
ดังที่ไดกลาวมาแลววา การสมรส คือ การสืบทอดเผาพันธุมนุษย และเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของ
มนุษย การสมรสแมจะเปนเรื่องของธรรมชาติ แตรัฐในฐานะที่เปนผูควบคุมดูแลความสงบสุขของ
สังคม ก็มิอาจปลอยปละละเลยใหมนุษยสมรสกันโดยใชวิถีแหงธรรมชาติอยางไมมีระเบียบวินัยโดยที่
ไมเขาไปจัดการดูแลเลยก็มิอาจทําได เพราะอาจทําใหเกิดปญหาขึ้นมาได อีกทั้งปญหาเหลานั้นอาจ
เปนการกระทบกระเทือนถึงอํานาจในการบริหารและการจัดการความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ประชาชนภายในของรัฐได รัฐเองจึงมีความตองการที่จะเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดสรรรูปแบบของ
การสมรสของมนุษยใหมีระเบียบ โดยที่รัฐยังคงยึดถือรูปแบบและหลักเกณฑของการสมรสตามวิถีแหง
ธรรมชาติไวเชนเดิม เพียงแตรัฐขอมีสวนในการเขาไปวางหลักเกณฑเพิ่มเติมใหม และสรางรูปแบบ
ของการสมรสอีกรูปแบบหนึ่งใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ
คุมครองสิทธิและหนาที่ของประชาชนที่อยูภายใตการปกครองของรัฐนั้น โดยหลักเกณฑที่รัฐไดวางไว
นั้นเปนการแยกตางหากจากรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติอยางสิ้นเชิง เพราะดวย
เหตุผลที่วา หลักในเรื่องการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุมนุษย
นั้น รัฐใหเปนหนาที่ของธรรมชาติ เปนหนาที่ของการสมรสที่แทจริง รัฐไมสามารถเขาไปยุงเกี่ยวใดๆ
ไดทั้งสิ้นกับการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินั้น แตรัฐมีความตองการที่จะเปนผูรับรองและคุมครอง
สิทธิของคูสมรสตามวิธีแหงธรรมชาตินั้น มาเปนคูสมรสตามกฎหมายของรัฐดวย ดังนั้น ทําใหเกิด
รูปแบบที่รัฐตองการจะสรางขึ้นมาใหม นั้นคือ รูปแบบที่รัฐเพียงตองการที่จะรับรองและคุมครองสิทธิ
ใหแกคูสมรสจากคูสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติมาเปนคูสมรสตามเงื่อนไขของกฎหมาย และใน
ฐานะสิทธิของพลเมืองของรัฐที่ยอมมาอยูภายใหการบริหารและการจัดการโดยรัฐ โดยผูวิจัยไดเรียก
รูปแบบที่รัฐไดกระทําขึ้นนี้วา “การจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมาย
ของมนุษย” หรือเปนที่เขาใจโดยทั่วไปไดวาเปนการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้นเอง โดย
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ในสวนนี้ผูวิจัยไดอธิบายโดยละเอียดแลวในหัวขอที่ผานมาแลววา การสมรสตามกฎหมายนี้จะมีได
เฉพาะการจดทะเบียนสมรสเทานั้น ประกอบกับ คูสมรสตองแสดงความยินยอมใหปรากฎโดยเปดเผย
ตอหนานายทะเบียน และนายทะเบียนก็จะตองบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย
สวนในความหมายที่แทจริงของคําวา “สมรส” นั้นในความคิดเห็นของผูวิจัยคําวา “สมรส”
นา จะเป น ไปในความหมายของการอยูกิ น กั น ฉั น สามี ภ ริ ย าในรูป แบบของการสมรสตามเงื่ อนไข
ธรรมชาติเทานั้น เพราะการสมรสในรูปแบบของธรรมชาติ คือ การมีความสัมพันธทางเพศระหวาง
ชายและหญิงดวยความสมัครใจของทั้งสองฝายซึ่งแสดงถึงการสมรสตามวิถีของธรรมชาติอันเป น
ความหมายของการสมรสที่แทจริง เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อใหมนุษยมีการสืบทอดเผาพันธุของตนตาม
วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ อันเปนสัจธรรมโดยแทของการสมรส ดังนั้นใน
ความคิดเห็นของผูวิจัยคําวา “สมรส” จึงมีความหมายที่แสดงถึงความสัมพันธในความเปนสามีและ
ภริยาของชายและหญิงในรูปแบบของธรรมชาติเทานั้น สวนรูปแบบของการจดทะเบียนรับรองตาม
เงื่ อนไขของรั ฐ รู ป แบบนี้ ผู วิ จั ย มี ความคิดเห็น วาแทจ ริงแลว ลักษณะโดยทั่วไปของรูป แบบ และ
วัตถุประสงค ของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐรูปแบบนี้ไมไดมีวัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุ
มนุษยเหมือนอยางรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เพราะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใน
มาตราใดเลยที่กลาววาการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยเปนหนาที่ของคูสมรส อีกทั้งกฎหมายก็ไมได
บังคับวาคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแลวจะตองใหกําเนิดบุตรเพื่อขยายเผาพันธุมนุษย
แตการสมรสในรูปแบบเงื่อนไขของรัฐนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ในทางกฎหมายของมนุษยเทานั้น อีกทั้งบทบัญญัติกฎหมายมีบทบาทหนาที่หลักในการแกไขปญหา
การใชชีวิตคูรวมกันและปญหาครอบครัวของคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนี้เทานั้น โดย
ไมไดมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนในเชิงกฎหมายในการขยายเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด ดังนั้น
จึงไมควรจะใชคําวา “สมรส” กับรูปแบบการจดทะเบียนรับรองภายใตเงื่อนไขของรัฐรูปแบบนี้ ดังนั้น
ผูวิจั ยจึ งมี ความเห็ นว าควรใช คําว า “การจดทะเบีย นรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน ในทาง
กฎหมายของมนุษย” เพราะจะใหความหมายที่ตรงมากกวาใชคําวา “สมรส”
แตเหตุผลที่รัฐตองการใชคําวา “สมรส” รวมดวยในรูปแบบการจดทะเบียนรับรองภายใต
เงื่อนไขของรัฐรูปแบบนี้นั้น ผูวิจัยวิเคราะหวานาจะมาจากการที่ผูบัญญัติกฎหมายของรัฐนําคําวา
“สมรส” มาร ว มใช ดว ย โดยนํ า มาจากรูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และนํามาใช
รวมกันกับการจดทะเบียนรับรองในรูปแบบของรัฐเพื่อใชคําในลักษณะเดียวกัน และอยางเดียวกัน
เพื่อทําใหเกิดความสอดคลองและไมเปนที่สับสนของคูรักชายและหญิงที่จะทําการสมรสกันในทั้งสอง
รูปแบบนั้นเอง ดังนั้นจึงทําใหคําวา “สมรส” ไดถูกนํามาใชไดในรูปแบบของการจดทะเบียนรับรอง
ตามเงื่อนไขของรัฐดวย
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ดวยเหตุนี้จึงไดทําการวิเคราะหใหเห็นถึงวัตถุประสงคหลักของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของรั ฐ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ หลั ก การและเหตุ ผ ลที่ ไ ดก ล า วไว กอ นหน า นี้ อั น เป น แนวทางในการ
สนับสนุนแนวคิดที่ไดทําการศึกษาคนควา โดยอาจกลาวไดวาวัตถุประสงคหลักของรูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐมีอยู 3 ประการใหญ ดังนี้ ประการแรก คือ รัฐตองการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันในทางกฎหมายใหแกมนุษย โดยวัตถุประสงคในขอนี้ ถือไดวาเปนวัตถุประสงคหลักที่รัฐมี
ความตองการยกระดับฐานะของคูสมรสที่ไดอยูกินกันฉันสามีภริยาตามวิถีแหงธรรมชาติใหถูกตองตาม
กฎหมาย รวมทั้งใหมาอยูภายใตการควบคุมดูแลของกฎหมาย ทําใหมีสถานะเปนคูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมาย ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้คูสมรสจะตองมาจดทะเบียนเพื่อใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันของคูสมรส ซึ่งโดยหลักการแลวคือ การที่คูสมรสจะสามารถจดทะเบียนเพื่อรับรองสถานะได
นั้น คูสมรสทั้งสองฝายจะตองเขาหลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขในการสมรสตามที่กฎหมายไดกําหนดไว
เสียกอน มิเชนนั้นการจดทะเบียนก็จะไมมีผลสมบูรณตามกฎหมาย โดยอาจจะตกเปนโมฆะหรื อ
โมฆียะแลวแตกรณี ซึ่งเงื่อนไขแหงการสมรสตามกฎหมายนั้นมีอยูหลายประการดวยกัน
ในลําดับตอมาจะขออธิบายถึงเงื่อนไขแหงการสมรส และผลของการฝาฝนเงื่อนไขของการ
สมรสที่จะมีผลใหการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี โดยใน
สว นแรกนี้ จ ะขออธิ บายถึงเงื่อนไขแหงการสมรสตามกฎหมาย โดยหากคูส มรสฝาฝน แลว การจด
ทะเบีย นสมรสก็จ ะตกเป นโมฆะ ดั งนี้ เงื่อนไขประการแรกคือ หามสมรสกับ คนวิกลจริต เงื่อนไข
ประการที่ ส องคื อ หา มสมรสกั บ บุ คคลซึ่งเปน ญาติสืบ สายโลหิตโดยตรงขึ้น ไปหรือลงมา เงื่อนไข
ประการที่สาม หามสมรสกับบุคคลที่ไดจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอื่นอยูกอนแลว เงื่อนไขประการที่สี่
คือ หามทําการสมรสหากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดไมยินยอมที่จะสมรส เงื่อนไขทั้งสี่ประการที่ผูวิจัยได
กลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสมิไดปฏิบัติตามแมแตขอหนึ่งขอใด ก็จะมีผลใหการจดทะเบียนสมรสนั้น
ตกเปนโมฆะทันที การสมรสที่เปนโมฆะ หมายถึง การกระทําที่ถือเสมือนวาไมเคยมีการจดทะเบียน
สมรสอันใดกันมากอนนี้เลย ตอมาในสวนที่สอง จะขออธิบายถึงเงื่อนไขแหงการสมรสตามกฎหมาย
โดยหากคูสมรสฝาฝนแลวการจดทะเบียนสมรสก็จะตกเปนโมฆียะ ดังนี้ เงื่อนไขประการแรกคือ การ
สมรสที่อายุของบุคคลที่จะทําการสมรสไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด เงื่อนไขประการที่สอง การ
สมรสที่เกิดการสําคัญผิดในตัวคูสมรส เงื่อนไขประการที่สาม คือ การสมรสที่คูสมรสฝายหนึ่งฝายใด
ถูกกลฉอฉลใหสมรส เงื่อนไขประการที่สี่ คือ การสมรสที่คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดถูกขมขูใหสมรส และ
เงื่อนไขสุดทาย คือ การสมรสของผูเยาวที่อายุตั้งแตสิบเจ็ดปแตไมถึงยี่สิบป ที่ไมไดรับความยินยอม
จากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองใหทําการสมรส เงื่อนไขทั้งหาประการที่ไดกลาวมาขางตนนี้
หากคูสมรสกระทําการสมรสที่เปนการเขาขายในขอหนึ่งขอใดตามที่กลาวมาแลวขางตน ก็จะมีผลให
การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ การสมรสที่ตกเปนโมฆียะ หมายถึง การสมรสที่มีผลสมบูรณ จนกวาศาล
จะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสอันเปนโมฆียะนั้น ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักเกณฑที่เปนเงื่อนไข
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ของกฎหมายที่จะนําไปสูการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย หรือ การสมรสตาม
กฎหมายนั้น มีหลายประการดวยกัน ซึ่งแตกตางจากหลักเกณฑที่เปนเงื่อนไขของการสมรสตามวิถี
แหงธรรมชาติที่มีเพียงหลักเกณฑ ความรัก ความสมัครใจ และความยินยอม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีผล
ใหวัตถุประสงคของการสมรสทั้งสองรูปแบบมีความแตกตางกันนั้นเอง
ตอมาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่สองคือ รัฐตองการจะ
คุมครองสิทธิในฐานะคูสมรส รวมไปถึงการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ที่ไดรับในฐานะที่เปนคูสมรส
จากวัตถุประสงคของการจดทะเบียนสมรสในขอนี้ ทําใหเห็นวารัฐตองการที่จะเขามามีสวนในการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ ข องประชากรที่ ไ ด ส มรสภายใตเ งื่ อนไขของรั ฐ รวมไปถึ งรั ฐ ตอ งการที่ จ ะมอบสิ ท ธิ
ประโยชนตางๆ ในฐานะที่เปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายดวย หรือเรียกวาสวัสดิการที่รัฐมอบ
ใหแกคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้นเอง โดยในสวนแรกนั้น รัฐตองการที่จะคุมครองสิทธิ
ตางๆ อันเปนสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกคูสมรส โดยเฉพาะการไดรับการคุมครองสิทธิในฐานะของคูสมรส
โดยชอบดวยกฎหมาย โดยการออกกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิแกคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสไมวาจะ
เปนสิทธิโดยทั่วไป เชน สิทธิในการใชชื่อสกุลของคูสมรส หรือสิทธิในทางแพง เชน สิทธิในการเปนผู
อนุบาลในกรณีที่คูสมรสอีกฝายหนึ่งถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ สิทธิในการเปนผูพิทักษใน
กรณี ที่คู ส มรสอี กฝ า ยหนึ่ ง ถู กศาลสั่งใหเปน คนเสมือนไรความสามารถ หรือสิ ทธิในกระบวนการ
พิจารณาความเชน สิทธิในการฟองคดีแทนคูสมรส เปนตน และในสวนที่สองที่รัฐตองการที่จะมอบ
สิ ท ธิ ป ระโยชนต า งๆ อั น เป น สวั ส ดิ ก ารจากการบริ ห ารและการจั ด การในทางสั ง คม และในทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐ ไมวาจะเปนสิทธิประโยชนในทางสังคม เชน สิทธิประโยชนตางๆ อันเปน
สวัสดิการของคูสมรสขาราชการ สิทธิประโยชนในเรื่องประกันสังคม เปนตน หรือสิทธิประโยชน
ในทางเศรษฐกิจ เชน สิทธิประโยชนในเรื่องของการลดหยอนภาษี สิทธิประโยชนในเรื่องของการเงิน
และการธนาคาร สิทธิประโยชนในเรื่องของประกันชีวิต เปนตน โดยที่คูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรส
กันตามกฎหมายก็จะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการไดรับสิทธิประโยชนที่ภาครัฐไดมอบใหดังที่ไดกลาวมา
นี้ โดยสิทธิเหลานี้เปนสิทธิของความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่จะสามารถใชไดเทานั้น รวมไป
ถึงสิ ทธิ ที่คูส มรสโดยชอบด ว ยกฎหมายสามารถใชแทนกัน ได เสมือนเปน บุคคลคนเดีย วกัน หรือ
เรียกวาการใชสิทธิแทนกันนั้นเอง เชน สิทธิในการอนุญาตใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรับการรักษาทาง
การแพทย ในกรณีที่คูสมรสฝายนั้นไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง เปนตน
ดั ง นั้ น จากข อ มู ล ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น เป น การสะท อ นให เ ห็ น ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค ข องการ
จัดรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการที่สอง ที่ภาครัฐมุงเนนที่จะใหการคุมครองสิทธิขั้น
พื้นฐานใหแกคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย อันเปนการใชสิทธิในทางกฎหมายอยางชอบ
ธรรมในฐานะของคูสมรสดวย รวมไปถึงการที่ภาครัฐมองเห็นถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตขั้น
พื้นฐาน โดยภาครัฐจึงมุงเนนในการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งในดานสังคมและในดานเศรษฐกิจ
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เพื่อใหคูรักที่ไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนั้นไดรับสวัสดิการตางๆ ที่ภาครัฐมอบให อันเปน
การสรางคุณภาพชีวิตของการใชชีวิตคูของมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอมาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐประการสุดทาย คือ รัฐตองการ
จะออกกฎและขอบังคับเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในฐานะคู
สมรส รวมไปถึงออกกฎหมายที่เปนแนวทางในการแกปญหาจากการใชชีวิตคูอยูรวมกันของมนุษยใน
ฐานะของคูสมรส ซึ่งในสวนนี้แสดงใหเห็นวารัฐมีความเปนหวงใยถึงการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยที่
ในบางครั้ ง อาจจํ า เป น ต องมี ค วามคิ ดเห็น ที่แ ตกต างกัน ออกไปบ าง เพราะต างคนก็ต างความคิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่ตองใชชีวิตอยูรวมกันเจอหนากันทุกวัน อาจมีบางเวลาที่ทําใหรูสึกวาตนเริ่มมี
อาการรําคาญ จนในบางครั้งอาจจําเปนตองมีการกระทบกระทั่งกันบาง ความไมเขาใจกันหรือเขาใจ
อะไรผิด ความโกรธ อารมณหึงหวงอาจเกิดขึ้นมาไดเสมอกับคูรักที่ตองใชชีวิตรวมกัน เพราะสิ่งเหลานี้
คือธรรมชาติของมนุษยที่จะตองพบกับ รัก โลภ โกรธ หลง รวมไปถึงกิเลสตัณหามากมาย ดังนั้น เมื่อ
มนุษยมีพฤติกรรมเชนนี้ จึงเปนหนาที่ของรัฐที่ตองออกกฎหมายขึ้นมาเพื่อปองกันปญหาเวลาที่คู
สมรสมีความคิดเห็นที่ไมลงรอยกันซึ่งอาจเปนตนเหตุของปญหาครอบครัวในที่สุด
โดยประการแรกนั้น เปนนโยบายเชิงปองกัน โดยรัฐจะออกกฎหมายที่มีลักษณะเปนการ
ปองกันปญหาที่รัฐมองวาอาจจะเกิดเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาไดในระหวางการใชชีวิตคูรวมกันของคู
สมรสเสียกอน โดยแนวทางในการปองกันสวนใหญแลวจะเนนไปที่เรื่องความสัมพันธระหวางคูสมรส
ในเรื่องทรัพยสิน ซึ่งถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอันดับแรกที่คูสมรสมักใชเปนสาเหตุในการ
ทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว ดังนั้น กฎหมายจึงออกแบบรูปแบบของทรัพยสิน ใหอยูในรูปของสิน
สวนตัว และสินสมรส โดยถือเปนการแบงแยกประเภทของทรัพยสินที่มีอยูกอนสมรสและที่ไดมาภาย
หลังจากการสมรสอยางชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑในเรื่องของอํานาจและหนาที่ในการจัดการทรัพยสิน
ที่เปนสินสวนตัว และสินสมรส เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคตจากการบริหารจัดการ
ทรัพยสินรวมกันของคูสมรส
โดยประการที่สอง เปนนโยบายในเชิงแกไขปญหา กลาวคือ หากคูสมรสมีประเด็นขอพิพาท
เกิ ด ขึ้ นมาแลว และมิ อาจยุติขอพิพาทนั้น ได ดังนั้น รัฐ จึงบัญ ญัติกฎหมายขึ้น มาเพื่อทําหนาที่เปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาและหาทางออก เมื่อคูสมรสทั้งสองฝายเกิดความขัดแยงกันขึ้นมาโดยไม
สามารถระงับขอพิพาทเหลานั้นไดดวยตนเอง อาทิ การจัดการสินสมรสที่กฎหมายบัญญัติใหการ
จัดการทรัพยสินบางประเภทคูสมรสตองจัดการรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง แต
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฎว า คู ส มรสฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดนั้ น มิ ไ ด ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายข า งต น
กฎหมายก็จะมีทางแกไขปญหา คือ ใหสิทธิแกคูสมรสฝายที่เสียผลประโยชนในการที่จะฟองใหศาล
เพิกถอนนิติกรรมเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสที่ปราศจากความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง เปน
ตน ซึ่งจากหลักการและเหตุผลของกฎหมายในประเด็นนี้ ผูวิจัยคนพบวา รัฐมีความประสงคที่จะสราง
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ความสมานฉันทใหเกิดขึ้นจากความขัดแจงที่เกิดขึ้นระหวางคูสมรสมากกวาการระงับขอพิพาทดวย
การสิ้นสุดการสมรส ดังจะเห็นไดจากรัฐพยายามสรางกระบวนการในการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี
โดยอาศัยคนกลางในการไกลเกลี่ยเพื่อการเจรจาหาขอยุติเพื่อการตกลงยินยอมของทั้งสองฝาย ซึ่ง
วิธีการดังกลาวมานี้เปนที่นิยมอยางยิ่งในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวาคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดที่เปนฝายที่เสียผลประโยชนจาก
กรณีที่กฎหมายไดบัญญัติวิธีการในการยุติขอพิพาทไวนั้น รวมถึงไมยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยอางวาตนไมไดยอมรับขอกฎหมายดังกลาว ซึ่งโดยหลักแลวคูรักที่ไดจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย ก็ถือวาเปนการยอมรับขอตกลงที่กฎหมายไดบัญญัติไวเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของคู
สมรสไปโดยปริ ยาย ดั งสุ ภาษิ ตกฎหมายที่เรีย กวา กฎหมายปดปาก ซึ่งในตัว บทกฎหมายก็จะได
กําหนดสิทธิและหนาที่ของคูสมรสทั้งสองฝาย วาแตละฝายมีสิทธิและหนาที่ตอความเปนสามีภริยา
อยางไรบาง โดยคูสมรสทั้งสองฝายจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเหลานั้น จะอางวาตนไม
รูกฎหมายและไมยอมปฏิบัติตามมิได เพราะการจดทะเบียนสมรสเปนการกระทําดวยความยินยอม
ของคูส มรสทั้ งสองฝ า ยในการยอมรับ ที่ จ ะปฏิบั ติ ต ามกฎหมายทุ กประการ ไมว า จะเปน ในเรื่ อ ง
ความสัมพันธในทางสวนตัวและความสัมพันธในทางทรัพยสินระหวางคูสมรส อีกทั้งอํานาจและหนาที่
ในการจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา หรือแมกระทั้งในกรณีที่คูสมรสมีบุตร กฎหมายก็ไดบัญญัติ
ถึงสิทธิและหนาที่ของสามีภริยาที่ตองปฏิบัติตอบุตรดวย อันเปนสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและ
บุตรนั้นเอง ดังนั้น คูสมรสที่ยินยอมจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐจึงมิอาจปฏิเสธบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่ไดถูกกําหนดไวโดยรัฐ โดยมีขออางวาตนเปนฝายเสียผลประโยชนจากการที่กฎหมาย
บัญญัติแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจากขอพิพาทระหวางคูสมรสเอาไว และไมสามารถอางไดวา
บทบัญญัติของกฎหมายนั้นเปนโทษแกตนและบุคคลที่เกี่ยวของได
ดังนั้น สิ่งที่ไดกลาวมาขางตนนี้เปนการแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐมีความแตกตางกันออกไปจากวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือที่เรียกวาประเพณี
แตงงานอยางสิ้นเชิง ทั้งในเรื่องหลักการอันเปนที่มาของการเกิดขึ้น ของรูป แบบการสมรสทั้งสาม
รูปแบบ และเหตุผลของการที่ตองดํารงอยูของการสมรสทั้งสามรูปแบบ จึงสรุปไดวา การเกิดรูปแบบ
การสมรสขึ้นมาเปนสามรูปแบบที่มีความแตกตางกัน ก็เพราะเนื่องจากวัตถุประสงคของการสมรส
ตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการ
สมรสตามเงื่ อนไขของรั ฐมีความแตกตางกัน จึงสงผลใหสามารถแยกการสมรสออกมาไดเปนสาม
รูปแบบนั้นเอง
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2.6 ลักษณะเฉพาะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว
ที่ใชไดเฉพาะรูปแบบการสมรสแบบคูรักตางเพศ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนกฎหมายที่ถือไดวาเปน
จุดเริ่มตนของการสรางสถานะความเปนครอบครัวในความหมายของกฎหมาย โดยจะเห็นไดจาก
รูป แบบของกฎหมายครอบครัว ของไทยตั้งแตอดีต คือ กฎหมายลักษณะผัว เมีย ที่ มีลั กษณะของ
กฎหมายที่มีความสอดคลองกับรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ที่มุงหวังเพื่อการสืบทอด
เผาพันธุของมนุษยเปนวัตถุประสงคหลัก และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่อที่มุงเนนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมดานความเชื่อเพื่อวางรากฐานทางศีลธรรมใหแกมนุษย
ในการสมรส รวมไปถึงวัตถุประสงคของการประกาศใหสาธารชนไดรับรูถึงความเปนสามีภริยาของ
บุคคลสองคนในทางสังคมจากพิธีแตงงานดวย
ตอมาไดมีการตราประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ขึ้นมา
ประเทศไทยก็ยังคงยึ ดแนวความคิดของรูป แบบการสมรสที่มาจากรูป แบบการสมรสตามวิถีของ
ธรรมชาติที่เคยใชมาในกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนหลักอยูเชนเดิม แตไดมีการพัฒนาลักษณะของ
กฎหมายใหมีความชัดเจนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากมีการบัญญัติรูปแบบของการจดทะเบียนรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย หรือรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นเปนครั้งแรกใน
กฎหมายฉบั บ นี้ อั น เป น การนํ า รู ป แบบของการสมรสภายใต เงื่อ นไขของรัฐ มาใชเปน ครั้งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่ งในความเป น จริ งแลว หากศึกษาให ล ะเอีย ดจะพบวาประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวของไทยที่ใชอยูในปจจุบันนั้น ไดมีการพัฒนามาจากรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย
เช น กัน ดังนั้ น จึงส งผลให ลั กษณะของกฎหมายฉบับ นี้ มีรูป แบบของการสมรสที่ยึดถือตามวิถีของ
ธรรมชาติ ที่เปนเรื่องของชายกับหญิงและการรวมประเวณีของบุคคลทั้งสองมาเปนองคประกอบหลัก
รวมไปถึงการประกอบพิธีแตงงานของคูสมรส ที่มีลักษณะที่เปนไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของ
สังคมนั้นๆ ตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย แมในวัตถุประสงค
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ที่แทจริงคือ ตองการเพียงแค
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยเทานั้น แตประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวที่ใชอยูในปจจุบัน กลับเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบ
ของการสมรสทั้ งสามรู ป แบบเข า ไวดว ยกัน ไดอยางลงตัว คือ รู ป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ อาจเปนเพราะเหตุผลที่วาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสทั้งสามรูปแบบนั้น แมจะ
มี ค วามแตกต า งกั น อยู บ า งไม ม ากก็ น อ ย แต ก็ ยั ง คงต อ งอาศั ย บริ บ ทของธรรมชาติ ในเรื่ อ งของ
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ขอกําหนดเรื่องเพศของคูสมรสเปนองคประกอบ ประกอบกับตองอาศัยบริบทของวัฒนธรรม และ
ประเพณี ท องถิ่ น มาเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการประกอบพิ ธี แต งงานและการผสมผสานกับ บริบ ทของ
กฎหมายภายในรัฐดวย
เมื่อไดวิเคราะหตามความเปนจริง จึงพบวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
ดวยครอบครัว ยังคงตองอาศัยหลักเกณฑของธรรมชาติในการบรรลุเปาหมายของการสรางสถาบัน
ครอบครัว นั้นก็คือ อาศัยการรวมประเวณีของชายและหญิงเพื่อการสืบทอดเผาพันธุมนุษยสืบตอไป
นั่นเอง เพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จึงเปนเปน
กฎหมายที่กําหนดวิธีการของการจัดตั้งสถาบันครอบครัว จากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของ
มนุษย อันสืบเนื่องมาจากการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย ซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลักของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ โดยกฎหมายฉบับนี้ยังคงตองอาศัยรูปแบบการสมรส
ตามวิถีแหงธรรมชาติ คือ อาศัยการรวมประเวณีของชายและหญิงในการใหกําเนิดทารก เพื่อสืบทอด
เผาพันธุของมนุษยและสรางความสมบูรณใหเกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ที่ประกอบไปดวยสถานะ
ของความบิดา มารดาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย ที่ถือกําเนิดมาพรอมกันภายใตกฎหมายฉบับนี้
จากการคนควาขอมูลยังคนพบอีกวา แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว จะไดนําเรื่องที่เกี่ยวกับขอกําหนดสถานะทางเพศของคูสมรสมาจากรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติ โดยนํามาเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑของผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้ แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็ไมไดบังคับหรือกําหนดกฎเกณฑที่เปนเงื่อนไขใดๆ วาชายและหญิงที่มี
สิทธิที่จะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายฉบับนี้จะตองมีการรวมประเวณีกันกอนจึงจะสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันได หรือใหกําเนิดบุตรกอนจึงจะมาจดทะเบียนสมรสกันได หรือตองกระทําการตาม
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติกอนการสมรสจึงจะสมบูรณเปน การสมรสที่ชอบดว ย
กฎหมายตามประมวลกฎหมายฉบับนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ไดกําหนดไวแตเพียงวาคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายฉบับนี้แลว จะตองอยูกินดวยกันฉัน
สามีภริยา ซึ่งหมายความถึงเมื่อจดทะเบียนสมรสกันแลวจะตองมีการรวมประเวณีกันตามวิธีแหง
ความเปนสามีภริยานั้นเอง อันถือไดวาเปนขอกําหนดของกฎหมายที่กําหนดถึงความสัมพันธในทาง
สวนตัวของสามีภริยา ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส
ดังนั้นแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จะไดนําเงื่อนไขของ
รู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของธรรมชาติ ม าใช เ ป น ข อ กํ า หนดของกฎหมายที่ กํ า หนดถึ ง
ความสัมพันธในทางสวนตัวของสามีภริยา ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส แตประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็ไมไดมีวัตถุประสงคของการสมรสเชนเดียวกับรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
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ดวยครอบครัว มีรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงคเพียงแครับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหกับมนุษยเทานั้น ดังนั้นเงื่อนไขในเรื่องเพศของ
คูสมรสจึงกลายมาเปนเพียงองคประกอบของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัวเทานั้น
สวนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ไมมีปรากฎในหลักเกณฑหรือ
เงื่อนไขที่มีผลกระทบตอความสมบูรณในการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัวแตอยางใด เนื่องจากหลักเกณฑในเรื่องการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรม
และความเชื่ อนั้ น เป น เพี ย งวั ฒ นธรรม ประเพณี และความเชื่ อของแต ล ะท องถิ่น เท านั้ น ไม ได มี
ผลกระทบตอคูสมรสในทางกฎหมายแตอยางใด คูสมรสที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายฉบับนี้จะ
จัดพิธีแตงงานตามประเพณีหรือไมเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลทั้งสองที่จะตกลงกัน ซึ่งกฎหมายไมเขา
ไปกาวกายแตอยางใด ดังนั้นคูสมรสจะประกอบพิธีแตงงานตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ
หรือไมนั้นก็ไมใชสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แตสิ่ง
เหลานั้นอาจมีผลกระทบตอจิตใจของคูสมรสในทางศีลธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่นตามความเชื่อ
ของคูสมรสก็เปนได
กลาวโดยสรุปคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แมจะตองใช
รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐเปนหลักและใหความสําคัญกับรูปแบบนี้มากกวารูปแบบอื่นๆ
ดังจะเห็นไดจากการกําหนดหลักเกณฑในรูปแบบบทบัญญัติของกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการสมรสที่มี
มากกวาและสําคัญกวารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของวัฒ นธรรมและความเชื่อ แตรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐก็ยังคงอาศัยบริบทของ
รูปแบบการสมรสอีกทั้งสองรูปแบบในการกําหนดหลักเกณฑตางๆขึ้นมาเพื่อใหกฎหมายของรัฐนั้น
สมบูรณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการ
ผสมผสานระหว า งรู ป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของรั ฐ และรู ป แบบการสมรสตามเงื่อ นไขของ
ธรรมชาติเขาไวดวยกัน โดยรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐจะทําหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑ
อันเปนเงื่อนไขของการสมรส เพื่อใหเกิดการรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกัน
ของมนุ ษย ในรู ป แบบของการจดทะเบี ย นสมรส ส ว นการนํ า รูป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของ
ธรรมชาติมาใชนั้น จะเปนไปในลักษณะของการนําเงื่อนไขในเรื่องเพศของคูสมรสมาเปนองคประกอบ
ของการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐเทานั้น
ในลําดับตอมาขออธิบายถึงนิยามของคําวา ครอบครัว ที่เปนสวนที่มีความเชื่อมโยงกับบริบท
ของกฎหมายครอบครัว ของไทย โดยเริ่มตน จาก การที่มนุ ษยมีความเขาใจความหมายของคําวา
ครอบครัว วาเกิดขึ้นมาจากการที่ บุคคลสองคนที่มีความรูสึกรักใครและมีความผูกพันซึ่งกันและกัน
เปนการเริ่ มตน ของใชชีวิตคู ต อมาก็ไดอยูรว มกันในลักษณะของสามีภริยาและใหกําเนิดทารกตัว
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นอยๆ ขึ้น มา ทําใหครอบครัว ประกอบไปดว ยสมาชิก คือ บิดา มารดาและบุตร ซึ่งในเรื่องนี้นัก
มานุษยวิทยาก็มีความเห็นในเรื่องลักษณะของครอบครัว วา มีอยูสองลักษณะดวยกัน 268 กลาวคือ
นักมานุษยวิทยาใหความเห็นของคําวาครอบครัวในลักษณะแรกวา เปนครอบครัวในความหมายอยาง
กวาง โดยกลาววา ครอบครัว คือ สังคมของมนุษยที่อยูรวมกันรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดขึ้นมาจากความ
ผูกพันของคนในสังคมที่มีความใกลชิดกันในลักษณะของสายโลหิต และมีความผูกพันในลักษณะของ
ความเปนเครือญาติ โดยมีลักษณะเปนสังคมขนาดใหญ ที่คอยใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันในลักษณะ
ของญาติพี่นอง โดยอาจจะประกอบไปดวย พอแมลูก พี่นอง ปูยา ตายาย ลุงปา นา อา อันมีลักษณะ
เปนครอบครัวขนาดใหญ ซึ่งครอบครัวที่มีลักษณะความสัมพันธเชนนี้ จะเปนลักษณะของครอบครัว
ของไทยในอดีต โดยจะพบในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ดังที่ผูวิจัยไดเคยกลาวมาแลวกอนหนานี้ สวน
ครอบครัวในลักษณะที่สองที่นักมานุษยวิทยาไดจําแนกไวก็คือ ครอบครัวในความหมายอยางแคบ 269
กลาวคือ มีลักษณะที่ครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวที่แยกออกไปจากครอบครัวขนาดใหญ ที่ประกอบไป
ด ว ย พ อแม ลู ก หรื ออาจจะมี เ พี ย งสามีและภริ ย าที่อยูรว มกัน สองคนโดยไมมีบุ ตร ครอบครัว ใน
ลักษณะเชนนี้เปนครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมสมัยใหม เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจาก
อดีต อันมีลักษณะที่เปนการขยายออกมาตั้งเปนครอบครัวใหม กลาวคือ ภายหลังจากที่ไดทําการ
สมรสแลวก็จะยายออกมาจากครอบครัวเดิมเพื่อตั้งครอบครัวใหม ปจจัยที่ทําใหเปนลักษณะเชนนี้
เพราะสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ความเจริญกาวหนาของสังคมเมืองทําใหประชาชนอพยพ
ยายถิ่นฐานที่อยูเพื่อไปอยูในสังคมที่ดีกวา ทําใหลักษณะของครอบครัวขนาดใหญตองถูกแยกออกมา
เปนครอบครัวเล็กๆ อีกหลายครอบครัว 270 ซึ่งเหตุการณในลักษณะเชนนี้ มีใหเห็นอยูเปนประจําใน
สังคมยุคปจจุบัน ซึ่งครอบครัวขนาดเล็กนี้มีลักษณะที่สอดคลองกับบริบทของครอบครัวในความหมาย
ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ของไทยในปจจุบัน
หลั งจากที่ ไดอธิ บ ายให เห็ น ถึงความหมายของครอบครัว ในบริบ ทที่เชื่อมโยงกับ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวในปจจุบันแลว ในเรื่องตอมาขอวิเคราะหถึง
ลักษณะเฉพาะของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดย
ผูวิจัยขอกลาวถึงทฤษฎีที่ผูวิจัยเคยกลาวไวในเรื่องวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ วั ต ถุ ป ระสงค ข องรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อ และ
วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังนี้ คือเมื่อวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส
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ทั้งสามมีความแตกตางกัน กลาวคือ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อ
การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยโดยการรวมประเวณีตามวิถีแหงธรรมชาติ เพศจึงถือเปนสาระสําคัญที่
จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ สวนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมและความเชื่อ มีวัตถุประสงคเพื่อใหสาธารณชนไดทราบและรวมเปนพยานรัก ของคูบาว
สาวที่ยินยอมเปนสามีภริยากันโดยการประกาศสถานะภาพของการสมรสใหเปนที่ประจักษ ดังนั้น
เพศจึงเปนสาระสําคัญของประเพณีแตงงานที่ในแตละทองถิ่นใหการยอมรับเชนกัน แตในรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ กลับมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมายของมนุษยเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อขยายเผาพันธุของมนุษยเหมือนอยางรูปแบบการ
สมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติ ทําใหผูวิจัย คน พบวา เพศสรีระของมนุษยทั้งชายและหญิงไมใ ช
เงื่อนไขของการสมรสตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เพศจึงเปนเพียงองคประกอบของการ
สมรสในรูปแบบนี้เทานั้น
ดังนั้นจึงสรุปการวิเคราะหในประเด็นนี้วา หากขอเท็จจริงปรากฎเปนเชนนี้แลว รูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ก็ควรจะรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแ ก
คูรักเพศเดียวกันไดดวยเชนกัน เพราะเหตุผลที่วา รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนี้ เพศไมใช
เงื่อนไขของการสมรสแตอยางใด แตกลับเปนเพียงแคองคประกอบหนึ่งเทานั้น ประกอบกับแทจริง
แลวในสังคมของมนุษยความรักสามารถเกิดขึ้นไดกับทุกคนอยูแลว ไมวาความรักนั้นจะอยูในรูปแบบ
ใด ไมจํากัดขอบเขตวาจะตองเปนความรักของผูชายกับผูหญิงหรือคูรักตางเพศเทานั้น แตความรักก็
เกิดขึ้นไดกับผูชายที่รักผูชายดวยกัน หรือผูหญิงที่รักกับผูหญิงดวยกันหรือคูรักที่มีเพศเดียวกันก็เปนได
ดั งนั้ น รั ฐ จึ งควรให การรั บ รองสถานะในการใชชีวิ ตคูร ว มกั น โดยชอบดว ยกฎหมายให กับ คู รักทุ ก
ประเภท ที่ใชชีวิตคูอยูรวมกันในสังคมอยางเทาเทียมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคอันแทจริงของรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ
แตหากพิจารณาใหดีจะพบวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ฉบับนี้ มีบทบัญญัติของกฎหมายสวนใหญที่มีลักษณะโดยเฉพาะที่ไดบัญญัติขึ้นตามรูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของรัฐเปนหลักสําคัญ และมีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
โดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย แตหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ไมไดกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสใน
รูปแบบนี้แตอยางใด ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตางๆในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
ที่มีลักษณะเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกันของ
ชายและหญิงเทานั้น และเปนการจดทะเบียนสมรสเพื่อตอบสนองตอลักษณะของการสรางสถาบัน
ครอบครัวของมนุษยที่เกิดจากความรักของคูรักตางเพศไดเทานั้น สวนคูรักเพศเดียวกันหาไดมีสิทธิที่
จะไดรับการรับรองและคุมครองในการใชชีวิตคูรวมกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
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5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ไม ดังจะเห็นไดจาก การแบงหมวดหมูของกฎหมายออกใหมีลักษณะที่
สอดคลองกับการเริ่มตนในการสรางสถาบันครอบครัวของชายและหญิงขึ้นมาเทานั้น ซึ่งประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้ แบงออกมาเปน 3 ลักษณะ ประกอบไป
ดวย ลักษณะ 1 การสมรส ลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร และลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งแต
ละลักษณะนั้นไดแบงออกมาเปนหมวดหมูตางๆ
โดยในสวนนี้ขอเริ่มอธิบายจากลักษณะ 1 และลักษณะ 2 และ ลักษณะ 3 ตามลําดับ ดังนี้
ลักษณะที่ 1 การสมรส
หมวดที่ 1 การหมั้น
หมวดที่ 2 เงื่อนไขแหงการสมรส
หมวดที่ 3 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา
หมวดที่ 4 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา
หมวดที่ 5 ความเปนโมฆะของการสมรส
หมวดที่ 6 การสิ้นสุดแหงการสมรส
โดยในลักษณะที่ 1 การสมรส เปนบทบัญญัติของกฎหมายที่เปนสาระสําคัญของรูปแบบของ
การสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ อันมีลักษณะที่เปนจุดเริ่มตนของการเขามามีสถานะคูชีวิตโดยชอบดวย
กฎหมายของคูรักตางเพศ กลาวคือ ในลักษณะที่ 1 นี้ จะเริ่มตนดวยหมวดที่ 1 การหมั้น ซึ่งในหมวดนี้
จะกลาวถึงเงื่อนไขทั่วๆ ไปอันเปนหลักเกณฑของการหมั้น ซึ่งการหมั้นนั้นเปนเรื่องที่กฎหมายไมได
บังคับวาคูรักทุกคูจะตองทําการหมั้นกอนจึงจะสามารถทําการสมรสได คูรักชายหญิงสามารถสมรสกัน
โดยมิตองทําการหมั้นก็ได โดยลักษณะของบทบัญญัติในหมวดนี้จะมีผลบังคับใชไดกับคูรักตางเพศ
เทานั้น เนื่องจากบทบัญญัติในหมวดนี้เปนการบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของชายและหญิงที่จะทําการ
หมั้นไวอยางชัดเจน อันเปนการชี้เฉพาะเจาะจงวาชายและหญิงเทานั้นที่จะทําการหมั้นไดโดยชอบ
ดวยกฎหมาย อาทิ มาตรา 1453 ที่กําหนดอายุของชายและหญิงที่จะสามารถทําการหมั้นได และใน
มาตรา 1437 กําหนดถึงความสมบูรณของการหมั้น กลาวคือ ฝายชายมีห นาที่สงมอบหรือโอน
ทรัพยสินอันเปนของหมั้นแกหญิงคูหมั้นอันเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้น และสินสอด ที่เปน
ทรัพยสินซึ่งฝายชายไดมอบใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิงแลวแตกรณี
เพื่อเปนการตอบแทนที่หญิงนั้นยอมสมรสดวย รวมถึงในหมวดนี้กฎหมายยังไดบัญญัติสิทธิและหนาที่
ของชายและหญิงคูหมั้นไวโดยเฉพาะเจาะจงอีกหลายมาตรา อาทิ มาตรา 1442 ที่กําหนดเพศของผูที่
จะสามารถใชสิทธิตามมาตรานี้วา ชายไมสมรสกับหญิงเพราะเหตุเกิดแกหญิง รวมไปถึงมาตรา 1443
ที่กําหนดว า หญิงไมส มรสกับ ชายเพราะเหตุเกิดแกช าย ดังนั้น จึงเปนการกลาวไดวาในหมวดนี้มี
ลักษณะของกฎหมายที่สามารถนํามาใชไดกับชายและหญิงเปนการเฉพาะเทานั้น เพราะเปนการระบุ
ถึงหนาที่ของชายหรือหญิงตามลักษณะทางกายภาพของผูนั้นเทานั้น หากคูรักเพศเดียวกันมีความ
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ตองการที่จะทําการหมั้นกันตามบทบัญญัติในหมวดนี้ก็ไมสามารถกระทําได และไมอาจนําเรื่องการ
หมั้นในประมวลกฎหมายแพ งและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้มาใชได เนื่องดว ย
ลักษณะของกฎหมายที่มีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น
ตอมาจะกลาวถึงหมวดที่ 2 เงื่อนไขของการสมรส โดยหมวดนี้ถือเปนหมวดที่คัดกรองคูรักที่
จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนหมวดที่กําหนดเงื่อนไขของการ
สมรสเอาไว ซึ่งหากคู รักคู ใด ไมป ฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไวในหมวดนี้ คูรักคูนั้น ก็ไม
สามารถจดทะเบียนสมรสกันภายใตรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนี้ได สงผลใหคูรักคูนั้นก็จะมี
สถานภาพการสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย หากปรากฎวาคูรักคูใดไมผานหลักเกณฑของการสมรส
ตามหมวดนี้แลว อันเปนการสงผลใหไมอาจสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ไมจําเปนตองไป
พิ จ ารณาที่ ห มวดต อ ๆไปอี ก โดยเฉพาะเรื่ อ งเพศสรี ร ะของคู ส มรสที่ ถื อ เป น องค ป ระกอบที่ มี
ความสําคัญมากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ที่คูสมรส
จะตองมีเพศสรีระเปนชายและหญิงเทานั้นจึงจะไดรับสิทธิตามกําหมายฉบับนี้ในการสมรส คูรักเพศ
เดียวกัน ไมวาจะเปนชายรักชายหรือคูรักที่เปนหญิงรักหญิง ไมครบองคประกอบที่จะสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันไดตามกฎหมายนี้
ดังนั้น จึ งกลา วไดว าในหมวดนี้เปน เรื่ องของคู รักชายและหญิงที่ตองการสมรสกันภายใต
เงื่อนไขของรัฐ โดยในหมวดนี้ไดกําหนดไววา บุคคลที่มีเพศสรีระเปนชายและหญิงทั้งสองคนจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขอยางไรจึงจะไดรับสิทธิในการรับรองสถานะคูชีวิตตามกฎหมาย และที่สําคัญไปกวา
นั้น จากที่ผูวิจัยไดกลาวไวในตอนตนวาในหมวดนี้ก็เปนอีกหมวดหนึ่งที่กําหนดเพศของผูที่จะเขารับ
สิทธิในการใชกฎหมายฉบับนี้ โดยมีลักษณะของบทบัญญัติหลายมาตราที่มีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตาง
เพศเทานั้น อาทิ มาตรา 1448 การกําหนดอายุของชายและหญิงที่จะทําการสมรส อันเปนการชี้
เฉพาะเจาะจงวาชายและหญิงเทานั้นที่จะทําการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนี้ได รวมไปถึงมาตรา
1453 ที่ไดกําหนดเงื่อนไขใหแกหญิงที่สามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอื่น จะทําการ
สมรสใหมไดก็ตอเมื่อการสมรสเดิมไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน ดังนั้นจึงเปนการกลาว
ไดวาในหมวดนี้มีลักษณะของกฎหมายที่สามารถนํามาใชไดกับชายและหญิงเปนการเฉพาะเทานั้น
เพราะเปนการระบุถึงหนาที่ของชายหรือหญิงตามลักษณะทางกายภาพของผูที่ทําการสมรสเทานั้น
เชนกันกับหมวดที่ 1 ที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งหากคูรักเพศเดียวกันมีความตองการที่จะทําการจด
ทะเบียนสมรสกันตามบทบัญญัติในหมวดนี้ก็ไมสามารถกระทําได และไมอาจนําเรื่องเงื่อนไขของการ
สมรสในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้มาใชได เนื่องดวย
ลักษณะของกฎหมายที่มีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น
ดังนั้น หากปรากฎขอเท็จจริงวาคูรักคูใดแมจะไดใชชีวิตคูรวมกันฉันสามีภริยาเฉกเชนคูรักคู
อื่นๆ แตเปนคูรักที่ไมครบองคประกอบที่กฎหมายกําหนดไว ในเรื่องเพศสรีระของผูที่มีสิทธิที่จะจด
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ทะเบียนสมรส อันไดแกคูรักเพศเดียวกันนั้น โดยองคประกอบเรื่องเพศนี้จะสงผลใหคูรักเพศเดียวกัน
จะไมไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งจะสงผลใหสถานภาพ
ของการใชชีวิตคูรวมกันเปนการใชชีวิตคูที่ไมชอบดวยกฎหมายไปโดยปริยาย ดังนั้นคูรักเพศเดียวกันที่
ไดกลาวมาขางตนนี้จึงไมอาจไดรับสิทธิในทางกฎหมายเฉกเชนคูรักตางเพศที่ไดรับการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้ สิ่งเหลานี้สงผลใหคูรักเพศเดียวกันก็ไมสามารถนําบทบัญญัติใน
หมวดที่ 3 คือ ความสัมพันธระหวางสามีภริยา มาบังคับใชได เนื่องจากทั้งคูไมใชสามีภริยาโดยชอบ
ดว ยกฎหมาย และสงผลกระทบไปถึงเรื่องระบบของการจัดการทรัพยสินที่ทํามาหาไดรว มกัน ใน
ระหวางที่อยูกินรวมกัน ตามหมวดที่ 4 ดวย ที่ไมสามารถนํามาใชไดกับคูรักเพศเดียวกัน เนื่องจากทั้ง
คูไมไดอยูในฐานะของคูสมรสในความหมายของกฎหมาย ประกอบกับไมสามารถนําหมวดที่ 5 ความ
เปน โมฆะของการสมรสมาใชไดดวย เนื่องจากการที่คูรักเพศเดีย วกันสมรสกัน นั้น แมขอเท็จ จริง
ปรากฎวานายทะเบียนจะยอมจดทะเบียนสมรสให หรือคูรักเพศเดียวกันหลอกนายทะเบียนใหทําการ
จดทะเบียนสมรสให การสมรสที่เกิดขึ้นจากการกระทําดังกลาวนั้นก็ไมไดสงผลใหการจดทะเบียน
สมรสนั้นตกเปนโมฆะแตอยางใด เพราะการสมรสจะเปนโมฆะได กฎหมายตองบัญญัติการอันเปน
โมฆะนั้นไว ดังนั้นในกรณีคูรักเพศเดียวกันสมรสกันนี้ กฎหมายถือเสมือนวาไมมีการสมรสเกิดขึ้นมา
เลย เพราะเพศไมใชเงื่อนไขของการสมรสที่จะสงผลใหการสมรสตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ แตเพศถือ
เปนองคป ระกอบในการสมรสเท า นั้น เอง เพราะฉะนั้นเมื่อไมมีการสมรสเกิดขึ้น มาแลว คูรักเพศ
เดียวกันก็ไมมีความจําเปนตองนําหมวดที่ 6 เรื่องการสิ้นสุดของการสมรสมาใชบังคับ เนื่องจากการ
สมรสของคูรั กเพศเดีย วกั น ยังไม ไดเริ่มตน ขึ้นมาเลย และจะนําบทบัญ ญัติเรื่องการสิ้นสุดมาใชได
อยางไร
ดังนั้นจึงขอสรุปประเด็นที่ไดทําการศึกษาในเบื้องตนนี้วา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ที่กลาวมานี้มีลักษณะของกฎหมายที่เปนไปตาม
รู ป แบบของการสมรสตามเงื่ อ นไขของรัฐ โดยหลัก แลว รูป แบบการสมรสตามเงื่อ นไขของรัฐ นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยในรูปแบบ
ของความรักทุกประเภท แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1
การสมรส นี้ไมไดบัญญัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้แตอยางใด แตกลับมีกา
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักตางเพศเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก
บทบัญญัติตางๆ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่มีลักษณะเปนกฎหมายที่สรางขึ้น
เพื่อรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกันของชายและหญิงเทานั้น และเปนการจด
ทะเบียนสมรสเพื่อตอบสนองตอลักษณะของการสรางสถาบันครอบครัวของมนุษยที่เกิดจากความรัก
ของคูรักตางเพศไดเทานั้น สวนคูรักที่มีเพศเดียวกันหาไดมีสิทธิที่จะไดรับการรับรองและคุมครองใน
การใชชีวิตคูรวมกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ไม ดัง
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จะเห็นไดจาก การแบงหมวดหมูของกฎหมายออกใหมีลักษณะที่สอดคลองกับการเริ่มตนในการสราง
สถาบันครอบครัวของชายและหญิงขึ้นมาเทานั้น
ในลําดับตอมาขออธิบายถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ในลักษณะนี้เปนลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายที่ไดพัฒนา
แนวความคิดมาจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เพราะในลักษณะนี้ไดมีบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่กลาวถึงการใหกําเนิดบุตรของผูเปนบิดาและมารดา ซึ่งความเปนบุตรนี้เกิดขึ้นจากการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ นั้นก็คือการรวมประเวณีของชายและหญิงตามวิถีแหงธรรมชาติ อัน
เปนวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุ
มนุษย ประกอบกับการกลาวถึงสิทธิและหนาที่ของบุคคลที่เปนบิดามารดาและบุตรวาตองมีหนาที่ที่
ตองปฏิบั ติตอกัน และกัน อยางไร ดังนั้นจึงเปนไปตามที่เคยกลาวไววาประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนกฎหมายที่มีการผสมผสานระหวางรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติเขาไวดวยกัน อันจะวิเคราะหไดจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส เปนแนวคิดที่มา
จากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เพราะรัฐเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสมรส และเปนผูให
การรับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของชายและหญิง และ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร เปน
แนวคิดที่มาจากรูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ เพราะในลักษณะนี้ไดกลาวถึงการ
ไดมาซึ่งความเปนบุตร อันเปนหนอเนื้อโดยธรรมชาติของผูที่เปนบิดาและมารดาอันเกิดจากการสมรส
กันโดยวิถีแหงธรรมชาติ เหตุที่มีแนวคิดเชนนี้เนื่องจากไดทําการวิเคราะหแลวพบวา การจดทะเบียน
สมรสตามลักษณะที่ 1 เปนรูปแบบที่รัฐเปนผูกําหนดและวางหลักเกณฑและกระบวนการทั้งปวงเพื่อ
รับรองสถานะคูชีวิตใหแกบุคคลเทานั้น ดังนั้นการสมรสในรูปแบบของรัฐตามลักษณะ 1 จึงไมทําใหคู
สมรสที่จดทะเบียนกันใหกําเนิดบุตรขึ้นมาไดจากเพียงแคการจดทะเบียนสมรส เพราะการใหกําเนิด
บุตรเปนเรื่องของการสมรสในรูปแบบเงื่อนไขของธรรมชาติที่ชายและหญิงจะตองรวมประเวณีเพื่อทํา
ใหเกิดการปฏิสนธิในครรภของหญิงนั้น และใหกําเนิดทารกขึ้นมาเปนหนอเนื้อของชายและหญิงคูนั้น
อั น เป น วิ ถีแ ห งธรรมชาติ ดั งเช น ตั ว อยางที่ จ ะกล า วต อไปนี้ นายสมชายได จ ดทะเบีย นสมรสตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1
การสมรสกับนางสาวสมหญิง ดังนั้นจึงสงผลใหนายสมชายและนางสาวสมหญิง มีสถานะเปนคูสมรส
โดยชอบดวยกฎหมาย จากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของชาย
หญิง อันเปนวัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ที่ปรากฎอยูในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส นี้ แตการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของ
รัฐลักษณะ 1 นี้ ก็ไมทําใหบุคคลทั้งสองใหกําเนิดบุตรได หากบุคคลทั้งสองตองการจะใหกําเนิดบุตรก็
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ตองสมรสกัน ในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวย ดังนั้นหากขอเท็จจริงปรากฎวา
บุคคลทั้งสองไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแลว และไดใหกําเนิดบุตรอัน
เปนวัตถุประสงคของการสมรสรูปแบบนี้มา ก็จะมีลักษณะที่เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรตอไป แตหากบุคคลทั้งสองไดจด
ทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ลักษณะ1 การสมรส แตไมสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ คูสมรสคูนี้ก็จะไม
สามารถใหกําเนิดบุตรได และเมื่อคูสมรสไมมีบุตรจึงไมจําเปนตองนําประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรมาใชบังคับ
แตถาขอเท็จจริงเปลี่ยนไปวา นายสมชายและนางสาวสมหญิง ทั้งสองอยูกินดวยกันฉันสามี
ภริยา กลาวคือ ทั้งสองไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามเงื่อนไขของการสมรสในลักษณะ 1 ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว สถานะคูชีวิตของบุคคลทั้งสองก็จะไมใชคูสมรส
โดยชอบดวยกฎหมาย หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาทั้งสองไดรวมประเวณีกันดวยความสมัครใจ อัน
เปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ดังนั้นจึงสงผลใหทั้งคู แมจะไมไดสมรสกันในรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แตทั้งคูไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติสงผล
ให น างสาวสมหญิ งให กํ า เนิ ดบุ ตรมา คือ เด็ กชายสมลั กษณ การสมรสของบุค คลทั้ งสองนี้ ทํา ให
วิเคราะหตอไปไดวา แมจะไมเปนการสมรสที่สมบูรณในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แตก็มี
ความสมบูรณในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ แนวความคิดนี้สอดคลองกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวที่วางหลักไววา แมคูรักไมไดจดทะเบียนสมรสกัน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส จึงสงผลให
เปนการสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย ทั้งคูจึงไมมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย แตหากบุคคล
ทั้งสองไดใหกําเนิดบุตรมา บุตรที่ถือกําเนิดมานั้นก็จะมีฐานะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูที่เปน
มารดา แมบิดามารดาเปนคูสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม แตอยางไรก็ตามแมการสมรสนี้จะเปน
การสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย เพราะทั้งสองฝายไมไดจดทะเบียนสมรส แตกฎหมายก็เปดโอกาสให
ผูที่เปนบิดาของบุตรผูนั้น จดทะเบียนรับรองบุตรได และจะสงผลใหบุตรผูนั้นเปนบุตรที่ชอบดวย
กฎหมายของชายผูเปนบิดา โดยที่ชายผูเปนบิดาไมจําเปนตองจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 กับผูที่เปนมารดาของบุตร และสามารถนํา
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับ
บุตร มาใชบังคับกับบุคคลทั้งสามไดในฐานะบิดามารดากับบุตรโดยสมบูรณ
ดั ง นั้ น สิ่ ง ที่ ไ ด ก ล า วมาทั้ งหมดจึ ง อาจกล า วได ถึ งความแตกต า งระหว า งลั กษณะ 1 และ
ลักษณะ 2 ในเรื่องของที่มาของแนวคิด อันเปนรูปแบบของการสมรสทั้งตามเงื่อนไขของรัฐและ
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เงื่อนไขของธรรมชาตินั้น มีผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้
เปนการผสมผสานของแนวคิดทั้งสองรูปแบบที่ไดกลาวมานี้เขาไวดวยกันอยางลงตัว
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
ประกอบไปดวยเนื้อหาของกฎหมายในหมวดตางๆ ดังตอไปนี้
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
หมวด 1 บิดามารดา
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร
หมวด 3 ความปกครอง
หมวด 4 บุตรบุญธรรม
ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2
บิดามารดากับบุตร ในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 นี้ เปนเรื่องของความสัมพันธอันใกลชิดระหวาง
บิดามารดาและบุตร วาบุคคลทั้งสามมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติตอกันและกันอยางไร ซึ่งในความเปนจริง
แลวอยางที่ผูวิจัยไดเคยกลาวไวในตอนตนวา ความเปนบิดามารดาและบุตรในหมวดนี้พัฒนามาจาก
รูปแบบของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และเกิดขึ้นไดโดยวิถีแหงธรรมชาติระหวางชายและ
หญิงเทานั้น ดังนั้นจึงเปนการนําหลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติและวิถีของธรรมชาติมาบัญญัติให
เปนกฎหมายลายลักอักษร เพื่อวัตถุประสงคในการกําหนดบทบาทหนาที่ของความเปนบิดามารดา
และบุตรใหเปนที่ประจักษตามความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของความเปนมนุษยและเปน
แนวทางในการคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ใ ห แ ก ส ถาบั น ครอบครั ว ในฐานะที่ เ ป น สถาบั น หนึ่ ง ที่ มี
ความสําคัญตอสังคมตอไป ดังนั้นจึงสงผลใหสภาพของกฎหมายในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
หมวด 1 ถึงหมวด 3 สามารถนํามาใชไดกับคูรักชายหญิงเทานั้นแมจะขอเท็จจริงจะปรากฎวาชายและ
หญิงคูนั้นจะจดทะเบียนสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐหรือไมก็ตาม เพราะแทจริง
แลวประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
เป น การนํ า รู ป แบบของการสมรสตามเงื่อ นไขของธรรมชาติมาปรั บ ใช ในตัว บทกฎหมายอัน เป น
บทบัญญัติที่รัฐเปนผูตราขึ้นเพื่อใชบังคับกับพลเมืองในรัฐโดยสมบูรณ
ตอมาจะขออธิบ ายถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดว ยครอบครัว
ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม ในหมวดนี้มีลักษณะพิเศษแตกตางจากหมวด
อื่นๆเนื่ องจากเป นเรื่องของบุ ตรบุญธรรม หรือ บุตรที่กําเนิดขึ้น มาโดยผลของกฎหมาย ดังนั้นใน
ความหมายอยางแทจริงของบุตรบุญธรรมคือ บุตรที่ถือกําเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของบุคลอื่น เปน
บุตรที่กฎหมายสมมติขึ้นมาวามีฐานะบุตร ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ นายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ
จดทะเบียนสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส รวมทั้งบุคคลทั้งสองไดสมรสกันในรูปแบบของการ
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สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวย กลาวคือ มีการรวมประเวณีกันโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย
แตขอเท็จจริงปรากฎวานางสาวฤทัยนาถ สุขภาพไมคอยแข็งแรงจึงมิสามารถมีบุตรดวยกันกับนาย
สมควรได บุคคลทั้งสองจึงตกลงรับเด็กชายวันเฉลิม บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายคมสันตและ
นางลํายองมาเปนบุตรบุญธรรม โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของการรับบุตรบุญธรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตร
บุญธรรม 271 และพระราชบัญญัติรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 ทุกประการแลว ดังนั้นจึงมีผล
ใหเด็กชายวันเฉลิม เปนบุตรบุญธรรมของนายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ และผลของการรับบุตร
บุญธรรมดังที่ไดกลาวมานั้นทําใหนายคมสันตและนางลํายองซึ่งเปนบิดามารดาผูใหกําเนิดหมดอํานาจ
ปกครองบุตรผูเยาว นับแตวันเวลาที่เด็กชายวันเฉลิมเปนบุตรบุญธรรมของนายสมควรและนางสาว
ฤทัยนาถ แตไมสูญสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ใหกําเนิด 272 จากตัวอยางที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลว
ขางตนจะเห็นไดวา บุตรบุญธรรม คือ บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลอื่น บุตรบุญธรรม คือ
บุตรที่กฎหมายสมมติขึ้นมาวาบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรธรรม 273 ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุป
ไดวา บุตรบุญธรรมจะเกิดขึ้นไดโดยผลของกฎหมายเทานั้น 274 บุตรบุญธรรมไมไดเกิดขึ้นโดยผลของ
ธรรมชาติ หรือในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแตอยางใด
จากตัวอยางที่ไดกลาวไปขางตน หากตอมาไดเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงใหมวา ถาหากนาย
สมควรและนางสาวฤทัยนาถ อยูกินกันฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเพราะ
ทั้งคูไมตองการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ บุคคลทั้งสองจึงไมมีฐานะเปนสามีภริยา
โดยชอบดวยกฎหมาย แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา บุคคลทั้งสองไดสมรสในรูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของธรรมชาติ แต นางสาวฤทัย นาถสุขภาพไมแข็งแรงจึงไมส ามารถใหกําเนิดบุตรได
บุคคลทั้งสองจึงตกลงรับเด็กชายวันเฉลิม บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายคมสันตและนางลํายอง
มาเปนบุตรบุญธรรม หากขอเท็จจริงเปนดังที่ผูวิจัยไดกลาวมานี้ การรับบุตรบุญธรรมในกรณีนี้จะตอง
ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เทานั้นเปนผูรับบุตรบุตรธรรม เพราะบุคคลทั้งสองมิไดจดทะเบียนสมรสกัน
ตามกฎหมาย จึ งไม มีส ถานะเปน คูส มรสโดยชอบดวยกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมรว มกัน 275
เพราะกฎหมายกําหนดใหการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมรวมกันกับบุคคลอื่นนั้นจะมีไดก็แตคูสมรส

271

มาตรา 1598/19-20, มาตรา 1598/25-27 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1598/28 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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มาตรา 1598/28 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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มาตรา 1598/27แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
275
คําพิพากษาฎีกาที่ 2398/2517 และคําพิพากษาฎีกาที่ 2621-2622/2531
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โดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้นเทานั้น 276 ดังนั้นนายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ
จะตองตกลงกันวาใหใครเปนผูรับเด็กชายวันเฉลิมเปนบุตรบุญธรรม
การรับบุตรบุญธรรมนั้น บุคคลคนเดียวก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได ไมจําตองอยูกันเปนคู
หรือเปนผูรับบุตรบุญธรรมเปนคู เพราะจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม ไดกําหนดหลักเกณฑในการ
รับบุตรบุญธรรมไวอยางชัดเจน ดังนี้ ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปและผูนั้น
จะตองมีอายุมากกวาผูที่จะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอยสิบหาป 277 ถาผูรับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญ
ธรรมมีคูสมรสอยู ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน 278 รวมไปถึงผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลใดอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคู
สมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของคู
สมรสอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย จะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซึ่งเปนผูรับบุตร
บุญธรรมอยูแลว แตเด็กที่เปนบุตรบุญธรรมไมตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาเดิมของตนอีก
ครั้งหนึ่ง 279 คูสมรสในที่นี้หมายถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น ตามปกติผูรับบุตรบุญธรรม
อาจรับบุตรบุญธรรมหลายคนไดในคราวเดียวกัน และกฎหมายก็ไมไดบัญญัติหามมิใหบุตรบุญธรรม
เปนบุตรบุญธรรมของผูรับบุตรบุญธรรมหลายคนในคราวเดียวกัน เพียงแตหามเฉพาะบุตรบุญธรรมที่
เปนผูเยาวเทานั้นที่จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกไมได นอกจากคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม
เพราะจะมีปญหาในเรื่องความทับซอนของอํานาจปกครองบุตร
ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมจึงเปรียบไดกับการนําบุตรของผูอื่นมาจดทะเบียนอุปการะเปน
บุตรของตน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผูซึ่งไมใชบุตรอันแทจริงหรือบุตรที่เปนผูสืบสายโลหิตของบิดามารดา
แตไดดําเนินกระบวนการตามกฎหมายในการจดทะเบียนรับบุคคลคนหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตน
อันมีฐานะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม อันเปนการจัดตั้งครอบครัวโดยผลของ
กฎหมาย ในลําดับตอมาผูวิจัยจะกลาวถึงการจะเปนผูรับบุตรบุญธรรมไดนั้น โดยหลักแลว บุคคล
ทั่วไปก็สามารถรับบุตรบุญธรรมไดเพียงแตมีคุณสมบัติตามที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน ซึ่งในการรับบุตร
บุ ญ ธรรมนั้ น จะมี ลั กษณะที่ เ ป น แนวคิ ดรู ป แบบหนึ่ง ของการจั ด ตั้ ง สถาบั น ครอบครั ว โดยผลของ
กฎหมาย ดังที่ผูวิจัยเคยกลาวไววา รูปแบบของสถาบันครอบครัวในความหมายของสังคมวิทยานั้น
276

มาตรา 1598/26 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของสถาบันครอบครัวจะตองประกอบไปดวย บิดา มารดา และบุตร
หรือในบางครอบครัวอาจมีแค บิดากับบุตร หรือ มารดากับบุตร โดยบุตรนั้นจะเปนบุตรที่เกิดจาก
เงื่อนไขของธรรมชาติอันเกิดจากการรวมประเวณีของชายและหญิงหรือบุตรที่เกิดจากเงื่อนไขของ
กฎหมาย อันไดแกบุตรบุญธรรม ก็ถือไดวาบุคคลทั้งสามสถานะที่ไดกลาวมาขางตนมีสถานะของความ
เปนครอบครัวโดยสมบูรณ เพราะโดยแทจริงแลวครอบครัวตามความหมายในทางสังคมวิทยาจะเนน
ความสําคัญที่บุตร เนื่องจากบุตรคือ ผลผลิตของสถาบันครอบครัวที่จะเปนอนาคตและทรัพยากร
มนุษยที่มีคาสูงสุดของสังคมที่จะตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีเยี่ยมจากสถาบันครอบครัว โดยใน
สวนนี้ผูวิจัยขอยกตัวอยางการสรางครอบครัวโดยผลของกฎหมายประกอบการศึกษา ดังนี้
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 1 นายทศพลไดจดทะเบียนสมรสกับนางสาวพรทิพย ซึ่งเปนการสมรส
กันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ทั้งสองจึงเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย โดย
บุคคลทั้งสองไดสมรสกันมาเปนระยะเวลากวาสิบป บุคคลทั้งสองก็ไดสมรสกันในรูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวย กลาวคือบุคคลทั้งสองไดรวมประเวณีโดยสมัครใจ แตบุคคลทั้งสองก็ไม
สามารถมีบุตรดวยกันไดเนื่องจากนายทศพลเปนหมันจึงไมสามารถมีบุตรได ในกรณีนี้ หากพิจารณา
สถานะของความเปนครอบครัวตามแนวคิดของสังคมวิทยานั้น นายทศพลและนางสาวพรทิพยแมจด
ทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ และสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวยเชนกัน แตก็ไมมีสถานะ
ของความเปนครอบครัวตามแนวคิดของสังคมวิทยา เพราะบุคคลทั้งสองไมมีบุตรรวมกัน แตยังคงมี
สถานะของความเปนคูชีวิตโดยชอบดวยกฎหมาย จากการที่บุคคลทั้งสองไดจดทะเบียนสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ ตอมานางสาวพรทิพยจึงไดไปจดทะเบียนรับเด็กชายนาวามาเปนบุตรบุญธรรมของตน
โดยนายทศพลใหความยินยอมในการรับเด็กชายนาวาเปนบุตรบุญธรรม และตอมานายนายทศพล ก็
จดทะเบียนรับเด็กชายนาวาซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของตนมาเปนบุตร
บุญธรรมของตนดวยเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยขอวิเคราะหสถานะของบุคคลทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวดังนี้ บุคคลทั้งสองไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ทําใหสถานะของบุคคล
ทั้งสองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย และในขณะเดียวกันบุคคลทั้งสองไดทําการสมรสในรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวย แตไมสามารถมีบุตรรวมกันได ดังนั้นบุคคลทั้งสองจึงไม
จําเปนตองใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2
บิดามารดากับบุตร โดยไมสามารถนํา หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 มาใชบังคับไดเลย เนื่องจากทั้งคูไม
มีบุ ตรที่เ กิดจากการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ แตขอเท็จ จริงปรากฎตอไปวา ในหมวดที่ 4
กฎหมายไดเปดโอกาสใหคูสมรสสามารถรับบุตรบุญธรรมได ดังนั้น บุคคลทั้งสองจึงไดจดทะเบียนรับ
เด็กชายนาวาเปนบุตรบุญธรรม เพราะฉะนั้นจึงสงผลใหบุคคลทั้งสองมีฐานะเปนบิดามารดาโดยผล
ของกฎหมาย และมีสถานะครอบครัวที่จัดตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย เพียงแตบุตรของบุคคลทั้งสอง
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เปนบุตรบุญธรรมเทานั้น บุตรบุญธรรมแมไมไดเกิดมาโดยการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแตบุตร
บุญธรรมก็มีสถานะเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมเชนกัน จึงสงผลใหตองนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาใช
กับบุคคลทั้งสองนี้ดวย
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 2 หากเปลี่ยนนายทศพลและนางสาวพรทิพย ไมไดจดทะเบียนสมรสใน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ แมบุคคลทั้งสองจะไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติก็ตาม แตผลในทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลทั้งสองจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ
ในกรณีนี้บุคคลทั้งสองไมไดมีฐานะเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลทั้งสองมีบุตร
รวมกัน คือ เด็กชายมานพ และนางสาวพรทิพยไดมีความประสงคจะรับเด็กหญิงน้ําฟาเปนบุตรบุญ
ธรรมดวย ในกรณีดังกลาวมานี้ สถานะของบุตรของบุคคลทั้งสองจะมีลักษณะอยางไร ในกรณีนี้ตาม
หลั ก กฎหมายแล ว บุ ค คลทั้ ง สองแม จ ะได ทํ า การสมรสกั น ในรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของ
ธรรมชาติ แตบุคคลทั้งสองไมไดทําการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังนั้นจึงสงผลให
บุคคลทั้งสองเปนคูสมรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย และความไมชอบดวยกฎหมายนี้จะผลกระทบถึง
สถานะของบุตร กลาวคือ เด็กชายมานพจะกลายเปนบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา แตยังคงเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของมารดาผูใหกําเนิด สวนกรณีของการรับบุตรบุญธรรมนั้นก็เชนเดียวกัน ใน
เมื่อบุคคลทั้งสองไมใชคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย หากนางสาวพรทิพยตองการจะรับเด็กหญิงน้ําฟา
เป น บุ ต รบุ ญ ธรรม ในกรณี นี้ น างสาวพรทิพ ย ไ มจํ า เปน ต อ งขอความยิ น ยอมจากนายทศพลก อ น
เนื่องจากบุคคลทั้งสองไมใชสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย และหากนางสาวพรทิพยรับเด็กหญิง
น้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมแลว หากนายทศพลตองการรับเด็กหญิงน้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย
ในกรณีนี้นายทศพลก็ไมอาจทําได เนื่องจากผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญ
ธรรม ในกรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวา
บุคคลทั้งสองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
ในลําดับตอมาจะไดวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ดังนี้ บุคคลทั้งสองไมไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ทําใหสถานะทาง
กฎหมายของบุ คคลทั้ งสองเป นคู ส มรสที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตบุคคลทั้งสองไดทําการสมรสใน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดวย และมีบุตรรวมกันคือเด็กชายมานพ ดังนั้นแมบุคคล
ทั้งสองจะไมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ลักษณะ 1 การสมรส แตบุคคลทั้งสองไดถือกําเนิดบุตรขึ้นมาถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการ
สมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ บุคคลทั้งสองจึงสามารถนําบทบัญญัติในประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาบังคับใชกับ
บุคคลทั้งสองได โดยมีผลใหเด็กชายมานพเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของนางสาวพรทิพยมารดาผูให
กําเนิด แตเปนบุตรที่ไมชอบดวยกฎหมายของนายทศพล เนื่องจากบุคคลทั้งสองไมไดจดทะเบียน
สมรสกัน แตกฎหมายก็เปดโอกาสใหนายทศพลสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได ซึ่งหากปรากฎ
ขอเท็จจริงวา นายทศพลจดทะเบียนรับรองเด็กชายมานพเปนบุตร ก็จะสงผลใหเด็กชายมานพเปน
บุตรที่ชอบดวยกฎหมายของนายทศพลโดยที่นายทศพลไมจําเปนตองจดทะเบียนสมรสกับนางสาวพร
ทิพยแตอยางใด ดังนั้นจะเห็นไดวาแมบุคคลทั้งสองไมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส แตบุคคลทั้งสองแตบุคคลทั้งสองได
ถือกําเนิดบุตรขึ้นมาถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ บุคคลทั้งสองจึงสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
ดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาบังคับใชกับบุคคลทั้งสองได สวนในกรณีของบุตร
บุตรธรรมนั้นแตกตางออกไป กลาวคือ นางสาวพรทิพยจะมีฐานะเปนผูรับบุตรบุตรธรรมแตเพียงผู
เดียว และอํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะอยูที่นางสาวพรทิพยแตเพียงผูเดียว เนื่องจากบุคคลทั้งสอง
ไมใชสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย แมขอเท็จจริงปรากฎวา นายทศพลจะตองการรับเด็กหญิง
น้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย ในกรณีนี้นายทศพลก็ไมอาจทําได เนื่องจากผูเยาวที่เปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญ
ธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย
เทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลทั้งสองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย
ตัวอยางกรณีศึกษาที่ 3 นายสมชายกับนายสมภพเปนคูรักเพศเดียวกัน ที่อยูดวยกันมาเปน
เวลานาน บุคคลทั้งสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดตามกฎหมาย เนื่องจากเพศสรีระของคู
สมรสถือเปนองคประกอบหนึ่งของการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ และบุคคลทั้งสองก็ไม
สามารถสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติไดดวย เนื่องจากเพศสรีระถือเปน
เงื่อนไขของการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินี้ แตหากบุคคลทั้งสองมีความ
ประสงคจะรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรม บุคคลทั้งสองสามารถดําเนินการรวมกันไดหรือไม
อย างไร ในกรณีนี้ บุคคลทั้ งสองมิใชคูส มรสโดยชอบดว ยกฎหมาย จึงไมสามารถรับ บุตรบุญ ธรรม
รวมกันได ดังนั้นหากบุคคลทั้งสองตองการรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้กฎหมาย
ไมไดหามคูรักเพศเดียวกันในการรับบุตรบุญธรรม เพียงแตบุคคลทั้งสองจะตองตกลงกันวา จะใหใคร
คนใดคนหนึ่ง คือนายสมชายหรือนายสมภพเปนผูรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรมแตเพียงผูเดียว
เนื่ อ งจากผู เ ยาว ที่ เ ป น บุ ต รบุ ญ ธรรมของบุ ค คลใดอยู จ ะเป น บุ ต รบุ ญ ธรรมของบุ ค คลอื่ น อี ก ใน
ขณะเดี ยวกั น ไม ได เว น แต เ ป น บุ ตรบุญ ธรรมของคูสมรสของผูรับ บุตรบุญ ธรรม ในกรณีนี้คูส มรส
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หมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลทั้งสองไมใชสามี
ภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะบุคคลทั้งสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดตามกฎหมาย
ในลําดับตอมาขอวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวดังนี้ บุคคลทั้งสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรสได เนื่องจาก
บุคคลทั้งสองมีเพศสรีระเดียวกัน ทําใหสถานะของบุคคลทั้งสองเปนคูสมรสที่ไมอาจชอบดวยกฎหมาย
ได แตหากมีการรับบุตรบุญธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบรรดาคูรักเพศเดียวกันที่อยูรวมกันนี้
เช น นายสมชายรับ เด็ กชายณัฐ พลเปน บุตรบุญธรรม เด็กชายณัฐพลก็เปนบุตรบุญ ธรรมของนาย
สมชายผูรับบุตรบุญธรรมแตเพียงผูเดียว อํานาจปกครองบุตรก็จะอยูที่นายสมชายแตเพียงผูเดียว
สงผลใหนายสมชายสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร มาใชได
กับตนซึ่งมีฐานะเปนผูรับบุตรบุญธรรมและเด็กชายณัฐพลผูซึ่งเปนบุตรบุญธรรมไดเทานั้น สวนนาย
สมภพไมมีฐานะเปนผูรับบุตรธรรมของเด็กชายณัฐพลแตอยางใด ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยขอสรุปไดวา
คูรักเพศเดียวกันไมสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส อันเปนการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ และ
บุคคลรักเพศเดียวกันก็ไมส ามารถสมรสกัน ในรู ปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติไดดว ย
เนื่องจากมีเพศสรีระเดียวกัน ดังนั้น จึงไมสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและ
หนาที่ของบิดามารดาและบุตร หมวด 3 ความปกครองมาใชไดกับคูรักเพศเดียวกันได สวนในหมวด 4
บุตรบุญธรรม ก็เปนเรื่องของการรับบุตรบุตรธรรม ซึ่งกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษ กลาวคือ การ
รับบุตรบุญธรรมไมจําเปนตองเกิดจากการสมรสทั้งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ หรือรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพียงแตกฎหมายกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง
บุคคลเดียวก็สามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได เชนเดียวกับคูรักเพศเดียวกัน ที่สามารถรับบุตร
บุญธรรมได แตจะตองตกลงกันวาใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับบุตรบุญธรรม เพราะในกรณีดังกลาว
นี้ไมสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันทั้งสองฝายได เพราะคูรักเพศเดียวกันถือเปนคูสมรสที่ไมชอบดวย
กฎหมาย จึงไมสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันได อันมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับคูรักชายหญิงที่
ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนั้นเอง
ดังนั้นจึงขอสรุปประเด็นจากตัวอยางกรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีนี้ โดยจะขอทําการแบงแยก
ออกเปนความเหมือนกันและความแตกตางกันของทั้ง 3 กรณี โดยขอเริ่มจากความแตกตางกันกอน
คือ ทั้งสามกรณีนี้ บุคคลทั้งสองคนไดอาศัยอยูรวมกันเปนคูชีวิต กลาวคือ คูที่ 1 จดทะเบียนสมรส แต
คูที่ 2 ไมไดจดทะเบียนสมรส และคูที่ 3 ไมสามารถจดทะเบียนสมรสได ดังนั้นจึงสงผลใหสถานะ
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ในทางกฎหมายของทั้งสามคูมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตความเหมือนกันของทั้งสามคูอยูตรงที่
คูรักทุกคูมีความประสงคจะรับผูเยาวเปนบุตรธรรมรวมกันทั้งสองฝาย แตหากพิจารณาจากขอเท็จจริง
ประกอบกับหลักกฎหมายที่ไดกลาวมาขางตน ก็จะสามารถวิเคราะหตามหลักกฎหมายไดวา การที่จะ
รั บ ผู เ ยาว เ ป น บุ ต รบุ ญ ธรรมร ว มกั น ได นั้ น บุ ค คลทั้ ง สองฝ า ยจะต องเป น คู ส มรสกั น โดยชอบด ว ย
กฎหมายเทานั้น กลาวคือ มีการจดทะเบียนสมรสในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือการ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส จึงจะ
มีฐานะเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิที่จะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของคูสมรสของ
ตนเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย แตหากคูรักคูใดที่ใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย ร วมถึ งคู รั กเพศเดียวกันที่ไมส ามารถจดทะเบีย นกัน ไดตามกฎหมาย มีความ
ประสงคจะรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมก็สามารถกระทําได แตตองตกลงกันเพื่อใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เปนผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น เนื่องจากผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ใน
กรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลทั้ง
สองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย รวมไปถึงคูรักเพศเดียวกันดวยที่ไมสามารถเปนคูสมรสโดย
ชอบดวยกฎหมายไดดวย แตเหตุที่เปนเชนนี้ไมใชวาคูรักเพศเดียวกันไมยอมไปจดทะเบียนสมรสเพื่อ
ทําใหถูกตองตามกฎหมาย แตกลับไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดเนื่องจากไมมีกฎหมายใดอนุญาตให
กลุมคนเหลานี้ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกกฎหมาย ซึ่งแตกตางจากคูรักตางเพศโดยสิ้นเชิงที่สามารถ
จดทะเบียนสมรสกันไดโดยชอบ แตกลับไมยอมจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย
ตอมาขออธิ บายสรุ ปแนวคิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5 วาดว ย
ครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร ดังนี้ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติถือเปน
ลักษณะที่นํามาปรับใชกับลักษณะ 2 นี้ เนื่องจากเปนการกลาวถึงการไดมาซึ่งบุตร เพราะโดยแทจริง
แล ว บุ ตรคื อวั ตถุ ป ระสงค ที่แ ท จ ริ งของการสมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติ ดังนั้น จึงกลาวไดว า
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร หมวด
1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความปกครอง มี
รากฐานของแนวคิดมาจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นเอง แตในหมวด 4 มีความ
แตกตางจากอื่นๆ อยางชัดเจน เพราะหมวด 4 จะกลาวถึงบุตรบุญธรรม ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยขอแยก
บุตร ที่ปรากฎขึ้นในลักษณะ 2 ดังนี้ ในลักษณะ 2 นี้จะปรากฎบุตรอยู 2 ประเภทดวยกัน คือ
ประเภทที่ 1 บุตรที่ถือกําเนิดโดยธรรมชาติ บุตรประเภทนี้คือบุตรที่เกิดจากรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติ กลาวคือ เกิดจากการรวมประเวณีของชายและหญิงจนทําใหเกิดการปฏิสนธิใน
ครรภของหญิง และตอมาก็ถือเกิดเปนทารก บุตรประเภทนี้จ ะไดรับการรับรองและคุมครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร หมวด
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1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความปกครอง สวนบุตร
ประเภทที่ 2 คือ บุตรที่ถือกําเนิดโดยผลของกฎหมาย หรือ บุตรบุญธรรม บุตรประเภทนี้คือ บุตรที่ถือ
กําเกิดโดยธรรมชาติจากบุคคลอื่น แตมีผู อื่นที่มิใชบิดามารดาแทๆ ของตนรับมาอุป การะไว บุตร
ประเภทนี้จะตองจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายเทานั้นจึงจะมีสถานะเปน
บุตรโดยสมบูรณ อันเปนการไดมาซึ่งอํานาจปกครอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สถานะความเปนบุตรบุญ
ธรรมนี้ไมไดถือกําเนิดสถานะขึ้นมาจากการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพียงแตอาศัย
บุตรที่เกิดจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติของบุคคลอื่น มาเปนบุตรของตนดวยวิธีการ
จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามเงื่อนไขของกฎหมายนั้นเอง บุตรประเภทนี้จะไดรับการรับรองและ
คุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและ
บุตร หมวด 4
บุตรทั้งสองประเภทจะมีความแตกตางกันคือ บุตรประเภทที่ 1 จะตองเกิดจากชายและหญิง
เทานั้น สวนบุตรประเภทที่ 2 ไมจําเปนตองเกิดจากชายและหญิง เพราะบุตรประเภทนี้จะเกิดจาก
ชายที่ไดจดทะเบียนรับเด็กผูนั้นเปนบุตรตามเงื่อนไขของกฎหมาย หรือหญิงที่ไดจดทะเบียนรับเด็กผู
นั้นเปนบุตรตามเงื่อนไขของกฎหมาย สวนความเหมือนกันของบุตรทั้งสองประเภทนี้คือ บุตรประเภท
ที่ 1 หากบิดาและมารดาไดจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
ดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส อันเปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ก็จะสงผลใหบุตร
นั้นเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของทั้งบิดาและมารดา แตหากขอเท็จจริงปรากฎวา บิดามารดาไมได
จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1
การสมรส อั น เปน รู ปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ก็จ ะสงผลใหบุตรนั้น เปน บุตรที่ช อบดว ย
กฎหมายของมารดาแตเพียงผูเดียว หากบิดาตองการรับเด็กผูนั้นเปนบุตรก็จําเปนตองจดทะเบียน
รับรองบุตรตามกฎหมายตอไป สวนบุตรประเภทที่ 2 หากผูที่จะรับเด็กผูนั้นไดจดทะเบียนรับบุตรบุญ
ธรรมตามขั้นตอนของกฎหมายเปนที่เรียบรอย เด็กผูนั้นก็จะมีสถานะเปนบุตรบุญธรรมและเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมตอไป ดังนั้นจะสังเกตไดวา บุตรทั้งสองประเภทกฎหมายได
รับรองและคุมครองใหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2
บิ ด ามารดาและบุ ต ร ดั งนั้ น สถานะความสัมพั น ธร ะหวา งผูรับ บุต รบุญ ธรรมและบุตรบุญ ธรรมมี
ลักษณะที่คลายคลึงกันกับความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร ในแงของความสถานะในทาง
ศีลธรรมและฐานะความเคารพยําเกรงของบุคคลในทางสังคม แตสถานะในทางกฎหมายนั้นบุตรบุญ
ธรรมและผู รั บบุ ตรบุญ ธรรมจะมี ความคลายคลึงกัน กับ สถานะของความเปนสามีภริย าในแงที่วา
สถานะของทั้งสองประเภทนี้กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย นั้นก็คือ การจดทะเบียน ดังนั้นทั้งสอง
สถานะนี้จึงสามารถสิ้นสุดลงไดดวยการฟองศาลหรือการจดทะเบียนยกเลิกสถานะของการเปนสามี
ภริยาหรือ การเปนบุตรบุญธรรม
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ในลําดับตอมาขออธิบายถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว
ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ในลักษณะนี้ซึ่งมีอยูเพียง 4 มาตราเทานั้น และ 4 มาตราดังกลาวก็
ไม ได ให ความหมายของคํ าว าค า อุป การะเลี้ยงดูไวเลย โดยมาตราแรกบัญญัติถึงเรื่องการเรียกคา
อุปการะเลี้ยงดูและดุลพินิจของศาลในการให มาตราที่สองเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาอุปการะเลี้ยง
ดู มาตราตอไปเปนเรื่องวิธีการชําระคาอุปการะเลี้ยงดูและมาตราสุดทายเปนเรื่องลักษณะเฉพาะของ
คาอุปการะเลี้ยงดู แตอยางไรก็ตามในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูนี้ไดถูกสอดแทรกเขาไปในทุกลักษณะ
ของกฎหมายครอบครัว ดังจะเห็นไดจากหนาที่การอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา ตามลักษณะ 1
และระหวางบิดามารดากับบุตรในลักษณะ 2 เปนตน เนื่องจากคาอุปการะเลี้ยงดูเปนคาใชจาย
เกี่ ย วกั บ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ การดํ า รงชี พ ไม ว า จะเป น อาหาร หรื อ ที่ พั ก อาศั ย
ความสําคัญที่กฎหมายใหทําการอุปการะเลี้ยงดูอยูในระดับที่วา หากบุคคลใดมีหนาที่แลวไมปฏิบัติ
อีกฝายสามารถอางเหตุแหงการอุปการระเลี้ยงดูมาฟองศาลเพื่อใหศาลสั่งยกเลิกความสัมพันธของ
บุคคลคนนั้นในสถานะที่เปนอยูได เชน ฟองหยา ฟองเลิกรับบุตรบุญธรรม หรือ ฟองใหถอนอํานาจ
ปกครอง เปนตน
สถานะความสัมพันธในทางกฎหมายของบุคคลที่กฎหมายกําหนดหนาที่ ที่ตองอุปการะเลี้ยง
ดูระหวางกัน มีดังนี้ ประการที่ 1 สถานะของสามีและภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวย
กฎหมาย ประการที่ 2 สถานะของบิดามารดาและบุตร ประการที่ 3 สถานะของผูรับบุตรบุญธรรม
และบุตรบุญธรรม และประการที่ 4 ผูปกครองตอผูอยูในปกครอง ลักษณะพิเศษของคาอุปการะเลี้ยง
ดูนี้ เปนเรื่องที่แทรกอยูในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 โดยในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูนี้เปนหนาที่
ที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลบางสถานะเทานั้น บุคคลอื่นที่ไมอยูในฐานะดังที่ไดกลาวมาขางตนยอมไม
มีหนาที่ตองเลี้ยงดูกัน ซึ่งโดยหลักแลวจะเปนหนาที่ ที่ทั้งสองฝายตองอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
ขึ้นอยูกับวาฝายใดมีรายไดและอีกฝายมีความขัดสนมากนอยเพียงใด
การอุปการะเลี้ยงดูกันนี้จะถูกกําหนดใหเปนหนาที่เฉพาะ บุคคลที่กฎหมายกําหนดสถานะ
ในทางกฎหมายไวเทานั้น หากบุคคลใดที่ไมไดอยูในสถานะที่กฎหมายกําหนดไวทั้ง 4 สถานะ ตามที่
ไดกลาวมาขางตน บุคคลผูนั้นก็ไมจําตองอยูในหนาที่ ที่ตองอุปการะเลี้ยงดูกันบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
ตัวอยางเชน ชายและหญิงที่อยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ คูรัก
เพศเดียวกันที่อยูดวยกันแตไมสามารถจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมายได เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นบุคคลที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนจึงไมมีสถานะในทาง
กฎหมายที่จะตองมีหนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน โดยเฉพาะคูรักเพศเดียวกัน แมบุคคลทั้ง
สองจะมีความรักและความหวงใยใหกันไมแตกตางจากความรักของคูรักตางเพศ แตกลุมคนเหลานี้
กลับไมไดรับการรับรองสถานะของพวกเขา ทําใหพวกเขากลายเปน กลุมคนที่อยูน อกสายตาของ
กฎหมาย ที่แมแตสถานะในทางกฎหมายยังไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศ
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เดียวกันเหลานี้ไมไดรับการคุมครองในเรื่องของการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากคูรักของตนเหมือน
อยางเชนคูรักตางเพศที่มีกฎหมายรับรองสถานะใหได
ตอมาจะกลาวถึงคาเลี้ยงชีพ จุดมุงหมายของการจายคาเลี้ยงชีพก็นาจะเปนไปในลักษณะ
เดียวกันกับคาอุปการะเลี้ยงดู คือเปนคาใชจายแกคูสมรสอีกฝายเพื่อการดํารงชีพประจําวัน โดยคา
เลี้ยงชีพจะมีความแตกตางจากคาอุปการะเลี้ยงดูอยูตรงที่ คาเลี้ ยงชีพนั้นจะจายใหเมื่อการสมรส
สิ้นสุดลงโดยการฟองหยา หรือเมื่อการสมรสตกเปนโมฆะหรือ โมฆียะ สวนคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะ
จายใหในระหวางที่ชายและหญิงยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันอยู
ตามที่ไดกลาวมาขางตนวา การเรียกคาเลี้ยงชีพนั้นจะเรียกไดก็ตอเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงแลว
เทานั้น ดังนั้นตราบใดที่การสมรสยังคงมีอยูตามกฎหมายแลว จะเรียกใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งจายคา
เลี้ยงชีพใหแกตนไมได นอกจากการจายคาเลี้ยงชีพจะมีขึ้นเมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยา หรือ
ศาลพิพากษาเพิกถอนดวยเหตุที่ทําใหการสมรสตกเปนโมฆียะแลว ยังมีการจายคาเลี้ยงชีพในกรณีที่
การสมรสถูกศาลพิพากษาใหเปนโมฆะอีกดวย ดังนั้นจึงสรุปไดวา เรื่องคาเลี้ยงชีพนั้น จะมีการเรียกใน
กรณีที่การสมรสสิ้นสุดลง 3 ประการ ดวยกันคือ ประการที่ 1 การหยาโดยคําพิพากษาของศาล
ประการที่ 2 การสมรสตกเปนโมฆะ ประการที่ 3 การที่ศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสที่ตกเปน
โมฆียะ และนอกจากเงื่อนไขทั้งสามประการดังที่ไดกลาวมาแลว การเรียกคาเลี้ยงชีพยังมีเงื่อนไขอีก
ประการหนึ่ง คือ ตองเปนเหตุที่ทําใหการสมรสสิ้นสุดลงนั้น มีผลกระทบตอรายได หรือกระทบตอ
ความเปนอยูของคูสมรสอีกฝาย โดยสงผลตอการงานที่เคยมีหรือเคยทําในระหวางการสมรส และเปน
เหตุที่ทําใหคูสมรสอีกฝายยากจนลง เพราะไมมีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทํา
อยู ร ะหว า งสมรส เหตุ นี้ เ มื่ อคู ส มรสมาทํา ใหส ภาพดังกลาวหมดสิ้น ไป กฎหมายจึงจํา เปน ตองมี
มาตรการในการดูแลและเยียวยาคูสมรสฝายที่ไดรับผลกระทบจากการสมรสที่สิ้นสุดลงนั้น ดวยการ
ไดรับคาเลี้ยงชีพจากคูสมรสอีกฝายที่มีฐานะทางการเงินที่ดีกวา อันเปนการปลอบขวัญคูหยาอีกฝายที่
ไมมีความผิด ทั้งยังเปนการลงโทษคูสมรสฝายที่ตองการอิสรภาพของตน โดยคูสมรสฝายนั้นจําตอง
จายคาเลี้ยงชีพ เพื่อเปนการตอบแทนแกคูสมรสอีกฝายที่ไดรับผลกระทบจากการสมรสที่สิ้นสุดลง
ดังนั้นจากที่ไดกลาวมาขางตน ก็จะสังเกตไดวา คาเลี้ยงชีพนั้นจะสามารถเรียกไดเฉพาะกรณี
กาที่การสมรสไดสิ้นสุดลง และการสมรสที่สิ้นสุดลงนั้นตองเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเทานั้น
คูสมรสจึงจะสามารถเรียกคาเลี้ยงชีพได และการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายนี้ ก็คือการสมรสที่ไดรับ
การรับรองสถานะในทางกฎหมายจากรัฐเทานั้น นั้นก็คือ การสมรสของคูรักตางเพศ ดังนั้นจึงสงผลให
การอยูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันที่สิ้นสุดลงจากการอยูรวมกันไมไดรับการคุมครองเหมือนคูรักตาง
เพศ แมในความเปนจริงแลว การใชชีวิตอยูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันก็มีลักษณะของการใชชีวิต
เชนเดียวกับคูรักตางเพศ แตกฎหมายกลับคุมครองเฉพาะคูรักตางเพศที่การสมรสสิ้นสุดลงเทานั้น
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เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะรัฐไมไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรัก
เพศเดียวกันนั้นเอง
ท า ยที่ สุ ด นี้ ข อสรุ ป ประเด็ น ของการศึ ก ษาในหั ว ข อ นี้ ดั ง นี้ ตามที่ ไ ด เ คยกล า วไว แ ล ว ว า
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ โดยรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐถูกบัญญัติไวใน ลักษณะ 1 การสมรส และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ
ถูกนํามาใชใน ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร เฉพาะในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2สิทธิและหนาที่
ของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความปกครอง สวนในหมวด 4 บุตรบุญธรรม เปนเรื่องที่
กฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษโดยไมเกี่ยวพันกับรูปแบบการสมรสทั้งสองรูปแบบ อันเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม บุตรที่ไมใชบุตรที่ถือกําเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของผูรับบุตรบุญธรรม
แตเปนบุตรที่กฎหมายกําหนดสถานะทางกฎหมายขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยกฎหมายอนุญาตใหบุคคล
ทั่วไป โดยไมจํากัดเพศ ที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดความสามารถในการจด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได ดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายฉบับนี้ถือไดวาเปนการจัดตั้ง
สถานะของบุตรโดยผลของกฎหมายเทานั้น
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐถูกบัญญัติไวใน ลักษณะ 1 การสมรส เพราะในลักษณะ
นี้มีรูปแบบของกฎหมายที่กําหนดเงื่อนไขของการการจดทะเบียนสมรส อันเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการสมรสในรูปแบบนี้คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของ
มนุษย แตเปนที่นาเสียดายที่ลักษณะ 1 นี้ใหการรับรองเฉพาะความรักของคูรักตางเพศเทานั้น ซึ่งไม
รวมถึงความรักของคูรักเพศเดียวกัน แมในความเปนจริงความรักระหวางมนุษยที่มีเพศตางกันหรือ
ความรักของมนุษยที่มีเพศเดียวกัน ก็ลวนแลวแตเปนความรักที่มนุษยสองคนมีใหกัน ความรักที่เกิด
ขึ้นมาจากหัวใจ อันเปนความรักที่บริสุทธิ์และกลั่นมาจากสวนลึกของความรูสึกของมนุษยอยางแทจริง
เชนเดียวกัน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติถูกนํามาใชใน ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
เฉพาะในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความ
ปกครอง ในลักษณะนี้จะกลาวถึงความเปนบิดามารดาและบุตร โดยเฉพาะความเปนบุตรที่ถือกําเนิด
ขึ้ น มาจากวิ ถีการสมรสแบบธรรมชาติ อัน เปน การรว มประเวณีร ะหวางชายและหญิงเทานั้น ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะนี้ เปนการนํารูปแบบการสมรส
ตามเงื่อนไขของธรรมชาติมาพัฒนาใหเปนกฎหมายลายลักษณอักษร เหตุที่ผูวิจัยมีความเห็นเปน
ประการนี้ก็เพราะ วัตถุประสงคของลักษณะนี้ไดมีการรับรองและคุมครองใหแกผูที่เปนบุตร ผูซึ่งเปน
หนอเนื้ อของบิ ดามารดาอัน เปนจุดมุงหมายสูงสุดของการสมรส นั้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุของ
มนุษย โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันกับรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นเอง
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร
หมวด 4 บุตรบุญธรรม ในหมวดนี้แมจะอยูในหมวดที่ 2 แตหมวดนี้ก็ไมไดนํารูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติมาปรับใชแตอยางใด รวมถึงไมไดนํารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐมาปรับ
ใชดวย ในหมวดนี้มีความพิเศษ เพราะเปนการจัดตั้งสถานะในทางกฎหมายใหแกบุคคล โดยบุคคลผู
นั้นจะมีสถานะเปนบุตรบุญธรรม สถานะที่ถูกสมมติขึ้นมาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย และทําใหเกิด
สถานะขึ้นมาสองสถานะคือ ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม โดยความสัมพันธระหวางบุตรบุญ
ธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมมีลักษณะที่คลายคลึงกันกับความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ใน
แงของความสถานะในทางศีลธรรมและฐานะความเคารพยําเกรงของบุคคลในทางทางสังคม แต
สถานะในทางกฎหมายนั้นบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมจะมีความคลายคลึงกันกับสถานะของ
ความเปนสามีภริยาในแงที่วา สถานะของทั้งสองประเภทนี้กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย นั้นก็คือ การ
จดทะเบียน ดังนั้นทั้งสองสถานะนี้จึงสามารถสิ้นสุดลงไดดวยการฟองศาลหรือการจดทะเบียนยกเลิก
สถานะของการเปนสามีภริยา หรือการเปนบุตรบุญธรรม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู
เปนการกําหนดหนาที่จากสถานะความสัมพันธในทางกฎหมายของบุคคล ที่กฎหมายกําหนดใหตอง
อุปการะเลี้ยงดูระหวางกัน โดยบุคคลที่มีสถานะตางๆ ดังตอไปนี้จะตองอุปการะเลี้ยงดูระหวางกัน คือ
สถานะของสามีและภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย สถานะของบิดามารดาและ
บุตร สถานะของผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม และ สถานะผูปกครองตอผูอยูในปกครอง โดย
ในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูนี้เปนหนาที่ ที่กฎหมายกําหนดใหบุคคลบางสถานะเทานั้น บุคคลอื่นที่
ไมอยูในฐานะดังที่ไดกลาวมาขางตนยอมไมมีหนาที่ตองเลี้ยงดูกันซึ่งโดยหลักแลวจะเปนหนาที่ ที่ทั้ง
สองฝายตองอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ขึ้นอยูกับวาฝายใดมีรายไดและอีกฝายมีความขัดสนมาก
นอยเพียงใด ในเรื่อง คาอุปการะเลี้ยงดูในลักษณะนี้ เปนเรื่องที่แทรกอยูในบทบัญญัติบางมาตราของ
ลักษณะ 1 การสมรส และลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ดวย
และจากที่ไดกลาวมาทั้งหมดในหัวขอนี้ โดยมีความพยายามในการสื่อความหมายใหเห็นวา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ถูกสรางขึ้นมาจากพื้นฐานของ
ความรั ก ของชายและหญิ ง ในรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติ เป น หลัก เพราะหาก
พิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวา มนุษยพยายามสรางความเขาใจขึ้นมาเองวา รูปแบบของความรัก
ที่แทจริงมีเพียงรูปแบบเดียว คือรูปแบบความรักของมนุษยที่มีเพศที่ตางกัน มนุษยพยายามบังคับ
ตนเองใหเขาใจความรักในแบบนี้ วาเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยจะเห็นไดจากการนิยามความหมายของความ
รักเพื่อเขาขางความรักของคนสวนใหญและมองขามความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเปนความรักของคน
สวนนอย จนสังคมมองวาความรักของคนสวนนอยนี้เปนความรักที่ไมปกติ และมองวาความรักใน
รูปแบบที่แตกตางกับตนนั้นเปนสิ่งที่แปลกและไมควรสนับสนุน
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ดังนั้นทายที่สุดจึงสงผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว ได
บัญญัติขึ้นมาจากความเขาใจของมนุษยที่ถือวาความรักของคนใหญ ที่เปนความรักในรูปแบบของกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศนั้นเปนสิ่งที่ถูกตองแลว สวนความรักในรูปแบบอื่นที่เปนของคนสวนนอย
นั้น ไม ควรมี กฎหมายรองรั บและไมควรสนับ สนุน เพราะฉะนั้น จึงเปน เหตุใหกฎหมายฉบับนี้ ได
ออกแบบมาเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบความรักของคนสวนใหญและที่คนสวนใหญยอมรับวาเปนสิ่ง
ที่ถูกตองและเหมาะสมเทานั้น โดยเปนการนํารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติที่คนสวน
ใหญรูจักและยอมรับมาพัฒนาใหกลายเปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ และพัฒนาจนกลาย
มาเปนกฎหมายที่ทุกคนในรัฐจะตองปฏิบัติตาม ประกอบกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกั นของคูรักชายและหญิ งของไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5 วาดว ย
ครอบครัวนั้น ไดบัญญัติขึ้นมาเพื่อเปนใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักชายและ
หญิงเทานั้น เพื่อคูรักที่ไดรับการรับรองสถานะการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ ทางกฎหมายในฐานะของคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส
ตามเงื่ อ นไขของรั ฐ แต กฎหมายฉบับ ดัง กลาวนี้ กลับ สรา งความไมเทาเทีย มให เกิดขึ้น กั บ คูรักที่ มี
พฤติกรรมความรักในรูปแบบอื่นๆ ที่สมควรจะไดรับการรับรองและคุมครองโดยรัฐดวย ซึ่งโดยหลัก
แลวรัฐควรรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ภายใต
กฎหมายเดียวกันดวยซึ่งก็คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันภายใตประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้ดวย เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ และตาม
วั ต ถุ ป ระสงค ข องรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ แต ห ากวิ เ คราะห โ ดยละเอี ย ดจะพบว า
โครงสรางของกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะที่เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อการสมรสของคูรักชายและ
หญิงที่มีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั่งเดิมของไทยตามรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปน
สัญลักษณของสรางสถาบันครอบครัวของไทยที่สืบทอดกันมาอยางยาวนานนับรอยป ซึ่งคูรักที่มีเพศ
สภาพชายและหญิงเปนองคประกอบที่สําคัญของประเพณีนี้เชนกัน ทําใหประเพณีแตงงานของไทย
เปนสัญลักษณของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ
และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย ทําใหประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่
มีเพศสภาพเปนชายและหญิงเทานั้น เพราะเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐไดอยางลงตัว

บทที่ 3
แนวคิด ทฤษฎี ที่นําไปสูแนวการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนทีม่ ีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ในสังคมยุคปจจุบันคนในสังคมมีความคิดเห็นในมุมมองของความรักที่แตกตางกัน โดยทุกคน
มีความเขาใจตรงกันวาความรักเปนสิ่งที่สวยงาม และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ
ทุกศาสนา อยางไมมีขอจํากัด และไมวาจะเปนความรักในรูปแบบชายรักหญิง ชายรักชาย หรือ หญิง
ที่รักหญิง ทุกรูปแบบลวนแลวแตเปนความรักที่ดูสวยงามดวยกันทั้งสิ้น แตถึงอยางไรก็ตามความรัก
บางรูปแบบกลับไมไดรับการรับรองและคุมครองดวยกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะความรัก
ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง เพียงเพราะสังคมมองกลุมคนเหลานั้นวา เปนผูที่มีความรักที่ไมเปน
ปกติ แลวอะไรคือความรักที่เปนปกติ อะไรเปนเกณฑในการกําหนดความรักของมนุษยวาสิ่งไหนเปน
ปกติ สิ่งไหนไมเปนปกติ
ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะกลาวถึง ความรัก และกฎหมาย วาทั้งสองคํานี้มีความสอดคลองกัน
อยางไร เหตุใด กฎหมายถึงตองเขามาเกี่ยวของกับบริบทในเรื่องของหัวใจของมนุษยในสังคม โดยคํา
วา ความรัก และกฎหมายนี้ มีความเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยางแยกไมออก โดยมีคําบางคํามาทํา
หนาที่เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงคําสองคํานี้ใหขาดจากกันไมได คํานั้นคือ คําวา เพศ คําวาเพศนี้มี
ความสัมพันธกับสองคํานี้อยางไร เหตุใดจึงเปนตัวกําหนดเงื่อนไขในการไดรับสิทธิตามกฎหมายอัน
เกิดจากความรักได โดยเฉพาะความรักในรูปแบบของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่สังคมมอง
วาเปนความรักที่เปนปกตินั้น ความรักในรูปแบบนี้มีสิทธิที่ไดรับความคุมครองทางกฎหมายจากการที่
เขาทั้งสองคนรักกัน กฎหมายรับรองความรักของเขาทั้งสองวาเปนสิ่งที่ถูกตองและถูกกฎหมาย แตกับ
มีกลุมคนอีกบางกลุมที่มีความรักเชนกันแตเปนความรักในรูปแบบของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดี ย วกั น อาทิ คู รั กชายรั กชายและคู รักหญิง รักหญิ งที่ถูก สังคมมองวา ไมป กติ จนในที่สุด ตองถู ก
กฎหมายตั้งขอกีดกัน และวางบทลงโทษ เหตุใดจึงเปนเชนนี้ไดมีความรักแลวผิดกฎหมายอยางนั้น
หรือ เหตุใดกฎหมายจึงไมรับรองความรักในรูปแบบที่พวกเขาทั้งสองเลือกที่จะเปน โดยบางครั้งก็
ไมไดรับการดูแลและคุมครองจากกฎหมายเลยทั้งๆ ที่บุคคลทั้งสองมีความรักเชนเดียวกับรูปแบบของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศในสังคม เพียงเพราะคนในสังคมตราหนาพวกเขาเหลานั้นวา เปน
พวกไมปกติ เหตุที่เปนเชนนี้เพราะคําเพียงคําเดียวที่มากําหนดและชี้ชะตาความรักของพวกเขา นั้นก็
คือคําวา เพศ ที่เปนเงื่อนไขสําคัญของการไดรับสิทธิจากกฎหมายอันเกิดจากความรักของคนสองคน
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จึงเปนคําถามวาเปนการกระทําที่ยุติธรรมแลวหรือ ที่ใชเพศมาเปนตัวกําหนดเงื่อนไขในการไดรับสิทธิ
ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความรัก มนุษยใชเพศมาตัดสินรูปแบบของความรักวาความรักรูปแบบใด
ถูกรูปแบบใดผิดเทานั้นหรือ
กอนเขาสูเนื้อหาขออธิบายระดับของความรักตั้งแตจุดเริ่มตนของการกอใหเกิดความรูสึกดีๆ
ที่เรียกวาความรักจนนําไปสูการเริ่มตนของการใชชีวิตคูรวมกัน รวมไปถึงระดับที่กฎหมายใหการ
รับรองสถานะของความรักในรูปแบบของกฎหมายครอบครัว ความรักเกิดขึ้นจากจุดเริ่มตน คือ ระดับ
ที่ 1 สนใจ แอบมอง ตอมารูจัก สนิทสนม เกิดความรูสึกดีๆ ระดับนี้ยังไมเรียกวาความรัก จากนั้นเขา
สูระดับที่ 2 กอเกิดเปนความรัก ความผูกพันและพัฒนาไปสู ระดับที่ 3 ความใคร ความหลง ความ
เสนหา ความอยากไดมาครอบครอง กาวเขามาสู ระดับที่ 4 การตกลงใชชีวิตคูรวมกัน และระดับ
สุดทายจะจบลงดวยการฝากชีวิตไวซึ่งกันและกัน โดยการสรางสถาบันครอบครัวและอยูกินรวมกัน
โดยความรักในทุกระดับที่กลาวมาขางตนเกิดขึ้นไดกับทั้งชายหรือหญิงรวมทั้งความรักในทุกรูปแบบ
ไมวาจะเปนความรักแบบชายรักหญิง ชายรักชาย หญิงรักหญิง อยางไมมีขอจํากัด แตพัฒนาการของ
ความรักทั้ง 5 ระดับนี้มีเพียงระดับสุดทายเทานั้นที่มีการรับรองสถานะทางกฎหมาย และรับรอง
สถานะทางกฎหมายในการใชชีวิตคูรวมกันใหเฉพาะความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้น 280 จึง
เปนคําถามวา แลวทําไมความรักในรูปแบบชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง เหตุใดจึงไมไดรับการรับรอง
สถานะเชนเดียวกับคูรักชายหญิง ทั้งๆ ที่ความรักของพวกเขามีจุดเริ่มตนมาจากระดับเดียวกัน การที่
รัฐ ออกกฎหมายรั บ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน ในรูป แบบของการจดทะเบี ย นสมรส รัฐ มี
แนวทางในการพิจารณาอยางไร เหตุใดรัฐจึงใชเงื่อนไขเรื่องเพศมาใชเปนเกณฑในการตอรอง จริงอยู
ที่การแสดงความคิดเห็นดานความรักของคนสังคมในชวงหลายศตวรรษที่ผานมาไดรับอิทธิพลดาน
ความคิดภายใตวิธีคิดที่วาความรักที่แทจริงตองเปนความรักที่ถูกทํานองครองธรรม และจะตองอยูใน
รูปแบบของคูเพศตรงขามเทานั้น แตในสังคมยุคปจจุบันกลับมิไดเปนเชนนั้นเลย เพศสภาพของ
บุคคลอันเปนองคประกอบที่มนุษยนํามาจัดไววาเปนสาระสําคัญของการใหคํานิยามของความรัก โดย
มนุษยไดใหความสําคัญกับการสรางองคประกอบของความรักที่สมบูรณแบบที่ตองมาจากเพศสรีระ
ตามกําเนิดของตนและตองเปนเพศตรงขามกับเพศสรีระของตน ซึ่งก็หมายความวา มีเพียงความรัก
ของเพศชายกับเพศหญิงเทานั้นที่ถูกตองตามความเขาใจของมนุษยโดยทั่วไป และทําใหสังคมยอมรับ
เฉพาะความรักในรูปแบบดังกลาวมานั้นวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ทําใหความรักในลักษณะที่แตกตางออกไป
280
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวไมไดรับการยอมรับในระดับเดียวกันกับบุคคลที่มีเพศวิถีในลักษณะที่เปน
ความรักของชายกับหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ดังที่ได
กลาวมาขางตน สิ่งเหลานั้นอาจเปนเพราะ การมีเพศวิถีในลักษณะที่สังคมมองวาไมถูกตอง281
ดังนั้นในบทนี้จะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาแนวคิดวาทําไมมนุษยจึงมีความคิดเชนนั้น
และอะไรเปนสาเหตุของความเชื่อที่วา ความรักอันบริสุทธิ์จะเปนความรักของชายกับหญิงเทานั้น
ประกอบกับมนุษยอางทฤษฎีใดในการกําหนดนิยามความหมายของความรักที่ถูกตอง รวมทั้งนิยาม
ของคําวาครอบครัว วาจะมีเพีย งแค รูป แบบความรักของชายรักหญิงเทานั้นหรือ แลวความรักใน
รูปแบบชายรักชายหรือหญิงรักหญิง เหตุใดจึงไมอยูในนิยามของคําวาครอบครัว หรือเปนเพราะความ
รักในรูปแบบชายรักชายและหญิงรักหญิงนั้น ไมสามารถใหกําเนิดบุตรได ถาเปนเหตุผลนี้แลวถาความ
รักในรูปแบบของชายรักหญิงถาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถใหกําเนิดบุตรไดเพราะตนเปนหมัน คูรักคู
นั้นก็ไมสามารถมีบุตรไดเชนกัน แลวทําไมสังคมจึงยอมรับวาคูรักตางเพศที่ไมมีบุตรเปนครอบครัว แต
เหตุใดมนุษยกลับไมยอมรับคูรักเพศเดียวกัน ใหมีสถานะความเปนครอบครัวทั้งที่มีบุตรไมไดเชนกัน
กลาวคือ มนุษยใชทฤษฎีใดที่นํามาเปนเกณฑในการตัดสินความรักของผูอื่น แลวนําความคิดนั้นไป
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศเหลานั้นวาถูกตองตามกฎหมาย
รวมทั้งศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีที่มนุษยนํามา ปฏิเสธความรักของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในสังคมวาเปนสิ่งที่ไมถูกตอง และไมใหการยอมรับในการดําเนินชีวิตในสังคมรวมถึงการไม
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันใหถูกตองตามกฎหมาย จนนํามาสูความ
ขัดแยงในทางความคิดของคนในสังคมวา เหตุใดคูรักที่แสดงออกซึ่งความรักแบบรักเพศเดียวกัน ไมได
รับการรับรองสถานะในทางกฎหมายเหมือนเชนคูรักตางเพศ ทั้งๆ ที่เขาเหลานั้นก็เปนมนุษยเชนกัน
จนนํามาซึ่งแนวทางในการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิใหเกิดความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย โดยในบทนี้
ก็จะไดศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใชในการอางสิทธิในการตอสู
และเรียกรองเพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย จนเปนเหตุผลใหรัฐบาลของประเทศตางๆ
ออกกฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันขึ้นใน
รูปแบบของกฎหมายมากมาย โดยรัฐบาลของประเทศเหลานั้นไดอางทฤษฎีใดในการตรากฎหมาย
ดังกลาว
ดังนั้น ในบทนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาของแนวคิด และ
ทฤษฎี ที่ไมยอมรับความรักและการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคม
จนนํ า ไปสู แ นวทางในการเรี ย กร อ งเพื่ อ ให เ กิด การยอมรั บ ของสั งคมในยุ คต อ ๆ มา ประกอบกั บ
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การศึกษาทฤษฎีที่ใหการยอมรับในทางกฎหมายแกกลุมคนเหลานี้ วาทฤษฎีเหลานั้นตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเทาเทียมกันในสังคมจริงหรือไมอยางไร โดยจะศึกษาทั้งในประวัติความเปนมาของแนวคิด
ทั้งของไทยและตางประเทศ ดังตอไปนี้

3.1 แนวคิดในการไมรับรองและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ในประเด็นของการศึกษาหัวขอนี้จะศึกษาใหเห็นถึงภาพรวมของสภาพสังคมมนุษยโดยทั่วไป
ที่แสดงออกถึงการไมยอมรับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยชี้ใหเห็นวาสังคมตอตานและ
ไมย อมรั บ กลุ มคนประเภทนี้ อยา งไรและเหตุ ผ ลอะไรที่ สั งคมปฏิ เสธความรั กในแบบของกลุ มคน
เหลานั้น โดยการศึกษาประกอบในเชิงมานุษยวิทยาเพื่อใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของมนุษยที่ไมให
การยอมรับ ในการรั บรองสถานะในทางกฎหมายและการจัดตั้งสถาบันครอบครัวของกลุมบุคคล
เหลานี้ รวมทั้งศึกษาถึงความเขาใจถึงวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นของมนุษย ที่มีแนวคิดที่ปฏิเสธ
รูปแบบความรักที่แตกตางจากที่สังคมใหการยอมรับ โดยศึกษาใหเห็นถึงความเขาใจของวัฒนธรรม
ของมนุษยในสังคม ที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตอเพศวิถีของมนุษยในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนรูปแบบ
ของคูรักตางเพศ และรูปแบบของคูรักเพศเดียวกัน โดยศึกษาถึงพฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกทางเพศ
มานั้นวามีที่มาจากอะไร สิ่งที่เปนแรงผลักดันทําใหมนุษยมีความรักและความผูกพันซึ่งกันและกัน ที่
จะนําไปสูการความตองการในการใชชีวิตคูรวมกัน และเหตุผลที่กฎหมายจะตองใหการยอมรับและ
รับรองสถานะในการตั้งสถาบันครอบครัว
รวมทั้งการศึกษาแนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และความเชื่อของมนุษยในสังคม
นั้นๆ ที่สงผลตอความคิดความอานของมนุษยในการไมยอมรับ ตอตาน ดูหมิ่น เกลียดชัง ดังเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา เพราะวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น และความเชื่อของมนุษยในสังคมนั้นๆ
ถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดสภาพจิตใจของมนุษยวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดในทุกยุคทุกสมัย 282 นําไปสู
แนวคิดของการออกกฎหมายตอตานและลงโทษกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ไมวาจะเปน
แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ ตลอดจนแนวคิดตางๆ ที่นําไปสูการ
ยอมรับกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 283 โดยแนวคิดที่ใหการยอมรับนั้นมีที่มาอยางไร รวมถึง
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การพั ฒ นามาสู แ นวคิ ดที่ ว า รั กเพศเดีย วกั น ไม ผิดกฎหมายและกฎหมายเองก็ ไมไ ดหาม และไม มี
บทลงโทษ เพี ยงแต กฎหมายไม ยอมรั บเทานั้น หรือแม แตแนวคิดที่ยอมรับแบบสุดขั้ว ที่วารักเพศ
เดียวกันเปนสิ่งที่ถูกกฎหมาย กฎหมายใหการยอมรับ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตมีที่มาและแนวทางในการ
คิดที่แตกตางกัน และเปนวิวัฒนาการของการใหการยอมรับในการสรางสถาบันครอบครัวของกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 284
3.1.1 แนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
มนุษยทุกคนเกิดขึ้นมาในสังคมใด ยอมตองเรียนรูและเขาใจจากสังคมนั้นถึงสิ่งที่บรรพบุรุษได
มอบไว เ ป น มรดก สิ่ งที่ เ ป น พื้ น ฐานอัน ทรงคุณคาของความเปน มนุษย สิ่งนั้น คือ วัฒ นธรรม และ
ประเพณีทองถิ่น โดยทั้งสองสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากจินตนาการของมนุษยดวยกันทั้งสิ้น เพราะสองสิ่งนี้เกิด
ขึ้นมาจากพลังแหงความศรัทธาและความเชื่อรวมกันของคนในสังคมที่มีมาอยางยาวนาน รวมถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการเรียนรูของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และสรางขอกําหนดวาสิ่งใดถูก หรือสิ่งใด
ผิด และสังคมสอนใหเรียนรูถึงสิ่งเหลานั้น โดยการสรางเขาใจในรูปแบบของจารีตประเพณีที่สืบทอด
กั น มาอย า งยาวนานจากรุ น หนึ่ ง ไปสูอี กรุน หนึ่ง ดังนั้น วัฒ นธรรมและประเพณี ก็เปรีย บเสมือ น
จินตนาการรวมกันของมนุษยในสังคม ที่สืบทอดกันมาจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง และสิ่งเหลานั้น
จะตองเปนความเขาใจวาเปนสิ่งที่ดีงานและยอมรับรวมกันของมนุษยในสังคมนั้นๆ ดวย
จากการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมนี้ทําใหมนุษยพบเจอหรือไดสัมผัสกับสิ่งเลวรายดวยตนเอง
หรือมีผูอื่นบอกกลาวกันมาเปนทอดๆ สิ่งเหลานั้นอาจนํามาซึ่งความกลัว และไมกลาที่จะดําเนินชีวิต
อยูบนโลกในนี้เพียงลําพัง มนุษยจึงพยายามที่จะแสวงหาสิ่งที่ใชในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อทําให
มนุษยปราศจากจากความกลัวเหลานั้น ความเชื่อที่อาศัยความศรัทธาในสิ่งที่มนุษยมองไมเห็น จึง
กลายมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยเพื่อใหมนุษยหลุดพนจากความกลัว ความหวาดระแวง
บรรดาภยันตรายตางๆ ที่จะเขามาในชีวิต ดังนั้น ศาสนา และลัทธิตางๆ จึงกลายมาเปนวัฒนธรรม
และประเพณีที่ชี้นําแนวทางใหกับมนุษยทุกคนที่มีความเชื่อและพลังแหงศรัทธาในวัฒนธรรม และ
ประเพณีของทองถิ่นนั้นๆ วาถาเชื่อแลวปฏิบัติแลวจะเกิดความปลอดภัยไมวาภพนี้หรือภพหนา หรือมี
ชีวิตที่เปนนิรันดรไมมีภพหนาหรือภพตอๆ ไปอีก
โดยเฉพาะอย า งยิ่งวั ฒ นธรรม และประเพณีของทองถิ่น นั้นๆ จะเปน สิ่ง ที่ว างรากฐานใน
ความคิด ของมนุ ษย วา สิ่งใดถู กและสิ่งใดผิ ด สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา เชนเดีย วกับ การกําหนด
รูปแบบของการดําเนินวิถีทางเพศของมนุษยในสังคม ก็ลวนแลวแตเปนสิ่งที่วัฒนธรรมและประเพณี
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ทองถิ่นทําหนาที่เปนสิ่งที่คอยควบคุมและกําหนดถึงนิยามความหมายของการใชชีวิตคูของมนุษยวา
ควรที่จะเปนไปในรูปแบบใด โดยวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นจะสรางกรอบของความถูกตองโดย
ยึดหลักความเชื่อตามหลักการของธรรมชาติมาเปนองคประกอบที่สําคัญในการสอนใหมนุษยเรียนรู
และปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น ความเชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตองและจําตองปฏิบัติตามของการใชชีวิตคู
รวมกันอันเกิดจากความรัก จึงมีแนวคิดมาจากพื้นฐานของวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น ที่ทําให
มนุษยเชื่อมั่นและศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่นเหลานั้น
สงผลใหรูปแบบของทัศนคติของมนุษยถูกควบคุมโดยแนวทางวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น ซึ่ง
ทัศนคติเหลานั้นอาจมีผลในแงลบตอเพื่อนมนุษยดวยกันเองที่ถูกปฏิเสธเพียงเพราะไมไดดําเนินวิถีทาง
เพศตามหลักของวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น จึงทําใหกลุมคนเหลานั้นถูกสังคมพิพากษาโดยใช
บรรทัดฐานของวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น นั้นๆ มาเปนกลไกลในการตัดสิน
ดังนั้น ในสวนนี้จึงขอนําเสนอแนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อตางๆ ที่สําคัญ
ของโลกเหลานั้นวามีสวนในการเขามากําหนดการดําเนินเพศวิถีของมนุษยในรูปแบบตางๆ ไดอยางไร
และอะไรเปนปจจัยที่ทําใหวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อตางๆ เหลานั้นปฏิเสธความรักของ
มนุษยที่มีเพศวิถีในรูปแบบที่แตกตางจากที่วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ใหยอมรับ และจริง
หรือไมที่มนุษยอางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนเครื่องมือในการปฏิเสธความรักของเพื่อน
มนุษยดวยกันเอง
3.1.1.1 แนวคิดในเชิงวัฒนธรรม และประเพณี
มนุษยทั้งชายและหญิงทุกคนที่เกิดมา ยอมรูดีวาตนมีหนาที่ในการสืบทอดเผาพันธุ
ของตน เฉกเชนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ แตมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบของการดําเนินวิถีชีวิตที่มีระเบียบ
แบบแผนมากกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ บนโลก เพราะมนุษยรูจักการเลียนแบบวิธีการดําเนิน ชีวิต ที่
เปนไปตามสิ่งที่บรรพบุรุษของพวกเขาไดถือปฏิบัติมา และมนุษยรูจักสืบทอดวิธีการและพัฒนาวิถีชีวิต
ใหเปนไปตามแนวทางที่สังคมสวนใหญเขาใจและยอมรับ สิ่งเหลานั้นถูกเรียกวา วัฒนธรรม ซึ่งใน
ความเปนจริงแลว วัฒนธรรมก็คือจารีตประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอยางยาวนานอันเปนที่ยอมรับ
วาเปนสิ่งที่ถูกตองและดีงามของชนกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคมที่จารีตประเพณีเหลานั้นถือกําเนิดขึ้น
และมีการพัฒนามาเปนลําดับเพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ตองอาศัย
ลูกหลานในยุคตอๆ มาสืบทอดกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามความเชื่อของบรรพ
บุรุษของตนมาเปนทอดๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้จึงถูกนํามาเรียกวา ประเพณีนิยม เชนเดียวกับประเทศตางๆ
บนโลกใบนี้ที่ตางก็มีประเพณีเปนของตนเอง ซึ่งสิ่งเหลานั้นแสดงใหเห็นถึงความมีวัฒนธรรมที่มีมา
อยางยาวนาน ซึ่งแตละชนชาตินั้นก็ไดยึดถือมาจากความเชื่อและความศรัทธาของคนในชาติ ที่ใหการ
ยอมรับวาประเพณีตางๆ เหลานั้น เปน สิ่งที่ดีงาม และประพฤติป ฏิบัติสืบตอกัน มาชั่วลูกชั่วหลาน
ดังนั้นวัฒนธรรมและประเพณี จึงเปรียบไดกับจินตนาการรวมกันของมนุษยในสังคม ที่สืบทอดกันมา
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จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง และสิ่งเหลานั้นจะตองเปนความเขาใจวาเปนสิ่งที่ดีงามและยอมรับรวมกัน
ของมนุษยในสังคมนั้นๆ ดวย
ดั งเช น ประเพณี ที่ถื อว ามี ความเกี่ย วขอ งกั บ การสื บ ทอดเผา พัน ธุ ของมนุ ษยชาติ
อยางเชนประเพณีแตงงาน หรือ พิธีมงคลสมรส หรือบางที่เรียกวา พิธีวิวาหก็ยอมได ซึ่งพิธีดังกลาวมา
นี้ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมาอยางยาวนานตามความเชื่อของมนุษย และเปนประเพณีที่มีความ
เปนสากล ที่ไมวาจะเปนเชื้อชาติใดหรือชนกลุมในบนโลกใบนี้ก็ตองมีประเพณีแตงงานเปนของชาติ
พันธุของตนทั้งนั้น เพราะประเพณีนี้เปนประเพณีที่แสดงถึงจุดเริ่มตนของการสรางชีวิตครอบครัวของ
มนุษย ที่ตองอยูรวมกันเปนสังคมขนาดใหญ โดยประเพณีแตงงานที่ไดกลาวมานี้ถือวาเปนประเพณีที่
มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมของมนุษยที่สืบทอดกันมาอยางยาวนานหลายชั่วอายุคน โดยเฉพาะเปน
รูปแบบประเพณีที่มีพื้นฐานมาจากความรักของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายกับมนุษยที่มีเพศสรีระ
หญิง โดยที่บุคคลทั้งสองฝายไดตกลงปลงใจในการรวมเรียงเคียงหมอน หรือ การยินยอมเปนสามี
ภริยากันโดยชัดแจงผานประเพณีแตงงานนี้ โดยพิธีกรรมนี้ไมวาในจะเปนของชนชาติใด มักจะตองมี
การเชิญแขก ที่เปนทั้งญาติสนิทมิตรสหาย มารวมในงานพิธีนี้ดวย อันมีสาระสําคัญเพื่อที่จะประกาศ
ใหสาธารณชนไดรับรูถึงความเปนสามีภริยากันของชายและหญิงคูนี้ และเพื่อจะไดรูเห็นเปนพยานวา
บุคคลทั้งสองไดเปนสามีภริยากันถูกตองตามประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ
คํ า ว า งานแต งงาน ในภาษาไทยนั้ น ใชพูด กัน หมายความถึง การที่คู รักชายหญิ ง
ประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมของทองถิ่นของตน โดยในแตละภาคก็จะมีการเรียกขานพิธีกรรม
เหลานี้แตกตางกันออกไป อาทิ ทางภาคเหนือเรียกวา กินแขก ทางภาคอีสานเรียกวา กินดอง ภาค
กลางตอนบนเรียกวา กินสามถวย กลางตอนลางเรียกวา แตงงาน และทางภาคใตเรียกวา กินงาน
หรือ กินเนี้ยว โดยจะสังเกตวาในภาคกลางตอนลางเหตุใดจึงไมใชคําวา กิน ขึ้นตนของคําเหมือนอยาง
ที่ใชกันอยูในภาคอื่นๆ ขอสงสัยนี้ก็ไมสามารถชี้ชัดถึงที่มาและความหมายของคําได และที่นาสังเกต
อีกประการคือ คําวา แตงงาน มีที่มาอยางไร ในสวนนี้ก็ไมสามารถทราบได แตพอที่จะอนุมานจาก
รูปแบบของการผสมคําไดวา แตง แปลวา จัดใหงาม ทําใหดี งาน ก็คือ การที่ตองทํารวมกัน แตงงาน
ก็คือ การที่ตองทําเพื่อจัดใหงามหรือ ทําใหดี แปลความออกมาในลักษณะเชนนี้อาจจะถูกหรืออาจจะ
ผิดก็เปนได เพราะเมื่อแปลแลวก็ยังไมไดความหมายที่ชัดเจนวาเปนพิธีกรรมที่ทําใหหญิงและชายเปน
สามีภริยากัน หรืออาจหมายความถึงการตบแตงใหเปนเนื้อเปนตัวของงานบาวสาวก็อาจเปนได หรือ
ขอสันนิษฐานที่วาในภาษาจีนมีคําวา ติ้นหงัน หรือ ติ้งหงัน ซึ่งเปนคําที่ใชเรียกพิธีแตงงานของชาวจีน
โดยเสียงของคํานั้นมีความคลายคลึงกันมาก สิ่งนี้อาจเปนอีกขอสันนิษฐานหนึ่งที่อาจเปนไปได แตก็ไม
มีหลักฐานอื่นมาประกอบยืนยันใหชัดขึ้น ทางภาคใตเรียก การแตงงานอีกอยางหนึ่งวา งานเมีย และ
เรียกพิธีแตงงานวา ไหวเมีย แตเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเรียกเชนนี้ก็ไม มีหลักฐานปรากฎชัดแจง
เชนกัน
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ในอดีตนั้นคนไทยเรียกพิธีแตงงานวา วิวาหมงคล หรือ อาวาหมงคล แลวแตกรณี
ตอมาเปลี่ยนมาใชคําวา งานมงคลสมรส และพัฒนามาสูคําที่ใชกันในปจจุบัน โดยมีที่มาจากคําวา พิธี
อภิเษกสมรส ซึ่งใชเรียกสําหรับงานแตงงานเจานาย ที่จะประกอบพิธี อภิเษก คือ การหลั่งน้ําเพื่อ
สถาปนาใหเปนภริยาเจา สวนงานแตงงานของพระมหากษัตริยจะใชคําวา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมรส
โดยในอดีตนั้น เจานายเชื้อพระวงศจะทรงหาหมอมหามไดตามความพึงพอใจแตจะ
ไม มีพิธี แต ง งานหรื อสถาปนาใดๆ เกิดขึ้น แตตอมาในสมัย รัช กาลที่ 5 ไดมี การจัดพิธี แตงงานให
เจานายขึ้นเปน ครั้งแรก โดยเรีย กวา พิธีอภิเษกสมรส แลวสืบ เปน ราชประเพณีนี้ จนมาถึงในสมั ย
รัชกาลที่ 6 จึงทรงบัญญัติคําวา สมรส ขึ้นเพื่อใหสามัญชนไดใช แตทรงตัดคําวา อภิเษก ออกเสีย
เพราะเปนคําราชาศัพทที่ใชเฉพาะงานแตงงานของเจานายชั้นสูงเทานั้น และใหใสคําวา มงคล เขาไป
เพื่อเพิ่มความหมายที่ดีงามใหเกิดขึ้น ดังนั้นจึงกลายเปนที่มาของคําวา งานมงคลสมรส ที่ใชกันมามา
จวบจนปจจุบัน สวนคําวา วิวาหมงคล หรือ อาวาหมงคล ก็ไมปรากฎใหเห็นและไมนิยมใช ตอมาจึง
ไดเลิกใชไปในที่สุด
สว นคํ า เรี ย กขานพิธีแตงงานตามภูมิภ าคตางๆ ของไทยนั้น ก็แตกตางกัน ออกไป
ตามที่ไดกลาวมาแลว โดยเฉพาะความหมายของ งานแตงงานที่ ทางภาคเหนือและภาคอีสานใชวา
เอาผัวเอาเมีย พิธีแตงงานทางไทยใหญใชวา มังกะเหลาเอากั๋น มังกะเหลา คือ มังกลา หรือ มงคล
เอ ากั๋ น คือ เอากั น ซึ่งเป นคํ าซึ่ งถือวาไมสุภ าพสําหรับ ภาคกลาง แตเปน คําที่ใหความหมายที่ตรง
ตัวอยางชัดเจน รวมถึงคนไทยในทองถิ่นตางๆ ก็ไดใชคําวา เอากัน ซึ่งหมายความเปนผัวเมียกัน ถาจะ
พูดวามีเรือนแลว เขาจะใชคําวา เอาผัวหรือเอาเมียแลว ซึ่งมีเฉพาะภาคกลางตอนลางเทานั้น ที่นิยม
ใชคําวาแตงงาน และทําใหคําวา แตงงาน กลายเปนคํากลางที่ใหความหมายถึงการประกอบพิธีมงคล
สมรสของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้
ชาวกัมพูชาเรียกงานแตงงานวา เรียบการ แปลวา จัดการ หรือ จัดงาน (บาวสาว)
ไมทราบไดแนวาจะแปลคํานี้ไปจากคําวาแตงงานหรือคําวาแตงงานจะแปลมากจากคําวา เรียบการ
ทางมอญเรียกแตงงานวา เพรงโกน แปลวา แตงลูก นั้นเอง คําวา วิวาห และ อาวาห ซึ่งก็ใชกันเปนคํา
ที่มีความหมายเปนทางการนั้น โดยการจัดพิธีแตงงานนั้น เมื่อเจาสาวไปอยูบานเจาบาว ก็จะเรียกวา
วิวาหมงคล ถาตรงกันขาม คือเจาบาวไปอยูบานเจาสาว ก็เรียกวา อาวาหมงคล คําทั้งสองนี้ไมใชคําใน
ภาษาไทยมาแตเดิม แตเปนคํามาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ชาวอินเดียเรียกแตงงานวา วิวาห
สว นคํ า อาวาห เขาหมายถึ งพิ ธี ส งตัว เจาสาว หรือการตอนรับ เจาสาวในขณะที่ไปสูบานเจาบาว
ภายหลังเมื่อไดพิธีวิวาหแลว ประเพณีแตงงานของไทยในปจจุบันไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวา
เมื่อประกอบพิธีแตงงานแลว เจาสาวจะตองไปอยูบานฝายเจาบาว หรือเจาบาวจะตองไปอยูบานฝาย
เจาสาว โดยในเรื่องนี้ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและประเพณีของคนในทองถิ่นนั้นๆ
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สวนในวัฒนธรรมของคนไทยนั้น พิธีแตงงานที่จะตองมีการเชิญแขกมามากมายใน
งาน ดังนั้นจึงมีคําที่ใชเรียกแตกตางกันออกไปตามแตละทองถิ่น อาทิ ทางภาคเหนือเรียกวา กินแขก
ทางภาคอีสานเรียกวา กินดอง ภาคกลางตอนบนเรียกวา กินสามถวย กลางตอนลางเรียกวา แตงงาน
และทางภาคใตเรียกวา กินงาน หรือ กินเนี้ยว เหตุที่เรียกเชนนี้ก็เพราะพิธีแตงงานนั้นเปน งานที่ตองมี
การเชิญแขกมารวมในงานมากมายเพื่อจะไดรูเห็นเปนพยานรักวา คูบาวสาวทั้งสองไดเปนสามีภริยา
กั น อย า งถู กต องตามประเพณี ดั งเชน มี ขอความตอนหนึ่ งในบทสูขวัญ บ าวสาวในวัน ประกอบพิ ธี
แตงงานของภาคอีสานวา “เพื่อประกาศความเปนผัวเมีย ใหเจาโคตรตายายรูเห็นกันทั้งสองฝายกอน
จะไดเปนสักขีพยานรูเห็นวาทั้งสองไดเปนสามีภริยากันตามประเพณี” 285
พิธีแตงงานตามวัฒนธรรมของไทยนั้นจะเริ่มตนจาก การมีเฒาแกมาทาบทามสูขอ
เพื่อเปนการแจงใหผูใหญฝายหญิงไดรูและยินยอมในการยกบุตรสาวของตนใหแกฝายชาย ตอมาในวัน
งาน ก็เริ่มตนจากพิธีหมั้นที่จะมีการจัดเตรียมขั้นหมากหมั้น โดยจะใชคําวา ขันหมากและทองหมั้น
โดยสวนใหญแลวคนไทยจะนิยมหมั้นตอนเชาแลวมีพิธีแตงงานตอนสาย กินเลี้ยงฉลองมงคลสมรสใน
ตอนเย็น และสงตัวเจาสาวในตอนกลางคืน ก็เปนอันเสร็จพิธี โดยรูปแบบของพิธีนั้นโดยสวนใหญแลว
คนไทยจะใหความสําคัญกับการถือฤกษและวันเดือนที่จะจัดงาน เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปนความเชื่อที่มี
มาแตโบราณของคนไทย เพราะอาจมีผลตอชีวิตความเปนอยูของคูบาวสาวที่จะประกอบพิธีแตงงานก็
เปนได สิ่งที่มีความสําคัญอีกประการคือเมื่อแตงงานแลว ชายและหญิงอาจตองแยกออกจากบานและ
ครอบครั ว ของตนเอง อั น เป น การแสดงสัญ ลักษณของการสรางครอบครัว ใหมข องบุคคลทั้งสอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยจะสรางบานเพื่อใชเปนที่อยูอาศัยภายหลังจากที่ไดแตงงาน โดยเรียกวา
การปลูกเรือนหอ ทั้งนี้ก็เพราะตามประเพณีไทยแตเดิมมา การแตงงานตองมีการปลูกเรือนหอ เพื่อจะ
ไดประกอบพิธีแตงงาน และประกอบพิธีขึ้นเรือนใหมควบคูกันไป เมื่อเสร็จแลวก็จะใชเปนเรือนที่อยู
ของคูบาวสาวตอไป สวนลักษณะของพิธีแตงงานนั้น ในแตละทองถิ่นอาจมีการประกอบพิธีกรรมที่
แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เชน ภาคกลางจะมีพิธีรดน้ําสังข
เพื่อประสาทพรใหแกคูบาวสาว ภาคอีสาน ก็จะมีการผูกขอมือเพื่อเปนการรับขวัญและประสาทพร
ใหแกคูบาวสาว เปนตน
จากที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น ทํ า ให พ บว า ประเพณี แ ต ง งานนั้ น มี พื้ น ฐานมาจาก
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นนั้นๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพของพิธีกรรมที่แสดงใหเห็น
ถึงความเปนวัฒนธรรมของความเปนมนุษยในรูปแบบของการเชื่อมความสัมพัน ธในความรักของ
มนุ ษ ย ที่ มี เ พศสรี ร ะเป น ชายและมนุ ษ ยที่ มี เพศสรีร ะเป น หญิ ง เข า ดว ยกั น โดยผ านการประกอบ
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เสฐียรโกเศศ, แตงงาน (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2531), หนา
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พิ ธี กรรมตามความศรั ท ธาและวั ฒ นธรรมของคนในท อ งถิ่ น นั้ น ๆ เพื่ อเป น รากฐานของการสร า ง
ครอบครัวที่เกิดจากความผูกพันกันในฐานะเครือญาติที่ไดเกิดขึ้นตามมา และเปนสักขีพยานในการ
ประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงภาระหนาที่ของคูบาวสาวในพิธีแตงงานวาบุคคลทั้งสองมีฐานะเปน
สามีภริยากันโดยสมบูรณในทางพฤตินัย เพราะฉะนั้นจึงสงผลทําใหรูปแบบของประเพณีแตงงานนี้
เปนประเพณีที่เกิดขึ้นมาจากการขัดเกลาของสังคมจนไดรับการยอมรับวาเปนประเพณีที่ดีงามและ
สมควรที่จะไดรับการสืบทอดมาชั่วลูกชั่วหลานสืบไป ในกรณีของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่มีความ
ประสงคจะประกอบพิธีแตงงานตามวัฒนธรรมในทองถิ่นของตนก็อาจจะเปนไปไดยากที่จะกระทําได
ตามรูปแบบของประเพณีที่ไดกลาวมานี้ เนื่องจากเปนการยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขลักษณะทาง
กายภาพของเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญประเพณีแตงงานนี้ แตอยางไรก็ตามการประกอบพิธีแตงงาน
ใหแกคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันก็มีทางที่จะเกิดขึ้นได หากในอนาคตสังคมหรือกลุมคนสวนใหญที่อยู
ในสังคมนั้นๆ ไดใหการยอมรับในรูปแบบของความรักที่แตกตางกันออกไปจากความรักที่คนสวนใหญ
ไดเขาใจกันมาโดยตลอดวามีเพียงรูปแบบเดียวคือรักตางเพศ การประกอบพิธีแตงงานใหกับคูรักที่มี
เพศเดียวกันก็สามารถเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม เพราะหากพิจารณาใหดีแลวจะพบวาแทจริงแลว
วัตถุประสงคที่ของการประกอบพิธีแตงงานตามรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีนี้ ก็เพียงตองการ
ประการใหสาธารณชนใหไดรับรูและเปนพยานรักถึงสถานะทางพฤตินัยของความเปนคูรักของคนสอง
คนเทานั้น โดยไมมีเรื่องเงื่อนไขของคําวา เพศสรีระมาเกี่ยวของใดๆ เลยกับความสมบูรณของพิธีกรรม
เลย เพศสรีระชายและเพศสรีระหญิงของบุคคลที่เปนเงื่อนไขที่จะสามารถประกอบพิธีกรรมแตงงาน
ไดนั้น เปนเพียงสิ่งที่มนุษยไดสมมุติขึ้นมาเองเทานั้น ไมมีสวนที่จะทําใหพิธีกรรมเกิดความสมบูรณ
ขึ้นมาแตอยางใด เพราะความสมบูรณของประเพณีแตงงานนี้อยูที่การยอมรับของคนสวนใหญใน
สังคมเทานั้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การที่คูรักที่มีเพศเดียวกันจะสามารถประกอบพิธีแตงงานกันตาม
ประเพณี ของท องถิ่ นนั้ นๆ ไดห รือไมนั้น ขึ้น อยูกับ วา กลุมคนสวนใหญในสังคมนั้น ใหการยอมรับ
หรือไม
3.1.1.2 แนวคิดในความเชื่อของศาสนาคริสต
ในพระคริสตธรรมคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งที่อยูเหนือจิตใจของชาวคริสตมาเปน
เวลาอันยาวนาน ความเชื่อในพระคัมภีรเลมนี้ถือวาการสมสูกับเพศเดียวกันนั้นไมใชเรื่องสวนตัวที่ใคร
เป น คนทํา ใครคนนั้ น ก็ รั บผิ ดเท า นั้น แตถาเปน เรื่องที่เกิดขึ้น ในสังคมใด สังคมนั้น ตองรับ ผิดชอบ
รวมกัน 286 ในตํานานการสรางโลก หรือเยเนซิศ 287 การประพฤติตนในการมีเพศสัมพันธกับบุคคลเพศ
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บาทหลวงวิชา หิรัญญการ, กฎหมายศาสนาจักรโรมันคาทอลิก (นครปฐม: วิทยาลัย
แสงธรรม, 2551), หนา 30.
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เดียวกันเปนเหตุ ที่ทําใหพระเจาลงโทษมนุษยอยางรุนแรงถึงขนาด ทรงใหไฟบรรลัยกัลป เผาบานเผา
เมือง ใหว อดวาย ดั งจะเห็ นได จากในพระคัมภีร ซึ่งไดกลาวถึงการที่พระผูเปน เจาทรงบันดาลให
ไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญแผนดิน ประชากรในเมืองและบรรดาสรรพสิ่งตางๆ ในเมืองใหหมดสิ้น อยาง
พินาศยอยยับทั้งหมด เมืองนี้คือ เมืองซะโดม (Sodom) และอโมรา (Gromarrah)288 เหตุเพราะ
ชาวเมืองมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและประพฤติตัวในทางเพศวิถีแบบวิปริตผิดมนุษย ตามตํานาน
เลาวาพระผูเปนเจาไดสงทูตสวรรคโดยแปลงตัวมาพํานักอยูกับชายคนหนึ่งชื่อ Lot พอชาวเมืองทราบ
วามีแขกมาพํานักที่บานของ Lot ชาวเมืองก็บอกให Lot นําชายทั้งสองมาเพื่อพวกตนจะไดรวม
ประเวณีกับชายทั้งสอง 289 จากเหตุการณดังกลาวนี้ทําใหองคพระผูเปนเจาทรงพิโรธเปนอยางยิ่งจึง
ทรงบันดาลใหไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญแผนดิน ประชากรในเมืองและบรรดาสรรพสิ่งตางๆ ในเมืองให
หมดสิ้น อยางพินาศยอยยับทั้งหมด ภายหลังเมืองซะโดมไดถูกทําลายลงเพราะไฟบรรลัยกัลปตาม
พระประสงค ข องพระผู เ ป น เจ า เพราะความประพฤติ ที่ น อกรี ต ของคนในเมื อ งนี้ จึ ง เกิ ด คํ า ว า
“Sodomy” 290 ที่ใหความหมายถึง “anal intercourse” หมายถึง การรวมเพศกันทางทวารหนัก
การกระทําดังกลาวมาขางตนนี้เปนการกระทําที่ไมพอพระทัยของพระผูเปนเจา
บทบัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร เลวีติ บทที่ 18 ขอที่ 22 ความวา “เจาอยาสมสู
กับผูชายใชตางผูหญิงเปนสิ่งพึงรังเกียจ” และในบทที่ 20 ยังไดกําหนดโทษผูนั้นถึงแกชีวิตดังนี้ “ชาย
ใดสมสูกับผูชายเชนเดียวกับการกระทําอยางผูหญิง ทั้งสองไดกระทําในสิ่งพึงรังเกียจเขาทั้งสองจะถูก
ประหารและนําเลือดของเขาไปราดบนรางนั้น” 291
ในกลางศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดยอมรับคริสตศาสนาเปนศาสนาของ
รั ฐ และเป น ผู ส นั บ สนุ น การเผยแพรศาสนาเองดว ย การยอมรั บ ศาสนาคริ ส ตเปน ศาสนาประจํ า
จักรวรรดิ์นี้เปนการสืบทอดความคิดที่ถือวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเรื่องเสื่อมเสียและถือวาเปน
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สําราญ วงศเสงี่ยม, พิธีกรรมเบื้องตน (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม, 2529), หนา 61.
“Bring them out to us that we may know them” คําวา ”Know” หมายความ
ถึง การรวมประเวณี; ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, สิทธิและเสรีภาพของรักรวมเพศชายตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ:วิเคราะหจากปญหาของสังคมไทย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 38.
290
แปลวา คําที่แสดงความหมายถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ซึ่งในทางศาสนา
คริสตจะใชเรียกกลุมคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกดานความรักที่มีความแตกตาง; วิฑูรย อึ่งประพันธุ,
“การพิสูจนเพศ (Sex & Identification),” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4, 2
(กันยายน 2515): 126-144.
291
พระคริสตธรรมคัมภีร, เรื่องเดิม, หนา 178.
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ความผิดอาญารายแรงผูประพฤติตองถูกลงโทษดวยการเผาไฟทั้งเปน ตอมาพระเจาวาเลนติเนียทรง
ประกาศเกี่ยวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันวา “เราจะไมยอมใหกรุงโรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปนแมบทแหง
คุณธรรมความดีของมนุษยทั้งมวล ตองถูกทําลายดวยบาปแหงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอีกสืบไป” 292
และในพระคัมภีรไบเบิล ในพันธสัญญาใหม ไดมีบางชวงบางตอนที่อาจารยเปาโล อัครสาวกของพระ
เยซูคริสต เขียนจดหมายถึงคริสตศาสนิกชนในกรุงโรม ทานเห็นวา การรวมเพศกับคนเพศเดียวกัน
เปนการละตัวใหถูกตองตามธรรมชาติมีใจกําเริบดวยราคะตัณหาอันผาวรอนแกกันและกัน ผูชายกับ
ผูชายดวยกันกระทําการชั่วนาละอาย บุคคลนั้นจึงตองรับผลกรรมอันสมควรแกความผิดบาปของ
ตน 293
ในปรัชญากรีกหรือพวกคริสเตียนโรมันคาธอลิคไดกําหนดสิทธิหนาที่และความรับ
ผิดของบุคคลโดยใหสอดคลองกับธรรมชาติสิ่งใดที่ขัดธรรมชาติถือวาไมมีความเปนธรรม ซึ่งกรีก
เรียกวา “Dike” ตอมาภายหลังเรียกวา “The Concept of Unfairness” หรือ “Injustice” หรือ
บางกรณีที่จะถือวาผิดศีลธรรม ปรัชญาคริสตศาสนานั้นถือวาการรวมเพศระหวางคนเพศเดียวกันเปน
การขัดธรรมชาติ ซึ่งเปนการผิดศีลธรรมขั้นรายแรง เพราะฉะนั้นคนที่มีอวัยวะเพศชายแตชอบใหผูอื่น
รวมเพศทางชองขับถายหนัก จะมาอางสภาพทางจิตใจ วาตนเปนหญิงยอมไมไดเลย 294 ในสมัยกรีก
โบราณ อริสโตเติล ขณะสอนวิชา Metaphysics 295 อธิบายวา คนที่มีอวัยวะเพศชาย สองคนรวมเพศ
กันยอมเปนการผิดศีลธรรมและมีโทษทางอาญา จะเห็นไดวา อริสโตเติล พิเคราะหเพศโดยดูที่อวัยวะ
เพศเปนสําคัญ ถาคนที่มีอวัยวะเพศชายสองคนมารวมเพศกันทางทวารหนักยอมถือวาเปนโทษทาง
อาญาโดยไมวิเคราะหถึงสภาพจิตใจ หรือ Psychology ของคนทั้งสองคนเลย และคนทั้งสองคนจะมา
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พิชัย รัตนประทีป, “เลสเบี้ยนในสมัยคลาสิค,” ใน เลสเบี้ยน-กามวิตถารของสตรี
(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2518), หนา 47 อางถึงใน ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 37.
293
พระคริสตธรรมคัมภีร, เรื่องเดิม, หนา 489.
294
รองพล เจริญพันธ, “ปญหากฎหมายครอบครัวและกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการผาตัด
แปลงเพศในประเทศที่ใชคอมมอนลอว,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 10, 3
(กันยายน 2525): 414.
295
วิชาที่วาดวยการคิดดวยเหตุผลหรือการแกปญหาโดยใชความคิดที่เลื่อนลอย คํานี้เปนคํา
ที่ตรงกันขามกับคําวา “Positivism” แปลวา สิ่งที่เปนกิฐานสัมผัสไดดวยประสาททั้ง 5; ยุทธนา
สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 37.
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อางวาคนหนึ่งมีจิตใจที่เปนหญิงไมได 296 ในศตวรรษที่ 12 ทฤษฎีของอริสโตเติล ไดถูกนํามาประยุกต
กับวิชาเทววิทยา ของคริสตศาสนา โดยนักบวชรูปหนึ่งชื่อ St.Thomas Aquinas และทฤษฎีของเขา
นี้ป รากฎในหนั งสื อชื่อว า “Theologiga” ในหนังสือเลมนี้อธิบ ายวา “ธรรมชาติของสิ่งใด คือ
สาระสําคัญของสิ่งนั้น ซึ่งมีวัตถุประสงคในตัวของมันเอง”297 เพราะฉะนั้นถาจะดูธรรมชาติของคนเรา
ตองดูที่วัตถุประสงค อยางอวัยวะเพศชายนั้นมีไวเพื่อวัตถุประสงคในการสืบพันธุดวยการรวมเพศกับ
หญิง ดังนั้นการไปรวมเพศกับบุคคลเพศเดียวกันจึงถือวาขัดตอธรรมชาติ
ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตนจะพบวา ศาสนาคริสตมีความเชื่อวาพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันเปนบาป และยังพบอีกวา การกระทําใดๆ ที่ตรงขามกับสิ่งที่ธรรมชาติสั่ง การกระทําเหลานั้น
ก็จะเปนการขัดตอพระประสงคของพระเจา เพราะตามหลักคําสอนของศาสนาคริสต ภารกิจที่ “ประ
จักชัด” ของการสมรสตามแนวคิดของศาสนา และวัตถุประสงคของการสมรสในความหมายของ
ศาสนาคือ ใหกําเนิดบุตรเพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษย ดังนั้น จึงถือวาพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน
เปนสิ่งที่ขัดกับระเบียบของธรรมชาติ และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในความหมาย
ของศาสนาได
ตามปรัชญาของศาสนานั้นถือวาคนเปนหญิงหรือชายใหดูตอนถือกําเนิด ตอจากนั้น
ธรรมชาติจะไมเปลี่ยนและที่จริงก็เปลี่ยนแปลงมิได จิตใจของคนนั้นจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม แต
ธรรมชาติจะไมเปลี่ยนและในความเปนจริงก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเด็ดขาด ผลของการ
ประพฤติผิดธรรมชาตินี้ในยุโรปถือวา เปนโทษรายแรงถึงตาย โดยมีแนวคิดวาตามหลักดังกลาววาไมมี
ความแตกตางระหวางมาตรฐานศีลธรรมทางสังคมกับกฎหมายอาญา มาตรฐานศีลธรรมทางสังคมจึง
ควรปรากฎอยูในกฎหมายอาญาที่มีที่มาสวนใหญมาจากคัมภีรไบเบิล กฎหมายอาญาจึงควรแสดงให
เห็นถึงมาตรฐานของพระประสงคของพระเจา เชนเดียวกับที่ปรากฎเปนขอบัญญัติอยูในคัมภีรไบเบิล
ซึ่งกลาวประณามพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน 298 ในสมัยของพระเจาเอ็ดเวอรดที่ 1 ของอังกฤษ
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Lisa M. Diamond, “Female Bisexuality from Adolescence to Adulthood:
Result from a 10-year Longitudinal Study,” Developmental Psychology 44, 1 (2008):
5-14.
297
Genders and Sexualities in Modern Thailand, Peter A. Jackson and
Nerrida Cook, eds. (Chiang Mai: Silkworm Book, 1999), p. 34.
298
กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร 13, 2 (มิถุนายน 2526): 86.
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นักกฎหมายผูหนึ่งในสมัยนั้นเขียนบรรยายไวในหนังสือชื่อ “Fleta” วา Sodomists 299 ในยุโรปถูกฝง
ทั้งเปน ในอังกฤษนั้นแตเดิมศาลทางศาสนา 300 มีอํานาจลงโทษ Sodomists ถึงตาย แตศาลคอม
มอนลอวก็ไมลงโทษคนเหลานั้น ครั้นถึงป ค.ศ.1533 ในสมัยของพระเจาเฮนรี่ที่ 8 ไดมีการตรา
พระราชบั ญ ญั ติกํา หนดให มีการลงโทษประหารชีวิตแกบุค คลที่กระทําผิดธรรมชาติดัง กลาว แต
กฎหมายนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อป ค.ศ.1861 โดยกฎหมายที่มีชื่อวา The Offence Against the Person
Act, 1861 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมในป ค.ศ.1885301 และในสมัยของพระราชินีนาถอลิซาเบถที่ 1 มีบันทึก
ไววามี Sodomists ไมต่ํากวา 72,000 คนถูกประหารชีวิตตามกฎหมายนี้ รวมทั้งมี Sodomists ชื่อ
ดังหลายคน เชน Oscar Wilde ซึ่งกระทําความผิดฐานนี้กับลูกชายของ Marquis of Queensberry
เจาของกติกามวยสากล ก็ถูกลงโทษตามกฎหมายนี้ ตอมาโทษประหารตามกฎหมายนี้ไดถูกยกเลิก
เมื่อป ค.ศ.1885 แตยังถือวาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันเปนความผิดอยู 302
เหตุผลของการหามมิใหบุคคลประพฤติผิดธรรมชาติเชนนี้ มี 2 ประการ คือ303
1. เปนการทําลายจิตใจของคนในสังคมและเปนการผิดศีลธรรมอยางรายแรง
2. เปนการคุมครองบุคคลจากการกระทําผิดธรรมชาติและผิดบาปของตนเอง
ในปรัชญาของคริสตศาสนาเรียกวา “Paternalism” หรือ “บิดาธรรม” ปรัชญาทาง
คริสตศาสนาเห็นวา ผูเยาวผูที่ขาดประสบการณหรือคนไรสติปญญายอมสนุกสนานและงมงายไปกับ
ความสุขที่ผิดธรรมชาติ 304 ในวิชานิติปรัชญานั้นเชื่อวา “ความสุข” ที่เกิดจากปฏิกิริยากามกิจที่วิปริต
ถือเปนความเจ็บปวยอยางหนึ่ง และมีนักจิตวิทยาจํานวนมากอางวา คนที่เปน Homosexual นี้ปวย
เปนโรคจิตบางอยางและอางวาไมมีประโยชนที่จะไปปองกันคนปวยไมใหปวยได 305
299

คําที่ใชเรียกกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน; ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม,

หนา 40.
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Eccleslastical Court; ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 40.
พิชัย รัตนประทีป, เรื่องเดิม, หนา 48 อางถึงใน ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา

กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การอภิปรายเรื่องเกย vs กฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 13, 2 (2526): 105.
303
บาทหลวงเพิ่มศักดิ์ เสรีรักษ, การแตงงานแบบคาทอลิก (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม,
2551), หนา 56.
304
บาทหลวงไพยง มนิราช, เรื่องเดิม, หนา 54.
305
กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การอภิปรายเรื่องเกย vs กฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 106.
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ประกอบกับ มีการแสดงความคิดเห็น ของฝายศาสนจักรดว ยเหตุผ ลอื่น ๆ ที่ถือวา
พฤติ กรรมของชายและหญิ งที่ มีการแสดงออกซึ่งการรักเพศเดีย วกัน นั้น เปน สิ่งที่ทําใหเกิ ดความ
เสียหายแกสังคมสวนรวม ไมวาจะเปนอุบัติการณของพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะเพิ่มมากขึ้น เอดส
และโรคติดตออื่นๆ ที่ติดตอทางเพศสัมพันธจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว พฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะเปน
แบบอยางใหเยาวชนเลียนแบบ เปนตน
จากแนวคิดของศาสนาคริสตที่มีตอกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังที่ได
กล าวมาข า งต น ไม ได มีอิทธิ พลของความเชื่อแตเฉพาะประเทศในแถบตะวัน ตกเทานั้น แตยังมี
อิทธิพลของความเชื่อของศาสนาคริสตตอประเทศไทยดวย ดังนี้ ในสมัยของรัชกาลที่ 5 มีการ
ประกาศใชพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 (พ.ศ.2441) กําหนดโทษผูขมขืน
กระทําชําเราหญิงอันมิใชภรรยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย นับไดวาพระราชกําหนด
ฉบับนี้ไดนําเอาแนวคิดความรับผิดฐาน Sodomy ของประเทศที่นับถือศาสนาคริสตมาบัญญัติเปน
กฎหมายวาดวยการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนครั้งแรก ในครั้งนั้นผูกระทําชําเราผิดธรรมดา
มนุ ษย ตอ งถู กลงโทษจํ า คุ ก สู ง สุ ด ถึง สิบ ป แต ตอ มาเมื่อ มีก ารประกาศใช ป ระมวลกฎหมายอาญา
ร.ศ.127 ความผิดฐานนี้ไดรับการลดหยอนใหมีโทษต่ําลงเหลือเพียงโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป
เทานั้น อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดาถูกเรียกเสีย
ใหมวา “ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย” ดังที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา
ร.ศ.127 มาตรา 242 ความวา “ผูใดกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยดวยการชําเราก็ดี หญิงก็ดีหรือทํา
ชําเราดวยสัตวเดรัจฉานก็ดี ทานวามีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึงสามป
และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาทดวยโสดหนึ่ง” ความผิดฐานนี้เปนแนวคิดแบบใหม
ของวัฒนธรรมไทย ทําใหนักกฎหมายในสมัยนั้นตองพยายามอธิบายถึงหลักการและเหตุผลอันเปน
มูลเหตุของความผิดฐานนี้วาเหตุที่ผูกระทําตองรับผิดก็เพราะการกระทําความผิดดังกลาวเปนการ
กระทําที่ผิดธรรมชาติ และถวงความเจริญของบานเมือง 306 แตหลังจากที่ไดมีการประกาศใชประมวล
กฎหมายอาญา เมื่อป พ.ศ.2499 การกระทําดังกลาวก็ไมมีการบัญญัติไววาเปนการกระทําที่เปน
ความผิดอีกตอไป โดยใหเหตุผลวา ที่ไมไดบัญญัติใหมีโทษแลวเนื่องจากไมมีคดีเกิดขึ้นในลักษณะ
เชนนี้ และไมควรนํามาบัญญัติไวโดยชัดแจง เพราะความผิดในลักษณะเชนนี้เปนที่นาอับอายตอนานา
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อารยประเทศ คล ายกั บ วา ประเทศไทยมีการกระทําเชน นี้มาก จึงตองบัญญัติกฎหมายหามไว 307
ดังนั้นการกระทําเชนนี้จึงไมมีความผิดอีกตอไป
ส ว นประเด็ น ในการพิ จ ารณาที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ในทางนิ ติ ศ าสนา ว า การมี
พฤติ กรรมรั กเพศเดี ย วกั น สมควรจะบัญ ญัติ ใหเปน ความผิด ในทางอาญาหรือ ไมนั้น อยูที่ปญ หา
เกี่ยวกับมาตรฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคมนั้นประกอบกับทัศนคติในดานความเชื่อวา
เปนอยางไร และยอมรับการกระทําเชนนั้นไดหรือไม โดยเหตุที่คานิยมในประเด็นมีความแตกตางกัน
ดังนั้นในขณะที่บางชาติถือวาการมีพฤติกรรมที่เรียกวา “Sodomy” ตองมีโทษถึงตาย แตประเทศ
ไทยลงโทษไมเกินสิบป และประเทศไทยไดยกเลิกความผิดฐานนี้เมื่อป พ.ศ.2499 หรือ ค.ศ.1956 308
จากการศึกษาคนควาในทางศาสนาและความเชื่อของชาติตะวันตก จะพบวาแนวคิด
ที่วาการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนความผิดรายแรงมีกฎขอหาม และมีบทลงโทษนี้ มีเฉพาะ
การมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น โดยไมถือวาการมีเพศสัมพันธระหวางหญิงกับหญิงเปน
ความผิด 309 โดยตอมาไดวิเคราะหถึงเหตุผลดังกลาวไดวา สาเหตุประการแรกคือ ในอดีตประเทศ
ตางๆ ตองเผชิญกับการสูรบแยงชิงดินแดนระหวางกัน การจะสรางความเกรียงไกรในกองทัพเพื่อ
ปองกันประเทศจากขาศึกหรือสรางความนาเกรงขามของการที่จะเปนประเทศเจาอาณานิคม สิ่งที่
กล าวมานี้ ต อ งอาศั ย การทํ า สงคราม การต อสูแ ยงชิ งโดยใช กําลั ง และต องอาศั ย พละกํา ลั งและ
ความสามารถจากบรรดาชายฉกรรจ จํานวนไมนอยในการสรางอาณาจักรที่ยิ่งใหญ ดังนั้นหาก
ประชากรชายจํานวนหนึ่งกลับเปนผูที่มีรสนิยมรักใครในความเปนชายดวยกันเอง หรือดูออนแอ ไม
เข มแข็ง สิ่ งเหลา นี้ อาจทํา ใหรั ฐ ตองขาดกําลังพลที่จ ะสรางความมั่นคงและความเกรีย งไกรใหกับ
อาณาจักรที่ยิ่งใหญได จึงเปนไปไดที่รัฐตองสรางกุศโลบายขึ้น โดยอางวาการมีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันนั้นเปนบาปและเปนขอหามที่ปรากฎในพระคัมภีรไบเบิล โดยกําหนดโทษอยางสูงดวยการ
ประหารชีวิต สาเหตุประการที่สอง ในยุคนั้นชาวตะวันตกเชื่อวาเพศชายถือเปนเพศที่สําคัญกวาเพศ
หญิง ดังจะเห็นไดจากในพระคริสตธรรมคัมภีร บทปฐมกาล ที่กลาววา พระเจาทรงสรางโลก และทรง
สรางมนุษยขึ้นมาบนโลก โดยทรงสรางมนุษยเพศชายใหมีลักษณะตามพระฉายาของพระองคขึ้นมา
กอน จากนั้นพระองคจึงสรางมนุษยเพศหญิงตามมา โดยทรงสรางมนุษยเพศหญิงขึ้นจากกระดูกเชิง
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กรานของมนุษยเพศชาย 310 ดังนั้น จึงมีความเชื่อวามนุษยเพศชายเปนเพศที่มีสรีระคลายกับพระเจา
และสําคัญกวาเพศหญิง และเหตุผลดังกลาวนี้จึงเกิดความเชื่อวาผูชายไมควรนําสรีระรางกายของตน
ที่เปนดังตัวแทนของพระฉายาของพระเจา ไปทําสิ่งที่มัวหมองและนารังเกียจในสายพระเนตรของพระ
เจา ดังนั้นจึงเปนเหตุผลที่รัฐออกกฎหมายหามมนุษยผูชายมีความสัมพันธทางเพศกันเอง
3.1.1.3 แนวคิดในความเชื่อของศาสนาอิสลาม
ส ว นแนวคิ ดของศาสนาอิ ส ลามนั้ น การรักเพศเดีย วกัน ถือเปน สิ่ งตองห ามอยา ง
เคร งครั ด และในบางประเทศการกระทําดังกลาวถือเปน ความผิดรายแรง มีโ ทษถึงประหารชีวิต
แนวความคิดนี้มีขึ้นตั้งแตในสมัยอดีต และไดมีการยกเลิกในหลายๆ ประเทศ แตในบางประเทศยังคง
มีการลงโทษเชนนี้อยู เพราะศาสนาอิสลามเชื่อวาการรักเพศเดียวกัน และการสมสูกับมนุษยที่มีเพศ
เดียวกันเปนการกระทําที่ขัดตอพระบัญชาของพระเจา ที่พระองคทรงตองการใหมนุษยสมสูกันเพื่อผล
แหงการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพราะแนวคําสอนของศาสนาอิสลาม ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา
“พระเจาทรงบังเกิดมนุษยมาโดยมี 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง แตละเพศจะมีคุณลักษณะพิเศษ
อยางชัดเจน เปาหมายที่พระเจาทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงขึ้นมานี้ ก็เพื่อใหแตละเพศมีหนาที่
ตองปฏิบัติและจะตองมีความรับผิดชอบ อาทิ ผูชายมีหนาที่ปกปอง ดูแล รับผิดชอบผูหญิงในฐานะ
หัวหนาครอบครัวหรือผูปกครอง สวนผูหญิงมีหนาที่ดูแลบาน ดูแลลูกๆ เสริมสรางบรรยากาศในบาน
ใหมีความอบอุน และชวยเหลือสามีตามความสามารถ และเปาหมายอีกประการหนึ่งที่พระเจา ทรง
บังเกิดใหมนุษยมีทั้งเพศชายและเพศหญิงคือ เพื่อใหมนุษยมีการสืบเชื้อสายและเผาพันธุตอไป ทั้งนี้
โดยการใชการแตงงานโดยถูกตองตามหลักศาสนาบัญญัติเปนพื้นฐาน”311
จากแนวคํ า สอนที่ กลา วมาขา งตน ทํา ใหเ ห็น ว าวัต ถุป ระสงคข องการสมรสตาม
เงื่อนไขของศาสนาอิสลามคือ การสืบเชื้อสายของเผาพันธุมนุษย ดังนั้นการที่มนุษยเพศเดียวกันสมสู
กัน จะเปนการกระทําที่ขัดพระบัญชาของพระเจา โดยแนวคิดของอิสลามเชื่อวาการกระทําที่เปนการ
ขัดพระบัญชาของพระเจานั้น ถือเปนการทําสงครามกับพระเจา และคนผูนั้นก็จะตองถูกประหารชีวิต
แลวเสียบประจาน หรือถูกตัดมือของพวกเขาแลวถูกสลับขาง หรือถูกเนรเทศออกจากแผนดิน
ชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาทรงตรัสวา “ดังนั้นสูเจาจงผินหนาของสูเจาสูศาสนาโดย
นอบนอม อันเปนธรรมชาติของอัลลฮฺที่พระองคทรงประทานใหมนุษยดํารงอยูบนธรรมชาตินั้น ไมมี
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การเปลี่ยนแปลงในการเกิดของอัลลฮฺ อยางเด็ดขาดนั้นเปนศาสนาที่เที่ยงตรง แตทวามนุษยสวนมาก
ไมรู อัลลฮฺทรงสาปแชงบรรดาผูชายที่ทําตัวคลายผูหญิง และบรรดาผูหญิงที่ทําตัวคลายผูชาย”312
จากที่กลาวมาขางตนนี้ เปนแนวคําสอนของศาสนาอิสลามในเรื่องการเปลี่ยนเพศ
สรีระโดยกําเนิดของตนดวย โดยชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาจะทรงสาปแชงกลุมคนเหลานี้ตลอดไป โดย
ไมไดรับความเมตตาจากพระเจา รวมถึงผูใดตั้งใจวาจะไมแตงงานหรือไมมีชีวิตครอบครัวตลอดชีวิต
ชาวมุสลิมเชื่อวากลุมคนที่มีความคิดเชนนี้ ก็จะไมอยูในฐานะของประชาชาติของทานนบีมูฮัมมัด ดังที่
ทานนบีมูฮัมมัด กลาวไววา “การนิกะฮฺ (การสมรส) เปนแนวทางของฉัน ที่ใครไมปฏิบัติ แทจริงพวก
เขาก็จะไมไชพวกของฉัน”313 และยังมีหลักคําสอนที่กลาวตอไปอีกวา “ผูใดที่ทําตัวเปนคนจิตวิปริต
หรือแกลงทําเปนจิตวิปริต ก็จงพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของเขาใหเปนที่มีจิตใจปกติ
ตามธรรมชาติ ที่อัลลฮฺทรงประทานมาเถิด อยาไดทําตัวเปนคนผิดธรรมชาติเลย เพราะนั่นเปนสิ่งที่นา
ละอาย แมวาเขาจะไมละอายผูอื่น ก็ใหละอายตอตนเองบาง”314
จากแนวคิดจากคําสอนของศาสนาอิสลาม ที่ไดถูกนําไปบัญญัติใหเปนกฎหมายใน
รูปแบบของกฎหมายภายในของหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่ไดนับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต
ประเทศในแถบยุ โ รปตะวั น ออก เอเชีย ตะวั น ออกกลาง จนถึง เพื่อนบานของเราอยาง มาเลเซี ย
อินโดนีเซีย และบรูไน ทําใหเกิดเปนกฎหมายอิสลาม ขึ้นมาอยางแพรหลาย และแนวคิดและหลัก
ศาสนาถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายที่ใชในการปกครองรัฐ โดยเฉพาะรูปแบบของการสมรสของ
ศาสนาอิสลาม ที่ใหความสําคัญกับรูปแบบพิธีกรรมของศาสนาเปนอยางมาก โดยผูที่จะสมรสกัน
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาสนาอยางเครงครัด โดยพิธีกรรมทางศาสนาจะถูกแยกออกมาจาก
รูปแบบการจดทะเบียนสมรสของรัฐอยางชัดเจน โดยเงื่อนไขของการสมรสทั้งสองรูปแบบนั้นมีความ
สอดคลองกันอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยขออธิบายถึงเงื่อนไขของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามดังนี้
เงื่อนไขประการแรก คือ อายุ ศาสนาอิสลามมิไดกําหนดเงื่อนไขขั้นต่ําเอาไว แตถึง
อยางไรก็ตาม หลักเกณฑเรื่องอายุนี้ก็ตองดูตามลักษณะทางกายภาพของคูสมรสดวยวามีความพรอม
ที่จะสืบพันธุตามวิถีของธรรมชาติแลวหรือไม เพราะสิ่งเหลานี้อาจสงผลถึงบุตรที่จะตองเกิดมาใน
ภายหลัง เงื่อนไขประการนี้มีทั้งสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน การสมรสตามเงื่อนไขของ
ศาสนาและเงื่อนไขของการสมรสของรัฐ
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เงื่อนไขประการที่ 2 ศาสนาของคูสมรส คูสมรสจะตองนับถือศาสนาอิสลามทั้งสอง
คน ฝายหญิงหรือฝายชายจะสมรสกับคนที่มิไดนับถือศาสนาอิสลามมิได แตถึงอยางไรก็ตามเงื่อนไข
ประการนี้ ถาฝายหญิงหรือฝายชายมิไดสมรสกับคนที่นับถือศาสนาอิสลาม การสมรสจะไมสมบูรณใน
รูปแบบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม แตอาจสมบูรณตามรูปแบบภายใตเงื่อนไขของการจดทะเบียน
สมรสของรัฐก็เปนได
เงื่อนไขประการที่ 3 คือ ความยินยอม ซึ่งแนวทางของการใหความยินยอมของการ
สมรสนี้จะแบงออกมาเปนสองลักษณะดวยกันคือ ความยินยอมของตัวคูสมรสเอง และ ความยินยอม
ของบิดามารดาของคูสมรส โดยความยินยอมทั้งสองลักษณะนี้จะตองใหความยินยอมอยางเปดเผย
ตามหลั กของศาสนาอิ ส ลาม คื อใหความยิน ยอมในพิธีกรรมทางศาสนาอิส ลาม และตอหนานาย
ทะเบียนรัฐของการจดทะเบียนสมรส เงื่อนไขประการนี้มีทั้งสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน
การสมรสตามเงื่อนไขของศาสนาและเงื่อนไขของการสมรสของรัฐ
สวนเงื่อนไขประการที่ 4 และเงื่อนไขประการที่ 5 เปนขอหามของการสมรส
กลาวคือ เงื่อนไขประการที่ 4 ความสัมพันธทางสายโลหิต โดยหลักศาสนาอิสลามมีขอหามโดยชัดแจง
ในเรื่องนี้โดยมิใหบุคคลที่เปนญาติสืบสายโลหิตกันนั้นสมรสกัน อันเปนไปตามพระบัญชาของพระเจา
ที่ตองการใหบุตรที่เกิดมานั้นมีความสมบูรณทั้งในความรางกายและสติปญญา อันเปนไปตามพระ
ประสงคของพระผูเปนเจา ทําใหเงื่อนไขประการนี้ถูกบัญญัติไวในหลักกฎหมายอิสลามในการหามการ
สมรสกับญาติที่สืบสายโลหิตดวย ทําใหเงื่อนไขประการนี้มีทั้งสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน
การสมรสตามเงื่อนไขของศาสนาและเงื่อนไขของการสมรสของรัฐ
สวนเงื่อนไขประการสุดทายคือ การสมรสกับคูสมรสของบุคคลอื่น ในที่นี้หมายถึง
ในทางศาสนาอิสลามมีขอบังคับของหลักศาสนาหามโดยชัดแจงในการสมรสกับคูสมรสของบุคคลอื่น
โดยสามารถแยกพิ จ ารณาได ดั งต อ ไปนี้ กรณี ข องฝ า ยชาย หลั กศาสนาอิ ส ลามให มี ภ รรยาได ใ น
ขณะเดียวกัน 4 คน โดยภริยาทั้ง 4 คนนี้จะตองไมเปนคูสมรสของบุคคลอื่น โดยฐานะของภรรยาทั้ง
4 จะตองมีความเทาเทียมกันไมมีคนใดเปนภริยาหลวงหรือเปนภริยานอย โดยฝายชายที่มีภริยา
มากกวา 1 แตไมเกิน 4 คนนี้จะตองสามารถอุปการะเลี้ยงดูภริยาทุกคนไดเปนอยางดี และภริยาทั้ง 4
คนจะตองไมเปนพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันดวย สวนในกรณีของฝายหญิงนั้น ผูหญิงมุสลิมเมื่อ
สมรสแลวจะมีสามีไดเพียงคนเดียวเทานั้น การสมรสที่ฝาฝนเงื่อนไขประการนี้จะไมสมบูรณทั้งสอง
รูปแบบของการสมรสไมวาจะเปน การสมรสตามเงื่อนไขของศาสนาและเงื่อนไขของการสมรสของรัฐ
จากเงื่อนไขที่กลาวมาขางตนนี้ กลับไมมีเงื่อนไขในเรื่องเพศปรากฎอยูในเงื่อนไขของ
การสมรสเลย ทําใหตองกลับไปศึกษาถึงแนวคิดดังเดิมตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอีกครั้งจน
ไดพบวา แทจริงแลวเพศเปนสิ่งที่ชาวมุสลิมมีความเชื่อวาพระเจาเปนผูกําหนดให และพระองคทรง
ประทานมาใหแกมนุษยทุกคนตามพระประสงคของพระองค โดยพระองคทรงทราบวามนุษยคนใด
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คูควรแกสถานะทางเพศในลักษณะใด ดังนั้นชาวมุสลิมจึงมีความเชื่อวาเพศคือของประทานที่พระเจา
ทรงประทานมาใหแกพวกเขาเหลานั้นตามพระประสงคของพระองค มนุษยทุกคนจึงควรชื่นชมยินดี
กับสิ่งที่พระเจาประทานใหนี้ ดังนั้น มนุษยคนใดพยายามเปลี่ยนแปลงเพศที่พระเจาประทานมาให
มนุษยผูนั้นกําลังกระทําการขัดตอพระประสงคของพระเจาอยูนั่นเอง ซึ้งในหลักคําสอนของศาสนา
อิสลามกลาวไวโดยชัดแจงวา “มนุษยผูใดกระทําการขัดตอพระประสงคของพระเจา มนุษยผูนั้นกําลัง
ทําสงครามกับพระองคอยูนั่นเอง”315
อยางไรก็ตามในการศึกษาในประเด็นนี้ก็ยังมีขอสงสัยตอไปวา ในเมื่อหลักคําสอน
ของศาสนาอิสลาม หามมนุษยเปลี่ยนแปลงเพศที่พระเจาประทานมาให แตการที่มนุษยเพศชายและ
เพศหญิง มีเพศวิถีรักเพศเดียวกันโดยที่มิไดเปลี่ยนแปลงเพศที่พระเจาประทานมาใหเลย เชนมนุษยที่
มี เ พศสรี ร ะแบบชายมี ค วามรั ก กั บ มนุ ษ ย ที่ มี เ พศสรี ร ะแบบชายด ว ยกั น โดยที่ เ ขาทั้ ง สองมิ ไ ด
เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนแตอยางได จึงไมนาจะเกี่ยวของกับแนวคิดนี้เลย และเหตุใดเขาทั้งสอง
จึงมิอาจสมรสตามหลักของศาสนาอิสลามได แตถึงกระนั้นก็ตามก็ไดมีความพยายามที่จะศึกษา
แนวคิดของศาสนาอิสลามจนไดคนพบคําตอบวา แทจริงแลวชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาทรงสรางให
มนุษยเกิดมาบนโลกใบนี้ เพศสรีระและเพศสภาพ พระองคจะทรงกําหนดขึ้นตามพระประสงคของ
พระองค วาพระองคตองการใหมนุษยผูนี้เกิดมาเปนเพศใด สวนประเด็นเรื่องเพศวิถีนั้น แนวคิดของ
ศาสนาอิสลามเชื่อวา การดําเนินเพศวิถีสิ่งนี้เปนพระบัญชาของพระเจา ที่มนุษยที่เกิดมาในเพศสรีระ
ชายและหญิงจะตองทําตามพระบัญชาของพระองค นั้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยนั้นเอง
และการการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยนั้นก็จะเกิดขึ้นไดเฉพาะเพศวิถีแบบชายรักหญิงเทานั้น ดังจะ
เห็นไดจาก การที่ศาสนาอิสลามอนุญาตใหชายมีภริยาไดถึง 4 คน หลักความเชื่อนี้ก็เพื่อที่จะทําให
เผาพันธุของมนุษยเจริญงอกงามในพระบวรแหงศาสนาอิสลาม ดังนั้นแนวคิดของอิสลามเชื่อวา การ
ที่มนุษยที่มีเพศสรีระแบบชาย มีความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระแบบชายดวยกัน หรือ การที่มนุษยที่มี
เพศสรีระแบบหญิง มีความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระแบบหญิงดวยกันนั้น ความรักในรูปแบบนี้ไม
สามารถสืบทอดเผาพันธุของมนุษยได ทําใหไมเปนตามพระบัญชาของพระองคได และถามนุษยผูใดมี
เพศวิถีในรูปแบบนี้ ก็จะเปนผูที่ขัดพระบัญชาของพระเจา ซึ่งก็ตรงกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม
ที่กลาวไวโดยชัดแจงวา “มนุษยผูใดกระทําการขัดตอพระบัญชาของพระเจา มนุษยผูนั้นกําลังทํา
สงครามกับพระองคอยู” 316
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ยูสุฟ ก็อรฎอวี, หะลาลและหะลอมในอิสลาม, แปลโดย บรรจง นันกาซัน (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2553), หนา 54.
316
อารง สุทธาศาสน, เรื่องเดิม, หนา 37.
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ดังนั้น จากที่กลาวมาขางตนขอสรุปในประเด็นเรื่องเพศของคูสมรสที่ไมถูกกําหนดไว
ในเงื่อนไขของการสมรสของศาสนาอิสลามไดวา แทจริงแลวเรื่องเพศสรีระ และการดําเนินเพศวิถี
เปนหลักความเชื่อพื้นฐานที่ชาวมุสลิมรับรูและเขาใจกันมาโดยตลอด วามนุษยจะเกิดมาเปนเพศชาย
หรือเพศหญิง เปนพระประสงคของพระเจา สวนการดําเนินเพศวิถีเปนพระบัญชาของพระเจา ที่
พระองคตองการใหสืบทอดเผาพันธุของมนุษย จึงทําใหสิ่งเหลานี้จึงไมจําเปนตองกําหนดไวในเงื่อนไข
ของการสมรสแตอยางใด เพราะเปนศรัทธาที่หยั่งลึกเขาไปในเบื้องลึกของจิตใจชาวมุสลิมทุกคน
ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักธรรมคําสอนของศาสนาอิสลามมีสวนของการเกิดขึ้นของ
แนวทางในการปกครองประชาชนในรัฐที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นๆ อันมิอาจแยกออกจากกันได หลัก
คําสอนของศาสนาอิสลามจึงเปนแนวคิดและความเชื่อที่หยั่งลึกลงไปในจิตใจอันนํามาซึ่งรูปแบบของ
การดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม ที่มีศรัทธาอันแรงกลาตอพระศาสนา ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมคําสอน
ที่แปรเปลี่ย นมาเปนรูปแบบของกฎหมายที่นํามาเปนหลักในการปกครองรั ฐ รวมทั้งรูป แบบและ
เงื่อนไขของการสมรสที่กลาวมาขางตน ที่บัญญัติไวอยางชัดเจน ทําใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดี ย วกั น มิ อาจสมรสกั น ได ตามแนวทางของศาสนาอิส ลามที่มีผ ลไปสูการเกิดขึ้น มาของกฎหมาย
ครอบครัวอิสลามนั้นเอง
3.1.2 แนวคิดในเชิงมานุษยวิทยา
ตามแนวคิดในเชิงสังคมวิทยาประกอบการศึกษาดานมานุษยวิทยา แตเดิมมนุษยมีความ
เขาใจกันมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพของมนุษยวามนุษยเกิดมาจะมีเพศสภาพเปนเพศชาย
หรือเพศหญิงเทานั้น โดยในเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาไดอธิบายตอไปวา เพศสภาพของมนุษยทุกคนบน
โลกใบนี้นั้นมีเพียง 2 เพศ โดยไดแบงมนุษยออกเปนมนุษยที่มีสรีระเพศหญิงหรือมนุษยที่มีสรีระเพศ
ชายเทานั้น โดยมองจากลักษณะทางกายภาพของมนุษยจากภายนอก การเกิดเปนเพศชายหรือเพศ
หญิงนั้น เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมอาจเลือกได มนุษยพยายามคนหาคําตอบมาโดยตลอดวา เมื่อมนุษย
เราไมสามารถเลือกเพศของตนเองจากการเกิดได และถามนุษยคนใดไมปรารถนาในเพศที่ตนเองเกิด
มา แลวถามนุษยผูนั้นจะเปลี่ยนแปลงเพศของตนภายหลัง ตามความตองการของตนจะกระทําได
หรือไม สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนสิ่งที่ถูกตองและไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไม แตในปจจุบันก็
ยังไมพบคําตอบของคํ าถามนี้ แม จะมีความพยายามในการคนหาคําตอบนั้น เรื่อยมา จนทําใหนัก
มานุษยวิทยาพบคําถามใหมเพิ่มขึ้นอีกวา แลวทําไมมนุษยเพศชายจะตองคูกับมนุษยเพศหญิงเทานั้น
และมีความจําเปนแคไหนที่มนุษยตองมีความรักและความสัมพันธทางเพศกับเพศที่ตรงขามกับตน
เทา นั้น การที่มนุษยเพศชายอยากจะคูกับมนุษยเพศชายดวยกัน หรือมนุษยเพศหญิงอยากคูกับ
มนุษยเพศหญิงบาง สิ่งเหลานี้ผิดหรือไม แลวถาคําตอบคือ ผิด คําถามตอมาคือ แลวอะไรคือความ
ถูกตอง แลวใครเปนผูกําหนดมาตรฐานของความถูกตอง คําถามเหลานี้คือคําถามในเชิงสังคมวิทยา
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ประกอบกับการศึกษาทางมานุษยวิทยา โดยในปจจุบันมนุษยก็ไดพยายามคนหาคําตอบดวยการ
คนควา และทําการวิจัยตามทฤษฎีตางๆ โดยไดมีการเสนอแนวคิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกทางเพศ
ของมนุษยไดวา
ในป จ จุบั น ไดมีการแบ ง พฤติ กรรมทางเพศของมนุษยจ ากการแสดงความรักในลักษณะที่
แตกตางกันออกไปไดหลายรูปแบบ ซึ่งแปลวา การที่บุคคลหนึ่งมีความรูสึกดึงดูดสนใจ ทั้งทางอารมณ
ความรักใคร และในสัมพันธภาพที่มีลักษณะความใกลชิดกันทางเพศสัมพันธ ที่มีตอบุคคลอีกบุคคล
หนึ่ง ซึ่งอาจมีเพศที่แตกตางไปหรือมีเพศเดียวกันก็อาจเกิดขึ้นไดในสังคมยุคปจจุบันไดแบงเพศวิถีของ
มนุษยออกเปน 3 ประเภท317 ดวยกัน ดังนี้
1. รักตางเพศ (Heterosexuality) ไดแก กลุมประชากรสวนใหญของสังคม นั้นก็คือ ชายรัก
หญิง หญิงรักชาย
2. รักสองเพศ (Bisexuality) ไดแก กลุมคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สามารถมีความรักและมี
ความสัมพันธทางเพศไดกับทั้งผูชายและผูหญิง นั้นก็คือ ชายที่รักชายก็ไดหรือรักหญิงก็ได หรือหญิงที่
รักชายก็ไดหรือรักหญิงก็ไดเชนกัน
3. รักเพศเดียวกัน (Homosexuality)318 ไดแก กลุมคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สามารถมี
ความรักและมีความสัมพันธทางเพศไดกับเพศเดียวกับตนเทานั้น หรือ สังคมจะเรียกกลุมคนเหลานี้วา
“เกย”319 โดยแยกอธิบายไดดังนี้ 320
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ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชสิทธิทางกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2551), หนา 11.
318
หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางคนสองคนที่เปนเพศเดียวกัน คํานี้มีรากศัพทมาจากคํา
วา Homoios ซึ่งเปนภาษากรีก แปลวา เหมือนกัน เชนเดียวกัน เปนศัพทที่แพทยชาวฮังการีซึ่งมีชื่อ
วา เบงเกิตรต บัญญัติใช ซึ่งมีความหมายตรงขามกับคําวา Heterosexual อันมีรากศัพทมาจากคําวา
Hetro หมายถึง ความแตกตาง โดยใหความหมายถึงความแตกตางของผูชายและผูหญิงที่มีความ
พอใจในเพศตรงขามกัน
319
เปนคําที่ใหความหมายถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และเปนคําที่นิยมใชเรียก
กลุมคนกลุมนี้กันมากในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยมีความเขาใจที่สับสนวาเกยคือ บุคคลที่มีเปนเพศ
ชายและรักเพศชายดวยกันเทานั้น จริงๆ แลวคํานี้มีความหมายครอบคลุมถึง บุคคลที่เปนเพศหญิง
และรักเพศหญิงดวยกันดวย และเมื่อตองการเนนถึงบุคคลรักเพศเดียวกันที่เปนผูหญิง Gay Woman
และจะใชคําวา Gay Man เมื่อตองการที่จะเนนถึงบุคคลรักเพศเดียวกันชาย คําวาเกย ประกอบไป
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1) ชายรักชาย คือ มนุษยที่มีเพศสรีระแตกําเนิดเปนชายมีความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระ
แตกําเนิดเปนชาย แยกเปน
(1) ชายรักชายที่เปนฝายกระทํา (Gay King) คือ ผูที่แสดงบทบาทเปนชายในความรัก
ของชายกับชาย และหมายความรวมถึงผูชายที่มีพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่งความรักกับผูชายที่มี
เพศสรีระแตกําเนิดเปนชายแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะ
สืบพันธุคลายผูหญิงดวย
(2) ชายรักชายที่เปนฝายถูกกระทํา (Gay Queen) คือ ผูที่แสดงบทบาทเปนหญิงใน
ความรักของชายกับชาย บางคนจะมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบผูหญิง นิยมแตงตัวเลียนแบบเพศ
หญิง และดําเนินชีวิตในลักษณะที่เลียนแบบเพศหญิง และหมายความรวมถึงผูชายที่มีเพศสรีระแต
กําเนิดเปนชายแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะสืบพันธุคลาย
ผูหญิงดวย 321
(3) ชายรักชายที่เปนไดทั้งสองฝาย (Gay Both) คือ ผูที่แสดงบทบาทไดทั้งหญิงและ
ชายในความรักของชายกับชาย ขึ้นอยูกับสถานการณวาตนอยูกับชายรักชายที่เปนฝายกระทําหรือถูก
กระทํา
2) หญิงรักหญิง คือ มนุษยที่มีเพศสรีระแตกําเนิดเปนหญิงมีความรักกับมนุษยที่มีเพศ
สรีระแตกําเนิดเปนหญิง แยกเปน
(1) หญิงรักหญิงที่เปนฝายกระทํา (Tom) คือ ผูที่แสดงบทบาทเปนชายในความรักของ
หญิงกับหญิง บางคนจะมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบผูชาย นิยมแตงตัวเลียนแบบเพศชาย และ
ดําเนินชีวิตในลักษณะที่เลียนแบบเพศชายและหมายความรวมถึงผูหญิงที่มีเพศสรีระแตกําเนิดเปน
เพศหญิงแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะสืบพันธุคลายผูชาย
ดวย
ดวยคําอุปสรรคภาษากรีกและรากศัพทของภาษาลาติน ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีความพอใจในการมี
เพศสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกับตน ตรงกันขามกับคําวา “Straight”
320
ประนอม สโรชมาน, “รักรวมเพศ,” วารสารธรรมศาสตร 2, 65 (กันยายน 2524): 165.
321
จากการศึกษาคนพบวา แมบุคคลที่ไดทําการผาตัดแปลงเพศเพื่อใหตนมีเพศสรีระเปน
เพศหญิงโดยสมบูรณแลว แตก็เปนเพียงการเปลี่ย นแปลงเพศสภาพภายนอก หาไดเปลี่ย นแปลง
ลักษณะของเพศสภาพภายในโดยกําเนิดได จึงยังถือวาบุคคลที่ทําการผาตัดแปลงเพศแลว ยังคงถือ
วาเปนชายตามเพศที่กําเนิดอยู; วิจิตร บุณยะโหตร, “โรคหลงเพศ,” แพทยสภาสาร 2 (กรกฎาคม
2543): 530.; วัชรินทร สังสีแกว, สถานะทางกฎหมายของผูแปลงเพศ (สารนิพนธคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), หนา 76.
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(2) หญิงรักหญิงที่เปนฝายถูกกระทํา (Lady) คือ ผูที่แสดงบทบทบาทเปนหญิงใน
ความรักของหญิงกับหญิง
(3) หญิงรักหญิงที่เปนไดทั้งสองฝาย (Lesbian)322 คือ ผูที่แสดงบทบาทไดทั้งหญิง
และชายในความรักของหญิงกับหญิง ขึ้นอยูกับสถานการณวาตนอยูกับหญิงรักหญิงที่เปนฝายกระทํา
หรือถูกกระทํา
สําหรับการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาซึ่งในที่นี้นั้นเปนการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาประกอบการ
ศึกษาดานมานุษยวิทยาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางเพศของมนุษยดวยกันนั้น นักมานุษยวิทยาพบวา เพศ
สภาพตามที่ไดกลาวมาขางตนในนั้นถูกนําไปใชในการอธิบายและการจําแนกเพศของบุคคลในมุมมอง
ที่วาเพศสภาพ คือ ลักษณะของเพศสรีระทางชีวภาพ โดยปจจัยตางๆ ที่กอในเกิดแนวความคิดเชนนี้
คือ ปจจัยในทางสังคม วัฒนธรรมที่หลอหลอมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกซึ่งเพศสภาพอันแทจริง
ของตนเอง สวนในประเด็นเรื่องเพศวิถี จะถูกนํามาใชในความหมายเฉพาะที่หมายความถึงเรื่องภาวะ
ทางเพศของบุคคล หรือ รสนิยมความชอบในเรื่องเพศของบุคคล มากกวาจะเปนไปในความหมายของ
การอธิ บ ายถึ งความมี เ พศสภาพหญิ งหรื อ ชายของบุ ค คล 323 ซึ่ งในทางสั งคมวิ ทยามี ความเห็ น ว า
แนวคิดเรื่องภาวะทางเพศของบุคคลอันจะนํามาซึ่งรสนิยมความชอบในเรื่องเพศของบุคคลนั้นเกิดขึ้น
จากการปรุงแตงภายในจิตใจและองคประกอบการปรุงแตงจากการเรียนรูในทางสังคมและวัฒนธรรม
ประกอบกับนักมานุษยวิทยายังพบวาการแสดงออกซึ่งภาวะทางเพศของมนุษยที่ถือวาเป นความ
ตองการขั้นพื้นฐานขั้นแรกตามลําดับขั้นของความตองการของมนุษยตามกฎของมาสโลวก็คือ การมี
เพศสัมพันธนั้นเอง 324
322

Lesbian หรือ Sapphic ซึ่งมาจากชื่อเกาะในประเทศกรีซ คือ เกาะ Lesbos ที่ตั้งอยูใน
ทะเลอาเจี่ยน ในเกาะนี่มีสตรีที่มีชื่อเสียงชื่อ Sappho ที่เขียนบทกลอนสําหรับความรักของผูหญิง
ชาวเมืองที่เปนผูหญิงสวนใหญที่ชื่นชอบในผลงานของ Sappho นั้นเปนพวกผูหญิงที่มีพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันประกอบกับเปนชาวเกาะ Lesbos ใครๆ จึงเรียกผูหญิงกลุมนี้วาพวก Lesbian หรือ
เรียกชื่อตามกวีคนนี้ และสื่อความหมายถึง หญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือผูหญิงที่พอใจรักใคร
ผูหญิงดวยกัน จึงเปนที่มาของคําวา Lesbian และ Sapphic ที่เรียกบุคคลรักรวมเพศหญิงในปจจุบัน
นี้; มันนา เชตมี, วิถีชีวิตและชีวิตครอบครัวของหญิงรักหญิง (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะ
สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), หนา 39.
323
Vern L. Bullough and Bonnies Bullough, op. cit., p. 232.
324
อับราฮัม มาสโลว เปนนักจิตวิทยาที่มีความสนใจในการศึกษา เรื่องลําดับขั้นของการ
พัฒนาชีวิตมนุษย ซึ่งเปนแนวคิดในทางจิตวิทยาการพัฒนาการ โดย มาสโลวไดนําเสนอและมีการ
นํามาใชในการศึกษาทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันไดแก ทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของ

192
ดังนั้น สังคมที่มนุษยดํารงอยูกอใหเกิดพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายได ตามเหตุผลที่กลาว
มาขางตน นอกจากนี้การศึกษาในเชิงสังคมวิทยาเกี่ยวกับรสนิย มดานความชอบในเรื่องเพศของ
บุคคล ยังกอใหเกิดแนวความคิดที่วา สังคมเปนตัวกําหนดบทบาทของพฤติกรรมทางเพศของบุคคลไว
โดยมีการจํากัดเพียงบทบาทของเพศชายและบทบาทของเพศหญิงเทานั้น ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ไม
สมเหตุสมผลเนื่องดวยภาวะและพฤติกรรมความสนใจทางเพศของคนในสังคมนั้นมีความหลากหลาย
การที่มีการจํากัดไวเพียงสองเพศนั้น สงผลกระทบตอการอธิบายบทบาทและพฤติกรรมทางเพศของ
บุคคลอื่นที่อาจจะไมมีความชัดเจนในบทบาทที่เปนชายหรือหญิงและทําใหบุคคลเหลานั้นกลายเปน
พวกที่แปลก ไมตรงกับบรรทัดฐานที่สังคมไดกําหนดขึ้น ซึ่งแทจริงแลวการที่บุคคลเหลานั้นจะมีการ
แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศเชนนั้นเปน สิ่งที่เกิดขึ้นไดเองตามธรรมชาติที่อาจจะตองมีความ
หลากหลายมากกวาที่มีอยู
ดังนั้น จึงสรุปไดวาวิวัฒนาการของแนวคิดในทางสังคมวิทยาประกอบกับมานุษยวิทยาใน
เรื่ อ งวั ฒ นธรรมทางเพศของบุค คลนั้ น พบว า พฤติ กรรมทางเพศเป น สิ่ง ที่ ถู กสร างโดยสั ง คมและ
สภาพแวดลอมรอบตัวที่เกิดขึ้น ประกอบกับการเรียนรูพฤติกรรมจากการเลียนแบบคนในสังคม สิ่ง
เหลานี้จะเปนกลไกในการหลอหลอมและสรางแนวทางปฏิบัติวาสิ่งที่ไดแสดงออกมานั้นสังคมสามารถ
ให ก ารยอมรั บ ได ห รื อ ไม นั้ น จะขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มของคนในสั งคมของแต ล ะยุ ค แตล ะสมั ย
นั่นเอง325 และเมื่อพิจารณาแนวคิดดังกลาวกับกลุมคนที่มีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน ก็จะถือเปน
สิ่งที่มีขึ้น เองตามธรรมชาติเ ฉกเช นเดีย วกับมนุษยทุกคนมีความหลากหลายในทางชาติพันธุ สีผิว
รวมถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับบุคคลโดยที่บุคคลเหลานั้นไมสามารถเลือก
กําหนดเองได เพราะถาพวกเขาเหลานั้นสามารถเลือกเกิดเองไดก็คงจะเกิดมาในเพศที่เขาตองการ
และแมวาสิ่งที่เกิดขึ้นจะมีความบกพรองหรือแตกตางออกไปก็ไมถือเปนเหตุผิดพลาดที่เกิดจากตัว
บุคคล แตการที่ถูกกําหนดวาสิ่งนั้นเปนความบกพรองหรือเปนสิ่งที่ไมดีนั้นขึ้นอยูกับกรอบของสังคม
และกฎเกณฑที่คนในสังคมชวยกันตั้งไว โดยใหเหตุผลวาความแตกตางความไมถูกตองตามครรลอง
ครองธรรมทางสังคมของบุคคลนั้นเปนสิ่งที่ผิดและนําไปสูเหตุผลของการที่ทําใหกลุมคนที่แตกตางใน
สังคมถูกเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในโลกแหงความเปนจริง กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน
สังคมยุคปจจุบันไดถูกมองจากสังคมรอบขางวาเปนสิ่งที่แปลกประหลาดและไมเปนธรรมชาติอยูเชน
มนุษยมีดวยกัน 5 อันดับ; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งที่ 4
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2551), หนา 148-149.
325
Diane Richardson, “Sexuality and Feminism,” In Introducing Women’s
Studies: Feminism Theory and Practice, Victoria Robinson and Diane Richardson,
eds. (New York, NY.: New York University Press, 1997), p. 78.
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เคย แมสถานการณปจจุบันจะมีการตอสูและรณรงคสรางความเขาใจใหแกผูคนในสังคมใหมีความรู
และความเขาใจกับตัวตนของกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันแลวก็ตาม แตกลับไมไดรับการตอบ
รับเทาที่ควรจะเกิดขึ้น
แมวาแนวคิดในทางสังคมวิทยาประกอบกับการศึกษารวมกับแนวคิดในทางมานุษยวิทยาที่
ไดกลาวมาทั้งหมดจะไดใหความตอบเรื่องสภาวะทางเพศของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน
สังคมวาไมใชสิ่งที่แปลกประหลาดแลวก็ตาม ประกอบกับความเชื่อแบบผิดๆ ที่วาภาวะทางเพศของ
บุคคลเปนสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไมได เพียงเพราะมนุษยถูกเลือกใหเปนเพศชายและเพศหญิงตั้งแต
เกิดแลว และจะกําหนดไวเพียงบทบาทหนาที่ของเพศที่มีแคชายหรือหญิงเทานั้น ความเชื่อเหลานี้
เป น ความเชื่ อ แบบผิ ด ๆ เพราะในความเป น จริ ง แล ว ภาวะทางเพศของบุ ค คลโดยปกติ มี ค วาม
หลากหลายมากกวานั้น เชน ชายอาจมีเพศทางชีววิทยาที่เปนชายและอาจจะมีภาวะทางเพศที่เปน
ชายรักชายไดเพราะถือเปนรสนิยมดานความรักในเรื่องเพศที่เกิดขึ้นไมถือเปนความผิดปกติ เพราะใน
ความเชื่อแบบเดิมๆ สังคมมองเรื่องดังกลาววาเปนความผิดปกติเนื่องจากสังคมไดกําหนดหรือสราง
ขอจํากัดเหลานี้ขึ้นและใหการยอมรับตอมาจนกลายเปนบรรทัดฐานแบบผิดๆ ของสังคม โดยแนวคิด
ที่สนับสนุนและมีความคิดเห็นเชนเดียวกับเรื่องนี้คือ ทฤษฎีที่มีชื่อวา Queer Theory 326 ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่ไดทําการศึกษาในขอบเขตของเรื่องเพศสภาพของบุคคล แนวคิดดังกลาวเกิดขึ้นในป ค.ศ.
1990 โดยแนวคิดดังกลาวเปนการศึกษาเพื่ออธิบายในเรื่อง ภาวะทางเพศของบุคคล ผูริเริ่มแนวคิดดัง
กลาวคือ Michel Foucault 327 ซึ่งในการศึกษาเรื่องดังกลาวเปนการศึกษาในเชิงการอธิบายเรื่อง
ความเปนปกติตามธรรมชาติที่มองวาการที่บุคคลมีภาวะทางเพศที่ปกติหรือไมเกิดจากการจําแนกโดย
สังคมที่จํากัดและนํามาสูการสรางรูปแบบเฉพาะวารูปแบบทางเพศของบุคคลนั้นตองเปนอยางไร แต
แทจริงแลวนั้นการที่จะกําหนดรูปแบบทางเพศของบุคคลหรือกวาการที่บุคคลนั้นจะมีพัฒนาการใน
การแสดงออกทางเพศของตนเองนั้นเกิดขึ้นจากปจจัยหลายประการที่จะทําใหบุคคลแสดงภาวะหรือ
อัตลักษณทางเพศของตนเองออกมา
ถึงอยางไรก็ตามจากการที่ไดศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดที่ไดกลาวมาขางตน ยังไดคนพบ
อีกวา แนวคิดเหลานี้เปนแนวคิดในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคใหม ยากที่จะสรางความ
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ทฤษฎีเควียร, คนวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/
Queer_theory
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Michel Foucault เปนนักวิชาการที่มีความสนใจในเรื่องของการกําหนดเพศของบุคคล
เนื่องจากคนพบวาตนเองเปนผูมีรสนิยมความชอบในเรื่องเพศแบบรักเพศเดียวกันและไดใชเวลาใน
การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและเขียนหนังสือไวหลายเลมดวยกัน เชน The History of
Sexuality เปนตน
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เข า ใจและการยอมรั บ โดยทั่ ว ไปของคนในสั งคม และอาจจะต องใช ร ะยะเวลาพอสมควรในการ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติของมนุษย เพราะจะเห็นไดวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกลุมคนที่มี
พฤติ กรรมรั กเพศเดี ย วกั น ก็ ยั งคงไม ไดรับ การยอมรับ เทาที่ควรจากสังคม ดังจะเห็น ไดจ ากหลาย
ประเทศในโลกการมี พฤติ ก รรมรั ก เพศเดีย วกั น เปน สิ่ง ที่ผิ ดกฎหมาย มี บ ทลงโทษ และอี กหลาย
ประเทศยังคงใหการปฏิเสธที่จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยประเทศตางๆ เหลานั้นมีพัฒนาการของแนวคิดมาจากความเชื่อในทาง
ศาสนามาเปนเหตุผลสําคัญในการไมยอมรับทางสังคมของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ใน
ลําดับตอไปจะขออธิบายโดยละเอียดถึงแนวคิดของการไมยอมรับทางสังคมโดยอางแนวคิดในทาง
ปรัชญา ศาสนาและความเชื่อ โดยจะศึกษาประกอบแนวคิดที่นําไปสูแนวทางในการยอมรับในสังคม
ยุคปจจุบัน
3.1.3 แนวคิดในเชิงวิทยาศาสตรการแพทย
แนวคิ ด ของมนุ ษย ในป จ จุ บั น มี ความคิด เห็ น ที่ แตกต างกัน ออกไปเกี่ย วกั บ การอธิ บ ายถึ ง
ลักษณะเพศสภาพ ความคิดเห็นเหลานั้นสามารถแบงออกมาไดเปน 2 กลุมใหญๆ ดวยกัน328 ดังนี้
กลุมแรกเปนแนวความคิดที่เชื่อในระบบสองเพศหรือทรรศนะแบบทวิเพศ โดยมีฐานความ
เชื่อวามนุษยตามธรรมชาติมีอยูเพียงสองเพศเพียงแคชายและหญิง ทั้งสองเพศมีคุณลักษณะบางอยาง
ที่แตกตางกันและเปนสิ่งที่ธรรมชาติไดกําหนดขึ้น การจําแนกเพศของมนุษยในลักษณะเชนนี้เปน
ความเขาใจถึงสภาวะของมนุษยโดยธรรมชาติ ที่ถูกยอมรับกันโดยทั่วไป จนในที่สุดก็กลายเปนความ
ความเขาใจและยอมรับในความรูสึกของคนสวนใหญ แนวคิดนี้ใชเพศสรีระแตกําเนิดเปนตัวกําหนด
เพศ ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรในทางชีววิทยายังไดคนพบวา ในความเปนจริงแลวเพศสภาพของ
มนุษยที่มีเพียง 2 เพศตามลักษณะทางกายภาพนั้น แตเพศเปนเพียงสิ่งที่มนุษยไดติดตัวมาพรอมกับ
การเกิด เพื่อใหสภาพรางกายมนุษยมีความสมบูรณเทานั้น 329 แตไมไดเปนตัวกําหนดความสัมพันธ
ของภาวะจิตใจ หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยเลย จึงอาจกลาวไดวา การที่เกิดมาเปนเพศชายหรือ
เพศหญิงนั้น เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมอาจเลือกได แตถึงอยางไรก็ตามเพศก็เปนเพียงสวนประกอบที่
ทําใหความเปนมนุษยสมบูรณทางรางกายเทานั้น ไมไดเปนตัวกําหนดถึงสภาพจิตใจ และความรูสึก
ของมนุษยเลย 330
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นฤพนธ ดวงวิเศษ, เรื่องเดิม, หนา 1.
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ราชบัณฑิตยสถาน, เรื่องเดิม, หนา 32.
330
สุพัตร พูลเกษ และสุด แสงวิเชียร, “จิตวิทยาการแปลงเพศ,” วารสารสมาคมจิตแพทย
แหงประเทศไทย 18 (มกราคม-ตุลาคม 2516): 18-23.
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อยางไรก็ตาม การจําแนกเพศในลักษณะเชนนี้มิใชเพียงความเขาใจในทางสังคมแตเพียงดาน
เดียว หากอยูภายใตคําอธิบายของศาสตรหรือความรูในหลายวิชา ทั้งทางการแพทย จิตวิทยา และ
รวมถึงคําอธิบายของหลักคําสอนของคริสตศาสนาที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขาใจ
แบบทวิเพศ331
โดยแนวความคิดในลักษณะเชนนี้มีผลตอการจําแนกเพศของบุคคลออกเปนชายและหญิง
อยางเครงครัด ทําใหสิทธิและหนาที่ตางๆ ก็มีผลสืบเนื่องมาจากความเปนชายและความเปนหญิง
โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส ก็นําเรื่องเพศมาเปนองคประกอบที่สําคัญในการ
พิจารณาสถานะของบุคคลในทางกฎหมาย สงผลใหความสัมพันธในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมใชระหวาง
บุ ค คลที่ มี เ พศสรี ร ะที่ ต า งกั น จะไม ไ ด รั บ การคุ ม ครองและไม ย อมรั บ ว า เป น รู ป แบบของการมี
ความสัมพันธที่ถูกตอง รวมทั้งเปนการกระทําที่มิชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายในบางชวงเวลาหรือ
ในบางสังคม
สวนแนวคิดของกลุมที่ 2 เชื่อวามนุษยบนโลกใบนี้มีมากกวาสองเพศ โดยเปนแนวคิดใน
ลักษณะที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศหรือเปนทรรศนะแบบพหุเพศ 332 แนวคิดนี่ใชพฤติกรรม
การแสดงออกทางเพศของมนุษยเปนตัวกําหนดเพศ โดยมีลักษณะที่เปนการจําแนกเพศของบุคคลที่
สามารถเลื่อนไหลและไมถูกยึดใหติดกับเพศกําเนิดอยางเครงครัด บุคคลที่มีเพศกําเนิดในแบบหนึ่ง
อาจเลื่อนไหลไปอีกเพศหนึ่งก็ได รวมทั้งเพศของบุคคลอาจไมจําเปนตองถูกลดทอนใหเหลือเพียงแต
เพศชายและเพศหญิงตามกําเนิด พฤติกรรมทางเพศของบุคคลก็เชนเดียวกันไมไดถูกกําเนิดใหตอง
เป น รู ป แบบของรั ก ต า งเพศเท า นั้ น ความสั ม พั น ธ ใ นรู ป แบบรั ก เพศเดี ย วกั น ก็ เ ป น รู ป แบบของ
พฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งในทามกลางความสัมพันธที่แตกตางไปจากความสัมพันธแบบรักตางเพศ 333
โดยในปจจุบันไดมีการใชตัวอักษรในภาษาอังกฤษวา LGBTIQ ซึ่งยอมาจากคําวา Lesbian
Gay Bisexual Transgender Intersexual และ Queer แปลโดยรวมในภาษาไทยและใชเรียกกลุม
คนเหลานี้วา กลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ กลุมเพศที่ 3 เปนคําศัพทและแนวคิดของ
ประเทศในแถบตะวันตก ในชวงศตวรรษที่ 20 โดยอธิบายถึงผูที่มีเพศสภาพและการแสดงออกทาง
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มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, “วิพากษองคความรูและธรรม
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พฤติกรรมดานความรักและพฤติกรรมทางเพศที่มีความแตกตางออกไปจากความเขาใจของกลุมคน
สว นใหญ ในสังคม โดยกลุมคนที่ เรี ย กตนเองวา กลุมคนสว นใหญในสั งคมจะมี การแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่ตรงตามเพศสรีระโดยกําเนิดของตน และมีพฤติกรรมดานความรักกับเพศที่ตรงกันขามกับ
ตน (Heterosexual) แตกลุมคนที่ถูกเรียกวา กลุมคนสวนนองเหลานั้นจะมีเพศวิถีที่แตกตางออกไป
โดยเฉพาะการใช คํา ศั พท ที่มีความแปลกใหม ที่ใชเรีย กกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศ เชน
Intersex และ Queer ซึ่งเปนคําศัพทแปลกใหมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมี
ผูนิยมใชกันอยางแพรหลาย 334 ในการเรียกบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนี้ไดมีความพยายามใน
การจําแนกกลุมบุคคลดังกลาวออกในลักษณะตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความเปนเพศเฉพาะของแต
ละกลุม โดยจําแนกเพศที่หลากหลายออกมาเปนสองกลุมใหญ โดยกลุมแรกเปนกลุมที่พอใจในเพศ
และสรี ระรางกายของตน ถาเป นความรักระหวางชายดวยกัน จะเรีย กวา เกย แตถาเป นความรัก
ระหวางหญิงกับหญิงจะเรียกวา เลสเบี้ยน และ ดี้ สวนกลุมที่สองเปนกลุมที่ปฏิเสธเพศสรีระแตกําเนิด
ของตนเอง ซึ่งมักจะเรียกวา “คนขามเพศ” ถาเปนกรณีของเพศชายที่มีความตองการเพศสรีระใน
แบบผูหญิง จะถูกเรียกวา กระเทย หรือ สาวประเภทที่ 2 ถาเปนกรณีของเพศหญิงที่มีความตองการ
เพศสรีระในแบบผูชาย จะถูกเรียกวา ทอมบอย เปนตน โดยในกลุมที่สองนี้มีความตองการที่จะ
ปรับเปลี่ยนรางกายใหเปนไปตามความตองการที่เกิดขึ้นจากความรูสึกของตน 335
ดังนั้น กลุมผูที่มีความหลากหลายทางเพศในกลุมที่สองนี้มีความเชื่อวาตนเปนเพศอื่นที่ไมใช
เพศชายหรือเพศหญิงตามเพศสรีระของตนที่ถือกําเนิดมา และมีความเปนเพศที่หลากหลายมากกวา
ความเปนชายและความเปนหญิง อันเปนการปฏิเสธเพศสรีระแตกําเนิดของตน โดยมีคําที่ใชเรียกกลุม
คนเหลานี้ อาทิ ทอมบอย 336 (Tom) สาวประเภทสอง 337 (Transgender) ตามที่ไดกลาวมาขางตน
พวกเขามีความเชื่อวาตนสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนได โดยมิไดยึดตามเพศสรีระ
ตอนกําเนิด 338
แนวความคิดนี้เชื่อวามนุษยสามารถแสดงเพศสภาพไดอยางหลากหลายโดยไมจําเปนตองผูก
ติดกับเพศกําเนิด ตามทรรศนะแบบพหุเพศ โดยแนวคิดนี้ไดทาทายตอแนวคิดที่แยกมนุษยออกเปน
334

พีรดา ภูมิสวัสดิ์, LGBT สิทธิมนุษยชนและการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว,
คนวันที่ 13 เมษายน 2556 จาก http://www.gender.go.th/article/Data/1266811565.pdf
335
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Theory (Oxford: Hart, 2002), p. 35.
336
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337
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สองเพศ และอธิบายตอไปวาเพศของมนุษยมีความซับซอน อารมณ พฤติกรรมทางเพศ ไมไดถูก
กําหนดจากเงื่อนไขของเพศกําเนิดแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากเงื่อนไขทาง
สังคมที่อาจทําใหบุคคลสามารถมีลักษณะทางเพศที่หลากหลายไมเพียงเฉพาะในสวนของชายหรือ
หญิงเทานั้น ดังนั้นมนุษยสามารถมีเพศไดหลากหลาย ประเด็นสําคัญของแนวคิดกลุมที่สองนี้ คือ
เพศของมนุษยมีความหลากหลาย ไมไดถูกจํากัดใหมีเพียงแคชายและหญิงเทานั้น รวมถึงเพศสรีระที่
ติดตัวมาก็ไมจําเปนตองมีรูปแบบของรักตางเพศเพียงอยางเดียวเทานั้น การเปนชายรักชาย หรือหญิง
รักหญิง ก็เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได และที่สําคัญก็คือความหลากหลายทางเพศ มิใชสิ่งที่ผิดปกติหรือ
ขัดกับธรรมชาติของมนุษยที่ตองไดรับการแกไขใหถูกตองดังเชนที่เคยเขาใจกันมา แนวความคิดนี้จึงมี
ทรรศนะแบบ “พหุลักษณทางเพศ”339 หรือการยืนยันถึงความหลากหลายทางเพศของบุคคลวาเปน
สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได
หลักจากที่ไดศึกษาแนวคิดทั้งสองรูปแบบคือ ทั้งทรรศนะแบบทวิเพศและทรรศนะแบบพหุ
เพศ วิเคราะหแลวมีแนวคิดวา เพศสรีระของมนุษยที่ถือกําเนิดมาบนโลกนี้ มีเพียงเพศชายและเพศ
หญิงเทานั้น340 ตามทรรศนะแบบทวิเพศ เพราะเพศเปนสิ่งที่ธรรมชาติสรางขึ้นมาพรอมกับมนุษย ทํา
ใหมนุษยมีความสมบูรณทางสรีระ ประกอบกับความหมายของคําวา “เพศ” ที่แทจริงแลว มนุษยเรา
ไดยึดถืออวัยวะเพศชายหรือหญิงเปนตัวกําหนดเทานั้น เพศจึงเปนตัวกําหนดสถานะของการแบงแยก
ประเภทของชายและหญิงโดยยึดถืออวัยวะเพศเปนตัวบงชี้ตามที่กลาวมาแลวขางตน ประกอบกับ
คําอธิบายของศาสตรสาขาวิชาทางการแพทย หรือ วิทยาศาสตร ก็ยังไมเคยคนพบอวัย วะเพศใน
รูปแบบอื่นที่มีความแตกตางจากอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงที่มีมาแตเดิม 341 ดังนั้นจึงทําให
เชื่อไดวา เพศของมนุษยมีเพียงสองเพศเทานั้นคือเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะแบบทวิเพศ ไมมี
เพศอื่นๆ นอกเหนือจากสองเพศที่ระบุมานี้แตอยางใด ดังนั้น แนวความคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางเพศ หรื อ เพศอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อจากเพศชายและหญิงตามความเขาใจของกลุ มที่มีความเชื่ อ
ทรรศนะแบบพหุเพศนั้น จึงมิอาจเปนจริงได ดังเชน ตัวอยางตอไปนี้ คือ หากทําการแยกมนุษย
ออกเปนสองกลุม โดยกลุมที่หนึ่ง มีรางกายเปนผูชายมีอวัยวะเพศชายแตกําเนิด แตมีพฤติกรรมที่
339

Francisco Caron, Schouten Caron and Michel Caron, The Mighty Kingdom
of Japan and Saim (1671) (Bangkok: Saim Society, 1986), p. 43.
340
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Family Law Quaterly 40, 1 (2006): 34.
341
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3 ed. (Great Britian: Oxford University Press, 2002), p. 25.
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แสดงออกแบบเพศหญิง คือ ออนหวาน ออนโยน นารัก นุมนิ่ม รักสวยรักงาม เอื้ออาทรดูแลเอาใจใส
และมีความรักในเพศสรีระเดียวกับตน หรือ มีรางกายเปนผูชายมีอวัยวะเพศชายแตกําเนิดแตไดทํา
การผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนใหมีอวัยวะคลายเพศหญิง ตัวอยางกลุมที่สอง รางกายเปน
ผู ห ญิ งมี อวั ย วะเพศหญิ งแต กํา เนิ ดแต มีพฤติก รรมที่แ สดงออกเปน เพศชาย คือ บึ กบึน กลาหาญ
เขมแข็ง มีลักษณะเปนผูนํา กลาตัดสินใจอยางเด็ดเดียว และมีความรักในเพศสรีระเดียวกับตน หรือ
มีรางกายเปนผูหญิงมีอวัยวะเพศหญิงแตกําเนิดแตกําเนิดแตไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิด
ของตนใหมีอวัยวะคลายเพศชาย กลุมคนเหลานี้เรียกตนเองวาความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศที่
อื่นๆ และมนุษยก็เขาใจเชนนี้กันมาโดยตลอด 342 แตแทจริงแลวสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไมใชเพศอีกเพศหนึ่งใน
ความหมายที่แทจริงของคําวา “เพศ” สิ่งเหลานี้เปนเพียงความพึงพอใจในการแสดงออกดวย
พฤติกรรมทางเพศภายนอกเทานั้น เพราะในความจริงแลวจากตัวอยางกลุมที่ 1 แมจะมีพฤติกรรม
ดังกลาวแตเพศสรีระก็ยังเปนเพศชายตามที่กําเนิด หรือตัวอยางกลุมที่สอง แมจะมีพฤติกรรมดังกลาว
แตเพศสรีระก็ยังเปนเพศหญิงตามที่กําเนิด ไมใชความหลากหลายทางเพศ หรือเพศอื่นๆ ตามความ
เขาใจของทรรศนะแบบพหุเพศแตอยางใด เพราะมนุษยที่เกิดมาบนโลกใบนี้ มีเพียงสองเพศ ที่ถูก
กําหนดตามอวัยวะที่บงบอกถึงความเปนเพศของตนเทานั้น 343 เพราะมนุษยยึดลักษณะของอวัยวะ
เพศเปนตัวกําหนดเพศและไมเคยมีการคนพบอวัยวะเพศแบบที่สามในโลกใบนี้แตอยางใด 344
ดังนั้น จึงไมเคยปรากฎหลักฐานในทางการแพทยวามนุษยมีเพศที่สามเกิดขึ้นใหมแตอยาง
ใด 345 หรือหากกลาวถึงบุคคลที่เปนอินเตอรเซ็กหรือบุคคลที่เกิดมามีเพศสรีระมากกวาหนึ่งเพศ 346 ซึ่ง
มี ความซั บ ซ อนทางอารมณ และความรู สึกเปน อยางมากแตจ ะถูกความรูทางดานการแพทยและ
วิทยาศาสตรมองวาการมีเพศสรีระมากวาหนึ่งเปนความผิดปกติที่ตองไดรับการแกไขใหเหลือการเปน
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เพศใดเพศหนึ่งเทานั้น 347 รวมถึ งการผาตัดเปลี่ย นแปลงอวัย วะเพศของมนุษยในยุคปจ จุบัน ดว ย
เพราะในทางการแพทยก็ระบุไวแตเพียงวาเปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอวัยวะเพศแตภายนอก
เทานั้น ไมสามารถทําใหมนุษยเปลี่ยนเพศสรีระภายในที่มีมาแตกําเนิดได 348 ดังเชนคํากลาวของ ซิก
มันด ฟรอย นักจิตวิทยาที่กลาวไววา “มนุษยเกิดมาดวยสรีระเพศใด เมื่อตายก็ยอมตองตายดวยสรีระ
เพศนั้น” 349 เพียงแตในความเปนจริงแลวเพศกําเนิดไมไดเปนเงื่อนไขกําหนดถึงพฤติกรรมทางเพศ
ของมนุ ษย ในรู ป แบบที่ ตายตั ว เท า นั้น เพราะในความเปน จริงแลว ผูที่มีเพศกําเนิดเปน ชายอาจมี
พฤติกรรมทางเพศในแบบรักตางเพศหรืออาจเปนผูที่สนใจในเพศเดียวกัน หรือสามารถมีพฤติกรรม
ทางเพศในแบบที่ เ ป น ได ทั้ งรั กเพศเดีย วกั น หรือ รั กต างเพศก็ เ ปน ได ดั ง นั้น มนุษ ยส ามารถแสดง
พฤติกรรม อารมณความรูสึกทางเพศไดอยางหลากหลายโดยไมจําเปนตองผูกติดกับเพศกําเนิดเพศ
ของมนุษยมีความซับซอน ประกอบกับภาวะทางอารมณ พฤติกรรมทางเพศ ไมไดถูกกําหนดจาก
เงื่อนไขของเพศกําเนิดแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นจากเงื่อนไขทางสังคมที่อาจทํา
ใหบุคคลสามารถมีลักษณะทางอารมณทางเพศที่หลากหลายไมเพียงเฉพาะในการแสดงออกซึ่งความ
รักแบบชายรักหญิงเทานั้น แตยังรวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณของชายที่รักชาย หรือหญิง
ที่รักหญิงดวย ดังนั้นมนุษยสามารถมีอารมณทางเพศไดหลากหลาย และบุคคลสามารถมีพฤติกรรม
ทางเพศไดทั้งในรูปแบบรักเพศเดียวกันและพฤติกรรมที่เปนรูปแบบที่เปนรักตางเพศ และบุคคลที่อยู
ตรงกลางระหวางรูปแบบคือพฤติกรรมที่สามารถรักไดทั้งชายและหญิง ดังนั้นจึงสรุปประเด็นนี้ไดวา
ความหลากหลายทางเพศเปนเพียงอารมณ พฤติกรรมที่แสดงออกในความตองการทางเพศของมนุษย
เทานั้น ซึ่งวางอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดแบบทวิเพศ นั่นเอง
การที่มีเพศวิถีแบบชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิงเชนนี้ เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยทางธรรมชาติที่
บุคคลไมสามารถกําหนดพฤติกรรมความรักใหตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนได เพราะสิ่งเหลานี้
มันอยูที่ความพึงพอใจของมนุษย เปนสิทธิโดยธรรมชาติที่มีอยูในตัวมนุษยทุกคน แตเดิมในความ
เขาใจของมนุษยเพศสรีระของบุคคลที่แสดงออกโดยตองคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ และตองแสดง
ถึงเพศวิถีของบุคคลวาบุคคลดังกลาว มีการดําเนินเพศวิถีอยางไร เชน เพศสรีระที่เปนชายตองมีการ
แสดงออกซึ่งความรักตอเพศสรีระหญิงเทานั้น สวนในกรณีของบุคคลที่ไมสามารถดําเนินชีวิตไดตาม
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เพศวิถีของตนตามที่บรรทัดฐานของสังคมกําหนดไว มักถูกสังคมมองวา “บุคคลดังกลาวเปนพวก
วิปริต หรือ มีความบกพรองทางจิต”
ซึ่งแทจริงแลวในการศึกษาทางการแพทยขององคการอนามัยโลก ไดมีการยอมรับวา การที่
บุคคลไมสามารถดําเนินเพศวิถีของตนตามครรลองของสังคม ดังเชน ในกรณีของ บุคคลที่รักเพศ
เดียวกันนั้น ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพที่จะเลือกรักชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนโดย
ไมถือวาเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางจิตแตอยางใด เพราะเพศเปนเพียงสิ่งที่กําหนดเปลือกนอก
ของมนุษยเทานั้น เพราะแทจริงสิ่งที่ถูกหอหุมอยูขางในเปลือกที่เปนเพศของมนุษยคือความรูสึกที่
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักจากภายใน นั้นคือ สิ่งที่บงบอกถึงความตองการของมนุษยที่แทจริง
จึงถือเปนสภาวะที่สังคมไมควรที่จะนํามาตัดสินเพื่อแบงแยกบุคคลดังกลาวจากสังคม แตตองยอมรับ
ในความหลากหลายของรูปแบบความรักที่มีอยูในตัวตนของมนุษยทุกคน
3.1.4 แนวคิดในเชิงวิวัฒนาการของกฎหมาย
กฎหมายเปนสิ่งที่มีคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใหมีระเบียบวินัย และเปนสิ่งที่
สรางรูปแบบของสังคมมนุษยใหมีมาตรฐานเดียวกันในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม กฎหมายจึง
เปรียบไดกับเครื่องมือที่รัฐใชในการมอบสิทธิประโยชนใหกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการดําเนิน
ชีวิตตามเพศวิถีของประชาชน ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนรูปแบบเพศวิถีแบบรักตางเพศหรือรักเพศ
เดียวกัน แตตลอดระยะเวลาที่ผานมารัฐกับมอบสิทธิและเสรีภาพรวมทั้งสิทธิประโยชนตางๆ ในการ
ดําเนินเพศวิถี เฉพาะรูปแบบความรักแบบรักตางเพศเทานั้น โดยรัฐมองวารูปแบบของการดําเนินเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ผิดและไมควรไดรับการยอมรับจากภาครัฐทําใหผูที่มีวิถีทางเพศใน
ลักษณะนี้ไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ จากภาครัฐเลย ซ้ํารายไปกวานั้น เมื่อครั้งในอดีตการมีวิถีทาง
เพศแบบรักเพศเดียวกันถูกกําหนดใหเปนความผิดในทางกฎหมาย หรือแมจะไมเปนความผิดในทาง
กฎหมายแตก็ไมมีการรับ รองเพศวิถีในรูปแบบนี้ในทางกฎหมายไว กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ดําเนินชีวิตอยูในสังคมจึงไมไดรับการรับรองสถานะ ซึ่งไมตางอะไรกับกลุมคนเรรอนใน
สังคมที่ถูกรัฐทอดทิ้งใหอยูอยางโดดเดี่ยวไมมีกฎหมายรับรองและคุมครอง แตในปลายศตวรรษที่ 20
ทีผ่ านมาไดปรากฎความเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมายอยางกวางขวางตอการรับสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และมีแนวโนมในทิศทางที่ขยายตัวมากขึ้นใน
หลายประเทศ แตอยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่ใหการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ยังปรากฎขอเท็จจริงจํานวนไมนอย
เชนกันซึ่งอาจทําใหมองเห็นภาพที่ขัดแยงกับทิศทางของระบบกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ที่ไห
การยอมรับ แตมีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีบทลงโทษตอพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอยางรุนแรง และมี
บางประเทศที่มีบ ทลงโทษตอผูมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันดวยการประหารชีวิต และในอีกหลาย
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ประเทศก็มีบทลงโทษแมวาจะไมไดเปนโทษที่รุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตก็ตาม อะไรคือความแตกตาง
ของรูปแบบกฎหมายของประเทศตางๆ ในการพิจารณากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน หรือ
เปนเพราะความจริงประการหนึ่งที่ยังคงปรากฎความไมลงรอยในการยอมรับ อันสืบเนื่องจากเหตุผล
ทางวั ฒ นธรรม ศาสนา ความเชื่ อ จารีตประเพณี หรือเงื่อนไขปจ จัย อื่น ที่ มีความแตกตางกัน ที่ มี
อิทธิพลอยางสําคัญตอการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกลาว ดังนั้น จึงขอนําเสนอวิวัฒนาการของ
แนวคิดในการรับรองสถานะของกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน อาจจัดแบงออกเปน 3 แนวคิด
ดังนี้คือ แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันเปนความผิด แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันไมเปนความผิด และ
แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย ดังเชนที่จะขอทําการอธิบายโดยละเอียดดังนี้
3.1.4.1 แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันผิดกฎหมาย
เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศแถบตะวันตกหลายประเทศในอดีต จะพบวามี
การบัญ ญัติกฎหมายเอาผิดกับบุ คคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดีย วกัน โดยถือวาเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมายและมีบทลงโทษ ปรากฎการนี้สามารถพบไดในวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับความเชื่อที่มีมาอยาง
ยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการมีความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลเพศเดียวกันไมวาจะเปนชาย
กับหรือหญิงกับหญิง แตการกระทําที่จะเปนความผิดและมีบทลงโทษในประเทศแถบตะวันตกนั้น
พบวาจะมีแคประเด็นของความสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น สวนประเด็นความสัมพันธระหวาง
หญิงกับหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกบัญญัติใหเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายมากอน 350 และบทลงโทษ
ตอการกระทําดังกลาวนี้ก็มักจะปรากฎในรูปแบบที่รุนแรง ไมวาจะเปนการประหารชีวิต การฝงหรือ
การเผาซึ่งบุคคลที่กระทําความผิด
แนวคิ ด หลั ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การให ก ฎหมายกํ า หนดบทลงโทษแก ก ลุ ม คนที่ มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเพราะผลของแนวคิดทางคริสตศาสนา ซึ่งใหคําอธิบายตอการกระทํา
ดังกลาววาเปนสิ่งที่ขัดตอพระประสงคของพระเจา ตามพระคริสตธรรมคัมภีร ในพันธะสัญญาเดิม
ความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันเปนการกระทําที่ถือเปนความผิดบาปรายแรง และเปนเหตุใหพระ
เจาทรงบันดาลใหเกิดไฟบรรลัยกัลปเผาเมือง Sodom และ เมือง Gomorrah เนื่องจากคนในเมืองนี้
มีรสนิยมรักเพศเดียวกันซึ่งตอมา คําวา “Sodomy” ไดกลายเปนคําที่ไดอธิบายถึงความสัมพันธ
ระหวางบุคคลเพศเดียวกัน และเปนการกระทําที่เปนความผิดในทางกฎหมายประเภทหนึ่ง
ในชวงกลางศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิคอนแสตนติน ไดรับเอาศาสนาคริสตเปนศาสนา
ประจําของอาณาจักรโรมัน และไดนําเอาแนวความคิดที่วา ความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกันเปน
สิ่งที่ตองหามและมีความผิดรายแรง แนวคิดนี้พัฒนามาถึง ในศตวรรษที่ 6 เมื่อจักรพรรดิจัสติเนียนได
มีพระบรมราชโองการใหจัดทําประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมันขึ้นมา ตอมาเรียกวาประมวล
350
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กฎหมายจัสติเนียน และกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหการกระทําในลักษณะความสัมพันธของมนุษยที่มี
เพศสรีระเดียวกันเปนความผิดที่มีบทลงโทษอยางรายแรง351
แนวคิดของศาสนาจักรที่มีตอกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ยังสงผลใหรัฐ
ตางๆ ในยุโรป รวมถึงรัฐที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสต ตางพากันบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปน
ความผิ ดที่ ตองได รั บ การลงโทษ และเป น การลงโทษที่ รุน แรง ในสมัย ของพระเจา เอ็ด เวิร ดที่ 1
ผูกระทําความผิดฐานมีความสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันจะถูกฝงทั้งเปน 352 และในป ค.ศ.1533
สมัยพระเจาเฮนรีที่ 8 ไดมีการตรากฎหมายไวเปนลายลักษณอักษรใหการกระทําดังกลาวตองไดรับ
โทษประหารชีวิต ซึ่งมีการคาดการณวามีบุคคลที่ถูกประหารชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้สูงถึง 72,000
คน 353
จะเห็นไดวาแนวคิดอันแสนโหดรายที่มีตอกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น
เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลทางดานความเชื่อของศาสนจักรที่สงผลไปยังรัฐตางๆ ที่อยูภายใตการ
ครอบงําของแนวคิดเหลานั้นรวมถึงรัฐตางๆ ในยุโรปที่ไดขยายอํานาจออกไปในชวงระยะเวลาของการ
ลาอาณานิคม ก็ไดมีผลสําคัญตอการนําเอาแนวคิดในลักษณะดังกลาวไปสูดินแดนตางๆ ที่อยูภายใต
อํานาจบังคับ อันเปนการสงผลโดยตรงที่ทําใหผูปกครองหรือผูนําของแตละรัฐตางๆ เหลานั้นบัญญัติ
กฎหมายใหบุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนผูกระทําผิด
ประกอบกับ แนวคิดที่วา รัฐ สามารถออกกฎหมายมาเพื่อจํากัด หรือควบคุมการ
กระทําบางอยางของปจ เจกชนได แมวาการกระทํานั้นอาจเปนเพียงแคเรื่องขัดกับศีลธรรมก็ตาม
แนวคิดนี้ใหเหตุผลวา สังคมทุกสังคมเกิดจากการเมืองและศีลธรรม สังคมไมไดเปนเพียงที่รวมตัวกัน
ของกายภาพเทานั้น หากยังมีการยึดโยงกันดวยความคิดหรือบรรทัดฐานบางอยางรวมกัน ซึ่งเปน
บรรทัดฐานของสวนรวม หรือถือวาเปนศีลธรรมของสังคมที่สมาชิกในสังคมควรจะตองปฏิบัติตาม
รวมถึงเสรีภาพของบุคคลจะมีไดตราบเทาที่ไมขัดหรือแยงตอศีลธรรมของสังคม การกระทําที่ขัดกับ
ศีลธรรมสวนมากก็เหมือนกับการกระทําที่บั่นทอนตอความมั่นคงซึ่งจะคุกคามการดํารงอยูของสังคม
การควบคุมการกระทําที่กระทบตอการดํารงอยูของสังคมจึงเปนสิ่งที่ตองกระทํา และไมอาจถือไดวา
การกระทําเหลานี้เปนเรื่องสวนตัวทางศีลธรรม สุดทายคือสิ่งที่สําคัญที่สุด คือการชั่งน้ําหนักระหวาง
ผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนสวนตัว แมไมไดมีกฎเกณฑตายตัวที่บอกไดวาควรจะตองทํา
อยางไร แตหลักการทั่วไปประการหนึ่งก็คือ การมีขันติธรรมตอเสรีภาพของปจเจกบุคคลตราบเทาที่
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ยังสอดคลองกับความมั่นคงของสังคม และขอบเขตของขันติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตาม
สมัย อยางไรก็ตาม ขันติธรรมตอการกระทําใดๆ จะยุติลงทันทีเมื่อพิจารณาอยางถี่ถวนแลวปรากฎวา
การกระทําดังกลาวเปนสิ่งที่เปนอันตรายตอสังคม ดังนั้นรัฐจึงออกกฎหมายมาเพื่อจํากัดหรือควบคุม
การกระทําบางอยางของปจเจกชนได แมวาการกระทํานั้น อาจเปน เพีย งแคเรื่องขัดกับศีลธรรมก็
ตาม354
แตถึงอยางไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปน
การกระทําที่เปนความผิด และมีการลงโทษที่รุนแรงเพียงใดก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขภายในของแตละสังคม
ในรัฐนั้น ประกอบกับในชวงเวลานั้นคนในสังคมมีการยอมรับมากนอยแคไหนที่จะทําใหระดับของ
ความผิดฐานนี้มีบทลงโทษในระดับที่รุนแรง
3.1.4.2 แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันไมผิดกฎหมาย
ความเปลี่ ย นแปลงแนวคิด ของกฎหมายที่เ กี่ย วกั บ กลุม คนที่มีพ ฤติ กรรมรัก เพศ
เดียวกันปรากฎขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 20 โดยปรากฎความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยจากเดิมที่กําหนดใหการรวมประเวณีกับเพศเดียวกันเปนความผิดในทางอาญาและมี
บทลงโทษอยางรุนแรง มาสูการยกเลิกใหการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดที่ไมตองรับการลงโทษ
กลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมายภายในของหลายๆ ประเทศ
ทําใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันที่ถูกกําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมายที่มีมาแตเดิม ตอนนี้กําลัง
ไดรับการแกไขใหเปนการกระทําที่ไมใชความผิด 355 ดวยเหตุผลที่วาในชวงปลายศตวรรษที่ 20 นี้
บทบาทในทางการเมืองของศาสนจักรเริ่มลดนอยลง เปดทางใหแนวคิดแบบเสรีนิยม ไดเขามามี
อิทธิพลเพิ่มมากขึ้น แนวความคิดแบบเสรีนิยมเห็นวาบทบาทของรัฐควรมีอยูอยางจํากัดอยูเฉพาะใน
เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของผูคน กฎหมายควรบัญญัติขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเพื่อคุมครอง
ประชาชนใหอยูอยางสงบสุขในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน สําหรับการกระทําใดที่เปนเรื่องของศีลธรรม
และมิไดสงผลกระทบถึงผูอื่นโดยตรง ก็ไมใชหนาที่ของกฎหมายหรืออํานาจรัฐที่จะเขาไปเกี่ยวของใน
ลักษณะของการใชอํานาจในการออกกฎหมายบังคับ บุคคลควรมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะเลือกใน
สิ่งที่เห็นวาเปนประโยชนกับตนเองมากที่สุด หลักการพื้นฐานแบบเสรีนิยมนี้ จึงแยกเอาการกระทําที่
เปนหลักศีลธรรมในทางศาสนา โดยถือวาเปนสิ่งที่บุคคลแตละคนสามารถเลือกไดดวยตนเอง แมวา
การกระทํานั้นๆ อาจจะไมสอดคลองตอคําสอนของศาสนาก็ตาม ดังนั้น การกําหนดใหพฤติกรรมรัก
354

Robert Wintemute, op. cit., p. 245.
355
Mariranne Roth, “The Norwegian Act on Register Red Partnership for Homo
sexual Couples,” University of Louisville Journal of Family Law 2, 16 (1994-1995):
276.
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เพศเดียวกันเปนความผิดตามกฎหมายยอมเปนการกระทําที่ไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการเขามากาว
กายในพื้นที่ของความรูสึกที่ปจเจกบุคคลควรมีอํานาจในการแสดงออกและมีอํานาจในการตัดสินใจ
ดวยตนเอง
ในความเปลี่ ยนแปลงที่สําคัญ ของกฎหมายในสว นที่มีความสัมพัน ธกับ บุคคลที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันที่ปรากฎขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะแนวทางในการพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายดวยความพยายามที่จะยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายที่ไดกําหนดใหการมีเพศสัมพันธของ
บุคคลเพศเดียวกันมีความผิด โดยในป ค.ศ.1957 รัฐบาลอังกฤษ มีความพยายามที่จะปรับปรุงแกไข
กฎหมายดังกลาว โดยรัฐบาลไดดําเนินการตั้ง คณะกรรมการวาดวยความผิดของการรักเพศเดียวกัน
และโสเภณี 356 โดยคณะกรรมการดังกลาวไดเสนอรายงานเกี่ยวกับการประชุมในเรื่องดังกลาว หรือที่
เรียกวา “Wolfenden Report” โดยรายงานฉบับดังกลาวไดยืนยันวา เปาหมายของกฎหมายอาญามี
วัตถุประสงคเพื่อรักษาความสงบสุขของสาธารณะปกปองประชาชนจากการถูกละเมิดและทําอันตราย
หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนที่มีความบอบบางใน
การตัดสินใจ ซึ่งอาจมีเหตุจากความเยาววัย การขาดประสบการณ หรือมีความไมสมบูรณในดาน
รางกายและจิตใจ 357
ดังนั้น สําหรับการกระทําที่เปนความผิดตอศีลธรรมหรือสิ่งที่ผิดบาป แตการกระทํา
นั้นไมไดมีผลกระทบไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเปนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความไมสบายใจแก
บุคคลอื่นๆ ที่ไดรับรูหรือรับทราบถึงการกระทํานั้น เชน พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน การกระทําใน
ลักษณะเชนนี้ตองปลอยใหเปนหนาที่ของความรูสึกถึงความรับผิดชอบชั่วดีในศีลธรรม หรือ การไม
คํานึงถึงเรื่องการมีศีลธรรมที่เปนเรื่องสวนตัว ในการตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติหรือไม กลาวให
เข าใจที่ สุด คื อ การกระทํ า ในลั กษณะเชน นี้ เปนเรื่องของจิตใตสํานึกของบุคคล ไมใชห นาที่ของ
กฎหมายที่จะเขาไปยุงเกี่ยว 358
รายงานฉบับนี้มีขอสรุปวา การมีความสัมพันธระหวางผูใหญเพศชายดวยกันเองดวย
ความสมัครใจและเกิดขึ้นในที่รโหฐานก็ไมควรเปนความผิด จากเดิมที่กฎหมายกําหนดใหการกระทํา
เชนนั้นเปนความผิด การพิจารณาในประเด็นนี้จะพิจารณาเพียงประเด็นของพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
ในชาย เพราะในขอเท็จจริงแลวความสัมพันธระหวางเพศหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกกําหนดใหเปน
ความผิดมากอนในกฎหมาย 359
356

Committee on Homosexual Offences and Prostitution.
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ศาสตราจารย เอช แอล เอ ฮารท ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ไดเสดงความคิดเห็น
สนับสนุนแนวคิดของการปฏิรูปกฎหมายเพื่อยกเลิกความผิดฐานรักเพศเดียวกันตามขอเสนอของ
“Wolfenden Report” ดังนี้
ประการแรก ในการพิจารณาถึงการกระทําที่ควรถูกควบคุมไวโดยกฎหมาย เขาได
แยกแยะระหวางภาระของอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นกับบุคคลโดยการเผชิญกับพฤติกรรมของบุคคลอื่น
เชน การถูกทํารายรางกาย หรือ ถูกลวงละเมิดทางเพศ กับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการรับรูวาบุคคล
อื่นทําอะไร ดังเชน การที่ไมพอใจวาบุคคลอื่นมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน สําหรับการกระทําแบบแรก
เปนสิ่งที่กระทบถึงความสงบเรียบรอยของสังคม จึงเปนภาระหนาที่ของรัฐที่จะตองมีกฎหมายในการ
ที่จะเขามาควบคุมพฤติกรรมซึ่งละเมิดตอบุคคลอื่น แตสําหรับกรณีหลังเปนเรื่องสวนตัวทางศีลธรรมที่
ไมละเมิดใคร จึงไมใชภาระหนาที่ของรัฐที่จะตองออกกฎหมายบังคับแตอยางใด
ประการตอมา เขาตองการอธิบายวาการรักษาศีลธรรมของสังคมมีความสําคัญตอ
การปกปองความมั่นคงของสังคม ในทัศนะของเขานั้น การตั้งขอสมมติฐานวาศีลธรรมทางเพศเปนสิ่ง
เดี ย วกั น กั บ การฆ า การทํ า ร า ยร า งกาย หรื อ การลั ก ขโมย เป น สิ่ ง ที่ ผิ ด พลาด เนื่ อ งจากไม มี
พยานหลักฐานยืนยันไดอยางชัดเจนวาการมีพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางไปจากบรรทัดฐานหลักของ
สังคมจะทําใหสังคมนั้นลมสลายลง
ประการสุดทาย เขาไดโ ตแยงวาศีล ธรรมของสังคมก็เปนสิ่งที่เปลี่ย นแปลงไปอยู
ตลอด การยึดถือหลักคุณคาตางๆ มิใชสิ่งที่ตายตัวหากสามารถผันเปลี่ยนไปได ดังจะเห็นไดจากการ
เปลี่ยนแปลงในคานิยมหรือหลักคุณคาหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งที่สังคมก็สามารถดํารงสืบเนื่องตอมาได
ตัวอยางที่อาจแสดงใหเห็นภาพไดชัดเจนก็คือการเปดกวางในความคิดทางดานเพศในหลายสังคม ก็
เปนขอเท็จจริงที่ทําใหเห็นถึงการดํารงอยูของสังคมภายใตความเปลี่ยนแปลงดานศีลธรรมทางเพศ
ทั้งนี้ ศาสตราจารย เอช แอล เอ ฮารท ไดสนับสนุนใหนําทฤษฎีภยันตราย หรือ
“Harm Principal” ที่ถูกเสนอโดย จอหน สจวต มิลล มาใชเปนหลักในการพิจารณาในการบัญญัติ
กฎหมายเพื่อควบคุมศีลธรรมของประชาชน
ตามทฤษฎี ภยันตราย หรือ “Harm Principal” รัฐมีสิทธิที่จะใชอํานาจในทาง
กฎหมายในการจํ ากั ดสิทธิ และเสรีภ าพของประชาชนไดก็ตอเมื่อ สิ่งที่จ ะเกิดขึ้น นั้น เปน อันตราย
โดยตรง เชน การฆาคนโดยเจตนา หรือการทํารายรางกาย ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนคนอื่นมี
ชีวิตที่สงบสุข และปลอดภัย แตถาหากการกระทําใดมีผลกระทบแคเพียงบุคคลที่กระทําคนเดียวและ
ไมไดมีบุคคลใดไดรับผลรายจากการกระทํานั้น กฎหมายก็ไมควรเขามายุงเกี่ยวแตอยางใด 360 ดังนั้น
การพิ จ ารณาขอบเขตของกฎหมายในการเข า มาจํ า กั ดเสรี ภ าพของประชาชาชนบนหลั ก ทฤษฎี
360
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ภยั น ตราย มิ ไ ด ห มายความว า สั ง คมจะไม ส นใจในเรื่ อ งศี ล ธรรม ตรงกั น ข า ม แนวความคิ ด นี้ มี
ความเห็ น ในเรื่ อ งของศี ล ธรรมที่ ต องเปด โอกาสให แตล ะคนได ส ามารถใชเ สรีภ าพของตนในการ
ไตรตรอง คิดและตัดสินใจ และหากตองการใหพลเมืองในสังคมแตละคนตระหนักถึงหลักคุณคาของ
ศีลธรรมในเรื่องตางๆ ก็ควรจะเปนไปในลักษณะของการใหความรูและการศึกษา มิใชดวยการใช
อํานาจของรัฐบังคับโดยการออกกฎหมายใหประชาชนในรัฐทําความดี
ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได ว า เหตุ ผ ลสํ า คั ญ ของการสนั บ สนุ น การยกเลิ ก ความผิ ด ฐานมี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ก็เนื่องมาจากวัตถุประสงคของกฎหมายอาญาไมควรเขามาเพื่อกํากับหรือ
ควบคุมศีลธรรมของบุคคลในลักษณะของการบังคับเอากับจิตใจ โดยเห็นวาความรักที่มนุษยมีตอคน
เพศเดียวกันในสังคมเปนความจริงของชีวิต เปนความรักที่มนุษยมีใหแกกัน ตางกันตรงที่เขามีความรัก
ตอเพศเดีย วกั นเทา นั้ น ถึงแม อาจจะเปนเรื่องที่ดูทาทายความเชื่อและสวนทางกับ แนวคิ ดในทาง
ศาสนาที่ยึดถือกันโดยทั่วไปก็ตาม ดังนั้น การออกกฎหมายที่ใชเฉพาะกับกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันหรือใชกฎหมายที่แตกตางกันระหวางคนรักเพศเดียวกันกับคนที่รักตางเพศ เปนการดูถูก
คุณคาและความเทาเทียมของความเปนมนุษยดวยกันอยางหลีกเลี่ยงมิได ประกอบกับกฎหมายควร
สะทอนถึงความตองการที่แทจริงของสังคม ไมใชเปนกฎหมายที่เกิดจากความขัดแยงของศีลธรรม
หรือ เพราะเปนความเห็นที่สังคมคิดแตกตางกัน ปญหาดานศีลธรรมเปนสิ่งที่มีโอกาสจะมีความคิด
เห็นที่แตกตางกันได การออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับศีลธรรมก็ควรจะแทรกแซงในขอบเขตที่จําเปน
เทานั้น เพื่อเปนการปกปองสังคมหรือคุมครองบุคคลที่มีความตองการปกปองเปนพิเศษ และจาก
เหตุผลดังที่ไดกลาวมานี้ ตอมาก็ไดมีการยกเลิกกฎหมายที่เอาผิดแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน
3.1.4.3 แนวคิดที่วารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย
แนวคิ ดที่ว า รักเพศเดีย วกันชอบดว ยกฎหมายนั้น ปรากฎขึ้นอยางชัดเจนในชว ง
ปลายศตวรรษที่ 20 ปรากฎการณนี้เปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยางเหนือความคาดหมาย เพราะเปนสิ่งที่อยู
เหนือความคิดของมนุษย ที่จะสามารถจะจินตนาการไดวาสิ่งเหลานี้จะสามารถเกิดขึ้นไดบนโลกมนุษย
เพราะจากในอดีตที่ผานมาแนวคิดนี้ไมเคยแมแตจะมีผูใดกลาคิด กลาเสนอ และทําใหเกิดขึ้นไดจริง
อาจเปนเพราะความเกรงกลัวที่จะลมลางและตอตานแนวคิดของศาสนจักรที่แผอิทธิพลดานความเชื่อ
ปกคลุมมวลมนุษยชาติ ใหหลงใหลในความเชื่อที่วาเพศสรีระชายและหญิงเทานั้นที่สามารถจะรักกัน
บนโลกใบนี้ได และรัฐจะตองยอมรับและรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกคูรักที่เปนชายและหญิง
เท า นั้ น แต ความคิ ดเหล า นั้ น กลั บ เปลี่ย นแปลงไป เพราะในช ว งปลายศตวรรษที่ 20 เกิดการ
เปลี่ ยนแปลงที่โ ลกตองตะลึง และไมเชื่อวาจะเกิดขึ้น มาได สิ่งๆ นั้นก็คือ รัฐออกกฎหมายรับ รอง
สถานะในการใช ชี วิตคู ใหกับ คู รักที่เปนชายและชาย หญิงกับ หญิง แนวคิดแบบสุดขั้ว นี้เกิดขึ้น ได
อยางไร ทําไมถึงเกิดขึ้นได ทั้งๆ ที่ในอดีตรัฐเคยมองกลุมคนรักเพศเดียวกัน ไมตางอะไรกับโจรใน
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สังคม ปรากฎการณนี้เกิดขึ้นทั้งในระดับขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ อันนํามาซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของรัฐตางๆ โดยการแกไขกฎหมายภายในใหมีการจดทะเบียนรับรอง
สถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น ของกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกัน อย า งถู ก กฎหมายเฉก
เชนเดียวกับคูรักตางเพศ
ตอมาไดทําการศึกษาในสวนของขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศที่เปนสิ่ง
ที่ออกมาสนับสนุนใหเกิดปรากฎการณดังกลาววาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น รัฐตางๆเหลานั้นอางหลักการ
อะไรในการรับรองวาความรักของเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย จากการศึกษาพบวารัฐตางๆที่ถือวา
ความรักของเพศเดียวกันนั้นเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมายเกิดจากแนวคิดที่วา การรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง และเปนสิ่งที่
รัฐตองปฏิบัติตามหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมถึงการอางถึงสิทธิที่เทาเทียม
ของความเปนมนุษย ไมวาจะชายหรือหญิง ที่ตางก็มีสิทธิที่เทาเทียมกัน และสิทธิที่มนุษยชายและ
หญิงจะสามารถรักและใชชีวิตรวมกับชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนอยางไรก็ได จึงสงผลให
รัฐตางๆเหลานั้นออกกฎหมายขึ้นมา แตหากศึกษาใหดีแลวจะพบวาหาเปนเชนนั้นไม เพราะสิทธิ
มนุ ษยชน คื อ สิ ทธิ ตา งๆที่ ได ถูกกํ า หนดไวใ นปฏิญ ญาสากลวาดว ยสิทธิมนุ ษยชนเทานั้น และใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนก็มิไดบัญญัติวารัฐตางๆที่เปนภาคีจะตองรับรองวาความรักของ
กลุมคนที่มีเพศสรีระเดียวกันเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย
หากแตศึกษาใหดีจะพบวาสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก ซึ่งถือเปนสิทธิ
โดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยที่ควรจะไดรับการยอมรับ ในความเปนจริงแลวสิทธิเหลานี้
ควรได รั บการรั บ รองและคุ มครองไวในปฏิญ ญาสากลวาดว ยสิทธิมนุษยชนและขอตกลงระหวาง
ประเทศอื่นๆ เพราะโดยหลักแลวสิทธิโดยธรรมชาติทุกอยางก็ควรที่จะตองเปนสิทธิมนุษยชนดวย
หากแตสิทธิมนุษยชนไดถูกกําหนดขึ้นมาโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งมิไดเอาสิทธิโดย
ธรรมชาติมาบัญญัติไวทุกประการ ทําใหสิทธิมนุษยชนที่เรารูจักและเขาใจกันเปนเพียงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้ นฐานที่สิ ทธิ โดยธรรมชาติ ถูกกําหนดไวเพียงบางเรื่องในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เทานั้น เพราะหากพิจารณาแลวจะพบวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดไวแตเพียงสิทธิ
ในการสมรส 361 ซึ่งเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก แตสิทธิในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งถือเปนสิทธิโดยธรรมชาติประการหนึ่งและมีความหมายที่กวางกวา
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สิทธิในการสมรส เปนสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศ
สรีระหญิงเทานั้น อันเปนสิทธิที่ธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของตน
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กลั บ ไม ไ ด รั บ การรั บ รองไว ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิม นุ ษ ยชนเลย 362 หากแต รั ฐ ต า งๆที่ อ อก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันกลับเขาใจ
ผิดโดยอางหลักสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักวาอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
เพื่อออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน
รัฐของตน แตแทจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนสิทธิโดย
ธรรมชาติอยางหนึ่ง แตมิไดถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงไมไชสิทธิมนุษยชน
สงผลใหรัฐตางๆจะมาอางหลักสิทธิมนุษยชนไมได ดังจะเห็นไดจากในตัวปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ไมมีขอใดเลยที่ระบุใหรัฐตางๆตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน 363 ไดมีการประกาศโดยองคการสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ปฏิญญาฉบับนี้เปนการแสดงถึงเจตนารมณรวมกันของประเทศ
ตางๆ ในอันที่จะปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไป โดยไดรวมกันจัดทําปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความปรารถนาในอันที่จะรวมกัน
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยถอยคําที่ใชจึงเปนถอยคําที่มีลักษณะที่สามารถครอบคลุม
บุคคลไดอยางกวางขวาง เชน คําวาทั้งหมด (All) มวลมนุษยชาติ (All Human Beings) ทุกคน
(Everyone) โดยไมมีการจําแนกแยกแยะออกมาเปนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ทุกคนมีสิทธิใน
การดํารงชีวิต เสรีภาพและความมั่นคงแหงตัวตน ทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการยอมรับวามีสภาพบุคคล
ตามกฎหมาย และทุ กคนมี ความเทาเทีย มกัน ตามกฎหมายรวมถึงสิทธิที่จ ะไดรับ การรับ รองและ
คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ในสวนเนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความเขาใจที่มีตอสิทธิและเสรีภาพในเรื่องสิทธิในการสมรสของมนุษยเพศชายและหญิงเทานั้น แต
กลับไมระบุสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติไวใน
เนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเลย แตกลับระบุสิทธิในการสมรสที่เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเทานั้นประกอบกับไมมีขอใดเลยที่ระบุใหรัฐตางๆตอง
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สิทธิในการสมรส เปนสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก ซึ่งสิทธิใน
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ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights)
ประกอบดวยเนื้อหา 30 ขอ และสามารถจําแนกสิทธิมนุษยชนที่ไดรับการคุมครองเปน 2 ประเภท
คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) และ สิทธิทางเศรษฐกิจและ
สังคม (Economic and Social Rights)
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ออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ซึ่ง
พิจารณาจากบางสวนของหลักการปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 364
ขอ 2 “(1) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพกับบรรดาสิ่งตางๆ ที่กําหนดไวในปฏิญญา
นี้ โดยปราศจากความแตกตางใดๆ ดังเชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอื่นเผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอื่นๆ”
ขอ 16 “(1) ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณ มีสิทธิที่จะทําการสมรสและจะกอตั้ง
ครอบครัว โดยปราศจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องจากเชื่อชาติหรือศาสนา ตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน
เรื่องการสมรส ระหวางสมรส และการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสแตกระทําดวยความยินยอม โดยอิสระและเต็มที่ของผูที่เจตนาจะเปน
คูสมรส
(3) ครอบครัวเปนหนวยยอยของธรรมชาติ และหลักมูลฐานของสังคมและมีสิทธิที่
จะไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ”
ในประเด็นนี้รัฐตางๆที่ออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันอาจเขาใจผิด โดยการอางหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็
เปนได ซึ่งในความเปนจริงแลวหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพียงตองการใหรัฐตางๆ
คํานึงถึงการมีอยู และใหการยอมรับการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
เทานั้นก็เพียงพอแลว หาจําตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไม
ดั ง เช น ตั ว อย า ง ประเด็ น เรื่ อ งของความรั ก ของเพศเดี ย วกั น ได ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น
พิจารณาในคดีของ Nicholas Toonen v. Australia 1994 365 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ มีความเห็นวากฎหมายของออสเตรเลียมีบทลงโทษตอพฤติกรรมรักเพศเดียวกันที่
เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลวในเคหะสถานสวนบุคคล ถือเปนสิ่งที่ฝาฝน
กติ การะหวา งประเทศวา ดว ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการหามปฏิบัติตอบุคคลดว ย
เหตุผลของความแตกตางทางเพศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติมีความเห็นวา
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนเรื่องของความพึ งพอใจของบุคคล ควรที่จะอยูใน
364

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, แปลโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2554).
365
Nicholas Toonen v. Australia (Human Rights Committee Communication,
1992)
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เหตุผลของการที่ไมนํามาเปนสิ่งที่เลือกปฏิบัติตอบุคคล ตามหลักเกณฑขอที่ 2366 และขอ 26367 และ
สามารถนํ า มาปรั บ ใช ใ นกรณี ข องการห า มที่ ร วมไปถึ ง การขั ด ขวางเพื่ อ ไม ใ ห มี ก ารจดทะเบี ย น
ความสัมพันธของคูรักเพศเดียวกัน โดยตองถือวาการกระทําที่เปนการขัดขวางดังกลาว ขัดตอกติกา
ระหวางประเทศฉบับนี้ เพราะเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเพศ เชนเดียวกับการใหเหตุผลใน
ลักษณะดังกลาวเปนประเด็นที่มีความสําคัญเนื่องจากเปนการพิจารณาถึงสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน บนพื้น ฐานของความเสมอภาค โดยถือวากลุมบุคคลดังกลาวตองไมถูกเลือก
ปฏิบัติ เพราะเหตุที่มีรักเพศเดียวกัน
แนวคิดดังกลางนี้กลายมาเปนหลักสําคัญตอการพัฒนาสิทธิของความเทาเทียมใน
ประเด็นเรื่องความรัก และถูกนํามาตีความวาเปน “สิทธิมนุษยชน” อยางเขาใจผิด ทั้งๆที่ในตัว
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศฉบับตางๆ มิไดกลาวไวเลยวารัฐจะตอง
ออกกฎหมายรั บ รองสถานะในการใช ชีวิ ตคู รว มกัน ให แก กลุ มคนที่มี เพศวิ ถีแ บบรั กเพศเดี ย วกั น
หากแตเปนแนวคิดที่รัฐตางๆใชเปนขออางในการตีความอยางเขาใจผิดในทํานองวา สิทธิที่มนุษยชาย
และหญิงจะสามารถมีความรักและใชชีวิตคูรวมกับชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนอยางไรก็
ได ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการตีความที่เขาขางกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหแนวคิดของรัฐบางรัฐที่ถือวารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมายนั้น ไมแคใหการ
ยอมรับอยางเดียว แตตองรับรองสถานะโดยมีการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ใหกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเฉกเชนเดียวกับคูรักตางเพศในปจจุบันดวย
สําหรับกรณีของสิทธิในการสมรสและการจัดตั้งครอบครัว กติการะหวางประเทศวา
ดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองไดมีบัญญัติไวใน ขอ 23 ความวา
366

Article 2 (1) Each state Party to the present Covenant undertakes to
respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its
jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any
kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national
or social origin, property, birth or other status.
367
Article 26 All persons are equal before the law and are entitled without
any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall
prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective
protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language,
religion, political, or other opinion, national or social origin, property, birth or other
status.
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1. ครอบครัว เปน หนว ยรวมของสังคมซึ่งเปน พื้น ฐานและเปน
ธรรมชาติ และยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากสังคมและจากรัฐ
2. สิทธิของชายและหญิงที่อาจสมรสได ในการที่จะสมรสและมี
ครอบครัวยอมไดรับการรับรอง
3. การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมอยางเต็มใจ
ของผูที่จะเจตนาสมรสกันมิได
4. รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความ
เสมอภาคแห ง สิ ท ธิ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของคู ส มรสในการที่ จ ะสมรส
ระหวางสมรส และเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณีการสิ้นสุดของการสมรส
จะตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองที่จําเปนแกบุตร
จากกติกาฉบับดังที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาบทบัญญัติเรื่องการสมรสในกติการะหวาง
ประเทศวาดวย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีลักษณะที่รับรองสิทธิในการสมรสของชายและ
หญิงไวอยางชัดเจน อันสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจที่มีตอสิทธิและเสรีภาพในการสมรสของมนุษย
เพศชายและเพศหญิ ง หรื อ คู รั ก ตางเพศ รวมไปถึงเรื่อ งสิ ทธิ ใ นการจัด ตั้งครอบครัว ของกลุ มคน
ดังกลาว ในประเด็นนี้ก็เชนเดียวกันรัฐตางๆที่ออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่อางหลักการของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมืองในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันอาจเขาใจผิด โดยตีความวา สิทธิในการสมรสและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว
ตามกติการะหวางประเทศฉบับนี้เปนสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย ซึ่งในความ
เปนจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม เพราะหลักการในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองมีลักษณะที่รับรองสิทธิในการสมรสของชายและหญิงไวอยางชัดเจน ประกอบกับสิทธิใน
การสมรสเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิง
เทานั้น อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจที่มีตอสิทธิและเสรีภาพในการสมรสของมนุษยเพศ
ชายและหญิง
3.1.5 แนวคิดที่เปนสาเหตุของการไมยอมรับและแนวคิดที่นําไปสูการยอมรับกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคม
หลังจากที่ไดนําเสนอประวัติความเปนมาของแนวคิดตั้งแตการไมยอมรับ และตอตานการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคมมนุษยตั้งแต
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อดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น และเหตุ ผ ลของการนํ า มาซึ่ ง การให ก ารยอมรั บ และบั ญ ญั ติ เ ป น รู ป แบบของ
กฎหมายในการรับรองสถานะใหแกกลุมคนดังกลาว จึงขอนําขอมูลมาวิเคราะหใหเห็นถึงหลักการและ
เหตุผลของแนวคิดที่ไมใหการยอมรับ จนนําไปสูแนวคิดที่ใหการยอมรับในการรับรองสถานะแกคูรัก
เพศเดี ย วกั น ว า อะไรเป น เหตุ แ ละผลที่ทํา ใหรัฐ ยอมออกกฎหมายรับ รองสถานะใหแ กกลุมบุ คคล
ดังกลาว โดยผูวิจัยจะขอแยกประเด็นวิเคราะหออกเปน ประวัติความเปนมาของตางประเทศ และ
ประวัติความเปนมาของไทย ดังนี้
3.1.5.1 วิเคราะหแนวคิดของตางประเทศ
เมื่ อ กล าวถึ ง ประวั ติ ค วามเป น มาของการมี อ ยูข องกลุ มคนที่ มี พฤติ ก รรมรั ก เพศ
เดียวกันจะพบวา กลุมบุคคลดังกลาวเกิดขึ้นมาพรอมๆ กับการเกิดสังคมมนุษย พฤติกรรมหรือความ
ประพฤติอยางที่พวกเราเรียกวา เกย หรือ กลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนพฤติกรรมที่มีมา
ชานาน จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร และการคนควาในสมัยปจจุบัน พบวามีหลักฐานที่
เกี่ยวกับเรื่องนี้พอที่จะอธิบายไดวา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเชนนี้เปนสิ่งที่เกาแกและมีมานานและ
มิไดมีเฉพาะแตในมนุษยเทานั้น ตามรายงานของนักวิชาการที่ทําการศึกษาพฤติกรรมของสัตว เคยมี
การคนพบวาลิงก็มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไดเชนกัน และในรายงานของนักมานุษยวิทยาก็พบวา
พฤติกรรมเชนนี้อยูในหมูชนเผาหลายชนเผาเชนกัน 368 นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมดังกลาวในผูชาย
ชาวอินเดียแดงที่เรียกวา “เบอรดาเช” ซึ่งเปนผูชายที่ตองแตงกายเปนผูหญิงและตองปฏิบัติตนเปน
ผูหญิงไปตลอดชีวิต โดยมีหนาที่ในการประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณและการติดตอกับพระเจา
ดังนั้ น จึ งไดรั บ เกี ย รติจากชนเผ า และยังไดพบพฤติกรรมดังกลาวทั้งในในประเทศแถบแอฟริกา
ออสเตรเลีย และเอเชีย เชน การแตงงานระหวางเพศหญิงดวยกันในชนเผาแถบแอฟริกา หรือการให
ทหารมีภรรยาเปนเด็กผูชาย ของพวกซามูไรในประเทศญี่ปุน 369
พฤติ ก รรมรั ก เพศเดี ย วกั น เป น พฤติ ก รรมทางเพศที่ มี ม านานตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวั ติ ศ าสตร ดั ง ปรากฎหลั ก ฐานในภาพวาดตามผนั ง ถ้ํ า ของมนุ ษ ย ยุ ค หิ น จากข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
การศึกษาเรื่องประวัติศาสตรครอบครัวในสมัยอียิปตโบราณหรือสมัยเมโสโปเตเมีย ตามขอมูล แมจะ
มิไดมีการระบุ หรื อมี การบัน ทึกถึงพฤติกรรมหรือความสัมพันธแบบรักเพศเดีย วกันเอาไว แตจ าก
การศึกษาหลักฐานในทางประวัติศาสตรไดมีการคนพบหลุมศพโบราณ ซึ่งเปนสุสานฝงศพของชายใน
ราชสํานักชั้น สูงของอียิปต ในสมัยราชวงศที่ 5 ของอียิป ต ซึ่งในสุส านเปนศพชายสองคนที่นัก
มานุษยวิทยา ทางประวัติศาสตรเชื่อวาเปนชายคูรักกันและนอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร
368

กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การอภิปรายเรื่อง เกย vs กฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 105.
369
Hale Brenda Dame, op. cit., p. 32.
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หลายอยางที่ทําใหเชื่อวาพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันนั้นเกิดขึ้นมานานและเปนที่ยอมรับกันในสมัย
นั้น 370
ต อ มาได ทํ า การศึ ก ษาความเป น มาของความคิ ด เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งพฤติ ก รรมการ
แสดงออกซึ่งความรักของมนุษยและไดพบวาเรื่องความรักที่เกิดขึ้นกับมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน
ดังกล า วนี้ มีมาตั้ งแต ส มั ยฮิ น ดู รวมถึงประวัติศาสตรของชาวกรีกและโรมัน ก็ แสดงใหเห็นวาเรื่อง
ดั งกล า วเป น เรื่ อ งพื้ น ฐานของมนุ ษ ยเชน เดี ย วกับ สิ่ง มีชีวิตทั่ว ไป ที่ตอ งการการมีเพศสั มพัน ธเพื่ อ
วัตถุประสงคในการขยายเผาพันธุของตนเอง และไดพบวาการแสดงออกซึ่งความรักของมนุษยนั้นมี
ลักษณะที่แตกตางและหลากหลายกันออกไปขึ้นอยูกับภาวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของแตละ
บุคคล และตองเปนไปตามแนวทางที่สังคมนั้นๆ ยอมรับไดดวย เชน ในสมัยกรีกและโรมัน แนวคิด
เรื่องรสนิยมความชอบในเรื่องเพศของคนในสังคมยุคนั้นมีความหลากหลายทั้งแบบที่เปนการแสดง
ความรักที่ลึกซึ้งระหวางบุคคลตางเพศ โดยมีทั้งรูปแบบ ผูชายที่มีภรรยาคนเดียว ผูชายมีภรรยาได
หลายคน หรือภรรยามีสามีไดหลายคน นอกจากนี้แลว ยังรวมถึงการมีรสนิยมทางเพศกับบุคคลที่มี
เพศเดียวกันหรือแมแตการมีรสนิยมทางเพศในแบบที่สามารถจะมีความรักไดทั้งกับบุคคลที่มีเพศ
สรีระเดียวกันหรือที่มีเพศสรีระตางเพศกับตนก็ได ก็มีใหเห็นในสังคมยุคนั้น
ในสมัยกรีกในยุคของนักปราชญ Plato และ Socrates ที่ยึดถือหลักการวาชาย
เทานั้นที่สามารถเปนนักปราชญ การคบหาสมาคมกับหญิงจะทําใหปญญาของตนเสื่อมลงตลอดชีวิต
ของพวกนักปราชญเหลานี้จะถกปญหาและมีการรวมตัวในหมูชายเทานั้น ทําใหเชื่อวามหาปราชญ
เหลานี้เปนตนแบบของกลุมคนรักเพศเดียวกันในสมัยกรีก 371 แตพฤติกรรมดังกลาวนั้นจะมีไดก็แต
เฉพาะชนชั้นสูงของสังคมเทานั้น และเปนเรื่องตองหามสําหรับพวกทาส ถึงขนาดมีกฎหมายหามทาส
ผูชายสมสูกัน 372
สวนในยุคโรมันเชื่อวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเรื่องของพิธีกรรมทางความเชื่อ
พฤติ กรรมรั กเพศเดี ย วกั น ในสมั ย ดัง กลาวจึ งเปน สิ่ งที่ผูคนยอมรับ และยกยอง แตตอมาภายหลั ง
พฤติ กรรมดั งกล าวถู กมองว า เป นความผิดบาปทําลายศีลธรรมอันดีและเปน เรื่องตองหามในทาง
กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในการมีความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลเพศเดียวกันไมวาจะเปน
ชายกับหรือหญิงกับหญิง แตการกระทําที่จะเปนความผิดและมีบทลงโทษในประเทศแถบตะวันตกนั้น
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พบวาจะมีแคประเด็นของความสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น สวนประเด็นความสัมพันธระหวาง
หญิงกับหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกบัญญัติใหเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายมากอน 373 กลาวคือ
ในสมัยศตวรรษที่ 1 กษัตริยเนโรไดขึ้นเปนกษัตริยแหงกรุงโรมซึ่งจากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวากษัตริยเนโรไดสมรสกับชาย ซึ่งในโรมยุคนั้นตางเห็นวาความรักระหวาง
ชายกับชายดวยกันเทานั้น ที่ถือวาเปนความรักที่บริสุทธิ์ ซึ่งชาวโรมันในขณะนั้นก็ยกยองวาคนที่มี
พฤติ ก รรมแบบรั ก เพศเดี ย วกั น เป น คนกล า หาญและ มี ค วามเข ม แข็ ง ความสั ม พั น ธ เ ช น นี้ เ ป น
เครื่องหมายของความเข็ งแกร งของลู กผู ชาย รวมทั้งยังมีหลักฐานปรากฎสตรีชั้น สูงในราชสํานัก
จักรวรรดิโรมันก็มีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน 374
ตอมาในสมัยศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดรับเอาศาสนาคริสตเขามาเปน
ศาสนาของจักรวรรดิโรมัน การมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันก็ถูกมองวาเปนเรื่องเสื่อมเสีย
และมีความผิดในทางอาญารายแรง โดยผูที่พฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะมีความผิดในทางอาญาและ
ถูกลงโทษดวยการเผาทั้งเปน 375
และตอมาในศตวรรษที่ 6 จักรพรรดิจัสติเนียนไดมีพระบรมราชโองการใหจัดทํา
ประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมันขึ้นมาและไดทรงอธิบายถึงโทษในความผิดฐานนี้ไวโดยละเอียด
วา
“โดยที่ชนบางเหลา ผูถูกยุยงดวยบาปกิเลส ไดทอดตาเล็งสูทราม
วิสัย ทั้ งได บั งอาจกระทําอาชญากรรมต อธรรมชาติ เราจึง จะบังคับ ชน
เหล า นั้ น ให มีความเกรงกลัว ในองค พระผูเปน เจา และคําพิ พากษาของ
พระองค ในอนาคตใหละเสียจากทรามวิสัยอันซึ่งจัญไรนั้นและอัปมงคล
เหลานั้นเสีย มิใหกรรมอันชนเหลานั้นไดลวงสูบาปชักนําพระอาญาแหง
พระผูเปนเจาอันทรงเดชาหรือเปนทางสูเหตุวิบัติแกพระนครและชาวอาณา
ประชาราษฎร อาชญากรรมตอธรรมชาติเชน นั้น จักตองรับ ผิดชอบตอ
อั คคี ภั ย แผ น ดิ น ไหว ธรณีสู บ โรงหา ไข พิษ เพื่อขจัด รัง ควาญแหง บาป
เชนนั้นและเพื่อรักษามนุษยไวมิสูญเสียวิญญาณแหงตน ดังนั้น เราตองการ
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ใหชนเหลานี้ละเลีย จากการทอดตนลงสูการอันไรศรัทธาแหงพระธรรม
เชนนั้นเสีย”376
จากการอธิบายแนวคิดถึงในบัญญัติกฎหมายและลงโทษในความผิดของกลุมคนที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันของจักรพรรดิจัสติเนียนนั้นเปนการอธิบายวา การที่บุคคลมีพฤติกรรม
เชนนี้เปนสิ่งที่ฝาฝนตอธรรมชาติของมนุษยและเปนการไมศรัทธาในพระเจาตามหลักความเชื่อใน
ศาสนาคริสต ดังนั้นจึงทําใหเกิดการลงโทษผูที่กระทําความผิดเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมาย
ในยุคนั้นการมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันเปนการกระทําผิดตอบานเมือง และกระทบตอศีลธรรม
ประกอบกับความเชื่อในทางศาสนาของประชาชนในสังคมดวย
แตเนื่องจากหลักคําสอนของศาสนาคริสตนี้อยูในความรูสึกนึกคิดของชาวตะวันตก
วาเกยเปนสิ่งที่ชั่ว ชา และไดกลายมาเปนมาตรฐานทางศีลธรรมโดยทั่ว ไปวาการเปนเกยเปนสิ่งที่
อุบาทวบานอุบาทวเมือง และยอมรับกันไมได และเมื่อสังคมรับไมได กฎหมายในฐานะที่เปนเครื่องมือ
ในการควบคุมสังคมและทําหนาที่เปนตัวแทนของสังคม ในการกําหนดหามประพฤติตนเปนคนที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และถามนุษยคนใดฝาฝนมนุษยคนนั้นก็จะถูกลงโทษอยางโหดเหี้ยม เพราะ
ถือเปนความผิดรายแรงอยางหนึ่งของประเทศที่นับถือศาสนาคริสต
แมในยุคสมัยใหม นับตั้งแตศตวรรษที่ 17 การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็ยังถือวา
มีความผิดรายแรง เชน ในอังกฤษใครมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันตองถูกลงโทษโดยการแขวนคอ และ
ในอังกฤษไดมีการยกเลิกความผิดฐานนี้กันในป ค.ศ.1967 โดยไดมีการเรียกรองใหยกเลิกความผิด
ฐานนี้ตั้งแตป ค.ศ.1957 จึงเห็นไดวาแนวคิดในเรื่องความเชื่อทางศาสนา ถือเปนสวนสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตดานความเชื่อของมนุษยและมีอิทธิพลตอการกฎเกณฑของสังคมนั้นๆ เพราะแนวคําสอน
ของศาสนาในสมัยนั้นเปนสวนหนึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม
นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการลงโทษบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบรักเพศ
เดียวกัน โดยมีการลงโทษดวยการจําคุกตลอดชีวิต แตตอมาไดถูกยกเลิกไปความผิดฐานดังกลาวมานี้
ไป 377
แตตอมาแนวความคิดสมัยใหมเกิดขึ้นในชวงปลายศตวรรษที่ 18 โดยมนุษยมีความ
เชื่อที่เปลี่ยนไป เพราะในยุคนั้นอํานาจและอิทธิพลของศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง 378 แตถึงอยางไรก็ตาม
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พฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็ยังถือวาเปนเรื่องที่ผิดหลักศาสนาและเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู ซึ่งใครมี
พฤติกรรมเชนนี้ก็จะตองถูกลงโทษทางกฎหมาย แตในยุคนี้มนุษยกลับมีแนวทางความเชื่อและวิถี
ชีวิตเปนของตนเองมากขึ้น โดยในยุคนี้มนุษยมีความเชื่อวาพระเจาทรงสรางมนุษยเปน 2 เพศ คือ
ชายและหญิ ง จริ ง 379 แต ใ นเรื่ อ งของการใช วิ ถี ท างเพศของมนุ ษ ย นั้ น พระเจ า มิ อ าจทรงกํ า หนด
พฤติกรรมทางเพศของมนุษยได มนุษยในยุคนั้นจึงมีความคิดวา พฤติกรรมรักตางเพศ หรือ พฤติกรรม
รักเพศเดียวกัน เปนเพียงความพึงพอใจในทางเลือกเรื่องเพศสวนบุคคลของมนุษย เปนความรูสึกสวน
บุคคลที่พึงพอใจตอการเลือกดําเนินชีวิตทางเพศ 380 ในหลายประเทศแถบตะวันตกมีแนวคิดเชนนี้
โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ โดยเรียกแนวคิดนี้วา ความโนมเอียงในทางเพศ 381 ซึ่งจะตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Inclination” นาสังเกตวาแนวคิดเรื่องความโนมเอียงทางเพศที่เปนแนวคิดของ
ชาวอังกฤษแตในความเปนจริงแลวไมไดมีจุดเริ่มตนมาจากชาวอังกฤษหรือชาวตะวันตกแตอยางใด 382
โดยแนวคิดนี้มีมาตั้งแตยุคโบราณของวัฒนธรรมเอเชีย และจึงมาสูวัฒนธรรมของชาวยุโรป และ
วัฒนธรรมอเมริกา ตามลําดับ ซึ่งปรากฎหลักฐานเกี่ยวกับแนวคิดความโนมเอียงทางเพศเชนนี้ กับ
กษั ต ริ ย องค ที่ 3 ของประเทศญี่ปุน ชื่อโชกุน ลือมิทจึ ซึ่ง ครองราชย ในชวงศตวรรษที่ 17 ในป
ค.ศ.1604-1651 กษัตริยองนี้มีความหลงใหลในความเปนชายและมีเพศวีถีแบบรักเพศเดียวกันทรงให
เสรีภาพดานความรักกับประชากรของพระองครวมถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของพวกซามูไรญี่ปุนก็
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เกิดในยุคนี้ 383กษัตริยองคนี้เคยเหนี่ยวรั้งเด็กหนุมที่กําลังจะเขาพิธีแตงงานกับหญิงสาว และกษัตริย
องคนี้ สั่งใหจับกุมหญิงสาวที่เด็กหนุมจะเขาพิธีแตงงานดวยเอาไว 384
ตอมาในป ค.ศ.1798 ไดมีงานเขียนของ Sappho บรรยายถึงความทุกขของการมี
พฤติกรรมโนมเอียงทางเพศซึ่งมีมาแตกําเนิด หรือแมแตงานเขียนของ Aristotle เรื่อง Problems ซึ่ง
ไดพูดถึงความพึงพอใจในพฤติกรรมรักเพศเดียวกันที่มีมาแตกําเนิด โดย Aristotle ไดขอมูลจากการ
วิเคราะหความพึงพอใจในทางเพศของผูชายที่มีความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธกับเพศชายดวยกัน
ด ว ยการสอดใส ท างทวาร ข อ มู ล เหล า นี้ ไ ด จ ากบั น ทึ ก ของตํา รวจกรุ ง ปารี ส กั บ ผู ต องหาชายในป
ค.ศ.1720 วา “พวกตนมี รสนิย มทางเพศเชน นี้มาตลอดชีวิตตน” หรื อ “ตนมีความสุขเมื่อไดมี
เพศสัมพันธกับผูชาย ทั้งๆ ที่ตั้งแตวัยเด็กตนไมเคยมีเพศสัมพันธในลักษณะเชนนี้มากอนเลย ความชื่น
ชอบเชนนี้มันอยูในสายเลือดของตนแลว”385
จากแนวคิดเรื่องความพึงพอในทางเพศไมเพียงแตปรากฎในประวัติศาสตรมาอยาง
ยาวนานแตยังสังเกตไดวา ยังนํามาซึ่งแนวคิดในการยอมรับกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันสูยุค
ตอๆ ไป เพราะเปนการสรางคุณคาในการประพฤติตน ประกอบกับเปนแนวคิดในการปรับตัว เพื่อให
เกิดการเคารพและยอมรับในพฤติกรรม และเสริมสรางความสมบูรณของแตละบุคคลในสังคมดวย
และแนวคิดนี้ไดพัฒนามาตั้งแตศตวรรษที่ 18 กลายมาเปนตนแบบของแนวคิดยุคปจจุบัน ซึ่งเรียก
แนวคิดนี้วา ความพึงพอใจในการเลือกเรื่องเพศ ซึ่งภาษาอังกฤษใชคําวา “Sexual Orientation”
หมายถึงความพึงพอใจในการเลือกเพศ แบบรักเพศเดียวกัน หรือแบบรักตางเพศ และรักไดทั้งสอง
เพศ ที่บุคคลมีอยูในตัว และที่แสดงออกตอคูรักของตน
ในชวงตนศตวรรษที่ 19 มนุษยก็ยังคงมีแนวคิดวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่
ผิดศีลธรรมและเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู ซึ่งใครมีพฤติกรรมเชนนี้ก็จะไดรับโทษ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมทาง
เพศตางๆ ที่ไมกอใหเกิดการสืบทอดบุตร และความสัมพันธทางเพศที่ไมไดเกิดขึ้นภายหลังการสมรส
ก็ถือเปนเรื่องผิดศีลธรรมเชนกัน 386 แนวความคิดในยุคนี้ไมยอมรับวาการมีพฤติกรรมที่รักเพศเดียวกัน
เปนสิ่งที่ติดตัวมาตามธรรมชาติ อิทธิพลของแนวความคิดดังกลาวทําใหศาลสหรัฐในยุคนั้น ตัดสินคดี
383
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ระหวาง นายชเลเกล กับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยปฏิเสธไมใหขาราชการพลเรือนที่เปนบุคคลที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันซึ่งถูกไลออกจากราชการ กลับเขามารับราชการอีกครั้ง โดยศาลใหเหตุผลวา
การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของเขาถือเปนเรื่องผิดศีลธรรม หยาบชา เลวทราม และนารังเกียจ 387
ตอมาในปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงชวงกลางศตวรรษที่ 20 เริ่มมีการเปลี่ยนแนวคิดวา พฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันเปนสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ซึ่งยุคนี้แพทยและนักจิตวิทยาไดพยายามหาวิธีการรักษา
ใหหายจากการมีพฤติกรรมดังกลาว ซึ่งในยุคนั้นถือวากลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนอาการ
เจ็บปวยของผูปวยทางจิต 388
จากนั้นในป ค.ศ.1968 สมาคมจิตแพทยของประเทศสหรัฐอเมริกา 389 ไดบรรจุให
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนความผิดปกติทางจิต และองคการอนามัยโลก ไดมีการประชุมเพื่อ
จําแนกโรคสากล ครั้งที่ 9 หรือ ICD 9390 ในป ค.ศ.1978 และไดลงความเห็นวา บุคคลที่มีพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันกับตน และมีรสนิยมมีเพศสัมพันธกับบุคคลที่มีเพศเดียวกับตน เปนผูมีกามวิปริต จัด
ไดวาเปน โรคหลงเพศ391 จึงทําใหคนในสังคมยุคนั้นเกิดความรูสึกรังเกียจและเหยียดหยามกับบุคคลที่
มีพฤติกรรมเชนนี้ แตตอมาในป ค.ศ.1973 สมาคมจิตแพทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเพิกถอน
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกจากรายการความผิดปกติทางจิต โดยใหเหตุผลวาความเลวทรามตามที่
คิดและเชื่อกันมาในสังคมทั่วไป เปนสิ่งที่ถูกกําหนดมาจากพระเจา ซึ่งปจจุบันจิตแพทยไดพิจารณา
อยางละเอียดถี่ถวนแลววา การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไมไดกอใหเกิดความผิดปกติทางเพศใดๆ
เลย 392 ขณะที่ ส มาคมว า ด ว ยวิ ช าโรคจิต แหง ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า สมาคมนั ก สั งคมสงเคราะห
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แหงชาติ องคกรวิชาชีพทางดานสุขภาพจิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมการจําแนกโรค
แหงชาติ ครั้งที่ 10 หรือ ICD 10 ขององคการอนามัยโลก ตางลงความเห็นเหมือนกันวา กลุมคนที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน มิใชคนที่มีอาการปวยทางจิตและเปนโรคอีกตอไป เนื่องจากมีงานวิจัยที่
สําคัญทางการแพทยมากมาย ที่แสดงใหเห็นวาความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันไมเกี่ยวกับความ
เจ็บปวย และไมไดมีอาการทางจิต 393 และตอมานักวิชาการในขณะนั้น ไดยอมรับวาการแสดงออกซึ่ง
ความรักของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมเปนเรื่องผิดปกติและผิดธรรมชาติอีกตอไป
จากการที่ไดศึกษาถึงแนวคิดของสังคมในยุคอดีตที่ผานมาพอจะทําใหวิเคราะหไดวา
ศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลตอการยอมรับและไมยอมรับกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอยาง
มากเพราะจะเห็นไดจากกอนที่ศาสนาจะเขามามีบทบาทในสังคมมนุษย ในขณะนั้นมนุษยมีแนวคิดที่
เปดกวางและยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพราะคําสอนของศาสนายังไมเขามาถึง โดยมนุษยโดย
มองวาพฤติกรรมเหลานี้เปนเพียงความพึงพอใจในทางเลือกเรื่องเพศ ไมไดเปนเรื่องที่แปลก และกลับ
มองวาเปนเรื่องธรรมดาที่สามารถเกิดขึ้นได เชน แนวคิดของชาวกรีกที่มองวา รูปรางและสรีระของ
ความเพศชายที่ดูนาหลงใหล 394 เปนยุคของนักปราชญ Plato และ Socrates ที่ยึดถือหลักการวาชาย
เทานั้นที่สามารถเปนนักปราชญ การคบหาสมาคมกับหญิงจะทําใหปญญาของตนเสื่อมลงตลอดชีวิต
ของพวกนักปราชญเหลานี้จะถกปญหาและมีการรวมตัวในหมูชายเทานั้น ทําใหเชื่อวามหาปราชญ
เหลานี้เปนตนแบบของกลุมคนรักเพศเดียวกันในสมัยกรีก และเปนเรื่องของชนชั้นสูง หรือตอมาใน
ยุคของอาณาจักรโรมันที่มองวาพฤติกรรมเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา กลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้จึงไดรับการยอมรับและยกยอง แตเมื่อศาสนาเขามามี
บทบาทในสังคมแนวคําสอนของศาสนาจึงกลายมาเปนเครื่องมือในการจํากัดแนวความคิดของมนุษย
ใหเปนไปตามหลักคําสอนของศาสนา ดังจะเห็นไดจากชวงกอนกลางศตวรรษที่ 19 ศาสนาคริสตมี
อิทธิพลและบทบาททางการเมืองตอผูนําประเทศในตะวันตกมาก 395 เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ
ฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศเจาอาณานิคม ที่มีศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ
ดังนั้น นโยบายทางการเมืองของประเทศเหลานั้นจึงถูกแทรกแซงดวยคําสอนของ
ศาสนาโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมรักเพศเดียวกันซึ่งถือเปนบาปที่ถูก
ถา ยทอดไปยั งผู ป กครองคนในสังคมและกลุมคนที่มีพฤติกรรมเหลานั้น รวมถึงประชาชนที่อยูใน
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ประเทศเมืองขึ้นซึ่งหยั่งรากลึกตอความเชื่อของประชาชนบางคนจวบจนปจจุบัน 396 จนกระทั่งใน
ปลายศตวรรษที่ 19 ถึงกลางศตวรรษที่ 20 เมื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญมากขึ้น วิวัฒนาการ
ทางดานการแพทยก็เจริญกาวหนาตามไปดวย นักวิชาการจากแขนงตางๆ พยายามหาวิธีบําบัดรักษา
ผู ที่ มีพ ฤติ กรรมรั ก เพศเดี ย วกั น ในเชิ ง วิ ท ยาศาสตร แ ละการแพทย และพยายามตั้ งสมมุ ติฐ านว า
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนโรคที่ผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดมาจากความผิดปกติของฮอรโมน
ในรางกายมนุษย 397 ดังนั้นในยุคนี้จึงมีการทําวิจัยเพื่อหาวิธีการรักษาและบําบัดผูที่มีพฤติกรรมทาง
เพศที่คนในยุคนั้นมีความเชื่อวาผิดปกติ แตก็เปนอันไรผล เพราะวิทยาศาสตรและการแพทยมีความ
เจริญกาวหนามากขึ้น ทําใหการเชื่อถือสิ่งใดจะตองมีเหตุและผลที่สามารถพิสูจนได จึงทําใหคนพบวา
พฤติกรรมดังกลาวไมไดเปนโรคอาการทางจิต หรือเปนการผิดศีลธรรมตามหลักความเชื่อของศาสนา
อยางรายแรง ตามความเชื่อในอดีต แตอยางใด กลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจึงพยายาม
พิสู จ นตนเองวา พฤติ กรรมดั งกล าวนั้นไมใชภ าวะที่ผิดปกติทางเพศตามที่สังคมเขาใจ จึงไดมีการ
เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิและเสรีภาพประกอบกับความเสมอภาคในพฤติกรรมทางเพศของกลุม
คนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในประเทศประชาธิปไตยมากขึ้น
นับตั้งแตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่มีตอกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในทางที่ดีขึ้น สังคมเริ่มมีความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติกับกลุมคน
ดังกลาว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในทางกฎหมายอยางกวางมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกฎหมายภายในของหลายประเทศที่ไดมีการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดขึ้น อันเปนการยอมรับเสรีภาพในเพศวิถีที่
แตกตาง สวนในระดับของขอตกลงระหวางประเทศยังไมไดมีการรับรองสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันไวอยางชัดเจน จนมาสูศตวรรษที่ 21 ไดปรากฎคําวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศไดใหการคุมครองตอสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดขึ้น และยัง
ปรากฎชัดเจนอยูในหลักการยอกยาการตา 398 (The Yogyakarta Principles ค.ศ.2006) ซึ่งตอมา
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กลายมาเปนหลักฐานสําคัญในการอางถึงสิทธิของกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในการที่จะ
ไดรับการปกปองและคุมครองวิถีทางเพศจากกฎหมายดวย
ครั้งหนึ่งในออสเตรเลียเคยกําหนดใหการมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งระหวางมนุษยที่มี
เพศสรีระเดียวกันในหลายรัฐเปนการกระทําที่มีความผิด แตในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ไดเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากในออสเตรเลีย รัฐตางๆ ไดมีการปรับแกกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเลิก
ความผิดอาญา ในความผิดฐานรักเพศเดียวกันโดยรัฐ South Australia เปนรัฐแรกที่ยกเลิกความผิด
อาญากับการมีความสัมพันธที่ลึกซึ้งระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน ค.ศ.1972 รัฐ Australian
Capital Territory กับ รัฐ Victoria มีการยกเลิกความผิดอาญากับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในป
ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1980 ตามลําดับ รัฐ Northern Territory เปนรัฐถัดมาที่มีการยกเลิกความผิด
อาญากับการกระทําของชายรักเพศเดียวกันที่ทําดวยความสมัครใจทั้งสองฝายในป ค.ศ.1983 ตามมา
ดวยรัฐ New South Wales ในป ค.ศ.1984 รัฐ Western Australia ในป ค.ศ.1989 รัฐ
Queensland ในป ค.ศ.1990 และ รัฐ Tasmania เปนรัฐสุดทายในออสเตรเลียที่ยกเลิกกฎหมาย
ลงโทษแกรักเพศเดียวกันในป ค.ศ.1997 และเปนรัฐแรกที่ไดมีการยอมรับสิทธิในการใชชีวิตคูของ
กลุมคนรักเพศเดียวกัน แตอยางไรก็ตามกฎหมายของรัฐตางๆ เหลานี้มีความแตกตางกันมาก แต
ลักษณะที่เหมือนกันก็คือ การไมเอาผิดทางอาญากับการกระทําแบบรักเพศเดียวกันที่ทําดวยความ
สมัครใจทั้งสองฝายในสถานที่ที่เปนสวนตัว โดยกฎหมายไดกําหนดอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหมีพฤติกรรม
รักเพศเดียวกันได และไดกําหนดขอกฎหมายเพื่อใชคุมครองบุคคลที่มีอายุต่ํากวาที่กฎหมายกําหนด
หรือบุคคลที่มีความบกพรองทางจิตไมใหถูกเอาเปรียบ และยังไดบัญญัติขอกฎหมายเพื่อคุมครอง
บุคคลจากการกระทําที่พวกเขาไมยินยอม
และจากที่กลาวมาขางตนอาจทําใหดูราวกับวาการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในโลก
ยุ ค ป จ จุ บั น มี ทิ ศ ทางที่ นํ า ไปสู ก ารรั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น เละเพศวิ ถี ใ นแบบต า งๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งของคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนทั้งความรวมมือใน
ระดับประเทศหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของรัฐตางๆ ก็มีแนวโนมที่เปดกวางและมี
แนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ที่ทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีที่ยืนในสังคม ที่
แตกตางไปจากอดีตที่บทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนการกระทําที่มี
ความผิดและตองรับโทษ
3.1.5.2 วิเคราะหแนวคิดของประเทศไทย
ในสั งคมไทยพฤติ กรรมรักเพศเดีย วกัน มีมานานแลว แตไ มเปน ที่ยอมรับ โดยใน
สังคมไทยเชื่อวาบุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนสิ่งที่นารังเกียจ เปนความวิปริตผิดเพศ จึง
ตอตานการอยูกินรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และมิยอมใหมีการจดทะเบียน
สมรสกัน จวบจนปจจุบัน
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หากพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวจะพบวาประเทศไทยไมมีแนวคําสอน
หรือแนวความคิดที่วา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งชั่วราย เปนความผิดบาปรายแรง กฎหมาย
ไทยถือวาการกระทําดังกลาวนั้นตองหามสําหรับผูถืออุโบสถศีล หรือศีลแปดขอ หรืออาจผิดศีล อ
พรหมาจรยา และจากหลักฐานในอดีตก็พบแตเพียงวา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้ จะมีการหา ม
เฉพาะ สนม นางใน หรือกลุมคนชั้นสูงในราชสํานักเทานั้น หากฝาฝนก็จะตองมีโทษตามกฎมณเฑียร
บาล ดังนั้นจึงเห็นไดวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของสังคมไทยในอดีตไมถือเปนความผิดรายแรงถึง
ขนาดตองลงโทษทางอาญาใหถึงแกชีวิตเหมือนของตางประเทศ
สวนประวัติความเปนมาของและพัฒนาการทางดานแนวคิดของไทยนั้น ยังไมพบ
บันทึกที่กลาวถึงแนวคิดที่ไมยอมรับการมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันปรากฎเปนลายลักษณอักษรใน
ลักษณะของขอมูลในสังคมทั่วไป จะมีก็แตการกลาวถึงขอหามในการกําหนดพฤติกรรมของชนนั้นสูง
ในราชสํานัก เชน กรณีของเจานายบางพระองคที่ไมอยูรวมกับหมอมหาม แตกลับบรรทมอยูกับเหลา
นักแสดงละครที่ทรงเลี้ยงไว ดังเชน กรมหลวงรักษรณเรศร ที่ปรากฎในพระราชพงศาวดาร รัชกาลที่
3 ความวา การคบกับพวกละครเชนนั้นเปนการชักพาใหเสียคน วินิจฉัยคดีไมเปนธรรม และเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงไววางพระราชหฤทัย หลังจากนั้นทรง
ทราบวา กรมหลวงรักษรณเรศร คิดการกบฏจึงทรงลงพระราชอาญาสําเร็จโทษเสีย 399 ดังปรากฎ
ขอความในพระราชพงศาวดารวา “ทรงขัดเคืองกรมหลวงรักษรณเรศร วาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ชุบ เลี้ ย งใหเ ป น ผู ใหญ เป น ที่ ทรงไวว างพระราชหฤทัยตางพระเนตรพระกรรรณ แตก็ห าตั้งอยูใน
ยุติธรรมไม กดขี่หักหาญถอยความผิดๆ อยางนี้คงมีหลายเรื่องมาแลว และดวยอายพวกละครชักพา
ใหเสียคน จึงใหตะลาการคนหาความอื่นตอไป ใหไดความวากรมหลวงรักษรณเรศรชําระความของ
ราษฎรมิไดเปนยุติธรรม ดวยพวกละครรับสินบนทั้งฝายโจทกฝายจําเลยแลวก็หักเอาชนะความจงได
ตั้งแตเลนละครเขาแลว ก็ไมไดบรรทมขางในในดวยหมอมหามเลย บรรทมอยูแตเกงขางทองพระโรง
ดวยพวกละคร จึงรับสั่งใหเอาพวกละครมาแยกยายกันไตถาม ไดความกันวาเปนสวาทไมถึงชําเรา แต
เอามือเจาละครและมือทานกําคุยหฐานดวยกันทั้งสองฝาย ใหสําเร็จภาวะธาตุเคลื่อนพรอมกันเปนแต
เท า นั้ น 400 และตั ว ประพฤติ ก ารคตโกงเอาสิน บนในการชํ าระถ อยความและตั้ งขุ น นางก็ท รงเคย
เตือนสติหลายครั้งหลายคราววาอยาทําใหราษฎรเขาติฉินนินทาหมิ่นประมาทได อยาใหชื่อชั่วอยูใน
แผนดินเหมือนตัวประพฤติการที่ไมอยูกับเมียดังนี้ ก็มีผูมาพูดวากลาวทั้งผูชายและผูหญิง ขางผูชาย
นั้ น ก็ ก รมขุ น รามอิ ศ เรศ เป น ต น จนกระทั่ ง มหาดเล็ ก เด็ ก ชาย ฝ า ยผู ห ญิ ง เมี ย ของตั ว ที่ ไ ด รั บ
399

กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา 85-95.
400
การชวยกันสําเร็จความใครดวยมือเพื่อที่จะสําเร็จความใครพรอมกันทั้งสองฝาย
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พระราชทานเบี้ยหวัดก็มาเลาใหเขาฟงออกเซ็งแซไปวาตัวไมอีนังขังขอกับลูกเมีย 401 มาหลงรักอายคน
โขนละคร พระเจาอยูหัวก็ทรงทราบ จึงทรงพระราชดําริวาจะชอบใจอยางเจาปกกิ่ง (เตากวาง) รักงิ้ว
จะซองเสพผูชายบาง ผูหญิงบางกระมัง ครั้งจะหามปรามวากลาวใหรูสึกตัวเสียวาทําดังนี้ไมงามไมดี
ความก็จะอื้ออึงไปเหมือนจะแกลงประจานใหญาติไดความอัปยศ แลวทรงพระราชดําริวา แตกอนกรม
หลวงเทพพลภักดิ์ก็ประพฤติการไมอยูกับลูกเมียเหมือนกันนี้ สมเด็จพระบรมวงศาธิราชซึ่งเปนผูใหญก็
ทรงทราบทุกพระองค ก็หาไดวากลาวกรมหลวงเทพพลภักดิ์ ประการใดไม พระเจาอยูหัวจึงมิไดเอา
พระทัยเปนธุระ ดวยสําคัญพระทัยวาเขาประพฤติใหเหมือนพี่ชายเปนพืชพันธุลูกอียายเดนเกือก เปน
คนอุบาทวบานเมือง แลวมิหนําซ้ํากระทําใหแผนดินเดือดรอนไปทุกหญาใบไม ดวยความโลภเจตนาให
ขายพระพักตรใตฝาละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งทรงพระเดชพระคุณเปนลนพนของ
พระบรมวงศานุวงศทั้งปวงทั้งขายหนาขาราชการผูใหญผูนอย สมณชีพราหมณไพรฟาขาแผนดิน ดวย
ความเชื่อของตัวมันฟุงเฟองเลื่องฤาไบทั่วนานาประเทศทั้งปวงหาควรไมเลย ตางคนตางมีใจโกรธแคน
ยิ่งนัก แลวยังมาคิดมักใหญใฝสูงจะเปนวังหนาบาง เปนเจาแผนดินบาง อยาวาแตมนุษยเขาจะยอมให
เปนเลย แตสัตวเดียรัจฉานมันก็ยังไมยอมใหตัวเปนเจาแผนดิน จึงโปรดใหถอดเสียจากกรมหลวงให
เรียกวาหมอมไกรสรลงพระราชอาญาใหไปสําเร็จโทษดวยทอนจันทนที่วัดปทุมคงคา ณ วันพุธเดือน 1
แรม 3 ค่ํา อายุ 58 ป พรอมบาว 3 คน ขุนวุทธามาตย ขุนศาล 1 คน รวม 4 คนดวยกัน ไปประหาร
ชีวิตที่สําเหรในวันเดียวกัน”402
จากเนื้อความตามพระราชพงศาวดารที่ไดกลาวมาขางตน พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
ระหวางเจานายกับคนละครนั้น ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้เรียกวา “การเลนสวาท”403ดังนั้นจึง
อธิบายไดวาในสมัยนั้นพฤติกรรมรักเพศเดียวกันระหวางผูชายก็จะถูกเรียกวา “การเลนสวาท”เชนกัน
แตท่ีนาสังเกตคือ พฤติกรรมเหลานั้นแมจะถือวาเปนพฤติกรรมที่นารังเกียจ อัป ยศ และสังคมไม
ยอมรับ แตก็ไมถือเปนความผิดและจากเนื้อความในพระราชพงศาวดารดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติหาม
มิใหผู ชายมี ความสัมพัน ธทางเพศกับผูชายดวยกัน แตอยางใด 404 เพราะจากเนื้อความในพระราช
พงศาวดารฉบับนี้ จะพบวา กรมหลวงรักษรณเรศร ถูกประหารชีวิตดวยทอนจันทนที่วัดปทุมคงคา
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การมิไดอยูกินกันฉันสามีภรรยา
เจาพระยาทิพากรวงศ, เรื่องเดิม, หนา 135-136.
403
Mary Beth Walz, “Transsexuals and the Law,” Journal of Contemporary
Law 5 (1979): 181-214.
404
กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา 87.
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ราชวรวิหาร ดวยสาเหตุของการซองสุมกําลังพลเพื่อจะเปนกบฏ มิใชสาเหตุของการมีพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันไม
สวนพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกันของสังคมไทยในอดีตก็มีคําศัพทเฉพาะที่ใชเรียก
พฤติกรรมดังกลาวนี้วา “เลนเพื่อน”405 ซึ่งในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน สมัยรัชกาลสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ การมีพฤติกรรมรักรวมเพศของผูหญิงถือเปนการกระทําที่ผิดกฎมณเฑียรบาล ซึ่ง
ปรากฎขอความตอนหนึ่งในกฎหมายตราสามดวงวา “อนึ่งสนมกํานัล คบผูหญิงหนึ่งกันทําดุจชายเปน
ชูเมียกันใหลงโทษดวยลวดหนัง 50 ที ศักคอประจานรอบพระราชวัง ทีหนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่ง
ใหแกพระเจาลูกเธอหลานเธอ”406
ในสมั ย รั ตนโกสิ น ทร การเลน เพื่อนในหมูส นมกํานัล เปน พฤติกรรมที่มีกัน อยาง
แพร ห ลายจนถึ ง ขนาดเอามาเล า ลื อ กั น ไปต า งๆ นานาในสมั ย นั้ น ว า เป น พฤติ ก รรมที่ แ ปลกและ
วิตถาร 407 จึงถือเปนเรื่องที่นาวิตกกังวลของพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญที่ตองคอยควบคุมดูแลพระ
เจาหลานเธอทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเคยมีพระราชหัตถเลขากําชับสั่ง
พระเจาลูกเธอและอมรมสั่งสอนบรรดาพระเจาหลานเธอทั้งหลายหามมิใหเลนเพื่อน 408 และในสมัย
นั้นสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ก็เคยไดทรงพระราชนิพนธ เพลงยาวอบรมในเรื่องเลนเพื่อนวา
“การสิ่งใดที่ไมดีเรามิชอบ
ก็ไมฟงขืนขัดอัธยา
ที่ขอใหญชี้ใหเห็นเรื่องเลนเพื่อน
ถาจะเปรียบเนื้อความไปจริง

ออนวอนปลอบจงจําอยาทําหนา
ยิ่งกับวาตอไมไมไหวตัว
ทําใหเพื่อนราชกิจผิดทุกสิ่ง
เสมอหญิงเลนชูจากสามี” 409

จากพระราชหัตถเลขากําชับเปนลายลักษณอักษร รวมถึงพระราชนิพนธเพลงยาว ที่
เกิดขึ้นในชวงเวลายุคสมัยเดียวกัน ทําใหสังเกตไดวาพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกัน ที่เรียกกันในสมัย
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กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา 89.
408
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โสมทัต เทเวศร, เจาฟาจุฬามณี (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2513), หนา 223-226.
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นั้น วา เลน เพื่ อนนี้เ ป น สิ่ ง ที่แพร ห ลายและปราบปรามกัน ไดย ากเชน เดีย วกับ การปราบปรามการ
คาประเวณีในปจจุบัน
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทานเคยเขียนไวในหนังสือชื่อวา โครงกระดูกในตู ที่บรรยาย
ถึงการลงโทษหญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกันในสมัยนั้นวา “การลงโทษผูประพฤติเลนเพื่อน คือ
การสักเปนจุดเล็กๆ ลงบนหนาผาก เพื่อใหสังเกตเห็นไดวาคนที่ถูกสักหนาแลวจะเขาไปในพระราชวัง
อีกไมไดเปนอันขาด ดังมีขอความตอนหนึ่งบันทึกไววา เมื่อเจาจอมมารดาแพ (เจาคุณประยูรวงศ) ใน
รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนคนในสกุลบุนนาค เปนหลานปูของสมเด็จเจาพระยาศรีสุริยงศ ไดหัดละครผูหญิง
ขึ้นในพระบรมมหาราชวัง ปาชุมก็เขาไปสอนละครใหทานอยูในวัง เมื่อปาชุมเปนพระเอกละครก็มี
ผูหญิงติดกันมาก ภาษาปจจุบันเรียกวามีแฟนมากมาย เพื่อใหสมกับที่ปาชุมเปนพระเอกละคร ปาชุม
ก็แตงตัวและไวผมเผาเหมือนผูชาย คือ นุงผาพื้นมวงชักชายพกใหใหญใสเสื้อผาสกรีผาปาน สูบบุหรี่
สะพานโพ เปนตน ยิ่งไปกวานั้นในพระราชฐานชั้นในเมืองที่มีแตผูหญิงลวนๆ ปาชุมก็ประพฤติตัวแบบ
ที่ชาววังเรียกวา “เลนเพื่อน” กับบรรดาแฟนละครซึ่งมีสตรีบรรดาศักดิ์รวมอยูดวย ตอมาความทราบ
ฝาละอองธุลีพระบาท ก็ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมชําระความเปนสัตย จึงโปรดฯ ใหลงพระราช
อาญาแหตระเวนรอบวัง แลวก็ใหสักหนาไลออกจากพระบรมมหาราชวังไป”410
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตอตานการสมรสของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน โดยในสมัยนั้นไดดัดแปลงกฎหมายที่มีลักษณะความผิดฐานโซโดมี (Sodomy) 411 ของฝรั่ง
โดยกฎหมายกําหนดใหผูที่มีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันตองรับผิดทางอาญาฐานกระทํา
ชําเราผิดมนุษย โดยความผิดฐานนี้ไดรวมอยูในพระราชกําหนดลักษณะขมขืน ลวงประเวณี ร.ศ.118
(พ.ศ.2443) ตอมาไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2452) ซึ่งมีบทลงโทษที่
กําหนดไวในมาตรา 242 แหงประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 บัญญัติวา “ถาผูใดกระทําชําเราผิด
ธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือกระทําชําเราดวยสัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด
ตองระวางโทษตั้งแตสามเดือนขึ้นไปจนถึงสามป แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทขึ้นไปจนถึงหารอยบาท
ดวยอีกโสดหนึ่ง” ตอมาในป พ.ศ.2499 ไดมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้ใหม โดยยกเลิกความผิดฐานนี้
เสีย เนื่องจากคณะกรรมการรางกฎหมายเห็นวามักไมมีคดีทํานองนี้เกิดขึ้น และเปนการเสื่อมเสีย
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P. J. Pace, “Sexual Identity and the Criminal Law,” The Criminal Law
Review 23, 2 (May 1983): 317-321.
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เกียรติยศของชาติ 412 ทําใหไมมีกฎหมายที่กลาวโทษผูที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในระบบกฎหมาย
ไทย นับตั้งแต พ.ศ.2449 เปนตนมา
จากที่ ได กล าวมาขางตน สถานะทางกฎหมายของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในอดีตนั้นพบวา เมื่ออิทธิพลของประเทศแถบตะวันตกมีความสําคัญมากขึ้นในชวงสมัยของ
รั ช กาลที่ 5 ก็ ไ ด มี ก ารบั ญ ญั ติ ก ฎหมายซึ่ ง กํ า หนดให พ ฤติ ก รรมทางเพศในแบบที่ เ รี ย กว า “ผิ ด
ธรรมชาติของมนุษยหรือ ผิดธรรมดาของมนุษย” เปนการกระทําที่เปนความผิด โดยในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 นั้นทรงมีพระบรมราชโองการใหประกาศใช
พระราชกําหนดขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 กําหนดโทษสําหรับคดีขมขืนกระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใช
ภรรยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมชาติของมนุษย โดยมีโทษจําคุกสูงสุดถึง 10 ป ซึ่งจากหลัก
กฎหมายดังที่ไดกลาวมาขางตนเปนการกระทําที่ประเทศไทยไดรับแนวคิดและอิทธิพลของศาสนา
คริสตที่เปนความเชื่อของประเทศในแถบตะวันตกมาบัญญัติไวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายไทย 413
ตอมาในชวงของการปฏิรูปกฎหมายของไทยเพื่อใหเกิดความทันสมัยแบบประเทศใน
แถบตะวันตก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรม
ราชโองการใหประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซึ่งกฎหมายฉบับดังกลาวได
กําหนดโทษของการที่มนุษยมีการรวงประเวณีที่ผิดธรรมชาติไวในกฎหมายฉบับดังกลาวดวยเชนกัน 414
ซึ่งจากกฎหมายดังกลาวหมายความรวมไปถึงการมีประเวณีที่ผิดธรรมชาติของมนุษยดวย อาทิ การ
รวมประเวณีทางเวจมรรค การรวมประเวณีทางทวารหนัก รวมไปถึงการรวมประเวณีระหวางบุคคลที่
มีเพศสรีระเดียวกันไมวาวิธีใดก็ตามดวย ซึ่งการกระทําดังที่ไดกลาวมานี้ถือวาเปนการกระทําที่เปน
ความผิดซึ่งตองไดรับการลงโทษ แตกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ไดลดโทษลงเหลือเพียงโทษจําคุกตั้งแต
สามเดือนแตไมเกินสามป ตอมาไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ขึ้นมาแทน
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 และบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวจึงไดถูกนําออกไป ซึ่งเหตุที่นํา
บทบัญญัติดังกลาวออกไปอาจเปนเพราะ บทบัญญัติดังกลาวมีลักษณะความผิดที่ลาสมัย ประกอบกับ
ไมเคยมีคดีความในลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นเลย ดังนั้นจึงไมสมควรที่จะนําบัญญัติในลักษณะเชนนี้มา
บัญญัติไวในกฎหมาย เพราะอาจทําใหชาวตางชาติเขาใจวาสังคมไทยมีการกระทําเชนนี้มากจึงตอง
412

กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, หนา 88-89.
413
ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 41.
414
มาตรา 242 “ผูใดกระทําผิดธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือทําชําเราดวยสัตว
เดี ย รฉานก็ ดี ท า นว า มัน มี ความผิ ด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ส ามเดือนขึ้น ไปจนถึงสามป แลให
ปรับตั้งแตหาสิบบาทจนถึงหารอยบาท ดวยอีกโสดหนึ่ง”
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บัญญัติกฎหมายเพื่อเอาผิด ประกอบกับวิเคราะหแลวเห็นวา อิทธิพลของประเทศในแถบตะวันตกก็ได
ยกเลิกความผิดในลักษณะดังกลาวไปกอนหนานี้แลวเชนกัน
นับตั้งแตนั้นเปน ตนมา แนวคิดที่วาการมีประเวณีที่ผิดธรรมชาติของมนุษย อาทิ
การรวมประเวณีทางเวจมรรค การรวมประเวณีทางทวารหนัก รวมไปถึงการรวมประเวณีระหวาง
บุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันไมวาวิธีใดก็ตามเปนการกระทําที่เปนความผิด ก็หมดสิ้นไปจากระบบ
กฎหมายของไทย เมื่อความรักของกลุมคนที่มีเพศสรีระเดียวกันไมถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย
อีกตอไป พัฒนาการที่สําคัญของสังคมไทยตอมาคือ การผลักดันใหเกิดความชอบธรรมขึ้นในระบบ
กฎหมายของไทย ในการยอมรับแนวคิดที่วา ความรักในรูปแบบของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันเปนสิ่งที่ชอบดวยกฎหมาย จึงกอใหเกิดปรากฏการตางขึ้นมากมายในการผลักดันแนวคิด
ดังกลาว โดยเริ่มจากชวงระยะเวลาของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ซึ่งองคกรเครือขายเพื่อความหลากหลายทางเพศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดยื่นเรื่อง
ตอคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญในขณะนั้น โดยตองการใหเพิ่มคําวา “บุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ” ไวในมาตรา 30 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวดวย 415 จากขอเสนอดังกลาวนํามา
ซึ่งการถกเถียงกันอยางกวางขวางในระหวางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีทั้งฝายที่เห็นดวยและ
ฝายที่ไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว โดยเฉพาะแนวคิดดังกลาวเปนการระบุโดยเฉพาะเจาะจงถึงการ
บัญญัติบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไวในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ
แตในทายที่สุดก็มิไดมีการบัญญัติถอยคําอันมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 30 แต ก็ เ ป น การยอมรั บ ในทางปฏิ บั ติ ว า
บทบัญญัติในมาตรา 30 มีเจตนารมณในการสรางความเสมอภาคและหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่มี
ความแต ง ต า งในเรื่ อ งพฤติ ก รรมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต โดยได อ ธิบ ายเพิ่ ม เติ ม ว า คํ า ว า “เพศ” มี
ความหมายที่ ส มบู ร ณ อ ยู ใ นตั ว เองอยู แ ล ว โดยเฉพาะความแตกต า งในเรื่ อ งเพศนั้ น นอกจากจะ
หมายความถึงความแตกตางระหวางชายและหญิงแลว ซึ่งยังหมายความรวมไปถึงพฤติกรรมในการ
ดําเนินชีวิตทางดานเพศวิถีของชายและหญิงดวย ซึ่งหมายความถึงเพศสภาพหรือความหลายหลายใน
พฤติกรรมของชายและหญิงเหลานั้นที่ถือกําเนิดมาดวย เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองมีการบัญญัติ
เพิ่มเติมไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งตอมาก็ไดเปนที่ยอมรับกันวาบทบัญญัติในเรื่องความเสมอภาคในมาตรา
30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้นครอบคลุมถึงการดําเนินเพศวิถีของมนุษยใน
รูปแบบตางๆ แลว และไดกลายมาเปนหลักการที่สําคัญประการหนึ่งที่ถูกนํามาอางอิงในการผลักดัน
เพื่อใหเกิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในพฤติกรรมดานความรักของมนุษย
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ชาย หญิง และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตองมีความเทาเทียมกัน
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ซึ่งจากประเด็นดังกลาว ไดทําการวิเคราะหแลวเห็นวา การที่จะบัญญัติคําวา บุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ไวในรัฐธรรมนูญนั้น ตองมีการศึกษาถึงแนวคิดและที่มาของคําดังกลาว
เปนอยางดีกอน เนื่องจากแทจริงแลวมนุษยที่ไดถือกําเนิดมาบนโลกใบนี้ก็มีเพียงเพศสรีระที่ปรากฎ
เพียงสองเพศเทานั้น คือมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิง ไมเคยมีปรากฏเพศอื่นๆ
นอกเหนือจากสองเพศนี้แต อย างใด เพราะในทางวิทยาศาสตรแลว เพศของสิ่งมีชีวิต จะยึดจาก
อวัยวะเพศที่ปรากฏเปนสําคัญ อวัยวะเพศของมนุษยที่ปรากฎนั้น จึงมีเพียง 2 ลักษณะเทานั้น แมใน
บางกรณีมนุษยผูใดผูหนึ่งอาจมีความปกติทางดานรางกายทํากฎปรากฏอวัยวะทั้งเพศชายและเพศ
หญิงอยูในบุคคลคนเดียวกัน ในทางวิทยาศาสตรแลวก็มิไดยอมรับวาบุคคลผูนั้นเปนเพศที่สามแต
ประการใด เพราะเพศที่ปรากฏในรางกายของบุคคลผูนั้นก็ยังคงเปนอวัยวะของเพศชายและเพศหญิง
อยูดี ไมไดเปนอวัยวะเพศในรูปแบบอื่นแตอยางใด หากแตความแตกตางที่เกิดขึ้นกับมนุษยนั้นมันคือ
พฤติกรรมในการแสดงออกดานตางๆ ของมนุษย ทั้งดานความรัก และดานความตองการทางเพศที่มี
ความแตกตางกันออกไปตางหาก เพราะพฤติกรรมตางๆ ที่มีความหลากหลายของมนุษยที่มนุษยได
แสดงออกมามันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไมใชเพศสรีระของมนุษยที่มีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น
การที่คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไมไดระบุขอความดังกลาวลงไปไวในบทบัญญัติก็เปนการกระทําที่
ชอบแลว เพราะหากรัฐธรรมนูญระบุคําวา บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศลงไปในบทบัญญัติก็
อาจเปนประเด็นขัดแยงกับทางวิทยาศาสตรและเกิดปญหาในการตีความขึ้นมาในอนาคตไดอยาง
แนนอน
พัฒนาการตอมาในการยอมรับกลุมคนที่มีเพศวิถีที่แตกตางคือ รางรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาญาจักรไทยฉบับปจจุบัน ที่ดําเนินการโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ ค.ส.ช. ซึ่งกําลัง
ดําเนินการอยูในขั้นตอนและกระบวนการในการรางอยูขณะนี้ ไดมีการบัญญัติคําวา “เพศสภาพ” ไว
ในมาตรา...... 416 โดยเพิ่มคําศัพทดังกลาวไวในวรรคสาม ซึ่งวิเคราะหแลวพบวา คําวาเพศสภาพในราง
416

รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....
มาตรา..... “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในถิ่นกําเนิด เชื่อชาติ
ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพรางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษาอบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม ขั ด ต อ
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกันกับบุคคลอื่นยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดหมายความถึงกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือเพศอื่นๆนอกจากชาย
และหญิงตามแบบที่เขาใจกันแตอยางใดเพราะรัฐยังคงเชื่อตามแนวทางของวิทยาศาสตรวามนุษยมี
เพียงสองเพศคือ มนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น เพราะหากวิเคราะห
ใหเห็นถึงเจตนารมณ ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ก็จะพบวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงตองการที่จะ
คุมครองกลุมคนกลุมหนึ่งที่ มีลักษณะที่แตกตางออกไปจากกลุมคนสวนใหญในสังคม คําวา “เพศ
สภาพ” จึงหมายความถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยคนหนึ่งที่มนุษยคนอื่นๆ ในสังคม
สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได หรือเปนอัตลักษณทางเพศที่ปรากฏอยูตามที่มนุษยทุกคนที่มองเห็นมี
ความเขาใจ รวมไปถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนที่สงผลใหเกิดสภาวะที่
ไมต รงกับ ความเขาใจของคนสว นใหญในสังคม ทําใหกลุมคนบางกลุมในสังคมเกิดภาวะอันไมพึง
ปรารถนา ซึ่งหากวิเคราะหใหดีแลวจะพบวา การที่รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการบัญญัติคําวา “เพศ
สภาพ” ลงไปดวยนั้นก็เพื่อไมตองการใหกลุมคนดังที่ไดกลาวมานั้น ถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมที่
ไมปรารถนาบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปน ความไมปรารถนาในการดําเนินชีวิตรว มดว ย
หรือไมปรารถนาในการเปนเพื่อนรวมงาน เพียงเพราะเหตุแหงเพศวิถีของบุคคลเหลานั้นไมเปนไปตาม
ความเขาใจของกลุมคนสวนใหญในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติดังกลาวตอกลุมคนขาม
เพศ หรือ กลุมคนที่มีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนที่ตองเกิดสภาพปญหาของการถูก
เลื อกปฏิ บั ติในเรื่ อ งต า งๆ มากมายเพีย งเพราะเหตุแ หงเพศวิ ถีและอัตลั กษณ ทางเพศของบุคคล
เหลานั้นแตกตางจากความเขาใจของคนในสังคม สงผลใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้จําตองบัญญัติคําศัพท
ดังกลาวไว
ดังนั้นจะเห็นไดวา พัฒนาการทางดานกฎหมายที่มีผลตอกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันของไทยตั้งแตในอดีตมีการพัฒนาไปในรูปแบบที่ดีเสมอมา ซึ่งแมแตในอดีตนั้นสังคมไทยก็
มิไดถือวาการรักเพศเดียวกันเปนการกระทําชั่วรายเหมือนอยางในตางประเทศ และเปนการหาม
พฤติกรรมดังกลาว เฉพาะชนชั้นสูงในราชสํานักเทานั้น มิไดหามสามัญชนทั่วไป มีแตในสมัยรัชกาลที่
5 เทานั้นที่บัญญัติใหมีโทษในทางอาญา แตเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตางประเทศจะพบวาแนวคิดของ
ตางประเทศในการกําหนดใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนความผิด มีความรุนแรงกวาประเทศไทย
เนื่องจากแนวคิดของตางประเทศไดนําคําสอนของศาสนาคริสตและอิสลามมาเปนสวนในการบัญญัติ
กฎหมายโดยถือวาเปนความชั่วรายไมประพฤติตามพระประสงคของพระเจา ดังนั้นโทษที่นํามาบังคับ
กับ กลุมคนที่ มีพฤติ กรรมรั กเพศเดี ย วกัน จึงมีความรุน แรงถึงขั้น ประหารชีวิต แตถึงอยางไรก็ตาม
กฎหมายของต า งประเทศได มีก ารพัฒ นาแนวคิด ไปโดยตลอด โดยบางประเทศนําไปสูการออก
กฎหมายรั บ รองสถานะในการใช ชีวิต คูรว มกั น ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแ บบรัก เพศเดี ย วกัน แตใ น
ประเทศไทยนั้นแมในอดีตพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะมีสิทธิดีกวาในตางประเทศก็ตาม แตกฎหมาย
ไทยก็มิไดพัฒนาในการใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
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เลย นอกจากนี้ในสังคมไทย พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน มักจะถูกประณามจากสังคมวาเปนคนที่มี
วิปริตทางเพศ แตเมื่อสภาพทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป แนวความคิดในเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลง มีการ
ยอมรับมากขึ้นในสังคมไทยทําใหกลุมบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันกลาเปดเผยตัวเองในสังคม
มากขึ้น มีการรวมกันเปนสังคม มีองคกรที่ทํางานเพื่อสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันมากมายในปจจุบัน

3.2 ทฤษฎีกฎหมายที่สํา คัญตอแนวทางของการยอมรับและไม ยอมรับการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ทฤษฎีกฎหมายถือเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอแนวคิดของการยอมรับและไมให
การยอมรับในการบัญญัติกฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน เพราะทฤษฎีกฎหมายบางทฤษฎีจะเปนตัวที่คอยสนับสนุนถึงแนวทางของการ
ยอมรับการรับรองสถานะ และทฤษฎีกฎหมายบางทฤษฎีก็จะเปนตัวที่คอยคัดคานหรือไมเห็นดวยกับ
การรับรองสถานะใหแกกลุมคนเหลานั้น ดังกลาวไดวารูปแบบของทฤษฎีกฎหมายมีแนวคิดที่เปน
ผูสนับสนุนและคอยคัดคานอยูในตัว จึงทําใหผูที่ตองการศึกษาถึงเรื่องใดๆ ก็ตามตองเขาใจรูปแบบ
ทฤษฎีนั้นๆ อยางถองแท ดังนั้น จึงขอนําเสนอรูปแบบของแนวคิดในแตละทฤษฎีที่ใหการยอมรับ
และไมยอมรับการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดี ย วกั น โดยจะขอนํ า เสนอรู ป แบบของทฤษฎีที่ให การสนับ สนุ น แนวคิดในการยอมรั บ กอ น
หลังจากนั้น จึงเปนการหักลางทฤษฎีสนับสนุนการบัญญัติกฎหมายดวยทฤษฎีคัดคาน ตามลําดับ
ดังตอไปนี้
3.2.1 ทฤษฎีกฎหมายที่สําคัญตอแนวทางของการยอมรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
จากที่ ไ ดก ล า วมาแล ว ในข า งตน วา ขอนํ า เสนอทฤษฎีก ฎหมายที่ใ หก ารยอมรั บ การออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันกอน เนื่องจากทฤษฎีของการให
การยอมรับนี้ เปนทฤษฎีกฎหมายพื้นฐานที่ตองการจะวางรากฐานแนวคิดในเชิงบวกใหแกผูที่กําลัง
ศึกษาผลงานวิจัยชิ้นนี้ และเพื่อใหการศึกษาเปนไปในรูปแบบที่นําเสนอถึงแนวคิดในการสนับสนุนการ
บั ญ ญั ติ ก ฎหมายรั บ รองสถานะของคู รั ก เพศเดี ย วกั น ว า มีห ลั ก การและเหตุ ผ ลอยา งไร ใช ท ฤษฎี
กฎหมายอะไรมาอางวาควรจะมีการบัญญัติกฎหมายรับรอง โดยเฉพาะการนําเสนอทฤษฎีรูปแบบของ
การสมรสวามีที่มาอยางไร เหตุใดจึงมีความเกี่ยวของกับแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกัน รวมไปถึงหลักการของแนวคิดเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติประกอบ

231
หลั กการในเรื่องสิทธิมนุษยชนวามี แนวคิดอยางไรกับรูปแบบความรักและการเลือกที่จ ะใชชีวิต คู
รวมกันของมนุษย อันนํามาซึ่งสิทธิพลเมืองที่รัฐควรจะออกกฎหมายรับรองรูปแบบของการใชชีวิตคู
ของมนุษยในทุกรูปแบบโดยไมใชหลักเกณฑของธรรมชาติและศาสนามาเปนเงื่อนไขในการปฏิเสธ
รวมไปถึงทฤษฎีสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ และทฤษฎีสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
รัก ที่จะนํามาซึ่งการไดรับการรับรองสถานการณใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ การไดรับสิทธิประโยชนตางๆ
ในรูปแบบของกฎหมาย หลังจากนั้นจึงเปนการศึกษาแนวคิดที่เปนการคัดคาน เพื่อหักลางแนวคิดที่ให
การสนับสนุนการออกกฎหมายรับรองสถานะของคูรักเพศเดียวกัน ดังนั้น จึงขอนําเสนอแนวคิดจาก
ทฤษฎีในทางกฎหมายที่ใหการยอมรับในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังตอไปนี้
3.2.1.1 ทฤษฎีรูปแบบของการสมรส
ทฤษฎีที่สําคัญตอแนวทางของการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันของชายหรือหญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีรูปแบบของการสมรส ซึ่ง
ทฤษฎีนี้ กลาวถึงการจําแนกการสมรสออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนั้นตางก็มีหลักเกณฑ และวัตถุประสงคที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง
โดยเฉพาะรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติที่ถือวาเปนการสมรสของมนุษยที่แทจริง เปน
การยินยอมในการรวมประเวณีของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงโดย
กําเนิด โดยมนุษยที่มีเพศสรีระชายจะตองอวัยวะเพศที่เรียกวาองคชาติ มีน้ําเชื้ออสุจิ และมนุษยที่มี
เพศสรีระหญิงจะตองอวัยวะเพศหญิง มีรังไข และมีมดลูก โดยตองเปนการยินยอมในการรวมประเวณี
ของมนุ ษย ที่มี เ พศสรี ร ะเป น ชายและมนุษยที่ มีเพศสรีร ะเปน หญิ ง ดังกลาว และเป น ลั กษณะของ
พฤติกรรมทางเพศสัมพันธโดยวิถีแหงธรรมชาติ คือการใหอสุจิและไขไดมีการปฏิสนธิเปนตัวออน ซึ่ง
เปนหลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยวิถีแหงธรรมชาติหรือเกิดขึ้นโดยอาศัย
เทคโนโลยีที่ชวยในการเจริญพันธทางการแพทยก็ยอมได แตที่สําคัญคือจะตองเกิดจากการปฏิสนธิ
ระหว า งอสุ จิ แ ละไข เพศจึ ง เป น สาระสํ า คั ญ กั บ การสมรสในรู ป แบบนี้ เหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะ
วั ต ถุ ป ระสงค ของการสมรสในรู ป แบบนี้ก็เพื่อการสืบ ทอดเผาพัน ธุของมนุษย ดังนั้น การสมรสใน
รูปแบบนี้จึงเปนเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย ธรรมชาติที่ใหแกมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มี
เพศสรีระหญิง ซึ่งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติจะมีความสอดคลองและมีลักษณะที่
คลายคลึงกับรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ที่เปนการนําสิ่งที่เกิดจาก
ธรรมชาติ มาเป นสว นหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณี จนกลายมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่มนุษย
เรียกวา การแตงงาน หรือ ประเพณีแตงงาน ซึ่งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่อจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ เพศของรักจะเปน

232
องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ หรื อ ไม ขึ้ น อยู กั บ วั ฒ นธรรมและความเชื่ อ ของสั ง คมนั้ น ๆ ด ว ยเช น กั น
วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อจึงเปนเพียงการใหสังคม
รับรูและยอมรับความมีตัวตนของคูรักที่เขาพิธีแตงงานเพื่อใหสังคมของคูรักที่เขาพิธีแตงงานไดยอมรับ
และรับรูโดยทั่วไปเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยเหมือนอยางเชน
รูป แบบการสมรสตามเงื่ อนไขของธรรมชาติแตอยางใด ทําใหรูป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีความแตกตางกัน ทั้งใน
เรื่องรูปแบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงค ซึ่งรูปแบบการสมรสทั้ง 2 รูปแบบนี้มีความแตกตางจาก
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐดวย เพราะเหตุผลที่วารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือ
สิ่งที่ไดถูกกําหนดไวโดยรัฐนั้นๆ โดยแตละรัฐจะไดกําหนดเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาเองในรูปแบบ
ของกฎหมาย โดยการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
โดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย เพราะรัฐตองการใหคูรักที่เปนประชากรของรัฐนั้นๆ ตองทําปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ของรัฐ เพื่อใหได รับ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพื่อใหไดรับ สิทธิ
ประโยชนในฐานะคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือ สิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซึ่งสิทธิที่กลาวมานี้เปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ
ไมไชสิทธิที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนเรื่องระหวางรัฐกับประชาชนของรัฐ
นั้นๆ โดยที่หลักเกณฑและวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ก็มีความแตกตางจากรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่ออยาง
ชัดเจน เพราะวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐนั้นคือ การรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายใหแกประชากรในรัฐ ในลักษณะของการขึ้นทะเบียนกับรัฐ โดยที่รัฐไดนํา
กฎหมายมาบัญญัติไวเพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นของประชากรเมื่อมีการใชชีวิตคูรวมกัน ไมไดมี
วัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด เพศจึงไมไชสาระสําคัญของรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เมื่อเปนเชนนี้แลวรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไของรัฐ หรือ กฎหมายสมรส ก็
จะตองไมนําเรื่องเพศเขามาเปนองคประกอบที่เปนสาระสําคัญในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกประชากรในรัฐ ดังนั้นสงผลใหสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซึ่งสิทธิที่กลาวมานี้เปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ และจะตอง
เกิดขึ้นกับทุกรูปแบบของความรัก ไมไชเกิดขึ้นกับความรักในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น
ดังนั้นจึงสรุปในทฤษฎีนี้ไดวา รูปแบบการสมรสทั้ง 3 รูปแบบมีความแตกตางกันอยาง
ชั ด เจน เพศเป น สาระสํ า คั ญ ของรู ป แบบการสมรสตามเงื่อ นไขของธรรมชาติเ ท านั้ น และอาจมี
ความสําคัญกับรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวยขึ้นอยูกับวัฒนธรรมและ
ความเชื่อของสังคมนั้นๆ สวนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ เพศไมไชสาระสําคัญอันใดเลย รัฐ
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จึ ง จํ า เป น ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง สถานะและรู ป แบบความรั ก โดยที่ ไ ม ไ ช เพศเป น องค ป ระกอบในการออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ
3.2.1.2 ทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติ
ทฤษฎีที่สําคัญตอแนวทางของการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันของชายหรือหญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกั นทฤษฎีตอไปคือ ทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติ
ทฤษฎีนี้เปนการกลาวถึงสิทธิที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษย เปน
สิทธิที่เกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้โดยอัตโนมัติ ไมจําตองมีกฎเกณฑหรือ
ขอกําหนดใดๆมาเปนเงื่อนไขของการไดรับสิทธิ สิทธิโดยธรรมชาติจึงเปรียบไดกับอวัยวะที่ติดตัวของ
มนุษยผูนั้นมานับตั้งแตมนุษยผูนั้นถือกําเนิดขึ้นมาบนโลก
สิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยจึงมีความเปนเอกภาพใน
ตัวของสิทธิและเปนสิทธิที่ปรากฏขึ้นในตัวของมนุษยทุกคน อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู สิทธิในเนื้อตัว
และรางกาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความเปน
มนุษย ซึ่งสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของความเปนมนุษยก็จะหมายความถึง การแสดงออกซึ่ง
พฤติ กรรมดา นความรั ก การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานความตองการทางเพศ เปน ตน สิทธิโดย
ธรรมชาติจึงเปนเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนสามารถแสดงออกไดอยางเสรีโดยที่ไมเปนการ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น
ตอมาสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปนมนุษยไดถูกนํามาพัฒนา
และทําใหกลายเปนสิทธิในรูปแบบใหม โดยที่มนุษยนําสิทธิโดยธรรมชาติมารวบรวมไวในขอตกลง
ระหวางประเทศ ที่เรียกวา “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” และเรียกสิทธิประการนี้ใหมวา
“สิทธิมนุษยชน” สิทธิมนุษยชนจึงมีที่มาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หากแตการนําสิทธิ
โดยธรรมชาติมาบัญญัติใวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพื่อเปนสิทธิมนุษยชนนั้นกลับเปน
การนํา สิทธิโดยธรรมชาติมาบั ญญัติไวเพียงบางประการเทานั้น ทําใหสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญา
สากลฯฉบั บ นี้ เ ป น เพี ย งสิ ท ธิ โ ดยธรรมชาติ บ างประการไม ไ ช สิ ทธิ โ ดยธรรมชาติใ นความหมายที่
ครอบคลุมตามที่มนุษยเขาใจกัน ดังเชนสิทธิที่จะกลาวตอไปนี้คือ สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ความรักซึ่งมีสถานะเปน สวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ แตปฏิญญาสากลฯฉบับนี้กลับไมนําสิทธิ
ดั ง กล า วมาบั ญ ญั ติ ไ ว แต ก ลั บ นํ า เพี ย งสิ ท ธิ ในการสมรส 417ซึ่ ง เป น เพีย งส ว นหนึ่ง ของสิ ท ธิ ในการ
417

สิทธิในการสมรส เปนสิทธิที่เกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระ
หญิงเทานั้น เปนสิทธิที่ธรรมชาติมอบใหแกมนุษยเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของตน สิทธิดังกลาวนี้จึง
เกิดขึ้นไดกับรูปแบบความรักตางเพศเทานั้น สิทธิในการสมรสเปนสวนหนึ่งในสิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรัก เพราะสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักคือรูปแบบของการแสดงออก

234
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักมาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลเทานั้น ทําใหสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญา
สากลฯฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงสิทธิดังกลาว สงผลใหสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักไมมี
สถานะเปนสิทธิมนุษยชน
จากการศึกษาถึงความเปนมาของแนวคิดในการรับรองสิทธิโดยธรรมชาติของบุคคล
จะเห็นไดวาเปนการรับรองสิทธิในลักษณะที่เปนสิทธิโดยเด็ดขาด เชน สิทธิในเนื้อตัวและรางกาย
สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักที่ศึกษาควบคูไปกับการรับรองสิทธิของบุคคลในฐานะที่
เปนพลเมืองของรัฐซึ่งการรับรองสิทธิโดยธรรมชาตินั้นจะพบวาเปนสิ่งที่รัฐมุงรับรองและคุมครองให
เป น การตระหนั กในเห็ น ถึ งคุ ณค า ของบุคคลในสังคมวาทุกคนนั้น มีคุณคาในตนเอง และสิทธิ โ ดย
ธรรมชาติที่ติดตัวมาแตกําเนิดหรือสิ่งที่ติดตัว ไปโดยธรรมชาติของบุคคลนั้น ถือวาเปนสิ่งที่รัฐตอง
รับรองและคุมครองให แมวาแตเดิมนั้น การรับรองสิทธิเหลานี้อาจไมไดอยูในรูปแบบของกฎหมาย
ลายลักษณอักษร แตก็เปนสิทธิที่สามารถกลาวอางตอกันได ตอมาเมื่อมีการพัฒนาบทบัญญัติเรื่องการ
รับรองสิทธิโดยธรรมชาติในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณอักษรเกิดขึ้นก็เพื่อเปนประโยชนตอการ
กลาวอางการที่จะไดรับการรับรองและคุมครองจากรัฐเมื่อสังคมมีการยอมรับมากขึ้น นอกจากนี้จะ
พบวาการรับรองสิทธิของบุคคลนั้นจะมีการรับรองไวในกฎหมายสูงสุดของแตละรัฐดวย
สําหรับความเปนมาของการรับรองสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน แมจะไมไชสิทธิที่ถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันอันเปนการจัดตั้งครอบครัว แตก็ยังถือไดวาเปน
สิทธโดยธรรมชาติที่รัฐตางๆตองคํานึงถึง นับวาเปนจุดเริ่มตนมาจากแนวคิดในแคเรื่องสิทธิในการ
สมรสของเพศชายและเพศหญิงกอน ซึ่งตอมาไดมีแนวคิดในการคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรัก ซึ่งรวมถึงกลุ มคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย เนื่องจากไดมีการเลือก
ปฏิบัติแกบุคคลดังกลาว โดยที่รัฐไมไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมบุคคล
ดังกลาวนี้ โดยคํานึงวาแมสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักไมไชสิทธิมนุษยชนแตก็ถือเปน
สิทธิโดยธรรมชาติ และไดมีการเรียกรองความเปนธรรมใหแกกลุมคนเหลานี้ โดยไดปรากฎจากคํา
วินิจฉัยของศาลในตางประเทศซึ่งเปนแนวคําวินิจฉัยของศาลในระดับระหวางประเทศและศาลภายใน
ของประเทศตางๆ ดังที่จะไดมีการนําเสนอดังนี้
จากการศึกษาในหนังสือ Sexuality and the Law An Encyclopedia of
Major Legal Cases 418 พบวา ในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาแตเดิมนั้นการ
ทางดานความรักของมนุษยไมวาจะเปน รักตางเพศ รักเพศเดียวกัน หรือรักไดทั้งสองเพศ ทําใหสิทธิ
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่มีความหมายกวางกวาสิทธิในการสมรส
418
Arthur S. Leonard, op. cit., p. vi.
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แสดงออกซึ่งพฤติกรรมรักเพศของบุคคลถูกควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายภายในของรัฐ วาการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งที่ผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญาของรัฐ ตอมาในป
ค.ศ.1957 ประเทศอั ง กฤษได มี การทบทวนเพื่ อ แกไ ขกฎหมายดั ง กลา วเสี ย ใหม โดยประธาน
คณะกรรมการในการเสนอเพื่อแกไขกฎหมายในขณะนั้นคือ Lord Wolfenden เห็นวาการที่มีการ
ลงโทษบุคคลที่กระทําการหรือมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศในที่รโหฐานหรือในที่สวนบุคคลของ
บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแลว ไมวาจะเปนการแสดงพฤติกรรมดังกลาวของคนรักเพศเดียวกันหรือคน
ตางเพศกันที่ยินยอมเกิดกันนั้น เปนเรื่องที่ควรมีการยกเลิกการลงโทษดังกลาวนั้นเสีย แตอยางไรก็
ตาม แม จ ะมี ก ารยกเลิ ก การลงโทษทางอาญาแก บุ ค คลที่ พฤติ ก รรมรั กเพศเดี ย วกัน แต ก็ มิ ไ ด มี
กฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนเหลานี้ และในที่สุดเมื่อป ค.ศ.2004
ประเทศอังกฤษก็ไดมีการจัดทํากฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนรักเพศ
เดียวกัน ในขณะที่ประเทศตางๆ ในภาคพื้นยุโรปไดมีการบัญญัติกฎหมายดังกลาวมากอนหนานั้น
หลายป
สวนในฝงอเมริกาแมจะมีการยกเลิกโทษตามกฎหมาย Sodomy Law แลวเมื่อป
ค.ศ.1960 ตามขอเสนอแนะในรายงานวิจัยของ อัลเฟรด คินสเช (Alfred Kinsey) ซึ่งเปนนักเพศ
วิทยาที่มีความสนใจศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศของมนุษยที่เห็นวาควรที่จะมีการยกเลิกการ
ลงโทษแกบุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาของเขาพบวาการที่บุคคลมี
พฤติกรรมเชนนี้เปนไปตามความตองการตามธรรมชาติ เมื่อเขาไดกระทําการในที่สวนบุคคล รัฐก็ไม
ควรที่จะลงโทษแกบุคคลเหลานั้นดวยโทษทางอาญา แตอยางไรก็ตามในขณะนั้นแมจะมีการยอมรับ
ใหยกเลิกการลงโทษทางอาญาแกบุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันโดยรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา
แลวแตยังปรากฎวาในกฎหมายระดับภายในของบางรัฐนั้นยังคงมีการลงโทษทางอาญาสําหรับการ
กระทําดังกลาวในกรณีการรวมเพศโดยมิไดสมรส การรวมเพศกับผูคาประเวณีที่เปนลักษณะการรวม
เพศกับบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกัน
จากการที่ ยั ง ถู กกี ด กัน ไมเปน ที่ย อมรั บ ทําใหกลุมบุ ค คลที่มีร สนิย มแบบรักเพศ
เดียวกัน ไดรวมพลังกันเพื่อเรียกรองสิทธิของตนเองโดยไดมีการรวมกลุมนัดชุมนุมซึ่งการชุมนุมที่
แสดงใหเห็นถึงการเรียกรองสิทธิของการเปนชนกลุมนอยของสังคมอเมริกันในขณะนั้นที่นับวาเปน
เหตุการณสําคัญก็คือการชุมนุมประทวงในป ค.ศ.1969 ที่เรียกวา Stonewall Riots of 1969 419 การ
419

Ibid., p. iiv.; Stonewall Riots 1969 เปนการชุมนุมประทวงเพื่อเรียกรองสิทธิของกลุม
ความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาที่นิวยอรค การประทวงในครั้งนี้เปนการชุมนุมประทวงของ
กลุมเกยในนิวยอรคเพื่อเรียกรองสิทธิจากการถูกเลือกปฏิบัติจากพนักงานของรัฐภายใตกฎหมายการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งในขณะนั้นบารเกยมักถูกตรวจและปรับมากกวาบารเหลาปกติและ
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รองรับสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน ของกลุมคนที่รักเพศ
เดียวกันก็ยังมิไดมีการยอมรับและบัญญัติเปนกฎหมายกลางระดับสหพันธรัฐ การรับรองสิทธิของ
บุคคลเพื่อใหสอดคลองกับความพึงพอใจในการใชชีวิตคูนั้น มีแคการยอมรับกฎหมายระดับมลรัฐ
เทานั้น และในหลายมลรัฐยังไมยอมรับในเรื่องดังกลาวและเห็นวาการที่มีกฎหมายเพื่อรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูของกลุมคมที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันดังกลาวถือวาเปนเรื่องที่ขัดตอหลักความเชื่อ
ทางศาสนาคริสต ที่เห็นวาบุคคลที่ยังมีรสนิยมทางเพศที่แตกตางจากบุคคลทั่วไปนั้นเปนกลุมบุคคล
นอกรีต
นอกจากนี้การยอมรับและการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของคู รั ก เพศเดี ย วกั น ในต า งประเทศนั้ น นั บ ว า เริ่ ม มี ก ารที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ภาวะความ
หลากหลายของพฤติกรรมทางเพศของบุคคลนั้นวามีสาเหตุอยางไร ดังที่ไดนําเสนอแลวในบทที่ผาน
มาเพื่อหาแนวทางที่จะมุงรับรองและคุมครองสิทธิแกบุคคลกลุมดังกลาวทั้งในระดับที่เปนกฎหมาย
ภายในของรัฐและมีการนําไปเปนประเด็นอภิปรายในระดับสากล โดยในป ค.ศ.1994 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The Human Rights Committee) ไดมีแกไขบทบัญญัติเพื่อใหมี
การตีความคําวาเพศในขอบทที่ 26 ของปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 420นั้นใหมีการ
ตีความครอบคลุมไปถึงรสนิยมทางเพศของบุคคลที่มีความแตกตางหลากหลายดวยซึ่งเปนผลจากการ
วินิจฉัยของศาลในคดี Toonen v. Australia 421
นอกจากนี้การรับรองสถานะในการจัดตั้งครอบครัวแกชายหรือหญิงที่มีพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันไดมีการยอมรับมากขึ้นดังจะเห็นไดจากการตีความของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาล
ยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปที่ไดเคยมีการวินิจฉัยเปนการคุมครองบุคคลผูมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
จากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุเรื่องรสนิยมทางเพศเชนใน ค.ศ.1996 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป
มั ก จะถู ก เข า บุ ก ตรวจในข อ หาว า มี ก ารค า ประเวณี แ ก บุ ค คลที่ มี ร สนิ ย มแบบรั ก เพศเดี ย วกั น ซึ่ ง
เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการบุกเขาตรวจรานบารเกยที่มีชื่อวา Stonewall Inn เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน
ค.ศ.1969 และจากเหตุการณการชุมนุมเรียกรองในครั้งนั้นทําใหกลุมชาวเกยไดมีการรวมกลุมกันเพื่อ
คุมครองสิทธิของบุคคลที่มีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา
420
The Declaration of Human Rights 1948 Article 26; วราภรณ อินทนนท, การ
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานแกปจเจกชนบนพื้นฐานของความหลากหลายทางเพศ (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 51.
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Nicolas Toonen v. Australia (Human Rights Committee, Communication,
1992); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 52.

237
ไดตัดสินในคดี P. v. S. and Cornwall County Council 422 วาการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงการที่
บุคคลมีรสนิยมรักเพศเดียวกันถือเปนการเลือกปฏิบัติทางเพศและเปนการขัดตอกฎหมายของสหภาพ
ยุโรป
ในป ค.ศ.2002 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดตัดสินในคดี Goodwin v. The United
423
Kingdom วาคนที่แปลงเพศแลวมีสิทธิที่ขอแกไขเอกสารสวนบุคคลจากรัฐโดยแกไขจากเพศเดิมไป
เปนเพศตามเพศใหมที่ผาตัดแปลงเพศ และมีสิทธิที่จะสมรสไดซึ่งจากคดีนี้สงผลใหประเทศอังกฤษ
ตองมีการแกไขกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิแกบุคคลที่ผาตัดแปลงเพศในเวลาตอมา
ในป ค.ศ.2006 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดตัดสินคดี Tadao Maruko v.
Versorgungsanstalt der deutschenBuhnen Case C-267/06424 ในคดีนี้ถือวาเปนอีกคดีหนึ่งที่
เกี่ยวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ของ
การไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะที่เปนคูชีวิตที่มีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกัน โดยในกรณีนี้
เป น การเรี ย กร อ งสิ ทธิ ของคู รั กที่ ยั งมี ชีวิ ตอยู และมี ร สนิ ย มแบบรัก เพศเดี ย วกัน ที่ไ ดจ ดทะเบี ย น
ความสัมพันธที่เรียกวา Life of Partnership เพื่อจะขอรับเงินบํานาญของคูรักที่เสียชีวิตซึ่งในคดีนี้
ศาลยุติธ รรมแหงสหภาพยุโรปไดตัดสินวาการที่บริษัทกองทุนเงินบํานาญของเยอรมันปฏิเสธการ
จายเงินแกคูรักที่จดทะเบียนความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยูซึ่งตามกฎหมายภายใน
ของประเทศนั้นไดรับรองวาคูรักที่จดทะเบียนแบบ Life of Partnership นั้นมีฐานะและสิทธิ
เช น เดี ย วกั น กั บ การจดทะเบี ย นเปน คูส มรสของบุคคลตางเพศกัน ดังนั้น การปฏิเสธที่จ ะจายเงิ น
บํานาญแกผูรองจึงเปนการเลือกปฏิบัติตอผูรองดวยเหตุที่ผูรองมีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกันโดยเปน
การฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความ
แตกตางทางเพศและรสนิยมทางเพศ
จากการเรียกรองสิทธิของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ตั้งแตเริ่มมีการศึกษา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมของชายหรือหญิงที่มีรสนิยมรักเพศเดียวกัน เพื่อพยายามอธิบายสิ่งที่สังคม
ไม ย อมรั บ จนกระทั่ งนํ า มาซึ่ งการยอมรับ วาพฤติกรรมรักเพศเดีย วกัน เปน สิ่งที่บุคคลไมส ามารถ
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Goodwin v. The United Kingdom (The European court of Human Rights,
1995); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 52.
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กําหนดไดเปนสิ่งที่มีอยูแลวในสังคมและยังคงตองดํารงอยูตอไป แมรัฐและสังคมตางๆ เปนจํานวน
มากจะมีการกําหนดบรรทัดฐานในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศใหแกบุคคลโดยอาศัยจารีต
ประเพณี กฎหมาย และการใชความรุนแรงเพื่อควบคุมชายหรือหญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมิให
แสดงออกซึ่ งเพศวิ ถีและอั ตลั กษณของตนซึ่งกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ การไมเทาเทีย มกัน อยาง
ตอเนื่องยาวนานจนถึงปจจุบัน
อย า งไรก็ ตามการเรีย กรอ งสิท ธิที่พึ งจะได รับ ของกลุม คนที่ มีเพศวิ ถีแบบรัก เพศ
เดียวกันทําใหสังคมเริ่มตระหนักวา การที่ชายหรือหญิงมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้นไมใชสิ่งที่ผิด
แปลกเพราะแมวาบุคคลเหลานี้จะมีรสนิยมทางเพศและเพศวิถีที่แตกตางจากบุคคลโดยสวนใหญแต
เขาเหลานี้ยังเปนสมาชิกของสังคมที่สังคมตองใหการยอมรับอยางเขาใจและรับรอง คุมครองสิทธิให
ในฐานะสมาชิกของสังคม ดวยเหตุนี้เพื่อที่จะทําใหบุคคลเหลานั้นสามารถที่จะดํารงชีวิตไดอยางมี
ศักดิ์ ศรีและมี ความเสมอภาคเท าเทียมกับบุคคลในสังคม ปจจุบันรัฐตางๆ จึงไดมีการรับ รองและ
คุมครองสิทธิแกบุคคลเหลานี้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐ เพื่อเปนการประกันถึงสิทธิตางๆ
อยางเสมอภาค ปองกันการถูกเลือกปฏิบัติจากเหตุแหงความแตกตางของเพศวิถีเพศ และอัตลักษณ
ทางเพศที่แตกตาง
นอกจากนี้ในสังคมระหวางประเทศไดเริ่มตระหนักถึงเรื่องการสรางความเสมอภาค
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย จึงไดมีการพยายามสรางความเขาใจที่ตรงกันใน
การนําหลักการคุมครองและรับรองสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมาใชกับการ
ป อ งกั น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ กี่ ย วกั บ เพศวิ ถี แ ละอั ต ลั ก ษณ ท างเพศของบุ ค คล โดยกลุ ม
ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนกลุมหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับไดมีการจัดทํารางพัฒนาการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อแกไขและพัฒ นาหลักการคุมครองสิทธิ มนุษยชนแกคูรักชายหญิงที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกัน โดยไดมีมติเปนเอกฉันทในการรับรอง “หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ”425 เพื่อเปนแนวทางรวมกัน
425

หลักการยอกยาการตา เปนหลักการที่เกิดจากการระดมความคิดของนักวิชาการผูมีความ
เชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 29 คน ซึ่งมาจาก 25 ประเทศซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงนักวิชาการ
จากประเทศไทยด ว ยคื อ ศาตราจารย วิ ทิ ต มั น ตาภรณ ศาสตราจารย ป ระจํ า คณะนิ ติ ศ าสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการประชุมดังกลาวไดจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัย GadjahMada เมืองยอก
ยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
สาระสําคัญในหลักการดังกลาวคือการสรางแนวทางรวมกันการคุมครองและรับรองสิทธิแก
บุคคลตามเพศวิถีและอัตลักษณทางเพศ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเรื่องพันธกิจของรัฐภายใตกฎหมาย
ระหวางประเทศที่มีอยูและสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนแกมนุษยทุกคนบนหลักพื้นฐานของ
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ในการคุมครองและรับรองสิทธิแกบุคคลตามเพศวิถีและการดํารงชีวิตตามอัตลักษณทางเพศไดอยาง
เสมอภาคในสังคม ทั้งนี้เพราะแมจะมีการตระหนักถึงเรื่องการรับรองและคุมครองสิทธิแกบุคคลตาม
เพศวิถีวาเปน สิ่งที่รัฐพึงกระทําแตยัง ปรากฎวาแนวปฏิบัติของรัฐในเรื่องดังกลาวยังมิไดเปน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ยังมีความเหลื่อมล้ําและการเลือกปฏิบัติอยูในหลายๆ รัฐ
ดังนั้น จึงไดสรุปหลักการและเหตุผลของทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติไดวา สิทธิตาม
ธรรมชาติ เ ป น สิ ท ธิ ที่ เ กิ ด มาพร อมกั บ มนุ ษ ยทุ ก คน ดั งเช น อวั ย วะส ว นหนึ่ งในร างกายของมนุ ษ ย
เชนเดียวกับความรักของมนุษยก็เปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกับรางกายของมนุษยเชนกัน ดังนั้นการที่มนุษย
ชายและหญิงมีความปรารถนาที่จะแสดงออกซึ่งความรักตอกันและกัน การแสดงออกของพวกเขา
เหลานั้นก็เปนสิทธิโดยธรรมชาติที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆ ที่มนุษยจะมาสรางกําแพงที่บดบังสิทธิโดย
ธรรมชาติ โดยการนิยามความถูกตองของความรักกันขึ้นมาเอง วารักรูปแบบความรักของชายรักหญิง
นั้นถูกตองเทานั้ น และรูปแบบความรักของชายรักชายหรือหญิงรักหญิงนั้นเปนรูปแบบที่ผิด โดย
มนุษยจะมาอางวาธรรมชาติเปนผูกําหนดใหไมได เพราะธรรมชาติไดมอบสิทธิและเสรีภาพในการ
เลือกรูปแบบของความรักและการเลือกคูชีวิตนั้นใหแกมนุษยแลว สวนมนุษยจะทําอยางไรนั้นก็เปน
สิทธิของมนุษย ตอมา สิทธิพลเมือง สิทธิในฐานะที่เปนประชากรของรัฐ สิทธิดังกลาวนี้จึงเปนสิ่งที่
กฎหมายรั บรองและคุมครองให มนุษยทุกคนในรัฐอยางเทาเทีย ม สิทธิป ระเภทนี้รัฐ ใหในฐานะที่
ประชาชนเปนสวนหนึ่งขององคประกอบความเปนรัฐ สิทธิที่ไดรับจากรัฐนี้จึงเปนกลไกสําคัญที่รัฐมอบ
ให ป ระชาชนในการเป น เครื่ อ งมื อ ในการดํ า รงชี วิ ต อยู ร ว มกั น ในสั ง คม อั น เป น การเชื่ อ มโยง
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน หรือ ประชาชนกับประชาชนดวยกัน
ดังนั้น เมื่อรับไดมอบสิทธิใหกับผูที่อยูภายใตการปกครองของรัฐแลว ประชาชนก็จะ
ไดรับการปกปอง คุมครอง ดูแลจากรัฐนั้นเอง เชนเดียวกับแนวคิดของหลายๆ รัฐที่ยอมรับและมอบ
สิทธิเหลานี้ใหประชาชนโดยการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกประชาชนทุกคน ไมวาจะเปนชาย
หรือหญิง รวมถึงรับรองในทุกรูปแบบของความรักของชายหรือหญิงเหลานั้นดวย เพราะรัฐไดคํานึงวา
นี่คือหนาที่ของรัฐ โดยจะเห็นวาในหลายๆ รัฐในปจจุบันเริ่มมีการตระหนักวาเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติ
และสิทธิพลเมืองของบุคคลนั้ น แมจะมี เพศวิถีที่ตางกัน แตบุคคลดังกลาวก็พึงที่จะตองไดรับการ
รับรองสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว และการเลือกคูชีวิตอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยไมมีเงื่อนไข
เรื่องเพศเขามาเกี่ยวของ ดังหลักการและแนวคิดดังที่ไดกลาวมาขางตน

ความเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ; สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ,
หลักการยอกยาการตา (กรุงเทพฯ: เอสเอ็มเซอรคิทเพรส, 2551), หนา 15.
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3.2.1.3 ทฤษฎีสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ
ทฤษฎีตอมาที่สนับสนุนแนวทางในการใหการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันคือ ทฤษฎีสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ สิทธิ
ประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอยางวา สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย สิทธิประการนี้เปนสิทธิที่กอตั้งขึ้น
โดยรัฐ รัฐเปนผูสถาปนาสิทธิตางๆขึ้นมาในรูปแบบของการกําหนดไวเปนระเบียบ ขอบังคับ หรือตัว
บทกฎหมาย โดยนํามาสรางเปนเงื่อนไข หรือหลักเกณฑของการไดรับสิทธิตามความพึงพอใจของรัฐ
อาทิ สิทธิพลเมือง สิทธิในการไดรับสัญชาติ สิทธิในสวัสดิการตางจากรัฐ รวมไปถึงสิทธิในการไดรับ
การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซึ่งสิทธิที่กลาวมานี้
เปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐทั้งนั้น ไมไชสิทธิที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ทําใหสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐและ
สิทธิโดยธรรมชาติมีลักษณะที่แตกตางในแงของที่มาแหงสิทธิโดยสิ้นเชิง
ในประเด็นนี้ตองศึกษาถึงสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ตามกฎหมาย หรือสิทธิในกฎหมายสมรสซึ่งเปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ ซึ่งมีลักษณะที่คาบเกี่ยวกับสิทธิ
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติวามีความเกี่ยวของกันไดอยางไร ซึ่ง
จากการศึกษาพบวา หากเปนลักษณะที่เรียกวาเปนการคาบเกี่ยวแหงสิทธิ ระหวางสิทธิโดยธรรมชาติ
และสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ หลักการนี้ก็ตองเปนไปตามหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติ ที่กําหนดวา
สิทธิประการใดที่เปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิเหลานั้นปจเจกชนไมจําเปนตองรอง
ขอจากรัฐ เปนหนาที่ของรัฐที่จะมอบสิทธิเหลานี้ใหแกประชาชน และรัฐก็ไมอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ
ในทางกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิเหลานั้นไดเลย นั้นหมายความวา สิทธิในกฎหมายสมรสที่เปนสิทธิที่
กอตั้งขั้นโดยรัฐ รัฐเองก็ไมอาจบัญญัติเงื่อนไขใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติของปจเจกบุคคลไดเลย จึงเปนหนาที่โดยตรงของรัฐใน
การออกกฎหมายรั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คูร ว มกั น ของมนุ ษ ย โดยต อ งคํ า นึ งถึ ง สิ ท ธิใ นการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก 426
อยางไรก็ตามมีการตั้งขอสังเกตวา สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก เปนสิทธิขั้น
พื้นฐานที่มนุษยสามารถแสดงออกไดโดยอิสระ และในความเปนจริงหากมนุษยมีการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักที่ตองการอยูรวมกันในลักษณะที่ไมใชรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวตามลักษณะที่รัฐให
การรับรอง การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักในลักษณะเชนนี้ รัฐตองใหการรับรองดวยหรือไม ใน
ประเด็นนี้ขออธิบายวา การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนเสรีภาพของมนุษยโดยแทจริงไมวาจะ
เปนความรักในรูปแบบรักตางเพศ รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ ซึ่งรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความ
รักในลักษณะนี้โดยหลักแลวคือสิ่งที่รัฐตองใหการรับรอง ตามทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติที่มีลักษณะคาบ
เกี่ยวกับสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ สวนลักษณะของการดําเนินชีวิตที่เปนแบบผัวเดียวเมียเดียว ผัวเดียว
426
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ดังนั้น จึงสรุปในประเด็นนี้ไดวา สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐสิทธิใด หากสิทธินั้นเปนสิทธิที่
มีลักษณะคาบเกี่ยวกับสิทธิโดยธรรมชาติ สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐสิทธินั้น รัฐไมอาจบัญญัติเงื่อนไขใดๆ
ที่เปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิที่มีลักษณะที่คาบเกี่ยวกับสิทธิโดยธรรมชาติสิทธินั้นไดเลย
3.2.1.4 ทฤษฎีสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก
ทฤษฎีสุดทายที่ใหการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันคือ ทฤษฎีที่วาดวยสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรัก โดยทฤษฎีนี้จะกลาวถึงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก 427 เปนสิทธิที่
ธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยทุกคนอยางเทาเทียมโดยพื้นฐานของความเปนธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิ
โดยชอบธรรมในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักตามที่ตนปรารถนา โดยการแสดงออกซึ่งความรัก
นั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลอื่น ความรักตามวิถีแหงธรรมชาติอาจเปน
การแสดงออกกับบุคคลที่ตางเพศกับตน บุคคลที่มีเพศเดียวกันกับตน หรือแสดงออกไดกับบุคคลทั้ง
สองเพศ หากแตธรรมชาตินั้นไดมอบหนาที่ ที่มีความสําคัญอยางยิ่งใหแกรูปแบบความรักตางเพศ คือ
หนาที่ในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ความสามารถในการสืบพันธุ หรือเรียกอีกอยางวา สิทธิใน
การสมรส ความแตกต างระหวา งสิทธิทั้งสองประการนี้คือ สถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักเปนการแสดงออกซึ่งความรักของมนุษยในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความรักกับ
มนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตนหรือกับมนุษยที่มีเพศสรีระตางกันกับตน เพศจึงไมใชองคประกอบ
ของสิทธิประการนี้ ตางจากสิทธิในการสมรสซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยเชนกัน แตมีไดเฉพาะ
กับมนุษยที่มีเพศสรีระที่แตกตางกันเทานั้น เนื่องจากสิทธิดังกลาวนี้เปนเรื่องสิทธิในการสมรส ซึ่งก็คือ
วิถีแหงการสืบทอดเผาพันธุมนุษยนั้นเอง จึงทําใหเกิดขึ้นไดเฉพาะมนุษยที่มีอวัยวะเพศที่แตกตางกัน
ตามที่ธรรมชาติสราง และเปนผูกําหนดใหเทานั้น เพศจึงเปนสาระสําคัญของสิทธิประการนี้ ดังนั้น
สิทธิในการสมรสจึงมีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก
ดังนั้น สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก จึงเปนสิทธิที่มนุษยสามารถแสดงออกซึ่ง
ความรักไดโ ดยอิส ระ และมีเสรีภาพในการเลือกที่จะใชชีวิตกับบุคคลใดก็ไดตามที่ตนตองการ ซึ่ง
หลายเมีย เมียเดียวหลายผัว หรือ หลายผัวหลายเมีย สิ่งเหลานี้แมจะเปนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักของมนุษยเชนกัน หากแตการรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของรัฐในเรื่อง
ของการใชชีวิตแบบเปนคูหรือแบบไมเปนคูนั้น อาจมีลักษณะที่ตองเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐที่
ใชหลักการตามแนวทางของวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ มาเปนองคประกอบตามทฤษฎี
สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐดวย
427
เปนสิทธิที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวา เปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้น
พื้นฐาน แตสิทธิดังกลาวนี้ไมไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948
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สถานะแหงสิทธิในลักษณะนี้เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับกันในทางปฏิบัติของนานาประเทศวา สิทธิ
ดังกลาวนั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนสิทธิที่เกิดขึ้นแกบุคคลโดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นไดโดย
อั ต โนมั ติ ไม จํ า เป น ต อ งร อ งขอและไม อ าจถู ก จํ ากั ด ได เ ลย หรื อกล า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ สิ ท ธิ ใ นการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ ซึ่งมีสถานะเปนจุดเริ่มตนของ
สิทธิ ในการสมรส และสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ซึ่งสิทธิทั้งสองประการนี้ไดรับการรับรองไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 นั้นเอง
สิทธิมนุษยชนเกิดจากการที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ
และแนวคิ ดตามสิ ทธิ ขั้นพื้ นฐานของมนุษยห รือสิทธิที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในปฏิญ ญาฉบั บนี้ และรวมเรีย กสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ
มนุษยชน” ขึ้นมาบนโลกอยางเปนทางการ โดยปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ที่เปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานใหมีลักษณะที่เปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิในการ
กอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอที่ 16 (1)428 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ
ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิที่เกิดขึ้นไดกับความรักใน
รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอที่ 23429 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนที่มี
428

ขอ 16 (1) “ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบรูณแลวมีสิทธิที่จะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว
โดยปรารถจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูที่เจตนาจะเปนคูสมรส
ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพื้นฐานของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจาก
สังคมและรัฐ”
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ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองจากสังคมและรัฐ
สิทธิของชายและหญิ งในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรสและมีครอบครัวพึ่งไดรับการ
ยอมรับ
การสมรสจะกระทําโดยปรารถจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูที่เจตนาจะเปนคู
สมรสกันมิได
บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาที่เหมาะสมเพื่อรับรองความเสมอภาคแหง
สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ
สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองบุตรเทาที่จําเปน
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูที่ไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้
แมวาสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน แตไม
ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลฯกลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซึ่งมีฐานะเปน
เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเทานั้น
3.2.2 ทฤษฎีกฎหมายที่สําคัญตอการแนวทางการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
จากที่ ไดนําเสนอแนวคิดของทฤษฎีการยอมรับและสนับสนุน ในการออกกฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้น ตอมาผูวิจัยขอนําเสนอ
แนวคิดของการคัดคานการยอมรับการออกกฎหมายรับรองสถานะใหแกคูรักเพศเดียวกัน โดยกลุมผูที่
ได คัด ค า นนี้ ส ว นใหญ จ ะมี เ ป น ผู ที่มี แนวคิด ที่เปน ไปในแนวอนุรักษนิย ม ที่มองไมเห็น ถึงแนวคิด ที่
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคม โดยกลุมผูที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมจะคํานึงถึงความเปน
อนุ รั ก ษ นิ ย ม โดยกลุ ม คนเหล า นี้ จ ะมองสิ่ ง รอบตั ว ว า มี ค วามสมบู ร ณ ดี อ ยู แ ล ว ไม จํ า เป น ต อ ง
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสิ่งใดอีก เพราะกลุมคนที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมเกรงกลัววาการเปลี่ยนแปลง
อาจนํามาซึ่งการทําลายวัฒนธรรมที่ดีงามของความเปนมนุษยชาติที่สั่งสมมานานนับพันป โดยเฉพาะ
การรับรองสถานะในทางกฎหมายแกคูรักที่มีเพศเดียวกัน ที่กลุมแนวคิดอนุรักษนิยมมองวาเปนการ
ทําลายระบบการสื บ ทอดเผ า พั น ธุ ของมวลมนุษยชาติ ทั้งหลายใหพังทลายลง ดังนั้น กลุมแนวคิ ด
อนุรักษนิยมจึงคัดคานการสนับสนุนใหมีการรับรองสถานะใหคูรักเพศเดียวกัน
แตในความเปนจริงแลวจากการที่ไดศึกษาถึงแนวคิดของกลุมอนุรักษนิยมอยางแทจริงจะ
พบวา กลุมคนเหลานี้ไมไดมีแนวความคิดที่ตอตานทฤษฎีกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ ทฤษฎี
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และทฤษฎีความเสมอภาคเลย เนื่องจากกลุมที่มีแนวคิดอนุรักษนิยมมีความ
คิด เห็ น วา มี ความเป นจริ งอยูที่ มนุ ษยทุกคนมีอิส ระและเสรีภ าพที่จะแสดงออกซึ่งความรักและมี
เสรีภาพที่จะเลือกคูชีวิต วาจะใชชีวิตรวมกับใครบนโลกใบนี้ รวมถึงการเลือกที่จะใชชีวิตคู ของคูรักที่
มีเพศเดียวกันในสังคม แตสิ่งที่กลุมอนุรักษนิยมตองการจะคัดคาน คือคัดคานการรับรองสถานภาพ
ทางกฎหมายใหแกคูรักเพศเดียวกันเทานั้น หรือคัดคานการออกกฎหมายรับรองสถานะใหแกกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสที่มีลักษณะเหมือนคูรักตางเพศ โดย
กลุมผูมีแนวคิดอนุรักษนิยมมองวา สังคมในปจจุบันใหการยอมรับและใหคูรักที่มีเพศเดียวกันไดใชชีวิต
รวมกันในสังคมอยางเสรี โดยใชกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันก็นาจะเพียงพอแลว รัฐไมควรออกกฎหมาย
ใดๆ ก็ตามที่เปนการสนับสนุนใหคูรักที่มีเพศเดีย วกันแตงงานกันไดเหมือนคูรักตางเพศ เพราะสิ่ง
(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว ยอมไดรับ
การรับรอง”
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เหลานั้นจะเปนการทําลายซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของรูปแบบการสมรสของมนุษย และอาจสงผลถึง
การสนับสนุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมดังกลาวนี้มากขึ้น รวมถึงกลุมแนวคิดอนุรักษนิยมมองไกลไปถึง
ขั้นมนุษยจะหันมามีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมากขึ้น เพราะมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
ใหและอาจเปนการทําลายซึ่งสถาบันครอบครัวและอาจจะอันตรายถึงขั้นมนุษยสูญพันธุไปจากโลกใบ
นี้เลยทีเดียว
ดังนั้นในหัวขอนี้จึงไดนําแนวคิดของทฤษฎีในทางกฎหมาย ที่กลุมผูที่มีแนวคิดในเชิงอนุรักษ
นิยมใชเปนแนวทางในการตอสู และใชเปนเหตุผลเพื่อคัดคานแนวทางการสนับสนุนการออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักที่มีเพศเดีย วกัน โดยผูวิจัยขอเริ่มจากแนวคิดของ
ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ โดยเปนการการเริ่มตนของการมองทุกอยางทุกอยางบนโลกใหเปนแนวคิด
ตามธรรมชาติ เปนแนวคิดที่มาจากการสรางสรรคโดยธรรมชาติ ตามมาดวยทฤษฎีสํานักกฎหมาย
บา นเมื อง ที่ เ ป นการกํ า หนดให มีกฎหมายโดยรัฏฐาธิปตยของรัฐ และทฤษฎีของการเกิดขึ้น ของ
กฎหมายโดยอาศัย หลักศีลธรรม จารีตประเพณี และคําสอนของศาสนา ดังตอไปนี้
3.2.2.1 ทฤษฎีสํานักกฎหมายธรรมชาติ
แนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ถือกําเนิดและมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัย
กรีกและโรมัน กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายในอุดมคติ ซึ่งอาจจะเห็นวาอยู
เหนือกฎหมายที่มีอยูจริงโดยถือวากฎหมายธรรมชาติมาจากธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลาย โดยบาง
คนอาจจะโตแยงวากฎหมายธรรมชาติมีอยูจริงหรือไม และจากความเชื่อที่วากฎหมายธรรมชาติมี
ที่มาอยูในพระเจา พระเจาจึงทรงเปนผูกําหนดกฎหมายทั้งปวงใหแกมนุษย
โดยนักปราชญของสํานักความคิดนี้ที่มีชื่อเสียงมีอยูหลายคน เชน เพลโต อริสโตเติล
ซิเซโร และ นักบุญโธมัส อไควนัส สํานักความคิดนี้เห็นวากฎหมายนั้นมีขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้น
เองโดยที่มนุษยไมไดสรางขึ้น เปนรูปแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชนเดียวกันกับเรื่องของการ
สืบพันธุของมนุษย ที่เปนไปโดยการสรางขึ้นของธรรมชาติ ที่ชายและหญิงเทานั้นที่จะสามารถให
กําเนิดบุตรได ดังนั้นจึงทําใหแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติยอมรับแตเพียงวาการสมรสควร
เกิ ดขึ้ นเฉพาะรู ปแบบความรั กของชายกับ หญิงเทานั้น เพราะเปนกฎแหงธรรมชาติ อัน นํามาซึ่ง
แนวทางที่สังคมตองยอมรับในแนวทางของวิถีทางเพศที่เปนธรรมชาติเทานั้น
โดยนักปราชญทั้งหลายของสํานักความคิดกฎหมายธรรมชาติไดมีความคิดเห็นวา
กฎหมายเกี่ยวกับการสมรสและการใหกําเนิดบุตรมีที่มาดวยกัน 3 ทางดวยกัน คือ
1. เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติโดยตรงเหมือนปรากฎการณอื่นๆ ของโลก
2. เกิดจากพระเจา โดยพระเจาเปนผูกําหนดใหมีขึ้น
3. เกิดจากความรูสึกผิดชอบชั่วดีของมนุษยเอง เปนกฎที่สอดคลองกับความ
ยุติธรรม มโนธรรมและศีลธรรมของมนุษยในการเลือกคูครองของตน
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จากแนวคิดในเรื่องที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสและการใหกําเนิดบุตรอัน
เปนแนวคิดตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาตินี้เอง จึงทําใหผูวิจัยคนพบวากฎหมายเกี่ยวกับการสมรส
และการใหกําเนิดบุตรตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติมีลักษณะพิเศษหลายประการดวยกัน กลาวคือ
สามารถใชไดไมจํากัดเวลา สถานที่ มีความเปนธรรมชาติ และอยูเหนือกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรส
และการใหกําเนิดบุตรของรัฐตามเงื่อนไขที่รัฐเปนผูกําหนด กฎหมายธรรมชาติยอมมีความยุติธรรม
สูงสุด กฎหมายของรัฐจะขัดหรือแจงกับธรรมชาติไมได โดยเฉพาะการที่กฎหมายรัฐยอมใหกลุมคนที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนการบัญญัติกฎหมายที่ขัด
กับหลักกฎหมายธรรมชาติ เพราะวัตถุประสงคของการสมรสตามกฎหมายธรรมชาติคือ การใหกําเนิด
บุตรเพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษย เพราะฉะนั้นรัฐจึงไมควรบัญญัติกฎหมายที่ไมสอดคลองกับแนวทาง
ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการออกกฎหมายใหคูรักเพศเดียวกันสมรสอยางถูกกฎหมาย
ถึง แม ห ลั ก การที่ แ ท จ ริ ง นั้น มนุ ษย ทุ กคนจะเกิด มาพรอ มกับ สิ ทธิ ตามธรรมชาติ
โดยเฉพาะสิทธิในเรื่องของความรัก สิทธิการเลือกคูครอง และสิทธิในการใชชีวิตอยูรวมกับใครคนใด
คนหนึ่งในสังคมมนุษย ไมวาจะเปนการใชชีวิตคูระหวางชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง
แมสิทธิเหลานี้จะเปนสิทธิโดยธรรมชาติที่มนุษยสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง
ก็ตาม แตสิทธิในการใหกําเนิดบุตรนั้นเปนเรื่องที่ธรรมชาติไดกําหนดไวตามหลักเกณฑที่แตกตาง โดย
ที่มนุษยจําตองเขาใจหนาที่ ที่ธรรมชาติไดมอบหมายใหแกใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ หนาที่นั้นก็คือ
การสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนสิทธิและหนาที่ที่ธรรมชาติไดใหเฉพาะชายกับหญิงที่ใชชีวิตคูรวมกัน
เทานั้น ดังนั้นรัฐจึงควรบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับธรรมชาติ และมีวัตถุประสงคเดียวกันกับ
แนวทางของสํานักกฎหมายธรรมชาติดวย
แนวความคิดนี้สอดคลองกับแนวคําสอนของศาสนาคริสตและอิสลามที่ไดสอนให
มนุษยไดรูจักการทําหนาที่ที่พระเจาไดมอบหมายใหแกมนุษยในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยตาม
พระประสงคของพระเจาไดทรงสรางมนุษยทั้งชายและหญิงขึ้นมา
ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นเกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติที่ไม
ยอมรับการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน ไดวา สํานักกฎหมายธรรมชาติ มีแนวคิดวากฎหมายเกิดขึ้นจากธรรมชาติ พระเจาเปนผู
กํา หนดจากพฤติ กรรมและการดํ า เนิ น ชี วิ ต ร ว มกั น ของมนุ ษ ย มนุ ษ ย ย อ มรู ถึ ง ความต อ งการของ
ธรรมชาติ ธรรมชาติจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑในการสรางความชอบธรรมใหแกสังคม มนุษยจึงตอง
บัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับแนวทางของธรรมชาติ โดยเฉพาะการสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนสิทธิ
และหนาที่ที่ธรรมชาติไดใหเฉพาะชายกับหญิงที่ใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น ดังนั้นรัฐจึงควรบัญญัติ
กฎหมายให ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ และมีวั ตถุ ป ระสงคเ ดีย วกัน กับ แนวทางของสํานั กกฎหมาย
ธรรมชาติดวย สํ านั กกฎหมายธรรมชาติย อมรับ วา สิทธิที่จะแสดงออกดานความรักเปน สิทธิโ ดย
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ธรรมชาติ ไม ว า จะเป น ความรั ก ในรูป แบบชายรั กหญิง ชายที่ รัก ชาย หรือ หญิ งที่รั กหญิง สิ ทธิ ที่
แสดงออกเหล า นี้ เ ป น สิ ท ธิ ที่ไม มีสิ่ งใดมาขวางกั้ น ได เปน สิท ธิโ ดยชอบธรรมของมนุ ษย แตสํานั ก
กฎหมายธรรมชาติกลับมองวา การสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนหนาที่ ที่ธรรมชาติสรางไวและใชไดกับ
ความรักในรูปแบบของชายที่รักกันกับหญิงเทานั้น ความรักในรูปแบบอื่นไมสามารถใหกําเนิดบุตรตาม
วัตถุประสงคของการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาติได ดังนั้น สิทธิในการสมรสตามหลักธรรมชาติ
คือ สิทธิที่ธรรมชาติไดมอบไวเฉพาะแกคูรักชายที่รักกันกับหญิงเทานั้น อันเปนกฎหมายธรรมชาติ
นั่นเอง และสํานักกฎหมายธรรมชาติเองก็มีความตองการใหรัฐหรือผูปกครองรัฐบัญญัติกฎหมายให
สอดคลองกับแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ โดยการการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกคูรักตาง
เพศ ตามแบบอยางของแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติเทานั้น
ในปจจุบันแนวความคิดในเรื่องความมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายธรรมชาติไมคอย
ไดรับการยอมรับมากนักเพราะเปนลักษณะที่คอนขางอุดมคติและเปนนามธรรม แตทฤษฎีกฎหมาย
ธรรมชาติก็ใชวาจะไรประโยชนเสียทีเดียว อยางนอยก็สามารถใชตอสูกับฝายปกครองเพื่อมิใหกระทํา
การใชอํานาจเกินขอบเขตหรือตามอําเภอใจได
3.2.2.2 ทฤษฎี สํานักกฎหมายบานเมือง
แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองนี้ไดรับอิทธิพลมาจากนักปราชญชาวอังกฤษชื่อ
โทมัส ฮอบส และจอนห ออสติน ซึ่งบุคคลที่กลาวมานี้มีความเห็นวา รัฏฐาธิปตยเปนผูที่สามารถใช
กฎหมายเปนเครื่องมือในการปราบปราม หรือปองกันผูที่มีความตองการทําลายความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของสังคมในรัฐนั้นๆ ได กฎหมายจึงมีที่มาจากรัฏฐาธิปตย หรือผูที่มีอํานาจสูงสุดใน
รัฐนั้นๆ โดยมีลักษณะเปนคําสั่งที่มาจากรัฏฐาธิปตย เปนสิ่งที่สรางขึ้นมาจากแนวคิดและแนวนโยบาย
ของรัฏฐาธิปตย ซึ่งคําสั่งดังกลาวนั้นจะนํามาใชบังคับกับผูที่อยูภายใตการปกครองหรือประชาชน
ทั่ ว ไป หากข อเท็ จ จริ งปรากฎว า ผูที่อยูในอํานาจปกครองผูใด ไมป ฏิบัติตามคําสั่งหรือกฎหมาย
เหลานั้น บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกรัฐลงโทษ 430
เช น เดี ย วกั บ การที่รั ฐ บัญ ญั ติกฎหมายที่เ กี่ย วข องกับ การสมรสหรือ การใชชีวิต คู
รวมกันของมนุษยขึ้นมา รัฐตองมีเหตุผลประการใดประการหนึ่งจากการกระทําดังกลาวเปนแนแท ทํา
ใหผูวิจัยไดทําการศึกษาและคนพบวา เหตุผลที่รัฐบัญญัติกฎหมายสมรสก็เพราะรัฐตองการมีสวนใน
การจัดการและควบคุมดูแลประชากรในการใชชีวิตคูรวมกันและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นมาจากการใชชีวิตคูรวมกัน รวมไปถึงการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ในฐานะที่เปน คู
สมรสในความหมายของรัฐโดยสมบูร ณ ซึ่งแทจริงแลวกฎหมายสมรส คือ กฎหมายที่รัฏ ฐาธิปตย
กําหนดขึ้น มาเพื่อรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย โดยนํารูปแบบการสมรสตาม
430

บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หนา 34.
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เงื่อนไขของธรรมชาติ คือ ความยินยอมในประเวณีดวยความความสมัครใจของมนุษยที่มีเพศสรีระ
ชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิง อันมีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุมนุษย มาเปนแนวทางใน
การบั ญ ญัติกฎหมายสมรสโดยรัฐ จะเปน ผูที่กําหนดเงื่อนไขตางๆ ขึ้น มา เพื่อใหผูที่อยูภ ายใตการ
ปกครองของรัฐที่ตองการจะไดรับการรับรองสถานะของความเปนคูชีวิตโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐ
ก็จะตองมาทําการบันทึกทางทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักเกณฑตางๆ ที่รัฐเปนผูกําหนดขึ้น การ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยจึงเปนหนาที่ของรัฐ ในการออก
กฎหมายเพื่อรับรองและคุมครองใหแกผูอยูภายใตอํานาจปกครองของรัฐในการใชชีวิตคูรวมกัน ซึ่ง
การออกกฎหมายในลักษณะนี้ก็เปนไปตามแนวคิด ทฤษฎีของสํานักกฎหมายบานเมืองตามแนวทางที่
ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน
ส ว นในประเด็ น ที่ รั ฐ รั บ รองและคุ ม ครองให เ ฉพาะรู ป แบบความรั ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ลักษณะของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงนั้น ก็เพราะรัฐมีเหตุผลที่
สําคัญบางประการในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหเฉพาะรูปแบบความรักของ
คูรักที่มีเพศที่ตางกันเทานั้น และจากการที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและพบวา กฎหมายสมรสที่ใชอยูใน
ปจจุบันไดกําเนิดขึ้นมาจากแนวคิดและความเชื่อของสังคม โดยที่รัฏฐาธิปตยก็ไดนําความเชื่อและการ
ยอมรับของสังคมนั้นๆ มาบัญญัติใหเปนกฎหมาย โดยที่รัฏฐาธิปตยตองการดําเนินนโยบายในการ
รับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย รัฏฐาธิปตยจึงไดนําทฤษฎีรูปแบบการ
สมรสที่เปนเงื่อนไขของธรรมชาติตามความเขาใจโดยทั่วไปของมนุษยมาเปนแนวทางในการกําหนด
กฎหมายสมรสขึ้นมา โดยรัฐไดอาศัยแนวทางของธรรมชาติ แนวคิดและการยอมรับของสังคมสวน
ใหญมาเปนหลักในการกําหนดเงื่อนไขที่นําไปสูการสมรสในความหมายของรัฐ 431 เพราะความรักใน
รูปแบบของมนุษยที่มีเพศสรีระชายที่มีความรักตอมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงนั้นเปนลักษณะที่ธรรมชาติ
เปนผูกําหนดขึ้นมาเพื่อใหมนุษยที่มีความรักในรูปแบบนี้ รูวาตนมีหนาที่หลักคือ สืบทอดเผาพันธุของ
มนุษย เพราะฉะนั้นความรักในลักษณะนี้จึงเปนความเขาใจของมนุษยทุกคน ที่จะใหการยอมรับ และ
คุนเคยกับความรักในลักษณะนี้ดีที่สุด 432 ดังนั้น รัฐจึงไมไดออกกฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกตาง
แตถึงอยางไรก็ตาม ในสังคมยุคปจจุบันแนวความคิดของมนุษยเริ่มมีการเปดกวาง
เพื่อที่จะยอมรับความแตกตางที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะแนวคิดของการใหการยอมรับกลุมคนที่มี
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เพศวิถีที่แตกตางจากที่มนุษยเขาใจกันโดยสวนรวม ไมวาจะเปนความรักในลักษณะของคูรักที่มีเพศ
เดียวกันความรักในลักษณะของคูรักที่รักไดทุกเพศ ดังนั้น หากสังคมใดหรือรัฐใดใหการยอมรับกับเพศ
วิถีที่แตกตางของมนุษยแลว ก็ไมแปลกที่รัฏฐาธิปตยของสังคม หรือในรัฐนั้นๆ จะไดกําหนดนโยบาย
ในการออกกฎหมายเพื่อรับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีที่
แตกตางกันออกไปดวย 433 ดังเชนตัวอยางของหลายๆ รัฐในสังคมโลกยุคปจจุบันที่กําลังดําเนินอยู
ดังนั้ น จึ งขอสรุ ป แนวคิดที่ไดจ ากการศึกษาในประเด็น นี้วา กฎหมายสมรสตาม
ความเห็นของนักคิดในสํานักกฎหมายบานเมืองนั้น คือ กฎเกณฑที่รัฐไดสรางขึ้นโดยอาศัยบริบทของ
ธรรมชาติเปนองคประกอบหลัก กลาวคือ กฎหมายสมรสหรือเงื่อนไขการสมรสที่รัฐตราขึ้นก็เพื่อใช
บังคับสังคมนั้นๆ กฎหมายสมรสจึงเกิดขึ้นมาจาก ความเขาใจโดยทั่วไปของสังคมสวนรวม และถูก
นํามาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกฎหมายสมรสขึ้น โดยรัฐไดอาศัยแนวคิดของธรรมชาติ และการ
ยอมรับของสังคมสวนใหญมาเปนหลักในการกําหนดเงื่อนไขที่นําไปสูการสมรสในความหมายของรัฐ
เพราะความรักในรูปแบบของมนุษยที่มีเพศสรีระชายที่มีความรักตอมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงนั้นเปน
ลักษณะที่ธรรมชาติเปนผูกําหนดขึ้นมาเพื่อใหมนุษยที่มีความรักในรูปแบบนี้ รูวาตนมีหนาที่หลักคือ
สืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพราะฉะนั้นความรักในลักษณะนี้จึงเปนความเขาใจของมนุษยทุกคนที่จะ
ใหการยอมรับและคุนเคยกับความรักในลักษณะนี้ดีที่สุด ดังนั้น รัฐจึงไมไดออกกฎหมายเพื่อรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีในรูปแบบอื่นๆ ที่แตกตาง แตถึงอยางไรก็ตาม
หากสังคมใดหรือรัฐใดใหการยอมรับกับเพศวิถีที่แตกตางของมนุษยแลว ก็ไมแปลกที่รัฏฐาธิปตยของ
สังคม หรือในรัฐนั้นๆ จะไดกําหนดนโยบายเพื่อออกกฎหมายเพื่อรับรองและคุมครองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีที่แตกตางกันออกไปดวย
3.2.2.3 ทฤษฎี ศีลธรรม จารีตประเพณี และศาสนาเปนที่มาของกฎหมาย
มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตในสังคมที่มีสัญชาตญาณในการดํารงชีวิตแตกตางจากสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ มนุษยไมชอบอยูอยางโดดเดี่ยวลําพังตนเอง เพราะมนุษยไมสามารถตอบสนองความตองการ
ของตนไดดวยการอยูเพียงลําพัง มนุษยจึงชอบอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม ในระยะแรกมนุษยไดกอตั้ง
ครอบครัวเพื่ออยูรวมกันระหวางบุคคลในครอบครัวในเผาของตน ตอมาเมื่ออารยธรรมเจริญขึ้นมนุษย
มีความจําเปนที่ตองรวมมือกันในดานตางๆ จากสังคมหรือจากเผาอื่นๆ กลุมชนที่มีภาษาวัฒนธรรม
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็ไดรวบรวมกันเปนรัฐ มีการจัดวางระเบียบ
กฎเกณฑตางๆ ในการสอดส องดูแลความประพฤติของมนุษยภายในรัฐ นั้น และเพื่อควบคุมดูแล
ความเห็นที่แตกตางอันเปนแนวคิดของปจเจกชน และเพื่อหาแนวทางควบคุมพฤติกรรมของมนุษยให
อยูในสังคมรวมกันอยางเปนสุข ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ จึงเปนเงื่อนไขอันจําเปนของการอยู
433
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รวมกันในสังคมมนุษย กฎเกณฑเหลานี้จะไดรับการพัฒนาขึ้นมาเปนระเบียบแบบแผนที่มีสภาพบังคับ
ที่เด็ดขาด หากผูใดผาฝนก็จะไดรับผลรายจากการถูกลงโทษ สิ่งเหลานี้กลายเปนกฎเกณฑที่บังคับคน
ในสังคมโดยทั่วไป และตอมาถูกเรียกวา กฎหมาย นอกจากนี้สังคมมนุษยยังมีกฎเกณฑทีใชควบคุม
พฤติ ก รรมของมนุ ษย ในรู ป แบบอื่ น ๆ เชน ศาสนา ศีล ธรรม และจารีต ประเพณี ซึ่ง สิ่ง เหลา นี้ มี
ความสั มพั น ธกับกฎหมายในฐานะที่เปน ตน แบบของแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายที่ถูกนํามาใช
ควบคุมมนุษยในสังคมนั่นเอง โดยที่ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี ตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน
คือ เพื่อกําหนดความประพฤติของมนุษยใหอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข 434
ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี ทั้งสามประการนี้ถือเปนรากฐานของแนวความ
เชื่อของมนุษย เปนแนวทางที่มนุษยใชเปนเครื่องชี้นําในการใชชีวิตในสังคม จนทําให ศาสนา ศีลธรรม
และจารีตประเพณี พัฒนามาเปนกฎหมายที่บังคับเอากับคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม เชนเดียวกับ
แนวคิดของการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักชายหญิง หรือการรับรอง
สถานะของการสมรสโดยรัฐ ที่มีแนวคิดเริ่มตนมาจากความรักของมนุษยตามแนวคิดของศาสนา
ศีลธรรม และจารีตประเพณีแตเดิม โดยรัฐในการรับรองสถานะชีวิตคูของรักตางเพศ โดยไมสนใจ
รูปแบบของความรักในลักษณะอื่นๆ สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพราะรัฐก็ไดถูกครอบงําโดยแนวคิดของศาสนา
ศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่เชื่อวาเปนสิ่งที่ถูกตอง ทําใหความรักรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นมาบนโลก
ไมไดรับการรับรองสถานะทางกฎหมายจากรัฐ เพียงเพราะไมเปนที่ยอมรับในทางศาสนา ศีลธรรม
และจารีตประเพณีนั้นเอง ความคิดในลักษณะเชนนี้เกิดขึ้นหลักจากที่มนุษยไดรูจักกับคําวา “ศาสนา
ศีลธรรม และจารีตประเพณี” มนุษยกลับใชความเชื่อในสามคํานี้มาเปนขออางในการแบงแยกความ
เปนมนุษยจากรูปแบบของความรัก วาความรักรูปแบบใดถูกหรือรูปแบบใดผิด มนุษยนิยามความ
ถูกตองขึ้นมาเองจากความเชื่อในหลักของศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี โดยที่ไมสนใจความ
เปนเพื่อนมนุษยรอบขางที่ไดรับผลกระทบจากการสรางนิยามที่เขาขางตนเองของมนุษยบางกลุมที่
อ า งว า ตนคื อ กลุ ม คนส ว นใหญ ทํ า ให ก ลุ ม คนกลุ ม อื่ น ที่ ไ ม ถู ก จํ า กั ด อยู ใ นนิ ย ามที่ ส ร า งขึ้ น มานั้ น
กลายเปนมนุษยที่ไมสมบูรณแบบ พวกนอกรีต นอกศาสนา หรือพวกจิตวิปริตไปในที่สุด 435
ดังนั้น จึงไดศึกษาแนวคิดของศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี อันเปนที่มาและ
แนวคิดของการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักชายหญิง และเพื่อศึกษา
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วาเหตุใดจึงเปนทฤษฎีที่สําคัญตอการแนวทางการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
โดยขอเริ่ มต น ศึ ก ษาจากแนวคิดของศีล ธรรมอัน เปน ที่มาของกฎหมายกอนเป น
ประเด็นศึกษาแรก เนื่องจากตามความเชื่อของมนุษยแลว ศีลธรรมถือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาพรอมกับ
มนุษย และมีอยูในตัวมนุษยทุกคนตามสัญชาตญาณของความเปนมนุษย ศีลธรรม คือ ความรูสึกนึก
คิดของมนุษยวาการกระทําอยางไรถูกตองดีงามการกระทําอยางไรเปนสิ่งที่ไมถูกตองดีงาม ที่เกิด
ขึ้ น มาพร อมกั บ มนุ ษย มนุ ษย ส ามารถเรีย นรูศี ล ธรรมไดจ ากสั งคมที่มนุษยอาศั ย อยูป ระกอบกั บ
ความรูสึกนึกคิดของความเปนมนุษยควบคูกันไป ดังนั้นศีลธรรมจึงเปนที่มาของกฎหมาย เพราะมีสิ่งที่
คล า ยคลึ ง กั น ตรงที่ ว า ศี ล ธรรมและกฎหมายตา งก็ เ ป น กฎเกณฑ ที่ กํ า หนดพฤติ ก รรมหรื อ ความ
ประพฤติของมนุษย แตศีลธรรมแมจะไดรับยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายเพราะมีวัตถุประสงค
ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยคลายกับวัตถุประสงคของกฎหมายแตก็มีบางสิ่งบางอยางก็มีความ
แตกตางจากกฎหมาย
ในการศึกษาประเด็นนี้ขอยกตัวอยางความสัมพันธระหวางศีลธรรมและกฎหมายใน
ระบบกฎหมายของไทยในบางกรณีที่มีแนวคิดในการใชศีลธรรมและกฎหมายเคียงคูกันไป โดยเฉพาะ
แนวคิดที่วา การฝาผืนศีลธรรมก็เปนการฝาฝนกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ
ไทย มาตรา 150 บัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือ
เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ” โดยเฉพาะการ
นําหลักกฎหมายดังกลาวมาปรับใชกับแนวคิดที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวของประเทศไทย ที่ยึดถือ
วาความสัมพันธกันในลักษณะสามีภริยาที่ไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัวนั้น เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้นจึง
มีผลทําใหแนวคิดของกฎหมายตางประเทศที่อนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน โดยไดจดทะเบียนสมรสในตางประเทศและเปนการกระทําที่ชอบดวยกฎหมาย
ของประเทศตางๆ ที่ใหการอนุญาตนั้น แตการจดทะเบียนสมรสดังกลาวนี้จะไมไดรับการยอมรับวา
เปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไทย เพราะบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
ขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 ที่วา “ถาจะตองใชกฎหมายตางประเทศบังคับ ใหใชกฎหมายนั้นเพียง
ที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแหงประเทศสยาม” จากแนวคิด
ขางตนพอสรุปไดวาศีลธรรมอันเปนที่มาของกฎหมายไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นความสัมพันธระหวางศีลธรรมกับกฎหมายไดวา ศีลธรรม
เปนสิ่งที่อยูลึกลงไปในจิตใจของมนุษยทุกคน เปนสิ่งที่เกิดมาพรอมกับมนุษย และกาวไปสูพัฒนาการ
ของการเปนกฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการสมรส หรือการจัดตั้งครอบครัว ถือ
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เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะ
ศีลธรรมเปนสิ่งที่ไมตองมีใครมาบังคับใหปฏิบัติตาม แตความรูสึกที่จะประพฤติตามศีลธรรมมีอยูใน
จิตใจของมนุษยทุกคน ซึ่งตางจากกฎหมายที่จําตองมีสภาพบังคับและบทลงโทษ ดังนั้นกฎเกณฑของ
สังคมจึงตองอาศัยความนาเชื่อถือของศีลธรรมมาเปนแบบอยางในการบัญญัติกฎหมายนั่นเอง
ตอมาขออธิบายถึงประเด็นศึกษาที่สอง คือการศึกษาถึงทฤษฎีที่วาจารีตประเพณี
เปนที่มาของกฎหมาย และจารีตประเพณีอันเปนที่มาของกฎหมายไมยอมรับการรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน กอนอื่นขออธิบายวาจารีตประเพณี คือ
ระเบียบแบบแผนของความประพฤติของมนุษยที่ปฏิบัติสืบตอกันมา และเชื่อวาการกระทําดังกลาว
เปนสิ่งที่ถูกตองดีงามและมีความเหมาะสมของสังคมนั้นๆ โดยมุงถึงสิ่งที่เปนการกระทําภายนอกของ
จิ ต ใจมนุ ษย เ ท า นั้ น จึ งขอยกตั ว อยางในเรื่องประเพณีก ารหมั้น กัน ระหว างชายและหญิง ซึ่ งเป น
จุดเริ่มตนของนิติสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคลนั้นเอง ประเพณีการหมั้นเปนจารีตประเพณีที่เกี่ยวของ
กับทางศาสนาอยางหนึ่งที่ถูกบัญญัติไวในกฎหมายครอบครับของไทย โดยเปนกฎหมายที่มีลักษณะ
พิเศษแตกตางจากกฎหมายลักษณะอื่นๆ โดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดวากฎหมายในเรื่องของการหมั้นจะ
เปนนิติสัมพันธแรกของการนําไปสูการสมรสตามกฎหมาย และจะเห็นไดวาประเพณีเกี่ยวกับการหมั้น
ที่ไดพัฒนาจนกลายมาเปนรูปแบบหนึ่งของกฎหมายนี้ ไดบังคับวาคูสัญญาในสัญญาหมั้นจะตองมีเพศ
ที่ตางกัน ซึ่งแตกตางจากสัญญาในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมไดกําหนดเพศของคูสัญญาทําใหการหมั้นถือเปน
จารีตประเพณีเฉพาะชายและหญิงที่ไดรับการยอมรับใหกลายมาเปนกฎหมายมาตั้งแตสมัยโบราณ
กาลแลว
ประเพณีตางๆ ที่ปฏิบัติกันมาอยางยาวนานในสังคมยอมกอตัวตกผลึกเปนตัวบท
กฎหมายในที่สุด หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายมีที่มาและรองรับประเพณีอยู 436 ในประเทศที่มี
การจัดระบบกฎหมายเปนหมวดหมูและมีประเพณีการหมั้นแลว กฎหมายเหลานี้จะบัญญัติเรื่องหมั้น
ไว โดยอาจจะรับรองไวในลักษณะตางๆ แลวแตวาประเทศไหนเห็นความสําคัญของประเพณีที่วานี้
บางประเทศอาจจะไมรับรองเลยก็ได 437

436

ปรีดี เกษมทรัพย, กฎหมายแพง: หลักทั่วไป, พิมพครั้งที่ 5 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
บริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), หนา 20-22.; การบัญญัติ
กฎหมายลายลักษณอักษรเกิดขึ้นภายหลังกฎหมายจารีตประเพณี ระบบกฎหมายใดก็ตามจะมีแตลาย
ลักษณอักษรลวนๆ โดยไมบัญญัติจารีตประเพณีเลยเปนสิ่งที่เปนไปไมได
437
ไพโรจน กัมพูสิริ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว
พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), หนา 32.
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ประเพณีเกี่ยวกับการหมั้นถือกันวาฝายชายจะตองหมั้นฝายหญิงกอนการแตงงานมี
ลักษณะในการขอหญิงมาเปนภริยาชาย วัตถุประสงคของจารีตประเพณีการหมั้นก็คือการเปดโอกาส
ใหชายหญิงคูหมั้นมีโอกาสสนิทสนมคุนเคยกัน ซึ่งหากไมมีการหมั้นแลวชายหญิงจะไมมีโอกาสเชนนี้
เลย เมื่อเปนคูหมั้นกันแลวจะไดใกลชิดเพื่อเรียนรูนิสัยใจคอซึ่งกันและกันโดยไมเปนที่ครหาของใคร
หากวานิสัยใจคอไมถูกกันก็จะไดบอกเลิกกันไปดีกวาแตงงานแลวตองมาเลิกกันทีหลัง 438 ประเพณี
การหมั้นยังเปนการประกาศใหญาติพี่นองเพื่อนฝูง ตลอดจนผูที่รูจักชายหญิงคูหมั้นใหรูวา ชายและ
หญิงคูหมั้น ไดมีการผูกพันกันตามประเพณีในระดับหนึ่งแลว สุดทายการหมั้นยังมีประโยชนในแงที่วา
ทั้งฝายชายและฝายหญิงจะไดมีโอกาสเตรียมตัวเองใหพรอมสําหรับการเปนคูสมรสโอกาสตอไป ดวย
เหตุผลทางจารีตประเพณีและประโยชนที่การหมั้นจะใหแกชายหญิงในลักษณะที่ไดกลาวมาขางตน
การหมั้นจึงไดรับการยอมรับและเปนจารีตประเพณีที่ถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้ 439
ดังที่มีหลักฐานปรากฎในกฎหมายโรมัน สมัยพระเจาจัสติเนียน ค.ศ.530 วาการหมั้นเปนสัญญาของ
ฝายชายและฝายหญิงที่ตกลงยอมรับผลผูกพันวาจะเปนสามีภริยากันในอนาคตโดยการสาบานตอสิ่ง
ศักดิ์ สิทธิ์ หากฝา ยหนึ่ งฝา ยใดไมป ฏิบัติตามขอตกลงอีกฝายหนึ่งยอมมีสิทธิฟองรอง เพื่อใหมีการ
ชดเชยค าเสี ยหายได โดยการหมั้น นั้นมีธ รรมเนีย มประเพณีวาชายคูห มั้น จะใหทรัพยสิน เพื่อเปน
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แกหญิงคูหมั้นที่เรียกวา “arra” ซึ่งพัฒนามาจากธรรมเนียมปฏิบัติ
ของชาวตะวันออกที่มีการใหคาตัวหญิง และถามีการเลิกสัญญาหมั้นก็จะตองคืนใหแกฝายชาย โดย
ประเพณีนี้จะเปนการตกลงเจรจากันระหวางครอบครัวของคูสมรสกอนการแตงงาน ชาวโรมันไดถือ
ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางเปนปกติ โดยในยุค Bas-Empire ซึ่งการหมั้นในยุคนั้นจะทํากันในรูปแบบ
ของสัญญาที่ถูกเรียกวา “Sponsio” อันมีรากฐานความเชื่อมาจากศาสนา โดยทั้งสองฝายจะทําพิธี
หมั้ น โดยการตกลงยอมรั บ ผลผู กพัน วาจะเปน สามีภ ริย ากันในอนาคต โดยการสาบานตอหนาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และแมวารูปแบบของการผูกพันกันดวยพิธีทางศาสนาแบบนี้จะไมกอใหเกิดผลบังคับใหตอง
มีการสมรสก็ตาม แตคูหมั้นก็ไดลั่นวาจาสาบานตนไปแลว หากตอไปผิดคําสาบานไมทําตามคํามั่น
สัญญาที่ใหไวเทากับ เปนการผิดตอศาสนาดวย 440 ตอมากฎหมายของเยอรมันก็ไดรับอิทธิพลของ
กฎหมายโรมัน ซึ่งตอมาไดยอมรับใหมีการหมั้นโดยชายจะตองใหคาตัวแกฝายหญิง หรือเงินมัดจํา
คาตัวหญิงกอนจะบังคับใหฝายหญิงสมรสกับตนในภายภาคหนาได สวนกฎหมายของอังกฤษก็ได
438

วิชาภรณ แสงมณี และประเสริฐ ลีวานันท, ประเพณีและกฎหมาย (กรุงเทพฯ: เดือน
สยาม, 2525), หนา 322.
439
ไพโรจน กัมพูสิริ, เรื่องเดิม, หนา 27.
440
Ourliac MALAFOSSE, Histoire du droit prive (Paris: University of Paris I,
1968), pp. 164-165
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รับรองสัญญาจะสมรสหรือการหมั้นมาโดยตลอด โดยหลักคอมมอนลอวถือวาสัญญาจะสมรสมีผล
ผูกพันเหมือนสัญญาอื่นๆ441
ตอมาจะไดทําการศึกษาประวัติของประเพณีการหมั้นที่พัฒนามาสูการบัญญัติให
เปน กฎหมายของไทย โดยรูป แบบประเพณีการหมั้น ของไทยนั้นไดถือปฏิบัติกัน มาอยางยาวนาน
กลาวคือกอนที่ชายและหญิงจะทําการสมรสกันนั้นจะตองประกอบพิธีการหมั้นเสียกอน โดยประเพณี
การหมั้นมีหลักฐานปรากฎมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช 442 และปฏิบัติสืบเนื่องกันตอมา
โดยตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีหลักฐานวาการหมั้นเปนเรื่องปฏิบัติกันในหมูชาวบาน และในตัว
บทกฎหมายเองก็ไดมีการบัญญัติรับรองประเพณีการหมั้นนี้มาโดยตลอดนับแตสมัยลานนา 443 รวมถึง
ในกฎหมายตราสามดวงก็ไดมีการบัญญัติประเพณีการหมั้นไวเปนกฎหมาย ในกฎหมายลักษณะผัว
เมียที่อธิบายถึงขันหมากตางๆ ที่ใชในพิธีหมั้น นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประเพณีที่ผูใหญฝายชายและ
ผูใหญฝายหญิงเขามารวมกันจัดการใหบุตรธิดาของตนทําการหมั้น 444 มาจนถึงในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยของไทย บรรพ 5 ในปจจุบันนั้นก็ไดบัญญัติรับรองประเพณีการหมั้นในรูปแบบของ
สัญญา โดยคําพิพากษาศาลฎีกาเทาที่มีมา ไดยอมรับวา การหมั้นเปนประเพณีอยางหนึ่งในสังคมที่มี
ลักษณะพิเศษทั้งในรูปแบบและบุคคลที่จะเขาไปเกี่ยวของในการหมั้น กฎหมายครอบครัวที่ใชอยูใน
ปจจุบันไดคงสัญญาหมั้นตามบรรพ 5 เดิมแทบทุกประการ แมวาที่มาของกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้น
จะไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของตางประเทศ แตประเพณีการหมั้นเดิมนั้นก็หาไดทิ้งรองรอยเดิม
ไปไม กฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นจึงสอดคลองกับสภาพการณที่แทจริงของประเพณีดังกลาว 445
ตอมาเปนการวิเคราะหถึงเหตุผลที่กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมั้นเปนสิทธิที่จะสามารถ
กระทําไดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น เหตุที่เปนเชนนี้เพราะกฎหมายเรื่องหมั้นเกิดขึ้นมาจากจารีต
ประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางอยางยาวนาน เปนประเพณีที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะใหคูรักไดทําการ
สมรสกันตามตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขตามศาสนา โดยที่ประเพณีนี้เปนการยอมใหชายและ
หญิงที่ตกลงปลงใจที่จะสมรสกันไดหมั้นหมายจับจองกันไวกอน เพื่อเปนการเรียนรูนิสัยซึ่งกันและกัน
กอนที่จะทําการสมรสกันอยางเปนทางการ รูปแบบประเพณีนี้จึงเปนความเชื่อของคนในยุคกอน และ
ประเพณีการหมั้นก็เกิดจากแนวคิดคิดของคนในยุคกอนที่นําความเชื่อในทางศาสนานั้นมาประยุกตใช
441

Chris Beasley, op. cit., p. 128.
บาทหลวง เดอ ชัวชีย, จดหมายเหตุรายวัน การเดินทางไปสูประเทศสยามในป ค.ศ.
1685 และ ค.ศ. 1686, แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร (กรุงเทพฯ: กาวหนา, 2516), หนา 572.
443
ประเสริฐ ณ นคร, มังรายศาสตร (ม.ป.ท.: ม.ป.พ., 2516), หนา 13-14.
444
ไพโรจน กัมพูสิริ, เรื่องเดิม, หนา 21.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 22.
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กับลักษณะของประเพณี โดยยอมรับในรูปแบบความรักของชายและหญิงเทานั้น เพราะรูปแบบความ
เชื่อของคนในยุคโบราณจะเนนที่ความเชื่อที่มาจากศาสนา และเชื่อในเรื่องความรักที่เปนธรรมชาติ
ของชายกับหญิง และเปนที่ทราบกัน ดีอยูแลว วาในอดีตรูปแบบความรักเพศเดีย วกัน ไมไดรับ การ
ยอมรับในสังคมเลย ดังนั้นจึงไมแปลกที่คูรักเพศเดียวกันจะไมสามารถปฏิบัติตามประเพณีอันเปน
ความเชื่อของคนในสังคมยุคนั้นได
ต อมาประเพณี ก ารหมั้น นี้ก็ตกผลึ กเป น กฎหมายในที่สุด แตถึงอยางไรก็ตามแม
ประเพณีการหมั้นจะไดกลายมาเปนรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย แตกฎหมายเองก็ไมไดบังคับใหชาย
หญิงตองทําการหมั้นกอนการสมรส จะทําการสมรสโดยที่ไมมีการหมั้นก็ได อีกทั้งการหมั้นที่แมจะ
สมบูรณตามกฎหมายแลวก็ไมเปนเหตุที่จะขอใหศาลบังคับใหมีการสมรสไดดวย จึงทําใหกฎหมาย
เรื่องหมั้นนี้ แมจะเปนสิทธิตามกฎหมายที่กระทําไดเฉพาะคูรักตางเพศ คูรักเพศเดียวกันไมสามารถทํา
การหมั้นตามกฎหมายได เพราะลักษณะเฉพาะของประเพณีนี้จะมุงสูแนวทางที่จะสมรสกันในรูปแบบ
ที่เปนเงื่อนไขของศาสนามากกวาจะมุงสูแนวทางที่จะสมรสในรูปแบบที่เปนเงื่อนไขของรัฐ เพราะเปน
รูปแบบประเพณีที่มีจุดเริ่มตนจากความเชื่อของศาสนาเปนสวนใหญ และเหตุผลอีกประการที่สําคัญ
คือ รูปแบบของพิธีหมั้นที่ฝายชายมีหนาที่จะตองมอบสินสอดและของหมั้นใหแกฝายหญิง อันเปนการ
ระบุหนาที่ของฝายที่เปนชายและฝายที่เปนหญิงไวอยางชัดเจน ทําใหคูรักที่เปนเพศเดียวกัน ไมวาจะ
เปนหญิงรักหญิง หรือชายรักชาย ไมสามารถระบุหนาที่ของฝายที่เปนผูใหสินสอดและของหมั้นกับ
ฝายที่เปนผูรับการใหสินสอดและของหมั้นไดอยางชัดเจนเนื่องจากความรักในรูปแบบนี้มีลักษณะทาง
กายภาพเปนเพศเดียวกัน และรูปแบบของการใหสินสอดและของหมั้นนี้ก็ไมสามารถแยกออกจาก
ประเพณีการหมั้นได เพราะถือเปนสาระสําคัญของประเพณีการหมั้น
ดังนั้น จากการศึกษาขอมูลที่ไดกลาวมาขางตน จึงมีความเห็นวาไมมีประโยชนอะไร
ที่ตองมาแกไขกฎหมายเรื่องหมั้นใหคูรักเพศเดียวกันสามารถหมั้นกันได เนื่องจากการศึกษาขอมูลเพื่อ
การวิเคราะหกับแนวคิดดังที่กลาวมาแลวนั้น ประกอบกับการหมั้นเปนเรื่องของประเพณีตามความ
เชื่อของศาสนาที่มีมาตั้งแตอดีต ที่พัฒนามาสูการบัญญัติเปนกฎหมาย และเปนความคิดริเริ่มของ
มนุษยในยุคกอน ดังนั้น ถาจะแกไขก็ควรจะตองยอนเวลากลับไปแกไขตั้งแตอดีตโดยการแกไขรูปแบบ
ประเพณีการหมั้นเสียกอน เพราะผูวิจัยมีความคิดเห็นวาถาจะแกไขกฎหมายอะไร ก็ควรจะยอนไปดู
ที่มา หลักการและเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายเรื่องนั้นเสียกอน เพราะความคิดรูปแบบใหมใน
ปจจุบันแกไขความเชื่อที่เกิดขึ้นในอดีตไมได เฉกเชนเดียวกับแนวคิดในการแกไปกฎหมายเรื่องหมั้น
ก็ควรจะยอนไปดูประเพณีการหมั้นที่เปนที่มาของกฎหมายเรื่องนี้เสียกอน วาแทจริงแลวประเพณีการ
หมั้นมีที่มาจากความเขาใจเรื่องความรักรูปแบบเดียวคือ ความรักแบบชายและหญิง เทานั้นตามความ
เชื่อของศาสนาและธรรมชาติ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายเรื่องการหมั้นจึงตองยึดรูปแบบดังกลาว ตาม
ประเพณีที่มีมา
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ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการนําจารีตประเพณีของการ
หมั้นที่พัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายลายลักอักษรไดวา ประเพณีการหมั้นเปนรูปแบบของ
วัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนานของสังคมมนุษย ตามความเชื่อของศาสนากอนการ
เริ่มตนการใชชีวิตคูรวมของชายและหญิงหรือที่เรียกวาการสมรส จนนําไปสูแบบแผนที่จําตองกระทํา
ใหเ กิดผลอยางสมบูร ณตามความเชื่อของการสมรสของคูรักตางเพศ จนในที่สุดแบบแผนที่ยึดถือ
ปฏิ บั ตินี้ก็กลายมาเป น ส วนหนึ่ งของกฎหมาย ดังนั้น ทําใหเห็น ไดการหมั้น ถือเปน แนวปฏิบัติตาม
ประเพณีของรูปแบบความรักตางเพศ ที่ถือปฏิบัติกันมาอยางยาวนานจนพัฒนามาสูการบัญญัติใหเปน
กฎหมายในที่สุด จึงทําใหรูปแบบคูรักเพศเดียวกันไมสามารถปฏิบัติตามรูปแบบจารีตประเพณีนี้ได
ดวยเหตุผลในเรื่องขอจํากัดในเรื่องประเพณีและความเชื่อที่มีมาอยางยาวนานตามรูปแบบของการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและศาสนานั่นเอง ดวยเหตุผลประการสําคัญคือ รูปแบบของความรัก
เพศเดียวกัน ในอดีตนั้นไมไดรับการยอมรับในสังคม จึงสงผลใหจารีตประเพณีที่เปนที่ดีงามจะมีแต
เฉพาะรูปแบบความรักที่ไดรับการยอมรับเทานั้น นั้นก็คือรูปแบบความรักตางเพศที่ไดรับการยอม
รับมาตั้งแตโบราณ ดังนั้นจึงทําใหรูปแบบประเพณีการหมั้นไมสามารถตอบสนองและใหการยอมรับ
กับแนวความคิดแปลกใหมที่ไมเคยไดรับการยอมรับมาตั้งแตอดีตอยางเชนรูปแบบของความรักของ
เพศเดียวกัน จึงทําใหกฎหมายเกี่ยวกับการหมั้นเปนเรื่องเฉพาะของรูปแบบความรักตางเพศเทานั้น
จึงสรุป ไดวา แนวคิดของการนําจารีตประเพณีมาบัญ ญัติใหเปน กฎหมายจึงไม ยอมรับ การรับ รอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ในลํ า ดั บ ต อ มาจะขออธิ บ ายถึ ง ประเด็ น ศึ ก ษาสุ ด ท า ยที่ เ ห็ น ได ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ
ประเด็นศึกษาทฤษฎีศาสนาเปนที่มาของกฎหมาย และแนวคิดของการนําศาสนามาบัญญัติใหเปน
กฎหมายที่นําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกัน กอนอื่นผูวิจัยขออธิบายความหมายของศาสนากอนวา ศาสนา คือ กฎหรือขอบังคับ
ที่ศาสดาของแตละศาสนากําหนดขึ้นเพื่อใหมนุษยที่นับถือหรือศรัทธาในศาสนานั้นๆ มีความเชื่อและ
บังคับตนเองใหประพฤติแตสิ่งที่เปนแนวทางตามคําสอนของศาสดา วาสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ไมดีและควรละ
เวน ศาสนามีสวนคลายคลึงกับกฎหมายตรงที่ ทั้งศาสนาและกฎหมายตางก็เปนกฎเกณฑที่กําหนด
ความประพฤติของมนุษย ผูที่ละเมิดไมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาก็ดี หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายก็
ดี ย อ มจะได รั บ ผลร า ยเป น การตอบแทน แต ทั้ งนี้ ศ าสนาและกฎหมายมี ข อ แตกต า งในประเด็ น
สาระสําคัญในเรื่องของสภาพบังคับ กลาวคือ ถาหากไมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาแลวผลรายที่จะ
ไดรับเปนเรื่องในภายหนาซึ่งยังอยูหางไกล ไมมีสภาพบังคับที่เด็ดขาด จะมีผลเฉพาะผูที่มีความเชื่อ
และศรัทธาในศาสนานั้นเทานั้น แตในมุมของกฎหมายไมเปนเชนนั้น คือ ถาหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายแลว กฎหมายจะมีสภาพบังคับที่เด็ดขาดจริงจังและสามารถเห็นไดในปจจุบัน เชน การ
นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือบังคับใหชดใชคาเสียหายแกผูอื่น เปนตน
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แต อยา งไรก็ ตามแมศาสนาและกฎหมายจะมีขอแตกตางในสาระสําคัญ ดังกล าว
แลว แตศาสนาและกฎหมายก็มีสวนที่มีความสัมพัน ธกันอยางใกลชิด ในแงที่ศาสนาเปนที่ มาของ
กฎหมาย และมีสวนที่ทําใหกฎหมายมีความถูกตองยุติธรรมได ดังตัวอยางที่ไดทําการศึกษาจากแนว
คําสอนของศาสนาคริสตที่พัฒนามาสูกฎหมายที่ถูกบัญญัติเพื่อใชในการปกครองรัฐ อันเปนรูปแบบที่
รัฐถูกปกครองภายใตนิตินโยบายที่มาจากหลักคําสอนของศาสนา ที่ถูกเรียกวา “ประมวลกฎหมาย
แคนนอน” หรือ “กฎหมายพระ” กฎหมายแคนนอนไดรับการรวบรวมขึ้นเปนประมวลกฎหมายโดย
พระรูปหนึ่งชื่อ John Gratian เมื่อประมาณป ค.ศ.1140 เปนภาษาลาตินเรียกวา Concordia
Discordantium Canonum หรือแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Harmony of Contradictory Laws
และไดมีการปรับปรุงแกไขในป ค.ศ.1917 จัดทําเปน Cordex Juris canonici และมีการปรับปรุง
แกไขครั้งสําคัญ เมื่อป ค.ศ.1959 โดยพระสันตะปาปา จอหน ที่ 23 และไดปรับปรุงแกไขวาง
หมวดหมูประมวลกฎหมายแคนอนใหเรียบรอยใหมอีกในป ค.ศ.1968446
กฎหมายแคนอนมีประโยชนแกสังคมในดานตางๆ มาหลายยุคหลายสมัย ในหมู
คริสตศาสนิกชนในยุโรปและแถบเมดิเตอเรเนียน และยิ่งไปกวานั้น กฎหมายแคนอน ยังไดมีบทบาท
สําคัญในการถายทอดหลักกฎหมายของกรีกและโรมัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา ยุโรปสมัยกลางอยูภายใต
อิทธิพลของศาสนาคริสต จึงไมอาจเขียนประวัติศาสตรของยุโรปสมัยนั้นโดยไมกลาวถึงเมื่อครั้งยุโรป
ถูกปกครองโดยกฎหมายแคนนอน โดยเฉพาะกฎหมายครอบครัวในเรื่องเกี่ยวกับการสมรส กฎหมาย
ของหลายประทศในอดีตเคยยอมรับกฎหมายแคนนอนในเรื่องเกี่ย วกับการสมรส และการสมรส
จะตองถูกจัดอยูในรูปแบบของเงื่อนไขตามศาสนา ที่จะตองมีการประกอบพิธีโดยพระในศาสนา โดย
พิธีจะตองกระทําในโบสถ การแสดงความยินยอมของชายและหญิงที่จะเปนสามีภริยาตอกันก็จะตอง
กระทําตอหนาพระที่ประกอบพิธี 447 โดยกฎหมายแคนนอนไดบัญญัติวาการสมรสคือ “การอยูรวมกัน
ตลอดชีพระหวางชายกับหญิงเพื่อใหกําเนิดบุตร” ดังนั้น การสมรสตามกฎหมายของศาสนาคริสตที่ได
นิยามไว ไมไดกลาวถึงสิทธิและหนาที่หรือสิ่งอื่นใดนอกจากวัตถุประสงคที่แทจริงของการสมรสตาม
เงื่อนไขของศาสนา คือ การใหกําเนิดบุตรเพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยมีหลักการวาเปนการอยู
ร ว มกั น ระหว า งชายและหญิ งโดยถาวร ซึ่ งหลัก การนี้เ กิดขึ้น จากพระคัม ภีรไบเบิล อัน ถือ วาเป น
บทบัญญัติของพระผูเปนเจาที่ทุกคนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด จึงสงผลใหการสมรสของชาวคริสต
ไมสามารถหยาไดนั้นเอง ดังนั้นจะสังเกตไดวาแนวคิดของกฎหมายแคนนอนที่เปนแนวคิดในทาง
ศาสนาคริสต ไดยอมรับรูปแบบที่เปนการสมรสตามธรรมชาติที่เปนการสมรสระหวางชายและหญิง
446
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เทานั้น เพราะวัตถุประสงคที่แทจริงของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติและศาสนา คือ การให
กําเนิดบุตร เพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษย ดังนั้นจึงไมยอมรับการสมรสในรูปแบบของรักเพศเดียวกัน
เพราะไม ส ามารถให กํา เนิ ดบุ ต รได รวมถึง กฎหมายในบางประเทศที่ ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลของกฎหมาย
แคนนอน ยังมีการกําหนดโทษสําหรับกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน อันเปนการทําผิดกฎหมาย
ของศาสนา และเปนการกระทําที่ผิดธรรมชาติตามแนวคิดของศาสนาคริสตนั่นเอง ดังนั้นจึงสรุปไดวา
แนวคิ ด ของการนํ า หลั กคํ า สอนศาสนาคริส ต มาบั ญ ญั ติ ให เ ปน กฎหมายหรือ ที่ เรี ย กว า กฎหมาย
แคนนอน นําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน
ตอมาผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดของการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมาบัญญัติ
ให เ ป น กฎหมาย หรื อที่ เ รี ย กว า กฎหมายอิส ลาม โดยเปน กฎหมายที่ มีแ หล งที่ม าที่ สํา คัญ อยู 5
ประการดวยกัน คือ448
1. คัมภีรโกหราน หรือ อัลกุรอาน ซื่งเปนที่มาที่สําคัญที่สุดของกฎหมายอิสลาม โดย
ถือเปนคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ และแนวทางการดําเนินชีวิตที่เปนตนแบบแหงการประพฤติปฏิบัติตัวของผู
ที่นับ ถือศาสนาอิสลาม แต ลักษณะทางกฎหมายในคัมภีรนั้นยังไมมีความสมบูรณเพียงพอ คัมภีร
ดังกลาวนี้ยังไมอาจถือไดวาเปนประมวลกฎหมายอิสลามที่สมบูรณ หากตองประกอบไปดวยหลักคํา
สอนอื่นๆ อีกมากมาย
2. ซุนหะห มีความหมายตามหลักวิชาวา เปนวจนะหรือการปฏิบัติตลอดจนการ
ยอมรับโดยพฤตินัยของทานศาสดา ซุนหะห และมีคําเรียกอีกอยางวา “หะดิษ” สิ่งเหลานี้ไดถูก
บันทึกไวในตําราหลายเลมดวยกัน แตที่มีเผยแพรในวงการศาสนาและการศึกษามีอยูดวยกัน 6 เลม
ดังนี้ 1. อัลบุคอรี 2. มุสลิม 3. อิบนุมาญะห 4. อะบูดาวุด 5. ติระมิซีย 6. นะซาอี ดังนั้น ซุนนะจึงเปน
ที่มาของศาสนาอิสลามอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากคัมภีรโกหราน เพราะนอกจากเปนคําอธิบายขยาย
ความบทบัญญัติในคัมภีรโกหรานแลว ยังไดบัญญัติเพิ่มเติมในหนังสือตางๆ หรือปญหาตางๆ ที่มิได
ระบุไวในคัมภีรโกหรานดวย
3. อิจมาอู คือ หลักกฎหมายที่บรรดานักปราชญทางศาสนาไดมีความเห็นรวมกัน
เปนเอกฉันทใหนํามาใชแกปญหาตางๆ ในกรณีที่ไมอาจนําเอาบทบัญญัติในคัมภีรโกหราน และ ซุน
หะหมาใชบังคับได
4. อัล อูร ฟ ไดแก จารีตประเพณี แตจ ารีตประเพณีที่กฎหมายอิส ลามยอมรับ ได
จะตองไมขัดตอบทบัญญัติแหงคัมภีรโกหราน ซุนนะห และอิจมาอู
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5. กิยาส คือ การนําเอาหลักกฎหมายที่ใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียงใชบังคับใน
กรณีที่ไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง
ดังนั้นจากที่กลาวมาถึงที่มาของกฎหมายอิสลามในขางตนนั้นจะพอเขาใจไดวา แนว
คํ า สอนของศาสนาได ต กผลึ ก กลายมาเป น บรรทั ด ฐานของการบั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น กฎหมายในที่ สุ ด
โดยเฉพาะในหลายๆ ประเทศในโลกที่ไดยอมรับศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติโดยบัญญัติไวใน
บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของรัฐอิสลามนั้นๆ ซึ่งเปนอันยอมรับกฎหมาย
อิสลามไปโดยปริยาย 449
สําหรับในศาสนาอิสลาม การสมรสตามความหมายของกฎหมายอิสลาม หมายถึง
“การที่ชายคนหนึ่งและหญิงคนเดียวหรือหลายคนมาอยูรวมกันเปนครอบครัวเพื่อใหเกิดบุตร”450
ดังนั้นจะเห็นไดวา การสมรสในศาสนาอิสลามนั้นจะแตกตางกับการสมรสในสังคม
อื่น โดยใหชายมีภริยาได 4 คนก็เนื่องจากสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อที่
แตกตางออกไปเนื่องจากอิสลามมีการดําเนินชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบของ
ธรรมชาติและศาสนาคือการสืบทอดเผาพันธุมนุษย ทําใหการสมรสตามความหมายของอิสลามจึง
เปนไปในรูปแบบของวัฒนธรรม และหลักศาสนาที่บัญญัติไว โดยผูวิจัยมีความเห็นวาอิสลามมองวา
การสมรสเปนเปนรูปแบบหนึ่งตามเงื่อนของธรรมชาติและศาสนา ที่เปนผูที่คอยกําหนดเงื่อนไขของ
การสมรส แยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังนั้นในศาสนาอิสลาม ความหมาย
ของการสมรสที่วาชายหญิงมาอยูรวมกันในฐานะสามีภริยา โดยชายมีภริยาได 4 คนตามสภาพของ
สังคมและวัฒนธรรม จึงสงผลใหรูปแบบการสมรสตามธรรมชาติและศาสนา คือการสรางครอบครัว
เพื่อสืบทอดเผาพันธุมนุษย รวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันดวย ดังนั้นในศาสนาอิสลาม ความหมายของ
การสมรสจะหมายความรวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย
หรือไมนั้น
ในกรณี นี้ หลั ก ในศาสนาอิ ส ลามที่ พั ฒ นามาเป น กฎหมายอิ ส ลามได ก ล า วไว ว า
“อัลลอฮผูทรงเกรียงไกรจะไมมองยังชายที่รวมเพศกับชายทางทวารหนักและรวมเพศกับหญิงทาง
ทวารหนัก”451 จะเห็นไดวาหลักกฎหมายอิสลาม ที่พัฒนามาจากคําสอนของศาสนาอิสลามหามการมี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน โดยศาสนาอิสลามเชื่อวาการมีพฤติกรรมเชนนี้เปนการสวนทางกับกฎของ
ธรรมชาติ เปนการทําลายความรูสึกทางเพศของผูชาย และเปนอาชญากรรมตอการสืบทอดเผาพันธุ
449

อารง สุทธาศาสน, เรื่องเดิม, หนา 40.
450
เสาวนีย จิตตหมวด, เรื่องเดิม, หนา 49.
451
สุลัยมาน ดอเลาะ และญาดุลฮัก มิ่งสมร, กฎหมายอิสลามลักษณะอาญา (กรุงเทพฯ:
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มนุษย ขอหามนี้จะใชกับผูหญิงที่มีพฤติกรรมชอบเพศหญิงดวยเชนกัน ดังนั้นการสมรสตามศาสนา
อิสลามและกฎหมายอิสลามจะกระทําไดเฉพาะความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้น ดังนั้นจึง
สรุ ป ได ว า แนวคิ ดของการนํ า หลั กคําสอนศาสนาอิส ลามมาบัญ ญัติใหเปน กฎหมายหรือที่เรีย กว า
กฎหมายอิสลาม นําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน
ตอมาได ศึกษาเพิ่ มเติมถึงแนวคิดของการนําคําสอนของศาสนามาบัญญัติใหเป น
กฎหมายอีก 2 รูปแบบศาสนาที่มีความสําคัญและมีความแตกตางในการพัฒนาไปสูกฎหมายของรัฐ
รวมถึงความแตกตางในเรื่องแนวคิดในการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน นั้นก็คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ที่มีแนวคิดในลักษณะที่คลายคลึง
กัน เริ่มจากแนวคิดและคติความเชื่อของศาสนาฮินดูที่มีห ลักเกณฑในทางศาสนาหลายประการที่
แทรกซึมอยูในระบบกฎหมายเกาๆ ของประเทศไทยดวย โดยมีคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนตนแบบที่
สําคั ญ นํ า มาซึ่งแนวคิดตามหลั กความเชื่อของศาสนาฮิน ดูที่ ฝงรากอยูในกฎหมายเกาๆ ของไทย
มากมาย หลักของคัมภีรพระธรรมศาสตรนี้ ที่มีสวนสําคัญในการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร
หลายฉบับของไทยในอดีต ไมวาจะเปนกฎหมายลักษณะผัวเมีย หรือกฎหมายตราสามดวงที่ลว น
แลวแตมีที่มาจากแนวคิดและคติความเชื่อของทางศาสนาฮินดูทั้งสิ้นรวมไปถึงการเปนตนแบบของ
ประเพณีที่มาจากความเชื่อตางๆ ของสังคมไทยในอดีตมากมาย อยางไรก็ตามจากการที่ผูวิจัยไดศึกษา
เกี่ยวกับแนวคําสอนของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนั้น เปนที่นาสังเกตวาแนวคิดของศาสนาฮินดูที่
อยูในรูปแบบของคัมภีรพระธรรมศาสตร หรือ พระไตรปฎกของศาสนาพุทธไมไดกําหนดโทษหรือตี
ตราว า กลุ ม คนที่ มี พ ฤติ ก รรมรั ก เพศเดี ย วกั น เป น การกระทํ า ที เ ป น ความผิ ด ดั ง เช น ในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชโองการใหปรากฎในกฎหมายตรา
สามดวงกําหนดใหราษฎรรักษาศีลหาเปนนิจศีล และศีลแปดในฐานะอุโบสถศีล ซึ่งการมีพฤติกรรมรัก
เพศเดียวกันตามแนวคําสอนศาสนาแลวถือวาเปนสิ่งที่ผิดธรรมชาติ หมายความวาในกฎหมายฉบับนี้
การเสพเมถุนทางมุขมรรคและเวจมรรคในกริยาตนเอง เปนการละเมิดศีลหาขอที่วาดวยกาเมสุมิจฉาฯ
สวนการเสพเมถุนทางธรรมทางเวจมรรคกับผูหนึ่งผูใดแมจะไมตองหามตามศีลขอกาเมสุมิจฉาฯแตก็
ถือเป นการละเมิ ดศี ลข อ อพรหมาจริย าฯ อัน เปน อุโ บสถศีล ซึ่งในกฎหมายฉบับ นี้แมจ ะไมมีการ
กําหนดโทษสําหรับการละเมิดศีลตามพระราชกําหนดนี้ไวเปนการเฉพาะแตไดระบุเปนการทั่วไปวา
“ถาแลผูใดมิไดกระทําตามพระราชกําหนดนี้จะเอาผูนั้นเปนโทษตามโทษานุโทษ” ซึ่งในความเห็นของ
ผูวิจัยขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูใหสิทธิบุคคลในการดําเนินชีวิตของ
ตนเอง เพียงแตศาสนาเปนผูชี้แนวทางในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมตามคําสอนทางศาสนาที่ไมใชเปน
ขอบังคับ ซึ่งใครไมประพฤติจะตองมีความผิดและมีโทษ อนึ่งความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนา
พุทธที่สงมายังผูปกครองรัฐในฐานะผูที่มีอํานาจออกกฎหมายไมถือวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปน
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ความผิด และตองลงโทษจากการกระทําเหลานั้นแตอยางใด แตถึงอยางไรก็ตามศาสนาฮินดูและ
ศาสนาพุทธก็ยังมีความเชื่อเชนเดียวกับศาสนาคริสตและอิสลามในเรื่องรูปแบบของการสมรสตาม
เงื่อนไขของธรรมชาติและยอมรับความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้นที่เปนสิ่งที่ธรรมชาติและ
ชอบธรรม ที่ คู รั ก ชายหญิ ง เท า นั้ น ที่ จ ะสามารถให กํ า เนิ ด บุ ต รเพื่ อ สื บ ทอดเผ า พั น ธุ ม นุ ษ ย ต าม
วัตถุประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ดังจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะผัวเมียของ
ไทย ที่ยอมใหมกี ารสมรสไดเฉพาะชายกับหญิงในพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น รวมถึงความเชื่อในเรื่อง
ประเพณี ต า งๆ ที่ จ ะให ค วามสํ า คั ญ เฉพาะคู รั ก ชายหญิ ง โดยไม เ คยมี ห ลั ก ฐานปรากฎในทาง
ประวั ติศ าสตร ว า ทั้ งสองรู ป แบบศาสนายิน ยอมใหมีการสมรสของกลุม คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันแตอยางใด
ดังนั้น จึงขอสรุปแนวความคิดที่ไดศึกษาจากหลักการและเหตุผลของคําสอนทุก
ศาสนาที่ พั ฒ นามาสู การเป น กฎหมายที่ใช ป กครองรัฐ และประชาชนที่อยู ภ ายใตอํ านาจของการ
ปกครองตามกฎหมายศาสนาและความเชื่อ ไดวา ศาสนาคือตัวแทนของธรรมชาติที่เชื่อมโยงสิ่งตางๆ
มายังมนุษย โดยมีหลักที่วาศาสนาที่เชื่อวามีพระเจา ความเปนกฎของธรรมชาตินั้นคือ กฎของพระ
เจานั้นเองหรือความหมายอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมชาติคือพระเจา ดังนั้นศาสนาเองจึงเปนผูร วบรวม
กฎเกณฑตางๆ ของธรรมชาติไวและสรางกฎเกณฑเหลานั้นเปนกฎเกณฑของศาสนาและนําสิ่งๆ นั้น
มาเปนคําสอนเพื่อชี้แนวทางใหกับมนุษยในการถือปฏิบัติ ประกอบกับมนุษยเองก็มีพื้นฐานความเชื่อ
จากหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือนั้นอยูกอนแลว ทําใหเกิดเปนหวงโซแหงศรัทธาของมนุษย
ศาสนา และธรรมชาติ และมีทัศนคติในแงลบกับสิ่งที่ตรงกันขามกับคําสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ
ทํา ใหมนุ ษย เ ขา ใจทุ กสิ่งทุ กอย า งในโลกดว ยการบอกเลาของมนุษยดว ยกันเอง ทําใหคําสอนของ
ศาสนาเหลานั้นพัฒนามาสูการเปนความเชื่อของคนสวนใหญและเปนที่ยอมรับของสังคมสวนรวมที่
พัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายที่ใชในการปกครองรัฐและประชาชนผูที่อยูภายใตการปกครอง
ของรัฐ ดังเชนการจับคูใหกับมนุษยชายและหญิงที่เปนกฎเกณฑของธรรมชาติ อันนํามาซึ่งการให
กําเนิดบุตรและสืบทอดเผาพันธุมนุษย ศาสนาก็ยึดถือกฎเกณฑนี้ในการสรางรูปแบบของคําสอนให
สอดคลองกับกฎของธรรมชาติ พัฒนาใหเกิดความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายมา
เปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติที่ศาสนาเปนตัวการในการเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติกับมนุษย อันจะเห็นไดจากการสมรสตามรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนานั้นเอง ตอมากฎเกณฑ
ของศาสนาเหลานั้นกลายมาเปนสิ่งที่รัฐนํามาบัญญัติใหเปนกฎหมายดวยเหตุผลที่วารัฐตองการจะยก
สถานะของกฎเกณฑของศาสนาที่ไมมีสภาพบังคับมาเปนกฎของรัฐเพื่อใหเกิดสภาพบังคับกับผูที่อยูใต
การปกครองของรัฐตอไป จึงทําให เกิดเปนกฎหมายสมรสภายใตเงื่อนไขของรัฐตามมานั้นเอง ซึ่ง
หมายความวาในเมื่อกฎเกณฑของศาสนาเชื่อวาความรักมีเฉพาะในรูปแบบของชายและหญิงเทานั้น
อันเปนรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขธรรมชาติและศาสนา จึงทําใหในยุคนั้นการบัญญัติกฎหมาย รัฐ
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ของจึ งมี พื้น ฐานมาจากกฎเกณฑ ของศาสนา และจําตองยึดหลักเกณฑเดีย วกัน กับ ศาสนาในการ
บัญญัติเปนกฎหมาย ทําใหเรียกกฎหมายนั้นวา “กฎหมายศาสนา” นั้นเอง สงผลใหเกิดรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐเปนในลักษณะเดียวกันกับการสมรสตามเงื่อนไขของศาสนานั้นเอง ทั้งๆ ที่ทั้ง
สองรูปแบบสามารถแยกออกจากกันได เพราะมีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน แตในยุคนั้น ศาสนามี
อิทธิพลเหนือการเมืองและการปกครองของรัฐ ทําใหรัฐจําตองออกกฎหมายที่เปนไปในแนวทางของ
ศาสนา และใชกฎหมายเหลานั้นมาจวบจนทุกวันนี้

บทที่ 4
หลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวางประเทศและรูปแบบของ
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในตางประเทศ
สําหรับการนําเสนอเนื้อหาในบทนี้ ขอนําเสนอหลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวาง
ประเทศ ที่ใหการสนับสนุนแนวคิดในการยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมายใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาขอตกลงตางๆ
เหล า นั้ น ไม ว า จะเป น ข อ ตกลงระหว า งประเทศในระดั บ สากล หรื อ ระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ ศึ ก ษา
เปรียบเทียบแนวคิดทั้งสองระดับ ที่ตางก็ไดมีแนวคิดในการสนับสนุนวาบุคคลยอมมีความเสมอภาค
กันในทางกฎหมาย และจะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลที่ไมเปนธรรม ดวยเหตุแหงความแตกตางใน
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศ โดยจะทําการศึกษาวาเพราะเหตุใดหลักขอตกลงระหวางประเทศ
เหลานั้นจึงมีลักษณะของแนวคิดในการรับรองสถานะใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดย
เนน ที่จ ะศึกษาวา อะไรเปน สาเหตุที่นําไปสูปจ จัย หลักที่ขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้น ใหการ
สนับสนุนแนวคิดดังกลาว เพื่อจะไดนํามาวิเคราะหใหเขาใจถึงสถานะและความมีอยูของหลักการและ
เหตุผลที่จะนําไปสูวัตถุประสงคของขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้นวามีลักษณะอยางไร
ประกอบกับศึกษาใหเห็นถึงการนําแนวคิดและทฤษฎีของขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้น
มาปรับใช ใหเกิดขึ้น อยางเปน รูปธรรมในลักษณะของกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ที่ใหการ
ยอมรับ และออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนที่มี
เพศวิ ถี แบบรั ก เพศเดี ย วกั น โดยเฉพาะประเทศต างๆ ทั้ง ในทวี ป ยุโ รป อเมริก า แอฟริก า และ
ออสเตรเลี ย ที่ ตา งก็ ได นํ า แนวคิ ดตามขอตกลงระหวางประเทศเหลานี้มาเปน เหตุผ ลในการออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของบุคคลโดยไมคํานึงถึงเพศมาเปนองคประกอบ อัน
เปนการรับรองสิทธิของบุคคลโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศ
โดยจะศึกษาถึงรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศตางๆ ที่เปนตนแบบของกฎหมายที่ใหการรับรองสถานะชีวิตคู
แกคูรักที่มีเพศเดียวกันนี้ เพื่อศึกษาใหเห็นถึงลักษณะโดยทั่วไปของกฎหมายภายในของประเทศที่ให
การยอมรับในประเด็นดังกลาวนี้ โดยจะเนนศึกษาโครงสรางทางกายภาพของกฎหมายเพื่อนํามา
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ประกอบกับการเปรียบเทียบโครงรางของตัวบทกฎหมายและวิธีการในการรางกฎหมายที่มีลักษณะที่
พิเศษนี้ เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังการไดรับการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพื่อใหเขาใจวาคูรักที่มีเพศเดียวกันนั้น จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก
รัฐเฉกเชนเดียวกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสหรือไม

4.1 ขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากล
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในปจจุบันนั้น เริ่มตนจากการสรางความเสมอภาคของ
มนุษย โดยยึดหลักวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีความแตกตางในเรื่องเพศสรีระที่เปนชายหรือเพศสรีระที่
เปนหญิง หรือมีความแตกตางกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา หรือ อายุ แตทุกคนที่เกิดมาบน
โลกนี้ตางก็มีความเปนมนุษยโดยเทาเทียมกันทุกคน ดังนั้นทําใหสังคมระหวางประเทศไดมีแนวคิดที่
จะกําหนดขอตกลงในเรื่องสิทธิมนุษยชนขึ้นมา เพื่อสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติ
รวมกัน ในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นในสังคมมนุษยนี้ โดยเริ่มจากการสรางความเขาใจวา
มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมีความเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงวามนุษยผูนั้นจะเปนใคร
และไมวามนุษยผูนั้นจะเปนชายหรือหญิงก็มีสิทธิและเสรีภาพในการที่จะกําหนดวิถีชีวิตของตน และ
ดํารงชีวิตของตนนั้นอยางมีเสรีธรรม
ดังนั้น ในยุคปจจุบันที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหแนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับ
มากขึ้น โดยที่สภาพสังคมโดยทั่วไปมองเห็นวามนุษยทุกคนมีคุณคาในตนเองไมวาเขาจะเปนบุคคลที่
เกิดมาจากชาติ เผาพันธุ ภาษา เพศ ใดๆ ก็ตามพึงที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันภายใต
กฎหมายทั้งในระดับรัฐและในระดับระหวางประเทศ ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการรับรองแนวคิด เรื่อง
สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยวาควรที่จะตองมีการรับรองในรูปแบบของขอตกลงระหวางประเทศในระดับ
สากล เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอมนุษยดวยกันอยางเทาเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยอยางเปนรูปธรรมตอไป มิใชเปนเพียงแคหลักการโดยทั่วไปที่กลาวถึงกันเทานั้น
สวนในกรณีของการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล โดยคํานึงถึงเรื่องความหลากหลายใน
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศของมนุษยนั้น ในปจจุบันเรื่องดังกลาวเริ่มมีการกลาวถึงในระดับ
สังคมระหวางประเทศมากขึ้น แมวาจะไมไดมีการบัญญัติถึงเรื่องความหลากหลายของพฤติกรรมทาง
เพศที่มนุษยไดแสดงออกมา ไวในรูปแบบของขอตกลงใดๆ โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม แตก็ไดมีการ
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกกลุมคนเหลานี้ ในลักษณะของการสรางความเขาใจ รวมไปถึงไดมีการ
รับรองในทางระหวางประเทศวาบุคคลเหลานั้นจะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเรื่องของความพึง
พอใจทางเพศหรือรสนิยมในความชอบเรื่องเพศของบุคคล ซึ่งอาจจะมีความแตกตางและหลากหลาย
กันออกไป โดยในหัวขอตอไปนี้จะนําเสนอ ขอตกลงระหวางประเทศที่อยูในระดับสากล ที่มีความ

264
เกี่ยวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึงเรื่องความหลากหลาย
ของพฤติ กรรมทางเพศ และสร า งความเข าใจให แก สั งคมมนุ ษย เพื่อ ให เกิด การยอมรั บ ในความ
หลากหลายของรสนิยมในความชอบเรื่องเพศ รวมไปถึงการสรางความเสมอภาคในการแสดงออกซึ่ง
ความพึงพอใจทางเพศของบุคคลที่ปรากฎในขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานั้น โดยจะ
ใชความพยายามในการสื่อใหเห็นวาขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้นมีการคํานึงถึงเรื่องดังกลาวและ
พยายามในการสรางความเขาใจใหสังคมโลกเขาใจและยอมรับถึงสภาพความเปนจริงที่มีอยูของความ
รักที่เกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องเพศสภาพ
ดังนั้น ในสวนรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลที่จะไดกลาวในลําดับ
ตอไปนี้ จะเปน สิ่ งที่ ยืน ยั นและเปน เครื่องมือในการสนับ สนุนแนวคิดในการสรางกฎหมายรั บรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในรูปแบบของกฎหมาย
ภายในของแตละรัฐที่ใหการยอมรับกฎหมายดังกลาวไดอยางชัดเจน และสมบูรณแบบ
4.1.1 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดจัดทําขึ้นโดยองคการสหประชาชาติ ซึ่งไดมีการจัดทํา
รางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีที่ไดระบุไวในกฎบัตรสหประชาชาติ และไดมีการ
ลงมติยอมรับหลักการดังกลาว และประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม
ค.ศ.1948 452 ปฏิญญาดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนเครื่องที่แสดงถึงการมีเจตนารมณรวมกันของประเทศ
ตางๆ ในการมุงที่จะคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมกัน โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดทําปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชนก็เพื่อเปนหลักฐานวาสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ
มนุษยที่ควรจะไดรับการคุมครอง 453 โดยเนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ประกอบไป
ดวย ขอความที่กลาวถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งหมด 30 ขอ และสามารถจําแนกประเภทของ
สิทธิตางๆ ที่ไดรับการคุมครองออกเปน 2 ประเภทดวยกัน ซึ่งในรายงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนนั้นเรียกวา “สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” (Civil and Political Rights) และ
“สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม” (Economic and Social Rights) โดยเนื้อหาของสิทธิของพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ดังกลาวไดปรากฎอยูในบทบัญญัติ 21 ขอ โดยขอแรกของปฏิญญาสากลวา
ดวยสิทธิมนุษยชน เปนการกลาวถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยที่มีแตดั้งเดิม ไดแก สิทธิในการ
ดํารงชีวิต (The Right to Life), เสรีภาพ (Liberty), ทรัพยสิน (Property), ความเสมอภาค
452

กุมพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2547), หนา 32 อาง
ถึงใน วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 68.
453
วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 68.
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(Equality), ความยุติธรรม (Justice) และการแสวงหาความสุข (The Pursuit of Happiness) สวน
ในประเภทของสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิดังกลาวไดมีการรับรองไวเริ่มตั้งแตขอที่ 22 เปนตน
ไป ไดแก สิทธิในการศึกษา (The Right to Education) สิทธิในการทํางาน (The Right to Work)
สิทธิที่จะจัดตั้งสหภาพแรงงาน (The Right to Form Trade Union) เปนตน 454
สิทธิมนุษยชนเกิดจากการที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ
และแนวคิ ดตามสิ ทธิ ขั้นพื้ นฐานของมนุษยห รือสิทธิที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในปฏิญ ญาฉบั บนี้ และรวมเรีย กสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ
มนุษยชน” ขึ้นมาบนโลกอยางเปนทางการ 455 โดยปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ที่เปน
สิทธิขั้นพื้นฐานใหมีลักษณะที่เปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิใน
การกอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอที่ 16 (1)456 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ
ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิที่เกิดขึ้นไดกับความรักใน
รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอที่ 23457 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนที่มี

454
455

p. 45

456

เรื่องเดียวกัน, หนา 69.
Scoot Davidson, Human Right (Buckingharm: Open University Press, 1993),

ขอ 16 (1) “ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณแลวมีสิทธิที่จะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว
โดยปราศจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูที่เจตนาจะเปนคูสมรส
ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพื้นฐานของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากสังคมและ
รัฐ”
457
ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองจากสังคมและรัฐ
สิทธิของชายและหญิ งในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรสและมีครอบครัวพึงไดรับการ
ยอมรับ
การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูที่เจตนาจะเปนคู
สมรสกันมิได
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูที่ไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้
แมวาสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน แตไม
ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลฯ กลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซึ่งมีฐานะเปน
เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเทานั้น
แตอยางไรก็ตาม แมหลักการสิทธิมนุษยชนจะถูกกําหนดขึ้นจากปฏิญญาสากลฯ โดยการ
บัญญัติสิทธิตางๆ ไวในปฏิญญาสากลฯ แลวมีการเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน แตในความเปน
จริ งแล ว ปฏิ ญ ญาสากลฯ ฉบั บ นี้ ก็มิไ ดนําหลักการของสิทธิโ ดยธรรมชาติมาปรับ ใช อยางถูกตอ ง
ครบถวน ทําใหหลักสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการนิยามความหมายของปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ไมมี
ความสมบูรณแบบตามหลักของสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริง สงผลใหหลักของสิทธิมนุษยชน ตาม
ปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้มีสถานะเปนเพียง หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเทานั้น 458 หากมีความเปนไป
ไดในอนาคตที่ปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้จะไดรับการพัฒนาใหสมบูรณแบบขึ้น โดยการนําหลักการของ
สิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานมาปรับใชอยางถูกตองทั้งหมด ก็จะสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชนมี
สถานะเทียบเทากับหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานและมีสถานะกลายเปนหลัก
สิทธิมนุษยชนชั้นสูงอยางแทจริง 459 แมวาในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะมิไดมีการกลาวถึง
การรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลายไวอยางชัดแจง แตหากเมื่อ
พิจารณาจากคําปรารภของปฏิญญาฉบับนี้ที่เริ่มวา
“ดวยเหตุที่การยอมรับศักดิ์ศรีที่มีมาแตกําเนิด และสิทธิในความเสมอภาค
และรวมถึงสิทธิที่ไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกทั้งปวงในครอบครัวของมนุษยนั้น
เปนรากฐานของเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพของโลก. . . ดวยเหตุที่บรรดา
ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวบุคคลและในความเสมอกันแหงสิทธิทั้งชาย
บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาที่เหมาะสมเพื่อรับรองความเสมอภาคแหง
สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ
สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองบุตรเทาที่จําเปน
(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว ยอมไดรับ
การรับรอง”
458
Maurice Cranston, op. cit., p. 12.
459
Jack Donnellly, International Human Rights (Boulder: Westriew, 1993), pp.
6-7.
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และหญิง และไดตัดสินใจที่จะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐาน
แหงชาติใหดีขึ้น มีเสรีภาพมากขึ้น”460
จากคําปรารภดังกลาวจะพบวาในปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ ไดมีการกลาวถึงสิทธิอันเปนสิทธิ
โดยธรรมชาติของมนุษยวามีความเสมอภาคกันโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกของความตองการ
ดานความรัก ประกอบกับแนวคิดในเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหวางเพศ ที่ควรจะไดมีการรับรอง
ความเสมอภาคแหงสิทธิของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง รวมไปถึง
พฤติกรรมในการแสดงออกดานความรักของพวกเขาเหลานั้นในทุกรูปแบบไมวาจะเปน ความรักที่
แสดงออกกับเพศเดียวกัน หรือความรักที่มีตอเพศสรีระที่ตางจากตน แตสิ่งที่ปรากฎคือ ปฏิญญา
สากลฉบับนี้ไดใหการรับรองเฉพาะความรักในรูปแบบของรักตางเพศเทานั้น ไมไดมีการกลาวถึงเรื่อง
การรับ รองสิ ทธิ ของกลุ มคนที่ มีเ พศวิถีแบบรักเพศเดีย วกัน ไวแตอยางใด ทั้งนี้เปน เพราะประเด็น
ดังกลาวเปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหม โดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมและความพึงพอใจ
ทางเพศของบุคคลซึ่งประเด็นนี้ถือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับมนุษยทุกคน ทั้งที่เปนเพศชายหรือเพศหญิง
ประกอบกับเรื่องความเสมอภาคในการแสดงออกของความตองการดานความรักดังกลาว ซึ่งเปนเรื่อง
ที่ยากตอการสรางความเขาใจใหกับมนุษยโดยทั่วไป
ดังนั้นจึงตองศึกษาเพื่อวิเคราะหใหเห็นถึงแนวทางที่สามารถที่จะพัฒนาไปสูการสรางความ
เขาใจแกคนในสังคม เพื่อนําไปสูการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม
บุคคลดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งในระดับของขอตกลงระหวางประเทศ และในขอตกลงระดับ
ภูมิภาค ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากจะพิจารณาวาเหตุใดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมมี
การรับรองสิทธิดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็นในชนิดที่วาไมตองอาศัยการตีความนั้น เปน
เพราะประเด็นที่เกิดขึ้นเปนประเด็นที่เกิดขึ้นใหมในสังคมระหวางประเทศหลังจากป ค.ศ.1948 ที่ไดมี
การประกาศใชปฏิญญาฉบับนี้ หรือเปนเพราะวาการที่มีรัฐที่ใหการยอมรับและออกกฎหมายภายใน
เพื่อรั บ รองสิ ทธิ ดังกล า วนั้ น ยัง มี ไมมากพอ และยังมิใชประเด็น ที่จ ะสามารถนําเสนอในวาระการ
ประชุมของสหประชาชาติในแตละครั้งไดโดยงาย จึงทําใหการรับรองสิทธิในทางกฎหมายของคูรักที่มี
เพศเดียวกัน ยังไมถูกหยิบยกขึ้นมาอภิปราย ทั้งนี้เพราะการประชุมในแตละครั้ง การจัดลําดับของ
วาระการประชุมมีปญหามากมาย เพราะปญหาที่ประชาคมโลกหรือรัฐสมาชิกสวนใหญเห็นวาควรมี
การแกไขก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากอน หรืออาจเปนเพราะสาเหตุที่ประเด็นดังกลาวนี้ไมไดเปน
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ปญหาที่มีความจําเปนและเรงดวนที่ควรจะไดรับการแกไข สงผลใหประเด็นดังกลาวจึงยังมิไดมีการ
หยิบยกขึ้นมาพิจารณาในเวทีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
หากจะพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ก็จะพบวาหลักการของสิทธิประเภทนี้
มีความหมายที่กวางกวาหลักสิทธิมนุษยชนที่ถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ เนื่องจากหลักสิทธิ
มนุษยชนที่ถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ไมใช
หลักการที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด ดังจะเห็นไดจากหลักการในเรื่องสถานะแหงสิทธิในการสมรส ที่
ปฏิญญาสากลฯ กําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนที่รัฐตางๆ ที่ใหการยอมรับจะตองปฏิบัติตามพันธกรณี
โดยสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิที่จํากัดเฉพาะรูปแบบความรักของมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกันเทานั้น ซึ่ง
หากศึกษาจะพบวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีพฤติกรรมความรักในรูปแบบใด ก็ตองไดรับการรับรองและ
คุมครองสิ ทธิ อยา งเทา เที ยมกั น แตปฏิญ ญาสากลฯ ฉบั บ นี้ กลับ นําหลักสิทธิโดยธรรมชาติมา
กําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนเพียงดานเดียว โดยคํานึงถึงหลักการที่สําคัญแควา ตองเปนแนวคิดที่
สังคมใหการยอมรับเทานั้น จึงจะสามารถนํามาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯ ได
ตอมาไดทําการศึกษาและคนพบวาในสถานการณปจจุบัน กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันไดพยายามรณรงคตอสูเพื่อใหไดรับสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวย
กฎหมายจากรัฐ และยึดแนวทางในการตอสูในประเด็นสิทธิของความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศที่
สาม โดยใชประเด็นดังกลาวเปนแนวทางเริ่มแรกของการรณรงควาสิทธิที่ควรจะไดรับจะตองมีความ
เทาเทียมกับเพศชายและเพศหญิง ซึ่งในเรื่องนี้วิเคราะหไดวาเปนการตอสูที่ผิดถูกวิธีและมีลักษณะที่
เปนไปไดยากที่จะไดรับชัยชนะ เพราะการตอสูในลักษณะเชนนี้จะตองสรางความเขาใจใหกับคนใน
สังคมที่จะยอมรับกลุมคนเพศที่สาม หรือกลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศกอน และตอจากนั้นจึง
เปนการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิประโยชนในทางสังคมประเภทอื่นๆ ตอไป ซึ่งในความเปนจริงแลว
การตอสูในลักษณะดังกลาวมีความเปนไปไดยากที่จะทําใหประชาชนยอมรับแนวความคิดดังกลาว
รวมไปถึ ง ปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนของสหประชาชาติ ก็ ไ ม ไ ดก ล า วถึ ง หรื อ ให นิ ย าม
ความหมายใดๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมคนเพศที่สาม หรือ กลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศไวใน
บทบัญญัติขอใดเลย ดังนั้น จึงเปนไปไดยากที่จะทําใหแนวความคิดในเรื่องสิทธิของกลุมคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศ หรือ กลุมคนเพศที่สามใหไดรับการยอมรับในระดับสากล
อย า งไรก็ ต ามแม ใ นป จ จุ บั น จะไม ได มีก ารรับ รองสิท ธิดั งกลา วในทางกฎหมายอย า งเป น
รูปธรรม แตในขณะนี้ไดมีความพยายามที่จะเสนอแนวทางและหลักการในการคุมครองและรับรอง
สิทธิใหแกคูรักที่มีเพศเดียวกันจากการถูกเลือกปฏิบัติ ดวยเหตุที่เปนเพราะการมีพฤติกรรมทางเพศ
และอัตลักษณทางเพศของกลุมบุคคลดังกลาว โดยกลุมนักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนไดนําเสนอหลักการเพื่อเปนแนวทางรวมกันระหวางรัฐภาคีขององคการสหประชาชาติ
ในการคุมครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงพฤติกรรมทางเพศและอัตลักษณทางเพศ
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ทั้งนี้เนื่องจากในปจจุบันการเสริมสรางความเสมอภาคในการแสดงออกของความตองการดานความรัก
ทีแ่ ตกตางของบุคคล โดยอาศัยกลไกหลักดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติของรัฐภาคี ใน
เรื่องดังกลาวนั้นยังมีความแตกตางและขัดแยงกันอยูมาก ซึ่งเปนไปตามแนวความเชื่อและสภาพสังคม
วัฒนธรรมที่มีตอเรื่องอัตลักษณทางเพศของบุคคล
ดังนั้น จึงไดพยายามวิเคราะหเพื่อหาแนวทางใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
โดยเสนอใหควรมีแนวทางในการรณรงคตอสูในรูปแบบใหม โดยใชหลักการพื้นฐานของสังคมมาเปน
สาระสําคัญ โดยเริ่มจากการนําแนวคิดที่วามนุษยทุกคนไมวาชายหรือหญิง มีสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงออกของความตองการดานความรักที่แตกตางกันของแตละบุคคล มีเสรีภาพในการเลือกคูครอง
ในการจัดตั้งครอบครัวของตนโดยเสรี ไมวาคูครองของตนนั้นจะเปน เชื่อชาติ ศาสนา หรือเพศใดก็
ตาม แนวคิดดังกลาวนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงสิทธิและความเทาเทียมที่เกิดขึ้นกับมนุษยโดยไมไดยึด
เพศสรีระเปนตัวกําหนด เพราะหากมีความเปนไปไดในอนาคต กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
อาจจะไดรับการยอมรับภายใตปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ โดยการแกไข
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติฉบับนี้ เพื่อใหสิทธิดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย
4.1.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
หากจะพิจารณาถึงความมีอยูของการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในระดับสากลนั้น ตาม
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ไดมีการรับรองไวโดย
เนื้อหา ประกอบดวยวรรคอารัมภบทและบทบัญญัติ 53 ขอ โดยแบงเนื้อหาไดเปนหกสวน 461 ดังนี้
วรรคอารัมภบท กลาวถึงพันธกรณีของรัฐ ดานสิทธิมนุษยชน ตามกฎบัตรสหประชาชาติ
รวมทั้งหนาที่ของบุคคลที่จะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งไดรับสิทธิทั้งดานพลเมือง
การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน
ส ว นที่ 1 (ข อ 1) กล า วถึ ง สิทธิใ นการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right of Self
Determination)
สวนที่ 2 (ขอ 2-5) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่จะรับรองวาจะเคารพและประกันสิทธิของ
บุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางดานการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นกําเนิด หรือสภาพอื่นใด โดยจะ
ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติขึ้นภายในประเทศ เพื่อเปนการประกันวาบุคคลที่ถูกละเมิดจะไดรับ
การเยียวยา ไมวาบุรุษหรือสตรีจะไดรับสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน การ
461
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ริดดรอนสิทธิในสถานการณฉุกเฉินและการหามการตีความตามกติกาในอันที่จะไปจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพอื่นๆ ลง
สวนที่ 3 (ขอ 6-27) กลาวถึงสิทธิในสวนที่เปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันไดแก
สิทธิในชีวิต เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การหามมิใหมีการ
จับกุมบุคคลตามอําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม การหามจําคุก
บุคคลดวยเหตุที่ไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได บุคคลมีเสรีภาพในการโยกยายถิ่นฐาน บุคคลยอมมี
ความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย การหามมิใหบังคับใชกฎหมายอาญาที่มีผลยอนหลัง สิทธิที่จะ
ไดรับการรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามที่จะแทรกแซงความเปนสวนตัวของบุคคล การ
คุมครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การหามมิใหการ
โฆษณาชวนเชื่อเพื่อการสงคราม หรือการกอใหเกิดการเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะสามารถชุมนุม
อยางสันติ การรวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงที่อยูในวัยเหมาะสมในการที่จะมีครอบครัว การ
คุมครองสิทธิของเด็ก การรับรองวาพลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะมีสวนรวมในกิจการสาธารณะของรัฐ
การรับรองวาบุคคลทั้งปวงยอมมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและพึงที่จะไดรับการคุมครองอยาง
เทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ
ส ว นที่ 4 (ข อ 28-45) กล า วถึ ง การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง มี ห น า ที่ ดู แ ล
รับ ผิ ดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพัน ธกรณีของรัฐ ที่ไดมีการกําหนดไวในกติกา รวมทั้ง
พัน ธกรณี ที่รั ฐภาคี ตองเสนอรายงาน การยอมรับถึงอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ
ขั้นตอนของการพิจารณาขอรองเรียน
สวนที่ 5 (ขอ 46-47) กล าวถึงการหามการตีความไปในทางที่จ ะขัดกับกฎหมายระหวาง
ประเทศอื่นๆ รวมทั้งการหามมิใหตีความไปในทางที่จะเปนการริดรอนสิทธิที่จะใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
สวนที่ 6 (ขอที่ 48-53) กลาวถึงการเขาเปนภาคีและการแกไขเพิ่มเติมกติกา462
หากจะพิจารณาถึงความมีอยูของการคุมครอง การเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลของการ
แสดงออกในความตองการดานความรักที่แตกตางแลว แมวาในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 จะมิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในประเด็นดังกลาวแตยัง
มีการรับรองการตอตานการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลเรื่องความแตกตางในรสนิยมทางเพศ ซึ่ง
462

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป
เกี่ยวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ, 2546), หนา 1-13 อางถึงใน วราภรณ อินทนนท, เรื่อง
เดิม, หนา 70-71.
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ในประเด็นเรื่องนี้เคยไดมีการถูกหยิบยกขึ้นมากลาวถึงหลายครั้ง แตก็ยังไมไดรับการพิจารณาแกไข
อยางเปนรูปธรรมแตอยางใด
อยางไรก็ตามในประเด็น เรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติก็ไดเคยมี
โอกาสหยิบยกขึ้นมากลาวในคดี Nicholas Toonen v. Australia 1994463 ซึ่งในคดีดังกลาว
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติมีความเห็นวา การที่กฎหมายของประเทศออสเตรเลีย
ไดมีการลงโทษแกกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น เปนการกระทําของรัฐที่ไมสมควรอยางยิ่ง
เพราะการที่บุคคลที่มีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันเปนเพียงการแสดงออกในความตองการดาน
ความรักที่แตกตางเทานั้น และบุคคลเหลานั้นก็ไดบรรลุนิติภาวะแลว โดยการกระทําการดังกลาว
เกิดขึ้ นในที่รโหฐานและเกิ ดจากความยินยอมของบุคคลทั้งสอง ดังนั้น ถือไดวาการที่กฎหมายได
ลงโทษการกระทําดังกลาวในความผิดฐานมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันในประเทศออสเตรเลียนั้นฝา
ฝนตอบทบัญญัติของ กติกาวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ที่วาดวยการหาม
เลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความแตกตางในเรื่องรสนิยมทางเพศของบุคคล
จากคดีดังกลาวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติยังเห็นวา ควรที่จะถือวาการ
แสดงออกในความตองการดานความรักที่แตกตางของมนุษยนั้น ควรที่จะรวมอยูในเหตุผลของการที่
จะไมนํามาเปนเหตุที่จะเลือกปฏิบัติในทางเพศของบุคคลตามมาตรา 2 464 และมาตรา 26 465 ของ
กติกาฉบับนี้ดวย เพราะเกิดจากหลักการและเหตุผลเดียวกันที่สมควรจะนําไปปรับใชกับกรณีที่มีการ
463

Nicolas Toonen v. Australia (Human Rights Committee, 1992); วราภรณ
อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 72.
464
Article 2
1. Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to
ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights
recognized in the present Covenant, without distinction of any kind. Such as race,
color, sex, language, religion, political or opinion, national or social origin, property or
other status.; เรื่องเดียวกัน, หนา 72.
465
Article 26: All persons are equal before the law and are entitled without
any discrimination to the equal protection of the law. This respect, the law shall
prohibit any discrimination and guarantee to all people’s equal and effective
protection against discrimination on any ground such as race, sex, language, religion,
political or opinion, national or social origin, property birth or other status; เรื่อง
เดียวกัน, หนา 73.
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ขัดขวาง การอยูรวมกันของบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกันดวย และใหถือว าการกระทําใน
ลักษณะตอตานการแสดงออกในความตองการดานความรักที่แตกตางเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล
ทางเพศที่ขัดตอกติกาดวยเชนกัน เนื่องจากเห็นวาการเลือกคูครองในการใชชีวิตคูรวมกันนั้น ควรเปด
โอกาสใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในความตองการดานความรักอยางเทาเทียมกัน
หากพิ จ ารณาถึ ง บทบั ญ ญั ติ ที่ คุ ม ครองสิ ท ธิ ใ นเรื่ อ งส ว นตั ว โดยเฉพาะสิ ท ธิ ใ นการก อ ตั้ ง
ครอบครัวไวนั้น ครอบครัวมีบทบาทในการเปนรากฐานของสังคมที่บมเพาะความเปนมนุษย และ
บทบัญญัติที่รับรองสิทธิในเรื่องนี้ คือ ขอ 23 ที่บัญญัติวา
1. ครอบครั ว คือกลุมซึ่ งเปน หนว ยธรรมชาติและพื้น ฐานของสังคมและมีสิทธิไดรับความ
คุมครองโดยสังคมและรัฐ
2. สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรส และมีครอบครัวพึงไดรับการ
ยอมรับ
3. การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรี และบริบูรณของผูที่เจตนาจะเปน
คูสมรสกันมิได
4. บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ จะดําเนินการเทาที่เหมาะสม เพื่อรับรองความเสมอภาค
แหงสิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส การอยูกินระหวางสมรส และการสิ้นสุด
ของการสมรส ในกรณีเกี่ยวดวย การสิ้นสุดของการสมรสยอมตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองบุตร
เทาที่จําเปน
จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิในการสรางครอบครัว ซึ่งถือเปนวิถีชีวิตปกติโดยทั่วไป
ของมนุษย แตอยางไรก็ตามรัฐอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการ แตตองไมเปนการละเมิดกติกา
ดังกลาว โดยเงื่อนไขของกฎหมายอาจกําหนดใหมีความแตกตางกันตามประเพณีขนบธรรมเนียม
คานิยม วัฒนธรรม และศาสนาของแตละประเทศ 466
การที่รัฐจะมีหรือไมมีการบัญญัติกฎหมายรับรองและคุมครองสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว
และการสมรสของบุคคลที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้นก็เปนแนวทางที่รัฐจะสามารถกําหนดเองได
เพราะสิ่งเหลานี้เปนนโยบายของรัฐในเรื่องของคานิยม วัฒนธรรมที่สังคมของรัฐนั้นเชื่อวาทําไดหรือ
ทําไมได ตามแนวทางที่รัฐเห็นวามีความเหมาะสมกับสภาวะทางสังคมของรัฐนั้นๆ และหากมีการ
พิจารณาตามบทบัญญัติของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ
466

David Beetham, ed., Politics and Human Rights (Oxford: Blackwell, 1995)
อา งถึงใน กั ล ยา เกี ย รติ ถาวรชั ย, สิทธิใ นการกอตั้งครอบครัวของคนไรสัญชาติใ นประเทศไทย
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), หนา 32.
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พลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับนี้แลว ก็จะพบวาไมไดมีการบังคับใหรัฐตางๆ ที่เปนภาคีจะตองให
การรับรองสถานะคูชีวิตใหแกคูรักเพศเดียวกันแตอยางใด
ดังนั้น หากจะมีหรือไมมีการบัญญัติลงไปในกฎหมายภายในของรัฐ ที่เปน ภาคีหรื อไมนั้น
ยอมไมผิดพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศดังกลาว
เหตุใดในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ฉบับนี้
จึงมิไดมีการกลาวถึงเรื่องสิทธิในการกอตั้งครอบครัวของคูรักที่มีเพศเดียวกันไวเฉพาะนั้น อาจเปน
เพราะกติกาฯ ฉบับนี้มีลักษณะเปนกติกามาตรฐานสากล เปนขอตกลงระหวางประเทศ จึงตองมีการ
บัญญัติการรับรองสิทธิการจัดตั้งครอบครัวไวในความหมายอยางกวาง และมีลักษณะที่เปนกลาง โดย
การรับรองสิทธิของชายหญิงในวัยที่สมรสไดและมีครอบครัวได ก็ยอมอาจขยายความไปถึงการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและจัดตั้งครอบครัวของคูรักที่มีเพศเดียวกันได
ดวยเชนกันก็เปนได ขึ้นอยูกับสังคมที่คูรักที่มีเพศเดียวกันไดอาศัยนั้นใหการยอมรับหรือไมและมีการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายภายในของรัฐนั้นหรือไม
4.1.3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966
ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 นั้นโดย
สภาพในเนื้อหาของกติกาไดมีการบัญญัติถึงเจตนารมณที่จะมุงคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ
สรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้น โดยสอดคลองกับแนวความคิดของการมุงคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ได
ประกาศไว ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง ในกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท าง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนั้นมีความมุงหวังที่จะใหมนุษยเขาถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
ทางวัฒนธรรมของตนในฐานะที่บุคคลเปนพลเมืองของรัฐ
สําหรับในประเด็นเรื่องความมีอยูของการรับรองความเสมอภาคของการแสดงออกในความ
ตองการด า นความรักที่ แตกต า ง และภาวะความพึ งพอใจในพฤติกรรมทางเพศของบุ คคลนั้ น ใน
กติกาฯฉบับนี้ ไดกลาวถึงการรับรองเรื่องความเสมอภาคของบุคคลในการเขาถึงสิทธิตางๆ ไวใน
บทบัญญัติตามมาตรา 2 วรรคสอง 467 โดยจะเห็นไดวาการหามมิใหมีการเลือกปฏิบัตินั้น ในกติกาฯ
467

Article 2
1. The States Parties to the present Covenant undertake to guarantee that
the rights enunciated in the present Covenant will be exercised without
discrimination of any kind as to race, color, sex, language, religion, political or
opinion, national or social origin, property birth or other status; วราภรณ อินทนนท, เรื่อง
เดิม, หนา 74.
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ฉบับดังกลาวนี้ มิไดมีการบัญญัติการหามมิใหเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลในเรื่องความหลากหลายของ
พฤติกรรมทางเพศอยูเลยแมแตเรื่องเดียว แตในกติกาฉบับนี้กลับมีการบัญญัติหามมิใหมีการเลือก
ปฏิบัติดวยเหตุผลของความแตกตางทางเพศระหวางชายและหญิง หรือความเสมอภาคระหวางเพศใน
ประเด็นของสิทธิและความเทาเทียมกันตามกฎหมายเทานั้น ซึ่งแมแตในมาตรา 7 468 ของกติกาฉบับนี้
ในส ว นของเรื่ องการจ า งงานนั้ น ก็ยังมีเ พี ย งแค การบัญ ญัติ รับ รองความเสมอภาคในการจางงาน
ระหวางเพศชายและเพศหญิงไวเทานั้น
4.1.4 หลักการยอกยาการตา 469
หลั กการยอกยาการ ตาว าดว ยการใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในประเด็น
วิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ เปนหลักการที่สรางความเขาใจรวมกันในดานมาตรฐานของสิทธิ
และความเสมอภาคระหวางเพศในระดับสากล โดยไดมีการรับรองสิทธิและความเทาเทียมกัน โดยการ
ไมเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานเรื่องเพศสรีระ (Sex) เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ไวใน
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศแทบทุกฉบับ แตเนื่องจากปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลที่มี
เพศวิถีที่แตกตางยังเปนที่พบไดทั่วไป นักสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหว รวมถึงผูเชี่ยวชาญตางๆ จึงได
รวมกันรางหลักการวาดวยการใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลในเรื่องเกี่ยวกับวิถีทางเพศและอัต
ลักษณทางเพศภาวะ (Principles on the Application of International Human Rights Law in
Relation to Sexual Orientation and Gender Identity) หรือที่เรียกกันวา หลักการยอกยาการ
ตาฉบับนี้ขึ้น470
ไมมีบทบัญญัติกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะในประเด็นสิทธิดานความหลากหลายทางเพศ หรือ
เพศที่สาม หลักการนี้เปนผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชน นัก
นิ ติ ศาสตร ร ะหว า งประเทศเพื่ อพั ฒ นาหลักการต างๆ ตามกฎหมายวา ดว ยการใช กฎหมายสิ ท ธิ
มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ ณ มหาวิทยาลัย Gadjah
468

Article 7 (i) fair wages and equal remuneration for work of equal value
without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of
work not inferior to those enjoyed by men. With equal pay for equal work; เรื่อง
เดียวกัน, หนา 75.
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ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, เรื่องเดิม, หนา 81-85.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนป
2547-2550 ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2552),
หนา 130-131.
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Mada เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน ค.ศ.2006 โดยการประชุม
ดังกลาว ศาสตราจารยวิฑิต มันตาภรณ จากประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองหลักการยอกยาการตา
ในฐานะประธานรวมของการประชุม โดยหลักการยอกยาการตา ไดยืนยันมาตรฐานกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศที่มีผลผูกพันรัฐภาคีใหปฏิบัติ
ตามพันธกรณีเพื่อสรางหลักประกันคุมครองสิทธิมนุษยชนใหกาวไปสูความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย หลักการนี้ไดชี้ใหเห็นวา การเคารพสิทธิทางเพศ วิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ
มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางหลักประกันความเสมอภาคระหวางหญิงชายและบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ โดยมี ขอแนะนําที่เปน รายละเอีย ดในทางปฏิบัติสําหรับ รัฐ ภาคีส ถาบัน สิ ทธิ
มนุษยชนระดับชาติ สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชนใหดําเนินการเพื่อสรางหลักประกันคุมครองสิทธิ
มนุษยชนที่มีประสิทธิภาพปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุจากวิถีทางเพศและอัตลักษณทาง
เพศ โดยไดกําหนดหลักการไวทั้งสิน จํานวน 29 ขอ ดังนี้
หลักการขอที่ 1 สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล
หลักการขอที่ 2 สิทธิในความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ
หลักการขอที่ 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย
หลักการขอที่ 4 สิทธิในชีวิต
หลักการขอที่ 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล
หลักการขอที่ 6 สิทธิในความเปนสวนบุคคล
หลักการขอที่ 7 สิทธิในความเปนอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ
หลักการขอที่ 8 สิทธิในการพิจารณาคดีดวยความเปนธรรม
หลักการขอที่ 9 สิทธิในดานการปฏิบัติในลักษณะความเปนมนุษยระหวางถูกควบคุมตัว
หลักการขอที่ 10 สิทธิในความเปนอิสระจากการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษใน
ลักษณะทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
หลักการขอที่ 11 สิทธิในการคุมครองจากการแสวงหาประโยชนการคา และการลักพา
มนุษยในทุกรูปแบบ
หลักการขอที่ 12 สิทธิในการทํางาน
หลักการขอที่ 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุมครองทางสังคมอื่นๆ
หลักการขอที่ 14 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร
หลักการขอที่ 15 สิทธิในการมีที่อยูอาศัยตามสมควร
หลักการขอที่ 16 สิทธิในการศึกษา
หลักการขอที่ 17 สิทธิในการจัดใหมีมาตรฐานสูงสุดดานสุขภาพ
หลักการขอที่ 18 ความคุมครองจากการกระทําที่มิชอบทางการแพทย
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หลักการขอที่ 19 สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น
หลักการขอที่ 20 สิทธิในอิสระดานการชุมนุมโดยสงบและสมาคม
หลักการขอที่ 21 สิทธิในอิสระดานความคิด ความเชื่อ และศาสนา
หลักการขอที่ 22 สิทธิในอิสระดานการยายถิ่นฐาน
หลักการขอที่ 23 สิทธิในการแสวงหาที่พักพิง
หลักการขอที่ 24 สิทธิในการกอตั้งครอบครัว
หลักการขอที่ 25 สิทธิในการมีสวนรวมในการดํารงชีวิตทางปกครอง
หลักการขอที่ 26 สิทธิในการมีสวนรวมในการดํารงชีวิตทางวัฒนธรรม
หลักการขอที่ 27 สิทธิในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน
หลักการขอที่ 28 สิทธิในการเยียวยาแกไขและการชดใชในลักษณะเกิดผลใชบังคับได
หลักการขอที่ 29 ภาระความรับผิด 471
ซึ่งในหลักการยอกยาการตา ไดกลาวถึงหลักการเกี่ยวกับการสมรสของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกัน ไวในหลักการขอ 24 สิทธิในการกอตั้งครอบครัวไววา
มนุ ษยทุกคนมี สิทธิ ในการสรางครอบครัวโดยไมขึ้นกับ วิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ
ครอบครัว มีหลายรูป แบบ หามมิใหครอบครัวใดตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจ ากสาเหตุแหง
วิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว ซึ่งรัฐจะตอง
1. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อรับรองสิทธิในการสราง
ครอบครัว รวมทั้งโดยใหมีโอกาสในการอุปการะบุตรบุญธรรมหรือการตั้งครรภโดยใชเทคโนโลยีทาง
การแพทยชวย (รวมถึงการผสมเทียม) โดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแหงวิถีทางเพศและอัตลักษณ
ทางเพศ
2. ใชกฎหมายและนโยบายตางๆ ใหการยอมรับความหลากหลายของรูปแบบครอบครัว
รวมทั้งที่ไมไดมาจากสายเลือดหรือการสมรส และตองใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและ
อื่นๆ ที่จําเปน เพื่อมิใหครอบครัวใดตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแหงวิถีทางเพศ
และอัตลักษณทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว รวมทั้งดานสวัสดิการสังคมในครอบครัว
และสิทธิประโยชนจากรัฐ การจางงาน หรือการเขาประเทศ
3. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครอง และอื่นๆ ที่จําเปน เพื่อใหการกระทําหรือการ
ตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กไมวากระทําโดยสถาบันสวัสดิการสังคมของรัฐหรือเอกชน ศาล อํานาจ
ปกครอง หรือนิติบัญญัติ ตองถือเอาประโยชนของเด็กเปนสําคัญ และตองไมถือวาวิถีทางเพศและอัต
ลักษณทางเพศของเด็กหรือสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดขัดกับประโยชนดังกลาว
471

ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, เรื่องเดิม, หนา 81-85.
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4. ใหเด็กที่มีวุฒิภาวะเพียงพอตอการมีความคิดเห็นสวนตัวมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ดังกลาวอยางอิสระ และตองใหน้ําหนักตอความคิดเห็นดังกลาวตามสมควรแกวัย และวุฒิภาวะของ
เด็ก ในการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับเด็ก
5. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครอง และอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อรับรองสิทธิประโยชน
ผลประโยชน หรือหนาที่ใดๆ แกการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางเพศเดียวกัน
เทาเทียมกับการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางตางเพศ ในรัฐที่ยอมรับการสมรส
หรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางเพศเดียวกัน
6. ใช มาตรการทางนิ ติบั ญ ญัติ ทางปกครอง และอื่ น ๆ ที่จําเปน เพื่อรับ รองสิทธิ สิทธิ
ประโยชน ผลประโยชน หรือหนาที่ใดๆ ตอคูไมไดสมรสระหวางเพศเดียวกันเทาเทียมกันกับคูไมได
สมรสระหวางตางเพศ
7. ใหการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนคูชีวิตที่ไดรับการยอมรับทางกฎหมายมีผลก็ตอเมื่อ
บุคคลทั้งสองใหการยินยอมอยางอิสระและสมบูรณ 472
จากหลักการยอกยาการตาที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น จะพบไดวา หลักการดังกลาวนี้ มี
ลักษณะที่เปนแนวทางในการสรางความเทาเทียมระหวางเพศชายและเพศหญิง และการสรางความ
เขาใจในเรื่องความเสมอภาคจากการแสดงออกในดานความรักที่แตกตางของเพศชายและเพศหญิง
และไม เ ลื อกปฏิ บั ติ จ ากเหตุ ผ ลดั งกล าวโดยการสรางความแตกตางให เกิดขึ้น ในสังคม หรือสรา ง
บทลงโทษในทางกฎหมายหรือบทลงโทษในทางสังคมตอกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเหลานี้
จากการที่กลุมคนเหลานี้มีรสนิยมทางเพศที่แตกตางจากคนสวนใหญในสังคม แตอยางไรก็ตามแม
หลักการดังกลาวจะมีลักษณะเปนเพียงบันทึกความเขาใจรวมกันเทานั้น โดยไมไดมีฐานะเปนขอตกลง
ระหวางประเทศที่รัฐตางๆ ที่เปนสมาชิกของสหประชาชาติจะตองปฏิบัติตามแตอยางใด แตบันทึก
ความเขาใจฉบับนี้ ก็เปนแนวทางที่ประเทศตางๆ ทั่วโลกควรจะตองสรางความเขาใจ และตระหนักถึง
วางแนวทางในทางปฏิบัติรวมกันกับแนวคิดในการสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้นกับกลุมคนที่มีการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางในสังคมอยางเทาเทียมกัน

4.2 ขอตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาค
นอกจากในสังคมระหวางประเทศในระดับสากลจะไดมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ
ตางๆ ขึ้นหลายองคการและองคกรเหลานั้นตางก็มีบทบาทสําคัญตอการใหแนวทางในการชวยเหลือ
ประชากรของชาติตางๆ ที่ตองประสบปญหาเกี่ยวกับการไมไดรับความเสมอภาคเทาเทียมในทาง
472
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กฎหมาย อาทิ องคการสหประชาชาติ รวมทั้งองคกรเหลานี้ก็ไดจัดทําขอตกลงระหวางประเทศใน
รูปแบบของสนธิสัญญา อนุสัญญาและบันทึกความตกลงระหวางประเทศตางๆ ขึ้นมาหลายฉบับ ใน
ขณะเดียวกันรัฐใด ที่มีความใกลชิดกันในทางภูมิศาสตร หรือเปนรัฐที่มีความเปนมาทางสังคมและ
วัฒ นธรรมรว มกัน หรื ออาจมีการนั บ ถือศาสนาเดีย วกัน หรือการมีการพัฒ นาเศรษฐกิจ รว มกัน ใน
ภูมิภาค เปนตน โดยรัฐตางๆ เหลานี้ไดมีการรวมกลุมกันในระดับภูมิภาค ซึ่งถือตามหลักภูมิศาสตร
หรือตามหลักการความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน เพื่อรวมมือกันในการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงยังไดมีความพยายามในการที่จะมุงคุมครองสิทธิมนุษยชน
เพื่อสรางความเทาเทียมกันใหเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคของตนดวย
ในโลกยุ คป จ จุบั นการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับ ภูมิภาคนั้น ไดมีการจัดทําขอตกลง
ระหวางประเทศตางๆ ขึ้นมาหลายฉบับ สําหรับการศึกษาในสวนนี้ จะศึกษาถึงการคุมครองและ
รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลโดยคํานึงถึงความหลากหลายในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศ
ที่แตกต างว าในขอตกลงระหวา งประเทศในระดับภูมิภาคนั้น วามี การยอมรับ และรั บรองในเรื่ อง
ดังกลาวนี้หรือไม อยางไร โดยจะเริ่มทําการศึกษาจากบทบัญญัติใน สนธิสัญญาที่เกี่ยวของกับการ
รับรองสิทธิขั้น พื้น ฐานและสถานะในทางกฎหมายของปจเฉกชนภายใตแนวคิดของสหภาพยุ โรป
อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950473 อนุสัญญา
อิ น เตอร อเมริ ก าว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ค.ศ.1969474 กฎบั ต รแอฟริ ก าว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ย แ ละ
ประชาชน ค.ศ.1981 475 ที่ไดแถลงตอที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ 476 โดยเปนการศึกษา
วาไดมีการบัญญัติการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานใหแกกลุมบุคคลที่มีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่
แตกตางกันอยางเทาเทียมหรือไม อยางไร และขอตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาคเหลานั้น ไดมี
วิธีการในการพัฒนาไปสูแนวทางการยอมรับในการออกกฎหมายภายในของประเทศตางๆ เพื่อเปน
การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยคํานึงถึงความเสมอภาค
ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางและหลากหลายวามีเนื้อหาอยางไร
473

อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ซึ่งได
จัดทําขึ้นในคณะมนตรียุโรปนั้น แมยังไมไดมีสถานะเปนกฎหมาย แตหลักการที่มีการรับรองสิทธิขั้น
พื้นฐานแกบุคคลในดานตางๆ นั้นไดถูกนํามาบัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของสหภาพยุโรป
474
Daniel R. Pinello, op. cit., p. 86.
475
U. Oji Umozurike, The African Charter on Human and Peoples’ Rights
(The Hague; London: Nijihoff, 1982), p. 76.
476
Robert Wintemute, op. cit., p. 172.
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4.2.1 อนุสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสถานะในทาง
กฎหมายของปจเฉกชนภายใตแนวคิดของสหภาพยุโรป
สหภาพยุโรป ถือไดวาเปนความสําเร็จอีกตัวอยางหนึ่งของประเทศตางๆ ที่มีการรวมกลุมกัน
ในระดับภูมิภาค โดยไดมีการรวมตัวกันในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม รวมทั้งไดกําหนดแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐในรูปแบบของกลุมความรวมมือ กวาที่จะกลายมาเปนสหภาพยุโรป
ดังเชนปจจุบันนี้ ที่ประกอบไปดวยรัฐสมาชิกครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของทวีปยุโรป โดยไดมีการลง
นามรวมกันของรัฐสมาชิกของประชาคมยุโรปเพื่อจัดตั้งสหภาพยุโรปในสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป
หรือที่เรียกวา สนธิสัญญามาสทริกท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ ค.ศ.1992 สหภาพยุโรปนั้น ถือไดวาเปน
วิวัฒนาการของการพัฒนาที่กาวหนาไปอีกระดับหนึ่งของประชาคมยุโรป รวมไปถึงการขยายเขต
ความรวมมือกันในดานสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกชนระหวางรัฐสมาชิก ที่ไดรวมลงนามในสนธิสัญญา
กอตั้งประชาคมยุโรป เพื่อที่จะดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณแหงประชาคมยุโรปรวมกัน 477
ในการจัดตั้งสหภาพยุโรปนั้นสิ่งที่รัฐสมาชิกในสหภาพยุโรป ใหความสําคัญและมุงที่จะให
เกิ ด ขึ้ น ในภู มิภ าคนี้ คื อ การยกระดับ มาตรฐานของการคุมครองสิทธิ มนุษยชนของประชาชนใน
สหภาพยุโรป ดังจะเห็นไดจาก มีรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายรวมกันในการรับรองและคุมครอง
สิทธิพื้นฐานตางๆ ของปจเจกชน และมีผลบังคับใชในฐานะที่เปนกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกได
ทันที ซึ่งเปนลักษณะกฎหมายที่เปนแบบ Direct Effect เชน กฎบัตรวาดวยการคุมครองสิทธิขั้น
พื้นฐานแหงสหภาพยุโรป ค.ศ.2000 (The Charter of Fundamental Rights of the European
Union 2000) โดยในเนื้อหาของกฎบัตรฉบับนี้ไดมีการกลาวถึงการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล
โดยที่รัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปจะตองมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามพันธะกรณีที่ไดมี
การทําความตกลงรวมกันในกฎบัตร ซึ่งไดกลาวถึงการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจกชนที่ตอง
รับรองใหนั้น รวมถึงสิทธิที่รับรองไวในกฎบัตรและความรวมมือตางๆ สิทธิที่เกิดจากการตีความของ
ศาลในคดีที่ศาลประชาคมยุโรปและศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดเคยมีการตัดสินในเรื่องดังกลาวไวและ
ใหถือวาหนาที่ในการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานดังกลาวตามกฎบัตรเปนเสมือนกฎหมายภายในของรัฐอัน
จะกลาวอางไดเมื่อมีการกระทําการละเมิดสิทธิที่กฎบัตรใหการรับรอง 478
โดยเนื้อหาของกฎบัตรฉบับนี้ไดกลาวถึงการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานนั้นตองมีการรับรองที่
กอใหเกิดความเสมอภาค และไดมีการกลาวถึงการที่จะไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยรับรองไวในมาตรา

477

วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 78.
คําปรารภใน The Charter of Fundamental Rights of the European Union
2000; เรื่องเดียวกัน, หนา 80.
478
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20479 วาทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย และทุกคนจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลที่
ไมเปนธรรม ไมวาอันเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา ภาษา การเปนชนกลุมนอย
ความพิการ อายุ การมีรสนิยมหรือความพึงพอใจในทางเพศ 480 ซึ่งจะเห็นไดวาในสหภาพยุโรปนั้น ได
มีการคํานึงเรื่องความเสมอภาคในการแสดงออกในดานตางๆ ของบุคคล ในประเด็นเรื่องเพศวิถีถือวา
เปนสิ่งที่ไมควรจะนํามาเปนเหตุผลที่จะเลือกปฏิบัติตอบุคคลเนื่องจากการแสดงออกซึ่งความตองการ
ในดานความรักของแตละบุคคลอาจมีความแตกตางกัน และเปนสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอันเปน
สิทธิพื้นฐานที่รัฐสมาชิกจะตองออกกฎหมายรับรองและคุมครองให 481
นอกจากนี้ในสหภาพยุโรป แนวคิดในประเด็นเรื่องการรับรองและคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของปจเจกชนโดยคํานึงถึงความเสมอภาคในเพศวิถีนั้นยังไดมีการกําหนดนโยบายรวมกันในอีกหลาย
ฉบับที่แสดงใหเห็นชัดเจนวา มีการกลาวถึงเรื่องดังกลาววาควรจะมีการรับรองและสรางความเสมอ
ภาคในเรื่องเพศวิถีเพศ โดยจะไมนําเหตุของความแตกตางในเพศวิถีมาใชเปนเหตุผลของการเลือก
ปฏิบัติในการจางงานดังที่ปรากฎใน Council Directive 2000/78/EC ที่มีการเสนอ เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน ค.ศ.2000 ซึ่งรัฐสมาชิกตองนําไปออกเปนกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการและใหเสรีภาพ
แกรัฐในการที่จะสรางมาตรการหรือกฎหมายภายในแตตองสอดคลองกับหลักเกณฑและวัตถุประสงค
ที่ไดรับรองไวใน Council Directive ฉบับนี้482
ตัวอยางเชน สหราชอาณาจักรที่ไดมีการแกไขกฎหมายเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
Council Directive 2000/78 ดังกลาว โดยไดมีการบัญญัติกฎหมายที่เรียกวา The Equality Act
2006 ขึ้นมา เพื่อสรางความเสมอภาคและขจัดปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลของความ
แตกตางในเรื่องเพศวิถี ซึ่งในกฎหมายดังกลาวไดมีการกลาวถึงการบังคับใหตองเปนไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยเรื่องความเสมอภาค การตีความ และใหนิยามเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความ
ตองการในดานความรักที่แตกตางของบุคคลไวในบทบัญญัติของกฎหมายวาเปนกลุมบุคคลใดบางที่อยู
479

The Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000, Article 20:
Everyone is equal before the law; เรื่องเดียวกัน, หนา 82.
480
The Charter of Fundamental Rights of the European Union 2000, Article 21:
Any discrimination base on any ground such as sex, race, color, ethnic, or social
origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion,
membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual
orientation shall be prohibited; เรื่องเดียวกัน, หนา 82.
481
เรื่องเดียวกัน, หนา 82.
482
เรื่องเดียวกัน, หนา 83.
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ในนิยามที่ตองรับความเสมอภาคในการจางงาน 483 โดยไดกําหนดแนวทางการคุมครองสิทธิของบุคคล
ดังกลาวเพื่อใหบุคคลดังกลาวไดรับความเสมอภาคในการจางแรงงานไวในหมวดที่ 3 มาตรา 81-82484
ในปจจุบันประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหลายประเทศ ไดมีการบัญญัติกฎหมายภายใน
เพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เหตุที่เปนเชนนี้ก็
เพื่อตอบสนองกับรูปแบบการใชชีวิตของปจเจกชนในรัฐ แตกฎหมายดังกลาวก็เปนเพียงการใหสิทธิ
แก คู รั กที่ มีเ พศเดี ย วกั น ภายในรั ฐ ของตนเท านั้น ยัง ไมมี ความเป น สากล ซึ่งในปจ จุบัน ไดมี ความ
พยายามที่จะกําหนดแนวทางรวมกันสําหรับการรับรองกฎหมายดังกลาวในกลุมรัฐสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป 485

483

The Equality Act 2006: Equality and diversity
Article 8 duties: (1) The Commission shall, by exercising the power conferred
by this part(a) promote understanding of the Importance of equality and diversity,
(b) encourage good practice in relation on equality and diversity,
(c) promote equality of opportunity,
(d) promote awareness and understanding of rights under the equality
enactments.
(e) enforce the equality enactments,
(f) work towards the elimination of unlawful discrimination and,
(g) work towards the elimination of unlawful harassment.
Article 35: this part “sexual orientation” means an individual's sexual
orientation towards(a) person of same sex as him or her
(b) person of the opposite sex, or
(c) both
; เรื่องเดียวกัน, หนา 83.
484
The Equality Act 2006: part 3 Article 811 82; เรื่องเดียวกัน, หนา 83.
485
Partnerships should be recognized: “The committee calls on Member
States to take legislative action to overcome discrimination experienced by couples
by recognizing such relationships Member States with legislation on same-sex
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4.2.2 อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950
อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 เปน
อนุสัญญาเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นในยุโรปโดย
องคการระหวางประเทศที่สําคัญคือ คณะมนตรียุโรป จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ.1949 โดยมีประเทศสมาชิก
จํานวนทั้งหมด 46 ประเทศ ซึ่งเปนประเทศในภูมิภาคยุโรปและไดมีการจัดทําความตกลงรวมกัน
ในทางระหวางประเทศของรัฐสมาชิกเพื่อมุงคุมครองและรับรองสิทธิขั้น พื้นฐานของประชาชนใน
ยุโรป 486
โดยคณะมนตรี ยุ โ รป ได มีก ารจัด ทํา อนุ สัญ ญายุ โ รปเพื่อ การคุ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษยฉบับนี้ขึ้น หรือที่เรียกชื่อโดยยอวา “ECHR” ซึ่งอนุสัญญาฉบับดังกลาว
นี้ไดเปดลงนามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1950 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ.1953
ในอนุสัญญาฉบับดังกลาวไดมีการบรรจุเนื้อหาและบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
และไดมีการจัดตั้งกลไกสําหรับการควบคุมดูแลและบังคับใชบทบัญญัติในฉบับดังกลาว นอกจากนี้
อนุสัญญาฉบับดังกลาวยังใชเปนกฎเกณฑพื้นฐานสําหรับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งคณะมนตรียุโรป
ไดจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 487
หากพิจารณาถึงความมีอยูของการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากการถูกเลือกปฏิบัติ
ดวยเหตุเนื่องจากความหลากหลายในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศ โดยมีหลักการพิจารณาจาก
รสนิยมทางเพศที่แตกตางกันของมนุษย โดยจะพบวา ในอนุสัญญาฉบับนี้ยังมิไดมีการบัญญัติรับรอง
เรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน ดังเชนในตัวอยางของบทบัญญัติในอนุสัญญาดังกลาวที่ไดมีการบัญญัติ
รับรองสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและการจัดตั้งครอบครัว
ไวในขอ 12488 โดยมีเนื้อหาดังนี้ คือ ชายหญิงเมื่อถึงวัยเจริญพันธุหรือวัยอันสมควรที่จะทําการสมรส

partnerships are invited to recognize provisions with similar effects adopted by
others.”; เรื่องเดียวกัน, หนา 84.
486
Karen Reid, op. cit., p. 214
487
C. A. Gearty, ed., European Civil Liberties and the European Convention
on Human Rights: A Comparative Study (The Hague; Martinus: Nijhoff, 1997), p.
142.
488
ECHR Article 12: Men and Women of marriageable age have the right to
marry and found a family, according to the national laws governing the exercise of
this right; วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 68.
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และมีสิทธิในการเลือกคูครองของตนเอง เพื่อจัดตั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาวยอมไดรับการคุมครอง
และรับรองสิทธิใหโดยรัฐเจาของสัญชาติ
แมตามบทบัญญัติดังกลาวจะรับรองสิทธิในการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ หรือเรียกวาการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย และการจัดตั้งครอบครัวไววาเปนเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานที่อนุสัญญาฯฉบับนี้ใหการคุมครองก็ตาม แตจากการตีความสิทธิที่อนุสัญญาฯ นี้รับรอง
เปนการรับรองสิทธิแกการสมรสระหวางบุคคลที่เปนบุคคลตางเพศกันเทานั้น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป
ไดมีการตีความในเรื่องนี้โดยในขณะนั้นยังไมไดมีการขยายความไปถึงการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูโดยชอบดวยกฎหมายและการจัดตั้งครอบครัวของคูรักที่มีเพศเดียวกัน ที่จะไดรับการคุมครองและ
รับ รองตามอนุ สัญ ญาฯ ฉบั บนี้ แม วาในขณะนั้นจะมีบางประเทศ ที่เปนประเทศภาคีสมาชิกตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย และการ
จั ด ตั้ ง ครอบครั ว ของคู รั ก ที่ มี เ พศเดี ย วกั น บ า งแลว ก็ ต าม แต ใ นขณะนั้ น คํ า ตั ด สิ น ของศาลก็ ยั ง ไม
ครอบคลุมถึงสิทธิและความเสมอภาคในความตองการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่แตกตาง
แตหากพิจารณาในสวนเนื้อหาของบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ถึงความมีอยูของการรับรอง
สิทธิขั้นพื้นฐานใหแกบุคคลโดยอาศัยความเสมอภาคระหวางเพศ จะพบวาการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
แกบุคคลที่อนุสัญญาฉบับนี้รับรองนั้น เปนการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานในความหมายอยางกวาง มิไดมี
การบัญญัติแต เฉพาะการปฏิบัติเพื่อความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิงเทานั้น หากแต
หมายความรวมถึงความเสมอภาคในการแสดงออกซึ่งความตองการในรูปแบบความรักที่แตกตางของ
ชายและหญิงดวย ซึ่งในที่นี้ก็คือ ความหลากหลายในรสนิยม และความพึงพอใจทางเพศของทั้งชาย
และหญิง
อยางไรก็ตามแมจะมิไดมีการรับรองวาการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากรสนิยมทาง
เพศของบุ ค คลถื อ เป น สิ่ ง ที่ ไ ม ค วรนํ า มาเป น เหตุ แ ห ง การเลื อ กปฏิ บั ติ แ ต ใ นช ว งเวลาที่ ผ า นมาใน
กระบวนการของการวินิจฉัยคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก็ไดเคยมีการพิจารณาคดีหลายคดีใน
ประเด็นดังกลาวซึ่งตัวอยางคดีตางๆ ที่จะไดมีการกลาวถึงในที่นี้ เพื่อใหเห็นถึงแนวทางและการมี
สภาพบังคับของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ที่
เปนการนํามาบังคับใชกับศาลระหวางประเทศของสหภาพยุโรป ประกอบกับผูวิจัยตองการเสนอให
เห็นวา การตีความของอนุสัญญาดังกลาวมีความสอดคลองและคํานึงถึงสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น
ในสังคมยุคปจจุบันของประเทศในแถบยุโรปหรือไม ดังนั้น จึงขออธิบายถึงกรณีของการตีความตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 ที่มี
ลักษณะเฉพาะของการเปนสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ที่เคยไดมีการตีความและ
มีสภาพบังคับที่เกิดขึ้นในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และศาลยุติธรรมยุโรป โดยไดมีการพัฒนาหลักการ
ของอนุสัญญาดังกลาวและสรางแนวทางในการตีความอนุสัญญาดังกลาวใหครอบคลุมถึงการคุมครอง
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และรับรองสิทธิแกกลุมบุคคลผูที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เพื่อปองกันปญหาจากการถูกเลือก
ปฏิบัติดวยเหตุอันไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุของการมีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณทางเพศ
ที่แตกตางจากบุคคลโดยทั่วไป ดังนี้
โดยขอเริ่มตนจาก ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซึ่งเปนศาลที่ทําหนาที่ในการตัดสินกรณีพิพาทที่
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนซึ่งไดจัดตั้งตามอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นมูลฐาน ค.ศ.1950 ซึ่งเปนการจัดทําของ The Council of Europe แตเดิมนั้นการคุมครองสิทธิ
มนุษยชนตามอนุสัญญาดังกลาวมีองคกรเกี่ยวของรวมสามองคกรดวยกัน คือ คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการรัฐมนตรี ตอมาหลังจากไดมีการแกไขอนุสัญญาในพิธี
สารฉบับที่ 11 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 ทําใหศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกลาย
มาเปนองคกรเดียวที่ทําหนาที่คุมครองสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาดังกลาวขางตน 489
ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเปนศาลที่มีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่
เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีตางๆ ในอนุสัญญายุโรปฯ และพิธีสารที่เกี่ยวของกับ
อนุสัญญาฉบับนี้ โดยอํานาจในการพิจารณาคดีกอนหนานี้ เอกชนผูถูกละเมิดสิทธิไมอาจฟองคดีตอ
ศาลไดโดยตรง 490 เพราะศาลเองก็ไมมีอํานาจในการพิจารณาคดีไดโดยตรงที่รับจากการฟองรองของ
ประชาชนได แตตองยื่นคําฟองผานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป
กล า วคื อ ก อ นการแก ไ ขอนุ สั ญ ญา ในพิ ธี ส ารฉบั บ ที่ 11 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช เ มื่ อ วั น ที่ 1
พฤศจิกายน ค.ศ.1998 การนําคดีขึ้นสูศาลที่ทําการพิจารณาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ การระงับขอพิพาท
เบื้องตนในกรอบของคณะกรรมาธิการนั้นไมบรรลุผล และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรปมีมติ
เห็นชอบใหนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจาณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตอไป แตมี
เงื่อนไขวารัฐที่ตกเปนผูถูกกลาวหาตองใหการยอมรับเขตอํานาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปดวย แต
ตอมาหลังจากการแกไขอนุสัญญา ในพิธีสารฉบับที่ 11 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ.
1998 แนวทางกระบวนการพิจารณาในระบบใหมนั้น ไดมีการอนุญาตใหนําขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ
ที่เกิดขึ้นนั้น ยื่นโดยตรงตอศาลไดเลย กลาวคือ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีสิทธิรับคํารองของรัฐสมาชิก
ที่ไดกลาวหารัฐสมาชิกอื่น วาละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีตางๆ ในอนุสัญญาและพิธีสารอื่นๆ
489

John A. USHER, European Court Practice (London: Sweet and Maxwell,
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ไดโดยตรง อีกทั้งยังใหสิทธิกับปจเจกชนและองคการเอกชนที่ไมใชองคการของรัฐหรือกลุมบุคคล
สามารถยื่ นคํ า ร องต อศาลไดโ ดยตรงอันมีลักษณะพิเศษเมื่อเปรีย บเทีย บกับ ศาลระหวางประเทศ
อื่นๆ491
แนวความคิดในการใหสิทธิแกประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิ ตามที่อนุสัญญายุโรปวาดวยการ
คุ มครองสิ ทธิ มนุ ษยชนได กํา หนดไว สามารถยื่น คํารองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโ รปไดโ ดยตรงนั้ น
พัฒนามาจากการนําเอาหลักกฎหมายที่เกิดขึ้นในระบบการพิจารณาคดีของศาลภายในของประเทศ
เยอรมั น ที่ มีการตี ความว า ประชาชนสามารถเปน โจทก โ ดยอาศัย สิทธิต ามรัฐ ธรรมนูญ เพื่อฟอ ง
ประชาชนดวยกันหรือรัฐที่ไดกระทําการละเมิด แลวกอใหเกิดการกระทบตอสิทธิที่ไดรับรองไวตาม
รัฐธรรมนูญแกตนโดยแนวคิดดังกลาวไดมีการพัฒนาและนํามาใชในเยอรมันตั้งแตป ค.ศ.1950 และได
มีการนําหลักการดังกลาวมาปรับใชในการพิจารณาคดีของศาลภายในของประเทศแถบยุโรปหลาย
ประเทศ รวมทั้งในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ในป ค.ศ.1998492
โดยในการพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ก็เคยวินิจฉัยคํารองขอของปจเจกชนซึ่ง
เปนผูเสียหาย โดยใหสิทธิแกผูเสียหายหรือตัวแทนของผูเสียหายสามารถยื่นคํารองเพื่อขอเยียวยา
ความเสียหายกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950
คดี Goodwin v. United Kingdom 2002 493
ในคดีนี้ผูรองซึ่งเปนเอกชนไดนําคดีไปฟองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และตอมาศาลสิทธิ
มนุษยชนยุโรปพิจารณาและไดพิพากษาวา ประเทศอังกฤษนั้นละเมิดตอพันธกรณีในอนุสัญญาสิทธิ
มนุษยชนยุโรป โดยถือวาเปนคดีที่นําไปสูการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษ
ที่เกี่ยวกับการรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคลไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศและการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักที่มีเพศเดียวกันในเวลาตอมา ซึ่งเนื้อหา
ในคดีมีดังนี้คือ
คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ Christine Goodwin บุคคลซึ่งไดทําการผาตัดแปลงเพศและมีความ
ประสงคที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแตถูกปฏิเสธจากรัฐ จากนั้นจึงไปฟองศาลอังกฤษ และ
ศาลก็ไดปฏิเสธผูรอง จากนั้นผูรองจึงตัดสินใจนําคดีดังกลาวไปฟองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดย
491

ECHR Article 34 ที่ไดแกไขอนุสัญญา ในพิธีสารฉบับที่ 11 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1
พฤศจิกายน ค.ศ.1998
492
Karen Reid, op. cit., p. 216
493
Judgment on Goodwin v. United Kingdom (The European Court of Human
Rights, 2002); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 96.
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ทั้งนี้ผูรองใหเหตุผลวาผูรองแมเดิมจะเปนชายแตเมื่อผูรองไดผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศแลวนั้นผูรองมี
ความตองการที่จะใชชีวิตแบบเพศหญิงและตองการที่จะมีครอบครัวและไดรับการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย แตเมื่อผูรองไปรองขอตอศาลภายในของประเทศอังกฤษ แตผูรอง
ก็ถูกปฏิเสธ
ผูรองจึงรองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวาประเทศอังกฤษละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญา
ยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานในมาตรา 8 วาดวยเรื่องสิทธิในความเปน
สวนตัวและครอบครัวและมาตรา 12 สิทธิในการสมรส
ตามคําฟอง ผูรองอางวาเขาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในประเทศอังกฤษ เพราะทําให
ผูรองไมสามารถใชสิทธิขั้นพื้นฐานตามปกติได เชนการถูกลวงละเมิดและเหยียดหยามทางเพศ การ
ไมไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้เพราะตามกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษยังเห็นวาผูรอง
เปนเพศชาย ซึ่งเปนเพศโดยกําเนิดเดิมกอนการผาตัดแปลงเพศ ผูรองไมสามารถเรียกรองเงินบํานาญ
ไดเมื่อผูรองเกษียณตอนอายุ 60 ป ซึ่งตามกฎหมาย ผูใชแรงงานหญิงทุกคนในอังกฤษจะตองไดรับ
นอกจากนี้ในดานการจายเบี้ยประกันการขับรถยนตผูรองยังคงตองชําระตามอัตราของเพศชายซึ่งมี
อัตราที่สูงกวาเพศหญิง และในหลายครั้งที่ผูรองไปติดตอราชการหรือการเขารับบริการตางๆ ของรัฐผู
รองจะตองมีการแสดงสูจิบัตร เปนสิ่งที่ทําใหผูรองมีความยากลําบากกวาบุคคลอื่น และการที่ผูรองไม
สามารถไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายไดนั้นผูรองเห็นวาไมเปน
ธรรมแกผูรอง
การตัดสินของศาลในคดีนี้ศาลมีความเห็นเปนเอกฉันท เห็นวาการที่ประเทศอังกฤษปฏิเสธ
การไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของผูรองถือเปนการละเมิด
ตอบทบัญญัติในมาตรา 8 และมาตรา 12 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้น
พื้นฐานของมนุษย การที่ประเทศอังกฤษไมไดมีการจัดทํากฎหมายที่ชัดเจน ศาลไดมีการเรียกรองให
เกิดความแนนอนทางกฎหมาย และความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ซึ่งผลกระทบจากคดีนี้ทําใหเกิด
การอภิปรายในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวางและนําไปสูการบัญญัติกฎหมายภายในเพื่อรับรอง
สิทธิของชายและหญิงที่มีการแสดงออกซึ่งความตองการในดานความรักที่แตกตาง อันเปนที่มาของ
การบัญญัติกฎหมายวาดวยการเปลี่ยนสถานะทางเพศของบุคคลผูซึ่งผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศ (Gender
Recognition Act 2004) และการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน หรือ The Civil Partnership Act 2004 ในเวลาตอมา
นอกจากนี้ในคดี Norris v. Ireland494 ที่ศาลมีคําตัดสินวาการที่กฎหมายภายในของ
Ireland ไดมีการกําหนดโทษที่รุนแรงแกผูที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น ถือวาเปนการละเมิดสิทธิ
494

Norris v. Ireland (The European Court of Justice, 1988); เรื่องเดียวกัน, หนา 97.
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สิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาฯ ในคดีนี้แม Ireland จะยอมรับปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล แต
เนื่องจากการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งประชาชนสวนใหญใน
Ireland นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก โดยตามความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายนี้เห็นวา
การมี พฤติ กรรมที่แสดงออกในทางเพศกับผูที่มีเพศเดีย วกัน กับตนเปน การกระทําที่ผิดบาปอยาง
ร ายแรง สมควรได รั บ การลงโทษที่ รุ น แรง ผลจากความเชื่ อ ในลั กษณะดั ง กล า ว ทํ า ให การแกไ ข
กฎหมายภายในเกี่ยวกับการกําหนดโทษในเรื่องนี้ รัฐบาล Ireland ตองใชเวลานานในการสรางความ
เขาใจใหแกประชาชนเพื่อทําการแกไขกฎหมายดังกลาว
ตอมาจะขอกลาวถึง ศาลยุติธรรมแหงยุโรป (European Court of Justice) ซึ่งเปนศาล
ยุติธรรมกลางแหงสหภาพยุโรป ซึ่งมีหนาที่หลักคือ การบังคับใชกฎหมายและการตีความกฎหมายของ
สหภาพยุโรป รวมไปถึงพิจารณาและชี้ขาดประเด็นขอพิพาทวากฎหมายของสหภาพยุโรปที่บัญญัติมา
นั้ น มี ก ารนํ า มาปรั บ ใช แ ละมี ค วามสอดคลองตามเจตนารมณผูร างของกฎหมายหรือไม โดยศาล
ยุติธรรมแหงยุโรปนอกจากจะมีหนาที่ในการพิจารณาการบังคับใชกฎหมายของสหภาพยุโรปโดยรัฐ
สมาชิ กแล ว ศาลยั งให สิทธิแกพลเมืองของรัฐ สมาชิกในสหภาพยุโรปสามารถยื่นคํารองตอศาลได
โดยตรง เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อใหศาลพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีที่เกี่ยวกับความชอบดวยกฎหมาย
ขององคกรในสหภาพยุโรป รวมไปถึงเพื่อใหศาลวินิจฉัยขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับอนุสัญญากอตั้ง
องคการ และเพื่อกรณีที่กฎหมายของสหภาพยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญากอตั้งองคการ
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของวาเรื่องที่บุคคลดังกลาวรองเรียนตอศาลนั้น อยูในขอบเขตของกฎหมาย
ที่ไดมีการรับรองสิทธิไวหรือไม อยางไร 495
ศาลยุติธรรมแหงยุโรปมีเขตอํานาจตามที่ไดมีการบัญญัติไวในสนธิสัญญาโรม ค.ศ.1957 ขอที่
220 และตามที่ไดมีการบัญญัติไวในขออื่นๆ เปนกรณีเฉพาะเชน ในสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ค.ศ.
1992 ในขอที่ 35 วรรคหนึ่ง ซึ่งภายใตเงื่อนไขที่บัญญัติไวในขอนี้โดยพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติ
ในธรรมนูญศาลยุติธรรมแหงยุโรปขอที่ 1 ที่กลาววาศาลประชาคมยุโรปไดกอตั้งขึ้นเพื่อมีหนาที่ตามที่
บัญญัติไวในสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ค.ศ.1992 และตามธรรมนูญฉบับนี้ 496
ศาลยุติธรรมแหงยุโรปถือไดวาเปนกลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชนกลไกหนึ่งในระดั บ
ภูมิภาค โดยที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นในประชาคมยุโรปและไดมีการพิจารณาในประเด็นเรื่องที่เกี่ยวของกับ
การละเมิดสิทธิ ความเสมอภาคระหวางเพศซึ่งรวมไปถึงความแตกตางในการแสดงออกซึ่งความ
ตองการในดานความรักของบุคคลนั้น ซึ่งเคยไดมีการนําคดีขึ้นสูศาลมาแลวหลายคดีดวยกันโดยในที่นี้
ผูวิจัยจะขอนําเสนอคดีที่ศาลไดเคยวินิจฉัยมาแลว และรวมถึงผลของคําวินิจฉัยของศาลที่นําไปสูการ
495
496

เรื่องเดียวกัน, หนา 98.
Helen Meenan, op. cit., p. 126.

288
ออกกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคล ในประเด็นเรื่องการหามเลือกปฏิบัติดวยเหตุทางเพศ ซึ่งศาลได
รวมประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความตองการดานความรักที่แตกตางหรือ ความพึงพอใจใน
รสนิยมทางเพศของบุคคลไวดวยวาไมควรที่จะนํามาเปนเหตุในการเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูซึ่งมีความ
รักในลักษณะที่แตกตาง 497
คดี Lisa Jacquerline Grant v. South-West Trains Ltd. 1998 (Case C-249/96)498
คดีที่จะนําเสนอตอไปนี้เปนคดีที่ศาลของประเทศอังกฤษ เปนผูรองขอใหนําคดีนี้ขึ้นสูศาล
ยุ ติ ธ รรมแห ง ยุ โ รปเพื่ อ ให ศ าลดั ง กล า วตี ค วามบทบั ญ ญั ติ ใ นมาตรา 119 ของสนธิ สั ญ ญาก อ ตั้ ง
ประชาคมยุโรป เนื่องจากผูเสียหายไดมาฟองตอศาลของประเทศอังกฤษ เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับ
การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานในเรื่องของความเสมอภาคในการทํางานและการจางงานในประเด็นเรื่อง
ของสวัสดิการจากการทํางานที่เทาเทียมกัน โดยการเลือกปฏิบัติทางเพศดวยเหตุผลของความแตกตาง
ในรสนิยมทางเพศ โดยศาลของประเทศอังกฤษ มีความตองการใหศาลยุติธรรมแหงยุโรปตีความ
บทบัญญัติในมาตราที่ไดกลาวมาขางตน
โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ผูรองคือ Lisa Jacqueline Grant เจาหนาที่ธุรการของบริษัท SouthWest Trains Ltd. ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเปนผูที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยไดใชชีวิตรวมกัน
กับ Jillian Percy ในลักษณะที่เปนขอตกลงของปจเจกชนในการใชชีวิตรวมกัน ซึ่งในขณะที่ฟองคดี
นั้นอังกฤษยังไมมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักที่มีเพศ
เดียวกันมาบังคับใช
ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมแหงยุโรปวาการที่บริษัทไมไดใหสิทธิแกผูรองและคนรักของ
ผูรองที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันในการไดรับสวัสดิการตางๆ ของบริษัทที่ใหสิทธิแกพนักงานและครอบครัว
ในการไดรับสวนลดคาบริการในการเดินทางที่เปนสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว โดยทาง
บริษัทไดอางเหตุผลวาการที่ผูรองและคนรักของผูรองไมไดมีการรับรองโดยกฎหมาย วาการอยูรวมกัน
ในลักษณะครอบครัว ดังเชนการอยูรวมกันระหวางคูสมรสชายหญิงและคูรักตางเพศที่ทําขอตกลงใน
การใชชีวิตรวมกันที่เปนชายกับหญิง ซึ่งเปนขอตกลงระหวางบุคคลตางเพศกันที่มีกฎหมายรับรอง
ดังนั้นจึงสงผลใหผูรองและคนรักของผูรองไมมีสิทธิในการใชสวัสดิการดังกลาว จากเหตุการณดังกลาว
ทํ า ให ผู ร อ งได นํ า คดี ขึ้น สู ศ าลของประเทศอังกฤษ และศาลของประเทศอังกฤษไดรองขอใหศาล
ยุติธรรมยุโรปตีความบทบัญญัติในมาตราดังกลาว และศาลยุติธรรมยุโรปไดตีความบทบัญญัติดังกลาว
วา การกําหนดเงื่อนไขในเรื่อง สวัสดิการพนักงานของบริษัท South-West trains Ltd. นั้นไมขัดตอ
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หลักความเสมอภาคในการจางงานตามมาตรา 119 ของอนุสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป จากการที่
บริษัทปฏิเสธในการใหสิทธิแกพนักงานบริษัทของผูรองและคูรักของผูรอง ที่จะไดรับสวนลดในการใช
บริการการเดินทางของบริษัท เพราะเหตุที่ผูรองมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน 499
อยางไรก็ตามในคดีนี้ศาลไดใหความเห็นวา เนื่องจากในกฎหมายของประชาคมยังมิไดมีการ
บัญญัติวา การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเพราะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศที่แตกตางจากบุคคล
ทั่วไปนั้น เปนเหตุผลที่ไมควรนํามาใชในการเลือกปฏิบัติตอบุคคลอื่นเปนอยางยิ่ง จึงควรที่จะมีการ
แกไขกฎหมายของประชาคมโดยเพิ่มเหตุดังกลาวบรรจุเขาไปเพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล
ดังกลาวอีก ซึ่งคดีดังกลาวทําใหมีการแกไขสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป ค.ศ.1957 มาตรา 13
โดยเพิ่ มข อ 6 (a) เข า ไปในสนธิ สั ญ ญาอั มสเตอรดัมซึ่ง เปน สนธิสัญ ญาแกไขเพิ่มเติ ม เมื่อ วัน ที่ 2
ตุลาคม ค.ศ.1997 และมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา 500
คดี Tadao Maruko v. Versorgungsantalt der deutschenBuhnen Case C267/06501
ในคดีนี้ถือวาเปนอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมายของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รวมไปถึงการมีสิทธิที่จะไดรับสิทธิประโยชน
ตางๆ ตามกฎหมายในฐานะคูรักที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธกัน โดยในกรณีนี้เปนการเรียกรองสิทธิ
ของคูรักที่ไดจดทะเบียนสัมพันธที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธที่เรียกวา Life of Partnership ตาม
กฎหมายภายในของประเทศเยอรมัน เพื่อจะขอรับเงินบํานาญของคูรักที่ไดจดทะเบียนสัมพันธที่ได
เสี ย ชี วิ ต แต ถูกบริ ษัทที่ รับ จั ดการกองทุนบํานาญของรัฐ นั้น ปฏิเสธ โดยอางวาสิทธิการขอรับ เงิน
บํานาญของคูสมรสอีกฝายหนึ่งที่เสียชีวิตนั้นเปน สิทธิที่ไดกําหนดไวสําหรับคูสมรสหรือบุคคลที่มี
รสนิยมรักตางเพศเทานั้น ซึ่งคูรักที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธซึ่งเปนคนที่มีเพศเดียวกัน ไมอยูภายใต
เงื่อนไขของขอตกลงที่ไดกําหนดไวในเงื่อนไขการขอรับเงินบํานาญในฐานะของคูสมรสของผูตายซึ่ง
เปนสมาชิกของกองทุนดังกลาว
จึงเปนเหตุใหผูรอง คือ Mr. Tadao Maruko ซึ่งเปนคูรักที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธกับ
ผูตายผูซึ่งประกอบอาชีพนักออกแบบเสื้อผาในโรงละครและ เปนสมาชิกของกองทุนเงินบํานาญตาม
นโยบายสวั ส ดิ ก ารสั ง คมของประเทศเยอรมั น ตั้ ง แต ป ค.ศ.1959 โดยทั้ ง สองได จ ดทะเบี ย น
ความสัมพันธเมื่อป ค.ศ.2001 ตามกฎหมาย Life or Partnership ของประเทศเยอรมัน ที่ใหสิทธิแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนความสัมพันธ โดยทั้งสองจะไดรับสิทธิ
499

เรื่องเดียวกัน, หนา 100.
เรื่องเดียวกัน, หนา 100.
501
เรื่องเดียวกัน, หนา 100.
500

290
ในทางกฎหมายเสมือนคู ส มรสชายหญิงที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ในคดีผูรองไดยกขอ
กลาวหาอางการคุมครองตาม The Council Directive 2000/78: Article 1, 2 และมาตรา 141
ของสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป (The Treaty of Establishing the European Community
1957) ซึ่งไดแกไขใหมตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 502 ตอศาลภายในของประเทศเยอรมัน
วาการที่บริษัทที่จัดการกองทุนบํานาญของรัฐนั้นปฏิเสธการจายเงินแกตน เนื่องจากเปนผูรองและ
คูรักของผูรองมีเพศเดียวกัน การกระทําดังกลาวนี้จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอหลักการหามมิใหมีการ
เลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความแตกตางในการแสดงออกซึ่งความตองการดานความรักที่
แตกตางตามนโยบายสงเสริมความเสมอภาคในการจางงานและสิทธิประโยชนจากอาชีพของสหภาพ
ยุโรป 503
ทั้งนี้เพราะตามขอตกลงที่คูรักของผูรองผูซึ่งเสียชีวิตไปแลวนั้น ไดทํากับบริษัทจัดการกองทุน
ซึ่งมีหนาที่บริหารเงินที่ไดจากเงินที่หักจากสวนหนึ่งของเงินเดือนผูตาย โดยเมื่อผูจายเงินตายลงนั้น ให
ทายาทหรือคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูสามารถยื่นคํารองเพื่อขอรับเงินแทนได (ซึ่งคูสมรสในเงื่อนไขนั้นตอง
เปนกรณีของคูสมรสที่เปน คูสมรสที่เกิดจากการสมรสระหวางชายกับหญิงเทานั้น) ทั้งนี้เพราะใน
ขณะที่ลงนามในเงื่อนไขขอตกลงระหวาง คูรักของผูรองกับบริษัทดังกลาว ในขณะนั้นบริษัทยังไมออก
กฎที่ เ ป น การอนุ ญ าตให คูรั กที่ มีเ พศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ที่ไดจ ดทะเบีย นความสัมพัน ธกัน ตาม
กฎหมายเยอรมัน มีสิทธิเฉกเชนคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีผลใหผูรองและคูรักที่เสียชีวิต แม
ไดกระทําการจดทะเบียนความสัมพันธแบบ Life of Partnership ตามที่กฎหมายภายในของประเทศ
เยอรมันใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันสามารถกระทําได แตการลงนามในขอตกลงระหวางคูสัญญาทั้ง
สองฝาย เกิดขึ้นกอนที่บริษัทจะออกกฎที่เปนการอนุญาตใหคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดจด
ทะเบียนความสัมพันธกันตามกฎหมายเยอรมัน มีสิทธิไดรับเงินบํานาญแทนเฉกเชนคูสมรสที่ไดจด
ทะเบียนสมรส 504
เมื่อขอเท็จจริงประกอบกับหลักกฎหมายของผูรอง โดยผูรองไดยกขอตอสูที่เปนกฎหมายของ
สหภาพยุโรป ดังนั้นศาลภายในของประเทศเยอรมันผูรับคํารองจึงสงคํารองดังกลาวนี้ เพื่อใหศาล
ยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป ไดพิจารณาและตีความขอกฎหมายที่ผูรองกลาวอาง ทั้งสองประเด็นคือ
ประเด็นแรก กรณีดังกลาวอยูภายใตบริบทของเรื่องความเสมอภาคในสิทธิประโยชนจากอาชีพตาม
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The Council Directive 2000/78 และมาตรา 141 ของสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป ค.ศ.1957
(The Treaty of EstablishingThe European Community 1957) ซึ่งแกไขเพิ่มเติมตาม
สนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 หรือไม และประเด็นที่สอง การที่บริษัทผูมีหนาที่จัดการกองทุน
บํานาญปฏิเสธการจายเงินของผูรอง เนื่องจากผูรองไมใชคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ของผูตาย แตเปนคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธ จึงถือวาไมอยูภายใตเงื่อนไขการ
จ ายเงิ น เพราะคู ส มรสในเงื่ อนไขของกองทุน นั้น ใหสิทธิเฉพาะคู ส มรสที่เปน คนตางเพศ เงื่อนไข
ดังกลาวเปนการกําหนดเงื่อนไขที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุแหงการแสดงออก
ซึ่งความตองการดานความรักที่แตกตาง 505
ในคดีดังกลาวนี้ ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวไววา ในประเด็น
เรื่ อ งการตี ค วามเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ไ ด จ ากการประกอบอาชี พ ตามมาตรา 141 โดยจาก
ขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเมื่อเงินรายไดจากกองทุนบํานาญของรัฐนั้นเปนรายไดอันเกิดจากการหัก
เงินสวนหนึ่งของเงินเดือนของผูตาย ดังนั้นสิทธิประโยชนในเงินบํานาญจึงอยูในหลักเกณฑของมาตรา
ดังกลาวที่วาดวยความเสมอภาคในการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการทํางานของผูตายและจะตองมีการ
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการเรื่องความเสมอภาคในการจางงานและการเขาถึงสิทธิประโยชน
จากการทํางานตามมาตรา 1 และ 2 ของ The Council Directive 2000/78 ที่ไดวางหลักการเรื่อง
ความเสมอภาคในการจางงานและการเขาถึงสิทธิประโยชนที่เกิดจากการทํางานวาตองมีการกระทํา
การไปดวยความเสมอภาค และไมมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ เชื้อชาติ และตลอดจนรสนิยม
ทางเพศของบุคคล ดังนั้น จากคําวินิจฉัยในประเด็นแรก จึงเปนเหตุผลที่ศาลใชประกอบการวินิจฉัยใน
ประเด็นตอมาเรื่องการที่บริษัทบริหารเงินบํานาญปฏิเสธคําขอของผูรองซึ่งเปนคูสัมพันธที่จดทะเบียน
ของผูตายตามกฎหมาย Life of Partnership วาไมอยูในเงื่อนไขการจายเงินตามขอตกลงที่บริษัทได
ทําไวกับคูสัมพันธของผูรองที่เสียชีวิตแลว ซึ่งในกรณีนี้ผูตายเปนผูทําสัญญากับบริษัทไวตั้งแตป ค.ศ.
1959 กอนที่ประเทศเยอรมันจะรับรองสิทธิในการจดทะเบียนความสัมพันธใหกับบุคคลที่มีรสนิยม
แบบรักเพศเดียวกัน 506
โดยในกรณีนี้ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยวา แมในขณะที่คูรักของผูรองในคดีได
ทําสัญญากับบริษัทจัดการเงินกองทุนบํานาญจะไดมีขอตกลงที่ใหสิทธิในการรับเงินบํานาญของผูทํา
สัญญาเมื่อผูทําสัญญาไดเสียชีวิตใหตกแกคูรักของผูตายซึ่งไดจดทะเบียนสมรสกันเทานั้น ซึ่งในขณะที่
ทําสัญญาแมจะใหความหมายถึงคูสมรสที่เกิดจากการสมรสระหวางชายและหญิงก็ตาม แตเมื่อใน
เวลาตอมากฎหมายภายในของรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและบัญญัติเพื่อใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศ
505
506

เรื่องเดียวกัน, หนา 101.
เรื่องเดียวกัน, หนา 102.
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เดียวกันสามารถทําการจดทะเบียนความสัมพันธเพื่ออยูรวมกันในลักษณะเชนเดียวกับการจดทะเบียน
สมรสของคนตางเพศ507
ดังนั้น คูรักที่ไดทําการจดทะเบียนความสัมพันธภายใตกฎหมายภายในของประเทศเยอรมัน
ยอมมีสิทธิเชนเดียวกับคูสมรสตางเพศที่ไดรับรองไวในสัญญาระหวางบริษัท กับคูรักของผูรอง คือ มี
สิทธิเฉกเชนเดียวกับคูสมรสที่จะขอรับเงินบํานาญของผูตายซึ่งเปนคูสัญญาของบริษัทได ดวยเหตุนี้
การที่ บ ริ ษัทจั ดการกองทุ น เงิ น บํ า นาญไดปฏิเสธการจายเงิน แกผูรองซึ่งเปน คูรักที่ไดจ ดทะเบีย น
ความสัมพันธตามกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศเดียวกันของประเทศ
เยอรมัน จึงเปนการกระทําที่ฝาฝนตอบทบัญญัติตาม The Council Directive 2000/78 และ
สนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรป (The Treaty of Establishing the European Community) ซึ่ง
แกไขใหมตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 มาตรา 141 วาดวยความเสมอภาคในการจางงาน
และการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการทํางาน และการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวในเรื่องการ
จางงานและสิทธิประโยชนจากการทํางานดวยเหตุจากรสนิยมทางเพศของบุคคล 508
จากคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปจะเห็นวาแนวทางในการตีความของศาลได
นํ า เอาหลั ก ในการตีค วามกฎหมายตามหลั ก การของสภาพสั งคมที่ เกิ ด ขึ้ น ในยุ ค ปจ จุ บั น คื อ เมื่ อ
สภาพการณของสังคมที่เปลี่ยนไปการตีความกฎหมายของศาลนั้น จําเปนที่จะตองมีการตีความให
เปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับบริบทของสังคมและบริบทของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 509
4.2.3 อนุสัญญาอินเตอร-อเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969
สําหรับความเปนมาของ อนุสัญญาอินเตอร-อเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 เกิดขึ้น
จากการประชุมรวมกันของ Inter-American Commission on Human States (OAS) เพื่อสงเสริม
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานในอเมริกา และตอมาในป ค.ศ.1959 ไดมีการยกรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิ
มนุษยชนขึ้น โดยอนุสัญญาดังกลาวถือเปนการเตรียมการเพื่อกอตั้งศาล Inter-American Court of
Human Rights สําหรับใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน 510
ตอมาไดมีการลงนามในอนุสัญญาอิน เตอร-อเมริกัน วาดว ยสิทธิมนุษยชน (The Inter
American Convention on Human Rights) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1969 อนุสัญญา
507

เรื่องเดียวกัน, หนา 102.
เรื่องเดียวกัน, หนา 102.
509
เรื่องเดียวกัน, หนา 102-103.
510
Mark Kibney, ed., World Justice? US Courts and International Human
Rights (Boulder: Westview, 1991), p. 147.
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ดังกลาวไดมีการจัดตั้งศาลและคณะกรรมาธิการขึ้น และอนุสัญญาฉบับดังกลาวนี้ ก็ไดเริ่มมีผลบังคับ
ใชอยางเปนทางการในวันที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ.1978511
จากการศึกษาบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ คนพบวา ไดมีการบัญญัติถึงการรับรองสิทธิ
มนุษยชนในดานตางๆ ดังเชนปรากฎในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยในกรณีของการ
รับ รองและคุ มครองสิ ทธิ มนุษยชนแกบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผ ลในเรื่องของความ
แตกตางในเพศวิถี โดยพิจารณาจากการแสดงออกซึ่งความตองการดานความรักที่แตกตางของบุคคล
นั้นในการจัดตั้งสถาบันครอบครัว ไดมีการบัญญัติรับรองไวโดยชัดแจง เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ดังเชนในขอ 17512 ที่วาดวยสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวที่มีเนื้อหาดังนี้
“ขอ 17 (1) ครอบครัวถือไดวาเปนกลุมทางสังคมโดยธรรมชาติของมนุษยและควรที่จะไดรับ
การคุมครองจากสังคมและรัฐ
2. ชายและหญิงที่ถึงวัยอันสมควรแกการสมรสมีสิทธิในการสมรสและจัดตั้งครอบครัว และ
ควรที่จะไดรับการรับรองโดยรัฐ การบัญญัติเงื่อนไขแหงการสมรสตามกฎหมายภายในของรัฐจะตอง
ไมขัดกับหลักที่บัญญัติไวตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้
3. การสมรสจะเกิดขึ้นมิไดหากปราศจากเสรีภาพและความยินยอมของคูสมรส”
จากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วจะเห็ น ได ว ามี ลั กษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ ปฏิญ ญาสากลว าด ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน ค.ศ.1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966
ซึ่งก็มิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมายใหแกคูรักเพศเดียวกันหรือการกอตั้งครอบครัว ดังนั้น หากพิจารณาหลักการดังกลาว หากรัฐ
ยินยอมหรือไมที่จะใหมีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักที่มีเพศ
เดียวกันนั้น ยอมสามารถทําไดหากสังคมในรัฐนั้นใหการยอมรับหรือไมยอมรับแนวคิดดังกลาว เพราะ
ขอตกลงระหวางประเทศก็มิไดบังคับไวแตประการใด
4.2.4 กฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยและประชาชน ค.ศ.1981
แนวคิดในการรางกฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยและประชาชน ค.ศ.1981 เริ่มตนมาจาก
ประวัติศาสตรในการสถาปนาองคการ African Union มีที่มาจากแนวคิดที่วาประชาชนชาวแอฟริกัน
511

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไป
เกี่ยวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง, หนา 87.
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Article 17 The Inter-American Convention on Human Rights; วราภรณ อิน
ทนนท, เรื่องเดิม, หนา 76.
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ยังไมไดรับความคุมครองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพจากผูนําทางการเมืองหรือถาไดก็ในลักษณะที่
นอยมาก จนมีการกลาววาผูนําทางการเมืองมีลักษณะของการใชอํานาจในการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ
จนอาจเรียกไดวาเปนผูนําเผด็จการ (Dictators) ดังนั้นจึงไดริเริ่มกอตั้งองคการที่จะทําหนาที่ในเรื่อง
ของการคุมครองในเรื่องสิทธิตางๆ ของประชาชน โดยมีการตั้งองคการที่ชื่อวา Organization of
African Unity (OAU) ขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ.1963513
ตอมาแนวคิดในการกอตั้ง African Union ถูกรื้อฟนขึ้นในกลางป ค.ศ.1990 อันเปนผลจาก
ความพยายามของการรวมตั วของชาวแฟริกัน ซึ่งผูนําของ OAU ไดป ระกาศจัดตั้งเมื่อวัน ที่ 9
กันยายน ค.ศ.1999 อันเปนการจัดตั้ง African Union ขึ้น โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสุด
ยอดรั ฐ สมาชิ กที่กรุงโรมป 2000 และมีการจัดทําตราสารกอตั้ง African Union ซึ่งเรียกวา
“Constitutive Act of the African Union” ขึ้น ซึ่งในปจจุบันมีประเทศสมาชิกจํานวน 53 ประเทศ
โดย Constitutive Act of the African Union มีการกําหนดให African Union สนับสนุนและ
คุมครองสิทธิของมนุษยและประชาชน โดยวัตถุประสงคของการจัดตั้ง African Union เปนไปตามที่
กําหนดไวโดย Constitutive Act of the African Union ขอ 3...h ซึ่งบัญญัติวา “เพื่อสงเสริมและ
คุ ม ครองมนุ ษย และสิ ทธิ พ ลเมื อ งตามบทบัญ ญัติ ข องกฎบัต รแอฟริกั น ว า ดว ยสิ ทธิ ของประชาชน
(African Charter People’s Rights) และบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน 514
โดยกฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของประชาชนนั้นไดรับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
ค.ศ.1981 ในการประชุมสุดยอดของรัฐสมาชิกครั้งที่ 18 ซึ่งรัฐสมาชิกของ Organization of African
Unity ไดเสนอใหมีการตั้งชื่อวา “กฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน” ซึ่งในกลุม
ประเทศแอฟริกานั้น มีการจัดทํากฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชนในป ค.ศ.1981
โดยในกฎบัตรดังกลาวไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนแอฟริกาเอาไว
และหากจะศึกษาวาในกฎบัตรฉบับดังกลาวไดมีการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากการถูก
เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมดวยเหตุอันเนื่องมาจากการแสดงออกของความตองการในดานความรัก
ที่แตกตาง โดยจากการศึกษาพบวาบทบัญญัติ ในบางประการเชน ในเรื่องสิทธิของการไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยรัฐและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว กฎบัตรฉบับนี้ไดมีการบัญญัติ
รับรองสิทธิในการไดรับ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและ
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Henry J. Steiner and Philip Alston, International Human Rights in
Context-Law, Politics, Morals (Oxford: Clarendon, 1996), p. 216.
514
John C. Domino, Civil Rights and Liberties Toward the Twenty-First
Century (New York, NY.: Harper Collins College, 1994), p. 423.
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การจัดตั้งครอบครัวไวในขอ 18 515 โดยมีใจความดังนี้วา ครอบครัวเปนสถาบันธรรมชาติขั้นพื้นฐาน
ของสังคมที่จะตองไดรับการคุมครองโดยรับโดยการดูแลทางดานกายภาพและดานสุขภาพจิต รัฐควร
มีหนาที่ในการปลูกฝงศีลธรรมอันดีและคานิยมทางจารีตประเพณี อันเปนที่ยอมรับจากสังคม เปนตน
บทบัญญัติดังกลาวยังมิไดมีการกลาวถึงการที่รัฐจะตองรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
และสิ ทธิ ในการก อตั้ งครอบครั ว ที่ ให ความหมายรวมไปถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกัน
เพราะตามเนื้อหาในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดวางหลักไวแตเพียงวาครอบครัวควรจะไดรับการรับรองและ
คุมครองสิทธิโดยกฎหมายของรัฐเทานั้น 516

4.3 รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายภายในของตางประเทศ
โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ทุกคนก็จะเขาใจวา
หมายถึงการสมรส และผูที่จะทําการสมรสไดก็จะตองมีเพศสรีระเปนชายและหญิงเทานั้น อันหมายถึง
รูปแบบการสมรสที่เรียกวาการแตงงานแบบคูรักตางเพศ (Heterosexual Marriage) และเปนสิ่งที่
สืบ เนื่ องมาถึ งความเข า ใจถึงระบบครอบครัววาจะตองประกอบดวยบุคคลที่เปน ชายและหญิงใน
สถานะของพอและแม ดังนั้น จึงสามารถพบไดวาในกฎหมายของประเทศตางๆ ก็จะใหการรับรอง
ลักษณะของการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ในแบบที่เปนการสมรสของบุคคลที่มีเพศตางกันเปนหลัก
อยางไรก็ตามจากการเคลื่อนไหวและการเรียกรองสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในหลายประเทศก็ได
นํา มาสูความเปลี่ย นแปลงในเรื่ องสิทธิของการใชชีวิตคูรว มกัน ของบุคคลที่มีเพศวิถีที่แตกตางกัน
ออกไป ไมวาจะเปน คูรักชายรักชาย หรือคูรักหญิงรักหญิง ซึ่งกฎหมายวาดวยการสมรสแบบดั้งเดิม
มั ก จะไม ไ ด ใ ห ก ารรั บ รองความรั ก ในลั ก ษณะนี้ ไ ว แต ใ นสถานการณ ป จ จุ บั น แนวความคิ ด นี้ ไ ด
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายศตวรรษที่ 20 ไดมีการบัญญัติกฎหมาย
เพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันขึ้น และบัญญัติ
ใหเปนกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ ในประเด็นเรื่องการรับรองสถานะของการใชชีวิตคูรวมกันที่รัฐให
การยอมรับในหลายๆ ประเทศ อันเปนการทําใหการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย
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Article 18 (1) The family shall be the natural unit and basis of society, it
shall be protected by the state which shall take care of its physical and moral
health; วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 85.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 85.
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ไมไดจํากัดไวเพียงระหวางบุคคลที่มีเพศตางกันเทานั้นแตยังรวมถึงคูรักที่มีเพศเดียวกันอีกดวย ซึ่งการ
รับรองสถานะในทางกฎหมายใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดขยายตัวอยางกวางขวาง
และนับเปนการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งที่สําคัญเกี่ยวกับสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีที่แตกตางใหมี
ความเดนชัดมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในบางประเทศที่มีการรับรองสิทธิโดยการออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกันใหแกคูรักที่มีเพศเดียวกัน โดยไดมีการบัญญัติไวในกฎหมาย
ภายในของประเทศนั้นในรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันอยางชัดเจน กลุม
ประเทศตางๆ ที่ใหการรับรองเหลานั้น ไดนําเอาขอตกลงระหวางประเทศทั้งในระดับสากลและใน
ระดับภูมิภาคมาปรับใชใหเกิดความเปนรูปธรรม และการใหความสําคัญในการยอมรับสิทธิมนุษยชน
อีกขั้นหนึ่งในการแสดงออกซึ่งความตองการดานความรักตามที่ตนปรารถนา ซึ่งเปนเสรีภาพในการ
เลือกคูชีวิต
ในปจจุบัน สิทธิในการสมรสและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว รวมไปถึงสิทธิในการไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐจะเปนสิทธิที่
ถูกจํากัดไวเฉพาะความรักในรูปแบบของรักตางเพศเทานั้น เพราะสิทธิดังกลาวไดถูกกําหนดสิทธิไว
เปนลายลักษณอักษรณในขอตกลงระหวางประเทศ ดังนี้
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right) รับรอง
โดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ขอ 16 บัญญัติไววา
(1) ชายและหญิงเมื่อเจริญวัยบริบูรณแลว มีสิทธิที่จะสมรส และที่จะสรางครอบครัวโดยไมมี
การจํากัดใดๆ เนื่องจากเชื้อชาติ สัญญาติ หรือ ศาสนา บุคคลชอบที่จะมีสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องการ
สมรส ในระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
(2) การสมรสจะกระทําไดก็โดยความยินยอมอยางเสรี และเต็มใจของคูบาวสาวผูตั้งใจจะ
กระทําการสมรส
(3) ครอบครัว คือ กลุมซึ่งเปนหนวยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบที่จะไดรับการ
คุมครองโดยสังคมและโดยรัฐ 517
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant
on Civil and Political Rights: ICCPR) ซึ่งรับรองโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม ค.ศ.1966 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1976 ขอ 23 บัญญัติวา
(1) ครอบครัวเปนหนวยรวมของสังคมซึ่งเปนพื้นฐานและเปนธรรมชาติและยอมมีสิทธิไดรับ
ความคุมครองจากสังคมและรัฐ
517

อิทธิพร บุญประคอง และคณะ, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: กรม
องคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, 2551), หนา 217.
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(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรสและมีครอบครัวยอมไดรับ
การรับรอง
(3) การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมอยางเต็มใจ ของผูที่เจตนาจะสมรสกัน
มิได
(4) รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินการที่เหมาะสมเพื่อประกันความเสมอภาคแหงสิทธิและ
ความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส ระหวางการสมรส และเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณี
การสิ้นสุดของการสมรส จะตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองที่จําเปนแกบุตร 518
อยางไรก็ตามขอตกลงระหวางประเทศที่ไดกลาวมานั้น แมตามเนื้อหาจะบัญญัติวาการสมรส
เปนสิทธิของชายกับหญิงหรือที่เรียกวาคูรักตางเพศเทานั้น แตสิ่งนั้นเปนเพียงความเขาใจเพียงดาน
เดียว เพราะสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 เปนเพียงสิทธิมนุษยชน
ในระดับขั้นพื้นฐานเทานั้น โดยเกิดจากการบัญญัติตามสภาพความจริงในของสังคมขณะนั้น ทําให
ความหมายของสิทธิมนุษยชนตามความเขาใจของมนุษยนั้นเกิดจากการตีความตามตัวอักษรตาม
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ที่กลาวถึงสิทธิในการสมรสที่สามารถเกิดขึ้นไดกับคูรัก
ที่มีเพศสรีระที่ตางกันเทานั้น
แตหากพิจารณาใหเห็นถึงความเปนจริงในยุคปจจุบันแลว สิทธิที่จะเลือกคูครองในการสมรส
หรือการเลือกที่จะใชชีวิตคูรวมกับใครนั้นเขาใจวา สิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิอันเกิดจากธรรมชาติโดยแท
เปนสิทธิที่เกิดขึ้นมาพรอมกับมนุษยทั้งชายและหญิงทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้และสามารถที่จะใช
สิทธิอันเกิดจากธรรมชาตินี้ในการเลือกคูชีวิตตามความปรารถนาของตน และก็ถือเปนสิทธิมนุษยชน
อีกประเภทหนึ่งเชนกัน ดังนั้น หากมนุษยเพศชายเลือกที่จะใชชีวิตคูรวมกับมนุษยเพศชายดวยกัน
หรือเลือกคูครองของตนที่เปนมนุษยเพศชาย หรือ มนุษยเพศหญิงที่เลือกที่จะใชชีวิตคูกับมนุษยที่มี
หญิงดวยกัน หรือเลือกคูครองที่เปนมนุษยเพศหญิง และทั้งคูตองการจะใชชีวิตอยูรวมกัน สิทธิที่
มนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง ที่มีความตองการในลักษณะที่กลาวมานี้จะสามารถทําได เหตุที่
เปนเชนนี้ก็เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย อันเปนสิทธิโดยธรรมชาติในการเลือกที่จะ
แสดงความรัก และในการเลือกคูครองเพื่อทําการสมรสหรือใหรัฐใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
ของบุคคลทั้งสองดวยเชนกัน
ดังนั้ น จึงมีความคิดเห็น วา การสมรสที่ใหความหมายที่มากเกิน ไปกว าขอตกลงระหวาง
ประเทศเหลานี้ที่กําลังเขาใจกันอยู เปนการใหความหมายที่ทําใหเกิดแนวคิดที่เปนสิทธิมนุษยชนใน
518

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ
สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง,
หนา 17.
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ระดับสูง คือ การที่รัฐยอมรับและใหการรับรองหรือที่เรียกวา การสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ซึ่งรัฐจะ
เปนผูรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย และใหแกคูรักที่มีความ
ประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบของการออกกฎหมายรับรองสถานะคูชีวิต โดยคํานึงถึงรูปแบบ
ความรักที่แตกตางจากที่รัฐเขาใจอยูแตเดิม ซึ่งการกระทําในลักษณะเชนนี้ถือเปนสิทธิมนุษยชนในอีก
ระดับหนึ่งที่สูงขึ้น และมนุษยจ ะตองพัฒนาไปใหถึง ไมไชสิทธิมนุษยชนที่รัฐตางๆ เขาใจอยูและ
ปฏิบัติตามอยู ในป จจุ บั นนั้ นเอง โดยในปจ จุบัน นี้ ในตางประเทศไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย เพื่อเปนการรับรอง
สถานะคูชีวิตตามกฎหมาย ซึ่งอาจกําหนดสิทธิและหนาที่ไวใหเหมือนกันหรือใกลเคียงกันกับคูรักตาง
เพศที่ไดจดทะเบียนสมรส โดยในปจจุบัน กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนี้ แยกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ คือ
ลักษณะที่ 1 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส 519
ลักษณะที่ 2 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนความสัมพันธ 520 หรือการบันทึกคูชีวิต
ลักษณะที่ 3 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการรับรองโดยปริยาย หรือ Cohabitation 521
โดยจะขออธิบายทั้งสามลักษณะเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางกันและมีความเหมือนกันของทั้ง
สามลักษณะดังนี้
ลักษณะที่ 1 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส ซึ่งแตเดิมนั้นการจดทะเบียนในรูปแบบนี้จะนํามาใช
เฉพาะกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น แตในปจจุบันการจดทะเบียนสมรสใหแกพลเมือง
ของบางรัฐไดมีการพัฒนามาสูการเปนกฎหมายที่สามารถรับรองการสมรสระหวางกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันไดดวย ซึ่งรูปแบบของการจดทะเบียนก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
รัฐเปนผูกําหนด การจดทะเบียนสมรสในรูปแบบนี้จะเปนการใหสิทธิประโยชนแกคูรักที่ไดจดทะเบียน
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Vern L. Bullough and Bonnies Bullough, op. cit., p. 264.
Ibid., p. 265.
521
Cohabitation หมายถึง การอยูกินรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียน
ความสั มพั นธ ใดๆ หากแต รัฐ ได ออกกฎหมายรับ รองสถานะในการเปน คูชีวิตใหโ ดยปริย าย โดย
พิจารณาจากการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน
520
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สมรสกับบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตน เชนเดียวกันกับคูรักที่ไดจดทะเบียนสมรสกับบุคคลที่มีเพศ
สรีระที่แตกตางกับตนอยางเทาเทียมกันทุกประการ 522
ลักษณะที่ 2 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนความสัมพันธ มีลักษณะเปนการจดทะเบียนความสัมพันธ โดย
มีหลายลักษณะดวยกัน เชน Civil Union, Same-Sex Union, Same-Sex Registered
Partnerships, Civil Partnership, Domestic Partnership ซึ่งกฎหมายที่ไดกลาวมานั้นเปน
กฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับสถานะในการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกัน และมีลักษณะที่คลายคลึง
กับกฎหมายที่ใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตรงที่วา บุคคลที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้นจะไดรับ
สิทธิที่เทาเทียม หรืออาจจะไดรับสิทธิที่ไมเทาเทียมตามกฎหมายเหมือนการจดทะเบียนสมรสระหวาง
กลุ มคนที่มีเพศวิถีแบบรักต างเพศ โดยในเรื่องนี้จ ะมีความแตกตางกัน ออกไปตามบทบัญ ญัติของ
กฎหมายของแตละประเทศ แตสิ่งที่มีความแตกตางและถือเปนสาระสําคัญก็คือ คูรักเพศเดียวกันที่ได
จดทะเบี ย นในลั กษณะของการจดทะเบีย นความสัมพัน ธนั้น ไมส ามารถเรีย กไดวาเปน การสมรส
สาเหตุสําคัญที่ไมสามารถกลาวไดวาการจดทะเบียนความสัมพันธนี้เปนการสมรส เนื่องจากคําวา
สมรส ของชาวตะวันตกในหลายประเทศนั้นมีความผูกพันกับศาสนาคริสต และคนสวนใหญมองวา
การสมรสนั้นเปนเสมือนรูปแบบการสมรตามเงื่อนไขของธรรมชาติที่ผูที่จะสามารถกระทําตามให
เปน ไปตามเงื่อนไขนั้นไดคือ ความสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางหญิงและชายเทานั้น ซึ่งตามประมวล
กฎหมายของพระศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส ไดกําหนดไววา การ
สมรสเป นหนึ่ งในศีล ศั กดิ์ สิ ทธิ์ ทั้งเจ็ดประการของพระศาสนาจักรนิกายโรมัน คาทอลิก โดยที่เปน
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขแหงธรรมชาติ และเปนสิ่งที่มนุษยไดรับการถายทอดมาโดยวิถีแหง
ธรรมชาติ ดังนั้น พระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจึงไดวางขอจํากัดในเรื่องเกี่ยวกับการสมรสวา
เป นพิ ธี กรรมอั น ศักดิ์ สิทธิ์ สํา หรับ ชายและหญิงเทานั้น ซึ่งทั้งสองจะตองมีคุณสมบัติครบถว นตาม
ประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส มาตรา
1058 จึงจะสามารถสมรสกันได และการสมรสนั้นจึงจะมีผลสมบูรณมีผลตามกฎหมายของพระ
ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก 523 ซึ่งแนวคิดในลักษณะเชนนี้เปนแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ศาสนจักรเขา
มามีบทบาทในการควบคุมกฎหมายของรัฐ โดยการนิยามความหมายของกฎหมายสมรสใหอยูภายใต
หลักเกณฑแหงธรรมชาติ ซึ่งในความเปนจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม จึงสงผลใหรัฐตองกระทําการโดย
วิธีอื่นๆ เพื่อลดความขัดแยงที่อาจจะเกิดขึ้นและลดการเผชิญหนากับศาสนจักร ดังนั้นจึงทําใหเกิด
522

อนิรุต พิเสฎฐศลาสัย, “Civil Union ทางออกของ Same-Sex Marriage ในนิวซีแลนด,”
ผูจัดการรายเดือน 23, 264 (กันยายน 2548): 144-115.
523
ไมเคิล ไรท, “ฝรั่งมองไทย,” มติชนสุดสัปดาห 1328 (27 มกราคม 2549): 70.
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รูปแบบของการจดทะเบียนความสัมพันธขึ้นมา ทําใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
คูรักเพศเดียวกันโดยวิธีจดทะเบียนความสัมพันธเปนที่นิยมของรัฐตางๆ ซึ่งอาจเปนเพราะการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันในรูปแบบนี้สรางความขัดแยงนอยกวาการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันโดยวิธีจดทะเบียนสมรส
อยางไรก็ตาม ลักษณะของกฎหมายที่ใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรัก
เพศเดียวกันนั้น มิไดเปนการรับรองในลักษณะเดียวกันทั้งหมด แตหากมีลักษณะบางประการที่อาจจะ
มีความแตกตางกันออกไป โดยในบางประเทศอาจใหการรับรองในลักษณะเชนเดียวกันกับการสมรส
ของคูรักตางเพศตามลักษณะที่ 1 ตามที่ไดกลาวไว โดยคูรักเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนสมรสกันตาม
ลักษณะที่ 1 นี้จะไดสิทธิตางๆ อันเปนผลสืบเนื่องในทางกฎหมายตอการจดทะเบียนของบุคคลเพศ
เดียวกันในระดับที่เหมือนกันกับการสมรสของบุคคลตางเพศ แตในบางประเทศอาจจํากัดสิทธิบาง
ประการใหมีความแตกตางไปจากการสมรสของบุคคลตางเพศ โดยอาจมีขอจํากัดสิทธิในบางประการ
ซึ่งถูกพิจารณาวาเปนเรื่องที่ละเอียดออนมีไดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น กลาวคือ คูรักเพศเดียวกันที่
จดทะเบียนสมรสอาจไมไดรับสิทธิตางๆ เฉกเชนการจดทะเบียนของคูรักตางเพศก็เปนได หรือในบาง
ประเทศที่ใหคูรักตางเพศเทานั้นที่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนสมรสกันได สวนคูรักเพศเดียวกันมีสิทธิที่จะ
จดทะเบียนความสัมพันธกันไดเทานั้น โดยที่รัฐใหสิทธิแกคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสกันไดรับ
สิทธิตางๆ จากภาครัฐมากกวาการใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธ หรือใน
บางประเทศที่ใหคูรักตางเพศเทานั้นที่มีสิทธิที่จะจดทะเบียนสมรสกันได สวนคูรักเพศเดียวกันมีสิทธิที่
จะจดทะเบียนความสัมพันธกันไดเทานั้น โดยรัฐใหสิทธิแกคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสไดรับ
สิทธิตางๆ จากภาครัฐเทาเทียมกันกับการใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธก็
เปนไดเชนกัน
ลักษณะที่ 3 การรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการรับรองโดยปริยาย หรือ Cohabitation ซึ่งแตเดิมนั้นการรับรองในรูปแบบ
นี้จะนํามาใชเฉพาะกับรูปแบบความรักของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น โดยการรับรองใน
รูปแบบนี้จะเปนการรับรองในลักษณะที่พิเศษ เพราะคูรักที่มีเพศที่ตางกันที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันนั้น หา
จําเปนตองจดทะเบียนภายใตกฎหมายใดๆ ของรัฐนั้นไม เปนรูปแบบของการรับรองสถานะที่รัฐไดรับ
รองขึ้นมาใหโดยปริยาย โดยพิจารณาจากการดําเนินชีวิตอยูรวมกันของบุคคลสองคนที่มีความรัก
ใหแกกันและมีความปรารถนาที่จะใชชีวิตรวมกัน หากแตสิทธิประโยชนที่ไดมาจากการรับรองสถานะ
ในรูปแบบดังกลาวมานั้นอาจไมเทาเทียมกันกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบ
ของการจดทะเบียนสมรส หรือ รูปแบบของการจดทะเบียนความสัมพันธ ซึ่งในปจจุบันการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในลักษณะนี้ไดถูกนํามาปรับใชกับความรักของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันดวย
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สําหรับประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายในใหมีการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดนั้น สวนใหญจะปรากฎอยางกวางขวางใน
ทวีปยุโรปและบางสวนในทวีปอเมริกาเหนือ และบางสวนในทวีปอเมริกาใต และออสเตรเลีย แต
สําหรับประเทศในแถบเอเชียของเรานั้นแมจะมีการปรากฎขาวการเคลื่อนไหวของกลุมคนรักเพศ
เดี ย วกั น ในการออกมารณรงค ต อ สู เ พื่ อ สิ ท ธิ ข องพวกเขาเหล า นั้ น และการพยายามสร า งความ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ อาทิ การจัดพิธีแตงงาน รวมไปถึงการจัดพิธีฉลองการแตงงานในทางพฤติ
นัยอยางเปดเผยระหวางคูรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นจํานวนมากในหลายประเทศ ตั้งแตป ค.ศ.2000 เปน
ตนมา ไมวาจะในจีน ฮองกง ไตหวัน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา และไทยก็ตาม 524 แมจนกระทั่งใน
ป ค.ศ.2012-2013 ก็ยังไมมีประเทศใดในเอเชียที่ใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมายแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันบังเกิดขึ้น 525
สําหรับตัวอยางกฎหมายของประเทศที่ผูวิจัยจะไดนํามาศึกษาในที่นี้จะเปนประเทศที่ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายภายในของตนใหมีลักษณะที่เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
โดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันได โดยเปนประเทศที่มีลักษณะของ
กฎหมายที่เปนตนแบบในการศึกษา มีดังตอไปนี้
4.3.1 รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศสมีรูปแบบของกฎหมายสมรสที่เปนไปตามเงื่อนไขของรัฐ โดยรัฐไดใหการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกความรักในทุกรูปแบบ โดยไมไดนํา
เรื่องเพศสรีระมาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาใหการรับรอง ทําใหการสมรสภายใตกฎหมายของ
ประเทศฝรั่งเศสเปนการสมรสที่อยูภายใตเงื่อนไขของมนุษยสองคนที่มีความรักใหแกกันและมีความ
ประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น 526 จากการศึกษาพบวาแนวคิดของประมวลแพงของฝรั่งเศสนั้นมี
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ โดยมีลักษณะที่แยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของธรรมชาติ และแยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ดวย
เหตุผลที่วา หลักเกณฑ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสทั้งสามรูปแบบมีความแตกตางกัน
524

Douglas Sanders, Remembering Jossie and Bonnie: Same-Sex Marriage
in Asia (A Paper Presented in International Lesbian and Gay Association, Stockholm,
Sweden, 2012), p. 30.
525
Ibid., pp. 4-12.
526
Robert Wintemute, op. cit., p. 87.
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อยางสิ้นเชิง โดยรูปแบบการสมรสภายใตเงื่อนไขของรัฐนั้น มีขึ้นเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
ร ว มกั น โดยชอบด ว ยกฎหมายให แ กม นุษย เปน เรื่อ งระหว างรั ฐ กั บ ประชาชน ดั งนั้น หากรัฐ ออก
กฎหมายมาเพื่อรับ รองสถานะในการใชชีวิตใหแกคูรักที่เปนชายกับหญิงที่มีความรักในรูป แบบนี้
เทานั้น ก็จะเปนการกระทําที่ขัดตอสิทธิของกลุมคนที่มีความรักในรูปแบบที่แตกตาง ดังนั้น รัฐบาล
ฝรั่งเศสจึงมีความเห็นชอบที่จะแกไขกฎหมายสมรสที่มีอยูใหคลอบคลุมการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันในบริบทของความรักรูปแบบอื่นๆ ที่แตกตางออกไปดวย โดยใชกฎหมายเดียวกันกับทุก
คน โดยไมมีเงื่อนไขเรื่องเพศสรีระมาเปนอุปสรรคขวางกั้น 527
กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมายหรือกฎหมายสมรส ใหสิทธิเฉพาะมนุษยที่มีเพศสรีระชายกับมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น
ที่จะไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือ ทําการจดทะเบียน
สมรสกันได ทําใหคูรักที่มีเพศเดียวกันแมมีความรักใหกันและเจตนาที่จะใชชีวิตอยูรวมกัน ก็ไมไดรับ
การรับรองตามกฎหมายในการจดทะเบียนสมรส นอกจากนี้กฎหมายในเรื่อง Cohabitation 528 ที่ใหคู
ที่ตองการอยูรวมกันซึ่งไมตองการสมรสไดรับสิทธิและการรับรองตามกฎหมาย แมกฎหมายดังกลาว
จะใหสิทธิกับคูรักที่มีเพศเดียวกัน แตสิทธิของคูรักที่มีเพศเดียวกันที่อยูกินรวมกัน (Cohabitation) ก็
ไมมีทางเทาเทียมกับคูรักตางเพศที่อยูกินรวมกัน (Cohabitation) โดยในป ค.ศ.1989 “Court De
Cassation” (ศาลสูงของฝรั่งเศส) ไดวางหลักไววา สิทธิในเรื่องการโอนสิทธิการเชาในสัญญาเชาของ
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่อยูกินรวมกัน (Cohabitation) ก็ไมมีสิทธิในเรื่องการโอนสิทธิการเชาในสัญญา
เชานี้ 529 ซึ่งก็คือกรณีที่คูที่อยูกินรวมกัน (Cohabitation) ฝายหนึ่งทําสัญญาเชาไวแลวหลังจากนั้น
ตายลง สิทธิการเชานั้นจะสิ้นสุด คือ สิทธิการเชานั้นจะไมโอนไปยังอีกฝายหนึ่งดังนั้นจึงเกิดความไม
เทียมกันขึ้นตามกฎหมาย กลาวคือ แมคูรักที่มีเพศเดียวกันจะอยูกินรวมกันเหมือนคูรักตางเพศที่ไดจด
ทะเบี ย นสมรสหรื อคู รั กต า งเพศที่ อยูกิน รว มกัน (Cohabitation) แต สิ ทธิ ตางๆ ของคูรักที่มีเพศ
เดียวกันก็ยังไมเทาเทียมกันกับคูรักตางเพศที่ไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมายทั้งสองกรณีเลย
การที่กฎหมายมิไดคุมครองคูรักที่มีเพศเดียวกันใหเทาเทียมกับคูรักตางเพศ จึงทําใหเกิด
ความไม เ ท า เที ย มขึ้ น ภายในสั ง คม อัน นํ ามาซึ่ ง การเลื อกปฏิบั ติ ดั งนั้ น ในเวลาตอ มาจึ งเกิ ดการ
เรียกรองและเสนอขอจดทะเบียนรับรองสถานะใหแกคูรักที่มีเพศเดียวกันขึ้น แตขอเรียกรองนี้ไดถูก
527

Karen Reid, op. cit., p. 342.
Cohabitation หมายถึง การอยูกินรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรส
529
R. Lalement, The France Registered Partnership Law, Retrieved
December 15, 2013 from http://www.france.qrd.org/texts/partnership/fr/
explanation.html
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ปฏิเสธโดยรัฐและไดรับการตอตานอยางรุนแรงจากองคกรในฝรั่งเศส เชน องคกรเอดส แตกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันยังคงเรียกรองใหกฎหมายรับรองสิทธิโดยใหคูรักที่มีเพศเดียวกันไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย จนในที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1998
ไดมีรางกฎหมายที่เรียกวา Paces โดย Michel และ Bloche และในเดือนมิถุนายน รัฐมนตรียุติธรรม
ไดใหรัฐบาลยอมรับกับรางกฎหมายนี้ แตประธานาธิบดี Jacques Chirac ไมเห็นดวยกับกฎหมาย
ดังกลาว โดยประธานาธิบดี Jacques Chirac ไดมีแนวคิดที่ตอตานการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
แตตอมาวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.1999 รัฐสภาของฝรั่งเศสก็ไดลงมติผานรางกฎหมายใหม และเรียก
กฎหมายฉบับนี้วา “Civil Solidarity Pact” 530 โดยมีผลใชบังคับในวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ.1999
อันเปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกบุคคล 2 กลุม คือ 1. กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ตองการใช
ชีวิตคูอยูรวมกัน 2. และกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่ตองการใชชีวิตคูอยูรวมกันแตไมตองการ
จดทะเบียนสมรส ใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันและคุมครองตามกฎหมายเสมือน
คูรักตางเพศที่ทําการจดทะเบียนสมรส 531
ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาใหมมิใชการ
สมรส แตกฎหมายดังกลาวใหสิทธิในเรื่องการอยูรวมกันเสมือนเปนการสมรส โดยกฎหมายใหสิทธิแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันและกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่จะผูกพันตามกฎหมาย
นี้ ในกรณีของคูรักตางเพศ แมจะมีสิทธิจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แตคูรักตางเพศบางกลุมที่ไม
ตองการจดทะเบีย นสมรสแต ตองการกิน อยูรวมกัน และมีสิทธิที่จะผูกพันตามขอตกลงในการอยู
รวมกันได (Civil Solidarity Pact) โดยมิไดถือวาเปนการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) มีแนวความคิดมาจาก
1. กฎหมายยอมรับวามีคูรักชายหญิงที่อยูรวมกันโดยมิไดสมรสเปนจํานวนมาก ที่ไมยอมจด
ทะเบี ย นสมรสเนื่ อ งจากการสมรสมี ค วามยุ ง ยากและซั บ ซ อ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี คู รั ก ที่ มี เ พศเดี ย วกั น
Homosexual ที่มีความรักใหแกกันและไดใชชีวิตคูรวมกัน โดยสิ่งซึ่งแสดงออกถึงความรักนั้นมีคุณคา
ที่เทาเทียมกันกับความรักของคูรักตางเพศ
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Ibid., p. 2.; Civil Solidarity Pact หมายถึง ขอตกลงในการอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดย
มิไดจดทะเบียนสมรส
531
Suzanne Daley, France Fives Legal Status to Unmarried Couples,
Retrieved December 15, 2013 from http://www.perso.clud-internet.fr/ccucs/frames
/e_une.html
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2. การยอมรับวารูปแบบในการดําเนินชีวิตมีหลายรูปแบบ การสมรสเปนเพียงทางเลือกหนึ่ง
เทานั้นและมิใชบรรทัดฐานที่ยาวนานกวาทางเลือกอื่นๆ 532
ดังนั้น ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) บัญญัติขึ้นมาบนพื้นฐานความเทา
เทียมกันตามกฎหมาย โดยขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) บัญญัติแยกออกจาก
สวนอื่นของกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.3.1.1 เงื่อนไขการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
การที่บุคคลจะผูกพันตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) (Pacs)
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด เงื่อนไขในการเขาสูขอตกลง (Pacs)
นั้น กฎหมายไดวางหลัก 4 ประการ คือ 1. จะตองเปนบุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือตางเพศ 2. ตองเปน
บุ คคลที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ 3. ห า มทํ า ขอ ตกลงในการอยูรว มกั น (Civil Solidarity Pact) กับ ผูที่ มี
ความสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด 4. ห า มทํ า ข อ ตกลงในการอยู ร ว มกั น (Civil Solidarity Pact) ซ อ นซึ่ ง
รายละเอียดจะกลาวตอไป
1) บุคคลที่มีเพศเดียวกันหรือตางเพศ
กฎหมายวางหลักวา ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
เปนขอตกลงที่ทําขึ้นโดยบุคคลสองคนที่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งเปนคูรักที่มีเพศเดียวกันหรือคูรักที่มีเพศที่
ตางกัน เพื่อจั ดการความเป นอยูร วมกัน 533 จากบทบัญญัติดังกลาวกฎหมายไดกําหนดบุคคลที่จ ะ
ผูกพันในการทําขอตกลงในการอยูรวมกันไว 2 ประเภท คือ ใหสิทธิทั้งคูรักที่มีเพศเดียวกันและคูรักที่
มีเพศที่ตางกัน
จะเห็ นไดวากฎหมายไดเปดกวาง โดยใหสิทธิบุคคลอยางกวางขวาง ไม
จํา กั ด เฉพาะกลุ มคนที่ มีเ พศวิ ถีแบบรักตางเพศเทานั้น แตยังรวมถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันดวย ดังนั้น ในกรณีของคูรักตางเพศ ตามปกติกฎหมายรับรองใหมีสิทธิสมรสกันอยูแลว แต
ตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) ฉบับนี้ยังใหสิทธิแกคูรักตางเพศที่ไมตองการ
จดทะเบียนสมรส ใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย โดยทําการจดทะเบียนเพื่อผูกพันตามขอตกลง
ในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact )ฉบับนี้ไดดวย
การที่กฎหมายใหสิทธิกับบุคคลตางเพศดวยนั้น เพราะในประเทศฝรั่งเศส
คูรักที่ใชชีวิตคูอยูรวมกันไมนิยมชมชอบกับการจดทะเบียนสมรส แตอาจตองการอยูกินรวมกันแบบ
ทดลองอยู หรืออยูกินรวมกันกอนการจดทะเบียนสมรส ปญหาคือ บุคคลเหลานี้ไมไดรับสิทธิที่คูสมรส
พึงมีพึงได เชน ในเรื่องภาษี ทําใหคูรักตางเพศที่อยูรวมกันเหลานี้ไมไดรับการรับรองสถานะในทาง
532
533

R. Lalement, op. cit.
มาตรา 515-1 Civil Solidarity Pact
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กฎหมาย ดังนั้นจึงไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ในทางกฎหมายในฐานะคูสมรส เชน สิทธิลดหยอน
ภาษี ดว ยเหตุ นี้รัฐ จึงมีการออกกฎหมายขึ้น มาโดยใหสิทธิแกคูรักตางเพศที่อยูรวมกัน โดยมิได จ ด
ทะเบี ย นสมรส ให ได รั บ การรั บ รองสถานะในทางกฎหมายสถานะใดสถานะหนึ่ง เพื่อ ให ได สิท ธิ
ประโยชนเทาที่จําเปนในฐานะที่ไดใชชีวิตอยูรวมกัน โดยที่รัฐเองก็ไดเล็งเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดใชชีวิตคูรวมกัน ดังนั้น รัฐจึงยอมใหกฎหมายฉบับนี้มีผลใช
บังคับไดกับคูรักที่มีเพศเดียวกันดวย เพราะทายที่สุดแลวกฎหมายฉบับนี้ก็เปนการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูของคนสองคนที่เกิดจากความรัก ความรักที่ไมมีพรมแดนของคําวาเพศมาขวางกั้น สงผล
ใหกฎหมายฉบับนี้ก็กลายเปนผลพลอยไดสําหรับคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม (Civil Solidarity Pact) ฉบับนี้ดวย
2) บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
ตามที่กลาวมาแลววา คูรักที่จะผูกพันตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil
Solidarity Pact) ได ตองเปนคูรักที่มีเพศเดียวกันหรือคูรักที่มีเพศที่ตางกัน แลวบุคคลเหลานี้จะตอง
เปนผูที่บรรลุนิติภาวะดวย 534 แสดงวากฎหมายประสงคใหบุคคลที่จะทําขอตกลงในการอยูรวมกัน
(Civil Solidarity Pact) ตองเป น บุคคลที่มีความสามารถในการเขาทําสัญ ญา เพราะ กฎหมาย
ตองการใหบุคคลที่มีวุฒิภาวะดีพอและมีความสามารถในการตัดสินใจโดยสมบูรณเทานั้น ที่จะเขา
ผูกพันตามตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
นอกจากนี้ ตามมาตรา 2 535 ของ Civil Solidarity Pact บั ญ ญั ติ ว า
หลังจากมาตรา 506 ของประมวลกฎหมายแพงใหเพิ่มมาตรา 506-1 อันมีหลักวา ผูที่บรรลุนิติภาวะที่
อยูภายใตการดูแล (ผูไรความสามารถ) ไมสามารถเปนคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity
Pact) ได ดังนั้นเงื่อนไขของบุคคลในการเขาเปนคูตกลงในการอยูรวมกันตองประกอบดวย 2 ประการ
คือ 1. บุคคลนั้นตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 2. ยังตองเปนบุคคลที่มีความสามารถถาบุคคลนั้นไร
ความสามารถจะไมมีสิทธิเปนคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
3) ทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กับบุคคลที่มี
ความสัมพันธใกลชิด
กฎหมายวางหลักวาขอตกลงในการอยูรวมกันจะไมเกิดขึ้นระหวางบุพการี
และผูสืบสันดานในทางตรง ที่เกี่ยวพันโดยการสมรสโดยตรงและระหวางญาติพี่นอง จนถึงทายาท
ลําดับที่สาม536
534

มาตรา 515-1 Civil Solidarity Pact
มาตรา 2 Civil Solidarity Pact
536
มาตรา 515-2 Civil Solidarity Pact
535
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เหตุที่กฎหมายไมใหสิทธิทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity
Pact) กับบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด เพราะกฎหมายมิประสงคใหเกิดสัมพันธขึ้นระหวาง บิดา
มารดา หรือญาติพี่นอง ซึ่งทําใหเกิดปญหาครอบครัว เชน กฎหมายมิใหบิดาทําขอตกลงกับบุตรชาย
แตในสวนกรณีญาติ กฎหมายจํากัดไวจนถึงทายาทลําดับที่ 3 เทานั้น
4) มิใหทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กับบุคคลที่
สมรสหรือทําขอตกลงในการอยูรวมกันอยูกอนแลว
ตามมาตรา 515-2 (2) (3) 537 ของ Civil Solidarity Pact วางหลักวา มิให
ทําขอตกลงในการอยูรวมกัน ถาบุคคลหนึ่งเปนคูสมรสของบุคคลอื่น หรือไดทําขอตกลงในการอยู
รวมกันกับบุคคลอื่นอยูกอนแลว
หลั ก ดั ง กล า วเป น การวางเงื่ อ นไขในการทํ าข อ ตกลงทางแพ งในการอยู
รวมกัน โดยไมใหมีการตกลงซอน เพราะกฎหมายฝรั่งเศสยึดถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว
4.3.1.2 วิธีการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
เมื่อบุคคลตามเงื่อนไขจะทําการจดทะเบียนการทําขอตกลงในการอยูรวมกันตาม
กฎหมายนี้ บุคคลทั้งสองฝายตองรองขอตอจากศาลของศาลชั้นตน ซึ่งคูตกลงฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู
ในเขตศาล ใหดําเนินการประกาศขอตกลงในการอยูรวมกัน 538
วิธีการคือ คูตกลงในการอยูรวมกันจะตองยื่นขอตกลงในระหวางคูตกลงในการอยู
รวมกันตอจาศาล โดยทําเปนเอกสารตัวจริงสองฉบับ และแนบเอกสารทางทะเบียนราษฎร และตองมี
การพิจารณาและรับรองวา คูตกลงในการอยูรวมกันมิไดเปนคูตกลงในการอยูรวมกันกับคูตกลงอื่น ผู
ที่มีอํานาจรับรองคือ จาศาลของศาลชั้นตน ซึ่งมีเขตอํานาจเหนือสถานที่เกิด ถาเปนกรณีที่เกิดใน
ตางประเทศ จาศาลชั้นตนแหงกรุงปารีสมีอํานาจรับรอง 539
หลั งจากที่ เ อกสารทั้งหมดไดยื่น มาจนครบแลว จาศาลนําประกาศตกลงนี้ไปจด
ทะเบียนขอตกลงในการอยูรวมกัน 540 จาศาลจะตรวจดูและลงวันที่ขอตกลงทั้งสองฉบับ และใหคูตก
ลงเก็บไวคนละฉบับ 541 และตองมีการประกาศการจดทะเบียน ผูที่มีอํานาจประกาศแยกพิจารณาได
ดังนี้
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มาตรา 515-2 (2) (3) Civil Solidarity Pact
มาตรา 515-3 Civil Solidarity Pact
539
มาตรา 515-3 วรรคสอง Civil Solidarity Pact
540
มาตรา 515-3 วรรคสาม Civil Solidarity Pact
541
มาตรา 515-3 วรรคสี่ Civil Solidarity Pact
538
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1) ถากรณีคูตกลงเกิดในประเทศฝรั่งเศส ผูมีอํานาจประกาศ คือ จาศาล
ของศาลชั้นตน ซึ่งมีเขตอํานาจเหนือสถานที่เกิดของคูตกลง
2) กรณีหากคูตกลงเกิดในตางประเทศผูมีอํานาจประกาศคือจาศาลแหง
กรุงปารีส 542
ในกรณี รองขอจดทะเบียนในตางประเทศคูตกลงฝายหนึ่งตองมีสัญชาติ
ฝรั่งเศส การจดทะเบียนนั้นคูตกลงทั้งสองฝายตองแนบขอตกลงทําเปนเอกสารตัวจริงสองฉบับและ
แนบเอกสารทางทะเบียนราษฎร ซึ่งเหมือนกับหลักการของการจดทะเบียนที่ทําในประเทศ แตบุคคล
ที่มีอํานาจทําการรับรองและประกาศการจดทะเบียน คือ เจาหนาที่สถานทูต หรือกงสุลฝรั่งเศส 543
ข อ ตกลงที่ คู ต กลงในการอยู ร ว มกั น กระทํ า ก อ นที่ จ ะนํ า ไปจดทะเบี ย น
สามารถแกไขได โดยทําการรองขอตอจาศาลชั้นตนที่รับเรื่องเดิมไว โดยคํารองขอแกไขขอตกลงทํา
เปนสองฉบับและขอตกลงที่แกไขนั้นตองมีการประกาศ 544 และจาศาลตองลงวันที่ขอตกลงทั้งสอง
ฉบับ และใหคูตกลงเก็บไวคนละฉบับ 545 แตกรณีการจดทะเบียนในตางประเทศ การแกไขขอตกลง
ตองกระทําที่สถานทูตหรือกงสุลฝรั่งเศส
4.3.1.3 ผลตามกฎหมายของการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity
Pact)
เมื่อบุคคลผูกพันหรือเขาทําขอตกลงในการอยูรวมกัน ยอมเกิดสิทธิหนาที่ระหวาง
กันเสมือนคูสมรส ซึ่งผลตามกฎหมายจะไดพิจารณาดังนี้
1) สิทธิและความสัมพันธในระหวางคูที่ทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil
Solidarity Pact)
(1) หนาที่ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
คูรักที่ไดตกลงกันตามขอตกลงในการอยูรวมกันตองชวยเหลือซึ่งกัน
และกันรวมถึงทางดานการเงิน การชวยเหลือนี้จะตองกําหนดไวในขอตกลง 546
คูรักที่ไดตกลงกันตามขอตกลง ตองรับผิดชอบรวมกันในหนี้ที่เกิดขึ้น
จากคูตกลงอีกฝายหนึ่ง เปนจํานวน 1 ใน 3 ในการดํารงชีวิต และรว มกันรับผิดชอบในคาใชจายที่
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย 547
542

มาตรา 515-3 วรรคหา Civil Solidarity Pact
มาตรา 515-3 วรรคเจ็ด Civil Solidarity Pact
544
มาตรา 515-3 วรรคแปด Civil Solidarity Pact
545
มาตรา 515-3 วรรคสี่ Civil Solidarity Pact
546
มาตรา 515-4 Civil Solidarity Pact
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จากหลักกฎหมายดังกลาวคูที่ทําการตกลงในการอยูรวมกัน ตองทํา
ขอตกลงในการชวยเหลือกันไวในขอตกลงในขณะที่จดทะเบียน
(2) ความสัมพันธในทางทรัพยสิน
คูรักที่ไดตกลงกันตามขอตกลงในการอยูรวมกันจะมีความสัมพันธกัน
ในทางทรัพยสิน คูตกลงอาจกําหนดการจัดการทรัพยสินไวในขอตกลงในขณะที่จดทะเบียน หากคูตก
ลง ตกลงในการจัดการทรัพยสินอันเปนทรัพยที่ไมสามารถแบงแยกได กฎหมายใหสันนิษฐานวาไม
สามารถแบงครึ่งได 548
(3) สิทธิในทางภาษี
คูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กฎหมายใหสิทธิ
เสมือนกับคูสมรสโดยกฎหมายใหนําขอบังคับในการปฏิบัติ และการปฏิบัติการทางภาษี การชําระภาษี
การจ า ยภาษี ร ายได ภาษี ทองถิ่ น การแจงการบังคับ ภาษีของกฎหมายภาษี มาใชกับ คูตกลงตาม
ขอตกลงในการอยูรวมกัน 549 คูตกลงจะมีสิทธิรวมกันในผลประโยชนในทางภาษี หลังจากจดทะเบียน
ในการอยูรวมกันแลวเปนเวลา 3 ป 550
นอกจากนี้กฎหมายยังใหนํากฎหมายภาษีตามมาตรา 777 ทวิมาใช คือ
ภาษีรายไดสุทธิของคูตกลงเกี่ยวกับผูใหหรือผูทําพินัยกรรมเรียกเก็บในอัตรารอยละ 40 ของทรัพยที่
ไมเกิน 100,000 ฟรังค และในอัตรารอยละ 50 สําหรับราคาทรัพยที่มากกวานั้น อัตราภาษีนี้ไมใชถา
การใหหรือมรดกที่รับมานั้นไดรับภายหลัง 2 ป จากวันที่จดทะเบียน 551
นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดจํานวนเงินที่ไดรับการยกเวนภาษี โดย
กฎหมายกําหนดไววาคูตกลงที่ใหหรือทําพินัยกรรมเปนจํานวนเงิน 300,000 ฟรังค ไมตองเสียภาษี
ตอมากฎหมายไดมีการเปลี่ ยนแปลงเมื่อวัน ที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 การโอนทรัพยของผูตายใน
จํานวน 375,000 ฟรังค ไมตองเสียภาษี
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มาตรา 515-4 วรรคสอง Civil Solidarity Pact
มาตรา 515-4 วรรคหนึ่ง Civil Solidarity Pact
549
มาตรา 4 Civil Solidarity Pact
550
Steffen Jensen, Recognition of Gay & Lesbian Partnership in Europe,
p. 5, Retrieved May 1, 2013 from http://www.steff.suite dk/partner.htm
551
มาตรา 5 Civil Solidarity Pact
548
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(4) สิทธิในการประกันสังคม
คู ต กลงที่ ทํ า ข อ ตกลงในการอยู ร ว มกั น (Civil Solidarity Pact)
กฎหมายใหสิทธิในการประกันสังคมโดยใหนําหลักในเรื่องประกันสังคมมาใช 552 คือ คูตกลงมีสิทธิ
ไดรับผลประโยชนจากการประกันสังคมโดยรัฐ
นอกจากนี้หากไมมีการกําหนดบุริมสิทธิไวทาย
สัญญา เงินประกันสังคมจะตกเปนของคูตกลงตามขอตกลงที่เหลืออยูหากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น
หรือเปนของผูสืบสันดาน และในกรณีที่ไมมีคูตกลงในการอยูรวมกันหรือผูสืบสันดานเหลืออยูใหเงิน
ประกันสังคมนั้นตกเปนของผูบุพการี 553
(5) สิทธิในเรื่องอื่นๆ
สิทธิในเรื่องการเชา สิทธิในการเชาสามารถโอนไปยังอีกฝายหนึ่งไดถา
ฝายหนึ่งไมอยูหรือตาย กรณีนี้เปนกรณีที่คูตกลงในการอยูรวมกันไดทําสัญญาเชาไวเมื่อฝายหนึ่งตาย
สัญญาเชานั้นมิไดสิ้นสุดลงแตสิทธิการเชาจะโอนยังอีกฝายหนึ่ง นอกจากสิทธิในเรื่องการเชาแลว
กฎหมายยังใหสิทธิรวมกันในการประกันภัย สิทธิในเรื่องงาน 554
แมกฎหมายจะใหสิทธิตางๆ แตสิทธิบางประการคูตกลงไมมีสิทธิ เชน
การรับบุตร บุญธรรม การผสมเทียม เมื่อพิจารณาขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
กฎหมายดังกลาวมีความเทาเทียมกันเพราะกฎหมายมิไดจํากัดหรือแบงแยกคูรักที่มีเพศเดียวกัน เชน
กฎหมายมิ ไ ด บั ญ ญั ติ ป ฏิ เ สธสิ ท ธิ ใ นการรั บ บุ ต รบุ ญ ธรรมไว ใ นข อ ตกลงในการอยู ร ว มกั น (Civil
Solidarity Pact) แตการจํากัดสิทธิหรือการแบงแยกเปนไปตามกฎหมายอื่นของฝรั่งเศส 555กลาวคือ
หลักเกณฑในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ผูจะรับบุตรบุญธรรมจะตองมี
อายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณ โดยอาจเปนชาวตางชาติ หรือเปนผูชายหรือผูหญิงก็ได หรือจะเปนบุคคล
ที่มีสถานภาพโสดหรือทําการสมรสแลวก็ได ซึ่งอาจเปนการรับบุตรบุญธรรมฝายเดียวหรือเปนการรับ
บุตรบุญธรรมของคูสมรสรวมกันก็ได การรับบุตรบุญธรรมของคูสมรสรวมกันนั้น คูสมรสตองทําการ
สมรสกันมาเปนเวลาอยางนอย 5 ป โดยมิไดแยกกันอยู แตหากคูสมรสทั้งสองฝายมีอายุเกินกวา 30
ป ระยะเวลาการสมรสอาจจะนอยกวา 5 ปก็ได การเปนบุตรบุญธรรมตองเปนบุตรบุญธรรมของ
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มาตรา 7 Civil Solidarity Pact
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มาตรา 9 Civil Solidarity Pact
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Ibid., p. 5.
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บุคคลเพียงคนเดียว 556 จากหลักการรับบุตรบุญธรรมดังกลาวบุคคลที่มีสิทธิรับบุตรบุญธรรมจะเปน
ผูหญิงหรือผูชายก็ได และการรับบุตรบุญธรรมฝายเดียวหรือรวมกับคูสมรส ดังนั้นกฎหมายในเรื่อง
การรับบุตรบุญธรรมมิไดหามกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรม คือ กลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันโดยลําพังคนเดียวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะรับบุตรบุญธรรมได หรือคูสมรส
ตางเพศ ฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวก็มีสิทธิรับบุตรบุญธรรมไดเชนกัน แตกฎหมายในเรื่องการรับ
บุตรบุญธรรมใหมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมเฉพาะกับคูสมรส กรณีคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil
Solidarity Pact) ทั้งในระหวางคูรักตางเพศหรือคูรักเพศเดียวกันนั้นมิไดถือวาเปนการสมรสตาม
กฎหมาย ดังนั้นจึงไมมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันกับคูรักของตนอีกฝายหนึ่งเพราะไมเปนไป
ตามเงื่อนไขของกฎหมายวาดวยการรับบุตรบุญธรรม เหตุดังกลาวทําใหคูตกลงในการอยูรวมกันจึงไม
มีสิทธิในการรับ บุตรบุญธรรมรว มกัน ในกรณีการผสมเทีย มก็เชนเดียวกัน ตามขอตกลงในการอยู
รวมกัน (Civil Solidarity Pact) มิไดจํากัดสิทธิเอาไว แตคูตกลงในการอยูรวมกันก็ไมมีสิทธิในการ
ผสมเทียมเพราะไมเปนไปตามเงื่อนไขในเรื่องการผสมเทียม
4.3.1.4 การสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
1) เหตุการณสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
การทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) จะสิ้นสุดลงดวยเหตุดังนี้
(มาตรา 515-7 วรรคเจ็ด)557
(1) เมื่ อ คู ต กลงได ร ว มกั น ตั ด สิ น ใจโดยตกลงกั น ในการสิ้ น สุ ด ซึ่ ง
ขอตกลงในการอยูรวมกัน และคูตกลงไดประกาศเปนลายลักษณอักษร
(2) เมื่อคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจที่จะใหสิ้นสุดซึ่งขอตกลงในการ
อยูรวมกันและแสดงการตัดสินใจตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลวเปนเวลาสามเดือนนับแตการแสดงการ
ตัดสินใจ
(3) ในวันที่คูตกลงสมรสหรือถึงแกความตาย
2) วิธีการสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact)
วิธีการสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) นั้นจะ
แยกพิจารณาตามเหตุของการสิ้นสุดได 4 กรณี คือ
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อาจารี มี อิ น ทร เ กิ ด , เงื่ อนไขการรั บบุ ต รบุ ญ ธรรมตามประมวลกฎหมายแพ ง และ
พาณิชย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา
61-62, 65.
557
มาตรา 515-7 วรรคเจ็ด Civil Solidarity Pact
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(1) ในกรณีที่การสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงไดรวมกันตัดสินใจที่จะสิ้นสุดซึ่ง
ขอตกลงในการอยูรวมกัน คูตกลงจะตองประกาศเปนลายลักษณอักษร โดยยื่นตอจาศาลชั้นตนซึ่งมี
เขตอํานาจของคูตกลงในการอยูรวมกันทั้งสองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง หรือภูมิลําเนาของคูตกลง จา
ศาลรับประกาศไปจดทะเบียนและเก็บไว (มาตรา 515-7 วรรคหนึ่ง)558
(2) ในกรณีที่การสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจที่จะให
สิ้นสุดซึ่งขอตกลงในการอยูรวมกัน ใหแสดงการตัดสินใจตอคูตกลงในการอยูรวมกันอีกฝายหนึ่ง และ
ใหสงสําเนาการแสดงการตัดสินใจไปยังจาศาลชั้นตนซึ่งไดรับเรื่องเดิมไวแลว (มาตรา 515-7 วรรค
สอง)559
(3) ในกรณีที่การสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจที่จะให
สิ้นสุดซึ่งขอตกลงในการอยูรวมกันโดยการสมรส คูตกลงจะตองแจงอีกฝายหนึ่งและสงสําเนาการ
แสดงการตัดสินใจนี้พรอมกับสูติบัตร และทะเบียนสมรสไปยังจาศาลชั้นตนซึ่งไดรับเรื่องเดิมไวแลว
(มาตรา 515-7 วรรคสาม)560
(4) ในกรณีที่เหตุสิ้นสุดดวยความตาย คูตกลงไมวาทั้งสองฝายหรือฝาย
เดียว ผูที่เหลืออยูหรือผูที่มีสวนไดเสีย จะตองสงสําเนามรณะบัตรไปยังจาศาลชั้นตนที่ไดรับเรื่องเดิม
ไว (มาตรา 515-7 วรรคสี่)561
เมื่อมีการดําเนินตามวิธีการขางตนแลว หรือจาศาลไดรับคําประกาศแลว
จาศาลจะตองดําเนินการใหขอตกลงในการอยูรวมกันสิ้นสุดลงตามเหตุดังกลาว และตองนําการขอ
ยกเลิกนี้ไปจดทะเบียน (มาตรา 515-7 วรรคหา)562
กรณีที่กระทําในตางประเทศ วิธีการขอยกเลิกจะเหมือนกับที่กลาวมาแลว
แตเจาหนาที่ ที่ดําเนินจะเปนเจาหนาที่สถานทูตหรือสถานกงสุลฝรั่งเศส (มาตรา 515-7 วรรคหก)563
ปญหาถาในระหวางที่เปนคูตกลงในการอยูรวมกันหากฝายใดฝายหนึ่งเปน
ผูไรความสามารถคือตองอยูภายใตการดูแล และถามีเหตุการณสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน
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มาตรา 515-7 วรรคหนึ่ง Civil Solidarity Pact
มาตรา 515-7 วรรคสอง Civil Solidarity Pact
560
มาตรา 515-7 วรรคสาม Civil Solidarity Pact
561
มาตรา 515-7 วรรคสี่ Civil Solidarity Pact
562
มาตรา 515-7 วรรคหา Civil Solidarity Pact
563
มาตรา 515-7 วรรคหก Civil Solidarity Pact
559
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ขึ้นกฎหมายใหผูดูแลซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยองคกรที่ปรึกษาครอบครัว หรือผูพิพากษาคดีสามารถให
ขอตกลงนั้นสิ้นสุดลงได (มาตรา 2) 564
จะเห็นไดวาแมในขณะนั้น กฎหมายฝรั่งเศสแมจะมิใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกัน ในการทํ าการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แตป ระเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นก็ไดบัญญัติ
กฎหมายขึ้นมาเพื่อใหการรับรองและคุมครองการอยูรวมกัน โดยใหสิทธิทั้งคูรักที่มีเพศเดียวกันที่
ตองการอยูรวมกันและคูรักตางเพศที่ตองการอยูรวมกันแมมิไดจดทะเบียนสมรสกันก็ตาม และการ
ไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย โดยความผูกพันตามขอตกลงในการอยู
รว มกัน (Civil Solidarity Pact) นั้น กฎหมายก็ไดมอบสิ ทธิ ป ระโยชน ตางๆ เสมือนกับ การจด
ทะเบียนสมรสแทบทุกประการ
แตอยางไรก็ตามกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีความพยายามที่จะ
พัฒนาสิทธิของตนมาโดยตลอดนับตั้งแตรัฐไดออกกฎหมาย Civil Solidarity Pact และรัฐบาล
ฝรั่งเศสก็มีความพยายามในการพัฒนากฎหมายดังกลาว โดยจะเห็นไดจากรัฐบาลไดตรากฎหมาย ใน
ป ค.ศ 1999 รัฐยอมออกกฎหมายใหคูชีวิตที่จดทะเบียนความสัมพันธตาม Civil Solidarity Pact มี
อํานาจปกครองบุตรที่ติดมาของคูรักที่จดทะเบียนความสัมพันธอีกฝายหนึ่งรวมกันโดยกอนหนานี้
กฎหมายใหเฉพาะบิดามารดาโดยกําเนิดเทานั้นที่จะใชสิทธิเดียวกันนี้ได ตอมา ในป ค.ศ.2004 โดย
การออกกฎหมายห า มดู ห มิ่ น เหยี ย ดหยามกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น พร อ มทั้ ง วาง
บทลงโทษกรณีฝาฝนมีโทษจําคุกและโทษปรับ และเหตุการณที่มีความสําคัญอยางยิ่งคือ เมื่อตนป
ค.ศ.2011 ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเห็นวาการออกกฎหมายอนุญาตใหทําการสมรสกันไดอยางเสมอ
ภาคในฝรั่งเศสนั้น ไมเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ หมายความวาใหรัฐสภาสามารถออกกฎหมายใหทุก
คนไมวาจะเปนคูรักเพศเดียวกันหรือคูรักที่มีเพศที่ตางกันสามารถสมรสกันได โดยไมเปนการฝาฝน
บทบั ญญั ติของรั ฐธรรมนูญและรั ฐสภาก็มีอํานาจในการตรากฎหมายดังกลาวนี้ไดโ ดยชอบ 565 แต
ขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา ในวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ.2011 รัฐสภาฝรั่งเศสไดปฏิเสธรางกฎหมายที่ให
สิทธิแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใหสมรสกันไดเฉกเชนคูรักตางเพศ โดยลงคะแนนไมให
ความเห็นชอบถึง 293 ตอคะแนนที่เห็นชอบ 222 คะแนนทําใหรางกฎหมายดังกลาวนั้นไดตกไปแต
อยางไรก็ตามทายที่สุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.2012 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแกไข
กฎหมายเพื่อการสมรสสําหรับทุกคน Le Projet De Loi Du Marriage Pour Tous ตอมาในวันที่ 12
กุมภาพันธ ค.ศ.2013 สภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสไดลงมติผานรางแกไขกฎหมายการสมรสสําหรับทุก
564

มาตรา 2 Civil Solidarity Pact
Mme Corinne C., Conseil Constitutionnel: Interdiction Du Marriage Entre
Personnes De Meme Sexe (Paris: University of Paris I, 2011), p. 129.
565
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คนโดยลงคะแนนใหความเห็นชอบถึง 329 ตอคะแนนที่ไมเห็นชอบ 229 คะแนน และในวันที่ 12
เมษายน ค.ศ.2013 วุฒิสภาลงมติเห็นชอบรางแกไขกฎหมายการสมรสสําหรับทุกคนเพื่อเปนการให
สิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันทําการสมรสเหมือนคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส และมีสิทธิในการ
รับบุตรบุญธรรม วันที่ 23 เมษายน ค.ศ.2013 รัฐสภาฝรั่งเศสไดลงมติดวยคะแนน 331 ตอ 225
เห็นชอบรางแกไขกฎหมายที่อนุญาตใหมีการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันและสิทธิในการรับบุตรบุญ
ธรรมของคูรักที่มีเพศเดียวกันในวาระสุดทาย และในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2013 ศาลรัฐธรรมนูญ
ปฏิเสธกรณีมีการโตแยงการกระทําของฝายนิติบัญญัติที่ใหแกไขกฎหมายเพื่อใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกันในการสมรสและรับบุตรบุญธรรม และการกระทําดังกลาวนี้เปนการเปดทางใหรางกฎหมาย
ดังกลาวเปนกฎหมายโดยประธานาธิบดี Francois Hollande จนมีผลใหทายที่สุดในวันที่ 18
พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดี Francois Hollande ไดลงนามประกาศใชกฎหมายที่ไดแกไข
ใหมที่ใหทุกคนสามารถสมรสกันได โดยมิตองอาศัยเพศเปนองคประกอบของการสมรส และกฎหมาย
ฉบับนี้จะมีผลใชบังคับไดตั่งแตวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ.2013 เปนตนไป โดยที่ไดมีการแกไข
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 143 เปน “การสมรสทําไดโดยบุคคลสองคนที่มี
เพศตางกันหรือมีเพศเดียวกัน” 566 อีกทั้งการแกไขกฎหมายดังกลาวยังยอมใหคูรักที่มีเพศเดียวกัน
สามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดดวย 567
โดยในการแกไขประมวลแพงฝรั่งเศสในประเด็นดังกลาวนั้น รัฐบาลฝรั่งเศส
ไดทําการเสนอแกไปเปน 4 บทใหญๆ ดังนี้ บทแรกแกไขเพิ่มเติมการสมรสในประมวลแพง ในบทที่
สอง ปรับบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม เพราะกฎหมายแพงฝรั่งเศสอนุญาตใหคูรักเพศ
เดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดดังนั้นจึงมีความจําเปนตองแกไขสวนที่เกี่ยวกับการรับบุตร
บุญธรรมเดิม ใหสอดคลองกับความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมที่มีเพศสภาพ
เดียวกัน สวนบทที่สามเปนการแกไขเพิ่มเติมโดยการเปลี่ยนถอยคําที่ใชในกฎหมายที่เกี่ยวของฉบับ
ตางๆ อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกัน สังคม กฎหมายเกี่ยวกับ อาชีพเฉพาะทาง เปนต น
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Article 143 du code civil “Le marriage est contracte pas deux personnes
de sexe different ou de meme sexe”
567
Portail du Government, Marriage pous tous: la loi entre engueur (23
April 2556), Retrieved December 29, 2013 from http://www.gouvenement.fr/gouv
enement/projet-de-loi-marriage-pour-tous
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เพื่อใหสิทธิตามกําหมายเหลานั้นเกิดขึ้นแกคูสมรสที่มีเพศสภาพเดียวกันดวย และในบทสุดทายเปน
บทที่ใหการแกไขกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับในดินแดนโพนทะเลของประเทศฝรั่งเศสดวย 568
ดังนั้น รูป แบบของการจดทะเบีย นสมรสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนลักษณะของการจด
ทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใช
กฎหมายแตประการใด เหตุที่ประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถกระทําการแกไขกฎหมายในตัวบทของ
กฎหมายแพ ง เพื่ อรั บ รองสถานะในการใชชี วิต คูใ หกั บ คู รัก ในทุ กรู ป แบบนั้น ก็ เป น เพราะระบบ
กฎหมายแพงของฝรั่งเศสไมไดวางรากฐานรากของกฎหมายเปนลักษณะของกฎหมายครอบครัวที่ตอง
มีการผูกพันตอเนื่องกันไปตอของความเปนครอบครัวในฐานะบิดามารดาและบุตรรวมกันอยูดวยใน
บรรพเดียวกันเหมือนอยางเชนกฎหมายแพงเยอรมันและกฎหมายแพงของไทย กฎหมายแพงฝรั่งเศส
แยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ โดยแยกตางหากจากเรื่องสิทธิและหนาที่ของความเปนบิดา
มารดาและบุตร และเรื่องมรดก ทําใหกฎหมายแพงฝรั่งเศสไมไดยึดติดกับเรื่องของเพศสรีระของคูที่
สมรส ที่จะตองมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และไมเปนการเชื่อมกับความ
เปนบิดามารดาและบุตรสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการที่กฎหมายแยกเรื่อง
ออกจากกัน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูกแยกหนาที่
ออกจากกั น อย า งสิ้ น เชิ ง ดั ง นั้ น ส ง ผลใหป ระมวลแพ ง ของฝรั่ ง เศสสามารถแก ไ ขได เ ลยในตั ว บท
กฎหมาย ในเรื่องของผูที่ไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ 569 และสามารถใหการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักที่มีความรักโดยไมคําถึงเพศสรีระ
มาเปนองคประกอบดวย
เมื่อมองพัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของฝรั่งเศส ก็จะพบวาแนวทางที่เปนการ
สนับสนุนการสมรของคูรักที่มีเพศสภาพเดียวกัน เริ่มดวยกฎหมายฉบับลงวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2544
ที่ทําใหบุตรจากชูมีสิทธิเทาเทียมกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายทุกประการ และตอมาวันที่ 4 สิงหาคม
พ.ศ.2545 บุตรนอกกฎหมายและบุตรชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลและไดประโยชนจากการใช
อํานาจปกครองอยางเทาเทียมกัน และสุดทาย กฎหมายฉบับลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ออกมา
ยกเลิกขอพิจารณาที่จะทําใหเด็กดวยสิทธิจากระยะเวลาการตั้งครรภตลอดจนสถานะของผูคลอด ไม
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วาบิดาและมารดาจะไดทําการจดทะเบียนสมรสกันหรือไมก็ตาม โดยบุตรที่ถือกําเนิดขึ้นมาจากการที่
บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันนั้นจะไดรับสิทธิเทาเทียมกับบุตรที่เกิดมาจากบิดามารดาที่จด
ทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งแตเดิมนั้นความชอบดวยกฎหมายของการใหกําเนิดทารกมี
ความเกี่ยวพันอยางแนบแนนกับการจดทะเบียนสมรส เนื่องจากการสมรสจะเปนรากฐานสําคัญที่กอ
ฐานะที่ ชอบดว ยกฎหมายให ทารกนั้น ปจ จุบัน ฐานะทางกฎหมายของทารกไดตัดขาดจากการจด
ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาโดยสิ้นเชิง การจดทะเบียนสมรสหรือไมของบิดามารดาของทารก
ไม มีผ ลทางกฎหมายใดๆ ต อฐานะตลอดจนสิทธิ และหนาที่ต างๆ ของทารก ดังนั้น การสืบ ทอด
เผาพันธุมนุษยจึงมิไดเปนสาระสําคัญของการสมรสอีกตอไป จึงไมมีเหตุผลอันใดที่กฎหมายจะไปหาม
บุคคลที่มีเพศสภาพเดียวกันทําการสมรส 570
4.3.2 รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน
ระบบกฎหมายแพงของเยอรมันมีการวางรูปแบบของกฎหมายที่แตกตางจากประมวลแพง
ของฝรั่ งเศส โดยเฉพาะการวางรู ป แบบของกฎหมายในลักษณะของกฎหมายครอบครัว ที่จ ะพบ
ลักษณะเชนนี้ไดเฉพาะในประมวลแพงของเยอรมันเทานั้น โดยมีการวางลักษณะของกฎหมายเรื่อง
การสมรส และความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาที่ในความเปนบิดามารดาและบุตรไวใน
บรรพเดียวกัน ดังนั้นจึงมีผลตอความหมายของคําวา การสมรสที่ตองผูกพันและเชื่อมโยงกับความเปน
สถาบันครอบครัว ที่จะใหความหมายถึงการที่ชายและหญิงที่มีความสมัครใจที่จะใชชีวิตคูรวมกันใน
ฐานะของความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาค
หนา และยังสงผลไปตอการมีสิทธิและหนาที่ของความเปนบิดามารดาและบุตรสืบตอไปดวย การ
สมรสในความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะที่เกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระชายกับ
มนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยาของบุคคลทั้งสองจะนํามาซึ่งความเปน
บิดาและมารดาอันเปนวัตถุประสงคที่แทจริงของการรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป
สงผลใหระบบกฎหมายเยอรมันในปจ จุบันยอมรับสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
โดยเฉพาะในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุที่เปนเชนนี้ ก็
เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันกับการแสดงออกซึ่งเพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของมนุษย ดังนั้น รัฐบาลของ
ประเทศเยอรมันก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญวาตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน คูรักที่มีเพศเดียวกัน
ที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันมีเปนจํานวนมาก ความรักของพวกเขาเหลานั้นก็ไมตางอะไรกับความรักของชาย
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และหญิง เปนความรักที่เกิดจากความตองการภายในของจิตใจ เปนความรักและความผูกพันอยาง
แทจริงตามรูปแบบของเพศวิถีของความเปนมนุษยที่แตกตางกันออกไป แตกลุมคนเหลานี้กลับมิไดรับ
การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกรัฐทอดทิ้ง อีกทั้งไมไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายของรัฐ เชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ
ดังนั้น ในเวลาตอมารัฐบาลเยอรมัน ไดมองเห็นคุณคาของความรักที่บริสุทธิ์ของคูรักที่มีเพศ
เดียวกันที่ไดใชชีวิตคูรวมกัน และรัฐก็ยังไดมองเห็นถึงความเทาเทียมกันที่จะตองเกิดขึ้นกับความรัก
ทุกรูปแบบไมวาจะเปนความรักของคูรักที่มีเพศที่ตางกันหรือความรักของคูรักที่มีเพศเดียวกันในสังคม
เยอรมัน ประกอบกับในขณะนั้นประเทศเยอรมันเปนประเทศผูรวมกอตั้งสหภาพยุโรป ซึ่งสหภาพ
ยุโรปไดใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิและความเสมอภาคของปจเจกชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการลง
นามในกรอบความรวมมือเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคมากมาย อาทิ อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ
มนุษยและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ค.ศ.1950 เปนตน รวมไปถึงการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และ
ศาลยุติธรรมยุโรป เพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนในระดับภูมิภาคยุโรป รวมไปถึง
การสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้น ในการไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีในรูปแบบตางๆ อยางเทาเทียมกัน
รัฐบาลเยอรมันจึงไดบัญญัติกฎหมายขึ้นมาฉบับหนึ่งซึ่งเรียกวา “Act on Life Partnership”
กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ ค.ศ.2001 โดยที่ Act on Life Partnership
เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักที่มี
เพศเดียวกันเพื่อใหเกิดสถานะในการใชชีวิตคูที่ชอบดวยกฎหมายเหมือนคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียน
สมรส โดยกฎหมายฉบับนี้ใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกัน ไมวาจะเปนคูรักเพศเดียวกันที่มีลักษณะทาง
กายภาพเปนหญิงกับหญิง หรือที่เรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbien) หรือคูรักเพศเดียวกันที่มีลักษณะทาง
กายภาพเปนชายกับชาย หรือที่เรียกวา เกย (Gay) ที่จะไดใชชีวิตอยูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย
เหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ กฎหมายดังกลาวไดใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันที่ใช
ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ที่จะมีสิทธิประโยชนในทางกฎหมายเหมือนคูรักตางเพศที่ไดจด
ทะเบียนสมรส อาทิ สิทธิในการรับมรดกเมื่อคูรักของตนอีกฝายหนึ่งถึงแกความตาย สิทธิในเรื่อง
ทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันในระหวางที่ใชชีวิตอยูรวมกัน หรือสิทธิในเรื่องอุปการะเลี้ยงดูตางๆ ใน
ระหวางที่ใชชีวิตอยูรวมกัน เปนตน 571ซึ่งเงื่อนไขและหลักเกณฑการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้
นั้น ผูวิจัยจะไดกลาวโดยละเอียดดังตอไปนี้
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4.3.2.1 เงื่อนไขโดยชอบดวยกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกัน
1) ตองเปนบุคคลเพศเดียวกัน
ตาม Act onLife Partnership บุคคลที่สามารถจดทะเบียนเพื่อไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้ไดตองเปนบุคคลสอง
คนที่ มีเ พศเดี ยวกัน อั นเปน ไปตามมาตรา 1 (1) ของ Act on Life Partnership 572 ที่บัญญัติวา
“บุคคลเพศเดียวกันสองคน ที่ตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน” ดังนั้นหลักการสําคัญของการจดทะเบียนใน
การใชชีวิตอยูรวมกัน บุคคลนั้นตองมีเพศสรีระเดียวกัน ดวยเหตุนี้ ในระหวางบุคคลที่มีเพศที่ตางกัน
จึงมิอาจจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ตามกฎหมายฉบับนี้ได
เพราะคูรักตางเพศจะตองจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพง (Civil Code) ของเยอรมัน
ดังนั้ น จึงสรุปเงื่อนไขแรกและเปน เงื่อนไขสําคัญของการไดรับสิทธิตาม
กฎหมายฉบับนี้ ไดวา กฎหมายบัญญัติใหบุคคลที่มีเพศสรี ระเดียวกันจดทะเบียนในการใชชีวิตอยู
รวมกันไดนั้น ก็จะเปนกรณีของคูรักที่มีเพศเดียวกัน โดยมีลักษณะทางกายภาพที่เปนชายกับชาย หรือ
ที่เรียกวา เกย (Gay) หรือกรณีของคูรักที่มีเพศเดียวกัน โดยมีลักษณะทางกายภาพที่เปนหญิงกับหญิง
หรือที่เรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbian) โดยที่กฎหมายระบุเพียงวาบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันสองคนที่
ตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน มิไดระบุจํากัดประเภทไว ดังนั้นบุคคลที่มีเพศเดียวกันที่ไดรับความคุมครอง
ตามบทบัญญัตินี้ จึงหมายถึง กรณีของคูรักที่มีเพศเดียวกันที่มีลักษณะทางกายภาพที่เปนหญิงกับหญิง
หรือที่เรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbian) หรือคูรักที่มีเพศเดียวกันที่มีลักษณะทางกายภาพที่เปนชายกับ
ชายหรือที่เรียกวา เกย (Gay) เทานั้น
2) ไม มี คูส มรสหรื อจดทะเบี ย นในการใช ชี วิ ตอยู รว มกั น อยู กอ น (Life
Partnership)
การจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ไมชอบดวยกฎหมาย ถาบุคคลที่
จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันนั้น ไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน
กับบุคคลอื่นอยูกอนแลว มาตรา 1(2) 1573 ของ Acton on Life Partnerships หลักเกณฑดังกลาวก็
คือ หามจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันซอนนั่นเอง

572

Section 1(1) Two Person of the same sex conclude a Life Partnership by
making, while they are both present,
573
Section 1(2) A Life Partnership cannot be validly concluded
1. with a person who is juvenile of married or who already has a Life
Partnership with another person;
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ผลของการจดทะเบียนในการใชชีวิตรวมกันซอน การจดทะเบียนนั้นเปน
การทะเบียนที่ไมชอบดวยกฎหมาย
3) อายุของผูที่จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน
กฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขอายุในการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันไว
ตามมาตรา 1(2) 1 ของ Act on Life Partnership บัญญัติหลักวา การใชชีวิตอยูรวมกันจะไมชอบ
ดวยกฎหมาย ถาใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) กับบุคคลซึ่งเปนผูเยาว หรือเยาวชน ตาม
ประมวลแพงของเยอรมัน (Civil Code) ไดวางหลักวา ผูเยาวตามกฎหมายของเยอรมัน หมายถึง
บุคคลที่มีอายุไมเกิน 18 ป ดังนั้นคูรักที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนในการอยูรวมกันไดจะตอง
เปนผูใหญ คือ บุคคลที่มีอายุเกินกวา 18 ป แลว
การที่ กฎหมายวางหลั ก มิ ใ ห ผู เ ยาว ทํา การจดทะเบี ย นในการใชชี วิ ต อยู
รวมกันนั้น เนื่องจากกฎหมายประสงคใหบุคคลที่มีวุฒิภาวะที่ดีพอในการตัดสินใจที่จ ะใชชีวิตอยู
รวมกัน ไมตองการคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายเปนผูเยาวจดทะเบียนในการ
ใชชีวิตอยูรวมกัน เพราะกฎหมายเห็นวา ผูเยาวอาจตัดสินใจตามกระแสของสังคมตามเพื่อน หรือ
ตัดสินใจดวยอารมณชั่ววูบ
หลักในเรื่องอายุในการจดทะเบียนของคูรักที่มีเพศเดียวกัน เปนเงื่อนไขใน
การจดทะเบียน โดยกฎหมายระบุไวชัดเจนวา คูรักที่มีเพศเดียวกันที่จะจดทะเบียนตามบทบัญญัตินั้น
ตองไมเปนผูเยาว และถาคูรักที่มีเพศเดียวกันคูใดฝาฝนบทบัญญัตินี้ ผลตามกฎหมายจะถือวาการจด
ทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันนั้นไมชอบดวยกฎหมาย
4) หามมิใหมีการจดทะเบียนกับผูที่มีความสัมพันธใกลชิด
แมกฎหมายจะใหสิทธิแกครู ักที่มีเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนในการใช
ชีวิตอยูรวมกันไดก็ตาม แตกฎหมายก็ไดกําหนดเงื่อนไขในการจดทะเบียนเอาไวดวย โดยเงื่อนไขในขอ
นี้คือ คูรักที่มีเพศเดียวกันจะทําการจดทะเบียน (Life Partnership) ระหวางบุคคลที่เปนญาติโดยตรง
หรือระหวางพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมเฉพาะบิดา หรือมารดามิได ซึ่งหลักการที่ผูวิจัยไดกลาวมา
นี้เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 1(2), 2, 3 574 ของ Act on Life Partnership จาก
หลักดังกลาว กฎหมายวางเงื่อนไขโดยหามมิใหคูรักที่มีเพศเดียวกันทําการจดทะเบียนกับบุคคลที่มี
ความสัมพันธ ใกลชิด เพราะกฎหมายเกรงวาจะเกิดปญหาความสัมพันธในครอบครัวที่ตามมา โดย
กฎหมายมิ ป ระสงค ให เ กิ ด ความสั มพั น ธขึ้ น ระหว างญาติ หรือ บุ คคลในครอบครัว อั น เป น การไม
เหมาะสม เชน พี่ชายจดทะเบียนกับนองชาย เปนตน
574

Section 1(2) A Life Partnership can not be validly concluded 2 between
persons who are related in direct line; 3 between full or half siblings;
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หากขอเท็จจริงปรากฎวาคูรักที่มีเพศเดียวกันคูใดทําการฝาฝนในเงื่อนไขขอ
นี้ ผลตามกฎหมายของการฝ า ฝ น เงื่ อ นไขโดยการจดทะเบี ย นในการใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น (Life
Partnership) กับบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิด กฎหมายวางหลักไววาการจดทะเบียนหรือการใช
ชีวิตอยูรวมกันนั้นไมชอบดวยกฎหมาย
5) จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันกอใหเกิดภาระหนาที่ระหวางกัน
หลักดังกลาวเปนไปตามมาตรา 1(2) 4 575 การใชชีวิตอยูรวมกันไมชอบดวย
กฎหมาย ถาคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันในขณะที่ตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไมตองการ
กอใหเกิดภาระหนาที่ระหวางกัน ซึ่งก็คือกฎหมายกําหนดใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนใน
การใชชีวิตอยูรวมกันได เหตุนี้ในระหวางกันจะตองมีภาระหนาที่ตามกฎหมาย กฎหมายจึงวางเงื่อนไข
ในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไววา คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
ตองยอมรับที่จะมีภาระหนาที่หรือหนี้ในระหวางกัน
ถาคูรักที่มีเพศเดียวกัน ที่ใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไมตองการผูกพันในการมี
ภาระหนาที่ในระหวางกันในขณะตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกันแลว ผลตามกฎหมายถือวาการใชชีวิต อยู
รวมกัน (Life Partnership) นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย
4.3.2.2 วิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership)
บทบัญญัติการใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ใหสิทธิบุคคลที่มีเพศ
สรี ร ะเดี ย วกั น ที่ ตองการใช ชี วิ ตอยู รว มกัน ไดรับการรับ รองตามกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายยัง
กําหนดวิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันคูรักที่มีเพศเดียวกัน โดยบุคคลสองคนที่มีเพศสรีระ
เดี ย วกั น เมื่อตั ดสิ น ใช ชี วิตอยู ร ว มกัน (Life Partnerships) แลว ตองประกาศรว มกัน วาพวกเขา
ตองการใชชีวิตอยูรวมกัน และการประกาศนั้นจะสมบูรณก็ตอเมื่อมีการจดทะเบียนที่ “Competent
Ofﬁce” อันเปนไปตามมาตรา 1(1) ของ Act on Life Partnership576

575

Section 1(2) A Life Partnership cannot be validly concluded
4. if the Life Partners at the moment of conclusion of their Life Partnership do not
want to create the obligations under section 2.
576
Section 1(1) Two Persons of the same sex conclude a Life Partnership by
making, while they are both present, reciprocal declarations that they want to lead a
Partnership for Life (Life Partners). These declarations may not be given under any
condition, whether as to time or otherwise. The declarations become valid if they are
given at the competent office. It is a supplementary condition of validity for the
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ดังนั้นคูรักที่มีเพศเดียวกันที่จะผูกพันตามบทบัญญัตินี้ตองมีการจดทะเบียนซึ่งรัฐจะ
มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน
4.3.2.3 ผลตามกฎหมายภายหลังจากการจดทะเบีย นในการใชชีวิตอยูรว มกัน
(Life Partnership)
เมื่อคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ไดดําเนินการตาม
เงื่อนไขและวิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันแลว การจดทะเบียนนั้นยอมสมบูรณ และมีผล
บังคับตามกฎหมาย กอใหเกิดสิทธิหนาที่ระหวางคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน เสมือนกับคูรักตางเพศพึงมีตอ
กันในการจดทะเบียนสมรส ซึ่งตามบทบัญญัติการใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ได
วางหลักในเรื่องผลตามกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกันดังนี้
1) ความสัมพันธระหวางคูที่ใชชีวิตรวมกัน
(1) หนาที่รับผิดชอบซึ่งกันและกัน
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนในการใชชีวิตรวมกันมีหนาที่ตาม
กฎหมายในระหวางกัน อันเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 2 577 ของ Act on Life Partnership ซึ่ง
บัญญัติวาคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีหนี้ที่ตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน การดูแลกันตองใหดีเทากับความ
ตองการทั่วไปในการดําเนินชีวิตคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันจะตองมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน ดังนั้นจะ
เห็นไดวา คูที่จดทะเบียน ในการใชชีวิตอยูรวมกันยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เสมือนสามี
ภรรยา พึงมีตอกันและมีหนาที่ระหวางกันในการชวยเหลือ และดูแลซึ่งกันและกัน ตามกฎหมาย
(2) ชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ ดังไดกลาวแลววา
มีสิทธิไดรับการรับรองคุมครองตามกฎหมาย รวมทั้งมีสิทธิเสมือนคูรักเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียน
สมรส นอกจากนี้บทบัญญัติ การใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ยังใหสิทธิแกคูรักที่มี
เพศเดียวกันในเรื่องการใชชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันดังนี้
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิที่จะ
เปลี่ยนชื่อสกุล เหมือนกับการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันอันเปนไปตามหลักในมาตรา 3(1) 578 ซึ่ง
conclusion of a Life Partnership that the Life Partners have given a declaration on
their Property Regime section 6(1).
577
Section 2 The Life Partners owe each other support and care as well as a
common design of Life. They are responsible for each other.
578
Section 3(1) The Life Partners can designate a common name (Life
Partnership Name) The Life Partners can choose, by way of declaration, the

321
บั ญญั ติว า คู ที่ใช ชี วิ ตอยู ร ว มกั น สามารถใช ชื่อสกุ ล ของการใช ชีวิตอยู รว มกั น (Life Partnership
Name) เปนชื่อปกติทั่วไป คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันสามารถที่จะเลือกชื่อเดิมของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันคน
ใดคนหนึ่ง สําหรับใชเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) โดยการแจงชื่อ
สกุ ล นี้ ใ ห ก ระทํ า ในขณะตกลงใจใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น การแจ ง ชื่ อ สกุ ล จะเป น ผล หากได ก ระทํ า ที่
Competent Ofﬁce ซึ่งจะเปนผลสมบูรณตามกฎหมายตอไปภายหลังจากการแจง และขึ้นอยูกับการ
รับรองโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ
จากหลักดังกลาว คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ใชชีวิตอยูรวมกันตามกฎหมาย
มีสิทธิเปลี่ยนชื่อสกุล โดยกฎหมายใหสิทธิทั้งสองฝายตัดสินใจเลือกใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งมา
เปนชื่อสกุลของคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน หลักดังกลาวเหมือนการ
เปลี่ยนชื่อสกุลของคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส
นอกจากนี้ ในกรณีคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน ฝายที่ไมไดใชชื่อสกุลของตน
เปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน สามารถเพิ่มชื่อสกุลของตนลงในชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน
หรือเพิ่มชื่อที่ใชในขณะที่แจงชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน โดยอาจจะเพิ่มเขาไปหนาชื่อหรืออาจ
เติมเขาไปในชื่อสกุล ในกรณีที่ชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) มีหลายชื่อ
อยูแลว หลักในการเพิ่มชื่อสกุลดังกลาวขางตนจะไมนํามาใช ในกรณีการเพิ่มชื่อสกุลนี้หากคูที่ใชชีวิต
อยูรวมกันคนใดมีหลายชื่อ หนึ่งในชื่อนั้นอาจนําไปเพิ่มในชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life
Partnership Name) ได การแจงชื่อสกุลนี้ จะมีผลเมื่อไดกระทําที่ Competent Ofﬁce การแจง
ดังกลาวสามารถเพิกถอนได ซึ่งผลถือวาไมมีการแจงมาแตแรก การเพิกถอนนี้จะเปนผลเมื่อกระทําที่
Competent Ofﬁce การแจงและการเพิกถอนนี้ ตองไดรับการรับรองโดยรัฐ อันเปนไปตามมาตรา 3
(2)579 ของ Act on Life Partnership
Birthname of one of the Life Partners as their Life Partnership Name. This declaration
should be made at the Conclusion of the Life Partnership. The declaration becomes
valid if it is made at the competent office. The validity of a later declaration depends
on it being publicly certified.
579
Section 3(2) A Life Partner, whose name does not become Life Partnership
Name, can add, by way of declaration, to the Life Partnership Name his Birthname or
the name which he is using at the time of the declaration either as a prefix or as an
addition. This may not be done if the Life Partnership Name itself contains several
names. If the name of one of the Life Partners contains several name, only one of
these names may be added. The declaration becomes valid if it is made at the
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ดั ง นั้ น ตามบทบั ญ ญั ติ ก ารใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น (Act on Life
Partnership) ใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันที่จะจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิเปลี่ยนชื่อ
สกุลไดโดยกฎหมายไดวางหลักไว สรุปวิธีการไดคือ กฎหมายใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ใชชีวิต
อยูรวมกันมีสิทธิที่จะเลือกใชชื่อสกุลในการที่จะใชชีวิตอยูรวมกัน โดยกฎหมายบัญญัติใหคูรักที่มีเพศ
เดียวกันนั้นเลือกใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันก็ได ตัวอยางเชน
Michael Meyer จะจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกับ Tomas Schmid พวกเขาสามารถเลือกชื่อ
สกุล Meyer หรือ Schmid เปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันได และถาเลือกใชชื่อสกุลของฝายใด
ฝายหนึ่งเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันแลว อีกฝายหนึ่งอาจจะใหเพิ่มชื่อสกุลของตนเขาไปในชื่อ
สกุลที่ใชในการจดทะเบียนในการอยูรวมกันได ตัวอยางเชน Michael Meyer จดทะเบียนในการใช
ชีวิตอยูรวมกันกับ Thomas Schmid ถาเลือกใชชื่อสกุล Schmid ดังนั้นก็จะเปน Michael Schmid
ซึ่งสามารถขอเพิ่มชื่อสกุลของตนเองเขาไปไดเปน Michael Schmid-Meyer
ปญหาที่ตองพิจารณา คือ ในกรณีที่คูรักที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนใน
การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดความสัมพันธ สิทธิในการใชชื่อสกุลจะเปนเชนไร ยังมีสิทธิในการใชชื่อ
สกุลในการใชชีวิต อยูรวมกันหรือไม มาตรา 3(3)580 ของ Act onLife Partnership บัญญัติวา คูที่ใช
ชีวิตอยูรวมกัน ยังคงสามารถใชชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) อยู
แมวาการใชชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลงแลว หรือจะกลับไปใชชื่อสกุลเดิมกอนที่จะใชชื่อสกุลในการใช
ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) หรืออาจจะเพิ่มชื่อสกุลของตนเขาไปในชื่อสกุลของการใช
ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) ทั้งการเพิ่มเขาไปขางหนา หรือเพิ่มเขาไปในชื่อสกุล
ดังนั้น เมื่อคูรักที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดความสัมพันธแลว มีสิทธิใช
ชื่อสกุลในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน หรือกลับไปใชชื่อสกุลของตนเองก็ได เปนสิทธิที่จะเลือก
จากหลักดังกลาวขางตน ผลตามกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกันนั้น ผูที่จดทะเบียนมีสิทธิโดยชอบ
competent office. The declaration can be retracted; in this case, no new declaration
according to Section 3(2) (1) may be made. The retraction becomes valid if it is made
at the competent office. The declaration and the retraction have to be publicly
certified.
580
Section 3(3) A Life Partnership retains his Life Partnership Name even after
the Termination of the Life Partnership. He can, by way of declaration, take up again
his Birthname or the Name which he used until the designation of Life Partnership
Name, or he may add his Birthname to his Life Partnership Name, either as a prefix
or as an addition. Section 3(2) is to be applied accordingly.
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ดวยกฎหมายในการเปลี่ยนชื่อสกุล โดยใชชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน นอกจากนี้ กฎหมายยัง
บัญญัติใหสิทธิในการใชชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน แมวาการจดทะเบียนนั้นจะสิ้นสุดลงแลว
(3) หนาที่ดูแลซึ่งกันและกัน
การจดทะเบียนของคูรักที่มีเพศเดียวกันตามบทบัญญัตินี้ กอใหเกิด
สิทธิหนาที่ขึ้นคือใน ระหวางพวกรักรวมเพศที่จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน มีหนาที่ดูแลซึ่งกัน
และกัน อันเปนไปตามมาตรา 4 581 ของ Acton Life Partnership ซึ่งบัญญัติวา คูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
มีหนาที่ตองดูแลซึ่งกันและกัน เพียงเทาที่ตนเคยดูแลเรื่องสวนตัวของตนเองเทานั้น ดังนั้น ตามหลัก
ดังกลาวกฎหมายกําหนดหนาที่ของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันใหมีหนาที่ตามกฎหมายตองดูแลซึ่งกันและกัน
(4) หนาที่ในการอุปการะเลี้ยงดูกัน
คู ที่ ใ ช ชี วิ ต อยู ร วมกั น มีห น า ที่ ต อ งอุ ป การะเลี้ย งดู ซึ่ ง กั น และกั น อั น
582
เปนไปตามมาตรา 5 ของ Act on Life Partnership และใหนําประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน
มาตรา 1360 a และ 1360 b มาปรับใช ซึ่งก็คือคูรักที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนมีหนาที่อุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยจํานวนเงินคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นขึ้นอยูกับรายไดซึ่งแตละฝายหาได
(5) หนาที่แจงบัญชีทรัพยสิน
เมื่อคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ยอม
เกิดความสัมพันธในเรื่อง ทรัพยสินในระหวางกัน ปญหาคือ ทรัพยสินตางๆ ควรเปนของใคร ฝายใดมี
อํา นาจในทรั พ ย สิ น และระบบทรั พย สิ น ควรจะเป น อย า งไร มาตรา 6(1) 583 ของ Act on Life
Partnership บัญญัติวา คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันจะตองแจงบัญชีทรัพยสินกอนที่จะมาใชชีวิตอยูรวมกัน
โดยคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันทั้งคูจะตองแจงทรัพยสินทั้งตามระบบ Regime of Aquests หรือตามสัญญา
ใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น ซึ่ ง ก็ คื อ กฎหมายวางหลั กให ผู ที่จ ดทะเบี ย นในการใชชี วิ ต อยู ร ว มกั น ต องแจ ง
ทรัพยสินของตนกอนมาใชชีวิตอยูรวมกัน ตามปกติแลวกฎหมายใหสิทธิผูที่จดทะเบียนเลือกจะผูกพัน

581

Section 4 In the accomplishment of the duties which arise from the Life
Partnership, the Life Partners owe each other only such a degree of care which they
habitually use in their own affairs.
582
Section 5 The Life Partners are under a mutual obligation of maintenance.
583
Section 6(1) The Life Partners have to make a declaration on their Property
Regime before concluding a Life Partnership. They have to declare either that they
have chosen a Regime of A quests, or that they have concluded a Life Partnership
Contract (Section 7)
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ตามระบบทรัพย สิน Regime of Aquests หรือทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน อยางไรก็ตามไมวา
คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันจะเลือกระบบใด จะตองมีการแจงบัญชีทรัพยสินกอน
ในระบบทรัพยสิน Regime of Aquests ทรัพยสินของคูรักที่ใชชีวิตอยู
ร ว มกั น ทั้ งที่ มีอยู กอนและได มาระหวางอยูรว มกัน จะไมตกเปน สิน สมรส แตล ะคนมีสิทธิจัดการ
ทรัพยสินของตน และเมื่อระบบทรัพยสินดังกลาวสิ้นสุดลงสวนที่ทั้งคูไดมาเพิ่มเติมจะถูกกําหนดให
เปนของฝายนั้น อันเปนไปตามมาตรา 6(2) 584 ของ Act on Life Partnership ระบบ Regime of
Aquests คือ บท บัญญัติทั่วไปของเรื่องสินสมรสในกฎหมายครอบครัวเยอรมัน โดยทรัพยสินซึ่งคูรัก
ที่ไดใชชีวิตอยูรวมกันทั้งสองคนหามาไดรวมกันในขณะที่สมรสกัน หรือใชชีวิตอยูรวมกันควรเปนของ
ทั้งสองคน เทาๆ กันในระหวางคูสมรส หรือคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน และจะไมมีการแบงจนกวาการใช
ชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดดวยเหตุคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูตายหรือหยา ในกรณีของการสิ้นสุดดวยการตาย
ฝาย ที่มีชีวิตอยูจะไดรับ 1 ใน 4 ของทรัพยมรดกตามที่เปนจริงของ Aquests regime โดยจะไมไดรับ
สวนอื่นอีก ในกรณีที่การสิ้นสุดดวยการหยา จะตองแบงทรัพยสินเทาๆ กัน
(6) สัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน
กฎหมายวางหลักคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิทําสัญญาในการใชชีวิต
อยู รว มกัน ได ต ามที่ กล าวมาแล วว า คูที่ใชชีวิตอยูรว มกัน ตามกฎหมายยอมมีความผูกพันในเรื่อง
ทรัพยสินระหวางกัน กฎหมายกําหนดใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันตองแจงทรัพยสินของตน โดยมีสิทธิ
เลือกใชระบบ Regime of Aquests หรือทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership
Contract) หลักสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกันมีดังนี้
มาตรา 7(1) 585 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักไววา คูรัก
ที่ใชชีวิตอยูรวมกันอาจวางระเบียบดานการเงินโดยการทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน สัญญานี้

584

Section 6(2) Within the Property Regime of A quests, assets which belong
to the Life Partners at the beginning of the Life Partnership or which are gained by
them during the Life Partnership do not become community property. Each of the
Life Partners administers his own assets himself. At the Termination of this Property
Regime, the balance of the surplus which the Life Partners have acquired within that
Regime will be established. The Section 1371 to 1390 of the Civil Code is to be
applied accordingly.
585
Section 7(1) The Life Partners may regulate their financial dealings by way
of contract (Life Partnership Contract). This contract must be concluded in the
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จะตองกระทําตอหนาทั้งคู และจะตองบันทึกเปนหนังสือโดย Notary อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในการ
ใชชีวิตอยูรวมกัน จะไมนํามาใชถาคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันกอนตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกันเลือกใชระบบ
Regime of Aquests มาตรา 7(2) 586 หลักดังกลาวเห็นไดวาคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันตามบทบัญญัตินี้
มีผลตามกฎหมายจะตองผูกพันกันในเรื่องทรัพยสิน ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหกําหนดความ
สัมพันธในเรื่องทรัพยสินของคูตน โดยอาจผูกพันตามระบบ Regime of
Aquests หรือจะเลือกทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกันก็ได สัญญานี้เปนการวางระเบียบทางดาน
การเงินในการใชชีวิตอยูรวมกัน โดยกระทําตามสัญญา (สัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน)
2) ผลทางดานการเงินและอื่นๆ
นอกจากกฎหมายจะใหสิทธิคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันทําสัญญาในการใชชีวิตอยู
รวมกันแลว กฎหมายยังบัญญัติผลทางการเงินในเรื่องอื่นๆ เพื่อประโยชนของเจาหนี้ คือ
ตามบทบัญญัติมาตรา 8(1)587 ของ Act on Life Partnership วางหลักวา
เพื่ อ ประโยชน ข องเจ า หนี้ ข องคู รั ก ที่ ใ ช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น คนใดคนหนึ่ ง ให สั น นิ ษ ฐานไว ก อ นว า
สังหาริมทรัพยในการครอบครองของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคูเปนของผูที่เปนลูกหนี้
บทบัญญัติ ดังกลาวเปนขอสันนิษฐานเพื่อประโยชนของเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ ดังนั้น
ในเรื่องทรัพยสินถาเปนสังหาริมทรัพย ไมวาฝายใดจะครอบครองจะเขาขอสันนิษฐานตามกฎหมายวา
เปนของลูกหนี้ อันทําใหเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้จากสังหาริมทรัพยนั้น
นอกจากนี้ ในเรื่องเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ ในระหวางคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
กฎหมายใหนําหลักในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาตรา 1357 และ มาตรา 1365-1370 มาใชซึ่ง
ก็ คือ คูสมรสมีอํานาจในฐานะตัวแทนของอีกฝายในกิจการที่จําเปน และกฎหมายกําหนดขอจํากัด
ทางอํานาจของดูสมรสที่จะจําหนายทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมของอีกฝาย
ดังนั้น ในระหวางคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน แมกฎหมายจะใหสิทธิในเรื่องทรัพยสิน แตกฎหมายก็ใหนํา
presence of both Life Partners and has to be put in writing by a Notary. The sections
1409 and 1411 of the Civil Code are to be applied accordingly.
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Section 7(2) Section 7(1)(2) shall not apply if the Life Partners have agreed
in the form mention in Section 6(1) to adopt the Regime of a quests before
concluding the Life Partnership.
Section 8(1) It is presumed for the benefit of the creditors of one of the Life
Partners that the movable object which are in the possession of one or both the Life
Partners belong to the debtor. Furthermore, the sections 1362 (1) (2) and 1362 (1) (3)
as well as 1362 (2) of the Civil Code are to be applied accordingly.
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หลักในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาใช เปนการใหสิทธิคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่ง มีอํานาจ
เปนตัวแทนในกิจการของอีกฝายหนึ่ง และขอจํากัดของคูรักที่ใชชีวิติอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งในการ
จัดการทรัพยสิน
(1) อํานาจในฐานะผูใชอํานาจปกครอง
กฎหมายใหสิทธิคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันในฐานะผูมีอํานาจปกครอง ใน
กรณีนี้เปนเรื่องที่ฝายหนึ่งมีเด็กอยูในอํานาจปกครองของตน เมื่อมีการใชชีวิตอยูรวมกันกับอีกฝาย
หนึ่งกฎหมายได ใหอํานาจปกครองเด็กแกอีกฝายหนึ่งดวย เพื่อคุมครองเด็กที่อยูในอํานาจปกครอง
ของอีกฝายหนึ่ง
ตามมาตรา 9 588 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักวา ถา
คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันเพียงคนเดียวมีเด็กอยูในอํานาจปกครองขณะที่ใชชีวิตอยูรวมกัน คูรักที่ใชชีวิต
อยูรวมกันอีกฝายหนึ่งยอมมีสิทธิรวมตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก นอกจากนี้ในกรณีที่
หากมีภยันตรายซึ่งหนา คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิกระทําการตามกฎหมายที่จําเปนเพื่อสวัสดิภาพ
ของเด็ก และจะตองรายงานใหบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีอํานาจปกครองทราบทันที กฎหมายยัง
บัญญัติ จํากัดอํานาจของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งดวยโดยใหศาลครอบครัวมีอํานาจจํากัดหรือ
ตัด รอนสิทธิตามมาตรา 9(1) ซึ่งก็คือ สิทธิในการรวมกันตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของเด็ก ถาเปนสิ่ง
ที่จําเปนตอสวัสดิภาพของเด็ก และคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งจะไมมีอํานาจปกครองเด็กรวมกับ
อีกฝายหนึ่งถาคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันนั้นไดแยกกันอยู
จากหลักกฎหมายดังกลาวสรุปไดวา ถาคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันซึ่งเปนบิดา
หรือมารดามีอํานาจปกครองเด็กแตผูเดียวนั้น ถาทําการใชชีวิตอยูรวมกันกับอีกฝายหนึ่ง กฎหมายให
สิทธิอีกฝายหนึ่งมีอํานาจปกครองเด็กไดตามกฎหมาย โดยมีอํานาจปกครองเด็กรวมกับคูที่ใชชีวิตอยู
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Section 9(1) If a parent who has sole parental responsibility leads a Life
Partnership, the other Life Partner has together with that Parent, the right of co
decision in matters of the daily life of the child, Section 1629 (2) (1) of the Civil Code
is to be applied accordingly.
(2) In the case of clear and present danger, the Life Partner is entitled to
make all legal acts necessary for the wellbeing of the Child; the parent who has
parental responsibility is to be informed immediately.
(3) The Family Court can limit or exclude the rights under Section 9(1), if this
is necessary for the wellbeing of the Child. (2) There are no rights under Section 9(1)
if the Life Partners live separately for a not only transient time.
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รวม กันซึ่งเปนบิดาหรือมารดา หรือในกรณีที่มีอันตรายเกิดขึ้นกับเด็ก คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝาย
หนึ่งก็มีอํานาจจัดการเพื่อสวัสดิภาพของเด็ก แตอยางไรก็ตามกฎหมายมุงคุมครองเด็กโดยใหศาลมี
อํานาจตัดอํานาจของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันได นอกจากนี้ตาม Act on Life Partnership ยังใหนํา
ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน มาตรา 1629(2) (1) เรื่องการจํากัดอํานาจปกครองมาใชบังคับ
ดวย
(2) สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก
กฎหมายใหสิทธิของคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันในการรับมรดกของอีกฝาย
หนึ่ง โดยหลักเกณฑเปนไปตามมาตรา 10(1) 589 ของ Act on Life Partnership ซึ่งบัญญัติวา คูที่ใช
ชีวิตอยูรวมกันที่ยังมีชีวิตอยูของผูตายเปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิ 1 ใน 4 ของทรัพยมรดก ถัดจาก
ทายาทในลําดับที่ 1 และมีสิทธิกึ่งหนึ่งของทรัพยมรดกจากทายาทลําดับที่ 2 และญาติในลําดับ ปู ยา
ตา ยาย ในส ว นที่ เ กิ น จากนี้ คูที่ใช ชีวิตอยูรว มกัน มีสิทธิรับ มรดกในสว นเพิ่ม (Advance) ซึ่งก็คื อ
ทรัพยสินที่เปนบานซึ่งเปนของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน และของอันถูกแลกเปลี่ยนที่ถูกสันนิษฐานเด็ดขาด
ทางกฎหมายวาเปนของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ถาเปนกรณีรับมรดกถัดจากทายาท
ลําดับที่ 1 สวนของทรัพยมรดกที่จะไดเพิ่มนั้น (Advance) คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่มีชีวิตอยู จะมีสิทธิ
ไดรับเพียงเทาที่คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันนั้นตองการใชสอยตามสมควรสําหรับบานเรือนเทานั้น
ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมั น มาตรา 1924 ได บัญ ญัติลําดั บ
ทายาทไว โดยญาติลําดับที่ 1 ของผูตาย คือ บุตรของผูตาย ญาติลําดับที่ 2 คือ บิดา มารดา และบุตร
ของบิดามารดา (พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมเฉพาะบิดาหรือมารดา) ซึ่งลําดับทายาทในการรับ
มรดกของคู ที่ใช คูชี วิ ตอยู ร ว มกั น (Life Partnership) เหมือ นกั น กับ ลํา ดับ ทายาทตามประมวล
กฎหมายแพงเยอรมัน หลักเกณฑการรับมรดกของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันเปนไปตามที่กลาวแลวขางตน
และถาเปนกรณีที่ผูตายไมมีญาติลําดับที่ 1 บุตรของผูตาย หรือลําดับที่ 2 บิดามารดา บุตรของบิดา
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Section 10(1) The surviving Life Partner of a Deceased is legal heir to a
quarter of the estate next to relatives of the first order and to half of the estates
next to relatives of the second order and next to grandparents. In excess of this, he
inherits as an “advance” the household assets which belong to the household of
the Life Partners and the presents which were exchanged at the conclusion of the
Life Partnership. If the Life Partner is legal heir next to relatives of the first order, he
shall inherit this "advance" only if he needs them for a proper household. The rules
on special bequests shall be applicable.
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มารดา และไมมี ปู ยา ตา ยาย ที่ยังมีชีวิตอยู คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันจะรับทรัพยมรดก ไปทั้งหมดเปนไป
ตามมาตรา 10(2)590 ของ Act on Life Partnership
นอกจากกฎหมายใหสิ ท ธิคู ที่ใ ชชี วิ ตอยูร ว มกั น ในการรั บ มรดกแล ว
กฎหมายยังกําหนดหลักเกณฑตัดมิใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันรับมรดก โดยตามมาตรา 10(3) 591 ของ
Act on Life Partnership ไดบัญญัติ ใหตัดสิทธิในการรับมรดกของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันหากใน
ขณะที่เจามรดกถึงแกความตายเกิดกรณีดังนี้
(2.1) เหตุการณสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกันตามมาตรา 15(2)
หรือ (1) ไดเกิดขึ้นและผูตายยื่นคํารอง หรือตกลงใจใหสิ้นสุดลง เหตุเชนวานี้ คือคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
รองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง โดยอาจเปนกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายแจงตอกันวา
ไมตองการอยูรวมกัน หรือดวยเหตุที่วาหากอยูรวมกันจะทุกขทรมานโดยไมมีเหตุผล เมื่อเหตุนั้น
เกิดขึ้นและผูตายไดยื่นคํารองหรือยินยอมใหสิ้นสุดลง คูที่มีชีวิตอยูจะถูกตัดมิใหรับมรดก
(2.2) ผูตายไดรองขอตามมาตรา 15(2) (3) คือ ผูตายมีการรอง
ขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง และการรองขอนั้นไดทําเปนลายลักษณอักษร คูที่ใชชีวิตอยู
รวมกันที่มีชีวิตอยูจะถูกตัดมิใหรับมรดก
ดังนั้น การรับมรดกของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน ฝายที่ยังมีชีวิตอยูอาจถูก
ตัดมิใหรับมรดกไดถาเจามรดกไดทําการรองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง หรือตกลงยินยอมให
การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง จะเห็นไดวาแมศาลยังมิไดสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง เพียงแต
ผูตายมีความประสงคโดยยินยอม หรือทําการรองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงเทานั้นก็เปน
เหตุใหสิทธิในการรับมรดกของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่มีชีวิตอยูถูกตัด นอกจากนี้คูที่ใชชีวิตอยูรวม กัน
แมถูกตัดมิใหรับมรดกในกรณีดังกลาว แตคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดู โดย
ใหนํามาตรา 16 มาใช
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Section 10(2) If no relatives of the first or second order and no
grandparents survive, the Life Partner shall inherit the whole estate.
591
Section 10(3) The succession right of the Life Partner are exclude, if at the
time of the death of the person who leaves the inheritance (1) the ground for
Termination of the Life Partnership according to Section 15 (2) (1) or (2) were
fulfilled and the Deceased had applied for or consented to Termination;
(2) the Deceased had made an application according to Section 15 (2) (3) and that
application was materially well founded;
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คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันนอกจากมีสิทธิที่จะรับมรดกระหวางกันในฐานะ
ทายาทโดยธรรมแลว คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิทําพินัยกรรม โดยหลักเกณฑนั้นกฎหมายใหนํา
หลักในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาใช หลักดังกลาวเหมือนการทําพินัยกรรมในระหวางคูสมรส
ระหวางชายกับหญิง และหากผูตายทําพินัยกรรมโดยตัดคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันมิใหรับมรดกผูที่ถูกตัด
อาจรองขอใหตนไดรับกึ่งหนึ่งของสวนแบงที่ตนควรไดรับ นอกจากนี้คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิ
ในการสละมรดกโดยนําหลักเกณฑการสละมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาใช (Civil
Code) อันเปนไปตามมาตรา 10(7)592 ของ Act on Life Partnership
(3) ความสัมพันธทางครอบครัว
ตามปกติการสมรสในระหวางชายกับหญิง ยอมเกิดความสัมพันธขึ้นใน
ระหวางครอบครัวของทั้งสองฝาย และเมื่อกฎหมายของเยอรมันไดใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกันใน
การใชชีวิตอยูรวมกัน ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย ความสัมพันธในระหวางครอบครัว
ในระหวางคูรักที่มีเพศเดียวกันก็ควรไดรับรองเชนกัน
มาตรา 11 593 ของ Act on Life Partnership คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
ให ถือว า เปน สมาชิ กของครอบครัว ของคูรักที่ใชชีวิตอยูรว มกัน ของกัน และกัน ตราบเทาที่ยังไมมี
บทบัญญัติตามกฎหมายใหเปนอยางอื่น และใหถือวาญาติของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งเปนญาติ
ของอีกฝายหนึ่งดวยทั้งในแงของสายความสัมพันธและลําดับชั้นญาติ ความสัมพันธนี้ยังดําเนินตอไป
แม ภายหลังการใช ชี วิตอยูร วมกัน จะสิ้นสุดลง จากหลักดังกลาว กฎหมายใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกันโดยใหคูที่ใชชีวิตอยู รวมกันมีความสัมพันธทางครอบครัวโดยใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่ง
เปนญาติหรือเปนสมาชิกครอบครัวของอีกฝายหนึ่งแมวาการใชชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลง
4.3.2.4 การแยกกันอยูของคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) มีสิทธิแยกกัน อยูตามกฎหมาย แต
กฎหมายกําหนดหนาที่ของคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่แยกกันอยูในระหวางกัน เชน กฎหมายใหสิทธิ
592

Section 10(7) The Provision of the Civil Code on the Renunciation of the
Inheritance are To Be Applied Accordingly.
593
Section 11(1) A Life Partner shall be deemed to be member of the family
of his partner, as long as no other statutory disposition is made. (2) The relatives of
one the Life Partners are deemed to be related by Partnership with the other Life
Partner. The line and degree of relationship shall be determined according to the
line and degree of the mediating relationship. This relationship shall continue even
after the Life Partnership which founded it has been terminated.
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คูร ักที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่แยกกันอยูมีสิทธิไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูในระหวางกันอยู สิทธิในทรัพยสินใน
ระหวางแยกกันอยู แยกพิจารณาดังนี้
1) การอุปการะเลี้ยงดูระหวางแยกกันอยู
คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันเมื่อแยกกันอยูตามกฎหมาย มีหนาที่ตองอุปการะเลี้ยง
ดูระหวางกัน อันเปนไปตาม มาตรา 12(1) 594 ของ Act on Life Partnership ซึ่งบัญญัติวา หากคูรัก
ที่ใชชีวิตอยูรวมกันแยกกันอยูฝายหนึ่งอาจขอใหอีกฝายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งตองเหมาะสมกับการ
ดําเนินชีวิต การเงิน การงาน เหมือนขณะที่ใชชีวิตอยูรวมกัน ถาฝายหนึ่งไมมีงานทําอาจขอใหหางาน
ทํา ทั้งนี้ตองพิจารณาฐานะทางการเงินของอีกฝายดวย การรองขอในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูอาจถูก
ปฏิเสธหรือลดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดู หรือใหในระยะเวลาที่จํากัดโดยคํานึงถึงความเปนธรรมของ
ฝายที่ตองรับภาระ อันเปนไปตามมาตรา 12(2) 595 ของ Act on Life Partnership
2) การแบงทรัพยสินที่ใชรวมกัน
กรณีที่คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันแยกกันอยูตามกฎหมายแลว อาจเกิดปญหา
ในเรื่องทรัพยสินระหวางกัน ดังนั้น กฎหมายจึงวางหลักวา คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่ไดแยกกันอยูแตละ
ฝายมีสิทธิรองขอใหอีกฝายสงคืนทรัพยสินของตน แตฝายที่เปนเจาของตองใหทรัพยสินของตน แกอีก
ฝายใชหากสิ่งนั้นมีความจําเปนตออีกฝายหนึ่ง และจะเปนการยุติธรรมหากพิจารณาตามพฤติการณ
ส ว นทรั พย สิ น ซึ่ งเป น ของทั้ งสองคนจะถู กแบงเท าๆ กัน ศาลสามารถสั่งใหมี การจายค าชดเชยที่
เหมาะสมสําหรับการใชทรัพยนั้น สวนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นยังไมเปลี่ยนแปลง เวนแต คูที่ใชชีวิตอยู
รวมกันจะใหเปนอยางอื่น อันเปนไปตาม มาตรา 13596 ของ Act on Life Partnership
143

594

Section 12(1) If the Life Partners are living separately, a Life Partner may
demand of the other such maintenance which is proper according to the way of life,
and the financial and professional situation during the Life Partnership. If one of Life
Partners does not work, he may be asked to earn his living by paid work; this is not
so if this cannot be expected of him with regard to his personal situation (which
includes the length of the Life Partnership) and to the financial situation of the Life
Partnerships.
595
Section 12(2) The demand of maintenance is to be refused, lowered or
restricted in time insofar as it would be inequitable towards the debtor of that
obligation.
596
Section 13(1) If the Life Partners are living separately, each of them can
demand of the other that those household assets which belong to him be given
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3) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบานในการแยกกันอยู
ถา คู รั ก ที่ ใ ชชี วิ ต อยู ร ว มกั น แยกกั น อยู ห รื อฝ า ยหนึ่ ง ฝ ายใดตอ งการที่ จ ะ
แยกกันอยู คูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดอาจเรียกรองใหอีกฝายยกบานหรือสวนใดสวนหนึ่งของบานให
ตน เพื่อที่จะใชสอยเพียงลําพัง ถาเปนการจําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงความยุงยาก อาจตองใชคําวินิจฉัยของ
ศาล และต อ งจ า ยค า ตอบแทนพิ เ ศษตามความเป น จริ ง ใหแ ก คูที่ ใ ชชี วิ ตอยู ร ว มกั น ผู เ ปน เจา ของ
ทรัพยสิน ทั้งเปนเจาของคนเดียวหรือเปนเจาของรวมกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ถาคูที่ใชชีวิตอยู
รวมกัน ไดใหอีกฝายไดใชบานทั้งหมดหรือบางสวนแตผูเดียว อาจรองขอใหมีการจายคาชดเชยที่
เหมาะสม สําหรับการใชทรัพยนั้นเพื่อความยุติธรรม อันเปนไปตามมาตรา 14 597 ของ Act on Life
Partnership
จากหลักดังกลาวบานที่ใชในขณะที่อยูรวมกัน เมื่อมีการแยกกันอยูคูที่ใช
ชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งอาจเรียกรองบานนั้นทั้งหมดหรือบางสวนเปนของตนเพื่อใชสอย กรณีนี้แม
ฝายที่เรียกรองจะมิไดเปนเจาของบานดังกลาวก็มีสิทธิเรียกรองได แตคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันที่เปน
เจาของบานที่แทจริงมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษในทรัพยสินนั้น
4.3.2.5 การสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกัน
กฎหมายใหสิทธิในการจดทะเบียนเพื่อผูกพันกันตามกฎหมาย มีสิทธิหนาที่ระหวาง
กันแตการอยูรวมกันตามกฎหมายอาจสิ้นสุดลงตามหลักเกณฑดังนี้

back. However, he must leave them with the other Life Partner if that Partner needs
these assets in order to run a separate household and if this is equitable with
regards to the circumstances (2) Household assets which belong to both Life
Partners are to be distributed equitably. The Court can order an adequate
compensation for the use of such assets.
597
Section 14(1) If the Life Partners are living separately, or if one of them
wants to live separately, one of the Life Partners may demand that the other give
him the common home, or part of it, for sole use, if such a decision is necessary in
order to avoid a special hardship. Special consideration shall be given to the fact
that one of the Life Partners owns(either alone or together with a third party) (2) If
one of the Life Partners has to give the other sole use of the common home or of
part of it, he may demand adequate compensation for use, if this is equitable.
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1) เหตุการณสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกัน
การใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น ของบุ ค คลที่ ผูก พัน ตามบทบั ญ ญัติ การใช ชี วิต อยู
รวมกัน (Act on Life Partnership) จะสิ้นสุดเมื่อมีเหตุและวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด โดยการใช
ชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลงโดยคําลังศาล เมื่อคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนรอง
ขอ อันเปนไปตามมาตรา 15(1) 598 ของ Act on Life Partnership และศาลจะสั่งใหการใชชีวิตอยู
รวมกัน สิ้นสุดดวยเหตุ ตามมาตรา 15(2)599 ของ Act on Life Partnership ดังนี้
คูรั กที่ ใช ชีวิตอยูรวมกัน ทั้งสองฝายแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน
ตอไป และระยะเวลาไดผานพนไปแลว 12 เดือน นับตั้งแตแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน
คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกันตอไป
และระยะเวลาไดผานพนไปแลว 36 เดือน นับตั้งแตแสดงความตองการใหคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีก
ฝายหนึ่งทราบ
หากใชชีวิตอยูรวมกันตอไปผูรองจะไดรับทุกขทรมานเกินสมควร อันเนื่อง
มา จากคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันของตน
จะเห็นไดวาการใชชีวิตอยูรวมกัน จะสิ้นสุดก็ดวยคําสั่งศาลเทานั้น และศาล
จะสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดตอเมื่อมีเหตุตามที่กลาวขางตน ซึ่งก็คือคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันทั้ง
สองฝายสมัครใจที่ไมใชชีวิตอยูรวมกัน หรือเพียงฝายใดฝายหนึ่งไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน หรือมี
เหตุที่การใชชีวิตอยูรวมกันตอไปจะเปนการทุกขทรมาน

598

Section 15(1) On application of one or both of the Life Partners, the life
partnership will be dissolved by way of a Court Order.
599
Section 15(2) The Court shall terminate the Life Partnership if
1. both Life Partners have declared that they do not want to continue
with the Life Partnership and that twelve months have elapsed since that
declaration ;
2. one of Life Partners has declared that he does not want to continue
the Life Partnership and 36 months have elapsed since that declaration was
served on the other Life Partner;
3. The continuation of the Life Partnership would be an unreasonable
hardship for the applicant for reasons which stem from the person of his Life
Partner.
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นอกจากนี้กฎหมายยังใหสิทธิคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิเพิกถอนการ
แสดงเจตนาใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงได ถาศาลยังมิไดสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง ใน
กรณีที่มีการแสดงเจตนาเพราะเหตุตามที่กลาวมาแลวขางตน แมคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันจะเพิกถอนการ
แสดงเจตนาดังกลาว ศาลก็จะสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงได ถามีการแสดงเจตนารวมกันให
การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงแลวเปนระยะเวลา 36 เดือน อันเปนไปตาม มาตรา 15(3) 600 ของ Act
on Life Partnership การแสดงเจตนาของคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันทั้งสองฝายหรือฝายเดียววาไม
ตองการใชชีวิตอยูรวมกัน และการเพิกถอนการแสดงเจตนานั้นตองมีการรับรองโดยรัฐ ถาไม เปนตาม
เงื่อนไขดังกลาวศาลอาจไมสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงอันเปนไปตามมาตรา 15(4) 601 ของ
Act on Life Partnership
2) คาอุปการะเลี้ยงดูภายหลังการสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกัน
การใช ชี วิต อยูร ว มกัน ของพวกรั กรว มเพศตามบทบัญ ญั ติการใชชี วิตอยู
รวมกัน (Act on Life Partnership) กฎหมายใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันตองอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและ
กันเสมือนกับคูสมรสที่จดทะเบียนสมรส ปญหาคือถาการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงคูที่ใชชีวิตอยู
รว มกันจะมีสิทธิในคาอุป การะเลี้ย งดูหรือไม ตามบทบัญ ญัติการใชชีวิ ตอยูรวมกัน (Act on Life
Partnership) เห็นวาเมื่อคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันในขณะที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีหนาที่ตองดูแลและอุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกันแลว เมื่อการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงควรใหสิทธิในคาอุปการะเลี้ยงดูเชนกัน
กฎหมายไดวางหลักเกณฑใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันมีหนาที่จายคาอุปการะ
เลี้ ย งดู ภ ายหลั ง จากการใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น สิ้ น สุ ด ลงอั น เป น ไปตาม 16(1) 602 ของ Act on Life

600

Section 15(3) The Life Partners can retract their declaration according to
Section 15(2) (1) or (2), as long as the Life Partnership has not been terminated. If in
the case of Section 15(2) (1) One of the Life Partners retract his declaration, the
Court will terminate the Life Partnership if 36 month have elapsed since the joint
declaration was made.
601
Section 15(4) The Declarations according to Section 15(2) Nr.1 and 2 or
Section 15(3) have to be made personally and have to be publicly certified. They
may not be given under any condition, whether as to time or otherwise.
602
Section 16(1) If one of the Life Partners cannot maintain himself after the
Termination of the Life Partnership, he can demand that the other Life Partner grant
him the amount of maintenance which, with regards to the standard of life during
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Partnership มีหลักวา ถาคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูตนเองไดภายหลัง
จากการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง สามารถเรียกรองใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งใหคาอุปการะ
เลี้ยงดู ซึ่งหลักเกณฑคาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนระหวางใชชีวิตอยูรวมกัน และคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะ
ใหตราบเทาที่อีกฝายหนึ่งยังไมมีเงินเดือน หลักดังกลาวใหคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งที่ไมสามารถ
เลี้ยงดูหรืออุปการะเลี้ยงดูตนเองมีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝายหนึ่ง
หนาที่ในการจายคาอุปการะเลี้ยงดูจะสิ้นสุดถาผูที่เรียกรองคาอุปการะเลี้ยง
ดูทําการ สมรสหรือทําการใชชีวิตอยูรวมกันใหม และการกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดู คูที่ใชชีวิต
อยูรวมกันคนกอนมีสิทธิกอนคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันคนใหมและญาติอื่นๆ แตในระหวางบุคคลภายนอก
ที่มีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นบุคคลภายนอกมีสิทธิดีกวาคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันคนกอน อัน
เปนไปตามมาตรา 16(2) (3)603 ของ Act on Life Partnership
3) คําวินิจฉัยของศาลภายหลังการสิ้นสุดการใชชีวิตอยูรวมกัน
การใชชีวิตอยูรวมกันตามกฎหมายของคูรักที่มีเพศเดียวกันยอมกอใหเกิด
ความผูกพันระหวางกัน โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยสิน ปญหาที่เกิดขึ้นคือ การใชชีวิตอยูรวมกันเมื่อ
สิ้นสุดลง อาจมีปญหาในเรื่องทรัพยสิน กฎหมายจึงบัญญัติหลักเกณฑดังนี้
(1) คําวินิจฉัยโดยศาลครอบครัว
การใชชีวิตอยูรวมกันของคูรักที่มีเพศเดียวกัน คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกัน
ตามกฎหมายนี้ ยอมมีความผูกพันกันในเรื่องทรัพยสิน แตหลังจากการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง หาก
คูรั กที่ ใชชี วิ ตอยูร ว มกั นทั้ งสองฝ า ย ไมส ามารถตกลงกัน ไดในเรื่องทรัพยสิน เชน บานที่อยูอาศัย
รวมกันหรือเครื่องใชในบานหรือทรัพยสินอื่นๆ ที่อยูในบาน และไดมีคํารองไปยังศาล ศาลอาจมีคํา
the Life Partnership, appears proper and insofar and as long as, due to illness or his
age a salaried work cannot be expected of him.
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Section 16(2) The obligation expires if the Claimant enters into Marriage or
into a new Life Partnership. The Section 1578 Subsections 1(1) (2, first half sentence)
(4),Subsections 2 and 3, Section 1578a to 1581 and 1583 to 1586 and 1586 b of the
Civil Code are to be applied accordingly.
(3) In the determination of the amount of maintenance due, a former Life
Partner takes precedence before a new Life Partner and other relatives (in the sense
of Section 1609 (2) of the Civil Code) in the case of Section 1581 of the Civil Code;
all other persons who have a statutory claim to maintenance take precedence over
the former Life Partner.
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ตัดสินโดยอยูบนพื้นฐานของ ความเปนธรรมโดยพิจารณาพฤติการณอันเปนไปตามมาตรา 17 604 ของ
Act on Life Partnership
(2) คําวินิจฉัยเกี่ยวกับบานที่อยูอาศัยรวมกัน
ตามมาตรา 18(1) 605 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักใน
การพิจารณาเกี่ยวกับบานที่อยูอาศัยรวมกัน โดยศาลอาจมีคําสั่งดังนี้
ใหสัญญาเชาบานที่คูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันทั้งสองฝายรวมกันทําดําเนิน
ตอไป โดยคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดฝายหนึ่งเพียงลําพัง
ใหคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งรับชวงสัญญาเชาที่คูรักที่ใชชีวิตอยู
รวมกันฝายหนึ่งทําไวกอนหนา
นอกจากนี้ถาบานที่อยูอาศัยรวมกันเปนกรรมสิทธรวมกัน หรือกรรม
สิทธของคูที่ใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดฝายหนึ่ง ศาลอาจมีคําลังใหมีการทําสัญญาเชาหรือครอบครอง
บานหลังนั้น ถาการที่ตองจากบานหลังนั้นไปจะทําใหคูรักที่ใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งตองทุกข
ทรมานอยางไมยุติธรรม
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Section 17 If upon the Termination of the Life Partnership the Life
Partners cannot agree on who should live in the common home in the future, or
who should get the equipment/ furniture of that home and other household asset,
the Family Court shall, on application, determine the legal situation according to
equity. The Court shall have regard to all relevant circumstances. As regards the
home and the household assets, the ruling of the Court shall have the effect of
organizing the legal situation
605
Section 18(1) With regards to the common home, the Court may order
that
1. A tenancy agreement which has been entered into by both Life Partners
shall be continued by one of them alone;
2. One of the Life Partners enters into a tenancy agreement which had
been entered only by the other the Life Partner.
(2) If the common home is property or co-property of one of the Life
Partners, the Court may order that a tenancy agreement be founded as that home
if the loss of that home would be an inequitable hardship

336
ปญหาทรัพยสินที่เปนสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยที่เปนของคูรักที่ใช
ชี วิ ต อยู ร ว มกั น เพี ย งฝ า ยเดี ย วหรื อ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ร ว มกั บ คู รั ก ที่ ใ ช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น อี ก ฝ า ยหนึ่ ง หรื อ
บุคคลภายนอกศาล อาจมี คํา สั่ งใหโ อนสังหาริมทรัพยนั้น ใหคูที่ใชชีวิตอยูรว มกัน อีกฝายหนึ่ง ถา
บุคคลภายนอกยังคงใชสังหาริมทรัพยนั้นอยูการโอนนั้นตองไมเสียหายตอบุคคลภายนอก อันเปนไป
ตามมาตรา 19606 ของ Act on Life Partnership
โดยหลักการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว การสมรสจะกระทําได
ระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระชายกับมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น สงผลใหคูรักที่มีเพศเดียวกันไมมี
สิทธิในการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน แตกฎหมายเยอรมันเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่องความเทาเทียมกันจึงบัญญัติกฎหมายใหม ซึ่งเรียกวา Act on Life Partnership โดยใหสิทธิ
แกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย อันมีลักษณะที่เหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ และกฎหมายก็วาง
กฎเกณฑการเขาผูกพันในฐานะคูชีวิตตามกฎหมายฉบับ นี้ดวย กลาวคือ โดยหลักการที่สําคัญคือ
บุคคลนั้นตองมีเพศสรีระเดียวกัน และตองไมเปนผูที่มีความสัมพันธใกลชิด อีกทั้งกฎหมายยังใหสิทธิ
หน าที่ ตา งๆ แกคูรักที่มีเพศเดียวกัน เชน สิทธิในการใชชื่อสกุล สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการ
ปกครองผูเยาว สิทธิในทรัพยสิน สิทธิความสัมพันธทางครอบครัว หนาที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน
สิทธิในการเปนผูรับบุตรบุญธรรมรวมกัน นอกจากสิทธิดังกลาวแลว คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ใชชีวิตอยู
รวมกันยังมีสิทธิอื่นๆ เชน สิทธิในประกันสุขภาพ สิทธิที่จะปฏิเสธการเปนพยานตอตานคูรักของตน
อีกฝายหนึ่ง สิทธิของคูรักฝายที่เปนขาราชการหรือพนักงานหนวยงานของรัฐ และในกรณีสิทธิของ
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่เปนชนตางชาติก็จะไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในเยอรมัน เปนตน
รู ป แบบของการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข อง
กฎหมาย ถูกบัญญัติไวโดยมีลักษณะที่เปนสวนหนึ่งของประมวลแพงเยอรมัน ในเลมที่ 4 ซึ่งเปน
บทบัญญัติในเรื่องกฎหมายครอบครัวของประมวลแพงเลมนี้ ซึ่งในความเปนจริงแลวรัฐบาลเยอรมันได
ยอมรั บ แนวคิ ดของการรั บ รองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกัน ใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน แตการรับรองสถานะในทางกฎหมายของเยอรมันนั้น เปนไปในรูปแบบของการจดทะเบียน
ความสัมพันธในฐานะของการเปนคูชีวิตเทานั้น ไมไดมีสถานะเปนคูสมรสเหมือนดังเชนคูรักตางเพศ
606

Section 19 Moveable Property which is in the sole Property of one of the
Life Partners or in the Co-Property of one of the Life Partners and a third party shall
be ordered to be transferred to the other Life Partner by the Court only if that other
Person depends on its continued use and the transfer is not unreasonable for the
other person.
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และการจดทะเบี ย นความสั ม พั น ธ ดั ง กล า วนั้ น จะเป น ไปตาม กฎหมายที่ มี ชื่ อ ว า Act on Life
Partnership ซึ่งเปนกฎหมายที่มีลักษณะแยกตางหากจากประมวลแพงเยอรมันในเรื่องของการจด
ทะเบี ย นสมรสของคู รั ก ต า งเพศ แต ห ากวิ เ คราะห โ ดยละเอี ย ดแล ว จะพบว า การจดทะเบี ย น
ความสัมพันธของคูรักที่มีเพศเดียวกัน กับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ แมจะเกิดขึ้นมาจาก
กฎหมายคนละฉบับ กั น แตการจดทะเบีย นทั้งสองรูปแบบนี้จ ะไดรับ สิทธิป ระโยชนตางๆ ภายใต
กฎหมายเท า เที ย มกั น ทุ ก ประการ เนื่องดว ยการจดทะเบีย นสมรสทั้งสองรูป แบบมีวัตถุ ป ระสงค
เชนเดียวกัน คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย
ประกอบกั บ เหตุ ที่ เ ป น เช น นี้ เ พราะในประเทศเยอรมั น นั้ น ศาล
รัฐธรรมนูญมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งเกี่ยวกับการวินิจฉัยสถานะเพื่อทําใหเกิดความเทาเทียมกันของ
คูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส กับคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนคูชีวิต ดังจะเห็นไดจากคํา
พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2002 วาการใชชีวิตคูของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในหมวดที่วาดวยการปองกันคุมครองคูสมรส
และสถาบันครอบครัว ปฏิเสธคําฟองในคดีที่รัฐบาวาเรียและอีกสองรัฐทางตะวันออก ที่ยื่นฟองวา
Act on Life Partnership มิ ช อบดว ยบทบั ญ ญัติแหงรั ฐ ธรรมนู ญ ในหมวดที่วาดว ยการปองกั น
คุมครองคูสมรสและสถาบันครอบครัว โดยเปนการชี้ใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีคําพิพากษา
สนั บ สนุ น กฎหมายรั บ รองสถานะในการใชชี วิต คูรว มกั น ของคู รัก ที่มี เพศวิถี แบบรั กเพศเดีย วกั น
ประกอบกับศาลมีคําพิพากษาใหสิทธิคูรักที่จดทะเบียนคูชีวิตที่เปนพนักงานของรัฐมีสิทธิที่จะไดรับ
เงินบําเหน็จบํานาญกรณีคูชีวิตอีกฝายเปนหมาย และจากคําพิพากษากรณีดังกลาวนี้ศาลยุติธรรมแหง
สหภาพยุโรปก็ยังมีแนวคิดที่เปนการสนับสนุน อีกทั้งยังมีสิทธิที่เทาเทียมกับสามีภริยาที่ไดจดทะเบียน
สมรสในเรื่องการจายและการไดรับการยกเวนภาษีมรดกตลอดจนการเทาเทียมกันในเรื่องของการ
ชําระภาษีโอนที่ดิน 607 รวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําพิพากษาใหคูชีวิตฝายหนึ่งมีสิทธิจดทะเบียนรับ
ลูกติดหรือบุตรบุญธรรมของอีกฝายหนึ่งมาเปนบุตรบุญธรรมของตนได โดยกอนหนาที่ศาลจะมีคํา
พิพากษาตามแนวทางดังกลาว คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนคูชีวิตมีเพียงสิทธิรับบุตรที่แทจริง
หรื อลูกติ ดของคู ชีวิ ตอีกฝ า ยหนึ่ งเปน บุตรบุญธรรมเทานั้น 608 การที่ศาลรัฐธรรมนูญ เยอรมัน มีคํา
พิพากษาคุมครองและสนับสนุนสิทธิและความเทาเทียมใหเกิดขึ้นกับคูรักที่มีเพศเดียวกันเปนการ
สะทอนใหเห็นวา ศาลในฐานะองคกรตุลาการมีความตองการในการสรางมาตรฐานใหเกิดขึ้นในสังคม
607

BverfG, 1BvL 16/11 vom 18.7.2555, Absatz-Nr. (1-59) (German Court of
Justice, 2002)
608
BVerfG, 1BvL 1/11 vom 19.2.2556, Absatz-Nr.(1-10) (German Consititution
Court, 2003)
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และเพื่อเปนการขจัดปญหาของความไมเทียมกันที่เกิดขึ้นระหวางคูรักตางเพศที่จดทะเบียนสมรสและ
คูรักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนคูชีวิต ไมเพียงแตศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นที่มีแนวคิดในลักษณะดังกลาว
ศาลอื่ น ๆ ก็ มี แ นวคํ า พิ พ ากษาที่ ส ร า งความเท า เที ย มให เ กิ ด ขึ้ น เช น กั น อาทิ ในเดื อ น สิ ง หาคม
ค.ศ.2003 ศาลแพงในเยอรมันพิพากษาใหวัดโรมันคาทอลิกชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูรักเพศ
เดียวกันที่ไมไดรับอนุญาตในจัดพิธีสมรสในโบสถเฉกเชนคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส ตอมาใน
เดือนเมษายน ค.ศ.2004 ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหนายจางของภาครัฐตองจายเงินชวยเหลือใน
การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเมื่อถูกยายตําแหนงงานไปยังสถานที่ใหมใหแกคูรักเพศเดียวกันที่จด
ทะเบียนคูชีวิต และตองจายเทากันกับที่จายใหคูสามีภริยาที่จดทะเบียนสมรส และศาลการเงินแหง
เมืองทางใตของมิวนิคก็ไดมีคําพิพากษาใหคูรักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนคูชีวิตไดรับสิทธิประโยชนที่
รัฐ มอบให แก บุตรเช นเดี ยวกับ คู รักตางเพศที่ไดจ ดทะเบียนสมรส และไมเพีย งแตศาลภายในของ
เยอรมันเทานั้นที่มีแนวคิดดังที่ไดกลาวมาขางตน ในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.2011 ศาลยุติธรรมแหง
สหภาพยุโรปมีมติอยางเปนเอกฉันทพิพากษาในคดี Jurgen Romer v. เมืองฮัมบูรก วาการที่เมือง
ฮัมบูรกจายเงินบํานาญหลักเกษียณอายุใหคูรักตางเพศที่จดทะเบียนสมรสมากวาคูรักเพศเดียวกันที่
จดทะเบียนคูชีวิตเปนการฝาฝนกฎหมายแหงสหภาพยุโรป 609 จากที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน เปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน มีบทบาทที่สําคัญในการทําใหเกิด
ความเท าเที ย มกั น ของการไดรั บ สิทธิ ประโยชน ตางๆ จากรัฐ ภายหลัง จากการจดทะเบีย นทั้งสอง
รูปแบบ แมในความเปนจริงแลวการจดทะเบียนทั้งสองรูปแบบจะอยูภายใตบังคับของกฎหมายคนละ
ฉบับกัน
อยางไรก็ตามจากการศึกษายังคนพบอีกวา กฎหมายที่ใหสิทธิแกคูรักที่
มีเพศเดียวกันในการจดทะเบียนความสัมพันธหรือ Act on Life Partnership ของเยอรมันฉบับนี้ จะ
ไมมีทางเปลี่ยนแปลงหรือยกสถานะไปสูรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลแพงเยอรมันได
เลย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะแนวคิดของการบัญญัติกฎหมายสมรสของเยอรมันนั้นมีความแตกตางจาก
แนวคิดประเทศอื่นในการบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการสมรส กลาวคือ แนวคิดของนักกฎหมาย
เยอรมั น นั้ น มี ความเชื่ อว า การสมรสเปน เรื่ องของชายและหญิ ง การสมรสที่แทจ ริงเปน เรื่องของ
ธรรมชาติของมนุษยที่มีเพศสรีระชายและเพศสรีระหญิงในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยตามรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ ดังนั้นการสมรสจึงเปนสิทธิ และเปนหนาที่ของมนุษยที่มีเพศสรีระ
ชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น อีกทั้งการสมรสก็เปนวิถีทางหนึ่งที่นําไปสูการจัดตั้งสถาบัน
ครอบครัวเชนกัน สงผลใหนักกฎหมายเยอรมัน บัญญัติกฎหมายสมรสไวเปนสวนหนึ่งของกฎมาย
609
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ครอบครัว โดยนิยามของคําวา “สมรส” ตามแนวคิดของนักกฎหมายเยอรมันจึงนํามาใชไดกับการจด
ทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศตามประมวลแพงเยอรมันเทานั้น โดยนักกฎหมายเยอรมันจะไมนําคํา
วา “สมรส”ไปใชรวมกันในบริบทเดียวกันกับคูรักที่มีเพศเดียวกัน หากจะใชกับคูรักที่มีเพศเดียวกันก็
จะต องใชคําวา “การจดทะเบีย นความสัมพันธแบบคูชีวิต” รวมไปถึงการบัญญัติกฎหมายในการ
รั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกัน ของคูรั ก ที่มี เ พศเดี ย วกั น นี้ ก็ จํ า ต อ งแยกออกจากประมวล
กฎหมายแพงเยอรมันในเลมที่ 4 เรื่องครอบครัวอยางสิ้นเชิง โดยบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ แยก
ตางหากจากประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากศึกษาถึงตัวบทกฎหมายในประเด็นดังกลาวโดย
ละเอียดแลวจะพบวาบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตาม Act on
Life Partnership และการจดทะเบีย นสมรสของคูส มรสตามประมวลแพงเยอรมัน มีลักษณะที่
แยกกั น อย า งเห็ น ได ชั ด และมี การแยกบัญ ญัติไ วโ ดยเฉพาะในประเด็ น ตา งๆ ตามกฎหมายแตล ะ
ประเภทอยางชัดเจน ไมวาจะเปนประเด็นเรื่อง เงื่อนไขของการจดทะเบียนความสัมพันธและเงื่อนไข
ของการจดทะเบี ยนสมรส ประเด็ นเรื่อง การสิ้นสุดของการจดทะเบีย นความสัมพันธดว ยการจด
ทะเบียนยกเลิกความสัมพันธและการสิ้นสุดการจดทะเบียนสมรสดวยการหยา และ ประเด็นเรื่อง การ
รับบุตรบุญธรรมในฐานะของคูสมรสตามประมวลแพงเยอรมันและการรับบุตรบุญธรรมในฐานะคูที่จด
ทะเบียนความสัมพันธตาม Act on Life Partnership เหตุที่เปนเชนนี้เพราะนักกฎหมายเยอรมันมี
ความคิดเห็นวา กฎหมายทั้งสองประเภทมีรูปแบบกฎหมายตามลักษณะของผูที่ใชกฎหมายนั้นโดย
อาศัยความแตกตางกัน กลาวคือ การจดทะเบียนสมรสของคูสมรสตามประมวลแพงเยอรมันเปนเรื่อง
ของความรั กในรู ป แบบของมนุ ษ ยที่มี เพศสรีร ะเป น ชายและมนุ ษยที่ มีเพศสรี ร ะเปน หญิง ดังนั้ น
ลักษณะของกฎหมายจึงตองออกแบบมาเพื่อมนุษยที่มีเพศสภาพเปนชายและมนุษยที่มีเพศสภาพเปน
หญิงโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น แตหากเปนการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตาม Act on Life
Partnership ซึ่งเปนเรื่องของความรักในรูปแบบของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศ
สรีระเปนชายดวยกันหรือมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงและมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงดวยกัน ดังนั้น
ลั ก ษณะของกฎหมายจึ ง จํ า เป น ต อ งออกแบบมาเพื่ อ ความเหมาะสมกั บ มนุ ษ ย ที่ มี เ พศสภาพ
เชนเดียวกัน ที่จะเปนผูใชกฎหมายฉบับนี้เปนโดยเฉพาะเจาะจง
ดังนั้นจึงขอสรุปแนวคิดในประเด็นนี้วา รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของรัฐตามมุมมองของนักกฎหมายเยอรมันนั้น มีแนวคิดที่แตกตางออกไปจากนักกฎหมายประเทศ
อื่นๆ ในประเด็นเรื่องกฎหมายสมรส กลาวคือ นักกฎหมายเยอรมันใหความเห็นวา หากเปนการนําคํา
วา “สมรส” มาใชในบริบทนี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตาง
เพศเท า นั้ น ส ว นถ า เป น จะนํ า มาใชกั บ คูรักที่มีเ พศเดีย วกัน ดว ยนั้น ตามแนวคิ ดของนั กกฎหมาย
เยอรมันตองใชคําวา รูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตูรวมกันตามเงื่อนไขของรัฐ เหตุที่เปน
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เชนนี้ก็เพราะนักกฎหมายเยอรมันเชื่อวา คําวา “สมรส” ตองนํามาใชไดกับการจดทะเบียนสมรสของ
คูรักตางเพศตามประมวลแพงเยอรมันเทานั้น โดยนักกฎหมายเยอรมันจะไมนําคําวา “สมรส”ไปใช
ร ว มกั น ในบริ บ ทเดี ย วกั น กั บ คู รั ก ที่ มี เ พศเดี ย วกั น หากจะใช ก็ จ ะต อ งใช คํ า ว า “การจดทะเบี ย น
ความสัมพันธแบบคูชีวิต”
ดั ง นั้ น จากข อ มู ล ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น เป น การแสดงให เ ห็ น ว า แม
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของเยอรมัน
จะไมมีทางที่จะการยกสถานะของกฎหมายเพื่อใหคูรักที่มีเพศเดียวกันนี้ไดจดทะเบียนสมรสเหมือน
อยางเชนคูรักตางเพศ ก็เพราะดวยเหตุผลตางๆ ดังที่ผูวิจัยไดกลาวมาแลวขางตน แตถึงอยางไรก็ตาม
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของเยอรมัน
ฉบับนี้ก็ไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียน
คูชีวิตใหมีความเทาเทียมกันกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสแลวทุกประการ
4.3.3 รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดขึ้นมาพรอมกับสังคม
มนุษย และเปนพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งความรัก ในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดขึ้น ไดกับชายและหญิง
โดยทั่วไป เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงเขาสูความเจริญของยุคสมัยโดยเฉพาะสังคมทุนนิยมสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากพื้นที่และหนาที่ของครอบครัวลดนอยลง สงผลใหความแตกตางหลายหลายทางสังคมก็เพิ่ม
มากขึ้ น นํ า ไปสู ก ารผลั ก ดั น ตนเองออกสู สั ง คมของกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น ใน
ความสามารถในการสรางอัตลักษณของตนเองไดงายขึ้นในการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ
การเคลื่อนไหวเรี ยกร องสิ ทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกันในสหรัฐอเมริกา
เริ่มตนมาพรอมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมอื่นๆ ในยุคป ค.ศ.1960 อีกมากมาย อาทิ กลุม
คนผิวดํา กลุมฮิปป กลุมผูหญิง เปนตน หลังจากความเสื่อมของสังคมโดยเฉพาะประเด็นการจํากัด
สิทธิเสรีภาพของคนหลายๆ กลุม โดยเหตุการณที่สําคัญในการเรียกรองสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรั กเพศเดี ย วกั น คื อ การชุ ม นุมประทว งที่ สโตนวอลล (Stonewall Riot) ในป ค.ศ.1968
ภายหลังจากที่เจาหนาที่ตํารวจไดเขมงวดในการตรวจจับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่เขา
ไปใชบริการบารเกยสโตนวอลล เพราะในชวงศตวรรษที่ 50-60 การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันถือ
เปนเรื่องตองหามเพราะในหลายรัฐยังมีกฎหมาย Sodomy ที่กําหนดใหการแสดงความรักกับคนที่มี
เพศเดียวกันกับตนเปนสิ่งที่ผิดกฎหมายและมีโทษจําคุกอีกทั้งขบวนการไลลาฝายซายในยุค ศตวรรษที่
50 ที่นําโดยวุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็ค คารธีย ที่ถือวาการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนภัยตอความ
มั่นคงของชาติ จากเหตุการณดังกลาวนําไปสูการกอการจลาจลและชุมนุมเรียกรอง 3 วันติดตอกัน
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เหตุการณนี้นับเปนจุดเริ่มตนของการเรียกรองสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และ
เหตุการณดังกลาวไดกลายเปนสัญลักษณของการตอสูเพื่อสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน ในการไดรับการรับรองและคุมครองสถานะในทางกฎหมาย
ในชวงปทศวรรษ 1970 ฮารวี่ย มิลค (Hanley Milk) ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงในสภาที่
ปรึกษาแหงซานฟรานซิลโก มิลคเปนเกยที่เปดเผยตนเองคนแรกที่มีสิทธิ์มีเสียงในองคกรทางเมืองของ
สหรัฐอเมริกา เขาไดวิ่งเตนคัดคานขอบังคับประจําเมือง เพื่อปกปองผูคนจากการถูกไลออกหลังจากที่
เปดเผยรสนิยมทางเพศของตัวเองออกมา รวมไปถึงนําขบวนประทวงการทําประชามติทั่วทั้งรัฐเพื่อไล
ครูที่เปนเกย รวมทั้งผูสนับสนุนใหออกจากโรงเรียน ซึ่งเขาตระหนักดีวาการตอสูกับ Proposition 6
นี้ เสมือนจุดเปลี่ยนสําหรับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเกย
ฮารวี่ย มิลค ไดชื่อวาบุคคลสําคัญในการเรียกรองสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันจากสภาพสังคมที่ปดกั้นจนแทบไมมีที่วางสําหรับความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศที่
แตกตางเลย มีการถูกกระทํามากมาย ตั้งแตการเหยียดหยาบทางสายตา การจับกุมของเจาหนาที่
ตํ า รวจไปจนถึ งการฆาตกรรม สิ่ง เหล านี้ส รางความเจ็บ ปวดใหแกก ลุมคนที่มี เพศวิถีแ บบรักเพศ
เดียวกันในยุคนั้นเปนอยางมาก และสิ่งเหลานั้นกลายเปนแรงผลักดันอยางหนึ่งที่ทําให ฮารวี่ย มิลค
ทําการเรียกรองเพื่อชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคมของ
สหรัฐอเมริกา ความปรารถนาของมิลค คือ ชัยชนะที่ไมใชเพียงเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิของกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักรวมเพศเทานั้นหาก แตยังเปนการกําจัดความเหลื่อมล้ําทางการเมืองอีกดวย ทําให
ตอมาภายหลัง ฮารวีย มิลคกลายเปนนักสูเพื่อสิทธิมนุษยชน และกลายเปนวีรบุรุษของชาวอเมริกัน
ทุกชนชั้นตั้งแตราษฎรไปจนถึงชนชั้นนายทุน ฮารวี่ย มิลค เสียชีวิตในป ค.ศ.1978
สถานการณของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาไดรับการยอมรับมาก
ขึ้น ตามลําดับ ถึงแมวาจะมีการออกนโยบายหามถาม หามบอก (Don’t Ask, Don’t Tell) เพื่อจํากัด
การเข าร ว มการปฏิ บั ติงานในกองทัพของบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ห ลากหลายป ค.ศ.1993
อยางไรก็ตามการเรียกรองสิทธิและการผานกฎหมายสําคัญเพื่อคุมครองบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่
หลากหลายก็ปรากฎทั่วไปตามมลรัฐตางๆ เชนในป ค.ศ.1982 มลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ออก
กฎหมายถอดถอนการปฏิบัติบนความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศเปนมลรัฐแรก ป ค.ศ.2007
รัฐสภาผานกฎหมายรับรองสิทธิความเสมอภาคในสถานที่ทํางานของบุคคลที่มีพฤติกรรมทางเพศที่
หลากหลาย เปนตน
สําหรับการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน แมวามลรัฐสวนใหญใน
สหรัฐอเมริกาจะยังไมอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน ตอมาไดมีการออก
กฎหมายปองกันการสมรสขึ้น (Defense of Marriage Act-DOMA) ในป ค.ศ.1996 โดยสหพันธรัฐ
สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการจํากัดการแตงงานเฉพาะชายและหญิงเทานั้น ซึ่งมลรัฐสวน
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ใหญบังคับใชกฎหมายฉบับนี้หรือมีการออกบทบัญญัติหามการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันของแต
ละมลรัฐเองควบคูกันไปโดยการอางถึงจารีตประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา
ประเด็นถกเถียงทางสังคมระหวางสิทธิและความเหมาะสมกับหลักคําสอนของศาสนาคริสต
รวมถึงจารีตประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการสมควรอนุญาตใหมีการสมรสของคูรักที่มี
เพศเดียวกันหรือไมนั้น ตองใชเวลาในการพิจารณาถึงความเหมาะสม และยังคงตองเสนอความคิดเห็น
แลกเปลี่ ย นข อมู ล และเรี ย กร องกั น ตอ ไประหวา งผูที่ส นับ สนุน กับ ผูคัด คาน โดยการคั ดคานเรื่อ ง
ดังกลาวในสหรัฐอเมริกาเปนสถานการณที่คอนขางรุนแรง โดยเฉพาะการออกกฎหมายปองกันการ
แตงงาน (Defense of Marriage Act: DOMA) โดยผูนําเสนอรางกฎหมายปกปองการแตงงาน คือ
บอบ บาร (Bob Barr) ผูแทนจากมลรัฐจอรเจีย ของพรรครีพับริกัน ในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1996
กฎหมายดั งกล า วได ผ า นการรั บ รองและลงนามประกาศใชอยางเปน ทางการ โดยประธานาธิบ ดี
บิล คลินตัน (Bill Clinton) เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1996
เนื้อหาสาระที่สําคัญของกฎหมายปกปองการแตงงานที่สงผลใหเกิดการถกเถียงในประเด็น
ความไมเหมาะสมและการขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 ความหมายของการแตงงาน 610 ในการ
กําหนดความหมายของพระราชบัญญัติใดๆ ก็ตามของสภาคองเกรสหรือจากการพิจารณาคดีใดๆ ที่
กฎระเบียบหรือการตีความของสํานักงานบริหารและหนวยงานตางๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา, คํา
วา “สมรส” หมายถึง ในทางกฎหมายจํากัดเฉพาะระหวางชายคนหนึ่งและผูหญิงหนึ่งเปนสามีและ
ภรรยา และเรียกวา “คูสมรส” หมายถึงเฉพาะบุคคลเพศตรงขามผูเปนสามีหรือภริยา
จากคํ าจํากั ดความของกฎหมายดังกลาวที่คุมครองการสมรสเฉพาะคูสมรสชายและหญิง
เทากับเปนการปฏิเสธการคุมครองทางกฎหมายกับคูรักที่มีเพศเดียวกันไปโดยปริยาย สํานักงานบัญชี
ทั่วไป (The General Accounting Ofﬁce) ออกรายงานประจําป 1997 ระบุวามี 1049 บทบัญญัติ
แหงกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ที่จัดใหกับคูครองสมรสไดรับสิทธิประโยชนและสิทธิ
พิเศษที่ผูกพันกับสถานภาพการสมรสหรือปจจัยจากการสมรส ในรายงานประจําป 2004 พบวาสิทธิ
ประโยชนที่คูสมรสไดรับจากรัฐเพิ่มขึ้นเปน 1,138 ประการ ตัวอยางเชน ประกันสังคม ที่อยูอาศัย
อาหาร ผลประโยชนของทหารผานศึก (เงินบํานาญและเงินจากการรอดชีวิต) ภาษี (รายได, ที่ดิน,
610

Section 3 Deﬁnition of marriage
Indetermining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation,
or interpretation of the various administrative bureaus and agencies of the United
States, the word ‘marriage’ means only a legal union between one man and one
woman as husband and wife, and the word ‘spouse’ refers only to a person of the
opposite sex who is a husband or a wife.
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ของขวัญ) ผลประโยชนของรัฐบาลกลางทั้งฝายพลเรือนและทหาร สิทธิของพอมาย, แมมายจากการ
สรางงานลิขสิทธิ์ และสิทธิประโยชนอีกจํานวนมากที่ไมไดคุมครองไวสําหรับคูรักที่มีเพศเดียวกันตาม
คําจํากัดความของกฎหมายปองกันการแตงงาน
การโตแยงทางการเมืองเกี่ยวกับกฎหมายปองกันการสมรสในชวงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ออกความคิดเห็นไมสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสใหแก
คูรักที่มีเพศเดียวกัน เขาเชื่อวาการสมรสเปนเรื่องที่จํากัดไวสําหรับผูชายหนึ่งคนและผูหญิงหนึ่งคน ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2009 ฝายหลังจากการผานกฎหมายปองกันการแตงงานกวาสิบป ความคิดของ
อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน ก็เปลี่ยนแปลงไป เขาสนับสนุนวา “ประชาชนสามารถเลือกปฏิบัติ
อะไรไดตามตองการ และจะผิดอยางยิ่งหากมีใครสักคนขัดขวางความตองการของประชาชน” นั่นคือ
การจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน แตการสนับสนุนการสมรสของกลุมคนที่รักเพศเดียวกัน
ของบิล คลินตัน ก็เฉพาะในระดับมลรัฐ (Domestic Partnership) เทานั้น ไมใชในระดับสหพันธรัฐ
ในป ค.ศ.2004 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช (George Walker Bush) ลงนามรับรอง
การแกไขรัฐธรรมนูญที่เสนอในการจํากัด การจดทะเบียนสมรสใหมีขึ้นไดเฉพาะคูรักตางเพศ เพราะ
เขาคิดวากฎหมายปองกันการแตงงานยังคงมีชองวางในการตีความ นอกจากนี้เขายังเชื่อในธรรมเนียม
ประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาที่ใหจํากัดการสมรสเฉพาะชายและหญิงเทานั้น และกลาวในเชิง
ตําหนิตอการยอมรับการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันของหลายหนวยงานที่อาจจะสรางปญหาใหเกิด
ความสับสนขึ้นภายในสังคม แมวาในหลายกรณีไดผานการพิจาณาของศาลแลวก็ตาม เชน ความ
พยายามของผูหญิงสองคนที่สมรสกันในรัฐแมสซาชูเซตสใหไดรับการยอมรับในฟลอริดา
สมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) มีการพิจารณายกเลิกกฎหมายปองกัน
การแตงงาน (Defense of Marriage Act: DOMA) ทั้งที่ผานกระทรวงยุติธรรมและศาล โดยเฉพาะ
มาตรา 3 ของกฎหมายดังกลาวที่จํากัดคูสมรสเฉพาะชายกับหญิงซึ่งขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ สําหรับ
ประธานาธิบดีโอบามาแลว เลือกที่จะใหมีการดําเนินการในสวนของสภาผูแทนราษฎรผานกระทรวง
ยุติธรรม ซึ่งจะใชเวลานอย กวาการพิจารณาของศาลซึ่งอาจจะสงผลใหกฎหมายยังคงถูกบังคับใช
ต อ ไป ถึ ง แม ว า มลรั ฐ ส ว นใหญ ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าจะมีสิ ท ธิ ป ระโยชน ร องรั บ ไว สํา หรั บ คู รัก ที่ มี เ พศ
เดี ย วกั น แต ก ารจํ า กั ด การสมรสไว สํ า หรั บ ชายหนึ่ ง คนและหญิ ง หนึ่ ง คนภายใต บ ทบั ญ ญั ติ ห รื อ
รัฐธรรมนูญของแตละมลรัฐเอง และสวนใหญจะไมยอมรับการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันจาก ตาง
มลรัฐ อยางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐไดอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศ
เดียวกัน เชน รัฐคอนเนคติกัต รัฐไอโอวา รัฐแมสซาชูเซตสรัฐนิวแฮรเชียร เปนตน ซึ่งถือวากฎหมาย
ดังกลาวไมไดบังคับใชอยางเครงครัดแมวาจะเปนกฎหมายที่ออกโดยสหพันธรัฐก็ตาม
ในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ.2008 ศาลมลรัฐแคลิฟอรเนียพิจารณาความเรื่องการจํากัดการ
แตงงานเฉพาะคูเพศตรงขามเทานั้น ซึ่งถือวาขัดแยงตอรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอรเนีย สงผลใหเมื่อ
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วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2008 ทางการรัฐแคลิฟอรเนียตองอนุญาตใหมีการแตงงานจดทะเบียนสมรส
ของคูรักที่มีเพศเดียวกันใหไดรับการคุมครองถูกตองตามกฎหมาย ทําใหคูรักที่มีเพศเดียวกันจากทั่ว
ประเทศเข า มาจดทะเบี ย นจํ า นวนมาก ทั้งพลเมืองชาวแคลิฟอรเนีย เองและจากมลรัฐ อื่น ๆ ทั่ ว
สหรัฐอเมริกา
ตอมาในเดือนพฤศจิกายนของปเดียวกัน มลรัฐแคลิฟอรเนียไดออกญัตติที่ 8 (Proposition
8) เพื่อลงประชามติรับรองญัตติดังกลาว ซึ่งญัตติที่ 8 เปนกฎหมายที่วาดวยการจํากัด การสมรสใหมี
ขึ้นไดเฉพาะความรักของกลุมคนที่มีเพศที่ตางกัน เทานั้น ที่จะเปนการสมรสที่ถูกตองตามกฎหมาย
และไดรับการยอมรับในรัฐแคลิฟอรเนีย ซึ่งถือวาเปนการจํากัดการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน โดย
รัฐบาลของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดจัดใหมีการลงประชามติเพื่อรับรองญัตติดังกลาววาประชนในรัฐเห็น
ดว ยหรื อไม เ ห็ น ด ว ย ทํ า ให เกิ ดกระแสของการรณรงค ของฝายที่เห็น ดว ยกับญัตติดังกลาว ที่มีทั้ง
องคกร ทางศาสนา โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอริก และกลุมคนที่ยึดมั่นในประเพณีดั้งเดิม สวนการ
รณรงคของฝายที่ไมเห็นดวยกับญัตติ ซึ่งไดแก กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบคนรักเพศเดียวกัน องคกรสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงองคกรที่สนับสนุน กลุมคนที่มีพฤติกรรมทางเพศที่หลากหลาย เปนตน
ฝายที่สนับสนุน เนนการนําเสนอความถูกตองของหลักคําสอนในทางคริสตศาสนา โดยกลาว
วา การสมรสของชายและหญิงเปนสิ่งที่พระเจากําหนดวาถูกตองและปฏิเสธการสมรสของคูรักที่มีเพศ
เดียวกัน ในขณะที่ฝายตอตาน โดยเนนย้ําถึงความถูกตองของสิทธิตามกฎหมายภายใตรัฐธรรมนูญที่
ทุกคนตองไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน
ภายหลังจากการลงประชามติเพื่อรับรองญัตติดังกลาวในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2008
เสร็จสิ้นแลว ปรากฎวาผลการลงคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวยกับการรับรองญัตติที่ใหการแตงงาน
ระหว า งหญิงและชายเท านั้ น ถูกต องตามกฎหมาย ดว ยคะแนน 7,001,084 เสี ยง (52.24%) ตอ
6,401,482 เสียง (47.76%) จากผูที่ไดรวมลงคะแนนเสียงทั้งหมด 13,747,177 คน สงผลใหการ
จดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันเปนอันตองยุติลงทันที อยางไรก็ตาม สําหรับคูรักที่มีเพศ
เดียวกันที่จดทะเบียนกอนหนาการลงคะแนนก็ยังคงไดรับการคุมครองตามกฎหมายเชนเดิม อยางไรก็
ตามแมวาผลโพลล 12 ครั้ง ของสํานักโพลลตางๆ เชน Survey USA, Public Policy Institute of
California, The Field Poll จะลงคะแนนใหฝายตอตานชนะถึง 9 ผลสํารวจ และแพการลงคะแนน
เพียง 3 ผลสํารวจเทานั้น ทําใหเกิดความมั่นใจเปนอยางมากในกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
และกลุมผูตอตานที่จะไดรับชัยชนะจากการลงประชามติในครั้งนี้ แตปรากฎวาผลการลงคะแนนเสียง
ในวันจริงเปนไปในทิศทางตรงกันขาม เมื่อคะแนนเสียงที่สนับสนุนญัตติที่ 8 จํานวนมากไดรับมาจาก
กลุมคนแอฟริกัน-อเมริกัน ผูสูงอายุและผูสนับสนุนจากพรรครีพับริกัน ในขณะที่ฝายผูตอตานญัตติ
ไดรับคะแนนเสียงจากกลุมวัยรุนและผูสนับสนุนพรรคเดโมแครต สิ่งที่ตามมาจากผลการลงประชามติ
ทําใหหลายเคาวนตี (County) ทั้งลอสแองเจอลิส, ซาน ฟรานซิสโก, โยโล, เครน, ซานตา บารบารา,
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ซาน ดิเอโก เปนตน หยุดการจดทะเบียนสมรสใหแกคูรักที่มีเพศเดียวกันตั้งแตในวันที่ 6 พฤศจิกายน
ค.ศ.2008 หลังวัน ลงประชามติ เปน ตนไป ซึ่งนําไปสูการชุมนุมประทว งขึ้น และปฏิกิริยาตอตาน
เกิดขึ้นอยางกวางขวางมากกวากอนการลงคะแนนเสียงดวยซ้ํา
สวนอีกประเด็นที่มีความสําคัญไมแพกันสําหรับความเคลื่อนไหวของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกันที่รณรงคตอสูเพื่อสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาเหลานั้น คือ การฟองรองตอศาลแขวง
ซานฟรานซิสโก ของคูรักที่มีเพศเดียวกันที่มีเพศสภาพเปนหญิงกับหญิง หรือที่เรียกวา เลสเบี้ยน คือ
คริสติน เพอรรี่ (Kristin Perry) และ ซานดรา สแตร (Sandra Stier) โดยมีผูถูกรอง คือ อารโนว
ชวานเซเนเกอร (Arnold Schwarzenegger) ในฐานะผูวาการรัฐแคลิฟอรเนีย, เอดมันดบราวน
(Edmund Brown) หัว หน าการยุ ติธ รรมของรัฐและเจาหนาที่รัฐอีกจํานวนมากในฐานะผูถูกรอง
รวมกันกําหนดใหมีการรับรองญัตติที่ 8 และปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสของทั้งคู
ฝายที่คัดคาน ญัตติที่ 8 ไดใหเหตุผลที่สําคัญตอศาลดังนี้
1. เสรี ภ าพในการสมรสเป น สิทธิขั้น พื้ น ฐานที่ได รับ การปกปองจากวิถีทางที่ถู กตองตาม
กฎหมาย
2. ความสัมพันธภายในทองถิ่น (Domestic Partnership) ที่รัฐจัดรับรองไปสําหรับคูครอง
ของคูรักที่มีเพศเดียวกัน ไมเสมอภาคเหมือนการสมรส ระหวางชายและหญิงกลาวคือ ทางการรัฐ
แคลิฟอรเนียสรางความแตกตางขึ้นสองอยางภายใตเงื่อนไขการสรางความสัมพันธในการครองคูของ
บุคคลเหมือนกัน เพราะความสัมพันธภายในทองถิ่น (Domestic Partnership) ก็ไมไดอนุญาตไว
สําหรับคูรักเพศตรงขาม สิ่งที่รัฐแคลิฟอรเนียใชพิจารณาความสัมพันธของคูครองวาจะเปนการสมรส
หรือ ความสัมพันธภายในทองถิ่น (Domestic Partnership) คือ เพศของคูครองที่จะมีความสัมพันธ
ดวย
3. การที่เสีย งสว นใหญสนับสนุนญัตติที่ 8 เปนสิ่งที่ไมตรงประเด็น เพราะสิทธิขึ้นฐาน ไม
สามารถยอมรับไดดวยการลงคะแนนเสียง
4. ญัตติที่ 8 ละเมิดหลักปกปองความเสมอภาคเพราะญัตติที่ 8 เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทาง
เพศและเพศสภาพของบุคคล กลาวคือ เพอรรี่ถูกหามไมใหแตงงานกับสแตรเพราะเพอรรี่เปนผูหญิง
ถาเพอรรี่เปนผูชาย ญัตติที่ 8 ก็ไมหามใหเธอแตงงาน ดังนั้น ญัตติที่ 8 จํากัดการเลือกคูครองของ
เพอรรี่เพราะเพศของเธอ ขณะเดียวกันญัตติที่ 8 ก็ยังจํากัดการเลือกคูครองของเธอเพราะเพศสภาพ
ของเธอที่เปนผูหญิงที่รักผูหญิง
ฝายที่สนับสนุน ญัตติที่ 8 ไดใหเหตุผลตอศาลดังนี้
1. การสมรสเปนประเพณีนิยมทางสังคมของชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน
2. การอนุญาตใหมีการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันจะทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง
3. คูรักตางเพศเปนผูปกครองใหบุตรไดดีกวาคูครองของคนรักเพศเดียวกัน
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ผลที่ตามมาจากการพิจารณาคดีในกรณีญัตติที่ 8 มีดังนี้
1. การขัดแยงแหงวิถีทางที่ถูกตองตามกฎหมาย
2. ความขัดแยงเรื่องการคุมครองอยางเทาเทียมกัน
3. การทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนคนชั้นสองของสังคม
4. การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศ
5. การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานทางเพศสภาพ
ตอมา ในวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ.2010 หัวหนาผูพิพากษาศาลแขวงซานฟรานซิสโก วอจน
วอกเกอร (Chief Judge Vaughn Walker) พิพากษาใหญัตติที่ 8 ขัดตอวิถีทางที่ถูกตองแหงกฎหมาย
และหลักการปองกันความเสมอภาคภายใตบทบัญญัติที่ 14 แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา (The Due
Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment to the United
State Constitution) และขัดตอสิทธิขั้นพื้นฐาน (The Fundamental Right) เพราะไมมีหลักการที่
มีเหตุผลเพียงพอในการจํากัดการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน สงผลให วันที่ 12 สิงหาคม ค.ศ.
2010 ผูพิพากษา วอกเกอร มีคําสั่งอนุญาตให มลรัฐแคลิฟอรเนียกลับมาทําการจดทะเบียนสมรส
ใหแกคูรักที่มเี พศเดียวกันอยางเชนเดิม และบทสรุปจากคําพิพากษาของศาลแขวงซานฟรานซิสโก รัฐ
แคลิฟอรเนีย มีเหตุผลพื้นฐานหลายประการที่ทําใหเกิดการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มี
เพศเดียวกันตามญัตติที่ 8 ไมมีความชัดเจนและถูกตอง นอกจากนี้หลักฐานที่แสดงวาญัตติที่ 8 ไมมี
เหตุผลมากเพียงพอที่กลาววาในรัฐธรรมนูญแคลิฟอรเนียจะระบุใหคูรักตางเพศจะเหนือกวาคูรักที่มี
เพศเดียวกัน และทางการรัฐแคลิฟอรเนียไมไดสนใจการสรางความแตกตางของกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันที่เกิดจากญัตติที่ 8 สงผลให ญัตติที่ 8 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา
มาตรา 14 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอ 1 บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงชาติในสหรัฐ และอยูใน
บังคับของกฎหมายสหรัฐยอมเปนพลเมืองของสหรัฐและของมลรัฐที่มีภูมิลําเนาอยู มลรัฐใดจะออก
กฎหมายหรือบังคับใช กฎหมายที่เปนการตัดทอนเอกสิทธิหรือความคุมกันที่พลเมืองของสหรัฐจะพึง
ได รั บ ไม ไ ด หรื อ มลรั ฐ ใดจะรอนสิท ธิ ในชี วิต เสรีภ าพ หรือ ทรัพ ยสิ น ของบุค คลโดยไมช อบด ว ย
กระบวนความแหง กฎหมายหรือจะปฏิเสธไมใหบุคคลใดที่อยูในเขตอํานาจไดรับความคุมครองแหง
กฎหมายโดยเทาเทียมกันไมได 611
611

The Fourteenth Amendment (Amendment XIV) to the United States
Constitution
Section 1 All persons born or naturalized in the United States, and subject to
the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein
they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges
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แตอยางไรก็ตาม ในวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ.2010 ศาลอุทธรณเขต 9 ครอบคลุมพื้นที่ศาลใน
มลรัฐฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ไดออกคําสั่งไมอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศ
เดียวกัน โดยมีการชะลอคําสั่งอนุญาตใหมลรัฐแคลิฟอรเนียกลับมาจดทะเบียนสมรสใหแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกันของผูพิพากษาวอลล วอกเกอร ทําใหการสมรสของคนรักเพศเดียวกันในรัฐแคลิฟอรเนียยังคง
ไมสามารถดําเนินตอไปได
ตอ มาในวั น ที่ 7 กุ ม ภาพั น ธ ค.ศ.2012 ผู พิพ ากษาสามท า นในศาลอุ ท ธรณ เ ขต 9 ออก
ความเห็นเปนเสียงขางมาก 2 ตอ 1 เห็นดวยตอกรณีคําพิพากษาที่เพอรรี่เปนโจทกฟองผูวาการรัฐ
แคลิฟอรเนีย ซึ่งผูพิพากษาวอกเกอรวินิจฉัยวาญัตติที่ 8 ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญเพราะละเมิดตอ
หลักการคุมครองที่เทาเทียมกัน โดยผูพิพากษาสตีเฟน เรนฮารท (Judge Stephen Reinhardt)
พรอมกับผูพิพากษาไมเคิล ฮอวกิน (Judge Michael Hawkins) กลาววาญัตติที่ 8 ลดสถานะและ
ศักดิ์ศรีของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันและจัดความสัมพันธและครอบครัวของพวกเขาให
เป น รองมาจากบรรดากลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก ต า งเพศ นอกจากนี้ ศ าลพบว า พลเมื อ งของรั ฐ
แคลิฟอรเนียโดยใชอํานาจพวกเขาที่จะกําหนดเปาหมายของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
และถอนสิทธิ ที่จะสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันภายใตรัฐ ธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย แตถือวา
ละเมิดรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง
ประกอบกับญัตติที่ 8 ไมไดมีวัตถุประสงคอื่นใดนอกเหนือไปจากการไมอนุญาตใหกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และความสัมพันธของคูรักที่มีเพศเดียวกันถูกตองตามกฎหมาย ทําให
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศเดียวกันและการสมรสของพวกเขาไมที่เปนยอมทาง
สังคม
จากการคนหาความจริงและการเบิกความผูเชี่ยวชาญชั้นศาลซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอคํา
ตัดสิ นใจอุทธรณเนนย้ําวา ญัตติที่ 8 ไมมีเหตุผ ลเพีย งพอที่ส นับ สนุนวา ญัตติที่ 8 สงเสริมการให
กําเนิดของทารกโดยผูปกครองตามชีวภาพ (Biological Parents) การปกปองการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม การปกปองศาสนาและการควบคุมการศึกษาของเด็ก โดยศาลประกาศวา คูสมรสชายสองคน
และคูสมรสหญิงสองคนก็สามารถสรางความมั่นคงใหเกิดขึ้นในครอบครัวเฉกเชนเดียวกับคูสมรสชาย
และหญิงทั่วไป
ในขณะที่ฝายคัดคาน คือ ผูพิพากษาเอ็น แรนดี้ สมิธ (N. Randy Smith) ตั้งขอสังเกตตอ
กรณีดังกลาววารัฐทําถูกตองตามกฎหมายที่ไมใหมีการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน เชนเดียวกับ
or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person
of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person
within its jurisdiction the equal protection of the laws.
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กรณีของการจํากัดอายุสําหรับการสมรสโดยไมละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เขากลาวเพิ่มเติมความ
คิดเห็นวา กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมไดเปนผูตองสงสัยหรือคนเสมือนตองสงสัย จึงไมมี
สิทธิไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากศาล นอกจากนี้เขาเขียนวา โครงสรางของครอบครัว
ต อ งประกอบไปด ว ยผู ป กครองทางชี ว ภาพ คื อ ชายหนึ่ ง คนและหญิ ง หนึ่ ง คน ซึ่ ง ถื อ ว า เป น
องคประกอบที่ดีที่สุดสําหรับการเลี้ยงดูเด็ก และเขายังเห็นดวยกับรัฐในเรื่อง ทฤษฎีความรับผิดชอบที่
จะเกิดจากคูสมรสชายและหญิงเพราะพวกเขาสามารถใหกําเนิดบุตรได
ตอมาในวันที่ 21 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 กลุมผูสนับสนุนญัตติที่ 8 ยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ
เขต 9 เพื่อใหมีการพิจารณาใหมโดยใชผูพิพากษา 11 ทานของศาลอุทธรณเขต 9 ซึ่งหากศาลปฏิเสธ
การ อุทธรณ กลุมผูสนับสนุนจะนําเรื่องดังกลาวขึ้นสูศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา
อยางไรก็ตาม ในระหวางที่กรณีพิพาทอยูในระหวางการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณยังคงพัก
การอนุญาตใหมีการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน
จนในที่สุดในเดือน มิถุนายน ค.ศ.2013 วันที่รอคอยของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดี ย วกั น ก็ ม าถึ ง ลมหายใจของมหานครนิ ว ยอร ค กลายเป น สี รุ ง ขึ้ น มาอี ก ครั้ ง เมื่ อ ศาลสู ง ของ
สหรัฐอเมริกาไดมีคําตัดสินคดีที่มีความเกี่ยวของกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 2 ประเด็น
คือ
ประเด็นแรก ศาลสูงสหรัฐตัดสินวากฎหมายของรัฐบาลกลางที่ชื่อวา The Defense of
Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส หรือ DOMA ที่มีขอความในขอที่ 3 ของกฎหมายที่ได
กําหนดไววา “คําวา ‘สมรส’ หมายถึง การเปนสามีภริยาที่ถูกตองตามกฎหมายระหวางชายและหญิง
เทานั้น และคําวา ‘คูสมรส’หมายถึง บุคคลที่เปนสามีหรือภริยาของบุคคลที่มีเพศที่ตรงขามกับตน
เทานั้น” การระบุเชนนี้ทําใหคูรักที่มีเพศเดียวกันไมเขาถึงสิทธิในทางกฎหมายกวา 996 ฉบับ ที่คูรัก
ตางเพศที่จดทะเบียนสมรสไดรับ อาทิ การลดหยอนภาษี สิทธิในการโอนยายสัญชาติหลังจากการ
สมรส สิทธิในการประกันสุขภาพของเจาหนาที่รัฐที่ครอบคลุมไปถึงคูสมรส เปนตน ซึ่งในการนี้ศาลสูง
ของสหรัฐไดมีคําพิพากษาออกมาวา The Defense of Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส
หรือ DOMA เปนกฎหมายที่ละเมิดตอหลัก Fifth Amendment ซึ่งหลักการดังกลาวเปนหลักใน
รัฐธรรมนูญกลางของสหรัฐ ที่กลาววา “จะตองไมมีผูใด สูญเสียชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสิน โดย
ปราศจากกระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย” ทําให The Defense of Marriage Act เปนอันตอง
ยกเลิกไป โดยผลของคําพิพากษาดังกลาวจะเอื้อประโยชนในทางกฎหมายใหกับคูรักที่มีเพศเดียวกันที่
ไดจดทะเบียนความสัมพันธในการใชชีวิตคูรวมกันในสหรัฐอเมริกา คดีนี้เกิดขึ้นจากการที่ นาย Edith
Windsor อายุ 84 ปไดยื่นฟองตอศาล โดยมีรายละเอียดวา Edith Windsor ซึ่งไดจดทะเบียนสมรส
กับ Thea Spyer โดยถูกตองตามกฎหมายในป ค.ศ.2007 ที่แคนาดา และการจดทะเบียนของบุคคล
ทั้งสองไดรั บ การรั บรองสถานะภายใตกฎหมายของรัฐ นิวยอรค ซึ่งบุ คคลทั้งสองเปน คูรักที่มีเพศ

349
เดียวกันที่มีลักษณะทางกายภาพเปนผูหญิงกับผูหญิง ทั้งคูไดใชชีวิตรวมกันมาเปนเวลานานถึง 44 ป
ตอมา Thea Spyer ไดเสียชีวิตลงในป ค.ศ.2009 Thea Spyer ไดยกมรดกของตนทั้งหมดให Edith
Windsor รัฐบาลไดเรียกเก็บภาษีมรดกจาก Edith Windsor เปนจํานวนเงิน 363,000 USD
นอกจากนี้ Edith Windsor ยังตองเสียภาษีใหแกรัฐนิวยอรคอีกเปนเงินจํานวน 275,000 USD ซึ่ง
หากถาคูสมรสของ Edith Windsor เปนเพศชาย Edith Windsor จะไมถูกเรียกเก็บภาษีในจํานวน
เงินดังกลาวเลย ดังนั้นจึงกลายเปนจุดเริ่มตนให Edith Windsor ตอสูเพื่อเรียกรองความเสมอภาค
และความเทาเทียมกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส และไดรับชัยชนะในที่สุด และหลังจากที่
Edith Windsor ชนะคดีดังกลาว Edith Windsor ก็ไดรับเงินภาษีคืนจากรัฐบาลทั้งหมด และผลจาก
คดีที่ไดกลาวมานี้ทําให The Defense of Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส หรือ DOMA
เปนอันตกไป และมีผลใหคูรักที่มีเพศเดียวกัน ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมาย มีสิทธิที่จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายใตกฎหมายของรัฐบาลกลางอยางเทาเทียมกัน
กับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส
ประเด็นที่สอง ศาลสูงสหรัฐไดมีคําพิพากษาเกี่ยวกับ ญัตติที่ 8 หรือ Proposition 8 โดยไดมี
การเสนอญัตติดังกลาวเพื่อแกไขรัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย โดยในญัตติที่ 8 หรือ Proposition
8 ไดมีการเสนอใหเพิ่มขอ 7.5 เขาไปในรัฐธรรมนูญแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีรายละเอียดวา “การ
แต ง งานระหว า งชายและหญิ ง เท า นั้ น ที่ จ ะมี ผ ลตามกฎหมายและได รั บ การรั บ รองในมลรั ฐ
แคลิฟอรเนีย” ซึ่งกอนหนาที่จะมีญัตติที่ 8 หรือ Proposition 8 นี้ในรัฐแคลิฟอรเนียไดออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว 612 และคูรักเพศ
เดียวกันก็สามารถจดทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย แตเมื่อมีญัตติที่ 8 หรือ
Proposition 8 เกิดขึ้นมาโดยการลงประชามติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอรเนีย โดย
การลงประชามติดังกลาวนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งไดใหการรับรองญัตติที่ 8 หรือ Proposition 8 ดวย
612

สาเหตุที่มลรัฐแคลิฟอรเนียออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็เพราะในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.2008 ไดมีคําตัดสินของศาลในมลรัฐ
แคลิ ฟ อร เ นี ย ว า การจํ า กั ด สิ ท ธิ ใ นการรั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ใ ห แ ก คู รั ก เพศเดี ย วกั น ใน
แคลิฟอรเนียตาม ญัตติ 22 หรือ Proposition 22 ซึ่งถูกเสนอในป ค.ศ.2000 นั้นเปนการละเมิดตอ
รัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย ทําใหตอมารัฐบาลของรัฐแคลิฟอรเนียออกกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกัน แตตอมากฎหมายรับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันของ
คูรักเพศเดียวกันของมลรัฐแคลิฟอรเนียตองถูกยกเลิกไป เพราะผูมีสิทธิเลือกตั้งไดลงประชามติคัดคาน
คําตัดสินของศาลมลรัฐแคลิฟอรเนียดวยการลงมติรับรองญัตติ 8 หรือ Proposition 8 ดวยคะแนน
55.24 % ตอ 47.76%
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คะแนน 52.24% ตอ 47.76% จึงสงผลใหเจาหนาที่ของมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ยุติการจดทะเบียน
ความสัมพันธดังกลาวใหแกคูรักเพศเดียวกันทันที ตอมาในป ค.ศ 2009 ไดมีการฟองคดีในตอศาล
เพราะเหตุที่คูรักที่มีเพศเดียวกันคูหนึ่ง คือ Kristin Perry and Sandra Stier ซึ่งทั้งสองเปนคูรักที่มี
เพศเดี ย วกั น ที่ มีลั กษณะทางกายภาพเปน ผูห ญิ งกับ ผูห ญิ ง ไดไ ปจดทะเบีย นที่ศ าลาวาการรั ฐ แต
เจา หนาที่ของมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ปฏิเสธการจดทะเบีย นความสัมพัน ธดัง กลาวใหแกคูรักที่มีเพศ
เดียวกันคูนี้ เพราะเหตุที่ทั่งคูมีเพศสรีระเดียวกัน
และในป ค.ศ.2010 ผูพิพากษาชื่อ Vaughn Walker แหงศาลชั้นตนมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดมี
คํ า พิ พากษาว า ญั ตติ ที่ 8 หรื อ Proposition 8 เป น กฎหมายที่ล ะเมิ ดต อหลักรั ฐ ธรรมนู ญ
Fourteenth Amendment ที่ไดกลาวไววา “ไมมีมลรัฐไดสามารถทําใหบุคคลสูญเสียชีวิต เสรีภาพ
หรือทรัพยสิน โดยปราศจากกระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย หรือปฏิเสธความเทาเทียมกันแหง
กฎหมายของบุคคลที่อยูภายใตขอบเขตอํานาจของมลรัฐนั้น” หลังจากที่ศาลมีคําพิพากษาดังกลาว
มลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย ไม มี แ ม ก ระทั่ ง การออกมาตอ สู แ ละคั ด ค า นคํ า พิ พ ากษาของศาลชั้ น ต น มลรั ฐ
แคลิฟอรเนียดังกลาว จนกระทั่งกลุมผูที่สนับสนุนญัตติที่ 8 หรือ Proposition 8 ไดมีการยื่นอุทธรณ
ตอศาลสูงของสหรัฐอเมริกา และในเวลาตอมาศาลสูงของสหรัฐไดมีคําพิพากษาวา กลุมผูที่สนับสนุน
ญัตติที่ 8 หรือ Proposition 8 ไมมีอํานาจฟองภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกามาตรา 3 เพราะผู
ที่มีอํานาจฟองคือมลรัฐแคลิฟอรเนียตองเปนผูยื่นอุทธรณเพื่อปองกันกฎหมายของมลรัฐเอง สงผลให
คําพิพากษาของศาลชั้นตนแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียกลายเปนคําพิพากษาที่ถึงที่สุดแลว สงผลใหญัตติที่
8 หรือ Proposition 8 ไมมีผลบังคับใชตามกฎหมายในทันที ทําใหคูรักที่มีเพศเดียวกันสามารถ
กลับมาจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียอีกครั้ง
จากคําพิพากษาทั้งสองของศาลสูงสหรัฐที่ผูวิจัยไดกลาวมาขางตนทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาไดออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเขา ตลอดระยะเวลา 44 ป
แหงการตอสู ตั้งแตเหตุการณ Stonewall และการผานกฎหมายที่ทําใหกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อ
สิทธิและความเทาเทียมแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง
แมการตอสูบนถนนสายที่กวางและแสนยาวไกลนี้ยังคงตองดําเนินตอไป แตพัฒนาการที่เกิดขึ้นแสดง
ใหเห็นวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดกลายเปนสวนหนึ่งของการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน
ในกระแสหลัก และสิ่งนี้ทําใหผูวิจัยคนพบวา การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ
เปนแรกผลักดันใหกระบวนการตอสูเพื่อสิทธิของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันทั่วโลกที่กําลัง
ตอสูเพื่อใหรัฐไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายแกตนและคนรัก
เฉกเชนคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส รวมไปถึงการผลักดันสนธิสัญญาระดับสากลเพื่อรับรอง
สิทธิของบุคคลที่มีพฤติกรรมในการแสดงออกทางเพศที่หลากหลายหรือมีอัตลักษณทางเพศที่แตกตาง
เพื่อความเทาเทียมกันในสังคม
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นับตั้งแตป ค.ศ.2004 จนถึงป ค.ศ 2013 ที่ The Defense of Marriage Act หรือ DOMA
ถูกศาลสูงของสหรัฐมีคําตัดสินใหขัดตอรัฐธรรมนูญกลางของสหรัฐและเปนอันตองยกเลิกไป การออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็มีเพิ่มขึ้น
เรื่ อยๆ โดยมลรั ฐ แมสซาชู เ ซตส เ ปน มลรัฐ แรกที่อนุญ าตใหมีก ารจดทะเบีย นสมรสใหแ กรักเพศ
เดียวกันอยางถูกตองตามกฎหมายและมลรัฐอื่นๆ ตามมา อาทิ วันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ.2008
มลรัฐคอนเนคติกัต ในวันที่ 27 เมษายน ค.ศ.2009 มลรัฐไอโอวา ในวันที่ 1 กันยายน ค.ศ.2009 มล
รัฐเวอรมอนท ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2010 มลรัฐนิวแฮมปเชียร ในวันที่ 24 กรกฎาคม ค.ศ.2011
มลรัฐนิวยอรก ตอมาในวันที่ 13 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 มลรัฐวอชิงตัน ผูวาการมลรัฐไดลงนามรับรอง
กฎหมายการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งจะมีผลอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน
ค.ศ.2012 และตอมาวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ.2012 ผูวาการมลรัฐแมรีแลนดไดผานกฎหมายสมรสของ
คูรักที่มีเพศเดียวกันเปนที่เรียบรอยแลว นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ.2012 รัฐเมนไดรับรอง
กฎหมายการสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกันอยางถูกตองตามกฎหมาย ภายหลังจากการชัยชนะในการ
ลงคะแนนเสียงของประชาชนสวนใหญ ซึ่งมีการอนุญาตใหจดทะเบียนสมรสไดในวันที่ 1 มกราคม
ค.ศ.2013 เปน ตน ไป หลังจากนั้นก็ไดมีมลรัฐอื่นๆ ตามมาอีกหลายมลรัฐที่ไดมีการออกกฎหมาย
รั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู ร ว มกั น โดยชอบดว ยกฎหมายใหแก กลุ มคนที่ มีเ พศวิ ถีแ บบรัก เพศ
เดียวกันเพื่อคุมครองสิทธิประโยชน ของคูรักที่มีเพศเดียวกันภายใตกฎหมายของแตละมลรัฐ แตบาง
มลรัฐก็จะหลีกเลี่ยงการใชคําวา สมรส (Marriage) เพื่อลดปญหาความขัดแยงทางศาสนา
และในที่สุดชัยชนะของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันชาวอเมริกาก็มาถึง เมื่อวันที่ 26
มิถุนายน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกาไดมีคําพิพากษารับรองสิทธิในกฎหมาย
สมรสใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยคะแนนเสียง 5 ตอ 4 613 โดยการตัดสินดังกลาว
ของตุลาการเสียงขางมากอางหลักการของรัฐธรรมนูญ ทั้งหลักการ The Fourteenth Amendment
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ผูพิพากษาศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา มีทั้งสิ้น 9 คน ประธานาธิบดีเปนผูคัดเลือกและทํา
การแตงตั้งโดยกอนที่จะมีการแตงตั้งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจะทําหนาที่ในการรับรองกอนที่จะมี
การแตงตั้ง โดยในการตัดสินคดีดังกลาวนี้ ไดมีผูพิพากษาที่เปนตุลาการเสียงขางนอยและตุลาการ
เสี ย งข า งมากดั ง ต อ ไปนี้ โดยเริ่ ม จาก ตุ ล าการเสี ย งข า งมากได แ ก ท า นผู พิ พ ากษาชื่ อ Sonia
Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan, Anthony Kennedy และ Stephen G.
Breyer
ตุลาการเสียงขางนอยไดแก ทานผูพิพากษาชื่อ John G. Roberts, Samuel A. Alito,
Antonin Scalia และ Clarence Thomas
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ตลอดจนไปถึงแนวคิดของ Due Process Clause และหลักการ Equal Protection Clause 614 คํา
พิพากษาดังกลาวเกิดขึ้นมาจากการอุทธรณของโจทกที่เปนรัฐทั้ง 4 รัฐประกอบไปดวย รัฐ Ohio รัฐ
Tennessee รัฐ Michigan และรัฐ Kentucky เพื่อรองขอใหศาลรับรองสิทธิในกฎหมายสมรสของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวามีสถานะเปนการสมรสที่ชอบดวยกฎหมายเฉกเชนเดียวกัน
กับกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศ
ผูพิพากษาที่ทําหนาที่ในการเขียนคําพิพากษาฉบับนี้คือ ทานผูพิพากษา Kennedy 615 ซึ่ง
ทานเริ่มดวยการกลาวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายสมรสวาแตเดิมนั้นเปนความสัมพันธในรูปแบบ
614

บทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 14 มีผลบังคับใชในป พ.ศ.2411 ในหมวดสิทธิ
พลเมืองของสหรัฐอเมริกา ขอ 1 กําหนดไววา “บุคคลทุกคนที่เกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐอเมริกา
และอยูในบังคับของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ยอมเปนพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและรัฐที่มีภูมิลําเนาอยู
รั ฐ ใดจะตราหรื อ บั ง คั บ ใช ก ฎหมายอั น เป น การตั ด ทอนเอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม ครองที่ พ ลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกาจะพึงไดรับมิได หรือรัฐใดจะตัดรอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของบุคคลโดยไม
ชอบดวยวิถีทางที่ถูกตองแหงกฎหมาย (Due Process of Law) หรือจะปฏิเสธบุคคลในเขตอํานาจ
ไมใหไดรับความคุมครองแหงกฎหมายโดยเทาเทียม (Equal Protection) มิได
615
ความเห็นของผูพิพากษาเสียงขางมากใจความในยอหนากอนสุดทายในหนา 28 ของคํา
พิพากษาสรุปถึงใจความสําคัญไดวา “ไมมีการอยูรวมกันอันใดจะลึกซึ้งมากไปกวาการสมรส เพราะ
รวมเอาอุดมคติสูงสุดของความรัก ความซื่อสัตย การอุทิศตน การเสียสละ และความเปนครอบครัว
ในขณะตกลงทําสัญญาสมรส คนสองคนจะกลายเปนสิ่งที่ยิ่งใหญกวาเดิมที่แตละคนเคยเปนมา ที่
สําคัญผูรองไดแสดงใหศาลเห็นวา การสมรสเปนที่บรรจุซึ่งความรักอันอาจยืนยงแมหลังความตาย คง
เปนเรื่องที่เขาใจผิดที่คิดวาเฉพาะชายและหญิงเทานั้นที่มีสิทธิดังกลาวโดยชอบ หากแตแนวคิดในการ
จํากัดสิทธิดังกลาวนั้นกลับเปนการไมเคารพแนวคิดเรื่องสิทธิในกฎหมายสมรสอยางแทจริงเลย ในคํา
รองพวกเขาไดแสดงถึงความเคารพแนวคิดดังกลาว เคารพอยางสุดซึ้ง จนตองไขวความาเปนของ
ตนเอง พวกเขาหวังเพียงวาจะไมถูกตัดสินใหใชชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว ถูกกีดกันออกจากการเปนสวน
หนึ่งในสถาบันที่เกาแกที่สุดของอารยธรรม อยางเชนสถาบันครอบครัว พวกเขาจึงเรียกรองหาศักดิ์ศรี
ความเทาเทียมกันในสายตาของกฎหมายและสายตาของเพื่อนมนุษย ซึ่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา
รับรองสิทธิเชนนั้นใหแกเขาแลว”
เมื่ อฟ ง ความเห็ น ของผู พิ พ ากษาเสีย งขา งมากดั งที่ ไ ดส รุ ป ไปข า งต น แล ว ต อมามารับ ฟ ง
ความเห็นของผูพิพากษาเสียงขางนอยทั้งสี่ทานตามลําดับดังนี้
(1) ทานผูพิพากษา John G. Roberts มีความเห็นวา ขอที่มีการอุทธรณขึ้นมายังศาลสูงนี้
นาจะเปนเรื่องของแตละรัฐที่จะตัดสินใจกันเอง ไมใชมาตัดสินดวยคําพิพากษาของศาลแหงนี้ ศาลสูง
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มิใชสภานิติบัญญัติ การสมรสของบุคคลที่รักเพศเดียวกันจะควรหรือไมควร ไมใชเรื่องที่ศาลจะไป
ตัดสิน ผูพิพากษามีหนาที่ตามรัฐธรรมนูญในการชี้ขาดวากฎหมายเปนอยางไร ไมใชมีหนาที่ชี้ขาดวา
กฎหมายจะตองเปนไปอยางไร ชาวอเมริกันที่ไดรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตใหศาลมีคําพิพากษา
ตามกฎหมายเทานั้น ไมใชมาแสดงพลังหรือเจตจํานงอื่นใดเพื่อสนับสนุนใหรัฐออกกฎหมายใด การมี
คําพิพากษาเชนนี้เทากับศาลไปกําหนดนโยบายของรัฐ โดยไมมีรัฐธรรมนูญรับรองหรือใหอํานาจไว ทั้ง
การกระทําที่เปนการขโมยสิทธิในประเด็นที่ควรจะลงประชามติไปจากพลเมืองสหรัฐอเมริกา เชิญ
พวกคุณยินดีปรีดากับคําวินิจฉัยนี้ แตอยาไปดึงเอาตัวรัฐธรรมนูญมารวมฉลอง เพราะรัฐธรรมนูญไมมี
สวนเกี่ยวของอะไรเลยกับคําวินิจฉัยในครั้งนี้ของทาน
(2) ทานผูพิพากษา Antonin Scalia มีความเห็นวา กฎหมายจะอธิบายวาการสมรสคืออะไร
ไมมีความสําคัญอะไรกับตัวขาพเจาเลยแมแตนอย คําพิพากษาดังกลาวไมมีพื้นฐานในทางกฎหมาย
ใดๆ รองรับ เปนปฏิปกษกับระบบการบริหารของรัฐบาล ยกเวนกรณีที่มีขอจํากัดในรัฐธรรมนูญ แต
ละรัฐยอมมีอํานาจบังคับใชกฎหมายภายในของตนเองอยางอิสระ แมวาจะขัดตอคําวินิจฉัยที่มีเหตุผล
สูงสงของศาลแหงนี้ ระบบของรัฐบาลใดที่ยอมใหประชาชนอยูภายใตนักกฎหมายเพียงกลุมใดกลุม
หนึ่งที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง ระบบนั้นไมควรเรียกตนเองวาประชาธิปไตย คําวินิจฉัยครั้งนี้มีเจตนา
ข ม ขู ป ระชาธิ ป ไตย ผู ที่ เ ห็ น ด ว ยกั บ คํ า พิ พ ากษานี้ ไ ด ส ถาปนาตนเองเป น ผู ป กครองพลเมื อ ง
สหรัฐอเมริกาสามรอยยี่สิบลานคนไปเสียแลว
(3) ทานผูพิพากษา Clarence Thomas มีความเห็นวา การไปนําเอากฎหมายที่หามการ
สมรสของคนตางชาติมาเทียบเคียงกับการหามมิใหสมรสของกลุมคนรักเพศเดียวกันมันเปนคนละ
ประเด็นกัน เพราะเนื่องจากกฎหมายหามการสมรสของคนตางชาติมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสถานะ
ของการเปนทาส กฎหมายที่กําหนดใหการสมรสเปนเรื่องระหวางชายและหญิงไมไดมีอะไรเลยที่
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของกฎหมายเกาแกนี้แตอยางใดเลย เพียงแคตองการใหเด็กๆ เกิดมาไดรับ
การเลี้ยงดูอยางดีในครอบครัวที่มีพอและแมสมบูรณตามวิถีแหงธรรมชาติเทานั้นอันเปนสิทธิอันชอบ
ธรรมของชายและหญิงหาใชเพศเดียวกันไม เสียงขางมากพรากเอาสิทธิของพลเมืองสหรัฐอเมริกาไป
จากการลงประชามติตามขั้นตอนของประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา
(4) และทายที่สุด ทานผูพิพากษา Samuel A. Alito มีความเห็นในเชิงเปนการเตือนวา
คําวินิจฉัยครั้งนี้อาจจะไมไดใชเปนเกราะปองกันเสรีภาพตามที่ทุกคนเขาใจและตองการใหเกิด แตจะ
ใชเปนเพียงขออางในการทําลายความเห็นของฝายตรงขามที่คาน คําพิพากษาครั้งนี้แยงชิงสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญในการตัดสิน ใจ คงไวหรือเปลี่ยนแปลงความเขาใจในวัฒนธรรมของการสมรสไปจาก
ประชาชน ทั้งยังจะมีผลสําคัญอยางอื่นตามมามันจะถูกใชเปนเครื่องมือบังคับชาวอเมริกันที่ไมเต็มใจ
รับแนวคิดแปลกใหมดังกลาว การที่คําวินิจฉัยดึงเอากฎหมายประเพณีของการสมรสไปเปรียบเทียบ
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ความรักของคูรักที่มีเพศสรีระที่แตกตางกันเทานั้น แตหากระยะเวลาตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงมา
โดยตลอด และจากนั้นจึงไดเปนการอธิบายถึงเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่หลักการ The Fourteenth
Amendment โดยเปนการคุมครองผานกระบวนการที่ชื่อวา Due Process ที่กลาววาการสมรสตาม
กฎหมายเปนสิทธิโดยชอบธรรมของแตละบุคคล ซึ่งเปนความผูกพันระหวางบุคคลสองคน โดยจะเปน
การคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของบุคคลเหลานั้นในสถานะของการสรางครอบครัว และ
สถานะของบุตร สงผลใหการกีดกันกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจากกฎหมายสมรสเปนการ
แยกสถานะของความเปนคูชีวิตของคนสองคนจากความเปนสถาบันครอบครัวที่ไดรับการรับรอง
สถานภาพในการใชชีวิตรวมกันจากกฎหมายรัฐ โดยที่หลักการ Due Process Clause และหลักการ
Equal Protection Clause ใน The Fourteenth Amendment ไดรับรองสิทธิในกฎหมายสมรส
ของบุคคลที่กลาวมานี้แลว สงผลใหบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีสิทธิที่จะใชกฎหมายสมรส
ไดในทุกรัฐของประเทศ โดยแตละรัฐจะตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย ประกอบกับรัฐบาลของในแตละรัฐจะตองออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจากรัฐอื่นๆ ดวย
เหตุ การณ ที่เ กิ ดขึ้ น มาดั งกล า วนี้ มี ลักษณะดั งเชน ประวัติศาสตรซ้ํารอยเดิม เพราะเหตุการณใ น
ลักษณะดังกลาวนี้เคยเกิดขึ้นมาแลวเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) ศาลสูงสุดแหง
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยมีคําพิพากษาเชนนี้ ณ ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี.
โดยใหกฎหมายที่เรียกวา รัฐบัญญัติปกปองการสมรส (Defense of Marriage Act: DOMA) ที่
กําหนดใหกฎหมายสมรสหมายความถึงการกระทําที่เปนนิติสัมพันธระหวางชายและหญิงในฐานะที่จะ
เปนสามีและภริยาเทานั้นขัดตอความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และใหคูสมรสที่มีเพศ
สรีร ะเดีย วกันของรัฐ ที่ใหการรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน แลวนี้ไดรับ สิทธิป ระโยชนจาก
รัฐบาลกลางสหรัฐเทาเทียมกันกับคูสมรสที่มีเพศสรีระที่ตางกันดวย ประกอบกับในคดีดังกลาวนี้ศาล
ไดวินิจฉัยให Proposition 8 ที่รัฐ California ไมอนุญาตใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐนั้นเปนบทบัญญัติที่ไมถูกชอบดวยรัฐธรรมนูญ
สหรัฐดวย โดยศาลไดลงมติดวยคะแนน 4 ตอ 5 เชนเดียวกัน โดยทีมผูพิพากษาก็เปนชุดเดียวกันกับ
ชุดที่พิพากษาในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และผูพิพากษาที่เปนเสียงขางมากก็ทาน
เดิม
จึงเปนระยะเวลาเกือบหาสิบปในการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมในกฎหมาย
สมรสของกลุ มคนที่ มีเ พศวิ ถีแบบรักเพศเดีย วกัน ทั้งการจัดตั้งองคกรเพื่อการตอสูเรีย กรอง การ
กับ กฎหมายที่ห ามการสมรสของคนตางชาติจะกลายเปน แบบอยางใหผูคนนํากฎหมายไปใชเปน
เครื่องมือทําลายฝายที่เห็นแตกตางจากตนเองในที่สุด
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เดินขบวนเรียกรองตลอดจนการดําเนินกระบวนการตอสูในกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซึ่งหากยอน
ระยะเวลาไปยังจุดเริ่มตน ของการตอสูในถนนสายประวัติศาสตรครั้งนี้ เปนการเริ่มตน ดวยการที่
เจาหนาที่ตํารวจบุกจับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสถานบันเทิงที่มีชื่อวา Stonewell ใน
มหานครนิวยอรกเมื่อป พ.ศ.2512 สวนการดําเนินกระบวนการตอสูในทางศาลนั้นเริ่มตนจากคดี
Loving v. Virginia ในป พ.ศ.2510 โดยคดีดังกลาวมานี้ ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกาไดมีคําพิพากษาวา
กฎหมายหามการสมรสของคนตางชาติ ขัดตอ The Fourteenth Amendment ซึ่งการตอสูในคดี
นั้นจนมาถึงชัยชนะในคดีนี้เปนการตอกย้ําขอตอสูของรัฐทั้งสี่รัฐที่ไดทําการอุทธรณตอศาลสูงวา “รัฐ
อาจกําหนดเงื่อนไขอะไรก็ไดสําหรับการที่จะพิจารณาใหสิทธิหรือจํากัดสิทธิใดๆ ในกฎหมายสมรส แต
เงื่อนไขนั้นตองไมใชเงื่อนไขในเรื่องเพศสรีระของผูที่จะไดรับสิทธิในกฎหมายสมรสโดยเด็ดขาด”
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แมเนื้อหาของกฎหมายจะบัญญัติในเรื่องการจด
ทะเบียนสมรสวาเปนสิทธิของชายและหญิง แตในปจจุบันเมื่อการศึกษาและความกาวหนาในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนไดแพรหลายยิ่งขึ้น จึงเกิดการยอมรับสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายใน
พฤติกรรมทางเพศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการยอมรับถึงสิทธิในการสมรสดวย โดยปจจุบันในตางประเทศ
ไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันขึ้นมา
เพื่อใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่งอาจกําหนดสิทธิและหนาที่ไวให
เหมือนหรือใกลเคียงกับคูรักตางเพศ โดยในปจจุบัน กฎหมายรับรองการสมรส ของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ แยกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้
4.3.3.1 กฎหมายจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
เปนกฎหมายรับรองการสมรสระหวางคูรักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งจะใหสิทธิประโยชน
แกคูรักที่เปนเพศเดียวกันเชนเดียวกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสโดยทั่วไปทุกประการ 616 โดย
ในปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งผานกฎหมายทํานองเดียวกันนี้ในรัฐไอโอวา รัฐคอนเนตทิคัต รัฐ
แมสซาชูเซตส รัฐเวอรมอนต รัฐนิวแฮมปเชียร กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. รัฐนิวยอรก รัฐวอชิงตัน รัฐแมรี่
แลนด เปนตน
ในอดี ต กลุ ม คนที่ มีเ พศวิถีแ บบรักเพศเดี ย วกั น ไดมีก ารเรีย กร องใหรั ฐ มีก ารออก
กฎหมาย เพื่อรับรองสิทธิดังกลาว โดยในป ค.ศ.1970 มีกลุมชายรักชายและหญิงรักหญิงในหลายๆ
รัฐ เรียกรองใหเจาหนาที่ของรัฐจดทะเบียนสมรสใหแตก็ถูกปฏิเสธ ตอมาก็ไดมีการเรียกรองสิทธิ
ดังกลาว โดยนําคําปฏิเสธของรัฐที่จะจดทะเบียนใหไปฟองตอศาล แตถูกศาลปฏิเสธซึ่งไดปรากฎ การ
ปฏิเสธและการใหเหตุผลของศาลโดยอางแนวคําพิพากษาในคดี Baker v. Nelson และ Jones v.
Hallahan จากผลคําพิพากษาของศาลไดมีการโตแยงของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวา
616

อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย, เรื่องเดิม.
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“บทบัญญัติในกฎหมาย การสมรสความจริงแลวมิไดมีการระบุเพศไวโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงควรที่จะ
ยินยอมใหบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสมรสกันไดอันเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
โดยชอบดวยกฎหมาย และยังใหเหตุผลตอไปอีกวาการตีความกฎหมายวา การสมรสมีไดเฉพาะคู
สมรสที่เปนคนตางเพศนั้น เปนการตีความที่ขัดตอรัฐธรรมนูญ และปฏิเสธความเทาเทียมกันของ
มนุษยซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยในเรื่องของการสมรส”617
จากการเรียกรองในครั้งนั้นแมศาลจะปฏิเสธ แตตอมาความคิดนี้ไดถูกยอมรับในป
ค.ศ.1990 จากคดี Baehr v. Lewin ซึ่งเปนคดีที่เกิดขึ้นในมลรัฐฮาวาย ผลการตัดสินของศาลในคดีนี้
สงผลใหในหลายๆ มลรัฐของสหรัฐอเมริกาไดมีการยอมรับใหมีการจดทะเบียนสมรสระหวางบุคคล
เพศเดียวกันไมวาจะเปนฮาวาย, อลาสกา, นิวยอรค, โคลัมเบีย และเวอรมอนต เปนตน โดยมีการ
แกไขกฎหมายภายในของแตละรัฐ ซึ่งกฎหมายที่บัญญัติใหมนี้คือ “The Domestic Partnership”
แตกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายที่จํากัดการใชไวเฉพาะในแตละมลรัฐเทานั้น 618
การจดทะเบียนเพื่ออยูรวมกันในลักษณะของ “The Domestic Partnership” นี้
จะเป น การให สิ ทธิ แก คู รั ก ที่ มี เ พศเดีย วกัน สามารถจดทะเบี ย นความสัม พัน ธเพื่ อใหคู รัก ที่มี เพศ
เดียวกันมีสิทธิในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่จําเปนจากรัฐ เชน สิทธิในดานภาษี สิทธิในการทํา
นิติกรรมรวมกัน สิทธิที่จะไดรับในการทํากรมธรรมประกันชีวิต เปนตน ซึ่งเปนสิทธิในการแบงเบา
ภาระซึ่งกันและกันของคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธ แมสิทธิที่รัฐรับรองใหจะเปน
สิทธิที่เหมือนกับสิทธิของคูสมรสตางเพศ แตก็มิไดมีการรับรองไวทุกประการ เชน กรณีไมใหสิทธิใน
การสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสตโดยการเขาพิธีในโบสถดังเชนบุคคลที่เปนคูสมรสตางเพศ เนื่องจาก
คานิยมความเชื่อในทางศาสนาที่มองวา การสมรสโดยการเขาพิธีกรรมตามศาสนานั้นเปนการสมรส
ระหวางบุคคลที่มีเพศที่ตางกันเทานั้น เพราะความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกัน ไมถือเปนการสมรส
การจัดตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ ที่สอดคลองกับเจตจํานงของศาสนาคริสตและถือเปนการทําลาย
โครงสรางของระบบครอบครัวของสังคม อยางไรก็ตามคูรักที่มีเพศเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาได
พยายามเรียกรองและทําใหในเวลาตอมาไดมีการรับรองใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
สามารถทําการสมรสตามแบบพิธีทางศาสนาไดในบางรัฐ โดยการศึกษาครั้งนี้ขอยกตัวอยางกฎหมาย
รับรองการจดทะเบียนสมรสของ รัฐแมสซาชูเซตส รัฐนิวแฮมเชียร และรัฐเวอรมอนต มาเปนตัวอยาง
ของการศึกษา ดังนี้
1) รัฐแมสซาชูเซตส
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วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 136-137.
เรื่องเดียวกัน, หนา 137.
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รัฐแมสซาชูเซตสถือวาเปนรัฐแรกที่ไดมีการอนุญาตใหคูรักที่มีเพศเดียวกัน
นั้นสามารถทําการสมรสกันไดเชนเดียวกับคูรักตางเพศ และคูรักที่มีเพศเดียวกันจะมีสิทธิเชนเดียวกับ
คูรักตางเพศ ทั้งนี้เนื่องจากรัฐแมสซาชูเซตสใหนํากฎหมายวาดวยการสมรสอันเปนกฎหมายที่รับรอง
การสมรสของบุคคลซึ่งเปนคูรักตางเพศนั้นมาบังคับใชกับบุคคลที่เปนคูรักที่มีเพศเดียวกัน ทั้งนี้เปนผล
ที่เกิดจากคําตัดสินของศาลสูงของมลรัฐแมสซาชูเซตส ในคดี Goodridge v. Mass. Department of
Public Health เมื่อป ค.ศ.2003 ในคดีนี้ศาลตัดสินวา ในรัฐธรรมนูญของรัฐแมสซาชูเซตสนั้นมิได
ยอมรับและรับรองสิทธิและสถานะของคูสมรสที่เปนการสมรสที่เกิดขึ้นระหวางชายและหญิงเทานั้น
แตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไดยอมรับและรับรองการสมรสที่เกิดขึ้น ระหวางบุคคลรักเพศเดียวกันดวย
ที่จะเขาถึงสิทธิของคูสมรสอยางเสมอภาค ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติรับรอง และเปนการ
เริ่มตนใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน ในวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2004619
โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
ดังนี้
1. ตองเปนบุคคลที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป สําหรับที่มีอายุนอยกวา 18 ป
ตองไดรับอนุญาตจากศาล
2. ต อ งไม เ ป น บุ ค คลที่ ไ ด ส มรสกั บ บุ ค คลอื่ น อยู ก อ นแล ว ยกเว น ได
ดําเนินการหยาเสร็จสิ้นแลว
3. ตองไมสมรสกับบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกันทางสายเลือดหรือเปน
ญาติ โดยการสมรส เชน บิดา มารดา ลุง ปา นา อา ผูสืบสัน ดาน พี่นองรวมบิดามารดา แมย าย
ลูกเขย เปนตน ทั้งนี้ขอหามดังกลาวยังมีผลบังคับใชแมวาการสมรสดังกลาวจะไดสิ้นสุดลงเพราะเหตุ
แหงความตายหรือการหยาก็ตาม
4. บุ ค คลที่ ไ ม ใ ช พ ลเมื อ งของรั ฐ แมสซาชู เ ซตส ห รื อ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นรั ฐ
แมสซาชูเซตสก็สามารถทําการสมรสไดนับตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ.2008620
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดกําหนดวาบุคคลที่มีคุณสมบัติในการ
สมรสจะตอง กรอกแบบฟอรมแสดงเจตจํานงในการสมรส โดยลงนามและสาบานถึงความถูกตองตอ
619
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หนา นายทะเบียนประจําเมือง จากนั้นนายทะเบียนจะสงเรื่องเพื่อทําการตรวจสอบคุณสมบัติตอไป
จากนั้น 3 วัน ใหกลับมารับแบบฟอรมดังกลาวจากนายทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งจะมีกําหนดเวลาที่จะตอง
ประกอบพิธีแตงงานภายใน 60 วัน โดยตองประกอบพิธีภายในรัฐแมสซาชูเซตสและการประกอบพิธี
ดังกลาวตองกระทําและลงนามโดยบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจจากรัฐไดแกผูพิพากษาและบาทหลวง
เมื่อไดลงนามในใบรับรองดังกลาวแลวจะสงกลับไปยังนายทะเบียน และถือวาการสมรสดังกลาวได
ดําเนินการถูกตองโดยรัฐแลว 621
ผลของการจดทะเบี ย นสมรส เมื่ อ ได ดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นสมรสแล ว
คูสมรสจะไดรับการรับรองโดยทันทีตามกฎหมายตางๆ ภายใตรัฐแมสซาชูเซตสที่บังคับใชสําหรับคู
สมรสหรือครอบครัว เชน กฎหมายเกี่ยวกับการสมรส การสิ้นสุดความสัมพันธ กฎหมายมรดก เปน
ตน 622
2) รัฐนิวแฮมเชียร
ในวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ.2009 ศาลยุติธรรมทั่วไปของรัฐนิวแฮมเชียรและ
รัฐบาลไดลงนามในกฎหมายเพื่อความเสมอภาคในการสมรส “An Act Relative to Civil Marriage
and Civil Unions” ทําใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักที่มี
เพศเดียวกันในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสมีผล นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2010 โดยการ
ออกกฎหมายฉบับดังกลาวเปนการสิ้นสุดการจดทะเบียนความสัมพัน ธของบุคคลเพศเดีย วกัน 623
แตอนุญาตใหคูจดทะเบียนความสัมพันธดังกลาวสามารถทําการจดทะเบียนสมรสในลักษณะเดียวกัน
กับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ และการจดทะเบียนความสัมพันธทั้งหมดที่มีอยูของรัฐนิว
แฮมเชียรจะถูกเปลี่ยนเปนการจดทะเบียนสมรสโดยอัตโนมัติ นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2011 624
โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
ดังนี้
1. ต อ งเป น บุ ค คลมี อ ายุ 18 ป ขึ้ น ไป โดยเงื่ อ นไขเรื่ อ งอายุ นี้ ยั ง มี ค วาม
แตกตางกับการสมรสของคูสมรสตางเพศที่สามารถทําการสมรสไดในกรณีเพศชายที่มีอายุไมนอยกวา
621
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14 ป แตไมเกิน 18 ป และเพศหญิงที่มีอายุไมนอยกวา 13 ปแตไมเกิน 18 ป หากไดรับอนุญาตจาก
ศาลถาฝายใด ฝายหนึ่งเปนประชากรของรัฐนิวแฮมเชียร
2. ตองไมเปนบุคคลที่ไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธลับ
บุ ค คลอื่ น อยู ใ นขณะนั้ น หากเคยจดทะเบี ย นสมรสหรื อ จดทะเบี ย นความสั ม พั น ธ ม าก อ นต อ ง
ดําเนินการจดทะเบียนหยาใหเสร็จสิ้นกอน และรวมถึงการจดทะเบียนความสัมพันธที่เกิดขึ้นในรัฐ
อื่นๆ ก็ตองดําเนินการจดทะเบียนสิ้นสุดความสัมพันธกอนเชนกัน
3. ตองไมทําการสมรสกับบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดกันทางสายโลหิต
หรือเปนญาติ โดยการสมรส เชน บิดา มารดา ลุง ปา นา อา ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา แม
ยาย ลูกเขย เปนตน
4. ตองเปนประชากรที่มีภูมิลําเนาในรัฐนิวแฮมเชียรเทานั้น ในกรณีของ
บุคคลที่มีถิ่นที่อยูหรือภูมิลําเนาในรัฐอื่นจะสามารถทําการสมรสไดหรือไมนั้น ยังไมมีคําตอบที่ชัดเจน
ในประเด็นนี้ เนื่องจากยังไมมีกรณีตัวอยางและไมมีความแนชัดในการบังคับใชกฎหมาย 625
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดกําหนดวาบุคคลที่ตองการสมรสตองไป
ยังที่วาการเมือง ภายในรัฐนิวแฮมเชียรเพื่อขอแบบฟอรมการขออนุญาตจดทะเบียนสมรสและตองลง
นามโดยบุ ค คลทั้ งสองฝ า ย จากนั้ น นายทะเบีย นจะไต ถามและกรอกขอมู ล ที่ เกี่ย วขอ ง และออก
ใบอนุญาตใหสมรสที่มีกําหนดเวลาไมเกิน 90 วัน นับแตวันที่ระบุในคํารอง ซึ่งคูสมรสตองประกอบพิธี
สมรสภายในกําหนดเวลาดังกลาว และกระทําโดยผูมีอํานาจไดแกผูพิพากษาและบาทหลวง ภายหลัง
พิธีผูมีอํานาจจะสงใบอนุญาตกลับไปยังเมืองที่ออกใบอนุญาตดังกลาวและการจดทะเบียนสมรสจะถูก
บันทึกลงในระบบทะเบียนตอไป 626
ผลของการจดทะเบีย นสมรส สงผลใหคูส มรสไดรับ การคุมครองภายใต
กฎหมายของรัฐนิวแฮมเชียรที่กําหนดสิทธิหนาที่และความคุมครองไวสําหรับคูสมรส เชน
1. กฎหมายครอบครัว
2. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสิน
3. กฎหมายมรดก
4. กฎหมายเกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น การในศาลที่ รั บ คดี เ กี่ ย วกั บ
พินัยกรรม
5. กฎหมายการปองกันการเลือกปฏิบัติอัน เนื่องมาจากสถานะของการ
สมรส
625
626
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6. กฎหมายชดเชยแรงงาน
7. สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา
8. สิทธิพิเศษของคูสมรสในการดําเนินคดีทางศาล 627
3) รัฐเวอรมอนด
กฎหมายของมลรัฐเวอรมอนด ในเรื่องการสมรสไดบัญญัติวา การสมรสทํา
ไดระหวางบุคคลที่เปนผูชายกับผูหญิงเทานั้น ดังนั้น คูรักที่มีเพศเดียวกันจึงไมสามารถทําการสมรส
กันไดกลาวคือ จะไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการสมรส (Civil Marriage) แมวาคูรักเพศเดียวกันจะ
อยู รวมกันดูแลครอบครัวดวยกัน ดูแลบุตรรวมกัน เหมือนคูรักตางเพศกระทําก็ตาม แตกฎหมายวา
ดวยการสมรส Civil Marriage ก็ไมใหมีสิทธิที่จะไดรับความคุมครอง ผลประโยชน และหนาที่ความ
รับผิดตามกฎหมายแกคูรักที่มีเพศเดียวกัน
ตามธรรมนูญของมลรัฐเวอรมอนด ไดคุมครองสิทธิความเทาเทียมกันของ
บุคคล โดย หมวด 1 มาตรา 7 ไดว างหลักวา “รัฐบาลควรจัดใหมีผ ลประโยชนรวมกัน ใหความ
คุมครอง และความมั่นคงตอประชาชนในชาติหรือสังคม และไมสามารถใหผลประโยชนโดยจําเพาะ
หรือจํากัดแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครอบครัวใดหรือเจาะจงบุคคลซึ่งไดประโยชน เพราะทุกคนเปนสวน
หนึ่งของสังคม และสังคมเปนสิ่งที่มีอยูแนนอนสิทธิที่มีนี้เปนสิทธิที่ไมสามารถโอน และไมสามารถ
ยกเลิกได แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ตาม”628
ดังนั้น ตามธรรมนูญของรัฐฉบับนี้มีจุดประสงคใหรัฐบัญญัติกฎหมายโดยให
ผลประโยชนแกสวนรวม และประชาชนในรัฐเวอรมอนด แตเมื่อพิจารณากฎหมายในเรื่องการสมรส
(Civil Marriage) ของมลรั ฐเวอร มอนดที่วางหลักวา การสมรสจะกระทําไดระหวางชายกับ หญิ ง
เทานั้น เห็นวาเปนการจํากัดสิทธิของคูรักที่มีเพศเดียวกัน กลาวคือ คูรักที่มีเพศเดียวกันแมตองการอยู
รวมกันเหมือนกับคูรักตางเพศทั่วไป ก็ไมมีสิทธิจดทะเบียนสมรสใหมีผลตามกฎหมายเหมือนคูรักตาง
เพศ ดังนั้นสิทธิและหนาที่ความรับผิดที่คูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส มีตอกันตามกฎหมาย คูรัก
เพศเดียวกันจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเหลานี้เลย ปญหาตอมาก็คือหลักในเรื่องการจด
ทะเบียนสมรสดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายตอคูรักที่มีเพศเดียวกันอันเปนการ
แตกตางกับบทบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนด ดวยเหตุนี้คูรักที่มีเพศเดียวกันจึงมีการเรียกรองใหตนมี
สิทธิในการอยูรวมกัน หรือใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายในการอยูรวมกันเหมือนกับสิทธิที่คูรัก
ตางเพศพึงไดรับ

627
628

Ibid., p. 19.
Article 7 Chapter 1 Vermont Constitution

361
โดยในเดือน ตุลาคม ค.ศ.1999 มีคดีที่สําคัญคือ คดี Baker v. State of
Vermont เปนคดีที่เรียกรองใหคูรักที่มีเพศเดียวกันทําการสมรสได ซึ่งศาลสูงของมลรัฐเวอรมอนด ได
อธิบ ายไวในคดีดังกลาวสนับ สนุน วากฎหมายเรื่องการสมรสของรัฐจะกระทําไดระหวางผูชายกับ
ผูหญิง629 แตศาลสูงในคดีดังกลาวก็มีความเห็นเปนเอกฉันทวา แมการสมรสตามกฎหมายตองระหวาง
ชายกับหญิง แตศาลสูงของมลรัฐเวอรมอนด ก็ตัดสินวา คูรักที่มีเพศเดียวกันจะตองไดรับความเทา
เทียมกันในสิทธิประโยชนตางๆ โดยเฉพาะสิทธิและหนาที่ ที่คูสมรสจะตองมีภายใตกฎหมาย และ
ยืนยันหลักวาคูรักที่มีเพศเดียวกันมีสิทธิใชวิธีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายซึ่งเปนวิธีที่เหมาะสม
เหมือนกันกับคูรักตางเพศที่ไดรับสิทธินั้น ดังนั้นศาล จึงแนะนําวาสภานิติบัญญัติควรชี้ขาดวาควรทํา
อยางไรใหเกิดความเทาเทียมขึ้นและเปนวิธีที่เหมาะสม เหตุนี้สภานิติบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนด จึง
บัญญัติกฎหมายขึ้นใหมที่เรียกวา “Civil Union” อันเปนกระบวนการใหคูรักที่มีเพศเดียวกันมีสิทธิ
เชนเดียวกับคูรักตางเพศ 630 ดังนั้น อาจกลาวไดวา คดี Baker v. State of Vermont เปนคดีที่ศาล
สูงวางหลักวาตองการใหรัฐปฏิบัติตอคูรักที่มีเพศเดียวกันเหมือนคูรักตางเพศ ดังนั้น สภานิติบัญญัติ
ของเวอรมอนดจึงไดบัญญัติ “Civil Union” ขึ้น
สภานิ ติบัญ ญัติของมลรัฐ เวอรมอนด บัญ ญัติ Civil Union ขึ้น มาโดยมี
ความมุงหมายใหคูรักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเรื่องการจดทะเบียน
สมรสของรัฐมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย โดยบุคคลเพศเดียวกันมีสิทธิไดรับอนุญาตใหมี
การอยูรวมกัน กระบวนการดังกลาวเทียบไดกับกระบวนการรับรองการสมรส ของคูรักตางเพศ การ
อยูรวมกัน มีผลใหคูที่มีเพศเดียวกันมีสิทธิไดรับผลประโยชนสิทธิหนาที่ตามกฎหมายเหมือนกับคูรัก
ตางเพศ631
(1) บุคคลที่อยูภายใตการอยูรวมกัน (Civil Union)
ตองเปนบุคคลสองคนที่มีเพศเดียวกันและตองไมเปนผูที่ไดจดทะเบียน
สมรสอยูกอนแลว นอกจากนี้ผูหญิงจะไมสามารถจดทะเบียนอยูรวมกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ
ใกลชิดเชน กับมารดา ยาย ลูกสาว พี่สาว ฯลฯ ในกรณีผูชายจะไมสามารถจดทะเบียนอยูรวมกันกับ
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บุคคลใกลชิด เชน พอ ลูกชาย ฯลฯ การจดทะเบียนอยูรวมกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธใกลชิดจะตก
เปนโมฆะ ซึ่งเปนไปตามหลัก Chapter 023 Civil Union § 1202632 และ § 1203
คุณสมบัติของบุคคลที่จะจดทะเบียนอยูรวมกันจะตองมีอายุตั้งแต 18
ป ขึ้ น ไปมี ถิ่ น ที่ อ ยู ห รื อ เป น พลเมื อ งของรั ฐ เวอร ม อนด น อกจากนี้ บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด เ ป น พลเมื อ ง
รัฐเวอรมอนด หรือมิไดมีถิ่นที่อยูในรัฐเวอรมอนด อาจจดทะเบียนอยูรวมกันได ถาบุคคลนั้นรองขอจด
ทะเบียนอยูรวมกัน 633 นอกจากนี้บุคคลที่จะจดทะเบียนอยูรวมกัน ตองมีสติที่สมบูรณ ถาการกระทํา
ของบุคคลตองอยูภายใตการอนุบาล บุคคลนั้นจะจดทะเบียนอยูรวมกันไดตองไดรับความยินยอม เปน
หนั งสื อจากผู ป กครองหรื อผู อ นุ บ าลกอ น เมื่ อมีคุ ณสมบัติดั งกล า วแล ว Town Clerk จึ งจะออก
License ให634
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§1202. Requisites of a valid civil union
For a civil union to be established in Vermont, it shall be necessary that the parties
to a civil union satisfy all of the following criteria:
(1) Not be a party to another civil union or a marriage
(2) Be of the same sex and therefore excluded from the marriage laws of this
state.
(3) Meet the criteria and obligations set forth in 18 V.S.A. chapter 106. (Added
1999, No.91 (Adj. Sess.), § 3.)
§ 1203. Person shall not enter a civil union with a relative
(a) A woman shall not enter a civil union with her mother, grandmother,
daughter, granddaughter, sister, brother’s daughter, sister’s daughter, father’s sister
or mother’s sister.
(b) A man shall not enter a civil union with his father, grandfather, son,
grandson, brother, brother’s son, sister’s son. Father’s brother or mother’s brother.
(c) A civil union between persons prohibited from entering a civil union in
subsection (a) or (b) of this section is void (Added 1999, No. 91 (Adj, Sess.) § 3.)
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(2) วิธีการของการอยูรวมกัน (Civil Union)
คู รั ก ที่ จ ดทะเบี ย นอยู ร ว มกั น ตามหลั ก ที่ กล า วมาแล ว ว า แต ล ะฝ า ย
จะต องอายุ ไม ต่ํา กว า 18 ป และมีความสมบูร ณทางจิตใจ และเปน บุคคลที่มี ความสามารถตาม
กฎหมาย โดยขั้นตอนที่คูรักเพศเดียวกันจะจดทะเบียนอยูรวมกันนั้น จะตองมีการขอหนังสือรับรอง
(License) จาก Town Clerk กอนโดยมีวิธีการ คือ กรอกแบบฟอรมตามรูปแบบที่กําหนด โดยกรอก
ขอเท็จจริง ระบุชื่อคูที่ประสงคจะจดทะเบียนอยูรวมกัน และคูรักที่มีเพศเดียวกันอีกฝายที่ประสงคจะ
อยูรวมกัน (Civil Union) จะตองลงนามรับรองความถูกตองของขอเท็จจริงที่กรอกนั้น หลังจากนั้น
Town Clerk จะตองพิสูจนคุณสมบัติตามกฎหมายของคูรักที่มีเพศเดียวกันจนมั่นใจวามีคุณสมบัติที่
จะจดทะเบียนอยูรวมกัน และคูรักที่มีเพศเดียวกันตองมีความตั้งใจและสมัครใจที่จะจดทะเบียนอยู
รวมกันหลังจากนั้น Town Clerk จึงจะออก License ให เมื่อ Town Clerk ออก License ใหแลว
คู รั ก ที่ มี เ พศเดี ย วกั น ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง จะต อ งส ง License ไปให ผู มี อํ า นาจรั บ รอง ทํ า การรั บ รอง
(Certiﬁcate) ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ออก License และตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ
รับรองภายใน 60 วัน จากวันที่ออก License ถาผูมีอํานาจรับรองไมทําการรับรองภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว License นั้นตกเปนโมฆะ เมื่อผูมีอํานาจรับรองรับรองภายในกําหนดแลวภายใน 10 วันผูที่
รับรองตองสงหนังสือรับรองไปให Town Clerk ผูออก License และ Town Clerk จะเก็บบันทึก
ไว 635 และผู มี อํา นาจรั บ รองว า สมบู ร ณคือ ผูพิพ ากษา Justice of the Peace หรื อ Ordained
Clergy 636
(3) สิทธิประโยชนของคูรักที่มีเพศเดียวกันไดจดทะเบียนอยูรวมกัน
คูรักที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนอยูรวมกัน จะไดรับสิทธิประโยชน
และความคุมครองตามกฎหมาย อันไดมาจากบทบัญญัติกฎหมาย ฝายปกครอง คําตัดสินของศาล
นโยบายของรัฐกฎหมายจารีตประเพณี เหมือนกับที่ใหสิทธิของคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
ก็คือ คูรักที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนอยูรวมกันจะไดรับสิทธิและความคุมครองตามกฎหมายตางๆ
หรือในเรื่องอื่นๆ ที่คุมครองเหมือนกับที่กฎหมายใหสิทธิแกคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรส เชน
กฎหมายในเรื่องสิทธิของคูสมรส ความสัมพันธระหวางคูสมรส คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียน
อยูรวมกันจะมีสิทธิเชนเดียวกันทุกประการ ดังนั้น คูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนอยูรวมกัน จึงมี
หนาที่ดูแลคูรักของตนอีกฝายหนึ่ง ซึ่งจะเหมือนกับหลักในเรื่องการสมรสของคูรักตางเพศที่ไดจด
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ทะเบียนสมรส นอกจากนี้กฎหมายในเรื่องการยกเลิกการสมรส การแยกกันอยู การหยา การปกครอง
เด็ก การแบงทรัพยสิน คาอุปการะเลี้ยงดู จะใชกับคูรักที่ไดจดทะเบียนอยูรวมกันดวย
สิทธิหนาที่ของคูสมรสและสิทธิประโยชนตามกฎหมายที่ไมเปนการ
เฉพาะตัวจะนํามาใชกับคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดจดทะเบียนอยูรวมกันดวย ซึ่งไดแก ความสัมพันธใน
เรื่องการครอบครองทรัพย การแบงมรดก การรับมรดก การสละสิทธิในพินัยกรรม หรือการไดมาใน
เรื่องอื่นๆ เชน กรรมสิทธิ์ การโอน การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพย การครอบครอง
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย การพิสูจนพินัยกรรมตามกฎหมายและวิธีการ กฎหมายในเรื่อง
การรั บ บุ ตรบุ ญ ธรรมและวิ ธี การรั บ บุตรบุญ ธรรม กฎหมายในเรื่องการประกัน ภัย สําหรับ ลูกจา ง
กฎหมายในเรื่องคาจางแรงงาน สิทธิไดรับคาชดเชย สิทธิในเรื่องการประกันสังคม การรักษาพยาบาล
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของรัฐ ภาษีเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งเปนไปตามหลักมาตรา 1204 637
(4) การสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกัน
การสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกันจะเหมือนกับหลักการสิ้นสุด
ของการสมรสของพวกตางเพศ ดังนั้น สิทธิพื้นฐานและหนี้ที่เกิดจากการสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยู
ร ว มกั น จะเหมื อ นกั บ หลั ก ของการสิ้ น สุ ด การจดทะเบี ย นสมรสทุ ก ประการ ในกรณี ที่ อี ก ฝ า ยมี
ความสัมพันธทางชูสาวกับบุคคลอื่น กลฉอฉล วิกลจริต หรือไรสมรรถภาพทางกาย มีเจตนาทอดทิ้ง
กระทําการดวยความรุนแรงตออีกฝายหนึ่งหรือไดมีการแยก กันอยูเปนเวลา 6 เดือน ก็เปนเหตุใหการ
จดทะเบีย นอยู รว มกั น สิ้ นสุ ดลงได โ ดยอีกฝายหนึ่งมีสิทธิขอหยาได ศาลที่มีอํานาจเหนือกระบวน
พิจารณาการสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกัน คือ ศาลครอบครัวและศาลที่ดําเนินคดีเกี่ยวกับ
การหยามีอํานาจแบงทรัพยสินตามที่เหมาะสมได ตามมาตรา 1206638
4.3.3.2 กฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
กฎหมายจดทะเบี ย นความสั ม พัน ธ มี ห ลายรู ป แบบ เชน Civil Partnership,
Domestic Partnership เปนกฎหมายที่ออกมาเพื่อรองรับการใชชีวิตคูของคูรักที่มีเพศเดียวกัน และ
มีลักษณะคลายกฎหมายจดทะเบียนสมรสตรงที่วาคูรักที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้น จะไดรับสิทธิ
637

§ 1204
§ 1206. Dissolution of civil unions
The family court shall have jurisdiction over all proceedings relating to the
dissolution of civil unions. The dissolution of civil unions shall follow the same
procedures and be subject to the same substantive rights and obligations that are
involved in the dissolution of marriage in accordance with chapter 11 of this title,
including any residency requirements. (Added 1999, No.91 (Adj. Sess.), § 3.)
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ที่เทาเทียมหรืออาจจะเทาเทียมตามกฎหมายเหมือนการสมรสระหวางหญิงชายหรือแตกตางกันไป
ตามแตบทบัญญัติในแตละประเทศ แตสวนที่แตกตางที่สําคัญก็คือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันในลักษณะการจดทะเบียนความสัมพันธนั้น ไมสามารถเรียกไดวาเปนการจดทะเบียนสมรส
(Marriage) สาเหตุที่สําคัญเนื่องจากคําวา “สมรส” หรือ “Marriage” ของชาวตะวันตกในหลาย
ประเทศนั้นมีความผูกพันกับศาสนาคริสตคอนขางสูง และคนสวนใหญมองวาการสมรสนั้นเปนเหมือน
สถาบันอยางหนึ่งที่ควรจะถูกรักษาไวสําหรับความสัมพันธระหวางหญิงและชายเทานั้น ตามประมวล
กฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส ไดกําหนดวาการสมรส เปนหนึ่งใน
ศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยที่เปนสถาบันเหนือธรรมชาติผสานอยูใน
ธรรมชาติมนุษยดังนั้น พระศาสนจักรวางขอจํากัดการสมรสเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์สําหรับชายหญิง ซึ่งทั้ง
สองจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 1058 จึงจะสมรสกันไดและการสมรสนั้นจึงจะสมบูรณมี
ผลตามกฎหมายพระศาสนจักร 639 ดังนั้นการจดทะเบียนความสัมพันธจึงสรางความขัดแยงทางสังคม
นอยกวาและเปนที่ยอมรับไดงายกวา ประเทศที่ใชกฎหมายนี้ เชน เยอรมัน 640โดยแตละประเทศที่ได
ใชกฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธระหวางคูรักที่มีเพศเดียวกัน ตางก็ตองประสบปญหาการโตแยง
จากสังคมเชนกัน
ตามที่ไดกลาวในขางตนวากฎหมายที่เกี่ยวกับการรับรองการจัดตั้งครอบครัวของ
สหรัฐอเมริกายังมีความแตกตางกัน ซึ่งรัฐที่อนุญาตใหบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียน
ความสั มพั น ธ กัน ได แก รั ฐ แคลิ ฟอรเ นีย รัฐ นิ ว เจอรซี่ รัฐ โอเรกอน รัฐ เนอรว าดา รัฐ อิ ลิน อย รั ฐ
โรดไอแลนด รัฐฮาวาย รัฐเดลาแวร รัฐเมนท รัฐโคโลราโด รัฐวิสคอนซิล รัฐวอลชิงตัน และรัฐเมน 641
ซึ่งมีเนื้อหาดังตัวอยางของรัฐแคลิฟอรเนีย ดังนี้
1) รัฐแคลิฟอรเนีย
รัฐแคลิฟอรเนีย ไดออกกฎหมายที่มีชื่อวา Domestic Partnership (การ
ใชชีวิตอยู รวมกัน) อันเปนกฎหมายที่รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศเดียวกัน
โดยพื้นฐานมาจากแนวความคิดของความเทาเทียมกันของบุคคลวาคูรักที่มีเพศเดียวกัน ควรไดรับสิทธิ
ที่เทาเทียมกันกับคูรักตางเพศ ดังนั้น จึงไดบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิและความเทาเทียมกัน
โดยกฎหมายดังกลาวมีหลักดังตอไปนี้
639

อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ, ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร, คนวันที่ 11 เมษายน 2557
จาก http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawchl6/lawch039.html
640
อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย, เรื่องเดิม.
641
Wikipedia The Free Encyclopedia, Civil Union, Retrieved August 25, 2013
from http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_union
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(1) บุคคลที่อยูภายใตการใชชีวิตอยูรวมกัน (Domestic Partnership)
กฎหมายฉบับนี้จะเปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกคูรักที่มีเพศเดียวกัน ที่จะ
ได รั บ ประโยชน จ ากบทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วและเป น บุ ค คลที่ อ ยู ภ ายใต บ ทบั ญ ญั ติ ข อง Domestic
Partnership
ตามหลักกฎหมายนั้นบุคคลที่จะอยูภายใตการจดทะเบียนใชชีวิตอยู
รวมกัน จะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 2 คน ที่ตกลงกันจะใชชีวิตรวมกันมีความผูกพันและเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน 642และบุคคลทั้งสองจะตองมีเพศเดียวกัน แตก็มีขอยกเวนคือ กรณีที่เปนบุคคลตางเพศกัน
ซึ่งตามปกติสามารถทําการสมรสตามกฎหมายไดอยูแลว ไมสามารถเปนผูที่จะจดทะเบียนใชชีวิตอยู
รวมกันตาม Domestic Partnership ได แตกฎหมายก็มีขอยกเวนใหสิทธิคูรักตางเพศผูกพันในการ
จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership ไดในกรณีที่บุคคลทั้งสองอายุเกิน 62 ป
อันเปนไปตามหลักในมาตรา 297(b)(6)643
จากหลักดังกลาวการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic
Partnership ได บั ญ ญั ติ คุ ม ครองคู รั ก ที่ มี เ พศเดี ย วกั น ที่ ต อ งการอยู ร ว มกั น ใหมี สิ ท ธิ ห น า ที่ ต าม
กฎหมาย สิ่งที่นาพิจารณาก็คือ การที่กฎหมายมีขอยกเวนใหคูรักตางเพศสามารถจดทะเบียนเปนคูที่
ใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น ตาม Domestic Partnership ได นั้น เพราะ แนวความคิ ด พื้น ฐานที่ บัญ ญั ติ
กฎหมายที่ตองการรับรองบุคคลผูมีความประสงคที่จะใชชีวิตอยูรวมกัน และเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดังนั้นคูรักตางเพศที่กฎหมายกําหนดไววาตองอายุเกิน 62 ป ทั้งสองฝายนี้บุคคลที่อายุ 62 ปนี้ไม
สามารถมีบุตรได บุคคลอายุขนาดนี้ การอยูรวมกันก็เพื่อดูแลซึ่งกันและกัน และใชชีวิตอยูรวมกัน
642

Section 297(a) Domestic partners are two adults who have chosen to share
one another’s lives in an intimate and committed relationship of mutual caring.
643
Section 297(b) A domestic partnership shall be established in California
when all of the following requirement are met
(6) Either of the following
(A) Both persons are members of the same sex
(B) Both persons meet the eligibility criteria under Title II of the social
Security Act as defined in 42 U.S.C. Section 402(a) for old - age insurance benefits or
title XVI of the Social Security Act as defined in 42 U.S.C. section 1381 for aged
individuals. Notwithstanding any other provision of this section, persons of opposite
sexes may not constitute a domestic partnership unless both persons are over the
age of 62.
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ดังนั้น กฎหมายจึงใหสิทธิแกคูรักตางเพศดังกลาวสามารถจดทะเบียนเปนคูที่ใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม
Domestic Partnership ไดโดยไมจําเปนตองทําการจดทะเบียนสมรสตามหลักกฎหมายทั่วไปแต
อยางใดไม
นอกจากนี้หลักการจดทะเบียนการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic
Partnership ที่กําหนดใหสิทธิบุคคลบรรลุนิติภาวะที่มีเพศเดียวกันสองคนนั้น ก็เนื่องจากการเปนคูที่
ใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership มีผลทางกฎหมายกอใหเกิดสิทธิหนาที่ระหวางกัน
ตามกฎหมายมุงประสงคใหบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะตัดสินใจที่จะผูกพัน ตามกฎหมาย มิ
ตองการใหเด็กที่ยังมิไดมีวุฒิภาวะเพียงพอตัดสินใจผูกพันตามกฎหมาย เพราะอาจเกิดกรณีคูรักเพศ
เดียวกันที่เปนเด็กตัดสินใจตามอารมณชั่ววูบ หรือกระทําตามกระแสของสังคม อันอาจกอปญหาการ
อยูรวมกันตามมาได
(2) เงื่ อ นไขความสมบู ร ณ ข องการใช ชี วิ ต อยู ร ว มกั น (Domestic
Partnership)
การใชชีวิตอยูรวมกันตาม Domestic Partnership จะสมบูรณตาม
กฎหมายตองกระทําตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเปนตามหลักมาตรา 297
(b)644 ที่มีหลักวาการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership จะสมบูรณภายใตกฎหมายมล
รัฐแคลิฟอรเนีย ก็ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

644

Section 297(b) A domestic partnership shall be established in California
when all of the following requirements are met:
(1) Both persons have a common residence.
(2) Both persons agree to be jointly responsible for each other’s basic living
expenses incurred during the domestic partnership.
(3) Neither person is married or a member of another domestic partnership.
(4) The two persons are not related by blood in a way that would prevent
them from being married to each other in this state.
(5) Both persons are at least 18 years of age.
(6) Either of the following:
(A)…..
(B)…..
(7) Both persons are capable of consenting to the domestic partnership.
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1. บุคคลทั้งสองฝายมีที่อยูอาศัยรวมกัน ซึ่งก็คือ คูใชชีวิตอยูรวมกัน
ทั้งสองมีการอยูรวมกัน โดยไมจําเปนวาทั้งสองฝายจะตองมีชื่อเปนผูครอบครองที่อยูอาศัยนั้น
2. บุ ค คลทั้ ง สองตกลงที่ จ ะรั บ ผิ ด ชอบซึ่ ง กั น และกั น ในค า ใช จ า ยที่
เกิดขึ้นในระหวาง ใชชีวิตรวมกัน
3. บุคคลทั้งสองไมเปนบุคคลที่สมรสแลวหรือจดทะเบียนใชชีวิตอยู
รวมกันตาม Domestic Partnership อยูแลว ในกรณีนี้ก็คือหลักเรื่อง การสมรสซอนนั้นเอง
4. บุคคลทั้งสองฝายจะตองไมเกี่ย วของกันตามสายโลหิต ตามที่บ ท
กฎหมายของรัฐตองหาม
5. บุคคลทั้งสองจะตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป
6. บุ ค คลทั้ ง สองจะต อ งมี ค วามสามารถที่ จ ะให ก ารยิ น ยอมในการ
จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันตาม Domestic Partnership ได
7. บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองไมเคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียนการใช
ชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership มากอน เวนแตคําปฏิเสธนี้ถูกยกเลิกไปแลว
8. การประกาศรับรองการจดทะเบียนการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม
Domestic Partnership ของบุคคลทั้งสองจะตองจัดทําตอ The Secretary of State

(8) Neither person has previously filed a Declaration of Domestic
Partnership with the Secretary of state pursuant to this division that has not been
terminated under Section 299.
(9) Both fine a Declaration of Domestic Partnership with the Secretary of state
pursuant to this division.

บทที่ 5
วิเคราะหหลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยตองใหการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
บทนี้ตองการวิเคราะหใหเห็นวาประเทศไทยมีความจําเปนอยางไรที่ตองใหการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน การวิเคราะหจะเนนการนําเสนอ
แนวคิดและทฤษฎีตางๆ เพื่อใหเห็นวาแทจริงแลวการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนเรื่องที่รัฐตองกระทํา รัฐจะปฎิบัติตอประชากร
ของตนโดยการเลือกปฏิบัติไมได แตอยางไรก็ตามที่ผานมารัฐอาจจะยังไมทราบถึงบทบาทหนาที่วา
เพราะเหตุใดรัฐมีความจําเปนตองออกกฎหมายดังกลาว และรัฐจะรับรองไปเพื่อเหตุผลใด ดังนั้น จึง
ตองวิเคราะหใหเห็นวาการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยนั้นก็เพื่อทําใหเกิดความ
เสมอภาคในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของการ
บัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน
ตางประเทศ เพื่อทําใหเกิดการยอมรับและออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในประเทศไทยดวย
ในบทนี้ตอบคําถามวิจัยทั้ง 3 คําถาม โดยเริ่มจาก ประเทศไทยมีความจําเปนมากนอยเพียงใด
ที่ตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
จากนั้นตอมา ถาหากประเทศจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลวจะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื้อหาของกฎหมาย
อยางไร และสุดทายเมื่อประเทศออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันจากรัฐจะไดรับสิทธิประโยชนในทางกฎหมายจากภาครัฐในเรื่องใดบาง และจะไดรับสิทธิ
ประโยชนจากภาครัฐเฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสหรือไม
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5.1 หลักการและเหตุผลที่ประเทศไทยจําเปนตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
5.1.1 แนวคิดตามทฤษฎีสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก
สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก 645 เปนสิทธิที่ธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยทุกคน
อยางเทาเทียมโดยพื้นฐานของความเปนธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักตามที่ตนปรารถนา โดยการแสดงออกซึ่งความรักนั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิ
อันชอบธรรมของบุคคลอื่น ความรักตามวิถีแหงธรรมชาติอาจเปนการแสดงออกกับบุคคลที่ตางเพศ
กับตน บุคคลที่มีเพศเดียวกันกับตน หรือแสดงออกไดกับบุคคลทั้งสองเพศ หากแตธรรมชาตินั้นได
มอบหนาที่ ที่มีความสําคัญยิ่งใหแกรูปแบบความรักตางเพศ คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย หรือ
เรียกอีกอยางวา สิทธิในการสมรส 646 ความแตกตางระหวางสิทธิทั้งสองประการนี้คือ สถานะแหง
สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนการแสดงออกซึ่งความรักของมนุษยในรูปแบบตางๆ
ไมวาจะเปนความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตนหรือกับมนุษยที่มีเพศสรีระตางกันกับตน
เพศจึงไมใชองคประกอบของสิทธิประการนี้ ตางจากสิทธิในการสมรสซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติของ
มนุษยเชนกัน แตมีไดเฉพาะกับมนุษยที่มีเพศสรีระที่แตกตางกันเทานั้น เนื่องจากสิทธิดังกลาวนี้เปน
เรื่องของการสมรส ซึ่งก็คือวิถีแหงการสืบทอดเผาพันธุมนุษยนั้นเอง จึงทําใหเกิดขึ้นไดเฉพาะมนุษยที่
มีอวัยวะเพศที่แตกตางกันตามที่ธรรมชาติสรางใหเทานั้น เพศจึงเปนสาระสําคัญของสิทธิประการนี้
ดังนั้นสิทธิในการสมรสจึงมีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก 647
ดังนั้น สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก จึงเปนสิทธิที่มนุษยสามารถแสดงออกซึ่ง
ความรักไดโ ดยอิส ระ และมีเสรีภาพในการเลือกที่จะใชชีวิตกับบุคคลใดก็ไดตามที่ตนตองการ ซึ่ง
สถานะแหงสิทธิในลักษณะนี้เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับกันในทางปฏิบัติของนานาประเทศวา สิทธิ
ดังกลาวนั้นเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย เปนสิทธิที่เกิดขึ้นแกบุคคลโดยธรรมชาติ และเกิดขึ้นไดโดย
อั ต โนมั ติ ไม จํ า เป น ต อ งร อ งขอและไม อ าจถู ก จํ ากั ด ได เ ลย หรื อกล า วอี ก นั ย หนึ่ งคื อ สิ ท ธิ ใ นการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ ซึ่งมีสถานะเปนจุดเริ่มตนของ
645

เปนสิทธิที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวา เปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน
แตสิทธิดังกลาวนี้ไมไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948
646
P. R. Ghandhi, op. cit., p. 458.
647
Peter Nicolas and Mike Strong, The Geography of Love: Same-Sex
Marriage & Relationship Recognition in America, 5th ed. (Washington D.C.:
Routledge, 2014), p. 52.
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สิทธิในการสมรส และสิทธิ ในการกอตั้งครอบครัว ซึ่งสิทธิทั้งสองประการนี้ ได รับการรั บรองไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 นั้นเอง 648
สิทธิมนุษยชนเกิดจากการที่ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ
และแนวคิ ดตามสิ ทธิ ขั้นพื้ นฐานของมนุษยห รือสิทธิที่เกิดขึ้น โดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย
ลักษณอักษรในปฏิญ ญาฉบั บนี้ และรวมเรีย กสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ
มนุษยชน” ขึ้นมาบนโลกอยางเปนทางการ 649 โดยปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ที่เปน
สิทธิขั้นพื้นฐานใหมีลักษณะที่เปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซึ่งรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิใน
การกอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอที่ 16 (1)650 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ
ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิที่เกิดขึ้นไดกับความรักใน
รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอที่ 23651 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนที่มี
648

P. R. Ghandhi, op. cit., p. 469.
Scoot Davidson, op. cit., p.45.
650
ขอ 16 (1) “ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบรูณแลวมีสิทธิที่จะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว
โดยปรารถจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน
การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส
การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูที่เจตนาจะเปนคูสมรส
ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพื้นฐานของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจาก
สังคมและรัฐ”
651
ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่จะไดรับ
การคุมครองจากสังคมและรัฐ
สิทธิของชายและหญิ งในวัยที่อาจสมรสไดในการที่จะสมรสและมีครอบครัวพึ่งไดรับการ
ยอมรับ
การสมรสจะกระทําโดยปรารถจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูที่เจตนาจะเปนคู
สมรสกันมิได
บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาที่เหมาะสมเพื่อรับรองความเสมอภาคแหง
สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการที่จะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ
สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพื่อการคุมครองบุตรเทาที่จําเปน
(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได ในการที่จะสมรสและมีครอบครัว ยอมไดรับ
การรับรอง”
649
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูที่ไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้
แมวาสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน แตไม
ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลฯกลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซึ่งมีฐานะเปน
เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเทานั้น
ดังนั้นจึงมีคําถามวา การที่รัฐตางๆ ไมไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เปนการกระทําที่ละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม ใน
สวนนี้ก็เปนไปตามที่ไดกลาวไววา ปฏิญญาสากลฯ และกติการะหวางประเทศฯ ไดกําหนดสิทธิตางๆ
ที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานใหเปนหลักสิทธิมนุษยชนไวมากมาย หนึ่งในนั้นคือ สิทธิในการสมรส แตสิทธิ
ดังที่ไดกลาวมานี้มีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเทานั้น
สงผลใหเนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ และกติการะหวางประเทศฯทั้งสองฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการ
สมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัวใหเปนสิทธิที่เกิดขึ้นไดเฉพาะกับความรักในรูปแบบของรักตาง
เพศเทานั้น และหากเปนการตีความตามตัวอักษร ก็หมายความวาปฏิญญาสากลและกติการะหวาง
ประเทศฯ ทั้งสองฉบับนี้มุงคุมครองแคเพียงสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัวใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น มิไดคุมครองไปถึงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
รักในรูป แบบอื่น ๆ ดวย สงผลใหประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย 652 ที่ไดออกกฎหมายรับ รอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศตามหลักการของสิทธิมนุษยชน
ในเรื่องสิทธิในการสมรสแลว แมจะยังมิไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุ มคนที่ มีเ พศวิ ถีแบบรั ก เพศเดี ย วกั น ก็ไมไดเ ปน การกระทําละเมิดต อหลักสิทธิม นุษยชน ตาม
ปฏิญญาสากลฯแตอยางใด และยังรวมไปถึงไมไดมีการกระทําละเมิดตอกติการะหวางประเทศฯ ดวย
เหตุผลเดียวกัน 653
652

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2535 ใหประเทศไทยยอมรับปฏิญญาสากล
วาดวยสิทธิมนุษยชน ซึ่งปฎิญญาสากลฯ ไดรับมติเห็นชอบโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ในวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ.2491 และประเทศไทยเขาภาคยานุวัติ กติกาสากลระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิในทางการเมือง ค.ศ.1996 ซึ่งหลักการดังกลาวไดรับการรับรองอีกครั้งในวันที่ 29
ตุลาคม ค.ศ.1996 จากการเขาภาคยานุวัติกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทาง
การเมือง ค.ศ.1996 กติกาฉบับนี้ไดรับการยอมรับโดยมติของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ.2509 และเปดใหประเทศสมาชิกลงนามเปนภาคีตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2509
653
การกระทําในรูปแบบใดของรัฐ ที่ไดกระทําตอกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว
จะถือวาเปนการกระทําที่ละเมิดตอพันธกรณีตามปฏิญญาสากลฯ และสงผลใหรัฐที่ไดกระทําการ
ดั ง กล า วนั้ น นั้ น ละเมิ ด ต อ หลั ก สิ ท ธิม นุ ษยชน การกระทํ าในรูป แบบนั้น คื อ การที่ รัฐ ออกกฎหรื อ
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แตอยางไรก็ตาม แมหลักการสิทธิมนุษยชนจะถูกกําหนดขึ้นจากปฏิญญาสากลฯ โดยการ
บัญญัติสิทธิตางๆ ไวในปฏิญญาสากลฯแลวมีการเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน แตในความเปน
จริ งแล ว ปฏิ ญ ญาสากลฯ ฉบั บ นี้ ก็มิไ ดนําหลักการของสิทธิโ ดยธรรมชาติมาปรับ ใช อยางถูกตอ ง
ครบถวน ทําใหหลักสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากการนิยามความหมายของปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไมมี
ความสมบูรณแบบตามหลักของสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริง สงผลใหหลักของสิทธิมนุษยชน ตาม
ปฏิญญาสากลฯฉบับนี้มีสถานะเปนเพียง หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเทานั้น 654 หากมีความเปนไป
ไดในอนาคตที่ปฏิญญาสากลฯฉบับนี้จะไดรับการพัฒนาใหสมบูรณแบบขึ้น โดยการนําหลักการของ
สิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานมาปรับใชอยางถูกตองทั้งหมด ก็จะสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชนมี
สถานะเทียบเทากับหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานและมีสถานะกลายเปนหลัก
สิทธิมนุษยชนชั้นสูงอยางแทจริง 655 ดังนั้นจากการที่ประเทศไทย แมจะยังมิไดออกกฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ก็มิไดเปนการกระทําที่
ละเมิดตอพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลฯ เพราะประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยที่
ยอมรับในตัวปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ตางก็เคารพในตัวเนื้อหาของปฏิญญาสากลฯ ที่เปนลายลักษณ
อักษรมากกวาสิทธิโดยธรรมชาติ เพราะสิทธิประการนี้แมจะเปนแนวคิดที่เปนที่มาของปฏิญญา
สากลฯ แตก็มีสถานะเปนเพียงนามธรรมไมเหมือนกับปฏิญญาสากลฯที่มีสถานะที่เปนรูปธรรมและ
เปนขอตกลงระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลดวย แตอยางไรก็ตามการกระทําที่มิได
เปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นดังกลาวนี้ ก็เปนเพียงการกระทําที่ไม
เปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเทานั้น ซึ่งก็คือการกระทําที่เปนเพียงอาศัยการตีความ
ตามตัวอักษรถึงความหมายที่เปนเนื้อหาของหลักการสิทธิมนุษยชนที่ไดถูกบัญญัติไวในปฏิญาสากลฯ
หากจะพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ก็จะพบวาหลักการของสิทธิประเภทนี้มี
ความหมายที่ กว า งกว า หลั กสิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ถูก กํา หนดไวในปฏิ ญ ญาสากลฯ เนื่ องจากหลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชนที่ถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ไมใช
ข อบั งคั บ ใดๆ ที่ เ ป น การลงโทษแกก ลุมคนที่มีเพศวิถีแ บบรัก เพศเดีย วกั น ในความผิ ดฐานรักเพศ
เดียวกัน หรือที่รูจักกันในนาม Sodomy อันมีลักษณะเปนการกีดกันความรักในรูปแบบดังกลาว การ
กระทําในรูปแบบนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดมีมติใหการกระทําในลักษณะ
ดังกลาวเปนการกระทําของรัฐที่ไมปฏิบัติตามพันธกรณีที่ใหไวในปฏิญญาสากลฯ สงผลใหรัฐดังกลาว
นั้นกระทําการที่เปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน ไมใชการที่รัฐไมไดออกกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตามที่เขาใจ
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หลักการที่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด ดังจะเห็นไดจากหลักการในเรื่องสถานะแหงสิทธิในการสมรส ที่
ปฏิญญาสากลฯกําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนที่รัฐตางๆ ที่ใหการยอมรับจะตองปฏิบัติตามพันธกรณี
โดยสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิที่จํากัดเฉพาะรูปแบบความรักของมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกันเทานั้น ซึ่ง
หากศึกษาจะพบวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีพฤติกรรมความรักในรูปแบบใด ก็ตองไดรับการรับรองและ
คุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกัน แตปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้กลับนําหลักสิทธิโดยธรรมชาติมากําหนดให
เปนสิทธิมนุษยชนเพียงดานเดียว โดยคํานึงถึงหลักการที่สําคัญแควา ตองเปนแนวคิดที่สังคมใหการ
ยอมรับเทานั้น จึงจะสามารถนํามาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯได
หากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รัฐสามารถจะกระทําไดหรือไม รวมไปถึงคําถามตามมาวารัฐจะ
อางหลักการและเหตุผลอะไรในการออกกฎหมายดังกลาว ในประเด็นนี้หากรัฐไดพิจารณาถึงหลักการ
ของสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักซึ่งเปนสิทธิโดยธรรมชาติและเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่มี
ความหมายที่กวางกวาสิทธิมนุษยชนที่ไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ แลว หากรัฐมีความตองการจะ
ออกกฎหมายดังกลาว รัฐก็สามารถอางหลักการที่กลาวมานี้ได เพราะรัฐคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออก
ซึ่ ง พฤติ ก รรมความรั กอั น เป น สิ ทธิ โ ดยธรรมชาติอ ย า งแท จ ริ ง มากกวา การเลื อ กที่ จ ะตี ค วามตาม
ตัวอักษรในปฏิญญาสากลฯ ที่ตองปฏิบัตตามหลักสิทธิมนุษยชนในการรับรองสถานะแคเพียงกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น หรืออาจกลาวไดวารัฐไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในระดับที่สูงขึ้นไป
กวาหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯนั้นเอง
แมสิทธิในการสมรสจะเปนสิทธิที่เกิดเฉพาะคูรักที่มีเพศสรีระที่ตางกันเทานั้น แตปฏิญญา
สากลฉบับนี้ก็ไมไดหามไมใหรัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้นถาหากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็สามารถกระทําได และไมเปนการ
ละเมิดตอพันธกรณีที่ประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดวย
ดังนั้นจึงสรุปในประเด็นนี้ไดวา การที่ประเทศไทยมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกคูรักตางเพศ ไดเปนการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลฯในเรื่องสิทธิในการสมรส ก็ถือวาไม
เปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนแลว หากแตการที่ประเทศไทยไมมีกฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกัน แมไมเปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน แตก็เปนการละเมิด
ตอหลักสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยก็ยอมได
5.1.2 แนวทางตามทฤษฎีรูปแบบของการสมรส
ทฤษฎีรูปแบบของการสมรส กลาวถึงการจําแนกการสมรสออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
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เชื่ อ และรู ป แบบการสมรสตามเงื่ อ นไขของรั ฐ ซึ่ ง ทั้ ง 3 รู ป แบบนั้ น ต า งก็ มี ห ลั ก เกณฑ และ
วัตถุประสงคที่แตกตางกัน โดยเฉพาะรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติที่ถือวาเปนการ
สมรสของมนุษยที่แทจริง เปนการยินยอมในการรวมประเวณีของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและ
มนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิง เปนลักษณะของพฤติกรรมทางเพศสัมพันธโดยวิถีแหงธรรมชาติ ซึ่งเปน
หลักเกณฑที่ถูกกําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ เพศจึงเปนสาระสําคัญกับการสมรสในรูปแบบนี้ เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ก็เพื่อการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ดังนั้นการ
สมรสในรูปแบบนี้จึงเปนเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตาม
เงื่อนไขของรัฐ ที่ไดถูกกําหนดไวโดยรัฐ โดยแตละรัฐจะไดกําหนดเงื่อนไขของการสมรสขึ้นมาเองใน
รูปแบบของกฎหมาย โดยการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย เพราะรัฐตองการใหคูรักที่เปนประชากรของรัฐนั้นๆ ตองทํา
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของรัฐเพื่อใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพื่อใหไดรับสิทธิ
ประโยชนในฐานะคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
ซึ่งรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือ สิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซึ่งสิทธิที่กลาวมานี้เปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ ไมไช
สิทธิที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ หากแตสิทธิในกฎหมายสมรสซึ่งเปนสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐมีลักษณะที่
คาบเกี่ยวกับสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หากเปนลักษณะ
เชนนี้ก็ตองเปนไปตามหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติ ที่กําหนดวาสิทธิประการใดที่เปนสิทธิโดย
ธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิเหลานั้นปจเจกชนไมจําเปนตองรองขอจากรัฐ เปนหนาที่ของรัฐที่
จะมอบสิทธิเหลานี้ใหแกประชาชน และรัฐก็ไมอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ในทางกฎหมายเพื่อจํากัดสิทธิ
เหลานั้นไดเลย นั้นหมายความวา สิทธิในกฎหมายสมรสที่เปนสิทธิที่กอตั้งขั้นโดยรัฐ รัฐเองก็ไมอาจ
บัญญัติเงื่อนไขใดๆ ที่เปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิ
โดยธรรมชาติของปจเจกบุคคลไดเลย 656 จึงเปนหนาที่โดยตรงของรัฐในการออกกฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย โดยตองคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความ
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ขั้นพื้นฐานที่มนุษยสามารถแสดงออกไดโดยอิสระ และในความเปนจริงหากมนุษยมีการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักที่ตองการอยูรวมกันในลักษณะที่ไมใชรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวตามลักษณะที่รัฐให
การรับรอง การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักในลักษณะเชนนี้ รัฐตองใหการรับรองดวยหรือไม ใน
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ดังนั้นจึงสรุปในประเด็น นี้ไดวา สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ สิทธิใด หากสิทธินั้นเปนสิทธิที่มี
ลักษณะคาบเกี่ยวกับสิทธิโดยธรรมชาติ สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐสิทธินั้น รัฐไมอาจบัญญัติเงื่อนไขใดๆ ที่
เปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิที่มีลักษณะที่คาบเกี่ยวกับสิทธิโดยธรรมชาติสิทธินั้นไดเลย
5.1.3 เหตุที่รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันนั้นใหเฉพาะแกคูรักที่มี
เพศสรีระที่แตกตางกัน
รัฐ ตางๆ รวมถึ งประเทศไทยตางก็มีกฎหมายรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกัน นั้น ให
เฉพาะแกคูรักที่มีเพศสรีระที่แตกตางกันเทานั้น กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็จะไมเขา
องคประกอบที่จะไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะเห็นไดจากการบัญญัติหลักกฎหมายในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว มาตรา 1448 “การสมรสจะกระทําไดตอเมื่อชายและ
หญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้น
ได” เหตุใดรัฐตางๆ ในสังคมโลก รวมถึงประเทศไทยใชเพศเปนองคประกอบที่เปนสาระสําคัญของ
การที่จะไดรับสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ซึ่งหากไมเขาองคประกอบใน
เรื่องเพศดังที่ไดกลาวมาแลว ก็หาจําตองไปพิจารณาถึงเงื่อนไขประการอื่นๆ ตอไปไม เหตุใดรัฐจึงออก
กฎหมายที่เปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมดานความรักของมนุษยเชนนี้ การ
กระทําเชนนี้สงผลใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมความรักกับคนที่มีเพศสรีระเดียวกับตนก็จะไมสามารถ
ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายไดเลย ทั้งๆ ที่รูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ มีวัตถุประสงคเพื่อรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักที่เปน
ประชากรของรัฐนั้นๆ เพื่อใหคูรักเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ในทางกฎหมายในฐานะคูสมรส
แต เ หตุ ใ ดรั ฐ จึ ง เลื อ กปฏิ บั ติ กั บ พฤติ ก รรมความรั ก เพี ย งรู ป แบบหนึ่ ง ที่ รั ฐ เชื่ อ ว า เป น สิ่ ง ที่ ถู ก ต อ ง
และปฎิเสธที่จะรับรองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งที่รัฐเชื่อวาไมถูกตอง
ประเด็นนี้ขออธิบายวา การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักเปนเสรีภาพของมนุษยโดยแทจริงไมวาจะ
เปนความรักในรูปแบบรักตางเพศ รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ ซึ่งรูปแบบของการแสดงออกซึ่งความ
รักในลักษณะนี้โดยหลักแลวคือสิ่งที่รัฐตองใหการรับรอง ตามทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติที่มีลักษณะคาบ
เกี่ยวกับสิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐ สวนลักษณะของการดําเนินชีวิตที่เปนแบบผัวเดียวเมียเดียว ผัวเดียว
หลายเมีย เมียเดียวหลายผัว หรือ หลายผัวหลายเมีย สิ่งเหลานี้แมจะเปนเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรักของมนุษยเชนกัน หากแตการรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของรัฐในเรื่อง
ของการใชชีวิตแบบเปนคูหรือแบบไมเปนคูนั้น อาจมีลักษณะที่ตองเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐที่
ใชหลักการตามแนวทางของวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ มาเปนองคประกอบตามทฤษฎี
สิทธิที่กอตั้งขึ้นโดยรัฐดวย
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จากการศึกษาพบวา เหตุผลสําคัญของรัฐในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหเปน
การเฉพาะแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศก็เพราะรัฐเชื่อวานี้คือรูปแบบพฤติกรรมทางเพศที่มี
ความสัมพันธกันตามธรรมชาติ ตองเกิดขึ้นจากมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายและมีอวัยวะเพศที่เปนชาย
ที่จะตองคูกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงและมีอวัยวะเพศที่เปนหญิงเทานั้นที่ถูกธรรมชาติสรางให
สัมพัน ธ กัน อั น เป นจุ ดเริ่ มต น ของการสืบทอดเผาพันธุมนุษย สิ่งเหลานี้เปน สิ่งที่รัฐ มองวามีความ
ถูกตองและชอบธรรม 658 ดังนั้นจึงไมแปลกที่รัฐเลือกที่จะรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
คูรักโดยคํานึงถึงอวัยวะเพศที่ตางกันเทานั้น นั้นหมายความวารัฐใชหลักเกณฑในเรื่องเพศสัมพันธมา
เปนสวนสําคัญในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหกับมนุษย และถาสิ่งนี้คือ
คําตอบที่แทจริง รัฐใชเพียงพฤติกรรมทางเพศของมนุษยมาเปนสาระสําคัญในการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันอยางนั้นหรือ เหตุใดรัฐจึงไมคํานึงถึงพฤติกรรมความรักของมนุษยและนํามาเปน
สาระสําคัญในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมาย
จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมความรักกับพฤติกรรมทางเพศเปนพฤติกรรมที่แยกออกจาก
กันอยางสิ้นเชิง 659 แตเหตุใดรัฐกลับออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักโดย
อาศัยพฤติกรรมทางเพศมาเปนสาระสําคัญ มากกวาที่รัฐจะพิจารณาวาแทจริงแลวพฤติกรรมความรัก
ตางหากที่เปนสาระสําคัญ
พฤติกรรมทางเพศ กลาวถึงเนื้อหาของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานกามอารมณของ
มนุษย ความใครและความปรารถนาในเรือนราง เปนภาวะในทางอารมณและความรูสึกที่มนุษยทุกคน
ตองพบเจอโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได พฤติกรรมทางเพศแบงออกเปน พฤติกรรมทางเพศสัมพันธและ
พฤติกรรมทางเพศไมสัมพันธ กลาวคือ พฤติกรรมทางเพศสัมพันธนั้น คือ การรวมประเวณีกันระหวาง
มนุษยที่มีเพศสรีระชายโดยมีอวัยวะเพศชายเปนสาระสําคัญกับมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงโดยมีอวัยวะ
เพศหญิงเปนสาระสําคัญ ซึ่งอวัยวะทั้งสองรูปแบบนั้นมีความสัมพันธกันในทางกายภาพ จึงเรียกวา
เพศสัมพันธ ความสัมพันธกันในลักษณะนี้จะนํามาซึ่งการสืบทอดเผาพันธุมนุษย พฤติกรรมทางเพศ
ไมสัมพันธ คือ การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน ซึ่งอวัยวะทั้งสองรูปแบบนั้นไม
มีความสัมพันธกันในทางกายภาพ ความสัมพันธกันในลักษณะนี้จะไมนํามาซึ่งการสืบทอดเผาพันธุ
มนุษย จึงเรียกวาเพศไมสัมพันธ 660 ดังนั้น เพศจึงถือเปนองคประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมทางเพศ
อยางไรก็ตามแมการรวมประเวณีกันระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกันจะมีลักษณะในทางกายภาพ
ทางเพศที่ไมสัมพันธกัน แตก็เปนเพียงความไมสัมพันธในทางเพศสรีระที่ใชแนวคิดในทางวิทยาศาสตร
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มาเปนตัวกําหนดเทานั้น หาใชความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจที่ตองไดรับการบําบัดรักษาประการ
ใดไม ประกอบกับในความเปนจริงแลวความตองการทางเพศหรือประเวณีก็สามารถเกิดขึ้นไดกับ
มนุษยทุกคน แมวามนุษยผูนั้นจะที่มีความตองการที่จะรวมประเวณีกันกับมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน
กับตนก็ตาม ความตองการทางเพศในลักษณะนี้หาใชเรื่องที่แปลกหรือผิดธรรมชาติไม 661
รัฐใชหลักเกณฑของพฤติกรรมทางเพศที่มีความสัมพันธตามแนวคิดในทางวิทยาศาสตรคือ
การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระชายโดยมีอวัยวะเพศชายเปนสาระสําคัญกับมนุษยที่มี
เพศสรีระหญิงโดยมีอวัยวะเพศหญิงเปนสาระสําคัญ มาเปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน โดยใหเหตุผลของการรับรองสถานะของการใชชีวิตคูรวมกันวา
เปนสิ่งที่มาจากเพศที่สัมพันธและสืบพันธุกันได และรัฐก็ปฏิเสธพฤติกรรมทางเพศที่ไมสัมพันธ นั้นคือ
การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน โดยรัฐใหเหตุผลวาเปนสิ่งที่ไมถูกตอง ไมมี
ความชอบธรรม สืบพันธุกันไมได ดังนั้นจึงสงผลใหรัฐปฏิเสธที่จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวารัฐใชหลักเกณฑเรื่อง
พฤติกรรมทางเพศมาเปนองคประกอบในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
ประชากรในรัฐ รัฐมองแตเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่ตองมีความสัมพันธกันและตองสืบพันธุได ตาม
แนวคิดในทางวิทยาศาสตรมาเปนตัวกําหนดเทานั้น หาไดมองถึงพฤติกรรมความรักที่แทจริงของ
มนุษยไม
รัฐถือวาเรื่องเพศสัมพันธนั้นเปนสาเหตุหลักดังจะเห็นไดจากการที่รัฐบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงและพานิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในมาตรา 1416 วรรคแรก“สามีภริยาตองอยูกิน
กันฉันสามีภริยา” โดยความหมายของความในมาตรานี้คือ การที่คูรักชายและหญิงทั้งสองจะตองมี
ความสัมพันธในทางประเวณีรวมกันดวย ประกอบกับหลักกฎหมายที่รัฐไดบัญญัติไวในสวนที่เปนเหตุ
หยา อันเปนเหตุหนึ่งของการสิ้นสุดการสมรส ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว ในมาตรา 1516 “(10) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม
ประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได” จากหลักกฎหมายดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นวา รัฐให
ความสําคัญกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ หากเอกชนที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
แลว หากไมมีเพศสัมพันธ หรือ ไมสามารถมีได ก็เปนเหตุใหการที่รัฐไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหนั้นเปนอันตองสิ้นสุดลง จึงกลาวไดวา รัฐใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่องเพศสัมพันธมา
เปนประเด็นหลักและเปนประเด็นสําคัญในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ใหแกเอกชนในรัฐ มากกวาการพิจารณาถึงพฤติกรรมความรักของเอกชนในรัฐของตน
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หากพิจารณาถึงพฤติกรรมความรักแลวก็จะพบวามีความแตกตางจากพฤติกรรมทางเพศ
อยางสิ้นเชิง เพราะพฤติกรรมความรักเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดกับมนุษยทุกคน พฤติกรรมความรักที่มนุษย
แสดงออกมานั้นไมมีเงื่อนไขในเรื่องเพศเขามาเปนองคประกอบ พฤติกรรมความรักคือการถายทอด
ความรู สึ กดี ๆ ให แก กัน พฤติ กรรมความรักไมมี เงื่อนไขที่ทําใหเกิดความสัมพัน ธกัน หรือความไม
สัมพันธกันเขามาเกี่ยวของ พฤติกรรมความรักเกิดขึ้นไดทั้งผูชายและผูหญิง โดยพฤติกรรมความรัก
อาจเกิดขึ้นในรูปแบบของความรักที่ผูชายมีตอผูหญิง หรือความรักที่ผูชายมีตอผูชายดวยกันเอง หรือ
ความรักที่ผูหญิงมีตอผูหญิงดวยกันเองก็เปนได พฤติกรรมความรักจึงไมมีเรื่องเพศเขามาเกี่ยวของแต
อยางใด662
เหตุผลสําคัญที่ทําใหพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมความรักมีความแตกตางกันนั้นก็คือ
มนุ ษย ไม ว า ชายหรื อหญิ ง สามารถมีพฤติก รรมทางเพศ ทั้งเพศสั มพัน ธแ ละเพศไมสัมพัน ธไดโ ดย
ปราศจากพฤติกรรมความรัก และในทางตรงกันขามมนุษยไมวาชายหรือหญิงก็สามารถมีพฤติกรรม
ความรั กไดโ ดยปราศจากพฤติ กรรมทางเพศไดเชน เดีย วกัน ดังนั้น จึงแสดงใหเห็น วา แทจ ริงแลว
พฤติกรรมความรักและพฤติกรรมทางเพศ เปนสิ่งที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน 663
สิ่ งที่ กล า วมานี้ คือแนวคิ ดของประเทศแถบตะวัน ตกที่ใชเปน แนวทางหลั กในการบัญญั ติ
กฎหมายรั บ รองสถานะในการใช ชี วิตคูรว มกัน ใหแกมนุษย โดยประเทศตางๆ เหลานั้น ไดลมเลิก
แนวคิดที่เปนการนําเอาพฤติกรรมทางเพศมาเปนหลักเกณฑในการสรางความชอบธรรมใหเกิดขึ้นใน
สังคม โดยเฉพาะแนวคิดที่วาคูรักที่มีเพศสรีระตางกัน รักกัน ชอบกัน มีประเวณีกันเปนสิ่งที่ถูกตองดี
งาม แตคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกัน รักกัน ชอบกัน มีประเวณีรวมกันเปนสิ่งที่ผิด แนวคิดดังกลาวนี้ได
ถู ก ยกเลิ ก ไป เพราะแนวคิ ด ในลั ก ษณะเช น นี้ เ ป น การคํ า นึ ง ถึ ง แต เ พี ย งเรื่ อ งเพศสั ม พั น ธ ม าเป น
สวนประกอบหลักเพื่อทําใหเกิดแนวคิดในการรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกป ระชากรในรัฐ
ประเทศตางๆ เหลานั้นยึดหลักการในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึง
พฤติกรรมที่เกิดจากความรักของมนุษยมาเปนสาระสําคัญ และเขาใจรูปแบบของความรักที่แทจริง ไม
วาพฤติกรรมความรักนั้นจะมีลักษณะอยางใด และไมวาจะเปนพฤติกรรมความรักที่เกิดขึ้นกับมนุษยที่
มีเพศสรีระที่ตางกัน หรือมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกันก็ตาม
ประกอบกับประเทศตางๆ ที่ใหการยอมรับไดนําแนวคิดที่มาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรส
มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาการออกกฎหมายดังกลาว โดยยอมรับและเขาใจวารูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นเปนรูปแบบการสมรสที่แทจริงอยูในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของ
ธรรมชาติ เปนเรื่องระหวางธรรมชาติกับมนุษยและมีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย
662
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380
เพศจึงเปนสาระสําคัญของการสมรสเฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ที่เปนเรื่องที่รัฐสามารถกําหนดเงื่อนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
ใหแกมนุษยขึ้นมาเองในรูปแบบของกฎหมายเองได โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองสถานะในการใช
ชีวิ ตคูรว มกัน ใหแกป ระชาชนในรัฐ อันเปนการไดมาซึ่งสิทธิป ระโยชนในฐานะคูสมรสที่ชอบดว ย
กฎหมาย และเปนวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิประโยชนใหแกประชากรของรัฐตามความประสงค
ของรัฐอยางแทจริง เพศจึงไมไชสาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ทําใหประเทศตางๆ ที่มีแนวคิด
ในลักษณะเชนนี้ก็จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดย
คํานึงพฤติกรรมความรัก ที่ไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา ทําใหเกิด
เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนที่จะไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน
ดังนั้น การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใด
เปนสิทธิที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ อันเปนสิทธิที่รัฐจะตองใหการรับรองและคุมครองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยในทุกรูปแบบของความรัก ซึ่งรวมไปถึงการออกกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในประเทศไทยดวย ไมไชแตจะมีเฉพาะกฎหมายรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศที่รัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดกับรูปแบบความรักรูปแบบ
นี้เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น แตตองรวมถึงการที่รัฐตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย

5.2 แนวทางการนํากฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันของตางประเทศเพื่อนํามาปรับใชกับรูปแบบกฎหมาย
ภายในของประเทศไทย
5.2.1 โครงสรางกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยของประเทศที่
ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร
คําถามตอมาหากประเทศไทยจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม
คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น แล ว จะออกกฎหมายในรู ป แบบใด และมีลั ก ษณะเนื้ อ หาของ
กฎหมายอยางไร คําถามในประเด็นนี้ตองวิเคราะหบริบทกฎหมายของตางประเทศ และนํารูปแบบ
ของกฎหมายตางประเทศมาเปนแนวทางในการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับระบบกฎหมายของ
ไทยโดยคํานึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม เพื่อใหการออกแบบโครงสรางกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนกฎหมายที่เหมาะสมกับสภาพของ
สังคมไทยตอไป เนื่องจากกฎหมายของประเทศตางๆ ที่ไดมีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
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ใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็มีรูปแบบและลักษณะของกฎหมายที่แตกตางกันออกไป
ตามโครงสรางของระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ รวมไปถึงแนวความคิดจากสภาพสังคมที่เปนอยู
ของประเทศเหลานั้นดวย เชนเดียวกันกับประเทศไทยที่ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ดังนั้น
รูป แบบของกฎหมายต า งประเทศที่จ ะนํา มาพิ จ ารณาเปน ตน แบบนั้น ต องเปน ประเทศที่มีร ะบบ
กฎหมายที่คลายคลึงกับประเทศไทยนั้นก็คือ กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน โดยวิเคราะหใหเห็นถึง
รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ของทั้งสองประเทศ วาทั้งสองประเทศนั้นมีโครงสรางของกฎหมายดังกลาวนั้นอยางไร โดยศึกษาถึง
ทฤษฎีโครงสรางในทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย เริ่มจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศส โดยในประเทศฝรั่งเศสนั้น
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ รัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย
กฎหมายใหแกความรักในทุกรูปแบบ โดยไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาให
การรับรอง ทําใหการสมรสภายใตกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเปนการสมรสที่อยูภายใตเงื่อนไขของ
มนุษยสองคนที่มีความรักใหแกกันและมีความประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น 664
จากการศึกษาพบวาแนวคิดของประมวลแพงของฝรั่งเศสนั้นมีรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไข
ของรัฐ โดยมีลักษณะที่แยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และแยกตางหาก
จากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ดวยเหตุผลที่วา หลักเกณฑ รูปแบบ
และวัตถุประสงคของการสมรสทั้งสามรูปแบบมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยรูปแบบการสมรส
ภายใตเงื่อนไขของรัฐนั้น มีขึ้นเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย
ใหแกมนุษย เปนเรื่องระหวางรัฐกับประชาชน 665 ดังนั้นหากรัฐออกกฎหมายมาเพื่อรับรองสถานะใน
การใชชีวิตใหแกคูรักที่เปนชายกับหญิงที่มีความรักในรูปแบบนี้เทานั้น ก็จะเปนการกระทําที่ขัดตอ
สิทธิของกลุมคนที่มีความรักในรูปแบบที่แตกตาง ดังนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสจึงมีความเห็นชอบที่จะแกไข
กฎหมายสมรสที่มีอยูใหครอบคลุมการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในบริบทของความรัก
รูปแบบอื่นๆ ที่แตกตางออกไปดวย โดยใชกฎหมายเดียวกันกับทุกคน โดยไมมีเงื่อนไขเรื่องเพศสรีระ
มาเปนอุปสรรคขวางกั้น 666
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ดังนั้น รูป แบบของการจดทะเบีย นสมรสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนลักษณะของการจด
ทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใช
กฎหมายแตประการใด เหตุที่ประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถกระทําการแกไขกฎหมายในตัวบทของ
กฎหมายแพ ง เพื่ อรั บ รองสถานะในการใชชี วิต คูใ หกั บ คู รัก ในทุ กรู ป แบบนั้น ก็ เป น เพราะระบบ
กฎหมายแพงของฝรั่งเศสไมไดวางรากฐานรากของกฎหมายเปนลักษณะของกฎหมายครอบครัวที่ตอง
มีการผูกพันธตอเนื่องกันไปตอของความเปนครอบครัวในฐานะบิดามารดาและบุตรรวมกันอยูดวยใน
บรรพเดียวกันเหมือนอยางเชนกฎหมายแพงเยอรมันและกฎหมายแพงของไทย กฎหมายแพงฝรั่งเศส
แยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ โดยแยกตางหากจากเรื่องสิทธิและหนาที่ของความเปนบิดา
มารดาและบุตร และเรื่องมรดก ทําใหกฎหมายแพงฝรั่งเศสไมไดยึดติดกับเรื่องของเพศสรีระของคูที่
สมรส ที่จะตองมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และไมเปนการเชื่อมกับความ
เปนบิดามารดาและบุตรสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการที่กฎหมายแยกเรื่อง
ออกจากกัน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูกแยกหนาที่
ออกจากกันอยางสิ้นเชิง โดยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงฝรั่งเศสในลักษณะนี้วา ระบบกฎหมาย
สมรส
ดังนั้นสงผลใหประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถแกไขไดเลยในตัวบทกฎหมาย ในเรื่องของผูที่
ไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ 667 และสามารถใหการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักที่มีความรักโดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบ
ดวย 668
หลักการนี้มีความแตกตางจากกฎหมายแพงของเยอรมัน เพราะจากการศึกษาพบวาระบบ
กฎหมายแพงของเยอรมั นมีการวางรูปแบบของกฎหมายที่แตกตางจากประมวลแพงของฝรั่งเศส
โดยเฉพาะการวางรูปแบบของกฎหมายในลักษณะของกฎหมายครอบครัวที่จะพบลักษณะเชนนี้ได
เฉพาะในประมวลแพงของเยอรมันเทานั้น โดยมีการวางลักษณะของกฎหมายเรื่องการสมรส และ
ความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาที่ในความเปนบิดามารดาและบุตรไวในบรรพเดียวกัน
ดั งนั้ น จึ ง มี ผ ลต อความหมายของคํ า วา การสมรสที่ต องผูกพัน และเชื่อ มโยงกับ ความเป น สถาบั น
ครอบครัว ที่จะใหความหมายถึงการที่ชายและหญิงที่มีความสมัครใจที่จะใชชีวิตคูรวมกันในฐานะของ
ความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และ
ยังสงผลไปตอการมีสิทธิและหนาที่ของความเปน บิดามารดาและบุตรสืบ ตอไปดวย การสมรสใน
667

Article 143 du code civil “Le marriage est contracte pas deux personnes
de sexe different ou de meme sexe”
668
A. E. Anton and L. Neville Brown, op. cit., p. 298.
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ความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะที่เกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระชายกับมนุษยที่มี
เพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยาของบุคคลทั้งสองจะนํามาซึ่งความเปนบิดาและ
มารดาอันเปนวัตถุประสงคที่แทจริงของการรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป โดยขอ
เรียกรูปแบบประมวลแพงของเยอรมันในลักษณะนี้วา ระบบกฎหมายครอบครัว
ดังนั้น หากคูรักที่มีเพศเดียวกันในประเทศเยอรมันจะมาขอรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รว มกั นจากรั ฐ กฎหมายของประเทศเยอรมัน ก็จะรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน ให โดยมี
กฎหมายอีกฉบับชื่อวา Acts on Life Partnership ซึ่งเปนกฎหมายที่แยกตางหากจากประมวลแพง
ของเยอรมันที่ใชเฉพาะการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศสรีระเปนชายและที่มีเพศสรีระเปนหญิง
และจะเรียกสถานะของบุคคลทั้งสองที่มีเพศสรีระเดียวกันนี้วา คูชีวิตไมไชคูสมรส แตอยางไรก็ตาม
สถานะของความเปนคูสมรสและคูชีวิตก็มีความเทาเที่ยมกันในประเด็นของสิทธิและหนาที่ในทาง
กฎหมาย แมจะอยูภายใตกฎหมายคนละฉบับกันก็ตาม เหตุที่เปนเชนนี้เพราะ กฎหมายแพงของ
เยอรมั นวางอยู บนรากฐานของทฤษฎีรูป แบบการสมรสทั้งสามรูป แบบที่มีความแตกตางกัน โดย
วัตถุ ประสงคของการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ คือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
มนุ ษย จึ งเป นเหตุ ใหเ มื่อรัฐ จะออกกฎหมายรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกันใหแกมนุษยขึ้น
มาแลวก็ตองใหสิทธิและหนาที่อยางเทาเทียมกัน แมการรับรองจะเกิดขึ้นจากกฎหมายคนละฉบับกัน
ก็ตาม
จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันจะใชคําวา “สมรส” เฉพาะใน
รูปแบบของคูรักที่เปนชายกับหญิงเทานั้น แตถาคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันก็จะไดรับการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูจากรัฐดวยการจดทะเบียนคูชีวิตหรือบันทึกคูชีวิต โดยที่การรับรองทั้งสองรูปแบบไมวา
จะในลักษณะของการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคูชีวิต ก็เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและไดสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐในทางกฎหมายโดยเทาเทียม
กันทุกประการ
ประกอบกับ การที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน มีบทบาทสําคัญเปน อยางมาก เพราะเคยมีคํา
พิพากษาในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยเนื้อหาของคําพิพากษานั้นไดกลาวถึงการที่รัฐไดรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวาชอบดวยบทบัญญัติแหง
รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอหมวดที่วาดวยการปกปองคุมครองคูสมรสและสถาบันครอบครัว และการที่
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีคําพิพากษาคุมครองและสนับสนุนสิทธิในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่
มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมาโดยตลอด รวมไปถึงการมีคําพิพากษาเพื่อใหสิทธิประโยชนตางๆ
ในทางกฎหมายอยางเทาเทียมกันทุกประการกับคูสมรสที่ไดจดทะเบียนสมรส อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมตองการที่จะยกระดับของการเรียกรองไปสูการจด
ทะเบียนสมรสเฉกเชนคูรักชายและหญิง ดังนั้นดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาขางตนทําใหในปจจุบัน
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ประเทศเยอรมันยังไมออกกฎหมายที่อนุญาตใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถจด
ทะเบียนสมรสกันได กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันของเยอรมันที่ใชอยูในปจจุบัน ในลักษณะของการจดทะเบียนคูชีวิตนั้นไมสามารถเปลี่ยน
สถานะใหเปนการจดทะเบียนสมรสดังเชนลักษณะของคูรักที่มีเพศที่ตางกันไดเลย เนื่องจากแนวคิด
ของการรางประมวลกฎหมายแพงเยอรมันที่วางอยูบนรากฐานของกฎหมายครอบครัวที่ตองเกิดขึ้น
จากการสมรสของมนุ ษ ย ที่ มี เ พศสรี ร ะเปน ชายและมนุษ ยที่ มี เพศสรี ร ะเป น หญิง เทา นั้ น อั น เป น
จุดเริ่มตนของความความเปนครอบครัว โดยความเปนสามีและภริยาของบุคคลทั้งสองนี้คือผูที่จะ
กลายมาเปนบิดาและมารดาตามแนวคิดของการวางรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมัน
5.2.2 ขอจํากัดในเรื่องโครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย
การวิเคราะหตามทฤษฎีโครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมายเพื่อใหเห็นวาการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในประเทศไทย จะตองมีใน
ลักษณะใดเพื่อที่จะเปนการเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและไมกระทบกับสภาพของตัวบทกฎหมายที่
มีอยูแตเดิมของไทย การรับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันของมนุษยนั้น โดยหลักการแลวรัฐจะตอง
รับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็
ตาม เพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเปนไปตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ
หากแตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ที่ใชอยูในปจจุบันหากพิจารณา
แลวจะพบวา การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยตามประมวลกฎหมายแพงฉบับนี้
มีลักษณะเปนการวางรากฐานของกฎหมายใหอยูในลักษณะของระบบกฎหมายครอบครัว ดังเชน
ประมวลแพงเยอรมันนี โดยมีการแบงออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 การสมรส ลักษณะ 2
บิดามารดาและบุตร ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะมีความเชื่อมโยงกันเปนสายใย
ระหวางลักษณะที่ 1 จนถึงลักษณะที่ 3 โดยเริ่มจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ
ดวยกฎหมายของคูรักที่มีเพศสภาพเปนชายและเพศสภาพเปนหญิงในรูปแบบของการจดทะเบียน
สมรส ก็ใหเกิดความเปนสามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายของบุคคลทั้งสองเพื่อนําไปสูสถานะของความ
เปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายของบุตรตอไปในภายหนา669
ดังนั้น ลักษณะโดยทั่วไปทางกายภาพของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
5 วาดวยครอบครัว มีสภาพที่เปนกฎหมายที่สรางขึ้นมาเพื่อการกอรางสรางตัวของความเปนสามีและ
ภริยา และเชื่อมโยงไปสูสายใยแหงความเปนบิดามารดาและบุตรในภายหนาอันเปนการเชื่อมโยงตาม
669

ชาติชาย อัครวิบูลย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 11.
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โครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย หากประเทศไทยจําเปนตองออกกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว ตองวิเคราะหใหดีวาหากมีการ
แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพื่อใหสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะอันเปนเจตนารมณที่
แทจริงของผูที่รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็เปนไดเพราะ
โครงสรางของกฎหมายฉบับซึ่งนี้มีลักษณะที่เปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อการสมรสของคูรักชาย
และหญิงที่มีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั้งเดิมของไทยตามรูปแบบ
การสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปน
สัญลักษณของสรางสถาบันครอบครัวของไทยที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน ซึ่งคูรักที่มีเพศสภาพชาย
และหญิงเปนองคประกอบที่สําคัญของประเพณีนี้ ทําใหประเพณีแตงงานของไทยเปนสัญลักษณของ
การสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตามรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการ
สมรสตามเงื่ อนไขของวั ฒ นธรรมและความเชื่ อดว ย 670 ทําใหป ระมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายที่สามารถใชเพื่อการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันของคูรักที่มีเพศสภาพเปนชายและหญิงไดเทานั้น อันเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และ
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐไดอยางลงตัว ซึ่งหากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ใหคูรักที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฉบับนี้ไดเหมือนคูรักตางเพศอาจเปนการกระทบกระเทือนโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณี
ดังเดิมของไทย รวมไปถึงกระทบตอโครงสรางของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ
5 วาดวยครอบครัว ทั้ง 3 ลักษณะดวย
ประกอบกับขอจํากัดในเรื่องโครงสรางทางกายภาพของรัฐธรรมนูญ ที่กลาวถึงรูปแบบการ
ปกครองภายใตระบบนิติรัฐ และหลักนิติธรรม และไดกลาวถึงสิทธิของพลเมือง อาทิ การกลาวไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ที่บัญญัติไววา
“วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองทาง
กฎหมายเทาเทียมกัน
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ทองเปลว ชลภูมิ์ และคณะเนติบัณฑิต, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว (พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ, 2478), หนา 86.
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วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุ คคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
จะกระทํามิได
วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกันกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
จะเห็นไดวาหลักการในเรื่องสิทธิของพลเมืองที่ไดกลาวมาขางตน รัฐไดมีการจําแนกประเภท
ของพลเมืองออกเปน 3 ประเภทดวยกัน กลาวคือ ประเภทแรก ซึ่งบัญญัติไวในวรรคหนึ่งแสดงใหเห็น
ถึงความเปนหลักการที่สําคัญของแนวคิดนี้ เปนคําที่มีลักษณะกวางๆ ซึ่งถือวาเปนหลักการใหญของ
ทั้งหมด คือคําวา “บุคคล” ประเภทที่สอง บัญญัติไวในวรรคสองแสดงใหเห็นถึงความเปนหลักการที่
สําคัญอีกประการที่ชัดเจนอีกชั้นโดยเฉพาะเจาะจงของแนวคิดนี้ คือ “ชาย หญิง” โดยใหบุคคลทั้ง
สองมีสิทธิเทาเทียมกัน สิ่งเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญใหอิทธิพลกับแนวคิดแบบสมัยใหม
โดยได มีการนํ า แนวคิ ดดั งกล า วมาอธิบ ายเปน กระแสหลักของแนวคิดสมั ย ใหม โดยเฉพาะการที่
รัฐธรรมนูญใหนิยามความหมายของคําวาเพศของพลเมืองตามแนวคิดในทางวิทยาศาสตร ประเภทที่
สาม ซึ่งบัญญัติไวในวรรคสามแสดงใหเห็นถึงการขยายความของความเปนหลักการที่สําคัญของวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ในเรื่องสิทธิของพลเมือง คือ ในสวนที่บัญญัติวา ความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได แสดงใหเห็นวาบุคคลกลุมนี้เปนกลุมที่มีลักษณะเฉพาะที่รัฐมุงคุมครอง
เปนพิเศษมากกวาบุคคลประเภทอื่นๆ จึงจําเปนตองมีการขยายความหรือใหรายละเอียดไวเปนการ
เฉพาะ
ตอมารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่กําลังดําเนินการโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซึ่งอยูใน
ขั้นตอนและกระบวนการในการราง ก็ไดบัญญัติหลักการดังที่ไดกลาวมานี้เชนกัน โดยไดบัญญัติไวใน
มาตรา..... ความวา
“วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองทาง
กฎหมายเทาเทียมกัน
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วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน
วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ
แตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญ ญัติแหง
รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได
วรรคสี่ มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกันกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”
ดังนั้น จะเห็น ไดวาหลักการในเรื่องสิทธิของพลเมืองและการแบงประเภทของพลเมื องที่
บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็มีความคลายคลึงกัน แตรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่กําลังอยูในขั้นตอน
และกระบวนการในการรางนั้นมีการบัญญัติคําวา เพศสภาพ เพิ่มเขามาในวรรคสาม ซึ่งเปนการขยาย
ความ หรือการอธิบายเพิ่มเติมของความเปนหลักการที่สําคัญของทั้งวรรคหนึ่งและวรรคสองในเรื่อง
สิทธิของพลเมือง สิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาวมานั้นแมจะทําใหเห็นวารัฐตองการแสดงถึงความเทาเทียมกัน
ของบุคคลภายใตกฎหมายเดียวกันก็จริง แตก็มีสิ่งหนึ่งที่รัฐเห็นวามีความไมเทาเทียมกันอยู นั้นก็คือ
“โอกาส” ซึ่งโอกาสเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิตอยางหนึ่ง ซึ่งรัฐตองสงเสริมทําใหรัฐตองมีการ
บัญญัติคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลลงไปอีกครั้งในวรรคสามและวรรคสี่ เพื่อเปนการรับรองหลักการ
ในการสงเสริมโอกาสใหเกิดขึ้นอยางชัดเจน
ดังนั้น ในประเด็นดังที่ไดกลาวมานี้แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 และร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. .... ที่ กํ า ลั ง อยู ใ นกระบวนการร า งของ
คณะกรรมาธิการในปจจุบันนั้น ก็ยังมองเห็นบุคคลหรือพลเมืองตามแนวคิดแบบสมัยใหมอยู กลาวคือ
การใหหลักการทางวิทยาศาสตรเปนสาระสําคัญ ซึ่งหลักการทางวิทยาศาสตรไดมีการจําแนกเพศของ
มนุษยออกตามโครโมโซม โดยไดแยกออกเปนชายและหญิงเปนกระแสหลัก หรือบททั่วไป และยังมี
การบัญญัติวรรคสามเปนการเฉพาะหรือขอยกเวนที่เปนการขยายความ ของวรรคหนึ่งและวรรคสอง
อีกครั้ง ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการเริ่มยอมรับอิทธิพลของแนวคิดหลังสมัยใหมเขา
มาบาง ประกอบกับในเรื่องของความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมือง และที่ไปไกลกวานั้น รางรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ไดมีการ
บัญญัติคําวา เพศสภาพ ไวในรัฐธรรมนูญดวย ซึ่งหมายความวาแนวความคิดแบบสมัยใหมถูกยืดหยุน
และถูกผอนคลายลงมาจากแนวคิดกระแสหลัก และยอมรับในความมีอยูจริงของกลุมคนที่มีลักษณะ

388
การดําเนินชีวิตที่แตกตางเปนกระแสรองที่รัฐตองสงเสริมโอกาส และการสงเสริมโอกาสของคนกลุมนี้
ของรั ฐ รั ฐ ธรรมนู ญ ก็ ไ ม ใ ห ม องว า เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ บุ ค คลกลุ ม นี้ ด ว ย ซึ่ ง แสดงให เ ห็ น ว า
รัฐธรรมนูญยังยอมรับการแบงประเภทของพลเมืองออกเปนชายและหญิงซึ่งเปนกระแสหลัก จึงมีการ
บัญญัติไวในวรรคสอง นั่นคือ อิทธิพลความคิดแบบสมัยใหมที่ยังทรงอิทธิพลอยูและรัฐธรรมนูญเองก็
ยอมรับในความแตกตางโดยการขยายโอกาสใหผูที่มีความแตกตางทางความคิด พฤติกรรม หรือสภาพ
รางกายเปนกระแสรอง ซึ่งกระแสรองนี้หมายความรวมถึง กลุมคนที่มีเพศวิถีที่แตกตางไวในวรรคสาม
ดวย
ดังนั้น แนวคิดในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดย
การแกไขจากเดิมที่ใชคําวาชายหญิงมาเปนบุคคลสองคน แนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดที่เนนการถอนรื้อ
โครงสรางทางกายภาพของกฎหมายมากกวาแนวคิดที่มีความตองการเปดพื้นที่เพื่อใหเกิดสิทธิในทาง
กฎหมาย แนวคิดในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จึงเปน
การขัดตอเจตนาของรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และราง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ฉบับปจจุบัน ที่ยังคงอยูในขั้นตอนและกระบวนการใน
การร า ง ก็ ยั ง คงยื น หยั ด หลั ก การเดิ ม โดยแบ ง ประเภทของพลเมื อ งออกเป น 3 ประเภท ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายทั้งสามวรรค ซึ่งวรรคแรกกลาวถึงบททั่วๆ ไป โดยกลาวถึงบุคคลทุกคนมี
ความเสมอภาคกันในทางกฎหมายซึ่งถือเปนหลักการใหญ ประเภทที่สอง ซึ่งถือเปนหลักการใหญอีก
ประเภทหนึ่งที่บัญญัติอยูในวรรคสองไดแบงประเภทของบุคคลออกเปนชาย หญิงโดยเฉพาะเจาะจง
ดังนั้ น จึงเห็นไดวา เมื่อรัฐตองการจะแบงเพศของประชากร ยังแบงออกมาเปนเพีย งแคส องเพศ
เทานั้นตามแนวคิดแบบตะวันตกที่อิงแนวคิดในทางวิทยาศาสตร เรื่องโครโมโซม ออกมาเปนชาย
หญิง แมวรรคสามจะไดใสเรื่องเพศสภาพเขาไปโดยหามมิใหรัฐเลือกปฏิบัติกับคนกลุมนี้ แตคําวาเพศ
สภาพในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็หมายความถึงวิถีทางเพศของบุคคลเพศชายและเพศหญิงที่ปรากฏ
ออกมา อาทิ กลุมคนที่มีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนหรือกลุมคนที่มีเพศวิถีที่ไมตรง
กับความเขาใจของคนในสังคมสวนใหญนั่นเอง และรัฐตองมีการขจัดอุปสรรคและสงเสริมโอกาสใหแก
กลุมคนที่มีความแตกตางเหลานี้ดวยซึ่งผลของวรรคสามและวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับนี้ จะ
สงผลดีตอกลุมคนเหลานี้ ก็เทากับวารัฐธรรมนูญเองบังคับรัฐใหออกกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและ
สงเสริมโอกาสโดยการเปดพื้นที่ใหพวกเขา การกระทําดังกลาวไมไดหมายความวารัฐตองรื้อถอนคําวา
ชายและหญิ งออกไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิ ช ย บรรพ 5 ว าดว ยครอบครัว ซึ่งเป น
กฎหมายหลักแตอยางใด เพียงแตเปดพื้นที่ในทางกฎหมายใหครอบคลุมถึงกลุมคนที่มีความแตกตาง
ดังกลาว ซึ่งในประเด็นดังกลาวมานี้วิเคราะหแลวเห็นวา การแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แมจะเปนสิ่งที่ดี เพราะจะทําใหเกิดสิทธิที่จะครอบคลุมดุจเดียวกับการ
สมรสของคูรักชายหญิง แตปญหาที่ตามมาก็คือ รัฐจะเห็นดวยกับแนวทางที่เปนการถอนรื้อคําวา ชาย
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หญิงออกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แบบถอนรากถอนโคน
หรือไม และอีกประการหนึ่งคือ การถอนรื้อคําวาชายหญิงออกไปจากระบบกฎหมายครอบครัวที่มีมา
แตเดิมของไทยก็จะเปนการขัดกับเจตนาของรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยตองการที่จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ให แก คูรั ก ในทุ กรู ป แบบของความรัก โดยไมคํา นึงถึงเพศสรีร ะมาเปน องคป ระกอบนั้น ควรออก
กฎหมายแยกตางหากอีกฉบับดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมัน เพราะโครงสรางในทางกฎหมาย
ของไทยและโครงสรางในทางกฎหมายของเยอรมันมีลักษณะที่คลายคลึงกัน นั้นก็คือ ระบบกฎหมาย
ครอบครัว โดยกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะที่เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตางหากออกมาเปนเอกเทศ เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อ
มิใหเปนการกระทบกระเทือนตอโครงสรางของระบบกฎหมายครอบครัวของไทยที่มีอยูแตกอนแลว
และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานของไทยที่มี
มาแตเดิม ประกอบกับไมเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย
ประกอบกั บ การเป ด พื้ น ที่ ใหไ ดรับ สิท ธิในทางกฎหมายให แกบุ คคลที่เ พศวิ ถีแบบรัก เพศ
เดียวกัน โดยการแยกกฎหมายออกมาอีกฉบับในลักษณะของพระราชบัญญัตินั้น จากการวิเคราะห
ของผูวิจัยแลว สถานะในทางกฎหมายของพระราชบัญญัติก็มีฐานะในทางกฎหมายอยางเสมอภาคกับ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีศักดิ์และสิทธิในความเปนกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ไมไดมี
สถานะแตกตางกันแตอยางใด สิ่งเหลานี้รวมไปถึงทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัติที่แยกออกมา
ฉบับนี้ก็มีสถานะเทาเทียมกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนกัน เพราะ
ทะเบียนคูชีวิตและทะเบียนสมรสตางก็เกิดขึ้นมาจากกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์เดียวกันไมไดมีความ
แตกตางกันในเชิงสถานะแตอยางใด ดังนั้นจึงไมควรไปยึดติดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เพียงเพราะมองวามีความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่รักตางเพศหรือรักเพศเดียวกันที่
ตองใชกฎหมายฉบับเดียวกันเหมือนอยางเขาเทานั้น และไมควรไปยึดติดวาคุณจะตองไดทะเบียน
สมรสเหมือนคูรักตางเพศ เพียงเพราะคําวา “ทะเบียนสมรส” เหมือนอยางเขาเทานั้น หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งคืออยาไปยึดติดแตเพียงวา “อยากไดอันเดียวกันเหมือนกับเขาหรืออยากมีอันเดียวกันเหมือน
ทีเ่ คามี”

5.3 สิทธิในทางกฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันของกลุม คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
หากตอมาเมื่อประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคน
ที่ มีเ พศวิ ถีแบบรั กเพศเดี ย วกั น ในลักษณะของกฎหมายพิเ ศษอีกฉบับ แยกต า งหากจากประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวที่เปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศ
สภาพเปนชายและหญิงแลว สิ่งที่สําคัญประการตอมาก็คือ การไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลัง
จากการที่คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดรับจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ
แลว สิทธิประโยชนตางๆ เหลานั้นจะมีมากนอยเพียงใด และจะไดรับเทาเทียมกับคูรักตางเพศที่ไดจด
ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวหรือไม ซึ่งใน
ประเด็นนี้การใชกฎหมายคนละฉบับ อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ
คํา ว า คู ส มรสในบริ บ ทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซึ่งในประเด็นนี้จะตองมีการ
บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและเพิ่มนิยามความหมายของคําวาคูสมรส
ที่อยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น
ครอบคลุมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิของ
ความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาที่มีความเกี่ยวพันกันนั้นตองสามารถนํามาปรับใชรวมกันได
โดยอนุโ ลม กับ กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดขึ้นไดทั้งในทางทฤษฎีและ
ในทางปฏิบัติที่ตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมายดวย และ
ศึกษาแยกใหเห็นถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ที่มีความเกี่ยวของและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ โดยเฉพาะ
กฎหมายที่ไดกลาวถึงสิทธิของการมีสถานะเปนคูสมรส ประกอบกับสิทธิตางๆ ที่ไดรับภายหลังจาก
การเปน คู สมรสที่ช อบดวยกฎหมาย โดยตองวิเคราะหใหเห็น วากฎหมายตางๆ เหลานั้น มีความ
เกี่ยวพันและสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยาง
เหมาะสมนั้นจะตองมีความเปนไปไดทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ที่ตองอยูภายใตเพศสภาพและ
ความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมายดวย แตอยางไรก็ตามก็ยังมีกฎหมายบางฉบับ ที่ไม
สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระ
ของผูที่ใชกฎหมาย ซึ่งในประเด็นนี้ไดทําการแยกประเภทของกฎหมายตางๆ ที่กลาวถึงสิทธิของความ
เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย โดยนํากฎหมายที่เกี่ยวของฉบับตางๆ มาอธิบาย เพื่อใหเกิดความ
เปนไปไดและสามารถนํามาปรับใชไดจริงภายหลังจากที่ประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
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5.3.1 สิทธิของความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใชกับกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
ไดโดยอนุโลม
5.3.1.1 สิทธิตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478
กฎหมายที่กลาวถึงสิทธิและหนาที่ของความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย สิทธิที่
ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบ ายฉบับ แรกคือ พระราชบัญญัติจดทะเบีย น
ครอบครัว พ.ศ.2478 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการไดรับการรับรองสถานะใน
การเปนคูสมรส เพราะกฎหมายฉบับนี้ไดกลาวถึงขั้นตอนและกระบวนการที่เปนวิธีสบัญญัติของการ
จดทะเบียนครอบครัว ซึ่งเจาหนาของรัฐที่มีสวนเกี่ยวของในการจดทะเบียนรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันใหแกเอกชนในรัฐ จะตองนําไปปฏิบัติตามใหเกิดเปนรูปธรรม ทําใหพระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีฐานะเปนกฎหมายที่กอกําเนิดสถาบันครอบครัวที่ถูกรับรองสถานะความชอบดวยกฎหมายโดย
ภาครัฐ สงผลใหกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่มีความสอดคลองกับกระบวนการที่เปนไป
ตามแนวทางของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว และเปนที่มาของ
กฎกระทรวง และระเบี ย บต า งๆ ที่ก ลา วถึ งหลัก เกณฑ และกระบวนการของการปฏิบั ติง านของ
เจาหนาที่รัฐในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกเอกชนในรัฐ หากเปนดังเชนที่ไดกลาว
มาแลวนั้น กระบวนการและขั้นตอนในทางสบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ควรที่จะนํามาปรับใช
กับกรณีของกฎหมายที่ใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันดวย
5.3.1.2 สิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายที่ ก ล า วถึง สิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบี ย นสมรส ที่จ ะขออธิบ ายคื อ ประมวลกฎหมายแพ งและพาณิ ช ย โดยในกฎหมายฉบั บ นี้ไ ด
กลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา สวนที่ 2 ความสามารถ โดยได
กลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรสของบุคคลวิกลจริต ในการรองขอตอศาล ใหศาลสั่งใหคูสมรสของ
ตนที่ เ ป น บุ คคลวิ ก ลจริ ตผู นั้ น เป น คนไรค วามสามารถ และเมื่อคู ส มรสซึ่ง ศาลไดสั่ งให เป น คนไร
ความสามารถแลว ตองจัดใหอยูในการอนุบาล การแตงตั้งผูอนุบาล อํานาจหนาที่ของผูอนุบาลและ
ความสิ้นสุดของความเปนผูอนุบาล ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย671 รวมไปถึงสิทธิในการรองตอศาลขอใหคูสมรสอีกฝายของตนเปนคนเสมือนไรความสามารถ
671

มาตรา 28 “บุคคลวิกลจริตผูใด ถาคูสมรสก็ดี ผูบุพการีกลาวคือ บิดา มารดา ปูยา ตา
ยาย ผูสืบสันดานกลาวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผูปกครองหรือผูพิทักษก็ดี ผูซึ่งปกครองดูแลบุคคล
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และเมื่อคูสมรสซึ่งศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถแลว ตองจัดใหอยูในการพิทักษ การ
แต งตั้ งผู พิทั กษ อํ า นาจหน า ที่ ของผู พิทักษและความสิ้น สุดของความเป น ผูพิทักษ ใหเปน ไปตาม
บทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้เชนเดียวกัน 672
ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล
หมวด 1 บุคคลธรรมดา สวนที่ 4 สาบสูญ ก็ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมายในฐานะที่เปนผูมีสวนไดเสียในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสอีกฝายของตนที่หายไปจาก
ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูซึ่งถูกเรียกวาผูไมอยู และสิทธิของคูสมรสฝายนั้นก็ยังเปนผูที่อยูในฐานะที่ศาล
จะแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินของคูสมรสของตนที่ตกเปนผูไมอยูไดดวย 673 หากตอมาคูสมรสอีก

นั้นอยูก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี รองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถ
ศาลจะสั่งใหบุคคลผูนั้นเปนคนไรความสามารถก็ได
บุคคลซึ่งศาลไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความอนุบาล การ
แตงตั้งผูอนุบาล อํานาจหนาที่ของผูอนุบาลและความสิ้นสุดของความเปนผูอนุบาล ใหเปนไปตาม
บทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้
คําสั่งศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
672
มาตรา 32 “บุคคลใดมีกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุราย
เสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทํานองเดียวกันนั้น จนไมสามารถจะจัดการงาน
โดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อ
บุคคลตามที่ระบุไวในมาตรา 28 รองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถ
ก็ได
บุคคลซึ่งศาลไดสั่งใหเปน คนเสมือนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความ
พิทักษ การแตงตั้งผูพิทักษ ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้
ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสิ้นสุดของความเปนผูปกครองใน บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมาย
นี้ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของการเปนผูพิทักษโดยอนุโลม
คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
673
มาตรา 48 “ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูโดยมิไดตั้งตัวแทนผูรับมอบ
อํา นาจทั่ว ไปไว และไม มีใครรู แนวาบุคคลนั้น ยังมีชีวิตอยูห รือไม เมื่อผูมีสว นไดเสีย หรือพนักงาน
อัยการรองขอศาลจะสั่งใหทําการอยางหนึ่งอยางใดไปพลางกอนตามที่จําเปนเพื่อจัดการทรัพยสินของ
ผูไมอยูนั้นก็ได

393
ฝายของตนไดหายไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด สิทธิของคูสมรส
อีกฝายก็อยูในฐานะของผูมีสวนไดเสียในการรองขอตอศาลใหศาลสั่งใหคูสมรสของตนเปนคนสาบสูญ
ได674
หลักกฎหมายที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส โดยในมาตรา 28 นั้นเปนสิทธิที่คูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมายมีสิทธิรองขอตอศาลใหคูสมรสอีกฝายของตนซึ่งเปนคนวิกลจริตใหเปนคนไรความสามารถ
รวมถึงมาตรา 32 นั้นเปนสิทธิที่คูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิรองขอตอศาลใหคูสมรสอีกฝายของ
ตนซึ่งเปนบุคคลตามมาตราดังกลาว ใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ รวมถึงสิทธิของการที่ไดเปนคู
สมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสตามมาตรา 48 การเปน
ผูมีสวนไดเสียในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูซึ่งเปนคูสมรสของตน การเปนผูมีสวนไดเสียในการ
รองขอตอศาลในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสของตนซึ่งเปนผูไมอยู และมาตรา 61 การเปนผูมี
สวนไดเสียรองขอใหศาลสั่งใหคูสมรสของตนเปนคนสาบสูญ ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 1 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได
โดยอนุโลม
ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20
ประกันภัย หมวด 3 ประกันชีวิต โดยวางหลักไวในเรื่องของการทําประกันชีวิต 675 ซึ่งเปนหลักการ

เมื่อเวลาไดลวงเลยไปหนึ่งปนับแตวันที่ผูไมอยูนั้นไปเสียจากภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู และไมมี
ผูใดไดรับขาวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปนับแตวันที่ผูใดพบเห็นหรือไดทราบขาว
มาเปนครั้งหลังสุดก็ดี เมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งรองขอ ศาลจะตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยูขึ้นก็ได”
674
มาตรา 61 “ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู และไมมีใครรูแนวาผูนั้นยังมี
ชีวิตอยูหรือไมตลอดระยะเวลาหาป เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคล
นั้นเปนคนสาบสูญก็ได
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหลดเหลือสองป
(1) นับแตวันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถาบุคคลนั้นอยูในการรบหรือสงคราม และ
หายไปในการรบหรือสงครามดังกลาว
(2) นับแตวันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือสูญหายไป
(3) นับแตวันที่เหตุอันตรายแกชีวิตนอกจากที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ไดผานพนไป ถาบุคคล
นั้นตกอยูในอันตรายเชนวานั้น”

394
พื้นฐานที่สําคัญประการหนึ่งในเรื่องของการทําประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็
คือ บุคคลผูเอาประกันจะตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบุคคลที่เปนผูประกัน หรือตามกฎหมาย ใช
คําวา ตองมีสวนไดเสีย 676 ซึ่งโดยทั่วไปในกรณีการทําประกันชีวิตนั้นบุคคลที่มีสวนไดเสียกับบุคคลที่
ถูกเอาประกัน อาจมีความสัมพันธเกี่ยวของกันในทางใดทางหนึ่ง เชน ญาติพี่นองตามสายโลหิต สามี
ภริยาที่ชอบดวกฎหมาย หรือคูหมั้นก็อาจเอาประกันชีวิตระหวางกันไดเพราะมีความผูกพันในทาง
กฎหมายตอกัน ดังเชน
คําพิพากษาฎีกาที่ 1366/2509 ที่วางหลักไวเกี่ยวกับการเปนผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
“อ. ผูเอาประกันชีวิตของตนเองระบุใหภรรยาของ ส. เปนผูรับ
ประโยชน อ. เปนคนยากจนไมมีเงิน ไมใชญาติของ ส. โดย ส. จัดการให อ.
เอาประกันชีวิต โดยที่ ส. เปนผูเสียเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชน ศาล
วินิจฉัยวา ส. เปนผูเอาประกันชีวิต อ. โดยไมมีสวนไดเสีย ขัดตอมาตรา
863 ส. ยอมไมไดรับประโยชนจากกรมธรรมสัญญานั้น”
ในกรณีระบุบุคคลใดเปนผูรับประโยชน ผูเอาประกันชีวิตจะสามารถกําหนดใหผูใด
เปนผูรับผลประโยชนก็ได 677 หากการประกันชีวิตเกิดจากบุคคลที่ไมมีสวนไดเสียก็ถือวาไมผูกพันตอ
คูสัญญาแตอยางใด ดังนั้นหากพิจารณาถึงความสัมพันธของบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ที่มี
จะใชชีวิตรวมกัน และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาเปนระยะเวลานานก็ไมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียใน
ฐานะของคูสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20
ประกันภัย หมวด 3 ประกันชีวิต ที่ไดกลาวมานี้จึงเปนสิทธิที่จะตองมีแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามา
ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก ลักษณะ 2 สิทธิโดย
ธรรมในการรับมรดก หมวด 2 การแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ
675

มาตรา 899 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ
ของบุคคลหนึ่ง”
676
มาตรา 863 “อันสัญญาประกันภัยนั้นมิไดมีสวนไดเสียในเหตุที่ประกันภัยไวนั้นไซร ทาน
วายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด”
677
มาตรา 862 “คําวา ผูรับประโยชน ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหม
ทดแทน หรือรับจํานวนเงินใชให”

395
ยังไดกําหนดถึงสิทธิของการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่จะอยูในฐานะทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิ
ในการรับมรดกจากการที่คูสมรสของตนอีกฝายถึงแกความตาย 678 รวมไปถึงในประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 6 มรดก ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก หมวด 3 การแบงสวนมรดก
ของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ สวนที่ 2 คูสมรส ซึ่งไดกลาวถึงลําดับและสัดสวนของการ
ไดรับสวนแบงในมรดกของคูสมรสฝายที่ถึงแกความตายไวดวย โดยคูสมรสที่ตายที่หลังนั้นจะมีฐานะ
เปนทายาทโดยธรรมที่เปนคูสมรสที่มีสิทธิไดรับมรดกของผูตายรวมกับทายาทในลําดับชั้นอื่นดวย 679

678

มาตรา 1629 “ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตแหงบังคับมาตรา 1630
วรรคสอง แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ คือ
(1) ผูสืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน
(5) ปู ยา ตา ยาย
(6) ลุง ปา นา อา
คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา
1635”
679
มาตรา 1635 “ลําดับและสวนแบงของคูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูในการรับมรดกของผูตายนั้น
ใหเปนไปดังตอไปนี้
(1) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(1) ซึ่งยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่แลวแตกรณี คู
สมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้น มีสิทธิไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตร
(2) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(3) ถาทายาทนั้นยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนที่ หรือถา
ไมมีทายาทตามมาตรา 1629(1) แตมีทายาทตามมาตรา 1629(2) แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู
ไดรับมรดกกึ่งหนึ่ง
(3) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(4) หรือ (6) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดก
แทนที่ หรือมีทายาทตามมาตรา 1629(5) แลวแตกรณี คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยู มีสิทธิไดรับมรดกสอง
สวนในสาม
(4) ถาไมมีทายาทดังที่ระบุไวในมาตรา 1629 คูสมรสที่ยังมีชีวิตอยูนั้นไดรับมรดกทั้งหมด”

396
อี ก ทั้ ง ยั ง สิ ทธิ ของการเป น ผู รั บ ประโยชน ตามสั ญ ญาประกั น ภั ย รวมไปถึ งสิ ทธิ ห น า ที่ต ามสัญ ญา
ดังกลาว 680 ประกอบกับสิทธิในเงินรายปของสัญญาประกันภัยดังกลาวดวย 681
หลักกฎหมายที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่
ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส โดยในมาตรา 1629 เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงการเปนทายาท
โดยธรรมที่มีสิทธิในการไดรับมรดกของเจามรดก เมื่อเจามรดกถึงแกความตาย โดยเนื้อหาของสิทธิ
ของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสอยูใน
วรรคสอง ที่ไดกลาวถึงสิทธิของการเปนทายาทโดยธรรมที่เปนคูสมรส ที่มีสิทธิที่จะไดมรดกของคู
สมรสของตนเมื่อคูสมรสอีกฝายหนึ่งของตนนั้นไดถึงแกความตาย โดยในมาตรา 1635 ก็ไดกลาวถึง
ลําดั บและส ว นแบ งของคู สมรสที่ ยั งมีชีวิตอยู ที่ไดรับ มรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่ปน คูส มรส
รวมถึงสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียน
สมรสตามมาตรา 1637 คูสมรสฝายที่มีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต และมาตรา
1638 กรณีคูสมรสออกเงินทําสัญญา และรับเงินปรวมกัน ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 6 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได
โดยอนุโลม
5.3.1.3 สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบีย นสมรส ที่จ ะขออธิบ ายฉบับ ต อมาคื อ ประมวลกฎหมายอาญา โดยในกฎหมายฉบับนี้ ได
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มาตรา 1637 “ถาคูสมรสฝายใดที่ยังมีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต
คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิรับจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดตกลงไวกับผูรับประกันภัย แตจําตองเอาจํานวนเบี้ย
ประกันภัยเพี่ยงเทาที่พิสูจนไดวาสูงกวาจํานวนเงินที่ผูตายจะพึงสงใชเปนเบี้ยประกันภัยตามรายใด
หรือของตนโดยปกติไปชดใชสินเดิมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งหรือสินสมรสแลวแตกรณี
ถึงอยางไรก็ดี จํานวนเงินเบี้ยประกันภัยซึ่งจะพึงสงคืนตามบทบัญญัติขางตนนั้น รวมทั้งสิ้น
ตองไมเกินจํานวนเงินที่ผูรับประกันภัยไดชําระให”
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มาตรา 1638 “เมื่อคูสมรสทั้งสองฝายไดลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และตามสัญญา
นั้นทั้งสองฝายจะตองไดรับเงินปในขณะที่ยังมีชีวิตอยูรวมกัน และเมื่อฝายหนึ่งฝายใดตาย ฝายที่ยังมี
ชีวิตอยูยังจะตองไดรับเงินปตอไปตลอดอายุ ฝายที่ยังมีชีวิตอยู จําตองชดใชสินเดิมของอีกฝายหนึ่ง
หรือสินสมรสแลวแตกรณี สุดแตวาไดเอาเงินสินเดิมหรือสินสมรสไปใชในการลงทุนนั้น เงินที่จะตอง
ชดใชสินเดิมหรือสินสมรสดังวานี้ ใหชดใชเทาจํานวนเงินซึ่งผูจายเงินรายปจะเรียกใหใชเพิ่มขึ้นเปน
พิเศษ เพื่อผูจายจะไดจายเงินรายปใหแกคูสมรสฝายที่ยังมีชีวิตอยูนั้นตอไป”
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กลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไว ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1
บทบัญญัติทั่วไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใชแกความผิดทั่วไป หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา ที่
กลาวถึงการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยที่คูสมรสกระทําตอกัน ไมวาจะเปน ความผิดฐานลักทรัพย
เหตุฉกรรในความผิดฐานลักทรัพย ลักทรัพยที่เปนวัตถุในทางศาสนา วิ่งราวทรัพย ความผิดฐาน
ฉอโกง ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร ความผิดฐานทําใหเสีย
ทรัพย ความผิดฐานบุกรุก ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไดกลาวมานี้ ถาคูสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมายกระทําตอกันแลว กฎหมายถือวามีความผิดแตไมตองรับโทษ 682 ซึ่งเหตุยกเวนโทษตามที่
ไดกลาวมานี้เปน เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจาก
การจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่
มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่
กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ต อ มาเป น ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิ ด ลั ก ษณะ 3 ความผิ ด
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม หมวด 1 ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ที่กลาวถึง การ
ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ไม ใ ห ต อ งรั บ โทษหรื อ ได รั บ โทษน อ ยลงโดยการกระทํ า ด ว ยประการใดๆแก
พยานหลักฐานในการกระทําความผิด 683 และการกระทําความผิดฐานชวยเหลือผูซึ่งกระทําความผิด
ชว ยผูอื่น มิใหตองรับโทษ หรื อเพื่ อไมใหถูกจับ กุม 684 รวมทั้งการชว ยซอนเรนประการใดๆ ใหผูที่
หลบหนีจากการคุมขังตามอํานาจศาล พนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา
เพื่อไมใหถูกจับกุม 685 เปนการกระทําความผิดที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมที่มีผูกระทําความผิดนั้น
เปนเจาพนักงานในการยุติธรรม ถาหากการกระทําความผิดนั้นเปนการกระทําเพื่อชวยเหลือคูสมรส
ของตน ศาลอาจไมลงโทษผูกระทําความผิดนั้นก็ไดซึ่งเปนดุลพินิจของศาล 686
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มาตรา 71 วรรคหนึ่ง “ความผิดที่บัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และ
มาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้นที่เปนกรณีที่สามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทําตอสามี ผูนั้นไมตอง
รับโทษ”
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มาตรา 184 แหงประมวลกฎหมายอาญา
684
มาตรา 189 แหงประมวลกฎหมายอาญา
685
มาตรา 192 แหงประมวลกฎหมายอาญา
686
มาตรา 193 “ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 184 มาตรา 189 และมาตรา
192 เปนการกระทําเพื่อชวยเหลือบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทําความผิด ศาลจะไม
ลงโทษก็ได”
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ต อ มาเป น ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิ ด ลั ก ษณะ 5 ความผิ ด
เกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ที่กลาวถึงการกระทําความผิดฐานใหที่ซอน ที่พักพิงแกผูกระทํา
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 นี้ ถาหากการกระทํานั้นเปนการกระทําเพื่อชวยเหลือคู
สมรสของตน ศาลอาจไมลงโทษคูสมรสที่ไดกระทําความผิดฐานนี้ก็ได ซึ่งเปนดุลพินิจของศาล 687 สิทธิ
ที่กลาวมานี้เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจด
ทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมาย
สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ต อ มาเป น ประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิ ด ลั ก ษณะ 9 ความผิ ด
เกี่ยวกับเพศที่กลาวถึงการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ซึ่งคูสมรสฝายหนึ่งกระทําตอคู
สมรสอีกฝายหนึ่ง ซึ่งในกรณีนี้ หากการกระทําความผิดฐานนี้เปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรส
และคูสมรสนั้นยังมีความประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไวเพียงใดก็ได ซึ่งเปนดุลพินิจของศาล หรือจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการ
ลงโทษคูสมรสฝายที่กระทําความผิดก็ได ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝาย
ใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายนั้นแจง
ให ศ าลทราบ และแจ ง ให ศ าลแจ ง พนั ก งานอั ย การให ดํ า เนิ น การฟ องหย า ให ก็ไ ด 688 ซึ่ ง สิ ทธิ ต าม
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มาตรา 214 “ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาที่พํานัก ที่ซอนเรนหรือที่ประชุม
ใหบุคคลซึ่งตนรูวาเปนผูกระทําความผิดที่บัญญัติไวในภาค 2 นี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพื่อชวยบิดา มารดา บุตร สามีห รือภริยาของ
ผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได”
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มาตรา 276 วรรคหนึ่ง “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นเขาใจผิดวาตนเปน
บุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่สิบถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
วรรคสี่ ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคู
สมรสนั้ น ยั งประสงค จ ะอยู กิน ด ว ยกั น ฉัน สามี ภ ริย า ศาลจะลงโทษนอ ยกวาที่ก ฎหมายกํ าหนดไว
เพีย งใดก็ได หรือจะกํา หนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป
และประสงค จ ะหย า ให คูส มรสฝ า ยนั้น แจงใหศาลทราบ และแจงใหศาลแจ งพนักงานอัย การให
ดําเนินการฟองหยาให”
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมา
ภายหลังจากการจดทะเบีย นสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่
จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ
และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.4 สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยในกฎหมาย
ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวภาค 1 บททั่วไป ลักษณะ 2
ศาล หมวด 4 การนั่งพิจารณา โดยไดกลาวถึงการมีสิทธิในการที่ศาลจะหามมิใหมีการเปดเผยซึ่ง
ขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ที่เกี่ยวกับคดีฟองหยา หรือฟองชายชู หรือฟองใหรับรองบุตร โดยศาล
เห็นวาถาหากมีการเปดเผยขอมูลอาจจะกอใหเกิดความเสียหายและไมเปนธรรมแกคูความที่เปนคู
สมรสแตละฝาย 689 โดยในประเด็น ดังกลาวนี้ โดยเฉพาะหามมิใหมีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริงหรือ
พฤติการณใดๆ ที่เกี่ยวกับคดีฟองยุติความสัมพันธของคูรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะคูชีวิต
โดยรัฐ หรือฟองบุคคลที่สามที่เขามาสรางความราวฉานแกคูรักที่มีเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรอง
สถานะคูชีวิตโดยรัฐ โดยสมควรที่จะนํามาปรับใช เพื่อเปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามาใชไดโดยอนุโลม
ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บททั่วไป ลักษณะ 2 ศาล
หมวด 4 การนั่งพิจารณา โดยกลาวถึงการมีสิทธิในการดําเนินคดีตอจากคูความที่มรณะซึ่งเปนคูสมรส
ของตน ซึ่งไดยื่นฟองคดีไวกอนหนาแลวและคดีไดคางพิจารณาอยูในศาล และตอมาคูความฝายนั้นได
มรณะเสียกอนที่ศาลจะพิพากษา อันเปนการเขาแทนที่คูความที่มรณะ 690 ซึ่งสิทธิดังกลาวนี้ไดใหสิทธิ
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มาตรา 36 วรรคสอง “ในบรรดาคดีทั้งปวงที่ฟองขอหยา หรือฟองชายชู หรือฟองให
รับรองบุตร ใหศาลหามมิใหมีการเปดเผยซึ่งขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ที่ศาลเห็น เปนการไม
สมควร หรือพอจะเห็นไดวาจะทําใหเกิดการเสียหายอันไมเปนธรรมแกคูความหรือบุคคลที่เกี่ยวของ”
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มาตรา 42 “ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งในคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลไดมรณะเสียกอน
ศาลพิพากษาคดี ใหศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีออกไปจนกวาทายาทของผูมรณะหรือผูจัดการทรัพย
มรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกปองทรัพยมรดกไวจะไดเขามาเปนคูความแทนที่คูความที่
มรณะ โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยที่ศาลหมายเรียกใหเขามาเนื่องจากคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคํา
ขอฝายเดียว คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่คูความฝายนั้นมรณะ
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แกคูสมรสของคูความที่เปนทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่
ปกปองทรัพยมรดกไวจะไดเขามาเปนคูความแทนที่คูความที่มรณะในการดําเนินคดีตอไปได 691 หรือ
ศาลเห็นสมควรมีคําสั่งหมายใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนที่คูมรณะ หรือสิทธิในการคัดคานการ
เป น ทายาทของผู ม รณะ 692 รวมไปถึง การที่ป รากฎตอศาลว าคูค วามฝายหนึ่ง ฝายใดตกเป น ผูไ ร
ความสามารถ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของคูความฝายที่เปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมด
อํานาจเปนผูแทน ใหศาลเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป จนกวาจะมีผูแทนโดยชอบธรรมของคูความ
ฝ า ยที่ ต กเป น คนไร ค วามสามารถ หรื อ มี ผู แ ทนโดยชอบธรรมคนใหม ข องคู ค วามฝ า ยที่ เ ป น ผู ไ ร
ความสามารถที่ไดมรณะหรือหมดอํานาจ และผูแทนโดยชอบธรรมคนใหมนั้นไดยื่นคํารองตอศาลเพื่อ

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวมาแลว หรือไมมีคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งภายในเวลา
ที่กําหนดไว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ”
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มาตรา 43 “ถาทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอื่น
ซึ่งปกครองทรัพยมรดก ประสงคจะเขามาเปนคูความแทน ก็ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลเพื่อ
การนั้น
ในกรณีเชนนี้ เมื่อศาลเห็นสมควร หรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลอาจสั่งใหผูที่
จะเขามาเปนคูความแทนนั้นแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเชนวานั้นได เมื่อไดแสดงหลักฐาน
ดังกลาวเชนวานั้นแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตในการที่จะเขามาเปนคูความแทน”
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มาตรา 44 “คําสั่งใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนผูมรณะนั้นจะตองกําหนดระยะเวลา
พอสมควรเพื่อใหบุคคลนั้นมีโอกาสคัดคานในศาลวาตนมิไดเปน ทายาทของผูมรณะ หรือมิไดเปน
ผูจัดการทรัพยมรดกหรือผูปกครองทรัพยมรดกนั้น
ทายาท ผูจัดการทรัพยมรดก หรือบุคคลผูถูกเรียกไมจําตองปฏิบัติตามหมายเชนวานั้นกอน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว เพื่อการยอมรับฐานะนั้นไดลวงพนไปแลว
ถาบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้นยินยอมรับเขามาเปนคูความแทนผูมรณะ ใหศาลจดรายงาน
พิสดารไวและดําเนินคดีตอไป
ถาบุคคลนั้นไมยินยอมหรือไมมาศาล ใหศาลทําการไตสวนตามที่เห็นสมควร ถาศาลเห็นวา
หมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหออกคําสั่งตั้งบุคคลผูถูกเรียกเปนคูความแทนผูมรณะแลวดําเนินคดี
ตอไป ถาศาลเห็นวาขอคัดคานของบุคคลผูถูกเรียกมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลสั่งเพิกถอนหมายเรียกนั้น
เสีย และถาคูความฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถเรียกทายาทอันแทจริง หรือผูจัดการทรัพยมรดก หรือ
บุคคลที่ปกครองทรัพยมรดกของผูมรณะเขามาเปนคูความแทนผูมรณะไดภายในกําหนดเวลาหนึ่งป ก็
ใหศาลมีคําสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม”
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เขามาแทนที่ผูแทนโดยชอบธรรมคนเกาที่ถึงแกความตายแลว 693 สิทธิที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เปนสิทธิ
ของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
สิทธิในการเปนทายาทของผูมรณะในการเขามาเปนคูความแทนที่ผูมรณะตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได
โดยอนุโลม
5.3.1.5 สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบี ย นสมรส ที่จ ะขออธิ บ ายฉบั บ ต อมาคื อ ประมวลกฎหมายวิ ธีพิ จ ารณาความอาญา โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวในภาค 1 ขอความ
เบื้องตน ลักษณะ 1 หลักทั่วไป โดยไดกลาวถึงการมีสิทธิในการจัดการแทนผูเสียหายซึ่งเปนคูสมรส
ของตน ซึ่งถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถมาดําเนินการเองได 694 ดังเชน
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มาตรา 45 “ถาปรากฎตอศาลวาคูความฝายหนึ่งตกเปนผูไรความสามารถก็ดี หรือผูแทน
โดยชอบธรรมของคูความฝายที่เปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทนก็ดี ใหศาล
เลื่อนการนั่งพิจารณาไปภายในระยะเวลาอันสมควร เพื่อผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทนโดยชอบ
ธรรมคนใหม จะไดแจงใหทราบถึงการไดรับแตงตั้งของตนโดยยื่นคําขอเปนคํารองตอศาลเพื่อการนั้น
ถามิไดยื่นคําขอดังกลาวมาแลวใหนํามาตรา 56 มาใชบังคับ
ถาผูแทนหรือทนายความของคูความไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทน ใหศาลเลื่อนการนั่ง
พิ จ ารณาไปจนกว า ตั ว ความจะได ยื่ น คํ า ร อ งต อ ศาลแจ ง ให ท ราบถึ ง การที่ ไ ด แ ต ง ตั้ ง ผู แ ทนหรื อ
ทนายความขึ้นใหม หรือคูความฝายนั้นมีความประสงคจะมาวาคดีดวยตนเอง แตถาศาลเห็นสมควร
หรือเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว ใหศาลมีอํานาจสั่งกําหนดระยะเวลาไวพอสมควร เพื่อให
ตัวความมีโอกาสแจงใหทราบถึงการแตงตั้งหรือความประสงคของตนนั้นก็ได ในกรณีเชนวานี้ ถาตัว
ความมิไดแจงใหทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ศาลจะมีคําสั่งใหเริ่มการนั่งพิจารณาตอไปในวัน
ใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได
บทบั ญ ญั ติ แ ห ง วรรคก อ นนั้ น ให นํ า มาใช บั ง คั บ แก ก รณี ที่ ผู แ ทนโดยชอบธรรมของผู ไ ร
ความสามารถหมดอํานาจลง เพราะเหตุที่บุคคลนั้นไดมีความสามารถขึ้นแลวดวยโดยอนุโลม”
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มาตรา 5 “บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได
(1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซึ่งไดกระทําตอผูเยาว หรือผูไร
ความสามารถซึ่งอยูในความดูแล
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คําพิพากษาฎีกาที่ 1056/2503 “คูสมรสที่ไมไดทําการจดทะเบียนสมรส ยอมไมถือ
วาเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมายเมื่อคูสมรสอีกฝายหนึ่งถูกทํารายจนถึงแกความตาย คูสมรส
ที่ ยั งมี ชี วิ ตอยู ก็ไม มีอํา นาจฟ องคดี แทนผูเสี ย หาย ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจ ารณาความอาญา
มาตรา 5 (2)”
สิทธิดังที่ไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิ
ที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ได
กลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ขอความเบื้องตน ลักษณะ 3
การฟองคดีอาญาและคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญา หมวด 1 การฟองคดีอาญา โดยกลาวถึงการมีสิทธิ
ในการดําเนินคดีตอจากผูเสียหายซึ่งเปนคูสมรสของตน ซึ่งไดยื่นฟองคดีไวกอนหนาแลว แตตอมาถึง
แกความตาย ซึ่งสิทธิดังกลาวนี้ไดใหสิทธิแกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดีตอไปได 695 อันเปนสิทธิ
ของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมาย
สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ขอความเบื้องตน ลักษณะ 5
จับขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว หมวด 1 จับ ขัง จําคุก ที่กลาวถึงการมีสิทธิในการยื่นคํารองขอตอ
ศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอย คูสมรสของตนที่ถูกคุมขังในคดีอาญา ซึ่งสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหสิทธิแกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดีตอไปได 696 อัน
(2) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแตในความผิดอาญา ซึ่งผูเสียหายถูกทําราย
ถึงตายหรือบาดเจ็นจนไมสามารถจะจัดการเองได
(3) ผูจัดการหรือผูแทนอื่นๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น”
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มาตรา 29 “เมื่อผูเสียหายไดยื่นฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาจะ
ดําเนินการตางผูเสียหายตอไปก็ได
ถ า ผู เ สี ย หายนั้ น เป น ผู เ ยาว ผู วิ ก ลจริ ต หรื อ ผู ไ ร ค วามสามารถ ซึ่ ง ผู แ ทนโดยชอบธรรม
ผูอนุบาล หรือผูแทนคดีไดยื่นฟองแทนไวแลว ผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได”
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มาตรา 90 “เมื่อมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญา หรือในคดีอื่นใดโดยมิชอบ
ดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองที่ที่มีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอย คือ
(1) ผูถูกคุมขังเอง
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เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียน
สมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรัก
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิ
ตามกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน ลักษณะ 2 การ
สอบสวน หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ ที่กลาวถึงการมีสิทธิในการรับทราบถึงการชันสูตรพลิกศพคู
สมรสของตนซึ่งถึงแกความตาย และตองดําเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิ
ในการรับทราบถึงวันไตสวนคดีอาญาซึ่งคูสมรสของตนเปนผูเสียหายซึ่งถึงแกตวามตายแลว และสิทธิ
ในการยื่นคํารองตอศาลเพื่อขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐาน
อื่นไดดวย หรือสิทธิในการมีสิทธิแตงตั้งทนายความดําเนินการซักถามพยานแทนตนได ซึ่งสิทธิตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับนี้ไดใหสิทธิดังกลาวนี้แกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดี
ตอไปได 697 อันเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจาก
(2) พนักงานอัยการ
(3) พนักงานสอบสวน
(4) ผูอํานวยการเรือนจําหรือพัศดี
(5) สามี ภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูถูกคุมขัง
เมื่อไดรับคํารองดังนั้น ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาศาลเห็นวาคํารองนั้นมี
มูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขัง มาศาลโดยพลัน และถาผูถูกคุมขังแสดงเปนที่พอใจแก
ศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที”
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มาตรา 150 วรรคสอง “ใหเปนหนาที่ของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาที่ไปทําการ
ชันสูตรพลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา บุพการี
ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาที่จะทําได
วรรคเจ็ด ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนไวที่
ศาล และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวน
ใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ
อยางนอยหนึ่งคนเทาที่จะทําไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสิบหาวันและใหพนักงานอัยการนํา
พยานหลักฐานทั้งปวงที่แสดงถึงการตายมาสืบ
วรรคแปด เมื่อศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันที่จะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวน
เสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานที่พนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอื่นไดดวย
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การจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่
จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ
และเปนสิทธิตามกฎหมายที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.6 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546
โดยในกฎหมายฉบั บ นี้ ได ก ล า วถึ ง สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าจากการเป น คู ส มรสที่ ช อบด ว ยกฎหมายไว ใ น
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 หมวด 1 มาตรการทั่วไปในการคุมครองพยาน
ที่ไดกลาวถึงการมีสิทธิในไดรับการคุมครองคูสมรสของพยาน ที่จะตองมาเปนพยานในศาล อันเปน
มาตรการหนึ่งในการคุมครองพยานและบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธใกลชิดพยาน เพื่อปองกันเหตุรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับพยานและผูที่มีความสัมพันธใกลชิดพยานในคดีอาญา 698 อันเปนสิทธิของการที่ได
เป น คู สมรสที่ ชอบด วยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตาม
พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตาม
กฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.7 สิทธิตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และ
คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน
และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการ
เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวใน หมวด 6 การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการอุทธรณ ที่
กล า วถึ ง การที่ ท ายาทที่ ไ ด รั บ ความเสี ย หายจากการถู ก ใส ค วามในคดี อ าญา ซึ่ ง มี สิ ท ธิ ใ นได รั บ
คาตอบแทนแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแทนจําเลยในคดีอาญา ในกรณีที่จําเลยมิได
เพื่อการนี้สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ
แตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความที่ไดรับการแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามา
ในคดี ใหศาลตั้งทนายความขึ้นเพื่อทําหนาที่ทนายความฝายญาติผูตาย”
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มาตรา 7 “ในกรณีที่สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอื่นที่มี
ความสัมพันธใกลชิดกับพยานซึ่งมีผลตอการที่พยานจะมาเปนพยานอาจไมไดรับความปลอดภัยและ
พยานไดรองขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของพิจารณานํามาตรการทั่วไปในการคุมครองพยานมาใชบังคับแก
บุคคลดังกลาวไดตามความจําเปนที่เห็นสมควร เวนแตบุคคลดังกลาวจะไมใหความยินยอม”
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เปนผูกระทําความผิด หรือวันที่มีคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลย
มิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณี 699 ซึ่งความเปน
ทายาทนั้น หมายความรวมถึงคูสมรสตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ
คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา 700 ซึ่งเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน
ผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ที่ไดกลาวมานี้ เปน
สิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
จากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
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มาตรา 22 “ใหผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซึ่งไดรับความเสียหายที่มีสิทธิขอรับ
คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน
ตามแบบที่สํานักงานกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันที่
ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟอง เพราะปรากฎหลักฐานวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือวันที่มี
คําพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนที่ยุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ
กระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณี”
มาตรา 23 “ในกรณี ที่ ผู เสี ย หาย จํ า เลย หรือ ทายาทซึ่ ง ได รั บ ความเสีย หายเป น ผู ไ ร
ความสามารถหรือไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี
ผูสืบสัน ดาน สามีห รือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไดรับการแตงตั้งเปนหนังสือจากผูเสียหาย
จําเลย หรือทายาท ซึ่งไดรับความเสียหายแลวแตกรณี อาจยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือ
คาใชจายแทนได ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด”
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ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก
จําเลยในคดีอาญา
ขอ 3 “ในระเบียบนี้
ทายาท หมายความวา
(ก) ผูสืบสันดาน
(ข) ผูบุพการี
(ค) คูสมรส
(ง) บุคคลใดๆ ซึ่งใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของผูเสียหาย หรือจําเลยแลวแตกรณี
ทายาท ซึ่งมีสิทธิขอรับคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย ตองเปนทายาทซึ่งไดความ
เสียหาย”
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5.3.1.8 สิทธิตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 โดยในกฎหมาย
ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิของคู
สมรสในการใชชื่อสกุลของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตามที่ไดตกลงกัน 701 รวมไปถึงเมื่อการสมรสสิ้นสุด
ลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ใหฝายซึ่งใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใช
ชื่อสกุลเดิมของตน แตหากการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตายของคูสมรสฝายหนึ่งฝายใด ใหคูสมรส
ฝายซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งมีสิทธิใชชื่อสกุลนั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ให
กลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 702 ซึ่งสิทธิที่ไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล
พ.ศ.2505 ที่ไดกลาวมาขางตนนี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกัน
ไดโดยอนุโลม
5.3.1.9 สิทธิตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551 โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิ
ของหญิ ง ซึ่ ง ได จ ดทะเบี ย นสมรสแล ว ว า หญิ ง ผู นั้ น มี สิ ท ธิ ที่ จ ะใช คํ า นํ า หน า นามว า “นาง” หรื อ
“นางสาว” ได ต ามความสมั ครใจ โดยแจ งต อนายทะเบี ย นตามกฎหมายว าด ว ยการจดทะเบี ย น

701

มาตรา 12 “คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝายตาง
ใชชื่อสกุลเดิมของตน
การตกลงตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเมื่อมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได
ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งก็ได”
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มาตรา 13 “เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส
ใหฝายซึ่งใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน
เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซึ่งยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งมี
สิทธิใชชื่อสกุลนั้นไดตอไป แตเมื่อจะสมรสใหม ใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน”
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ครอบครัว 703 และหากหญิงผูซึ่งไดจดทะเบียนสมรสแลวนั้น ตอมาภายหลังการสมรสไดสิ้นสุดลง หญิง
ผูนั้นจะยังคงใชคํานําหนานามวา “นาง” อยูเชนเดิมหรือกลับมาใชคําวา “นางสาว” ก็ไดตามความ
สมัครใจ 704 ซึ่งเปนสิทธิของการใชคํานําหนาของหญิงที่ไดจดทะเบียนสมรสที่กลาวมาขางตนนี้ เปน
สิทธิที่ไดจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส
ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่
มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามา
ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
แตอยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา สิทธิที่ไดกลาวมาขางตนนี้จะเกิดขึ้นไดกับกลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่มีความรักในรูปแบบของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงที่มีความรักกับ
มนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงดวยกันเทานั้น ไมไดหมายความรวมถึงความรักในรูปแบบของมนุษยที่มี
เพศสรีระเปนชายที่มีความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายดวยกัน และไมไดหมายความรวมถึง
ความรักในรูปแบบของมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายที่มีความรักกับมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายแตมีเพศ
สภาพภายนอกดูมีลักษณะเปนหญิงดวยเชนกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสิทธิในการเลือกใช
คํานําหนานามเฉพาะผูมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น
5.3.1.10 สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 โดยในกฎหมาย
ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิของคู
สมรสของลูกจางในการไดรับเงินทดแทนจากนายจางแทนคูสมรสของตนที่เปนลูกจาง ในกรณีที่คู
สมรสของตนที่เปนลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย 705 ซึ่งเปนสิทธิ
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มาตรา 5 “หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ
“นางสาว”ไดตามความสมัครใจ โดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน
ครอบครัว”
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มาตรา 6 “หญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแลว หากตอมาการสมรสไดสิ้นสุดลงจะใชคํานําหนา
นามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ โดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
การจดทะเบียนครอบครัว”
705
มาตรา 20 วรรคหนึ่ง “เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือ
สูญหาย ใหบุคคลดังตอไปนี้ไดรับเงินทดแทนจากนายจาง
(1) บิดามารดา
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ของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่ง
สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย
ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.11 สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยในกฎหมาย
ฉบั บ นี้ ได ก ล า วถึ ง สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าจากการเป น คู ส มรสที่ ช อบด ว ยกฎหมายไว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน หมวด 1 ทั่วไป โดยเฉพาะในกรณีคูสมรสเปนผูที่ทํางาน
ในฐานะพนักงาน ลูกจาง ในหนวยงานตางๆ และอยูภายใตระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 จะทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งสามารถไดรับสิทธิในดานตางๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว ซึ่งไดใหสิทธิแกคูสมรสในกรณีตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารับบริการ
ทางการแพทย เพราะเนื่องจากบุคคลที่เปนผูประกันตนจะมีสิทธิในการเขารับบริการทางการแพทยใน
ยามเจ็บปวยแลว บุคคลที่เปนคูสมรสตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ก็สามารถมีสิทธิ
ดังกลาวตามที่กฎหมายบัญญัติไว706

(2) สามีหรือภริยา
(3) บุตรที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเมื่อมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับที่ไม
สูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู
(4) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูใน
อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย”
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มาตรา 58 “การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่เปนบริการทาง
การแพทย ผู ป ระกั น ตนหรื อ คู ส มรสของผู ป ระกั น ตนจะต อ งรั บ บริ ก ารทางการแพทย จ าก
สถานพยาบาลตาม มาตรา 59”
มาตรา 59 “ให เ ลขาธิ ก ารประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา กํ า หนดเขตท อ งที่ แ ละชื่ อ
สถานพยาบาล ที่ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได
ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ซึ่งมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถาทํางานหรือ
มีภูมิลําเนาอยูในเขตทองที่ใด ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานบริการตามวรรคหนึ่งที่อยูใน
เขตทองที่นั้น เวนแตในกรณีที่ในเขตทองที่นั้นไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตผูประกันตน
หรือคูสมรสของผูเอาประกันตนมีเหตุผลอันสมควรที่ไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถาน
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สว นในประเด็น ของพระราชบัญ ญัติป ระกัน สังคม ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน
หมวด 3 ประโยชน ทดแทนในกรณี คลอดบุต รที่ ให สิท ธิแ กคู ส มรสของผู ป ระกั น ตน ในการได รั บ
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร 707 ในกรณีดังกลาวนี้แมจะเปนสิทธิในทางกฎหมายที่ใหแกคู
สมรส แตหากขอเท็จจริงปรากฏตอไปวาสิทธิในการตั้งครรภนั้นเปนสิทธิโดยธรรมชาติของหญิงผูเปน
สามีตามวิถีแหงธรรมชาติเทานั้น จึงมิอาจนํามาปรับใชกับกรณีของการใหสิทธิประโยชนของกฎหมาย
ประกันสังคมแกคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันได และในกรณีของการไดรับประโยชนทดแทนของการ
คลอดบุตรนี้ โดยธรรมชาติแลวคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันมิอาจจะตั้งครรภไดโดยวิถีแหงธรรมชาติ จึง
วิเคราะหแลวเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวนี้มิสามารถนํามาปรับใชรวมกันกับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันได

บริการดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งที่อยูในเขตทองที่
อื่นได
ในกรณี ที่ ผู ป ระกั น ตนหรื อ คู ส มรสของผู ป ระกั น ตนไปรั บ บริ ก ารทางการแพทย จ าก
สถานพยาบาลอื่น นอกจากที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการ
ทางการแพทยที่ตองจายใหแกสถานพยาบาลอื่นนั้นตามจํานวนที่สํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพ
การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละทองที่ และลักษณะ
ของการบริการทางการแพทยที่ไดรับ ทั้งนี้จะตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการแพทยกําหนด โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
มาตรา 60 “ในกรณีที่ผูกระกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไปรับบริการทางการแพทย
จากสถานพยาบาลแลวละเลย หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทย โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร เลขาธิ ก ารหรื อ ผู ซึ่ งเลขาธิก ารมอบหมายจะสั่ งลดประโยชน ทดแทนก็ไ ด ทั้ง นี้โ ดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการการแพทยที่ผูประกันหรือคูสมรสของผูประกันตน
จะไดรับใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
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มาตรา 65 “ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเอง
หรือภริยา หรือหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด ถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทาง
การแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน
ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอด
บุตรไมเกินสองครั้ง”
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ต อมาในพระราชบัญ ญัติป ระกัน สังคม พ.ศ.2533 ลั กษณะ 3 ประโยชน ทดแทน
หมวด 5 ประโยชนทดแทนในกรณีตาย โดยไดกลาวถึงสิทธิของคูสมรสของลูกจางที่ไดประกันตนใน
การไดรับเงินคาทําศพ และเงินสงเคราะหแทนคูสมรสของตนที่เปนลูกจางผูประกันตน ในกรณีที่คู
สมรสของตนที่เปนลูกจางผูประกันตนไดถึงแกความตาย 708
ต อมาในพระราชบัญ ญัติป ระกัน สังคม พ.ศ.2533 ลั กษณะ 3 ประโยชน ทดแทน
หมวด 6 ประโยชนทดแทนในกรณีเงินสงเคราะหบุตร 709 ซึ่งเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบ
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มาตรา 73 “ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิไชประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
เนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้
(1) เงินคาทําศพตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตรา
สูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหบุคคลตามลําดับดังนี้
(ก) บุ ค คลซึ่ ง ผู ป ระกั น ตนทํ า หนัง สื อ ระบุ ใ ห เป น ผู จัด การศพและได เ ปน ผู จั ดการศพ
ผูประกันตน
(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซึ่งมีหลักฐานวาเปนผูจัดการศพ
ผูประกันตน
(ค) บุคคลอื่นซึ่งมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
(2) เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคล ซึ่งผูประกันตนทํา
หนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไว ก็ใหนํามา
เฉลี่ยจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตน ในจํานวนที่เทากันดังนี้
(ก) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบหกเดือนขึ้น
ไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณ
ไดตามมาตรา 57 คูณดวยสาม
(ข) ถ า ก อ นถึ ง แก ค วามตายผู ป ระกั น ตนได ส งเงิ น สมทบมาแล ว ตั้ง แตสิ บ ปขึ้ น ไป ให
จายเงินสงคเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนที่คํานวณไดตามมาตรา 57
คูณดวยสิบ”
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มาตรา 75 จัตวา “ในกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตายใหจายประโยชนทดแทนในกรณี
สงเคราหบุตร แกบุคคลตามลําดับดังนี้
(1) สามีหรือภริยาของผูประกันตน หรือ บุคคลซึ่งอยูรวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดย
เปดเผยตามระเบียบที่เลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร
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ด ว ยกฎหมาย และสิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจดทะเบี ย นสมรส ซึ่ ง สิ ท ธิ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่
ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับ
ใชรวมกันไดโดยอนุโลม
รวมไปถึงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน
หมวด 7 ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ที่กลาวถึงสิทธิของคูสมรสของลูกจางที่ไดประกันตนใน
การไดรับประโยชนในกรณีชราภาพ แทนคูสมรสของตนที่เปนลูกจางผูประกันตนที่ถึงแกความตาย
กอนที่จะไดรับประโยชนทดแทน ในกรณีที่คูสมรสของตนที่เปนลูกจางผูประกันตนไดถึงแกความตาย
หรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญ
ชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ หรือเรียกวาประโยชนทดแทนชราภาพ
หรือบํานาญชราภาพ ซึ่งความเปนทายาทในที่นี้หมายความรวมถึงคูสมรสดวย 710 ดังนั้น สิทธิที่ได
กลาวมานี้จึงเปนสิทธิอีกประการหนึ่งของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมา
ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ที่ไดกลาวมา
นี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม

(2) ผูอุปการะบุตรของผูประกันตนในกรณีบุคคลตาม (1) มิไดเปนผูอุปการะบุตร หรือถูก
ถอนอํานาจปกครองหรือถึงแกความตาย”
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มาตรา 77 จัตวา “ในกรณีผูประกันตนซึ่งมีสิทธิไดรับประโยชนในกรณีชราภาพตาม
มาตรา 77 ทวิ ถึงแกความตายกอนที่จะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแก
ความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนที่มีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพ
ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งไดแก
(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งตนไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่น ใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนที่ตายมีบุตรตั้งแตสามคนขึ้นไปใหไดรับสามสวน
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ
(3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน
ในกรณีที่ไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงินตามมาตรา
77(2) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราที่มีทายาทผูมีสิทธิไดรับ”
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5.3.1.12 สิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบี ย นสมรส ที่ จ ะขออธิ บ ายฉบั บ ต อมาคือ ประมวลกฎหมายที่ดิ น โดยในกฎหมายฉบั บ นี้ ได
กลาวถึงสิทธิในการถือครองที่ดินของคนตางดาว ในกรณีที่คนตางดาวนั้นไดรับมรดกในฐานะทายาท
โดยธรรมที่เปนคูสมรส จากการที่คูสมรสของตนอีกฝายถึงแกความตาย 711 ซึ่งสิทธิดังที่ไดกลาวมานี้
คนตางดาวที่ไดทําการสมรสกับบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีสิทธิในที่ดิน ตามที่ไดกําหนดไวในประมวล
กฎหมายที่ดิน หมวด 8 การกําหนดสิทธิในที่ดินของคนตางดาว
ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวในการมีสิทธิไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมที่เปนคู
สมรส และหากทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง สิทธิที่กลาวมานี้ก็ยอมมี
แกบุคคลดังที่ไดกลาวมาดวย ซึ่งมีลักษณะเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และ
สิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ไดกลาวมานี้ เปน
สิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
จากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
ประเด็นของการไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลสัญชาติไทยที่
มีคูสมรสเปนคนตางดาว และบุคคลที่เกี่ยวของกับคนตางดาว รวมไปถึงกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่มี
หรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวที่ไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยประเภทที่ดิน หรือกรณีบุคคลสัญชาติไทยที่
มีหรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด ก็ใหเปนตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งประเด็นตางๆ ดังที่ไดกลาวมานี้จะตองนํามาปรับใชแกคูรักที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย
ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.13 สิทธิตามบทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย
บทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย ซึ่งบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการ
ขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 เปนกฎหมายที่มีความสําคัญอีกฉบับที่จะตองนํามาปรับใชแกคูรักที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในการมีสิทธิที่จะไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ใน
ลักษณะที่เปนความสัมพันธระหวางบุคคลที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสองคนที่มีสัญชาติที่ตางกัน
เฉกเชนสิทธิของคูรักที่มีเพศสรีระที่ตางกันสองคนที่มีสัญชาติที่ตางกันที่ไดรับสิทธิในการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ โดยการที่ พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
711

มาตรา 93 “คนตางดาวไดมาซึ่งที่ดินโดยไดรับมรดกในฐานะที่เปนทายาทโดยธรรม
รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซึ่งที่ดินนั้น แตเมื่อรวมกับที่มีอยูแลวไมเกินจํานวนที่จะพึงมีได ตามความ
ในมาตรา 87 ก็ได”

413
ภาค 5 ครอบครัว ที่ไดกลาวถึงสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีเพศสรีระที่ตางกันสองคนที่แมจะมีฝาย
หนึ่งฝายใดเปนผูมีสัญชาติไทย หรือทั้งสองฝายไมมีสัญชาติไทยและถือสัญชาติอื่นๆ ที่ตางกัน หรือ
แมแตทั้งสองฝายไมมีสัญชาติไทยและถือสัญชาติอื่นๆ เดียวกันก็ตาม แตก็ไดรับสิทธิในการจดทะเบียน
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ตามบทบัญญัติวาดวยการขัดกัน แหงกฎหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้
เงื่อนไขของการสมรสก็เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูกรณี
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แตละฝาย ในเรื่องแบบของการสมรสก็ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศที่ทั้งสองฝายทําการ
สมรส แตอยางไรก็ตามหากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเปนผูมีสัญชาติไทย แบบของการสมรสก็จะตอง
เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 713 และในกรณีที่คูสมรสมี
สัญชาติเดียวกันหรือภริยาไดมาซึ่งสัญชาติเดียวกันกับสามีโดยการสมรส ความสัมพันธระหวางสามี
ภริยาก็เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของบุคคลทั้งสอง แตถาภริยาไมไดมาซึ่ง
สัญชาติเดียวกันกับสามีโดยการสมรสความสัมพันธระหวางสามีภริยาก็เปนไปตามกฎหมายภายในของ
รัฐเจาของสัญชาติของผูเปนสามี 714 ทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหเปนไปตามกฎหมายภายในของ
เจาของสัญชาติของคูสมรสทั้งสองฝาย ถาสามีและภริยามีสัญชาติที่ตางกัน ทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาใหเปนไปตามกฎหมายภายในของเจาของสัญชาติสามี แตอยางไรก็ตามทรัพยสินระหวางสามี
ภริยาในสวนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในที่อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 715
และในทํานองเดียวกันนี้ ทั้งเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาและเรื่องความสัมพันธระหวางสามีภริยา
สัญชาติของคูสมรสที่จะตองใชในการพิจารณานั้น จะตองเปนสัญชาติของคูสมรสในขณะที่ทําการ
สมรสเทานั้น หากถาภายหลังจากการสมรสแลวคูสมรสหรือสามีแลวแตกรณีไดมาซึ่งสัญชาติอื่นๆ
กฎหมายที่ใชบังคับแกคดีนั้นก็ยังคงตองเปนกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติเดิมในขณะที่ทํา
การสมรส 716 สวนในประเด็นเรื่องการทําสัญญากอนสมรส ความสามารถที่จะทําสัญญาดังกลาวก็ให
เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูสมรสแตละฝาย 717 สาระสําคัญและผลของ
สัญญากอนสมรส ในกรณีที่คูสมรสมีสัญชาติเดียวกันก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของ
สัญชาติของคูสมรสทั้งสองฝาย หากคูสมรสไมมีสัญชาติเดียวกัน ก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของ
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มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
716
มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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รัฐที่คูสมรสมีเจตนา หรือสันนิษฐานไดวามีเจตนาที่จะยินยอมใหใชกฎหมายภายในของรัฐนั้นมาบังคับ
ถาหากไมมีเจตนาดังที่ไดกลาวมาขางตนก็ใหใชกฎหมายภายในของรัฐที่คูสมรสไดมีภูมิลําเนาเปนครั้ง
แรกหลั งจากการสมรส 718 ส ว นในประเด็น เรื่ องการหย าโดยความยิ น ยอมนั้ น ก็ต องพิ จ ารณาว า
กฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูสมรสแตละฝายอนุญาตใหกระทําไดหรือไม 719 ในการ
ฟองหยานั้น ศาลไทยจะไมพิพากษาใหหยากัน เวนแตกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคู
สมรสแตละฝายอนุญาตใหกระทําได เหตุหยานั้นก็ตองเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐที่ยื่นฟอง
หยา 720 และประเด็นสุดทายการเพิกถอนการสมรส ก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐซึ่งใชบังคับ
มาแลวกับเงื่อนไขของการสมรส ความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขูใหทําการสมรสที่จะเปนเหตุ
ใหเพิกถอนการสมรสนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐที่ไดทําการสมรส 721
อย า งไรก็ ต ามบทบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยการขั ด กั น แห ง กฎหมาย ซึ่ ง บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 ภาค 5 ครอบครัว ที่ไดมาขางตนนี้จะตอง
นํามาปรับใชกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่
มีลักษณะระหวางประเทศดวย เทาที่ไมขัดหรือแยงกับลักษณะทางกายภาพของบริบทกฎหมาย
5.3.1.14 สิทธิตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 โดยในกฎหมายฉบับนี้
ไดกลาวถึงสิทธิในการพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลธรรมดาซึ่งไมมี
สัญชาติไทย โดยสิทธิที่ไดกลาวมานี้ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูที่มีสัญชาติไทย
ซึ่งหมายถึงการไดเขามาในราชอาณาจักรโดยไดรับการตรวจประทับหนังสือลงตรา หรือ วีซา ในฐานะ
คู ส มรส ทํ า ให ค นต า งด า วผู ที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นสมรสกั บ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทยมี ร ะยะเวลาในการอยู ใ น
ราชอาณาจักรเป นการชั่ วคราวตามที่กฎหมายกําหนดในฐานะบุคคลในครอบครัวเดีย วกัน กับ ผูมี
สัญชาติไทย
ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู
สมรสของผูมีสัญชาติไทยที่ไดกลาวมานี้ จึงเปนสิทธิอีกประการของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวย
กฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ.2522 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรอง
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มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481
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สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดย
อนุโลม
5.3.1.15 สิทธิตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ 2551 โดยใน
กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงการไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย
ของบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย โดยสิทธิที่ไดกลาวมานี้ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดว ย
กฎหมาย ซึ่งหมายถึงการไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรโดยไดรับการตรวจประทับหนังสือ
ลงตรา หรือ วีซา ในฐานะคูสมรส และมีสิทธิทํางานในราชอาณาจักรไทยตามประเภทและลักษณะ
ของงานตามที่กฎหมายกํา หนดดวย ทําใหคนตางดาวผูที่ไดจ ดทะเบีย นสมรสกับ ผูมีสัญ ชาติไทยมี
ระยะเวลาในการอยู ใ นราชอาณาจั ก รเป น การชั่ ว คราวตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดในฐานะบุ คคลใน
ครอบครั ว เดี ย วกั น กั บ ผู มี สั ญ ชาติ ไ ทย และได รั บ สิ ท ธิ โ ดยชอบด ว ยกฎหมายในการทํ า งานใน
ราชอาณาจักรไทยตามประเภทและลักษณะที่กฎหมายอนุญาตดวย
ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู
สมรสของผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย
ดังที่ไดกลาวมานี้ ก็เปนสิทธิอีกประการของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมา
ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551
ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ โดยเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
5.3.1.16 สิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542
โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงการไดรับสิทธิในการประกอบธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดยอมใน
ราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย โดยสิทธิที่ไดกลาวมานี้
ได มาจากการเปน คู ส มรสที่ ช อบดว ยกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการไดรับ สิทธิในการประกอบธุร กิจ ใน
ราชอาณาจั ก รโดยได รั บ การตรวจประทั บ หนัง สื อลงตรา หรื อ วีซ า ในฐานะคูส มรส และมีสิ ท ธิ
ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนดวย ทําใหคนตางดาวผูที่ไดจด
ทะเบี ย นสมรสกั บ ผู มีสั ญ ชาติ ไทยมีร ะยะเวลาในการอยู ในราชอาณาจัก รเปน การชั่ ว คราวตามที่
กฎหมายกําหนดในฐานะบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิโดยชอบดวย
กฎหมายในการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนอีกดวย
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ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู
สมรสของผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย
ดังที่ไดกลาวมานี้ ก็เปนสิทธิอีกประการของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมา
ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ
2551 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดย
อนุโลม
5.3.1.17 สิทธิตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบี ย นสมรส ที่ จ ะขออธิบ ายฉบั บ ต อมาคื อ พระราชบัญ ญัติศ าลเยาวชนและครอบครัว และวิ ธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการ
เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย โดยศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลชํานาญพิเศษที่ตั้งขึ้นและมี
อํานาจพิจารณาคดีพิเศษโดยเฉพาะที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้เทานั้น 722 อาทิ คดีครอบครัว ซึ่ง
คดีใดบางเปนคดีครอบครัวนั้น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวก็ไดมีการใหคํานิยามไว
ดังนี้
คดีครอบครัว หมายความวา คดีแพงที่ฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใดๆ
ในทางศาลเกี่ยวกับผูเยาวห รือครอบครัว ซึ่งจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย
กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับครอบครัว
ซึ่งในเรื่องนี้ประธานศาลฎีกาเคยไดมีคําวินิจฉัย ไวเกี่ยวกับขอบเขตและความหมาย
ของคดีครอบครัวไวดังนี้
คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 1/2540 คดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 11(3) มีความหมายวา
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มาตรา 10 “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี

ดังตอไปนี้
(1) คดีอาญาที่มีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด
(2) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโอนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง
(3) คดีครอบครัว
(4) คดีคุมครองสวัสดิภาพ
(5) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว”
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“คดีที่เกี่ยวกับการสมรสรวมทั้งสิทธิและหนาที่หรือความสัมพันธ
ระหวางสามีภริยา บิดามารดาและบุตร ไมวาในทางใดๆ ซึ่งพิพาทกันตาม
บทบั ญ ญั ติแห งประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย บรรพ 5 ทั้งหมด
รวมทั้ งคดี ที่ เ กี่ ย วด ว ยสถานะและความสามารถของบุ คคลอั น เกี่ ย วกั บ
ครอบครัวหรือสวนไดเสียของผูเยาว ซึ่งพิพาทกันตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 1 มาตรา 21 ถึง 28, 32, 43 และ 44 และใน
บรรพ 6 มาตรา 1610, 1611, 1687 และ 1692 ยอมถือวาเปนคดี
ครอบครัวทั้งสิ้น”
จากคํานิยามและคําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาที่ 1/2540 จะเห็นไดวา เมื่อไดจด
ทะเบียนสมรสและเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายแลว เมื่อมีความจําเปนที่จะตองใชสิทธิในทางศาล
หรื อการเกิ ดประเด็ น ขอพิ พาทเกิด ขึ้นจนตองนําคดีมาสูกระบวนการยุติธ รรมในระหวางที่ใชชีวิต
รวมกันของคูสมรส กฎหมายฉบับนี้ก็ใหสิทธิของความเปนคูสมรส ที่ไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมของ
ศาลชํานาญพิเศษโดยเฉพาะที่มีอํานาจในการวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวของกับสถานะและความสัมพันธที่เกิด
จากการใชชีวิตคูรวมกัน อันเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่ไดมาภาย
หลังจากการจดทะเบียนสมรส
อยางไรก็ตามสิทธิตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ที่ให
การคุมครองสถานะและแกปญหาขอพิพาทที่เกิดขึ้นในระหวางการใชชีวิตคูรวมกัน อันเปนการรักษา
ไวซึ่งความเปนสถาบันครอบครัว ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิที่กฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชี วิ ตคูร ว มกั น ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน จะตองนํามาใชโ ดยอนุโ ลมดว ย
เพราะกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถีแบบรั กเพศเดี ย วกัน ที่ไดไ ชชีวิต คูรว มกัน ก็ อาจเกิดประเด็น ขอพิพ าทใน
ระหวางที่ใชชีวิตคูรวมกันจนตองนําคดีขึ้นสูศาล หรือมีความจําเปนตองใชสิทธิในทางศาล เหมือนคูรัก
ตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสก็เปนได และเพื่อเปนการรักษาไวซึ่งเจตนารมณของรัฐในการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัวเพื่อการระงับขอพิพาทอันเกิดจากใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย และธํารงไวซึ่ง
ความเป น สถาบั น ครอบครั ว ซึ่ ง เป น สถาบัน ที่ เล็ก ที่สุด แตสํ าคัญ ที่สุด ของการพัฒ นาศัก ยกาพของ
ประชากรในรัฐตอไป
5.3.1.18 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรง
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ในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยในกฎหมายฉบับนี้นั้น ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมายไว โดยกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใชแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีความ
ละเอียดออนซับซอนเกี่ยวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวาง
บุคคลโดยทั่วไป การใชมาตรการในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทํา
ความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว
จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการในทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และ
ขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยทั่วไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับ
ตั ว และไม กระทํ า ความผิ ดซ้ํ า อี ก รวมทั้งเปน ความรักษาความสั มพัน ธ อัน ดี ในครอบครัว ไวไ ด ใน
กฎหมายฉบับนี้ ไดใหคํานิยามเกี่ยวกับบุคคลที่จะไดรับการคุมครอง อันมีสถานะและความสัมพันธใน
ลักษณะที่เปนครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว และหมายความรวมถึงกลุมคน
ที่การอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาโดยไมไดมีพันธกรณีใดๆ ในทางกฎหมาย หรือกลุมคนที่อยูรวมกันใน
ครอบครัวในลักษณะที่เปนเครือญาติดวย โดยการนิยามความหมายของผูที่เปนบุคคลในครอบครัวที่
ไดรับการคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ไดใหการคุมครองแกคูสมรสที่อยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจด
ทะเบียนสมรสดวย 723 อันเปนการแสดงใหเห็นวา เจตนารมณที่แทจริงของกฎหมายฉบับนี้มุงที่จะ
คุมครองใหแกบุคคลที่อยูภายใตหลังคาเดียวกัน โดยมิไดสนใจวาจะเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย
หรือไม เพราะวัตถุประสงคที่แทจริงของกฎหมายแลวคือ การรักษาความสัมพันธที่ดีในครอบครัวไว
สิทธิดังที่ไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการที่กฎหมายไดคุมครองใหไมวาจะเปนเปนคู
สมรสที่ชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ไมสําคัญ ขอแคไดอาศัยกินอยูหลับนอนในครอบครัวเดียวกันก็
เพียงพอแลว ซึ่งสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550 ที่ไดกลาวมานี้ เปนสิทธิที่จะตองมีแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดอาศัยอยูกินดวยกัน
แมจะเปนคูรักที่เพศสรีระเดียวกันที่ไมไดขอเขารับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ เฉก
เชนเดียวกันกับคูสมรสที่ไดอยูกินกันฉันสามีภริยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสดวย เพราะในสภาพของ
ความเปนจริงแลว กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดใชชีวิตคูรวมกันในสังคมก็มีปญหาเกิดขึ้น
ที่จะตองมีการกระทบกระทั่งกันบางตามประสาคนที่อาศัยอยูรวมกัน เฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศ
ที่อยูกินกันฉันสามีภริยานั้นเอง ดังนั้นสิทธิในการที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผู
ถูกการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 จึงเปนสิทธิที่กฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม
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มาตรา 3 “ในพระราชบัญญัตินี้ บุคคลในครอบครัว หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกใน
ครอบครัว รวมทั้งบุคคลใดๆ ที่ตองพึ่งพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน”
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5.3.1.19 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิเด็ก พ.ศ.2546
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยในกฎหมายฉบับนี้นั้น ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมายไว โดยกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายที่ใชเพื่อคุมครองสิทธิของเด็กหรือบุตรผูเยาว ซึ่งเปน
บุตรที่ติดมาจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งเมื่อการสมรสเดิมสิ้นสุดลง และไดทําการสมรสใหม ซึ่งโดยหลัก
แลวอํานาจในการปกครองก็จะยังคงอยูกับคูสมรสฝายที่บุตรนั้นติดมาตามหลักกฎหมายในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 724 แตอยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ใหการ
คุมครองสิทธิของเด็กหรือบุตรผูเยาวผูที่บิดาหรือมารดาที่ไดทําการสมรสใหมผูนั้น ในการเลี้ยงดูและ
เอาใจใสจากคูสมรสใหมของบิดาหรือมารดาของตน เฉกเชนบุตรผูเยาวของคูสมรสใหมนั้น สิทธิตาม
กฎหมายฉบับนี้จึงสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เนื่องจากคูรักที่มีเพศเดียวกันฝายหนึ่งฝายใดอาจมีบุตรติด
มาในขณะที่ไดทําการจดทะเบียนความสัมพันธกับคูชีวิตใหมของตน บุตรผูเยาวที่ติดมากับคูชีวิตฝาย
หนึ่งฝายใดที่ไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้น ก็จะตองไดรับการเลื้ยงดูและเอาใจใสจากคูชีวิตอีกฝาย
หนึ่งตามกฎหมายคุมครองสิทธิเด็กฉบับนี้เชนกัน เพื่อเปนการคํานึงถึงสวัสดิภาพและคุมครองสิทธิ
ของเด็กหรือบุตรผูเยาวเปนสําคัญ
5.3.1.20 สิทธิและหนาที่ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นสิทธิและหนาที่
ของคูสมรส
ในสวนสุดทายนี้จะขอกลาวถึงสิทธิและหนาที่ของความเปนคูสมรส สิทธิที่ไดมาภาย
หลังจากการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายฉบับอื่นไมวาจะเปนระเบียบ ขอบังคับภายในหนวยงาน
ราชการ หรือหนวยงานเอกชน ที่ไดกําหนดสิทธิและหนาที่ ที่ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส
ตามกฎหมาย โดยแบงออกเปน 5 ประการดวยกัน โดยเปนสิทธิที่กฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะตองนํามาใชโดยอนุโลม
ประการแรก การทํ า ประกั น ชี วิต โดยหน ว ยงานเอกชนที่ ดํ า เนิน ธุ ร กิ จ ด า นการ
ประกันชีวิต จะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายในของตนวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะเฉกเชนคูสมรสที่ชอบ
ดวยกฎหมาย มีสิทธิที่จะทําประกันชีวิตและมอบใหคูรักของตนอีกฝายหนึ่งเปนผูรับผลประโยชนได
เฉกเชนคูสมรสทีช่ อบดวยกฎหมายที่เปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันชีวิตของคูสมรสของตนอีก
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มาตรา 1568 “เมื่อบุคคลใดมีบุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครองที่มีตอบุตร
อยูกับผูที่บุตรนั้นติดมา”
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ฝายหนึ่งและเปนผูเอาประกันภัยที่มีสวนไดเสียในเหตที่เอาประกันภัยไวนั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 863 ซึ่งประเด็นดังที่ไดกลาวมานี้ ผูวิจัยไดอธิบายไวโดยละเอียดในหัวขอ
กอนหนาแลว
ประการที่สอง การกูเงินรวมกัน โดยหนวยงานเอกชนที่ดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย
ซึ่งให บริ การดา นการเงิ น หริ อสถาบัน การเงินตางๆ จะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบีย บ
ภายในหนวยงานของตนวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะเฉกเชนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิที่จะกูยืมเงินรวมกัน และ
เปนลูกหนี้รวมกัน ภายใตเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินตางๆ ใน
ลักษณะเชนเดียวกับการกูรวมกันของคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนลูกหนี้รวมกันเฉก
เชนเดียวกันกับคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่เปนลูกหนี้รวมกัน
ประการที่ ส าม กรณี คู ส มรสดํ า รงตํ า แหน ง ข า ราชการ นอกจากจะได รั บ สิ ท ธิ
ประโยชนสําหรับตนเองแลวยังมีสิทธิประโยชนที่รัฐไดใหแกบุคคลที่เปนญาติใกลชิด บิดามารดา บุตร
และรวมไปถึงคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของขาราชการ ซึ่งจะไดรับสิทธิประโยชนในอีกหลาย
ประการ อาทิ เงินสวัสดิการการจายคารักษาพยาบาล นอกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงขาราชการ ซึ่ง
จะสามารถมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลเมื่อเกิดกรณีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลแลว ตาม
พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ไดใหสิทธิแกบุคคลใน
ครอบครัวของขาราชการซึ่งเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 725 โดยคูสมรส
ของผูเปนขาราชการก็สามารถไดรับสิทธิจากเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดวย เนื่องจาก
ตามกฎหมายไดกําหนดใหน อกจากบุคคลซึ่งเปนขาราชการแลว ยังรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ
ขาราชการผูนั้นดวย ซึ่งกฎหมายไดกําหนดใหคูสมรสเปนบุคคลในครอบครัวเชนเดียวกันกับบุตรและ
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มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผูมีสิทธิ” หมายความวา
(1) ขาราชการและลูกจางประจํา ซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ
รายจายบุคลาการของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซึ่งอยูในระหวางรับ
การฝกอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กอนเขาปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา
(2) ลูกจางชาวตางประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจางที่ไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย
และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(3) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนที่มีเบี้ยหวัด
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด
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บิ ด ามารดาของบุ ค คลนั้ น ตามพระราชกฤษฎีก าเงิ น สวัส ดิ การเกี่ย วกับ การรัก ษาพยาบาล พ.ศ.
2553726 แตคูสมรสของผูมีสิทธิจะตองเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไดใชถอยคํา
ที่ระบุชัดเจนวาคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลผูใดที่อยูกินกันตามความเปนจริงแตมิได
จดทะเบียนสมรส ยอมไมไดรับสิทธิประโยชนในฐานะคูสมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ดังนั้นกรณีของการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกัน ก็ยอมไมเขาขายในการรับสิทธิเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดังกลาว
ตอมาเปน สิทธิขาราชการในเรื่องเงิน บําเหน็จตกทอด กลาวคือ เมื่อบุคคลที่เปน
ขาราชการไดเสียชีวิตลง คูสมรสจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดอันเปนเงินที่จะจายใหแกทายาทตาม
กฎหมาย โดยทั้งนี้จะเปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 727 โดยสามี
หรือภริยาของขาราชการที่เสียชีวิตลงจะมีสถานะเปนทายาทตามกฎหมายที่ไดรับบําเหน็จตกทอด
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มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้
“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา
(1) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปน
บุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ แตทั้งนี้
ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
(2) คูส มรสที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
(3) บิดาหรือมารดาที่ชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ
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พระราชบั ญญั ติกองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 ไดมีการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกัน
การจายบําเหน็จบํานาญขาราชการและสงเสริมใหขาราชการรูจักการออมทรัพย เพื่อใหขาราชการมี
เงินออมอยางเพียงพอที่จะใชจายเมื่อตนเกษียณอายุราชการ ขาราชการที่เปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ความเปนสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเมื่อผูนั้นออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตาม
และสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนี้
“บํา เหน็ จ ตกทอด” หมายความวา เงินที่จายใหแกทายาทของขาราชการ หรือบุคคลซึ่ง
สมาชิกที่เสียชีวิตลงแสดงเจตนาไว โดยใหจายครั้งเดียวเมื่อสมาชิกหรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย
มาตรา 58 วางหลักวา “ทายาทตามกฎหมายมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ดังนี้
(1) บุตรไดรับสองสวน โดยเฉลี่ยจายคนละเทาๆ กัน หากมีบุตรสามคนขึ้นไป ใหบุตรไดรับ
สามสวน
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ตอมาเปนสิทธิของขาราชการในเรื่องการลาติดตามคูสมรส กลาวคือ กรณีที่คูสมรส
ต า งรั บ ราชการด ว ยกั น ทั้ ง สองฝ า ย ฝ ายใดฝา ยหนึ่ ง ก็ มีสิ ท ธิ ที่จ ะขอลาติด ตามคู ส มรสที่ ช อบด ว ย
กฎหมายของตนอีกฝายหนึ่งได 728 เมื่อมีคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาที่ในทางตางประเทศเปนระยะเวลา
ตั้งแตหนึ่งปขึ้นไป รวมไปถึงสิทธิขาราชการอื่นๆ อาทิ สิทธิการขอยายสถานที่ปฏิบัติราชการติดตาม
คูสมรสที่เปนขาราชการดวยกัน สิทธิในคาเชาบานของขาราชการในสวนที่มีความเกี่ยวของกับคูสมรส
สิทธิในการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคูสมรสขาราชการ หรือสิทธิประการอื่นใดที่มี
ตอคูสมรสของขาราชการ โดยหนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของจะตองเขาใจและยอมรับและแกไข
ระเบียบภายในหนวยงานของตนวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะในทางกฎหมายเฉกเชนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิที่
จะไดรับประโยชนตางๆ เฉกเชนเดียวกันกับสิทธิตามสวัสดิการของขาราชการและคูสมรสขาราชการ
อยางไรก็ตาม ซึ่งสิทธิตางๆ นี้นอกจากหนวยงานราชการที่มีใหแกคูสมรสของขาราชการแลว จะตอง
รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนตางๆ ที่ตองใหสิทธิในสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และแกพนักงานในหนวยงานของภาคเอกชนตางๆ ของตนดวย
ประการที่สี่ สิทธิในการใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลหรือทําหัตถการ 729 แก
คู ส มรสโดยการเข า รั บ บริ การสาธารณสุข บุค ลากรดานสาธารณสุขตอ งแจงขอมูล ดานสุขภาพที่
(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน
(3) บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยูไดรับหนึ่งสวน โดยแบงจายใหคนละเทาๆ กัน”
728
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ขอ 5 ในระเบียบนี้
“ลาติดตามคูสมรส” หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายที่เปน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งไปปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ
ทางราชการสงใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตั้งแตหนึ่งปขึ้นไปตามความตองการของทางราชการ
ตามพระราชกฤษฎี การเกี่ ย วกั บ การกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซึ่งนับ เวลา
ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แตไมรวมถึงกรณีที่คูสมรสลาไปศึกษาอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน ณ ตางประเทศ
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ตัวอยางแบบบันทึกรับทราบขอมูลและความยินยอมในการเขารับการรักษาพยาบาล การ
ทําหัต ถการของสํ านักงานหลั กประกันสุขภาพแหงชาติและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องคการมหาชน) แบบดังกลาวมีขอความ
หมายเหตุ
1. ใหอธิบายรายละเอียดขอมูลทุกครั้ง กอนลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการรับทราบขอมูล
และยินยอมรับการรักษาทําหัตถการ ผูใหความยินยอม ไดแก
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เกี่ยวของกับการใหบริการ ใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอที่ผูเขารับบริการจะใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจ สําหรับกรณีตามปกติหากจะตองทําการรักษาดวยวิธีการผาตัดหรือใชเครื่องมือใดๆ แพทย
หรือพยาบาลที่เปนผูชวยตองขอความยินยอมจากผูปวยหรือญาติที่มีอํานาจตัดสินใจแทนทุกครั้ง หาก
กรณีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมได ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 บุคคลที่
สามารถใหความยินยอมและถือวาเปนญาติตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก ทายาทโดยธรรมตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล 730 คูสมรสซึ่งถือเปนทายาทโดยธรรมก็
สามารถใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลในกรณีที่ผูปวยไมสามารถใหความยินยอมได และใน
กรณีผูปวยที่มีอาการปวยทางจิต ซึ่งไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง การรักษาพยาบาลก็ตอง
ไดรับความยินยอมจากญาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 731 ซึ่งคูสมรสก็เปนบุคคลหนึ่ง

1.1 ผูปวย กรณีบรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
1.2 สามีหรือภริยาตามกฎหมาย กรณีผูปวยไมมีสติสัมปชัญญะ(ไมรูสึกตัว)
1.3 ผูแทนโดยชอบธรรม กรณีผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะ
1.4 ผูอนุบาล กรณีผูปวยเปนคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถ
1.5 ผูพิทักษ กรณีผูปวยเปนคนเสมือนไรความสามารถ
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มาตรา 8 “ในการบริการสาธารณะสุขบุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพ
ที่เกี่ยวของกับการใหบริการใหผูรับบริการอยางเพียงพอที่ผูใชบริการจะใชในการประกอบการตัดสินใจ
ในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีที่ผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใดจะใหบริการนั้นมิได
ในกรณี ที่ เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ อั น ตรายแก ผู รั บ บริ ก ารเพราะเหตุ ที่ ผู รั บ บริ ก ารปกป ด
ขอเท็จจริงที่ตนรูและควรบอกใหแจงหรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบใน
ความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีที่ผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้
(1) ผูรับบริการอยูในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือ
เปนการรีบดวน
(2) ผูรับบริการไมอยูในฐานะที่จ ะตองรับ ทราบขอมูล ได และไมอาจแจงใหบุคคลซึ่งเปน
ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ และผู
อนุบาล ของผูรับบริการแลวแตกรณีรับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได”
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มาตรา 21 “การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเมื่อผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความ
จําเปนในการบําบัดรักษา รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษา และไดรับความยินยอมจาก
ผูปวย เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา 22
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ที่สามารถใหความยินยอมในการเขารับการรักษาพยาบาล กรณีที่บุคคลนั้นเจ็บปวยทางจิตและไม
สามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง รวมไปถึงสิทธิในการรับบริจาคอวัยวะ และสิทธิการบริจาค
อวัยวะ เพราะในกฎหมายของไทย ไมอนุญาตใหมีการซื้อขายอวัยวะเปนการทั่วไป เนื่องจากเปนการ
กระทําที่ขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชน แตการรักษาดวยอวัยวะของผูอื่นจะกระทําไดเฉพาะใน
กรณีของการบริจ าคอวัยวะ ซึ่งในกรณีที่ผูป ระสงคจ ะบริจ าคอวัยวะใหกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใน
ขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู ฝายที่บริจาคและฝายที่รับบริจาคทั้งสองจะตองมีความสัมพันธกันในทางเครือ
ญาติ หรื อเป นคู ส มรสที่ ชอบดว ยกฎหมาย ทั้งนี้เปน ไปตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549732
นอกจากนี้ในกรณีของการบริจาคเลือดก็เชนเดียวกัน โดยไดมีขอบังคับในการรับ
บริจาควาจะไมรับเลือดของบุคคลที่มีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ ที่เคยมีประวัติการรวม
ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาความยินยอมตามวรรคหนึ่ง
ตองทําเปนหนังสือ และลงลายมือชื่อผูปวยเปนสําคัญ
ในกรณีที่ผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความ
ยินยอมรับการบําบัดรักษาใหคูสมรส ผูบุพการี ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซึ่งปกครองดูแล
บุคคลนั้นแลวแตกรณีเปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน
หนังสือให ความยิ นยอมตามวรรคสอง และวรรคสามใหเปน ไปตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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ขอ 52 “การปลูกถายอวัยวะที่ผูบริจาคประสงคจะบริจาคขณะที่ตนยังมีชีวิตอยู
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑตอไปนี้
(1) ผู บ ริ จ าคต องเป น ญาติโ ดยสายเลือด หรือคูส มรสที่ จ ดทะเบีย นสมรสกั บ ผูรับ อวัย วะ
มาแลวเปนเวลาสามปเทานั้น ยกเวนการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคที่เปนผูไดรับการวินิจฉัยวาอยูใน
เกณฑสมองตายตามประกาศของแพทยสภา
(2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะตองทําการตรวจสอบและรวบรวม
หลักฐานที่แสดงวา ผูบ ริจาคเปนญาติโดยสายเลือด หรือเปนคูสมรสของผูรับ อวัยวะ โดยตองเก็บ
หลักฐานดังกลาวไวในรายงานผูปวยผูรับอวัยวะ
(3) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองอธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึง
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายตางๆแกผูบริจาคทั้งหลังจากการผาตัด หรือหลังจากการผาตัดอวัยวะที่
บริจาคออกแลว จึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไวเปนลายลักษณอักษร
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองทําหลักฐานเปนหนังสือเพื่อแสดง
วาไมมีการจายคาตอบแทนแกผูบริจาคเปนคาอวัยวะได”
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ประเวณีกับบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตน 733 เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อ
จากการรวมประเวณี ในกรณีนี้จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจที่เลือกปฏิบัติของหนวยงาน
ทางดานการแพทยที่ยังมีความเชื่อในแบบที่ผิด ตอกลุมคนที่มีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ
วาเปนผูที่อยูในกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเปนพาหะนําโรคราย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่ชอบรวม
ประเวณีกับบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันกับตน
จากข อ เท็ จ จริ ง ประกอบหลั ก กฎหมายดั ง ที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น หน ว ยงานที่ เ ป น
สถานพยาบาลภายในกํากับของรัฐ หรือภายในกํากับของเอกชน หรือหนอยงานที่มีสวนเกี่ยวของ
รวมถึงสภากาชาติไทยจะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายในหนวยงานของตน เพื่อใหกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดี ย วกั น ที่ไดรับ การรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูจ ากภาครัฐ แลว นั้น มี
สถานะเฉกเชนเดียวกันกับคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ในการมีสิทธิตางๆ ไดที่ไดกลาวมาขางตน
ประการที่หา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฐานะของคูสมรส ในประเด็นของการ
ไดรับสิทธิในการเขาเยี่ยมผูตองหาที่เปนคูสมรสของตนในสถานที่กักกันชั่วคราวหรือโรงพัก หรือสิทธิ
ในการเขาเยี่ยมผูตองขังที่เปนคูสมรสของตนในทัณฑสถาน หรือเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงสิทธิในความนาเชื่อถือของคูสมรสของพยานในคดีแพง หรือคดีอาญา
หรือสิทธิในการเปนพยานในศาลของผูที่เปนคูสมรสของผูตองสงสัยหรือจําเลยในคดีแพงหรือคดีอาญา
ซึ่งสิทธิดังกลาวนี้จะนํามาซึ่งความเชื่อมั่นในการชั่งน้ําหนักจากการรับฟงพยานหลักฐานของพนักงาน
ในการยุติธรรม เพื่อประกอบการพิจาณาคดีความตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมของศาล
ดังนั้น หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของจะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายใน
หนวยงานของตนวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันจากภาครัฐแลวนั้น มีสถานะเฉกเชนความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่ไดจดทะเบียน
สมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในการมีสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมตางๆ ในฐานะที่ตนเปนคูสมรสของบุคคลผูอยูในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม
ประการที่หก ในประเด็นนี้ไมไชเรื่องสิทธิของคูสมรส แตเปนเรื่องหนาที่ของคูสมรส
ตามกฎหมายมหาชน ที่กลาวถึงการมีหนาที่ตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในฐานะคู
สมรสของบุคคลที่ดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลที่ดํารงตําแหนงตามที่กฎหมายกําหนด ตอ
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ขอบังคับในการบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย
ขอ 12 “ทานหรือคูครองของทานตองไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือเบี่ยงเบนทางเพศ”;
สภากาชาดไทย, ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ, คุณสมบัติผูบริจาคโลหิต, คนวันที่ 1 สิงหาคม 2558
จาก http://blood.redcross.or.th/content/
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐ
5.3.2 สิทธิของความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่อาจจะยังไมสามารถนํามาปรับใช
กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันได
นอกจากสิทธิของความเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย ที่สามารถนํามาปรับใชกับกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลมแลว ยังมี
กฎหมายบางฉบับที่อาจจะยังไมสามารถนํามาปรับใชรวมกันได เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องเพศสภาพ
และความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมาย เพราะกฎหมายเหลานั้นใหสิทธิแกความเปนสามี
หรือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง สงผลใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกัน ซึ่งไมสามารถระบุไดในทางกายภาพ
วาฝายใดเปนสามีหรือฝายใดเปนภริยาจึงไมสามารถที่จะไดรับสิทธิตางๆ เหลานี้ ซึ่งหากจะใหสามารถ
นํามาปรับใชรวมกันกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันไดดวยแลว อาจจําตองมีการแกไขกฎหมายในตัวบทของกฎหมายตางๆเหลานั้นใหมีความ
สอดคลองกับเพศสภาพของผูที่จะใชกฎหมาย และสอดคลองกับเพศสรีระของบุคคลดังที่ไดระบุไวใน
กฎหมายดวย กฎหมายที่กลาวถึงมีดังตอไปนี้
5.3.2.1 สิทธิตามประมวลรัษฎากร
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลรัษฎากร โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิ
ที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝายสรรพากร หมวด 3 ภาษี
เงินได สวน 2 การเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา โดยไดใหสิทธิแกคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายใน
การยื่นเสียภาษีรวมกันหรือแยกยื่น หากมีความประสงคในการแยกยื่น กลาวคือ กรณีภริยามีเงินได
และอยูรวมกับสามีตลอดปภาษี เงินไดของภริยายอมถือเปนเงินไดของสามี สามีมีหนาที่ในการยื่ น
แบบแสดงรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ตรี734 อยางไรก็ดี ถาเงินไดตามที่ภริยาไดรับเปนเงินได
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มาตรา 57 ตรี วรรคหนึ่ง “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยา
อยูรวมกันตลอดปภาษีที่ลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดพึงประเมินของสามี
และใหสามีมีหนาที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีแตถามีภาษีคางชําระ และภริยา
ไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีที่คางชําระนั้นดวย
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ตามมาตรา 40(1) ภริยายอมมีสิทธิเลือกแยกยื่นแบบแสดงรายการตางหากจากสามีตามมาตรา 57
เบญจ 735 ได
อยางไรก็ตาม กรณีที่ภริยามีเงินไดฝายเดียวสวนสามีไมมีเงินได เงินไดของภริยาไม
ถือเปนเงินไดของสามีแมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดปภาษีก็ตาม กรณีนี้ภริยามีหนาที่ในการยื่นแบบ
แสดงรายการและชําระภาษีเอง อันเปนสิทธิของการที่ไดเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมาย และสิทธิที่
ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57
เบญจ ที่ไดกลาวมานี้ หากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาเปนสิทธิที่ไมสามารถนํามาปรับใชไดแก
คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิ
วรรคสอง ถา สามี หรื อภริย ามีความประสงคจ ะยื่นรายการแยกกัน ก็ไหทําไดโ ดยการแยง
พนักงานประเมินทราบภายในเวลาซึ่งกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกยื่นรายการนั้น ไมทําใหภาษีที่
ตองเสียเปลื่ยนแปลงอยางใด”
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มาตรา 57 เบญจ “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) ในปภาษีที่ลวงมาแลว
ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอื่นดวยหรือไม ภริย าจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี
เฉพาะสวนที่เปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57
ตรีก็ได
ในกรณีที่ภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนได
ดังนี้
(1) สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 47(1) (ก)
(2) สําหรับบุตรที่หักลดหยอนไวตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา 47(1) (ค) และ ฉ คนละกึ่ง
หนึ่ง
(3) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 47(1) (ง) วรรคหนึ่ง
(4) สําหรับเงินสมทบที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 47(1) (ฌ)
(5) สําหรับเงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 47(1) (ช)
(6) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรา 47(1) (ซ) กึ่งหนึ่ง
(7) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7)
ในกรณีผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักไดเฉพาะบุตรที่อยูใน
ประเทศไทย
ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีที่ลวงมาแลว เฉพาะตามมาตรา 40(1) ประเภท
เดียวกันรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 56(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและ
ภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน”
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ที่กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมสามารถ
นํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม เนื่องจากหลักกฎหมายที่ไดกลาวมาขางตนนี้ ไดแยกเพศสภาพของ
ผูที่มีสิทธิและหนาที่ในทางกฎหมายไวอยางชัดเจน กลาวคือ เงินไดของภริยายอมถือเปนเงินไดของ
สามี สามีมีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ตรี อยางไรก็ดี ถาเงินได
ตามที่ภ ริยาไดรับเปน เงินไดตามมาตรา 40(1) ภริยายอมมีสิทธิเลือกแยกยื่นแบบแสดงรายการ
ตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ได กรณีที่ภริยามีเงินไดฝายเดียวสวนสามีไมมีเงินได เงินได
ของภริยาไมถือเปนเงินไดของสามีแมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดปภาษีก็ตาม จากหลักกฎหมายที่
กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ในกรณีที่สามีมีเงินได กฎหมายใหอํานาจแกสามี ในการนําเงินไดของ
ภริยามารวมกับตน เพื่อยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา สามีไมมีเงิน
ได ภริยามีเงินไดฝายเดียว เงินไดของภริยาไมถือเปนเงินไดของสามี แมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดป
ภาษีก็ตาม กรณีนี้ภริยามีหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเอง
ดังนั้น จึงเปนการที่กฎหมายไดระบุหนาที่ของคูสมรสตามเพศสภาพไวอยางชัดเจน
หากนําหลักกฎหมายดังกลาวมาใชกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะ
ในการใช ชี วิตคู รว มกัน ด วยแลว อาจเกิดปญ หาในทางปฏิบัติตรงที่ คูรักที่มีเพศสรีร ะเดียวกัน ไม
สามารถแยกได ถึงความเป น สามี และความเปนภริย าในทางกายภาพ จึงอาจสงผลถึงการกําหนด
ภาระหนาที่ในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ตามมาตรา 57 ตรีได ดังนั้นจึงวิเคราะหแลวเห็น
วากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกัน ที่ไดรับการรับ รองสถานะในการใชชีวิตคูรว มกันจากรัฐ
สมควรแยกยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีจะเปนการเหมาะสมที่สุด
อยางไรก็ตาม แมกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันจะแยกยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีไดเทานั้น แตสิทธิประการอื่นๆ ในเรื่อง
คาลดหยอนตางๆ อาทิ คาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิตของตนและของคูสมรส คาลดหยอนเงินสะสมที่
จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาลดหยอนเงินสบทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม คาลดหยอนการ
อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคูสมรส คาลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา
ของตนเองหรือคูสมรส คาลดหยอนอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา มารดา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือ
บุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดหรือคูสมรสที่เปนคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ก็สมควรที่จะนํามาใชไดโดย
อนุโลม เชนเดียวกับคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 57 เบญจ ประกอบมาตรา 47 แหง
ประมวลรัษฎากร
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โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องของสิทธิในการไดรับการหักคาลดหยอยภาษี ใน
ฐานะคูสมรส ตามประมวลรัษฎากร 736 ซึ่งสามารถนํามาปรับใชไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม โดยหลักกฎหมายดังกลาวใน
การรับสิทธิการหักคาลดหยอยในฐานะคูสมรสตามประมวลกฎหมายรัษฎากรไมตองเปลี่ยนแปลง
แกไขในตัวบทกฎหมายบางประการใดๆ ทั้งสิ้น เพราะตามโครงสรางในทางกายภาพของประมวล
กฎหมายรัษฎากรในเรื่องดังกลาวนั้น สามารถนํามาปรับใชไดกับคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐไดโดยตรงเลย และเปนสิทธิโดยชอบธรรมในทางกฎหมาย
ที่จะตองนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม
5.3.2.2 สิทธิตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
กฎหมายที่ ก ล า วถึ งสิ ท ธิข องความเปน คู ส มรส สิ ท ธิที่ ไ ดม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 โดยในกฎหมายฉบับ
นี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไวในมาตรา 9 ซึ่งไดใหสิทธิแกหญิง
ตา งด าวที่ได สมรสกับ ชายผูมีสัญ ชาติไทย ในการยื่น คํารองขอถือสัญ ชาติไทยตามสามี 737 ซึ่งหลัก
กฎหมายดังกลาวนี้สงวนไวเฉพาะหญิงตางดาวเทานั้น หาไดไชกับ ชายตางดาวดวยไม ดังนั้นชายตาง
ดาวแมจะไดสมรสกับหญิงซึ่งมีสัญชาติไทยโดยชอบดวยกฎหมายก็หามีผลใหชายตางดาวมีสิทธิยื่นคํา
รองขอถือสัญชาติไทยตามภริยาของตนไม อยางไรก็ตาม ชายตางดาวที่ไดสมรสกับหญิงผูมีสัญชาติ
ไทย หากประสงคจะถือสั ญชาติ ไทยตามภริยา ก็สามารถกระทําไดโดยการขอแปลงสัญชาติ ตาม
มาตรา 10738 และมาตรา 11739
736

มาตรา 47 “เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เมื่อไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46
แลว เพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีใหหักลดหยอนไดอีกดังตอไปนี้
(1) ลดหยอนใหสําหรับ
(ก) ผูมีเงินได 30,000 บาท
(ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท”
737
มาตรา 9 “หญิงซึ่งเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงคจะได
สัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงการ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติไทยใหเปนดุลพินิจของรัฐมนตรี”
738
มาตรา 10 “คนตางดาวซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทย
ได
(1) บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ
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จากหลั กกฎหมายที่ กล าวมาขา งต น นี้ ทําใหมี ปญ หาและอุ ป สรรคแกก ารรับ รอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในประเด็นของการไดมาซึ่ง
สัญชาติไทย เนื่องจาก กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน มีเพศสรีระเดียวกัน ไมสามารถแบงแยก
ไดวาบุคคลใดอยูในฐานะของสามีหรือภริยาเพราะเปนคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกัน ไมวาจะเปนชายที่รัก
กับ ชาย และหญิงที่รักกับ หญิ ง อยา งไรก็ตามหากพิจารณาโดยทั่ว ไปตามหลั กกฎหมาย ที่ใหสิ ทธิ
ดังกลาวนี้เฉพาะหญิงตางดาว ก็จะมีไดเฉพาะในคูรักที่เปนหญิงรักหญิงเทานั้น ซึ่งถากฎหมายอนุญาต
ใหหญิงตางดาวที่ไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายกับหญิงผูมีสัญชาติไทย ในการ
ยื่นคํารองขอถือสัญชาติไทยตาม มาตรา 9 ก็อาจจะเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมาย ที่ใหสิทธิ
ดังกลาวนี้กับหญิงตางดาวที่ไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย ไมไชหญิงตางดาวที่ไดสมรสกับหญิงผูมี
สัญชาติไทย
เหตุที่เปนเชนนี้เปนอาจเปนเพราะรัฐมีแนวคิดที่คํานึงถึงหลักความมั่นคงภายในของ
รัฐ เปนสําคัญ โดยเฉพาะการใหสิทธิประการหนึ่งประการใดที่จะเปนการผูกพันในฐานะที่จะเปน
พลเมืองของรัฐเจาของสัญชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐอาจมองเห็นวาผูหญิงอาจนํามาซึ่งปญหาทั้งปวง
ทั้งในดานความมั่นคง และดานอาชญากรรมระหวางประเทศนอยกวาผูชายก็เปนได โดยรัฐอาจมอง
วาผูชายเปนเพศที่อาจนําปญหาตางๆเขามาในรัฐเจาของสัญชาติก็ยอมได
แตอยางไรก็ตามนักวิชาการบางกลุม มองวาสิทธิในการไดสัญชาติตามสามีหรือสิทธิ
ในการขอถือสัญชาติตามสามีของหญิงตางดาวนั้น เปนสิทธิในทางประเพณี ที่เปนไปในทางธรรมเนียม
ปฏิบัติของรัฐในแตละรัฐตามวัฒนธรรมก็ยอมเปนได ซึ่งรัฐที่ใหสิทธินั้นแกหญิงตางดาวที่ไดสมรสกับ
(2) มีความประพฤติดี
(3) มีอาชีพเปนหลักฐาน
(4) มีภูมิลําเนาในราชอาญาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทยเปน
เวลาไมนอยกวาหาป
(5) มีความรูภาษาไทยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
739
มาตรา 11 “บทบัญญัติในมาตรา 10(4) และ (5) มิใหนํามาใชบังคับ ถาผูขอแปลง
สัญชาติเปนไทย
(1) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือไดทําประโยชนในทางราชการ
ซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร
(2) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซึ่งไดแปลงสัญชาติเปนไทย หรือผูไดกลับคืนสัญชาติไทย
(3) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน
(4) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย”
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ชายผูมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ หญิงตางดาวผูที่ไดทําการสมรสผูนั้นก็จะไดรับสิทธิในฐานะของความเปน
บุต รสะใภ ห ลวงของแผ น ดิ น จากรั ฐ เจาของสัญ ชาติของผูเปน สามีก็ยอมไดเชน กัน แตในประเด็น
ดังกลาวนี้ ผูวิจัยวิเคราะหวาแนวคิดในเรื่องของความมั่นคงภายในของรัฐ ที่จะนํามาพิจารณาในการ
ใหสิทธิแกหญิงตางดาวเทานั้นในการขอถือสัญชาติตามสามีอาจเปนแนวคิดที่ไมมีความทันสมัยอีก
ตอไป เพราะแนวคิดดังกลาวอาจเปนการขัดตอขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลก็เปนได ซึ่งใน
ความเปนจริงควรไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐโดยเร็ว เพราะสิทธิดังกลาวนี้อาจกอใหเกิด
ปญหาของความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงที่จะไดรับสิทธิในทางกฎหมายก็ยอมได ประกอบ
กับรัฐไมควรนําแนวคิดเรื่องของความมั่นคงภายในของรัฐมาเปนตัวจํากัดสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว
ของประชากรของตน หากรัฐคํานึงแตเพียงวาปญหาความมั่นคงภายในอาจเกิดขึ้นจากชายตางดาวที่
ไดสมรสกับหญิงผูมีสัญชาติไทย รัฐอาจลืมไปวาปญหาอาชญากรรมระหวางประเทศที่กําลังเกิดขึ้นใน
การสรางความไมสงบในปจจุบันนี้อาจมิไดมีเฉพาะที่เกิดจากชายตางดาวที่เปนตนเหตุและเปนผูรวม
ขบวนการก อการร า ยเท า นั้ น หญิ ง ตางดาวเองก็อาจเปน ผูที่ เปน ตน เหตุของการกออาชญากรรม
ระหวางประเทศดังที่ไดกลาวมาไดเชนกัน
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงรัฐเองก็ควรทําการแกไข
ปรับปรุงหลักกฎหมายดังกลาวเพื่อใหเกิดความเสมอภาคในการไดรับสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวและ
การไดรับสิทธิในการถือสัญชาติตามคูสมรสของตนของบุคคลผูมีองคประกอบระหวางประเทศ อันเปน
การนํามาซึ่งสิทธิในการเปนพลเมืองของรัฐนั้นๆ ในฐานะคูสมรสของพลเมืองเจาของสัญ ชาติโดย
สมบูรณ
แตอย างไรก็ตามหากรัฐจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐซึ่งถือเปนประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญมากกวาประโยชนสวนตนของประชากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง
ความมั่นคงภายในของรัฐ รัฐอาจจะไมจําเปนตองแกไขหลักกฎหมายในการใหสิทธิในการถือสัญชาติ
ดังกลาวก็ยอมได แตรัฐตองมีมาตรการในการเยียวยาและหาทางออกใหแกพลเมืองทั้งชายและหญิง
โดยการใหสิทธิเหลานั้นเกิดขึ้นมาอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัติ และสงผลกระทบตอสิทธิในการ
กอตั้งครอบครัวและการใชชีวิตรวมกันในครอบครัวของประชากรของรัฐที่มีองคประกอบระหวาง
ประเทศซึ่งเปนประชากรของรัฐนั้นๆ ใหนอยที่สุด
ดังนั้น จึงสรุปในประเด็นนี้ไดวาพระราชบัญญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 จึง
เปนการที่กฎหมายไดระบุหนาที่ของคูสมรสตามเพศสภาพไวอยางชัดเจน วาตองเปนหญิงตางดาวที่ได
สมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากนําหลักกฎหมายดังกลาวมาใชกับกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยแลว อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติตรงที่
คูรักที่มีเพศสรีระเดียวกัน ไมสามารถแยกไดถึงความเปนสามีและความเปนภริยาในทางกายภาพ จึง
อาจสงผลถึงการตีความกฎหมายและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายหลัก ซึ่งหากพิจารณาโดย
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ละเอียดแลวจะพบวาเปนสิทธิที่ไมสามารถนํามาปรับใชไดแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่
ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิที่กฎหมายรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมสามารถนํามาใชโดยอนุโลม เนื่องจากหลัก
กฎหมายที่ไดกล าวมาข างตนนี้ ไดแยกเพศสภาพของผูที่มีสิทธิและหนาที่ในทางกฎหมายไวอยา ง
ชัดเจน
ดังนั้น จึงวิเคราะหเพื่อหาทางออกแลวมีความเห็นวา กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกัน ไมวาจะเปนคูรักที่เปนเพศชายที่รักกับเพศชายดวยกัน หรือ คูรักที่เปนเพศหญิงที่รักกับเพศ
หญิงดวยกัน ที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ สมควรที่จะใชสิทธิในการแปลง
สัญชาติตามกฎหมายที่มีอยูดังที่ไดกลาวไปกอน โดยอาจใชหลักเกณฑของมาตรา 10 ประกอบกับ
มาตรา 11 มาปรับใชโดยอนุโลม เพื่อเปนการรักษาไวซึ่งเจตนารมณของกฎหมาย และอํานาจอธิปไตย
เหนือตัวบุคคลของประเทศไทยตอไป
5.3.2.3 สิทธิตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522
กฎหมายที่กลาวถึงสิทธิและหนาที่ของความเปนคูสมรส สิทธิที่ไดมาภายหลังจาก
การจดทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.
2522 โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายไว โดยใน
ประเด็นนี้กฎหมายไดใหสิทธิในฐานะที่เปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญ
ธรรมรวมกันของกับคูสมรสอีกฝายของตน โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้จะตองนํามาประกอบ
กับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 หมวด 4
บุตรบุญธรรม ที่ไดใหสิทธิแกคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายแลวในการรับผูเยาวของ
คูสมรสของตนอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย ซึ่งโดยหลักแลวผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรม
ของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตจะเปนบุตรบุญ
ธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม 740 เหตุที่เปนเชนนี้เพราะกฎหมายมีความกังวลในเรื่องอํานาจ
ปกครองผูเยาว หากผูเยาวมีผูแทนโดยชอบธรรมหลายคนอาจเกิดปญหาของการใชอํานาจปกครอง
ของผูแทนโดยชอบธรรมแตละคนก็ยอมได แตอยางไรก็ตามกฎหมายไดใหสิทธิดังกลาวแกคูสมรสของ
ผูรับบุตรบุญธรรม เพราะการที่คูสมรสไดรับบุตรบุญธรรมรวมกันทั้งสองฝายนั้นจะทําใหสถานะและ
740

มาตรา 1598/26 “ผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่นอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม
ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปน
บุตรบุญธรรมของตนดวยจะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซึ่งเปนผูรับบุตรบุญธรรมอยูแลวและมิ
ใหนํามาตรา 1598/21 มาใชบังคับ”
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ความอบอุนในฐานะของบิดามารดาของผูเยาวเกิดขึ้น และการชวยเหลือเกื้อกูลกันในฐานะบิดามารดา
และบุตรก็จะมีความสมบูรณและเปนครอบครัวที่อบอุน
อยางไรก็ตามแมบุตรบุญธรรมจะไมไชบุตรที่เกิดจากผูรับบุตรบุญธรรมโดยวิถีแหง
ธรรมชาติ แตเปนบุตรที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย แตบุตรบุญธรรมก็ตองการความรักและการดูแล
เฉกเชนบุตรที่ถือกําเนิดมาโดยผลแหงธรรมชาติเชนกัน ดังนั้นความเปนบิดาและมารดาจึงมีความ
จําเปน อยา งยิ่งในการเป นส ว นเติ มเต็มของครอบครัว ที่สมบูรณใหแกบุตรบุญ ธรรมที่เปนผูเยาวที่
ประกอบไปดวยความรักที่มากกวาความเปนบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม นั้นก็คือ ความเปน
บิดามารดาและบุตร ดังนั้นจึงเปนเหตุผลสําคัญที่กฎหมายไดใหสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันแก
คูส มรสที่ชอบดวยกฎหมายนั้นเอง หากมาพิจารณาถึงสิทธิดังกลาวนี้วาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐดวยวาได
หรือไมนั้น โดยในประเด็นนี้มีแนวความคิดของนักวิชาการสองกลุมที่มองแตกตางกัน ทั้งฝายที่เห็น
ดวยและฝายที่ไมเห็นดวย โดยเริ่มจากแนวคิดของนักวิชาการฝายที่ไมเห็นดวยที่มองวาสิทธิดังกลาวนี้
มีที่มาของแนวคิดที่ปรากฎชัดเจน เพราะแทจริงแลวการรับบุตรบุญธรรมรวมกันของคูสมรสนั้นก็
เปนไปตามหลักการที่วากฎหมายตองการสรางสถานะโดยสมมติของความเปนบิดามารดาและบุตรให
เกิดขึ้น บุตรผูเยาวตองการความรักและการดูแลจากผูที่เปนบิดาและมารดา แมบุตรผูเยาวนั้นจะเปน
แคบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย ไมไชบุตรที่เกิดจากผูรับบุตรบุญธรรมโดยวิถี
แหงธรรมชาติก็ตาม
ดังนั้นหากเปนเชนนี้แลวนักวิชาการกลุมนี้จึงมองวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ แมจะมีความประสงคจะรับผูเยาวเปน
บุตรบุญธรรมก็ไมสามารถที่จะกระทําไดเนื่องจาก กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน มีเพศสรีระ
เดียวกันไมสามารถมีสถานะเปนบิดาและมารดาของบุตรบุญธรรมที่เปนผูเยาวรวมกันได เพราะโดย
ธรรมชาติแลวบุตรไมสามารถถึอกําเนิดไดจากบิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา แมในความเปน
จริงแลวกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะสามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรผูเยาวที่
บุตรบุญธรรมของตนไดดีไมนอยกวาไปกวาคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสก็ตาม แตหากพิจารณา
ใหดีก็จะพบวาแทจริงแลวธรรมชาติของมนุษยนั้นจะตองประกอบไปดวยบิดาที่มีเพศสรีระเปนชาย
และมารดาที่มีเพศสรีระเปนหญิง อันเปนสาระสําคัญของดูแลและใหความรักที่เปนธรรมชาติแกบุตร
แมบุตรนั้นจะมีสถานะเปนเพียงบุตรบุญธรรมก็ตาม โดยเฉพาะผูเยาวที่ตองการความรักและความ
ดูแลจากบิดาและมารดาที่สมบูรณ เหมือนกับบุตรผูเยาวคนอื่นๆ ทั่วๆ ไปในสังคมที่มีบิดาที่มีเพศ
สรีระชายและมารดาที่มีเพศสรีระหญิง อันเปนความสมบูรณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มากกวาความ
สมบูรณที่เกิดขึ้นจากการสรรคสรางหรือจิตนาการของมนุษยขึ้นมาจากบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกัน
ที่มาเปนบิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา ใหแกบุตรผูเยาว สิ่งเหลานี้อาจเกิดความสับสนและ
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กลายเปนปญหาในดานสภาพจิตใจของผูเยาวที่เปนบุตรบุญธรรมได แตอยางใดก็ตามคูรักที่มีเพศ
สรีระเดียวกันก็สามารถใหอีกฝายหนึ่งรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมฝายเดียวได และเมื่อผูเยาวที่เปน
บุตรบุญธรรมนั้นบรรลุนิติภาวะแลว ก็จะสามารถรับบุตรบุญธรรมผูนั้นเปนบุตรบุญธรรมรวมกันได
เพราะกฎหมายอนุญาตใหผูที่บรรลุนิติภาวะแลวสามารถเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นไดมากกวา
หนึ่งคน
สวนความเห็นของนักวิชาการที่เห็นดวยในประเด็นนี้กลับมองในทางที่ตรงกันขาม
โดยมองวา บุตรผูเ ยาวของบุคคลใดก็ตาม แมบุตรผูนั้นจะเปลื่ยนสถานะไปเปนบุตรบุญธรรมของ
บุคคลอื่น แตบุตรผูนั้นก็ยังมีสถานะของความเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดามารดาของบุตรผู
นั้นอยูเชนเดิม ดังนั้น บุตรบุญธรรมจึงมีสถานะเปนเพียงบุตรที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย เปนเพียง
การสมมติสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรขึ้นมาเทานั้น ความรักและความผูกพันก็ยังคงอยูที่
บิดามารดาผูใหกําเนิดเชนเดิม เพราะในทางกฎหมายแลวการมีสถานะของความเปนบุตรบุญธรรม
และผูรับบุตรบุญธรรมเปนการไดมาแคเพียงอํานาจปกครองในตัวบุตรบุญธรรมเทานั้น ผูรับบุตรบุญ
ธรรมมีสถานะเปนเพียงผูใชอํานาจปกครองที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายเทานั้น ประกอบกับบุตร
บุญธรรมก็ไมสูญสิ้นสิทธิและหนาที่ในครอบครัวที่ไดถือกําเนิดมาแตอยางใด จึงไมไชเรื่องที่แปลกและ
เกิดความเสียหายประการใด ที่จะใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรว มกันตามกฎหมายแลวนั้นไดมีสิทธิตามกฎหมายในการรับ บุตรบุญธรรมรวมกั น
เพราะเปนไปตามที่กลาวไวในตอนตนวา บุตรผูเยาวของบุคคลใดแมจะเปลี่ยนสถานะไปเปนบุตรบุญ
ธรรมของบุคคลอื่น แตบุตรผูนั้นก็ยังคงเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของบิดามารดาเดิมของตนอยู
เชนเดิม และบุตรบุญธรรมยังมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายตอบิดามารดาโดยกําเนิดของตน นั้น
หมายความวาบุตรผูเยาวผูนั้นยังคงไดรับความรักและความอบอุนจากผูที่เปน บิดามารดาเดิมโดย
ธรรมชาติของบุตรผูเยาวผูนั้นอยู จึงหาจําเปนตองกังวลในประเด็นที่วาบุตรผูเยาวจะไมไดรับความรัก
ความเมตตาและการเลี้ยงดูโดยวิถีแหงธรรมชาติจากผูที่เปนบิดาและมารดา
หากขอเท็จจริงปรากฎวาบุตรผูเยาวผูนั้นเปนบุตรกําพรา อยูภายใตการดูแลของ
ญาติหรือสถานสงเคราะห ในกรณีนี้อํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะอยูกับญาติหรือสถานสงเคราะห
และหากมีการยื่นความประสงคขอรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาวที่มีลักษณะดังกลาวของกลุมคนที่มี
พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ก็เปน อํานาจในการตัดสินใจของญาติหรือสถานสงเคราะหที่จะใหบุตร
ผูเยาวไปอยูในความดูแลและอุปการะในฐานะบุตรบุญธรรมของกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน
นั้นหรือไม ในกรณีดังกลาวมานี้กฎหมายใหอํานาจในการตัดสินใจอยูที่ญาติและสถานสงเคราะห หาก
ญาติหรือสถานสงเคราะหเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเขารับการ
อุปการะบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิที่จะปฏิเสธที่จะไมใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันรับอุปการระ
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บุตรผูเยาวในฐานะบุตรบุญธรรมก็ยอมได เพราะญาติหรือสถานสงเคราะหมีสถานะเปนผูปกครองของ
บุตรผูเยาว
อยางไรก็ตามถาหากกฎหมายคําถึงสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตร เพียง
เพื่อตองการใหเกิดความสมบูรณของครอบครัวในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม เหตุใดกฎหมายจึง
ยินยอมใหบุคคลเพียงคนเดียวที่ไมไดสมรสมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมได เพราะโดยเงื่อนไขของการ
รับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายก็อนุญาตใหบุคคลคนเดียวสามารถรับบุตรบุญธรรมได นั้นหมายความ
วาบุคคลที่เปนผูรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวนั้นอาจมีสถานะเปนเพียงบิดาหรือมารดาของบุตรบุญ
ธรรมเพียงฝายใดฝายหนึ่ง บุตรบุตรธรรมผูนั้นก็อาจมีเพียงบิดาหรือมารดาเทานั้น ดังนั้นจึงวิเคราะห
ไดวา การที่กฎหมายคํานึงถึงสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตร เพียงเพื่อตองการใหเกิดความ
สมบูรณของครอบครัวในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมอาจไมไชสาระสําคัญของการรับบุตรบุญธรรม
ประกอบกับการศึกษาวา แมกฎหมายจะไมอนุญาตใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายแลว ไดมีสิทธิในการรับบุตรบุญ
ธรรมรวมกันได แตในความเปนจริงแลวกฎหมายเองก็ไมไดหามไมใหกลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันในการเขารับบุตรบุตรธรรม ซึ่งหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา กลุมคนที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันฝายหนึ่งรับบุตรผูเยาวของบุคคลอื่นมาเปนบุตรบุญธรรมของตนเพียงฝายเดียว แตกลุมคนที่มี
พฤติกรรมรั กเพศเดี ยวกัน ผูนั้ นก็ ไดอาศัย อยูรว มกันกับคูรักของตนซึ่งก็เปนผูที่มีพฤติกรรมรักเพศ
เดียวกันอีกฝายหนึ่งในบานเดียวกันและรวมกันในการดูแลและใชอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมผูนั้น
แมจะมีผูที่เปนผูรับบุตรบุญธรรมในทางกฎหมายเพียงฝายเดียวก็ตาม ถากรณีเปนเชนนี้แลว เหตุใด
กฎหมายจึงไมยอมใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดมีโอกาศในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม
รวมกันไปเลย เพราะอยางไรก็อาศัยอยูบานเดียวกันและใชชีวิตรวมกันไปแลว ไมมีประโยชนอะไรที่
กฎหมายจะมาหามเพียงเพราะสถานะของความเปนบิดามารดาตามวิถีแหงธรรมชาติ ที่จะไมอนุญาต
ใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในการเขารับบุตรบุญธรรมรวมกัน หากมองในอีกแงหนึ่ง
บุตรผูเยาวผูนั้นก็จะมีผูใชอํานาจปกครองเพิ่มขึ้นในการชวยเหลือและเอาใจใสตอบุตรผูเยาวเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของผูเยาวก็ยอมได
ดังนั้น หากพิจารณาแลวจะพบวาสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันจะสามารถ
นํามาปรับใชไดแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
จากรัฐไดหรือไมนั้น ตางก็มีทั้งหลักการและเหตุผลที่แตกตางกันไป สิ่งเหลานี้จึงขึ้นอยูกับแนวทางที่
เปนนโยบายของรัฐนั้นๆ ในการพิจารณาถึงสิทธิในประเด็นดังกลาว โดยตองคํานึงถึงสวัสดิภาพและ
ความผาสุกที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวของผูเยาวเปนสําคัญตอไป
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5.3.2.4 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยเจริญ
พันธุทางการแพทย พ.ศ.2558
กฎหมายที่ก ล าวถึ งสิ ท ธิ ข องความเป น คู ส มรส สิ ท ธิ ที่ ไ ด ม าภายหลั ง จากการจด
ทะเบียนสมรส ที่จะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิด โดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ.2558 ซึ่งในปจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานกระบวนการนิติ
บัญญัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนที่เรียบรอยแลว ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มี
ความนาสนใจและมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิที่ไดมาจากการเปนคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งสิทธิ
ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหแกคูสมรสที่จดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายคือ สิทธิในการให
ผูอื่นตั้งครรคแทน ซึ่งเปน การใชเทคโนโลยีในทางการแพทยชว ยคูสมรสที่ประสงคจ ะมีบุตรแตไม
สามารถมีไดเนื่องจากความไมพรอมของสภาพรางกายของคูสมรส โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได
กําหนดเงื่อนไขไวสําหรับคูสมรสที่จะใชสิทธิในการใหผูอื่นตั้งครรภแทนไวในหมวด 3 การตั้งครรภ
แทน และในหมวด 4 ความเปนบิดาและมารดาของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ใหสิทธิแกคูสมรสที่ชอบดวยกฎหมายที่ประสงคจะมีบุตรแตไม
มีสามารถมีบุตรไดเนื่องจากความไมพรอมของรางกาย สามารถใชเทคโนโลยีในทางการแพทยในการ
ช ว ยตั้ งครรภ หรื อ ให ผู อื่ น ตั้ ง ครรภ แ ทน โดยบุ คคลสองคนที่ อยู ใ นฐานะคู ส มรสที่จ ะใช สิท ธิ ต าม
กฎหมายฉบับนี้จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้อยางเครงครัดทุกประการ
กอน 741 เหตุที่มีพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เปนเพราะความกาวหนาในทางการแพทยที่ไดเขามามีสวน
ชวยคูสมรสที่อยูในภาวะของการมีบุตรยาก สามารถชวยผูที่มีภาวะของการมีบุตรยากใหมีบุตรไดโดย
การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ซึ่งมีผลทําใหบทบัญญัติของกฎหมายที่ใชบังคับอยู
ในปจจุบันในเรื่องความเปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญ
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มาตรา 21 “ภายใตบังคับมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 การดําเนินการใหมีการ
ตั้งครรภแทนตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) สามีภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งภริยาไมอาจตั้งครรภได ที่ประสงคจะมีบุตรโดยใหหญิง
อื่นตั้งครรภแทน ตองมีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจที่จะเปนบิดามารดาของเด็ก
(2) หญิงที่ตั้ งครรภแทนตองมิใชบุพการีห รือผูสืบสันดานของสามีหรือภริยาที่ชอบดว ย
กฎหมายตาม (1) และ
(3) หญิงที่รับตั้งครรภแทนตองเปนหญิงที่เคยมีบุตรมากอนแลวเทานั้น ถาหญิงนั้นมีสามีตอง
ไดรับความยินยอมจากสามีดวย
แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไดตามที่
เห็นสมควร”
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พันธุในทางการแพทย ไม สอดคล องกับความสัมพัน ธในทางพันธุกรรม โดยกฎหมายฉบับนี้จะเปน
กฎหมายที่กําหนดถึงสถานะความเปนบิดามารดาที่ชอบดวยกฎหมายของเด็กที่เกิดจากเทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุทางการแพทยใหเหมาะสม และเปนการใหความชวยเหลือแกคูสมรสที่อยูในภาวะการมี
บุตรยาก สามารถชวยผูที่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรไดโดยการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง
การแพทย โดยเฉพาะคูสมรสที่มีความพรอมในการที่จะเปนบิดาและมารดา เปนกฎหมายที่สราง
สถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรแมจะไมไดเปนการตั้งครรภโดยวิถีแหงธรรมชาติ แตก็เปน
การใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหเปนไปตามวิถีแหงตามธรรมชาติอยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ไดปองกัน
ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีของชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิ หรือไขซึ่งนํามาใชปฏิสนธิเปนตัวออน
เพื่อการตั้งครรภ หรือผูบริจาคตัวออน และเด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข หรือตัวออนที่บริจาคดังกลาว ไมมี
สิทธิและหนาที่ระหวางกัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดว ยครอบครัว และมรดก 742
ดังนั้น ทําใหการมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาก็จะเขามามีสวนเติมเต็มใหครอบครัวมีความสมบูรณมาก
ยิ่งขึ้นทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินัย
หากมาพิจารณาถึงสิทธิดังกลาวนี้วาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐดวยวาไดหรือไมนั้น ก็ตอง
มาวิเคราะหใหเห็นถึงที่มาวาสิทธิดังกลาวนี้มีแนวคิดและที่มาอยางไร ซึ่งในความเปนจริงแลวแนวคิด
ของการใชเทคโนโลยีชว ยการเจริญ พันธุทางการแพทย ก็เปนไปตามที่ผูวิจัย ไดกลาวมาขางตนวา
กฎหมายตองการสรางฐานะของความเปนบิดามารดาและบุตรใหเกิดขึ้น เปนการใหความชวยเหลือ
แก คูส มรสที่อยู ในภาวะการมี บุ ตรยาก สามารถชว ยผูที่มีภ าวะการมีบุตรยากมีบุตรไดโ ดยการใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย โดยเฉพาะคูสมรสที่มีความพรอมในการที่จะเปนบิดาและ
มารดา เปนกฎหมายที่สรางสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรแมจะไมไดเปนการตั้งครรภโดย
วิถีแหงธรรมชาติ แตก็เปนการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยใหเปนไปตามวิถีแหงตามธรรมชาติ กฎหมายฉบับ
นี้ก็จะเขามามีสวนเติมเต็มใหครอบครัวมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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มาตรา 27 “เด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข ตัวออนของผูบริจาค แลวแตกรณี โดยใชเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําโดยการใหภริยาที่ชอบดวย
กฎหมายของสามีซึ่งประสงคจะมีบุตรเปนผูตั้งครรภ หรือใหหญิงอื่นตั้งครรภแทน ใหเด็กนั้นเปนบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายของสามีและภริยาที่ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงคจะมีบุตร แมวาสามีหรือภริยาที่
ชอบดวยกฎหมายซึ่งประสงคจะมีบุตรถึงแกความตายกอนเด็กเกิด
ชายหรือหญิงที่บริจาคอสุจิ หรือไขซึ่งนํามาใชปฏิสนธิเปนตัวออนเพื่อการตั้งครรภ หรือผู
บริจาคตัวออน และเด็กที่เกิดจากอสุจิ ไข หรือตัวออนที่บริจาคดังกลาว ไมมีสิทธิและหนาที่ระหวาง
กันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดก”
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ดังนั้น หากเปนเชนนี้แลวกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันที่ไดรับการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐแมจะมีความประสงคจะตั้งครรภก็โดยการใชเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทย ก็ไมสามารถที่จะกระทําไดเนื่องจาก กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
มีเพศสรีระเดียวกันไมสามารถมีสถานะเปนความบิดาและมารดาของบุตรผูเยาวรวมกันได และไมเขา
เงื่อนไขของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เพราะโดยธรรมชาติแลวบุตรไมสามารถถือกําเนิดไดจาก
บิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา แมในความเปนจริงแลวกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
จะสามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรผูเยาวของตนไดดีไมนอยกวาไปกวาคูรักตางเพศที่ไดจด
ทะเบี ย นสมรสก็ ต าม แต ห ากพิ จ ารณาให ดีก็จ ะพบวา แทจ ริ งแลว ธรรมชาติข องมนุ ษยนั้น จะตอ ง
ประกอบไปดวยบิดาที่มีเพศสรีระเปนชายและมารดาที่มีเพศสรีระเปนหญิง อันเปนสาระสําคัญของ
ดูแลและใหความรักที่เปนธรรมชาติแกบุตร โดยเฉพาะผูเยาวที่ตองการความรักและความดูแลจาก
บิดาและมารดาที่สมบูรณ เหมือนกับบุตรผูเยาวคนอื่นๆ ทั่วๆ ไปในสังคมที่มีบิดาที่มีเพศสรีระชายและ
มารดาที่มีเพศสรีระหญิง อันเปนความสมบูรณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มากกวาความสมบูรณที่เกิดขึ้น
จากการสรรค ส ร า งจากจิ ต นาการ หรื อการสร างสรรค ในทางเทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ท าง
การแพทย ของมนุษยขึ้นมาจากบุคคลที่มีเพศสรีระเดียวกันที่มาเปนบิดาและบิดา หรือมารดาและ
มารดา ใหแกบุตรผูเยาว สิ่งเหลานี้อาจเกิดความสับสนและกลายเปนปญหาในดานสภาพจิตใจของ
ผูเยาวที่ถือกําเนิดขึ้นมาภายใตสภาวะของครอบครัวในลักษณะที่เปนเชนนี้ได
อยางไรก็ตามประเด็นในเรื่องของการตั้งครรภแทน และประเด็นการรับบริจาคอสุจิ
จากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภทั้งสองประเด็นนี้ ผูวิจัยของยกแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสมาเปน
แนวทางในการวิเคราะหไดวา ระบบกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศสนั้น แมจะใหสิทธิในการสมรส
อยางเทาเทียมกันแกทุกรูปแบบความรักภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน แตสิทธิในกฎหมายสมรสนั้นก็
เปนเพียงสิทธิของคนเพียงสองคนในฐานะของคูสมรสเทานั้น ไมไดความรวมถึงสิทธิของความเปนบิดา
มารดาดวย เพราะระบบกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศสไดแยกหนาที่ของความเปนคูสมรส และ
ความเป น บิ ดามารดาออกจากกั น อยางสิ้น เชิง ดังจะเห็น ไดจ ากการแยกกฎหมายสมรสออกจาก
กฎหมายครอบครัวที่ใหสิทธิของความเปนบิดา มารดาและบุตรอยางชัดเจน
ดังนั้น แนวคิดของฝรั่งเศสจึงเปนการกําหนดหนาที่ของความเปนคูสมรสวาเปนสิทธิ
ของคนสองคนที่ใชชีวิตรวมกัน ตางจากสิทธิของความเปนบิดา มารดาและบุตรที่ตองเกิดโดยผลของ
ธรรมชาติ โดยตองมีสถานะของความเปนบิดาที่เปนบุคคลที่มีเพศชาย มารดาที่เปนบุคคลที่มีเพศหญิง
และบุตร ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติอันเปนไปตามวิถีของธรรมชาติ ความเปนบิดา มารดาของ
บุตรที่เกิดโดยผลของธรรมชาติ จึงจะตองเกิดจากชายกับหญิงเทานั้น ซึ่งแตกตางจากบุตรที่เกิดจาก
การกอตั้งโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมที่ไมตองอาศัยความเปนธรรมชาติของความเปนบิดา
มารดาเขามาเกี่ยวของ จึงสงผลใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันมีสิทธิในบุตรประเภทนี้ได สิ่งที่กลาวมานี้
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ยอมเปนการแสดงใหเห็นวา สถานะของความเปนคูสมรสและสถานะของความเปนบิดา มารดาตาม
ระบบกฎหมายสมรสของฝรั่งเศสไดแยกบทบาทและหนาที่ออกจากกันอยางชัดเจน สงผลใหคูรักที่มี
เพศสรีระเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสภายใตกฎหมายสมรสของฝรั่งเศสไมอาจมีสถานะของความเปน
บิดาและมารดา ที่ตองมีเพศสรีระเปนชายและมีเพศสรีระเปนหญิงของบุตรที่เกิดจากผลของธรรมชาติ
ไดตามกฎหมายครอบครัว คูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันจึงไมสามารถไดรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิ
โดยชอบธรรมจากธรรมชาติในความเปนบิดา มารดาโดยสมบูรณจากการตั้งครรภแทน หรือการรับ
บริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภ เพื่อใหกําเนิดบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติ
เฉกเชนเดียวกันแนวคิดของประเทศเยอรมัน ที่สถานะของความเปนบิดา มารดา
และบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติตองเกิดขึ้นกับผูที่มีเพศสรีระเปนชายกับผูที่มีเพศสรีระเปนหญิง
ที่ ใ ช ชี วิ ต คู ร ว มกั น เท า นั้ น แม วา แนวคิด ของประเทศเยอรมั น จะมีค วามแตกตา งจากแนวคิ ดของ
ประเทศฝรั่ งเศสในประเด็ น เรื่ องของกฎหมายสมรส หากแตในประเด็น เรื่อ งกฎหมายครอบครั ว
ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเยอรมันกลับมองไปในแนวทางเดียวกันวา ความเปนบิดา มารดาและบุตร
ที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติจะตองเปนสิทธิโดยชอบธรรมจากธรรมชาติของผูที่มีเพศสรีระเปนชาย
และผูที่มีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น ดังนั้นสิทธิในการตั้งครรภแทนโดยชอบดวยกฎหมายหรือสิทธิใน
การรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภ ของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันจึงมิอาจเกิดขึ้นได
โดยชอบธรรมภายใต กฎหมายครอบครัวของประเทศเยอรมันและภายใตกฎหมายครอบครัว ของ
ประเทศเยอรมัน
ในประเด็นดังที่ไดกลาวนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหเพิ่มเติมเพื่อชี้ใหเห็นวาสถานะของความ
เปนบิดามารดาของผูที่เปนบุตรทั้งสองรูปแบบนั้นมีความแตกตางกัน กลาวคือ สถานะของความเปน
บิดามารดาของบุตรประเภทแรกคือ บุตรที่เกิดโดยผลของธรรมชาติ บุตรประเภทนี้เปนบุตรที่เกิดจาก
การสมรสภายใตเงื่อนไขของธรรมชาติ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ บุตรที่เปนผลโดยตรงของการมี
เพศสัมพันธของผูเปนบิดาและผูเปน มารดาของเด็ก บุตรประเภทนี้อาจหมายความรวมถึงการใช
เทคโนโลยีทางการแพทยตางๆ ในการชวยในการเจริญพัน ธุของบิดาและมารดาดวยเชน กัน บุตร
ประเภทนี้จึงมีส ถานะเปน บุตรที่เกิดขึ้ นโดยผลของธรรมชาติ เกิดจากความเปนสามีหรือภริย า ที่
พัฒนามาสูความเปนบิดา มารดานั่นเอง บุตรประเภทที่สอง คือ บุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
หรือบุตรบุญธรรม สถานะของบุตรประเภทนี้มีลักษณะที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย ที่ถูกกฎหมาย
สมมติขึ้นมาวาเปนบุตรภายใตเงื่อนไขของกฎหมาย แตอยางไรก็ตามบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย
ก็ ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของบุ ต รที่ เ กิ ด ขึ้ น โดยผลของธรรมชาติ นั้ น เอง เพราะเป น ไปตามเงื่ อ นไขของ
ธรรมชาติที่มนุษยทุกคนจําตองเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิระหวางอสุจิของผูเปนบิดาและไขของผูเปน
มารดา ดังนั้นบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายก็ถือเปนบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติเชนกัน
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สิ่งเหลานี้ผูวิจัยจะวิเคราะหใหเห็นวาบุตรทั้งสองประเภทแมจ ะมีลักษณะในทาง
กายภาพที่เปนสวนหนึ่งของกันและกัน แตสิ่งที่แตกตางกันของบุตรทั้งสองประเภทคือ สถานะของผูที่
เปนบิดาและผูที่เปนมารดาของบุตรทั้งสองประเภทที่มีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ บุตรที่
เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติเปนบุตรที่เกิดจากสายโลหิต เกิดจากเลือดเนื้อของผูที่เปนบิดาและมารดา
มี ส ถานะเป น บุ ต รโดยแท จ ริ ง ของผู ที่ เ ป น บิ ด าและมารดาผู ใ ห กํ า เนิ ด หรื อ เรี ย กอี ก อย า งหนึ่ ง ว า
“ผูสืบสันดานโดยตรงของผูเปนบิดาและผูเปนมารดา” แตสถานะในความเปนบิดาและมารดาของ
บุตรประเภทที่สองนั่นคือ บุตรที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม มีความแตกตางจาก
บุตรประเภทแรกเพราะบุตรประเภทนี้กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย บุตรประเภทนี้จึงเปนเพียงการนํา
บุตรของบุคคลอื่นมาสมมติวาเปนบุตรของตน สถานะของความเปนบิดามารดาจึงเปนเพียงการสมมติ
ขึ้นมาภายใตเงื่อนไขของกฎหมายหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา” ผูสืบสันดานโดยผลของกฎหมาย (โดย
ออม) ของผูเปนบิดาและผูเปนมารดาที่กฎหมายจําลองสถานะความเปนบิดาและมารดาขึ้นมา”743
สถานะของความเปนบิดามารดาของบุตรประเภทนี้จึงมีความแตกตางจากบุตรประเภทแรกโดยสิ้นเชิง
หรือในบางครั้งอาจถูกมองวาสถานะของความเปนบิดาและมารดาที่ปรากฎแทจริงโดยธรรมชาติของ
บุตรประเภทที่สองอาจไมมีอยูเลย มีเพียงสถานะของความเปนผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม
เทานั้น
แตอยางไรก็ตามแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดกําหนดความสัมพันธ
ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมใหมีฐานะเชนเดียวกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย แตก็เปน
เพียงการจําลองภาพความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรขึ้นมาเทานั้น ดังจะเห็นไดจากการที่จด
ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว แมกฎหมายไดกําหนดใหบุตรบุญธรรมมีฐานะเชนเดียวกันกับบุตรที่
ชอบดวยกฎหมายหรือบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติ และผูรับบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิและหนาที่ตอ
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ผูสืบสันดานโดยผลของกฎหมาย หมายถึง ผูที่ถูกกฎหมายกําหนดใหมีสถานะเปน
ผูสืบสันดาน ไมไดเกิดขึ้นจากธรรมชาติเปนผูกําหนดใหเปนผูสืบสันดานอยางเชนผูสืบสันดานโดยตรง
หรือโดยสายโลหิต ซึ่งเปนบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติจากผูเปนบิดาและมารดาโดยกําเนิดนี้
ตอมาไดเปลี่ยนสถานะเปนบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นภายใต
เงื่อนไขของกฎหมาย และบุคคลอื่นผูนั้นก็จะมีสถานะเปนผูรับบุตรบุญธรรม บุตรประเภทนี้กฎหมาย
กํ า หนดให มีฐ านะอย า งเดี ย วกั บ บุ ตรชอบดว ยกฎหมายของผูรั บ บุ ตรบุญ ธรรม ทํา ใหมี ฐ านะเป น
ผูสืบสันดานเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมาย หากแตการเปนผูสืบสันดานของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น
เป น แต เ พีย งการสมมติ ขึ้น มาโดยผลของกฎหมายเทานั้น หาใชเปนผูสืบ สัน ดานโดยตรงหรือโดย
สายโลหิตของผูรับบุตรบุญธรรมไม ทําใหสถานะของความเปนบิดามารดาของบุตรประเภทนี้เปนแต
เพียงความสัมพันธแบบจําลอง
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บุตรบุญธรรมเชนเดียวกับบิดามารดาและบุตรที่ชอบดวยกฎหมาย 744 แตเนื่องจากบุตรบุญธรรมและ
ผูรับบุตรบุญธรรมมิไดมีความสัมพันธกันทางสายโลหิตโดยตรง ผูรับบุตรบุญธรรมจึงไมมีสถานะเปน
บุพการีของบุตรบุญธรรมตามความเปนจริง ดังนั้น สถานะของความเปนบิดามารดาจึงเปนเพียงการ
สมมติขึ้นมาภายใตเงื่อนไขของกฎหมายเทานั้น สถานะของความเปนบิดามารดาโดยกําเนิดหรือโดย
ผลของธรรมชาติจึงไมมีอยูจริง ดังจะเห็นไดจากการที่บุตรบุญธรรมสามารถฟองผูรับบุตรบุญธรรมได
ทั้งคดีแพงและคดีอาญาไมเปนคดีอุทลุม 745 เงื่อนไขของการสมรสระหวางผูรับบุตรบุญธรรมและบุตร
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บุตรบุญธรรมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม ในสวนที่
เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ระหวางบุคคลทั้งสองฝายใหนําสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตร มาใช
บังคับโดยอนุโลม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/28 วรรคทาย ดังนั้น ผูรับบุตรบุญธรรมจึงเปนเหมือน
ผูใชอํานาจปกครองเหนือบุตรบุญธรรม และตองทําหนาที่ดุจบิดามารดาของเด็ก กลาวคือ มีหนาที่
อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรบุญธรรม และสามารถนําบุตรบุญธรรม มาหักคาลดหยอน
ภาษีได ตามประมวลรั ษฎากร มาตรา 47(1) (ค) ในเวลาเดีย วกันตัว บุตรบุญธรรมเองก็มีสิทธิใช
นามสกุลของผูรับบุตรบุญธรรม และมีหนาที่ตอผูรับบุตรบุญธรรม ทํานองเดียวกันกับหนาที่ตอบิดา
มารดาโดยกําเนิดของตน ตามกฎหมาย มาตรา 1563 บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และ
กรณีไมใชผูรับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตรบุญธรรม อันตองหามตามมาตรา 1598/29 ดังนั้น หาก
มีผูมีทําละเมิดตอบุตรบุญธรรม ซึ่งเปนผูเยาวถึงแกความตาย ผูรับบุตรบุญธรรม จึงเปนผูเสียหาย มี
อํานาจฟองเรียกคาเสียหายได (คําพิพากษาฎีกาที่ 713/2517)
745
คําพิพากษาฎีกาที่ 294/2538 ศาลฎีกาวินิฉัยวา การที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 1578/28 บัญญัติวา บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับ
บุตรบุญธรรม และวรรคสอง ไดบัญญัติ ใหนําบทบัญญัติใน ลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้ (ตั้งแต
มาตรา 1561 ถึงมาตรา 1584/1) มาใชบังคับโดยอนุโลมนั้น หมายความเพียงวาใหนําบทบัญญัติ วา
ดวยสิทธิและหนาที่ของบิดามารดาและบุตรมาใชบังคับแกบุตรบุญธรรมโดยอนุโลมเทานั้น ไมไดบังคับ
วาจะตองนําทุกมาตรามาใชบังคับทั้งหมด เปนตนวา บุตรบุญธรรมมีสิทธิใชชื่อสกุลของผูรับบุตรบุญ
ธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรบุญธรรมในระหวางที่
เปนผูเยาว ฯลฯ แตที่มาตรา 1562 บัญญัติวา ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได
นั้น เปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล ตองตีความโดยเครงครัด ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิ ช ย มาตรา 29 เดิ ม (มาตรา 28 แก ไ ขใหม ) ได บั ญ ญั ติ ค วามหมายของคํ า ว า บุ พ การี แ ละ
ผูสื บสั น ดานไว ว า ผูบุ พการี หมายความถึง บิดามารดา ปูยา ตายาย และทวดที่สืบสายโลหิตกัน
โดยตรงขึ้นไปตามความเปนจริงเทานั้น จําเลยเปนเพียงผูรับโจทกเปนบุตรบุญธรรม ไมใชบิดาของ
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บุญธรรมเปนเงื่อนไขพิเศษ746 ผูรับบุตรบุญธรรมไมมีฐานะเปนบิดา มารดาที่เปนทายาทโดยธรรมของ
บุต รบุ ญธรรม 747 บุตรบุ ญธรรมไมมีฐานะเปนญาติของทายาทโดยธรรมของผูรับบุตรบุญ ธรรม 748
โจทก จึงไมใชผูบุพการีของโจทกตามบทกฎหมายดังกลาว โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยไดไมตองหาม
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1562
746
ภายใตเงื่อนไขของการสมรส ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1451 “ผูรับ
บุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได “แตหากมีการฝาฝนหลักกฎหมายดังกลาว ผลของ
การสมรสก็จะเปนไปตาม มาตรา 1598/32 “การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนการยกเลิกเมื่อมีการสมรส
ฝาฝนมาตรา 1451” ดังนั้น แมจะเปนการฝาฝนเงื่อนไขดังกลาว ผลของการสมรสระหวางผูรับบุตร
บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นก็มีผลสมบูรณตามกฎหมาย เพียงแตสถานะของผูรับบุตรบุญธรรมกับ
บุตรบุญธรรมเปนอันตองยกเลิกไป แสดงใหเห็นวาเงื่อนไขของการสมรสดังกลาวนี้ มีลักษณะพิเศษที่
แตกตางออกไปจากเงื่อนไขของการสมรสประการอื่น เพราะหากเปนเงื่อนไขประการอื่นนั้น หากมี
การฝาฝนอาจสงผลใหการสมรสไมสมบูรณโดยอาจตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี โดยเฉพาะใน
กรณีเงื่อนไขของการสมรสระหวางญาติ ตามมาตรา 1450 ที่หากมีการฝาฝน การสมรสก็จะตกเปน
โมฆะ ดั งนั้ น จะเห็น ไดว า การสมรสระหวางผูรับ บุตรบุญ ธรรมกับ บุตรบุญธรรม มีผ ลสมบูรณ ตาม
กฎหมาย การสมรสระหวางบุคคลทั้งสองอยูภายใตเงื่อนพิเศษ จึงเปนการแสดงใหเห็นวาผูรับบุตรบุญ
ธรรมกับบุตรบุญธรรม เปนเพียงสถานะที่สมมติขึ้นมา ไมมีสถานะความเปนญาติในความหมายของ
กฎหมายแตอยางใด
747
แมกฎหมายจะกําหนดใหบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมในฐานะ
ทายาทโดยธรรมที่ เป น ผูสื บสั นดาน แตบุตรบุญ ธรรมก็มีส ถานะเปน เพียงผูสืบ สัน ดานโดยผลของ
กฎหมายเทานั้นหาใชผูสืบสันดานโดยตรงที่เปนทายาทสืบสายโลหิตไม ดังนั้น จึงสงผลใหผูรับบุตร
บุญธรรมมีสถานะเปนเพียงบิดา มารดาที่ไดสมมติขึ้นมาโดยผลของกฎหมายเทานั้น จึงไมมีสิทธิรับ
มรดกของบุตรบุญธรรม เพราะผูรับบุตรบุญธรรมนั้นหาใชทายาทโดยธรรม ที่เปนบิดา มารดาโดย
กําเนิด และมีสิทธิในการรับมรดกของบุตรบุญธรรมไม ฐานะของความเปนบุพการีทั้งในทางพฤตินัย
และในทางนิตินัยของบุตรบุญธรรมจึงไมมีอยูแตอยางใด กลาวคือ บุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญ
ธรรมไมมีสถานะของความเปนญาติกันโดยสายโลหิต ทั้งในทางพฤตินัยและในทางนิตินัย แตอยางไรก็
ตามบุคคลทั้งสองอาจเปนญาติกันในฐานะอื่น ที่ไมใชในฐานะของบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม
ก็ยอมได
748
คําพิพากษาฎีกาที่ 773/2528 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายถือวาเปน
ผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมก็จริง แตบุตรบุญธรรมหาใช
ผู สื บ สั น ดานโดยตรงของผู รั บ บุ ต รบุ ญธรรมไม คํ า ว า ผู สื บ สั น ดานโดยตรงตามมาตรา 1643 นั้ น
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ประกอบกับบุตรบุญธรรมไมไชผูสืบสันดานของผูรับบุตรบุญธรรมตามความหมายของกฎหมายอาญา
ดวย 749
ประกอบกั บกฎหมายครอบครั วของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และของ
ประเทศไทย ผูรับบุตรบุญธรรมไมจําตองทําการสมรสหรือมีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ
อาจมีสถานะภาพโสด หรืออาจจะอยูกินฉันสามีภริยากับผูอื่นโดยมิไดจดทะเบียนสมรสก็ได สิ่งเหลานี้
หมายถึงผูสืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแทจริง หาใชผูสืบสันดานโดยออม เพียงการสมมติทาง
กฎหมายไม การที่มาตรา 1627 บัญญัติใหถือวาบุตรบุญธรรมเปนผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรที่ชอบ
ดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม ก็เพื่อประโยชนในการที่จะใหบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของ
ผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627(1) เทานั้น แตการรับมรดกแทนที่นั้นไมเหมือนกับการรับมรดก
ธรรมดา เพราะมี ก ฎหมายบั ญ ญั ติไ วเป น พิเ ศษในมาตรา 1643 วา ผูมี สิทธิ รับ แทนที่ไ ดตอ งเป น
ผูสืบสันดานโดยตรง คือ ตองเปนผูสืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแทจริงดวย มิใชเพียงแตเปน
ผูสืบสันดานโดยออมเพียงการสมมติโดยกฎหมายเทานั้น แมแตคูสมรสของบุตรเจามรดกที่เปนทายาท
โดยธรรมที่ใกลชิดของบุตรเจามรดกคนหนึ่งตามมาตรา 1629 วรรคทาย ก็ยังไมมีสิทธิรับมรดกแทนที่
เจามรดกได เพราะไมใชผูสืบสันดานโดยตรงฉันใดบุตรบุญธรรมของบุตรเจามรดกก็ยอมไมมีสิทธิรับ
มรดกแทนที่บุตรเจามรดกไดฉันนั้น ทั้งนี้ก็เพราะการรับมรดกแทนที่นั้น กฎหมายใหสิทธิเปนของ
หลานหรือเหลน ที่มีความสําคัญในทางสายโลหิตเพื่อสืบมรดกของวงศตระกูลตอไปเทานั้นเอง หากวา
โดยเหตุผลจะเห็นไดวาบุตรบุญธรรมนั้นมีความสัมพันธเปนพิเศษเฉพาะตัวผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น
จึงมีสิทธิไดรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627 มาตรา 1629(1) ได แตบุตรบุญธรรมหา
ไดมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับญาติอื่นของผูรับบุตรบุญธรรมดวยไม ฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงไมมี
สิทธิรับมรดกของมารดาผูรับบุตรบุธรรมแทนที่ผูรับบุตรบุญธรรมไดตามมาตรา 1643
749
คําพิพากษาฎีกาที่ 956/2509 ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คําวาสืบสันดานตามพจนานุกรม
หมายความว า สื บ เชื้อสายมาโดยตรงและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิช ย มาตรา 1586
(1598/28 ใหม) มาตรา 1587 (1598/29 ใหม) มาตรา 1627/30 ใหม แสดงวาบุตรบุญธรรมยอมมี
ฐานะแตกตางกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมก็มีฐานะ
แตกตางจากบุพการีโดยตรงของบุตรบุญธรรมอยูหลายประการ มาตรา 1568 และ มาตรา 1627 เปน
บทบัญญัติพิเศษใหสิทธิบางประการแกบุตรบุญธรรมในทางแพงเกี่ยวกับความสัมพันธทางครอบครัว
มรดกของผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น ตองใชโดยเครงครัดเฉพาะการตีความถอยคําในประมวลกฎหมาย
อาญาก็ตองใชการตีความโดยเครงครัด จึงหาชอบที่จะนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยมาใชตีความวาผูสืบสันดานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 71 วรรคสอง ไม บุตรบุญ
ธรรมจึงไมใชผูสืบสันดานกระทําตอบุพการีตามมาตรา 71 จึงยอมความไมได
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เปนการแสดงใหเห็นวา กฎหมายไมไดยึดถือหลักวาจะตองมีการสมรสและตองเปนครอบครัวที่ตอง
ประกอบไปดวยบิดาและมารดาที่สมบูรณเทานั้นจึงจะเปนผูรับบุตรบุญธรรมได นั้นหมายความวา
บุคคลคนเดียวก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได เหตุที่เปนเชนนี้ก็เปนเพราะกฎหมายมองวา การรับบุตร
บุญธรรมมีสถานะเปนเพียงการสมมติสถานะขึ้นมาในทางกฎหมายเทานั้น
สิ่งที่ผูวิจัยไดกลาวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะวิเคราะหใหเห็นวาสถานะของความเปนบิดา
มารดาและบุตรทั้งสองประเภทมีความแตกตางกันกฎหมายครอบครัวของทั้งประเทศฝรั่งเศส ประเทศ
เยอรมัน และประเทศไทยก็ตางใหคําจํากัดความถึงสถานะของความเปนบิดา มารดาและบุตรที่เกิดขึ้น
โดยผลของธรรมชาติวาจะตองเกิดจากมนุษยที่มีเพศสรีระชายและมนุษยที่มีเพศสรีระหญิงเทานั้น ซึ่ง
ตางจากสถานะความเปนบิดา มารดาและบุตรที่กอตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมายที่ไมจําเปนตองเกิดจาก
บิดาและมารดาตามวิถีแหงธรรมชาติ จึงอาจกลาวไดวาบิดามารดาของบุตรประเภทที่สองนี้ใครๆ ก็
สามารถเปนได ดังนั้นกฎหมายครอบครัวของทั้งสามประเทศจึงเรียกสถานะของความเปนบิดามารดา
ของบุตรประเภทที่สองนี้วาเปนเพียงบิดามารดาโดยสมมติ หรือผูรับบุตรบุญธรรม ดังนั้น เมื่อสถานะ
ของความเปน บิดาและมารดาเป นเพียงการจําลองความสัมพันธของบิดามารดาจึงกอใหเกิดผลที่
ตามมาคือ บุคคลใดก็ไดที่มีความสามารถตามเงื่อนไขของกฎหมายก็จะมีสถานะของการเปนผูรับบุตร
บุญธรรมได ไมวาจะเปนบุคคลเพียงคนเดียวเทานั้น หรือจะเปนบุคคลสองคนที่เปนคูรักที่มีเพศสรีระที่
ตางกัน หรือคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ประสงคจะเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรมรวมกันก็ยอมทําได
ต อมาผู วิ จั ย จะวิ เ คราะหป ระเด็น คําถามที่มีผูส งสั ย วา “ในเมื่อคูรักที่มี เพศสรีร ะ
เดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันได แตเหตุใดคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันจึงไมสามารถใหผูอื่น
ตั้งครรภแทน หรือรับบริจาคอสุจิจากบุ คคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภได” ซึ่งในประเด็นนี้ผูวิจัยขอ
วิเคราะหเหตุที่กฎหมายอนุญาตใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดเปน
เพราะสถานะของความเปนบิดามารดาที่แทจริงของบุตรบุญธรรมนั้นไมมีอยูตามความเปนจริง เปน
เพียงสถานะที่ถูกกฎหมายสมมติขึ้นมาเทานั้น หรืออาจจะเรียกวาเปนบิดามารดาก็ไดในทางปฏิบัติ ถา
ผูรับบุตรบุญธรรมเปนชายและหญิง หากแตการเปนบิดามารดานั้นก็เปนแตเพียงการสมมติในทาง
กฎหมายเทานั้น สงผลใหสถานะดังกลาวจึงเปนเพียงความสัมพันธแบบผูรับบุตรธรรมกับบุตรบุญ
ธรรม เมื่อไมตองอาศัยบริบทในทางกายภาพของความเปนบิดา มารดาแตอยางใด ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผล
ใหบุคคลใดก็ไดที่จะสามารถเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรมตามเงื่อนไขของกฎหมายไมวาจะเปนบุคคล
เพียงคนเดียวหรือบุคคลสองคน และไมวาบุคคลสองคนนั้นจะเปนคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันหรือคูรักที่
มีเพศสรีระที่ตางกันที่ประสงคจะเขามารับบุตรบุญธรรมรวมกัน หรือเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรม
รวมกันก็ยอมได หากแตสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรที่ไดถือกําเนิดจากการตั้งครรภแทน
หรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภนั้นมีความแตกตางกันออกไปเพราะบุตรที่เกิดจาก
การตั้งครรภแทนนั้นเปนบุตรที่แทจริงตามความหมายของธรรมชาติเพียงแตกระบวนการที่ทําใหบุตร
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ผูนั้นเกิดขึ้นมานั้น มีการนําเทคโนโลยีที่ชวยในการเจริญพันธุทางการแพทยเขามาเกี่ยวของ หรืออาจมี
การตั้งครรภแทนกันซึ่งโดยหลักแลวบุตรประเภทนี้ก็ถือวาเปน บุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติ
เชนกัน แมกระบวนการในการใหกําเนิดจะดูแตกตางออกไปจากที่มนุษยทุกคนเขาใจ โดยเฉพาะการที่
คูรักตางเพศที่ไมสามารถตั้งครรภได ซึ่งอาจเปนเพราะความไมพรอมของสภาพรางกายของฝายหนึ่ง
ฝายใดซึ่งอาจตองใชเทคโนโลยีมาชวยใหเกิดการตั้งครรภหรือใหบุคคลอื่นมาตั้งครรภแทนตนก็ยอมทํา
ได โดยสิ่งที่กลาวมานี้สงผลใหบุตรที่เกิดมาก็ยังคงมีสถานะเปนบุตรของชายและหญิงที่เปนสามีภริยาผู
นั้นโดยวิถีแหงธรรมชาติเชนเดิม ไมมีอะไรที่แตกตางออกไปจากเดิม หากแตมองในความเปนจริงแลว
อาจดูวาการตั้งครรภแทนนั้นเปนการพรากลูกไปจากหัวอกของผูตั้งครรภแทนหรือผูเปนแมผูใหกําเนิด
นั้น หากแตพิจารณาในความเปนจริงแลวเรากลับพบวาหาเปนเชนนั้นเสมอไปไม เพราะบุตรที่ถือ
กําเนิดขึ้น มาก็เ กิดจากอสุจิ ของผูเ ปน บิดาและไขของผูเปนมารดาของเด็ก ซึ่งเปนผูที่ใหบุคคลนั้น
ตั้งครรภแทน เพื่อนําไปประกอบวิธีในทางวิทยาศาสตร ภายหลังจากกระบวนการในทางวิทยาศาสตร
เพียงแตนําไปฝากไวในครรภของผูที่รับตั้งครรภแทนนั้นเอง บุตรที่เกิดมาก็ถือวาเปนบุตรที่ชอบธรรม
ตามวิถีแหงธรรมชาติของผูที่เปนบิดาผูเปนเจาของอสุจิและมารดาผูเปนเจาของไขนั่นเอง อยางไรก็
ตามทุ ก สิ่ งทุ ก อย า งก็ ยั ง คงต องอาศั ย กระบวนการแหง ธรรมชาติ ม าเป น ตั ว ขั บ เคลื่อ นอยู เ ชน เดิ ม
ประกอบกับในความเปนจริงแลวบุตรที่เกิดมาก็ไดกลับเขาไปสูออมอกของผูที่เปนบิดาผูมีเพศสรีระ
เปนชายและมารดาผูมีเพศสรีระเปนหญิงตามวิถีแหงธรรมชาติเชนเดิม ไมมีสิ่งใดที่ผิดแปลกแตกตาง
ไปจากเดิมแมแตนอย หากแตการใหผูอื่นตั้งครรภแทนหรือการรับบริจาคอสุจิจากคนอื่นเพื่อใหตน
ตั้งครรภของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันนั้น อาจมีความแตกตางกันออกไปเพราะคูรักที่มีเพศสรีร ะ
เดี ย วกั น นั้ น มี เ พศสรี ร ะในแบบเดี ย วกั น คื อ ชายกั บ ชาย หรื อ หญิ ง กั บ หญิ ง ซึ่ ง โดยหลั ก การของ
ธรรมชาติ แล ว มิ อ าจที่ จ ะตั้ ง ครรภ ไ ด ถา หากคูรั กที่ มีเพศสรีร ะเดี ย วกัน ประสงคที่ จ ะใหบุ คคลอื่ น
ตั้งครรภแทนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภก็จําตองใชอสุจิที่ผูอื่นบริจาคหรือไขที่
ผูอื่นบริจาคและใหบุคคลนั้นตั้งครรภแทน ผูวิจัยวิเคราะหวาสิ่งเหลานี้อาจทําไดในกระบวนการแต
อาจเปนสิ่งที่ไมถูกตองตามศีลธรรมอันดีของประชาชนและตามวิถีแหงธรรมชาติ ประกอบกับบุตรที่
ถือกําเนิดมาก็จะตองอยูภายใตครอบครัวของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันไมวาจะเปนคูรักในแบบ ชาย
รักชาย หรือคูรักในแบบหญิงรักหญิง บุตรที่ถือกําเนิดมาก็จะขาดผูที่มีสถานะเปนบิดา หรือขาดผูที่
สถานะเปนมารดาแลวแตกรณีวาจะเกิดขึ้นในครอบครัวของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันในรูปแบบใด สิ่ง
ที่กลาวมานี้ ผูวิจัยมองวาไมตางอะไรกับการยัดเยียดสถานะของความเปนครอบครัวที่ไมสมบูรณแบบ
ตามวิถีแหงธรรมชาติ หรือวิถีที่คนสวนใหญของสังคมเขาใจกันใหแกเด็ก เพราะในความเปนจริงแลว
เด็กที่เกิดขึ้นมานั้นไมมีโอกาสเลือกวาจะเกิดในครอบครัวที่มีลักษณะใด และสมบูรณแบบแคไหน
เพราะถาเด็กเลือกไดก็คงจะเลือกถือกําเนิดในครอบครัวที่มีความสมบูรณแบบตามวิถีแหงธรรมชาติ
หรือวิถีที่คนสวนใหญของสังคมเขาใจกันมากกวา
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ดังนั้นถาหากรัฐออกกฎหมายยินยอมใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกัน สามารถตั้งครรภ
แทนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภได ผูวิจัยมองวาอาจเปนการละเมิดสิทธิของ
เด็กที่กําลังจะถือกําเนิดขึ้นมา โดยเปนการละเมิดสิทธิของการไดเกิดมาในครอบครัวที่สมบูรณของเด็ก
เพียงเพราะเด็กผูนั้นถูกผูใหญที่เห็นแกไดในประโยชนและความสุขสวนตนกระทําการละเมิดสิทธิของ
เด็กผูนั้นไปก็ยอมได
ซึ่ งกรณี ดัง กล า วนี้แ ตกตา งจากการรั บ เด็ก เป น บุ ตรบุญ ธรรมที่คู รัก ที่มี เพศสรีร ะ
เดียวกันสามรถรับบุตรบุญธรรมรวมกัน เพราะบุตรบุญธรรมมีสถานะของความเปนบุตรที่กอตั้งขึ้นโดย
ผลของกฎหมายเปนการสมมติสถานะในทางกฎหมายขึ้นมาเทานั้น ตัวของบุตรบุญธรรมเองก็ยังคงมี
บิดามารดาที่แทจริงที่เปนผูใหกําเนิดอยู หรือในบางกรณีที่บุตรบุตรธรรมผูนั้นแมจะไมมีบิดา มารดา
ผูใหกําเนิดอยูแลวก็ตาม แตบุตรบุญธรรมผูนั้นก็นับวาไดถือกําเนิดจากบิดา มารดาตามเงื่อนไขของ
ธรรมชาติ โดยมีบิดา มารดาที่ใหกําเนิดจากมนุษยดวยกัน และที่มีเพศสรีระเปนชายและมนุษยที่มีเพศ
สรีระเปนหญิงโดยสมบูรณตามเงื่อนไขของธรรมชาติ แมตอมาคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันจะรับเด็กผูนั้น
เปนบุตรบุญธรรมภายหลังก็ตามก็ไมทําใหสถานะของความเปนบิดา มารดาที่แทจริงของบุตรบุญธรรม
ผูนั้นหมดสิ้นไปแตอยางใด ซึ่งกรณีดังกลาวแตกตางจากกรณีที่คูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ใหบุคคลอื่น
ตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภอยางชัดเจน เพราะกรณีใหบุคคล
อื่นตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิของบุคคลอื่นเพื่อใหตนตั้งครรภนั้น บุตรที่ถือกําเนิดมาก็จะ
ไมไดกําเนิดมาเพื่อที่จะอยูในครอบครัวที่สมบูรณแบบมาตั้งแตตนตามวิถีแหงธรรมชาติและความ
เขาใจของคนสวนใหญในสังคม บุตรผูนั้นก็จะไมมีโอกาสที่จะมีบิดาหรือมารดาแลวแตกรณีเหมือน
บุคคลอื่ นๆเขา เพียงเพราะเด็ กผู นั้น เกิดจากครอบครัวของคูรักที่มีเพศสรีระเดีย วกันไมวาจะเปน
ครอบครัวของคูรักชายรักชายที่นําอสุจิของตนฝายใดฝายหนึ่งไปผสมกับไขของบุคคลอื่นที่เปนหญิง
ผูรับตั้งครรภแทนแลวใหบุคคลนั้นตั้งครรภแทนตน หรือรับบริจาคไขจากบุคคลอื่นแลวนําไปใหบุคคล
ที่สามเปนผูตั้งครรภแทน พอผูที่รับตั้งครรภแทนนั้นคลอดบุตรออกมาก็พรากบุตรผูนั้นไปจากผูที่รับ
ตั้งครรภแทนทั้งๆ ที่บุตรผูนั้นเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของผูเปนมารดาที่เปนผูรับตั้งครรภแทนอยูครึ่งหนึ่ง
เชนกัน หรือกรณีรับบริจาคไขจากบุคคลอื่นแลวนําไปใหบุคคลที่สามเปนผูตั้งครรภแทนก็จะสงผลให
เด็กผูที่ถือกําเนิดมานั้นมิอาจรับรูไดวาใครเปนมารดาผูใหกําเนิดตนหรือมารดาที่แทจริงของตน หรือ
กรณีของครอบครัวหญิงรักหญิงที่นําไขของฝายใดฝายหนึ่งไปผสมกับอสุจิที่ไดรับบริจาคมาแลวใหคูรัก
หญิงรักหญิงฝายหนึ่งฝายใดตั้งครรภ พอบุตรผูนั้นถือกําเนิดมา บุตรผูนั้นก็ไมมีโอกาสไดทราบวาบุคคล
ใดคือบิดาโดยชอบธรรมตามวิถีแหงธรรมชาติของตน
อย า งไรก็ ต าม แมว า ในความเป น จริ ง กลุ มคนที่ มีเ พศวิถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น จะ
สามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรไดไมนอยไปกวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่มี
สถานะเปนบิดา มารดาตามความเปนจริง แตนั้นก็เปนเพียงการมองดานเดียวหรือสรุปเองแคเพียง
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ปลายเหตุเทานั้น เพราะความรักในรูปแบบของบิดา มารดาที่ใหแกบุตรก็เปนไปไดเฉพาะในรูปแบบนี้
ไมใชจะหาสิ่งใดที่จะสามารถนํามาทดแทนกันไดในความเปนจริงเลย ซึ่งในกรณีดังกลาวนี้ก็คงไมตาง
กับกรณีของบุตรที่ตองกําพราบิดาหรือมารดาฝายหนึ่งฝายใด เพราะในความเปนจริงบุตรผูนั้นอาจ
ไดรับความรักและความอบอุนจากการเลี้ยงดูอยางดียิ่งของผูเปนบิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู และผู
เปนบิดาหรือผูเปนมารดาที่ยังมีชีวิตอยู ก็สามารถทําหนาที่ทดแทนผูเปนบิดาหรือมารดาที่บุตรผูนั้นไม
มีไดอยางสมบูรณแบบแลว แตในสภาพของจิตใจลึกๆของบุตรผูนั้นก็มิอาจมีสิ่งใดมาทดแทนสิ่งที่บุตร
ผูนั้นเสียไปแลวไดไมใครสามารถเขามาทดแทดใครไดในความเปนจริง บุตรผูนั้นก็ยงคงมีสถานะที่ตอง
ปราศจากผูเปนบิดาหรือมารดาที่บุตรผูนั้นจําตองสูญเสียตอไป เพราะความรักของบิดาและมารดานั้น
คือสภาวะความรักในรูปแบบที่ธรรมชาติสรางใหแกมนุษยไวเปนการเฉพาะ มิอาจมีความรักรูปแบบใด
หรือความรักจากใครคนใดคนหนึ่งมาทดแทนความรักในรูปแบบนี้ได
ดังนั้น สิ่งที่ผู วิจั ยวิ เคราะหมาทั้งหมดก็เพื่อแสดงใหเห็นวา รัฐ ไมควรอยางยิ่งที่จ ะ
อนุญาตใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันใหบุคคลอื่นตั้งครรภแทนตน หรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอื่น
เพื่อใหตนตั้งครรภ รัฐจะมาอางเหตุผลวา “คูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกัน
ได แลวทําไมคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันจะใหบุคคลอื่นตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิจากคนอื่น
เพื่อใหตนตั้งครรภไมได” รัฐจะใชแนวคิดดังกลาวมาเปนขออางเพื่ออนุญาตไมได เพราะสถานะของ
ผูรับบุตรบุญธรรมและสถานะของความเปนบิดามารดา และบุตรที่เกิดขึ้นโดยผลของธรรมชาติมีความ
แตกตางกันอยางชัดเจน
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันบริสุทธิและเปนความรักอันแทจริง สามารถ
เกิดขึ้นไดกับมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน และมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกันอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติ
แตหากพิจารณาใหเห็นถึงสัจธรรมแลว ธรรมชาติไดมอบหนาที่อยางหนึ่งใหแกความรักของมนุษยที่มี
เพศสรีระที่ตางกัน นั้นก็คือ ความรักของมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกันมีความสามรถในการสืบพันธุ
เพื่อสืบทอดเผาพันธุของมนุษยตอไป อันเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่ธรรมชาติไดมอบใหแกคูรัก
ตางเพศ อันเปนสิทธิการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมนุษยจึงควรเขาใจและยอมรับ
สภาพของสัจธรรมที่เกิดขึ้นถึงภาระและหนาที่ที่ธรรมชาติไดมอบหมายใหแกคูรักตางเพศในการทํา
หนาที่ของความเปนบิดาและมารดาเพื่อสืบทอดเผาพันธุของความเปนมนุษยชาติตอไป กลุมคนที่มี
เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจึงควรมอบสิทธิของความเปนบิดามารดานั้นใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักตางเพศ
ดังนั้น สิทธิในการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยการเจริญพันธุทางการแพทย หรือการ
ตั้งครรภแทน รวมถึงสิทธิในความเปนบิดามารดาไมสามารถนํามาปรับใชไดแกคูรักที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิที่กฎหมายรับรอง
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สถานะในการใช ชีวิ ตคูร วมกั นของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกัน ไมส ามารถนํามาปรับ ใช
รวมกันไดโดยอนุโลม
กฎหมายที่กลาวมาขางตนนี้ไมสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เนื่องจากขอจํากัดในเรื่อง
เพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมาย เพราะกฎหมายเหลานี้ใหสิทธิแกความ
เปนสามีห รือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง สงผลใหคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันไมสามารถระบุไดในทาง
กายภาพวาฝายใดเปนสามีหรือฝายใดเปนภริยา จึงไมสามารถที่จะไดรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย
เหลานี้ได อยางไรก็ตามหากรัฐตองการใหกฎหมายตางๆ เหลานี้ครอบคลุมถึงกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย รัฐก็ตองดําเนินการแกไขใน
บริบทของกฎหมายเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางสิทธิของผูชายและสิทธิของผูหญิงใหเกิดขึ้น
อยางเทาเทียมกันเสียกอน โดยไมตองระบุสิทธิของความเปนสามีหรือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง หรือถา
จําเปนตองระบุก็จะตองระบุไวอยางเทาเทียมกันระหวางสิทธิของความเปนสามีและสิทธิของความ
เปนภริยา อันเปนการสรางความเสมอภาคระหวางเพศใหเกิดขึ้นในโครงสรางทางกายภาพของตัวบท
กฎหมายดวย

บทที่ 6
บทสรุปและขอเสนอแนะ
เนื้อหาในบทนีไ้ ดสรุปประเด็นจากการที่ไดทําการวิเคราะหขอมูลที่ทําการศึกษามาแลวในบท
กอนหนา โดยไดทําการสรุปประเด็นคําถามทั้ง 3 คําถาม เพื่อใหเห็นถึงความชัดเจนของแนวทางใน
การแกไขปญหา ในบทสรุปนี้จะมีการวิพากษรางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช...
(ฉบับ คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร) และ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช... (ฉบับภาค
ประชาชน) โดยวิ เ คราะห ใ ห เ ห็ น ความแตกต า งและเปรี ย บเที ย บจุ ด แข็ ง และจุ ด อ อ นของร า ง
พระราชบัญญัติทั้งสอง ที่แมจะมีแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน แตเหตุใดเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ
ทั้งสองจึงมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง
จากนั้นไดใหขอเสนอแนะตามแนวทางที่ไดทําการศึกษาคนควาวาการที่ประเทศไทยจะบัญญัติ
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้นจะตองมี
ลั ก ษณะของกฎหมายเป น อย า งไร และตั ว บทกฎหมายนั้ น ควรมี ลั ก ษณะที่ เ ป น ไปในรู ป แบบใด
ประกอบกับการไดมาซึ่งสิทธิตางๆ ภายหลังจากการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลววามีลักษณะอยางไร และมีขอบเขตแคไหนเพียงใด
เพื่ อให เ กิ ดความเสมอภาคในการสร างชีวิตครอบครัว ที่คํานึงถึง ความรักที่หลากหลายรูป แบบใน
สังคมไทย โดยแนวคิดที่เปนขอเสนอแนะนั้น ก็จะเปนประโยชนในการสรางแนวทางในการบัญญัติ
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศ
ไทยตอไป

6.1 บทสรุป
เนื้อหาในสวนของบทสรุปนี้ขอเริ่มตนสรุปจากคําถามแรกคือ ประเทศไทยมีความจําเปนมาก
นอยเพียงใดที่ตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน คําถามนี้สรุปไดวา รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย
โดยนําเอาพฤติกรรมทางเพศมาเปนหลักการสําคัญ ซึ่งรัฐคํานึงถึงแตเพียงเรื่องเพศสัมพันธที่สืบพันธุ
ได และใชแนวคิดดังกลาวเปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกประชากรในรัฐ รัฐไมไดยึดหลักการและแนวคิดในการรับ รองสถานะในการใชชีวิต คู
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รวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดจากความรักเลย รัฐไมเขาใจรูปแบบความรักที่แทจริงวา
สิ่งเหลานี้สามารถเกิดขึ้นกับมนุษยที่มีเพศสรีระที่ตางกัน หรือมนุษยที่มีเพศสรีระเดียวกัน การรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยจึงจําเปนตองเกิดขึ้นกับทุกรูปแบบของความรัก เพราะสิ่ง
เหลานี้เปนสิทธิโดยธรรมชาติ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะตองใหการรับรอง ไมใชแตจะมีเฉพาะการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศ ที่รัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดและ
ใหเฉพาะรูปแบบความรักในรูปแบบนี้เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น หากแตความเปนจริงนั้นรัฐตองออก
กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน
ประกอบกับรัฐไมไดนําแนวคิดที่มาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรสมาเปนสวนประกอบใน
การพิจารณาการออกกฎหมาย รัฐไมเขาใจวารูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาตินั้นเปน
รูปแบบการสมรสที่แทจริงในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของธรรมชาติ เปนเรื่องระหวางธรรมชาติกับ
มนุษยและมีวัตถุประสงคเพื่อการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพศจึงเปนสาระสําคัญของการสมรส
เฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น ซึ่งมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ที่เปนเรื่องที่
รัฐสามารถกําหนดเงื่อนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกมนุษยขึ้นมาเองในรูปแบบของ
กฎหมาย โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชาชนในรัฐ อันเปน
การไดมาซึ่งสิทธิประโยชนในฐานะคนที่รักกันและประสงคจะใชชีวิตรวมกัน และเปนวัตถุประสงคใน
การคุ ม ครองสิ ท ธิ ป ระโยชน ใ ห แ ก ป ระชากรตามความประสงค ข องรั ฐ อยา งแท จ ริ ง เพศจึ ง ไม ใ ช
สาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ถาหากรัฐมีแนวคิดในลักษณะเชนนี้แลว รัฐก็จะออกกฎหมาย
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดยคํานึงพฤติกรรมการแสดงออกซึ่งความ
รั ก ที่ ไ ม ไ ด นํ า เรื่ องเพศสรี ร ะมาเป น องคป ระกอบหลัก ในการพิจ ารณา ทํ าให เกิ ดเสรีภ าพในการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนที่จะไดรับการรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน
อย างไรก็ตามแมการที่ป ระเทศไทยจะยังมิไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิต คู
รว มกั น ให แก กลุมคนที่ มีเ พศวิ ถีแบบรักเพศเดีย วกัน ก็มิไดเปนการกระทําที่ละเมิดตอพันธกรณีที่
ประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลฯ เพราะประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยที่ยอมรับในตัวปฏิญญา
สากลฯ ฉบับนี้ตางก็เคารพในตัวเนื้อหาของปฏิญญาสากลฯ ที่เปนลายลักษณอักษรมากกวาสิทธิโดย
ธรรมชาติ เพราะสิทธิประการนี้แมจะเปนแนวคิดที่เปนที่มาของปฏิญญาสากลฯ แตก็มีสถานะเปน
เพี ย งนามธรรมไม เ หมื อนกั บ ปฏิ ญ ญาสากลฯ ที่มีส ถานะที่เปน รูป ธรรมและเปน ขอตกลงระหวาง
ประเทศที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลดวย แตอยางไรก็ตามการกระทําที่มิไดเปนการละเมิดตอ
หลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นดังกลาวนี้ ก็เปนเพียงการกระทําที่ไมเปนการละเมิดตอ
หลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเทานั้น หากแตการกระทําดังกลาวยังคงเปนการกระทําที่ละเมิดตอหลัก
สิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย
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หากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รัฐสามารถจะกระทําไดหากรัฐไดพิจารณาถึงหลักการของสิทธิ
ในการแสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมความรั ก ซึ่ ง เป น สิ ท ธิ โ ดยธรรมชาติ แ ละเป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานที่ มี
ความหมายที่ ก ว า งกว า สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนที่ไ ด กํา หนดไว ในปฏิญ ญาสากลฯ โดยคํ า นึ ง ถึ งสิ ทธิ ใ นการ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริงมากกวาการเลือกที่จะตีความ
ตามตัวอักษรในปฏิญญาสากลฯ ที่ตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในการรับรองสถานะแคเพียงกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น หรืออาจกลาวไดวารัฐไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในระดับที่สูงขึ้น
ไปกวาหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯ นั้นเอง
คําถามตอมา หากประเทศไทยจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลวจะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื้อหาของ
กฎหมายอยางไร คําถามนี้สรุปเนื้อหาไดวา โดยหลักการแลวรัฐจะตองรับรองสถานะในการชีวิตคู
รวมกันภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อใหเกิดความเสมอ
ภาค และเปนไปตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐ ดังเชน ประมวลแพงของ
ฝรั่งเศสที่มีลักษณะของการจดทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค
ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใชกฎหมายแตประการใด
แตหากศึกษาแลวจะพบวาลักษณะโดยทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัว ที่มีสภาพที่เปนกฎหมายที่สรางขึ้นมาเพื่อความเปนสามีและภริยา และโยงไปสูความ
เปนบิดามารดาและบุตรในภายภาคหนาอันเปนการเชื่อมโยงตามโครงสรางทางกายภาพของตัวบท
กฎหมาย หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพื่อใหสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นกับกลุม
คนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะ
อันเปนเจตนารมณที่แทจริงของผูที่รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวก็
เปนได เพราะโครงสรางของกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะที่บัญญัติขึ้นมาเพื่อการสมรสของคูรักชายและ
หญิงที่มีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั้งเดิมของไทยตามรูปแบบการ
สมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปนสัญลักษณ
ของการสรางสถาบันครอบครัวที่สืบทอดกันมาอยางยาวนานนับรอยป ซึ่งคูรักที่มีเพศสภาพชายและ
หญิงเปนองคประกอบที่สําคัญของประเพณีนี้เชนกัน ทําใหประเพณีแตงงานของไทยเปนสัญลักษณ
ของการสื บ ทอดเผ า พั น ธุ ของมนุ ษย ตามรู ป แบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติดว ย ทําให
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายรับรองสถานะใน
การใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศสภาพเปนชายและหญิงเทานั้น และเปนการผสมผสานระหวาง
รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของวัฒนธรรมและความ
เชื่อ และรูปแบบการสมรสตามเงื่อนไขของรัฐไดอยางลงตัว หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ใหคูรักที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
ฉบับนี้ไดเหมือนคูรักตางเพศอาจเปนการกระทบกระเทือนตอวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของไทย
รวมไปถึงกระทบตอโครงสรางทางกายภาพของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัว ทั้ง 3 ลักษณะดวย
ดังนั้น หากประเทศไทยตองการที่จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
คูรักในทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออกกฎหมาย
แยกตางหากอีกฉบับ ดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมันเพราะโครงสรางในทางกฎหมายของไทยและ
โครงสรางในทางกฎหมายของเยอรมันมีลักษณะที่คลายคลึงกัน 750 นั้นก็คือ ระบบกฎหมายครอบครัว
โดยกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะที่เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
ของกลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดี ย วกั น ต า งหากออกมาเป น เอกเทศ เพื่ อ มิ ใ ห เ ป น การ
กระทบกระเทื อ นต อ ระบบกฎหมายครอบครั ว ของไทยที่ มี อ ยู แ ต ก อ นแล ว และไม เ ป น การ
กระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานที่มีมาแตเดิม ประกอบกับไม
เปนการกระทบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในประเด็นของการประเภทของพลเมืองออกเปนชาย
และหญิง
คําถามสุดทาย เมื่อประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกัน แลว คูรักที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดีย วกันที่ไดรับการรับ รอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐจะไดรับสิทธิประโยชนในทางกฎหมายในเรื่องใดบาง และจะ
ไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐเฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียนสมรสหรือไม คําถามนี้สรุป
ไดวา จากการที่รัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันในลักษณะของการออกกฎหมายพิเศษอีกฉบับ แยกตางหากจากประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวที่เปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักที่มีเพศสภาพเปนชายและ
หญิง การใชกฎหมายคนละฉบับเชนนี้อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ
คํา ว า คู ส มรสในบริ บ ทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศ
เดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซึ่งในประเด็นนี้จะตองมีการ
750

ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันจะใชคําวา “สมรส” เฉพาะในรูปแบบของ
คูรักที่เปนชายกับหญิงเทานั้น แตถาคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันก็จะไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูจากรัฐดวยการจดทะเบียนคูชีวิตหรือบันทึกคูชีวิต โดยที่การรับรองทั้งสองรูปแบบไมวาจะใน
ลักษณะของการจดทะเบีย นสมรสหรือจดทะเบียนคูชีวิต ก็เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิต คู
รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและไดสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐในทางกฎหมายโดยเทาเทียม
กันทุกประการ
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บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและใสนิยามความหมายของคําวา คูสมรส
ที่อยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการ
รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น
ครอบคลุมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิและ
หนาที่ของความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาที่มีความเกี่ยวพันกันนั้นตองสามารถนํามาปรับใช
รวมกันไดโดยอนุโลม กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดขึ้นไดทั้งในทางทฤษฎีและ
ในทางปฏิบัติที่ตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมายดวย
ปจจุบันสถานการณความเคลื่อนไหวของการรณรงคตอสูของเครือขายความหลากหลายใน
การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางเพศ ที่ไดมีความพยายามในการผลักดันใหเกิดกฎหมายรับรองสถานะ
ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันขึ้นมา จนในที่สุดความพยายามก็
ประสบความสําเร็จ เมื่อหนวยงานภาครัฐ นําโดย คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไดมีการประชุมหารือกันจนในที่สุดไดมีการเสนอรางกฎหมายที่มีชื่อวา
รางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช .... ซึ่งแนวทางในการรางกฎหมายก็เพื่อคุมครอง
สิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยอยางเทา
เที ย ม แต อ ย า งไรก็ ต ามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วก็ ยั ง มี จุ ด อ อ นในหลายๆ ประการ ร า ง
พระราชบัญญัติดังกลาวนั้น มีเพียง 15 มาตรา ซึ่งเขาใจวาคณะผูรางคงตองการความรวดเร็ว อีกทั้งยัง
ไมมีความละเอียดและรัดกุมในเนื้อหาของกฎหมาย เมื่อเปนเชนนี้แลวมองวาหากมีการประกาศใชเปน
กฎหมายตอไปในภายภาคหนาแลวอาจไมกอใหเกิดประโยชนตามแนวคิดและวัตถุประสงคในการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวอยางแทจริง ซึ่งผูวิจัยจะ
ไดทําการวิพากษรางพระราชบัญญัติดังกลาวและตั้งขอสังเกต ดังตอไปนี้
วิพากษรางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช .... ฉบับคณะกรรมาธิการ สภา
ผูแทนราษฎร
ประการแรก ประเด็นในเรื่องเงื่อนไขในการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในเรื่อง
ของอายุของผูมีสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู โดยในรางพระราชบัญญัติดังกลาว
นี้ไดเปลี่ยนหลักเกณฑอายุของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศที่มีมาแต
เดิม คือ 17 ปบริบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 เปน 20 ปบริบูรณ ตาม
เกณฑบรรลุนิติภาวะ จึงทําใหเงื่อนไขเงื่อนไขที่ผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ
ธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 ไมเปนหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาว และการใชหลักเกณฑอายุที่ไมเทาเทียมกันนั้นอาจกอใหเกิดความไมเสมอภาคและการเลือก
ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมก็เปนได เพราะแทจริงแลวเงื่อนไขในเรื่องอายุเปนเพียงหลักเกณฑเบื้องตน
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หากวิเคราะหแลวเหตุที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดหลักเกณฑอายุที่สิบเจ็ดปบริบูรณก็
เพราะความพรอมในเรื่องของวัยวุฒิของคูสมรสในการมีครอบครัวเทานั้น ดังนั้นในการที่จะไดรับสิทธิ
ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูตามกฎหมาย ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบไดควรใชหลักเกณฑ
อายุในรูปแบบเดียวกัน
ประการที่สอง ประเด็นในเรื่องเงื่อนไขในการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใน
เรื่ อ งของความสามารถของผู มี สิ ท ธิ ใ นการได รั บ การรั บ รองสถานะในการใช ชี วิ ต คู โดยในร า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วนี้ ไ ด เ พิ่ ม จิ ต ฟ น เฟ อ นไม ส มประกอบและเหตุ ข องการเป น เสมื อ นไร
ความสามารถเขาเปนเงื่อนไขของการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย จากเดิมที่ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1499 กําหนดไวแตเพียง วิกลจริต หรือไรความสามารถเทานั้น ซึ่ง
ในประเด็นนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเหตุใดรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตองกําหนดเงื่อนไขที่เปนการ
จํากัดสิทธิของคนเสมือนไรความสามารถ ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลวคนเสมือนไรความสามารถ ยังคง
จัดการงานของตนไดทุกประการ ยกเวนการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 34
เทานั้นที่ตองขอความยินยอมจากผูพิทักษกอน ซึ่งหากพิจารณาแลวการเลือกที่จะตัดสินใจใชชีวิตคูกับ
ใครนั้น เปนสิ่งที่คนเสมือนไรความสามารถดําเนินการไดเองโดยไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผู
พิทักษแตอยางได เพราะเปนเรื่องที่ไมไดมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมตอผูอื่นแตอยางใด หาก
วิเคราะหแลว เหตุที่ป ระมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจํากัดสิทธิในการจดทะเบียนสมรสของคน
วิกลจริต หรือคนไรความสามารถ ก็เนื่องจากเหตุผลในทางพันธุกรรม ที่จะสงผลตอบุตรที่จะถือกําเนิด
ขึ้นมาจากการที่คูสมรสฝายหนึ่งฝายใดวิกลจริต แตเหตุผลในเรื่องดังกลาวนั้นหาไดกระทบตอกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไม เนื่องจากความรักในรูปแบบดังกลาวนั้นไมสามารถสืบทอดเผาพันธุ
มนุษยได จึงไมสงผลตอประเด็นในเรื่องพันธุกรรมและความสมบูรณของรางกายทารกในครรภมารดา
แตอยางใด
ประการที่สาม รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรวมเอาเงื่อนไขของการสมรสที่เปนโมฆะและ
โมฆียะไวดวยกัน เหมือนไดกลับไปใชหลักการเดิมของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
ฉบับป พ.ศ.2478 ซึ่งเปนการนํากฎหมายเดิมที่ลาสมัยแลวกลับมาใชอีกสงผลตอพัฒนาการของ
กฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นดังกลาวที่เปนการรวมเอาเงื่อนไขของการสมรสที่เปนโมฆะและโมฆียะ
ไวดวยกันผูวิจัยมองวาอาจเกิดปญหาในการตีความกฎหมายและการนําหลักกฎหมายมาปรับใชในทาง
ปฏิบัติอาจเกิดภาวะของความสับสนได
ประการที่สี่ การที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการคุมครองในเรื่องการเรียกรองคาอุปการะ
เลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ และคาทดแทน ไปถึงผูที่ไดจดทะเบียนในขณะที่ตนมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ ซึ่ง
มี ผ ลในทางกฎหมาย คือ เป น การจดทะเบีย นเปน โมฆีย ะ ตางจากในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1499 ที่คุมครองในเรื่องดังกลาวที่ฝาฝนการสมรสที่ตกเปนโมฆะเทานั้น สําหรับผล
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ภายหลั งสิ้ น สุ ดการสมรส ร า งพระราชบัญ ญัติฉบับ นี้ไดนําเอาผลของการสมรสที่เปน โมฆีย ะตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม ไมวาจะเปนผล
เกี่ยวกับทรัพยสิน การเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ และคาทดแทนตามที่ไดกลาวมาขางตน
ซึ่งสงผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
1499 ในประเด็นดังกลาวโดยสิ้นเชิง
ประการที่หา ประเด็นในเรื่องการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติถึงการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี้คือ การตาย
การสมัครใจเลิกกันโดยการจดทะเบียนหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอน ซึ่งมีลักษณะที่คลายกับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1501 แตสิ่งที่ตางกันระหวางรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยคือในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหคูชีวิตที่จดทะเบียนตามราง
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ และต อ มามี ค วามประสงค ที่ จ ะหย า ขาดจากกั น นั้ น ต อ งมี เ หตุ ห ย า และร า ง
พระราชบัญญัตินี้ ไดนําเหตุหยาตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาปรับใช
โดยอนุโลม แตการหยาโดยคําพิพากษานั้นรางพระราชบัญญัตินี้กลับไปใชหลักการของการที่ศาล
พิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ซึ่งมีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เปนกรณีที่
ศาลพิพากษาใหหยา เพราะโดยหลักการแลว หลักการของการที่ศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส
เปนเรื่องของการสมรสที่ตกเปนโมฆียะ เมื่อการสมรสตกเปนโมฆียะ ศาลจะพิพากษาใหเพิกถอน แต
ในกรณีของการหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 นั้น ศาลจะพิพากษาใหหยา
ซึ่งหลักเกณฑทั้งสองประเด็นมีหลักการที่แตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตในรางพระราชบัญญัตินี้กลับนํา
เรื่ องศาลพิ พากษาเพิ กถอน มาปรั บ ใชในหลักเกณฑของเหตุห ยาตามประมวลกฎหมายแพ งและ
พาณิชย มาตรา 1516 ซึ่งโดยหลักแลวควรจะเปนหลักการเรื่องศาลพิพากษาใหหยาตามหลักการใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดังนั้นเมื่อรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้มีจุดที่ไมสมบูรณอยูหลายประการ ทําใหอาจเกิด
ปญหาขึ้นมาเมื่อมีการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ โดยอาจไมกอใหเกิดประโยชนตามแนวคิดใน
การสรางความเสมอภาคใหเกิดขึ้น และไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวอยางแทจริง จึงทําใหเกิดแนวคิดในการรางกฎหมาย
ขึ้นมาใหมอีกฉบับเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับรางพระราชบัญญัติฉบับที่ไดกลาวมาขางตน โดยการ
รางกฎหมายขึ้นมาใหมนี้เกิดจากแรงผลักดันขององคกรที่เปนเครือขายความหลากหลายทางเพศ ใน
การผลักดันรางกฎหมายฉบับภาคประชาชนขึ้นมา โดยใชวา รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช
โดยองค ก รเครื อ ข า ยความหลากหลายทางเพศได รั บ ความร ว มมื อ ในการจั ด ทํ า ร างดั ง กล า วจาก
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
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หลักการของกฎหมายวาดวยการอยูกิน โดยหลักการนี้รวบรวมจากการจัดเวทีเสวนาระดม
ความคิดเห็น หลักการพิจารณาเพื่อราง พ.ร.บ. คูชีวิต ฉบับภาคประชาชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2556 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยจัดโดยมูลนิธิเพื่อความเปนธรรมทางเพศ โดย
การสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หลักการของรางกฎหมายฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมี
วัต ถุป ระสงค หลั กเพื่ อใหเ ปน กฎหมายที่มีขอกําหนดเกี่ยวกับการใชชีวิตคูซึ่งจะมีเนื้อหาเปดกวาง
ครอบคลุมบุคคลทุกคนที่จะสามารถเขามาใชสิทธิได ทั้งนี้จะเปนการเปดใหบุคคลมีทางเลือกเพิ่มขึ้น
ในการสรางนิติสัมพันธในการมีชีวิตคูรวมกัน
โดยเนื้อหาของกฎหมายจะครอบคลุมในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
1. ร า งกฎหมายนี้ จ ะรั บ รองการสมรสของบุคคลสองคนโดยไมมีการระบุเพศแตอยางใด
บุคคลที่จะจดทะเบียนภายใตกฎหมายนี้จะสามารถทําไดระหวางบุคคลสองคนไมวาจะมีเพศโดยการ
กําเนิดเชนใดก็ตามบุคคลบุคคลที่เปนคูรักตางเพศก็สามารถจดทะเบียนไดเชนกัน ความสามารถใน
การสมรสจะพิจารณาจากอายุตามที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายครอบครัว มีขอหามการสมรสกับ
บุคคลที่มีความสัมพันธทางเครือญาติใกลชิดยอมรับใหบุคคลที่มีสัญชาติไทยกับบุคลที่มีสัญชาติอื่น
สามารถทําการจดทะเบียนได
2. ยอมรับการจดทะเบียนอยางเปนทางการวาเปนหลักฐานในการแสดงถึงความสัมพัน ธ
ระหวางบุคคลทั้งสอง บุคคลสองคนที่อยูกินรวมกันหากมิไดจดทะเบียนก็จะไมสามารถไดรับสิทธิตาม
กฎหมายนี้แตอยางใด
3. ไมมีบทบัญญัติวาดวยการหมั้นตามกฎหมายครอบครัว
4. ความสัมพันธระหวางคูสมรสตองอยูกินดวยความเคารพและปฏิบัติตอกันบนพื้นฐานของ
หลักแหงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (กฎหมายครอบครัวมาตรา 1461 สามีภริยาตองอยูกินดวยกัน
ฉันสามีภริยา)
5. การจัดการทรัพยสินเปน ไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมายครอบครัวโดยยอมรับ หลักการ
จัดการทรัพยสิน ซึ่งจําแนกเปนสวนตัวซึ่งแตละคนไดมากอนสมรสและสินสมรสอันเปนทรัพยสินที่
ไดมาภายหลังการสมรสถือวาเปนการหาไดรวมกันและยอมรับการทําสัญญากอนสมรสระหวางบุคคล
ทั้งสองในเรื่องที่วาดวยทรัพยสิน
6. การสิ้นสุดการสมรสดวยการหยา เปนไปตามความสมัครใจของทั้งสองฝาย ในกรณีการ
ฟองหยาโดยฝายใดฝายหนึ่งนอกจากจะใชหลักการยุติความสัมพันธดวยความผิดของอีกฝาย (fault
base) ก็จะยอมรับหลักการยุติความสัมพันธโดยไมมีความผิด (no fault base) เพิ่มเติม
7. การรับบุตรบุญธรรมของบุคคลสามารถกระทําไดโดยเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ครอบครัว
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8. ใหถือวาคูสมรสที่ไดจดทะเบียนตามกฎหมายนี้มีสถานะเชนเดียวกับคูสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว และสามารถไดรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมายอื่นไดบัญญัติ
รับรองสิทธิของคูสมรสตางเพศเอาไว เชนคูสมรสที่เปนทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
วาดวยมรดก คูสมรสของบุคคลที่ดํารงตําแหนงขาราชการ เปนตน
เนื่ องจากหลั กการพื้ น ฐานของกฎหมายที่แมบ างสว นจะเปน การอนุโ ลมใหนําบทบัญ ญัติ
กฎหมายวาดวยครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใช แตก็จะมีความแตกตาง
ไปอยางสําคัญในหลายประเด็นซึ่งเปนบทบัญญัติที่เปนปญหาอยูในกฎหมายครอบครัว จึงทําใหมี
ความจําเปนที่จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายใหมขึ้นอีกฉบับหนึ่งโดยคํานึงถึงเสรีภาพและความเสมอ
ภาคระหวางคูสมรสเปนหลักการพื้นฐานสําคัญ
แตอยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังมีจุดออนในหลายๆ ประการเชนกัน หาก
พิจารณาใหดีจะพบวารางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมีแนวคิดที่แตกตางจากประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในหลายประการ บางประเด็นในรางพระราชบัญญัติ ฉบับ
ภาคประชาชนนี่เปนเรื่องใหมที่ไมเคยมีในหลักกฎหมายไทยมากอน ซึ่งนับวาแปลกและควรศึกษาวา
หากนํามาใชกับประเทศไทยจะมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยหรือไม เพราะเมื่อเปนเชนนี้แลว
มองวาหากมีการประกาศใชเปนกฎหมายตอไปในภายภาคหนาแลวอาจไมกอใหเกิดประโยชนตาม
แนวคิดและวัตถุประสงคในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวอยางแทจริง ซึ่งจะไดทําการวิพากษรางพระราชบัญญัติดังกลาวและตั้งขอสังเกต ดังตอไปนี้
วิพากษรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช .... ฉบับภาคประชาชน
ประการแรก ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด กํ า หนดถึ ง สถานะไว อ ย า งชั ด เจนว า บรรดา
กฎหมายและข อ บั ง คั บ อื่ น ใดซึ่ ง มิ ไ ด บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ซึ่ ง ขั ด หรื อ แย ง กั บ
พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน การบัญญัติเชนนี้เปนการหักลางกฎหมายที่มีมาแตเดิม
การบัญญัติเชนนี้ในทางปฏิบัติสามารถกระทําได แตขอทําการตั้งขอสังเกตวา การบัญญัติกฎหมายใน
ลักษณะเชนนี้กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการหาควรกระทํา
ไม เนื่องจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่มีมาอยูแตเดิม เปนแนวบรรทัดฐาน
ของกฎหมายครอบครัวของไทยมาตั้งแตอดีต ประกอบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5
วาดวยครอบครัวที่บังคับใชอยูในปจจุบันไมไดมีปญหาอะไรในทางปฏิบัติที่ตองไดรับการแกไขหรือ
ยกเลิก ดังนั้น กฎหมายที่มีลําดับศักดิ์ทาเทียมกันเชนนี้ไมควรขัดหรือแยง อีกทั้งแนวทางในประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวถือเปนกฎหมายหลักที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้
จะตองนําไปปรับใชในบางประเด็นโดยอนุโลม จึงมิบังควรที่จะบัญญัติหลักการของกฎหมายใหเปน
การขัดหรือแยงกับกฎหมายหลักที่มีมาแตเดิม
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ประการที่ส อง รางพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับนี้ ใหสิทธิแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก เพศ
เดี ย วกั น รวมถึ ง ให สิ ท ธิ แ ก ก ลุ ม คนที่ มี เ พศวิ ถี แ บบรั ก ต า งเพศในการจดทะเบี ย นคู ชี วิ ต ตามร า ง
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งในประเด็นนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศเหตุใดจึงไดรับ
สิทธิในการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัตินี้ดวย เนื่องจากในความเปน
จริงแลวกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศก็ไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวอยูแลว ประกอบกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้หาก
ประกาศใชเปนกฎหมายก็จะเปนการจดทะเบียนคูชีวิตซึ่งมีสถานะเทาเทียมกับการจดทะเบียนสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งหากเปนเชนนี้แลวก็เทากับวากลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตาง
เพศมีสิทธิในการการจดทะเบียนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีสิทธิที่จะจดทะเบียนสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพ งและพาณิช ยบ รรพ 5 วาดว ยครอบครัว ดว ย และยิ่ งไปกว า นั้ น รา ง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากจดทะเบียนคูชีวิตที่เปนสิทธิประโยชนใน
ลักษณะเดียวกันและเทาเทียมกันกับสิทธิประโยชนตางๆ ที่ไดรับภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส
ทุกประการ ซึ่งในประเด็นนี้มองวาเปนการทับซอนของกฎหมายสองฉบับที่มีสถานะเดียวกันและให
สิทธิอยางเดียวกัน ซึ่งอาจเกิดปญหาในการตีความสถานะของกฎหมายทั้งสองได
ประการที่สาม ประเด็นในเรื่องการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติถึงการสิ้นสุดสถานะคูชีวิตประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี้คือ การตาย
การยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ ใ นฐานะคู ชี วิ ต ศาลพิ พ ากษาให เ พิ ก ถอน ซึ่ ง มี ลั ก ษณะที่ ค ล า ยกั บ ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1501 แตสิ่งที่ตางกันระหวางรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยคือในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหคูชีวิตที่จดทะเบียนตามราง
พระราชบัญญัตินี้ และตอมาตองการที่จะหยาขาดจากกันนั้น สามารถแสดงเจตนาตอศาลวาตนมี
เจตนาที่จะยุติความสัมพันธแตเพียงฝายเดียวได โดยไมตองใหคูชีวิตอีกฝายยินยอม โดยหลักแลวการ
หยาตองมีเหตุแหงการฟองหยา ซึ่งเหตุแหงการฟองหยานั้น จะตองเกิดจากการกระทําที่คูสมรสอีก
ฝายไดกระทํากับคูสมรสอีกฝาย และเขาเหตุแหงการฟองหยาตามกฎหมาย และรางพระราชบัญญัตินี้
ก็ไดนําเหตุหยาตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาปรับใชโดยอนุโลมดวย
แตสิ่งที่เพิ่มเติมเขามาในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิตที่
ไมตองอาศัยเหตุหยาสามารถกระทําไดเชนกัน ซึ่งหมายความวาการหยาสามารถเกิดขึ้นไดเพียงคู
สมรสฝายหนึ่งฝายใดแสดงเจตนาที่จะหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิต โดยที่คูสมรสอีกฝาย
หนึ่งนั้นไมมีความประสงคที่จะหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิต และคูสมรสฝายนั้นมิไดกระทํา
ความผิดใดๆ ที่เปนเหตุแหงการฟองหยาเลย โดยขอตั้งขอสังเกตวาการหยาโดยปรารถนาจากเหตุ
แหงการฟองหยานั้นไมเคยมีการบัญญัติไวในกฎหมายของไทย ถือเปนเรื่องใหม และไมเกิดความ
ยุติธรรมกับคูสมรสอีกฝายหนึ่งที่ไมไดกระทําผิดจนเปนเหตุฟองหยา ประกอบกับเปนสิ่งที่ไมเคยนํามา
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ปรั บใช กับ สภาพสั งคมไทย ซึ่ งอาจเกิดปญ หาที่กระทบตอความเปนสถาบันครอบครัว หรือที่คน
โบราณกลาวไววา “รักงาย หนายเร็ว” ก็ยอมได
ประการที่สี่ ประเด็นในเรื่องของการที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ที่เกิน
กวาสิ่งที่กฎหมายอื่นๆ ไดกําหนดไวในเรื่องแรกนั้น คือ อํานาจปกครองกรณีคูสมรสมีบุตรติดมา ซึ่งใน
เรื่องดังกลาวนี้ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568 ไดบัญญัติไววา “เมื่อบุคคลใดมี
บุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอื่น อํานาจปกครองที่มีตอบุตรอยูกับผูที่บุตรนั้นติดมา” หมายความวาแม
ไดสมรสใหมแตอํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะยังคงอยูที่ผูที่เปนบิดาหรือมารดาที่บุตรนั้นติดมาอยู
เชนเดิม คูสมรสอีกฝายไมมีอํานาจปกครองบุตรของคูสมรสอีกฝายที่มีบุตรติดมา แตในประเด็นนี้ ราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไวแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568
กล า วคื อ ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด กํา หนดไว วา ในกรณี คูส มรสฝ า ยใดมี บุต รมาก อ นการจด
ทะเบียนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญั ตินี้ คูชีวิตอีกฝายหนึ่งไมมีอํานาจปกครองในบุตรที่ติดมานั้น
จนกวาจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ซึ่งในประเด็นนี้ไดทําการตั้งขอสังเกตวา หลักการดังที่กลาวมา
ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568
โดยสิ้นเชิง เพราะหากจะรับบุตรของคูสมรสที่ติดมาเปนบุตรบุญธรรมของตนแลว อํานาจปกครอง
บุตรของคูสมรสที่บุตรนั้นติดมาก็จะหมดสิ้นไป โดยอํานาจปกครองบุตรก็จะถูกโอนไปยังผูรับบุตรบุญ
ธรรมซึ่งเปนคูสมรสอีกฝายของตนตามผลของกฎหมาย ซึ่งการบุตรของคูสมรสที่ติดมาเปนบุตรบุญ
ธรรมแลวใชอํานาจปกครองรวมกัน ไมเคยมีกฎหมายใหอํานาจไวในประเด็นนี้ ดังนั้น หลักการดังที่
กลาวมาในเรื่องนี้ของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเปนการขัดตอหลักในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 1568
ประการที่หา ประเด็นการไดมาซึ่งสัญชาติไทยโดยการสมรส หรือ การถือสัญชาติของหญิง
ตามสามี ซึ่งในกรณีนี้กฎหมายใหสิทธิแกหญิงตางดาวซึ่งไดจดทะเบียนสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย
โดยกฎหมายใหสิทธิในการยื่นคํารองขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามหลักการของพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมีหลักเกณฑที่แตกตางจากหลักการ
ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 กลาวคือ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสิทธิแกคูชีวิต
ที่เปนชาวตางดาวที่ไดจดทะเบียนตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับผูมีสัญชาติไทย ในการยื่นคํารอง
ขอถือสัญชาติไทยตามคูชีวิตที่เปนผูมีสัญชาติไทย โดยทําการตั้งขอสังเกตวา โดยหลักการแลวสิทธิ
ดังกลาวตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 ไดสงวนไวเฉพาะหญิงตางดาวเทานั้น หา
ใชไดกับชายตางดาวดวยไม ดังนั้น หากเปนคูรักที่เปนชายกับชาย และฝายหนึ่งฝายใดเปนชายตาง
ดาว ก็จะไมเขาหลักเกณฑของหลักกฎหมายดังกลาว แตเหตุใดรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงใหสิทธิ
ดังกลาวแกชายตางดาวดวยอันเปนการขัดตอหลักกฎหมายที่มีอยูแตเดิม ซึ่งในประเด็นนี้ไดทําการตั้ง
ขอสังเกตวา หลักการดังที่กลาวมาในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจาก พระราชบัญญัติ
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สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 โดยสิ้นเชิง เพราะการที่กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดรับการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูจากรัฐ ซึ่งมีเพศสรีระเดียวกัน อาจเปนการขัดตอเจตนารมณที่แทจริง
ของหลักการไดมาซึ่งสัญชาติไทยจากการสมรส ในกรณีของการขอถือสัญชาติไทยของหญิงตามสามีก็
เปนได ประกอบกับไมเคยมีกฎหมายใหอํานาจไวในประเด็นนี้ ดังนั้นหลักการดังที่กลาวมาในเรื่องนี้
ของร า งพระราชบัญ ญั ติฉบั บ นี้ จึ งเปน การขัดตอหลักการของพระราชบัญ ญัติสัญ ชาติ พ.ศ.2508
มาตรา 9

6.2 ขอเสนอแนะ
ประเทศไทยควรออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถี
แบบรั กเพศเดี ย วกั น เหมื อนกั บ การที่ป ระเทศไทยไดออกกฎหมายรับ รองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ เพราะการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
มนุษยนั้นเปนหนาที่ของรัฐ ที่รัฐจะตองรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนที่เปนพลเมืองของรัฐ
อยางเสมอภาค ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็ถาม เพราะสิ่งเหลานั้นคือ สิทธิในการแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมความรัก เปนการแสดงออกซึ่งเสรีภาพในการเลือกคูครองตามความปรารถนาของตน โดย
ไมจําเปนที่รัฐจะตองเขามากําหนดความถูกตองและเหมาะสมของการเลือกคูครองของประชาชนวา
มนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายตองเลือกคูครองที่เปนมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น มนุษยที่มีเพศ
สรีระเปนชายอาจเลือกคูครองที่เปนมนุษยที่มีเพศสรีระเปนชายดวยกันก็ได หรือมนุษยที่มีเพศสรีระ
เปนหญิงอาจเลือกคูครองที่เปนมนุษยที่มีเพศสรีระเปนหญิงดวยกันก็ยอมไดเชนกัน รัฐมีหนาที่เดียว
คือ รับรองและคุมครองสิทธิในการใชชีวิตคูใหแกประชาชน เพราะสิทธิในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ความรัก คือ สิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยทุกคนพึงมี
รูปแบบและลักษณะของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศ
วิถีแบบรักเพศเดียวกัน ควรมีความแตกตางจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศ เนื่องจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน
ที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศที่ใชอยูในปจจุบันคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย
ครอบครัว นั้นไดถูกออกแบบมาในลักษณะที่เปนกฎหมายสําหรับความรักในรูปแบบรักตางเพศเทานั้น
หากประเทศไทยออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรัก
เพศเดียวกัน โดยมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพื่อใหสิทธิดังกลาวเกิดขึ้นกับ
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะอันเปน
เจตนารมณที่แทจริงของผูที่รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวก็เปนได
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ดังนั้น หากประเทศไทยตองการจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
คูรักในทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออกกฎหมาย
แยกตางหากอีกฉบับ ดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมัน เพราะโครงสรางในทางกฎหมายของไทย
และโครงสร า งในทางกฎหมายของเยอรมั น มี ลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั น นั้ น ก็ คื อ ระบบกฎหมาย
ครอบครัว โดยกฎหมายที่จะบัญญัติขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะที่เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิต
คูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตางหากออกมาเปนเอกเทศ ในลักษณะของ
พระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต
สวนในประเด็นสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐภายหลังจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
รวมกัน ตองมีการบัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมายถึงนิยามความหมายของคําวาคูสมรสที่อยูในบริบท
ของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันที่ไดรับการรับรองสถานะ
ในทางกฎหมายดวย และใหมีสิทธิเทาเทียมกับคูรักชายและหญิงที่ไดรับการรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกันโดยรัฐในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเทาที่ไมเปนการขัดตอสภาพของเพศสรีระ
ของคูรักทั้งสองรูปแบบ โดยตองมีความเหมาะสมทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติที่ตองอยูภายใต
เพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูที่ใชกฎหมายดวย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพื่อมิใหเปนการ
กระทบกระเทือนตอโครงสรางทางกายภาพของระบบกฎหมายครอบครัวของไทยที่มีอยูแตกอนแลว
และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานของไทยที่มี
มาแตเดิม
ทายที่สุดนี้ขอเสนอแนะใหรัฐ ออกกฎหมายเพื่อรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก
กลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยกระทําในลักษณะของการบันทึกคูชีวิต อันเปนการรับรอง
สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศสรีร ะเดีย วกันในลักษณะของการที่รัฐรับการบันทึก
สถานะคูชีวิตไวในทะเบียนครอบครัวของรัฐ ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐไดรับรองและคุมครองสิทธิของคูรักที่
มีเพศสภาพเดียวกันใหไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐเสมอเหมือนคูรักตางเพศที่ไดจดทะเบียน
สมรส และรัฐตองแสดงใหเห็นวาแมจะเปนเพียงแคการบันทึกคูชีวิต แตก็มีสถานะที่เทียบเทากับการ
จดทะเบียนสมรส เพราะทั้งสองรูปแบบนี้ตางก็เกิดขึ้นจากเจตนารมณของรัฐที่ปรารถนาจะใหการ
รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกประชาชนของรัฐทุกคนอยางเสมอภาค
จากที่ไดทําการศึกษาคนควา ขอนําเสนอรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
ร ว มกั น ให แก ก ลุ มคนที่ มีเ พศวิ ถี แ บบรั ก เพศเดีย วกัน โดยออกมาเป น กฎหมายแยกต า งหากจาก
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว มีลักษณะเปนพระราชบัญญัติบันทึก
คูชีวิต อันเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักที่มีเพศสรีระเดียวกันในลักษณะของ
การที่รัฐรับการบันทึกสถานะคูชีวิตไวในทะเบียนครอบครัวของรัฐ
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รางพระราชบัญญัติ บันทึกคูชีวิต พุทธศักราช

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต
พ.ศ. ....
................................................................
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการบันทึกคูชีวิตใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน
เหตุผล
ในปจจุบันมีกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจํานวนมากที่ใชชีวิตคูรวมกัน แตกลับไมได
รับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย จึงสงผลใหกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบ
รักเพศเดียวกันเหลานี้ไมไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย ทั้งในเรื่องของสิทธิและหนาที่ของการใช
ชีวิตคูรวมกัน ซึ่งเปนการขัดตอหลักการของสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก
หรือสิทธิขั้นพื้นฐานในการเลือกที่จะดํารงชีวิตในแบบที่ตนเองตองการ และเพื่อเปนการดําเนินการให
สอดคลองในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงสมควรใหมี
กฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมความรัก และรับรองสถานะในการ
ใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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รางพระราชบัญญัติ
บันทึกคูชีวิต
พ.ศ. ....
.....................................................................
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวย การจดทะเบียนคูชีวิต
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต พ.ศ. …. “
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “คูชีวิต” หมายถึง บุคคลสองคนซึ่งมีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) “การจดทะเบียน” หมายถึง บุคคลสองคนที่ไดจดขอความลงดวยการบันทึกลงใน
ทะเบียนที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ตอหนานายทะเบียนเพื่อรับรองสถานะในการใช
ชีวิตคูรวมกัน และเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิและหนาที่ที่บุคคลฝายหนึ่งพึงมีกับบุคคลอีกฝายหนึ่งในฐานะ
คูชีวิต
(๓) “นายทะเบี ย น”
หมายถึ ง เจ า พนั ก งานซึ่ ง รั ฐ มนตรี ผู มี ห น า ที่ รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไดแตงตั้งขึ้น
(๔) “แบบการจดทะเบียน” หมายถึง แบบในการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ใหมี
รายการตางๆ ในแบบการจดทะเบียนใหครบถวนและมีเงื่อนไขรวมถึงวิธีปฏิบัติไมแตกตางจากแบบ
การจดทะเบียนสมรสหรือแบบการจดทะเบียนหยาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจดทะเบียนครอบครัว
(๖) “ศาล” หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวและใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีที่
เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องจากบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ การบันทึกคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ คูชีวิตมีศักดิ์และสิทธิเชนเดียวกับคูสมรส
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและมีสถานะเชนเดียวกับการเปนคูสมรสตามกฎหมายอื่นๆ ที่
ใหสิทธิแกคูสมรส
การไดสิทธิในทางกฎหมายเชนเดียวกับผูสมรสตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการขัดกับโครงสราง
ทางกายภาพของกฎหมายนั้นดวย
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด ๑
เงื่อนไขแหงการบันทึกคูชีวิต
--------------------------------มาตรา ๖ การบันทึกคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลที่มีเพศเดียวกันสองคน โดยมีอายุสิบเจ็ดป
บริบูรณแลว แตในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการบันทึกคูชีวิตกอนนั้นได
มาตรา ๗ การบันทึกคูชีวิตจะกระทํามิไดถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปน
บุคคลซึ่งศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
มาตรา ๘ บุคคลสองคนซึ่งเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือลงมาก็ดี เปนพี่นองรวม
บิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการบันทึกคูชีวิตกันไมได ความเปนญาติดังกลาวมานี้
ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม
มาตรา ๙ ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะบันทึกคูชีวิตกันไมได
มาตรา ๑๐ บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําการบันทึกคูชีวิตในขณะที่ตนมีคูสมรสตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย หรือ คูชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้อยูไมได
มาตรา ๑๑ ผูเยาวจะทําการบันทึกคูชีวิตใหนําความในมาตรา ๑๔๓๖ แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒ การใหความยินยอมใหทําการบันทึกคูชีวิตจะกระทําไดแตโดย
(๑) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนบันทึกคูชีวิต
(๒) ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูจะบันทึกคูชีวิตทั้งสองฝายและลงลายมือ
ชื่อของผูใหความยินยอม
(๓) ถามีเหตุจําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได
ความยินยอมนั้น เมื่อใหแลวถอนไมได
มาตรา ๑๓ ถาไมมีผูที่มีอํานาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๑ หรือมีแตไมใหความยินยอม
หรือไมอยูในสภาพที่อาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมได ผูเยาว
อาจรองขอตอศาลเพื่ออนุญาตใหทําการบันทึกคูชีวิต
มาตรา ๑๔ การบันทึกคูชีวิตตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเมื่อไดจดทะเบียนแลว
เทานั้น
มาตรา ๑๕ การบันทึกคูชีวิตจะทําไดตอเมื่อบุคคลสองคนยินยอมเปนคูชีวิตกัน และตอง
แสดงการยินยอมนั้น ใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึกความ
ยินยอมนั้นไวดวย
มาตรา ๑๖ การบันทึกคูชีวิตในตางประเทศระหวางคนที่มีสัญชาติไทยดวยกัน หรือฝายใด
ฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทําตามแบบที่กําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศนั้นก็ได
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ในกรณีที่คูชีวิตประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือกงสุล
ไทยเปนผูรับจดทะเบียน
มาตรา ๑๗ เมื่อมีพฤติการณพิเศษซึ่งไมอาจทําการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตตอนายทะเบียน
ไดเพราะบุคคลฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรืออยูในภาวการณรบ
หรือสงคราม ถาบุคคลทั้งสองนั้นไดแสดงเจตนาจะบันทึกคูชีวิตกันตอหนาบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู
ณ ที่นั้นแลว ใหบุคคลดังกลาวจดแจงการแสดงเจตนาขอทําการบันทึกคูชีวิตของบุคคลทั้งสองนั้นไว
เปนหลักฐาน และตอมาบุคคลทั้งสองไดจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตกันภายในเกาสิบวันนับแตวันที่อาจ
ทําการจดทะเบียนตอนายทะเบียนได โดยแสดงหลักฐานตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนจดแจง
วัน เดือน ปสถานที่ ที่แสดงเจตนาขอทําการบันทึกคูชีวิต และพฤติการณพิเศษนั้นไวในทะเบียนคูชีวิต
ใหถือว าวั นแสดงเจตนาขอทํา การบัน ทึกคูชีวิตตอบุคคลดังกลาวเปน วัน จดทะเบียนคูชีวิตตอนาย
ทะเบียนแลว
ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับถาหากจะมีการบันทึกคูชีวิตในวันแสดงเจตนาขอทําการบันทึก
คูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นจะตกเปนโมฆะ
หมวด ๒
ความสัมพันธระหวางคูชีวิต
มาตรา ๑๘ คูชีวิตตองอยูกินดวยกันเฉกเชนฉันสามีภริยา
คูชีวิตตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่คูชีวิตไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุขได หรือถาการ
อยูรวมกันจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอยางมาก คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด ที่
ไมสามารถที่จะอยูกินดวยกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุขได หรือฝายที่จะตองรับอันตรายหรือถูกทําลาย
ความผาสุก อาจรองตอศาลเพื่อใหมีคําสั่งอนุญาตใหตนอยูตางหากในระหวางที่เหตุนั้นๆ ยังมีอยูก็ได
ในกรณีเชนนี้ศาลจะกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดูใหฝายหนึ่งจายใหแกอีกฝายหนึ่งตามควรแก
พฤติการณก็ได
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ศาลสั่งใหคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร
ความสามารถ คูชีวิตอีกฝายหนึ่งยอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเมื่อผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรอง
ขอ และถามีเหตุสําคัญ ศาลจะตั้งผูอื่นเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาลจะไดสั่งใหเปนคนไร
ความสามารถหรือไม ถาคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายที่วิกลจริตตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง
หรื อกระทํ า การหรื อไม กระทํ า การอยางใด อัน เปนเหตุใหฝายที่วิกลจริตอยูในภาวะอัน นาจะเกิด
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อันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดความเสียหายทางทรัพยสินถึงขนาด บุคคล
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือผูอนุบาลอาจฟองคูชีวิตอีก
ฝายหนึ่ง เพื่อเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายที่วิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพื่อคุมครองฝาย
ที่วิกลจริตนั้นได
ในกรณี ฟ องเรี ย กค า อุ ป การะเลี้ย งดูตามวรรคหนึ่ ง ถายั งมิไดมีคํ าสั่งของศาลวา คูชีวิตซึ่ ง
วิกลจริตเปนคนไรความสามารถก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมีคําสั่งวาคูชีวิตซึ่งวิกลจริตนั้นเปน
คนไรความสามารถ โดยขอใหตั้งตนเองหรือผูอื่นที่ศาลเห็นสมควรเปนผูอนุบาล หรือถาไดมีคําสั่งของ
ศาลแสดงวาคูชีวิตซึ่งวิกลจริตเปนคนไรความสามารถอยูแลว จะขอใหถอดถอนผูอนุบาลคนเดิม และ
แตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได
ในการขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพื่อคุมครองคูชีวิตฝายที่วิกลจริตโดยมิไดเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู
ดวยนั้น จะไมขอใหศาลมีคําสั่งใหคูชีวิตฝายที่วิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยน
ผูอนุบาลก็ได แตถาศาลเห็นวาวิธีการคุมครองที่ขอนั้นจําตองมีผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาล ใหศาลมี
คําสั่งใหจัดการทํานองเดียวกับที่บัญญัติไวในวรรคสองแลวจึงมีคําสั่งคุมครองตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๒๒ ในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา ๒๑ ถามีคําขอศาลอาจกําหนดวิธีการ
ชั่วคราวเกี่ยวกับการอุปการะเลี้ยงดู หรือการคุมครองคูชีวิตฝายที่วิกลจริตไดตามที่เห็นสมควร และ
หากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงมาใชบังคับ
หมวด ๓
ทรัพยสินระหวางคูชีวิต
มาตรา ๒๓ ถาคูชีวิตมิไดทําสัญญากันไวในเรื่องทรัพยสินเปนพิเศษกอนทําการบันทึกคูชีวิต
ความสัมพันธระหวางคูชีวิตในเรื่องทรัพยสินนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้
ถาขอความใดในสัญญากอนบันทึกคูชีวิตขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน ดีของ
ประชาชน หรือระบุใหใชกฎหมายประเทศอื่นบังคับเรื่องทรัพยสินนั้น ขอความนั้นๆ เปนโมฆะ
มาตรา ๒๔ สัญญากอนบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ถามิไดจดแจงขอตกลงกันเปนสัญญากอน
บันทึกคูชีวิตนั้นไวในทะเบียนคูชีวิตพรอมกับการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิต หรือมิไดทําเปนหนังสือลง
ลายมือชื่อคูชีวิตและพยานอยางนอยสองคนแนบไวทายทะเบียนคูชีวิตและไดจดไวในทะเบียนคูชีวิต
พรอมกับการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตวาไดมีสัญญานั้นแนบไว
มาตรา ๒๕ เมื่อบันทึกคูชีวิตแลวจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนบันทึกคูชีวิตนั้นไมได
นอกจากจะไดรับอนุญาตจากศาล
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เมื่อไดมีคําสั่งของศาลถึงที่สุดใหเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนบันทึกคูชีวิตแลว ใหศาล
แจงไปยังนายทะเบียนคูชีวิตเพื่อจดแจงไวในทะเบียนคูชีวิต
มาตรา ๒๖ ข อ ความในสั ญ ญาก อ นบั น ทึ ก คู ชี วิ ต ไม มี ผ ลกระทบกระเทื อ นถึ ง สิ ท ธิ ข อง
บุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมวาจะไดเปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไมก็ตาม
มาตรา ๒๗ สัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยสินใดที่คูชีวิตไดทําไวตอกันในระหวางเปนคูชีวิตกันนั้น
ฝายใดฝายหนึ่งจะบอกลางเสียในเวลาใดที่เปนคูชีวิตกันอยู หรือภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขาด
จากการเปนคูชีวิตกันก็ได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต
มาตรา ๒๘ ทรัพยสินระหวางคูชีวิต นอกจากที่ไดแยกไวเปนสินสวนตัวยอมเปนสินคูชีวิต
มาตรา ๒๙ สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน
(๑) ที่ฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนบันทึกคูชีวิต
(๒) ที่เปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ
เครื่องมือเครื่องใชที่จําเปนในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่ง
(๓) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางการเปนคูชีวิต โดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา
มาตรา ๓๐ สินสวนตัวนั้น ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอื่นก็ดี ซื้อทรัพยสินอื่นมาก็ดี หรือ
ขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว
สิ น ส ว นตั ว ที่ ถูกทํ า ลายไปทั้งหมดหรื อแตบ างสว น แตไดทรัพยสิน อื่น หรือเงิน มาทดแทน
ทรัพยสินอื่นหรือเงินที่ไดมานั้นเปนสินสวนตัว
มาตรา ๓๑ สินสวนตัวของคูชีวิตฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ
มาตรา ๓๒ สินคูชีวิตไดแกทรัพยสิน
(๑) ที่คูชีวิตไดมาระหวางการเปนคูชีวิต
(๒) ที่ฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางการเปนคูชีวิต โดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือ
เมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินคูชีวิต
(๓) ที่เปนดอกผลของสินสวนตัว
ถากรณีเปนที่สงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินคูชีวิตหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน
สินคูชีวิต
มาตรา ๓๓ ถาสินคูชีวิตใดเปนจําพวกที่ระบุไวในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย หรือที่มีเอกสารเปนสําคัญ คูชีวิตอีกฝายใดฝายหนึ่งจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของ
รวมกันในเอกสารนั้นก็ได
มาตรา ๓๔ คูชีวิตตองจัดการสินคูชีวิตรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณี
ดังตอไปนี้
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(๑) ขาย แลกเปลี่ ย น ขายฝาก ใหเ ชา ซื้อ จํ านอง ปลดจํา นอง หรื อโอนสิท ธิจํ านอง ซึ่ ง
อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยที่อาจจํานองได
(๒) กอตั้งหรือกระทําใหสุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางสวนซึ่งภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ
พื้นดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย
(๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป
(๔) ใหกูยืมเงิน
(๕) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหที่พอควรแกฐานานุรูปของครอบครัวเพื่อการกุศล เพื่อการ
สังคม หรือตามหนาที่ธรรมจรรยา
(๖) ประนีประนอมยอมความ
(๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย
(๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาลการจัดการสินคูชีวิต
นอกจากกรณีที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดสามารถจัดการไดโดยมิตองไดรับ
ความยินยอมจากคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง
มาตรา ๓๕ คูชีวิตจะจัดการสินคูชีวิตใหแตกตางไปจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๓๔ ทั้งหมด
หรือบางสวนไดก็ตอเมื่อไดทําสัญญากอนบันทึกคูชีวิตไวตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔
ในกรณีดังกลาวนี้ การจัดการสินคูชีวิตใหเปนไปตามที่ระบุไวในสัญญากอนบันทึกคูชีวิต
ในกรณีที่สัญญากอนบันทึกคูชีวิตระบุการจัดการสินคูชีวิตไวแตเพียงบางสวนของมาตรา ๓๔
การจัดการสินคูชีวิตนอกจากที่ระบุไวในสัญญากอนบันทึกคูชีวิตใหเปนไปตามมาตรา ๓๔
มาตรา ๓๖ คู ชี วิ ต ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ฟ อ ง ต อ สู หรื อ ดํ า เนิ น คดี เ กี่ ย วกั บ การสงวน
บํา รุ งรั กษาสิ น คู ชีวิ ต หรือเพื่ อประโยชนแกสิน คูชีวิต หนี้อัน เกิดแตการฟอง ตอสู หรือดําเนิน คดี
ดังกลาว ใหถือวาเปนหนี้ที่คูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกัน
มาตรา ๓๗ เมื่ อ ฝ า ยใดต อ งให ค วามยิ น ยอม หรื อ ลงชื่ อ กั บ อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ในเรื่ อ งจั ด การ
ทรัพยสิน แตไมใหความยินยอมหรือไมยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไมอยูในสภาพที่อาจให
ความยินยอมได อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหสั่งอนุญาตแทนได
มาตรา ๓๘ การใดที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกระทํา ซึ่งตองรับความยินยอมรวมกัน และถาการ
นั้นมีกฎหมายบัญญัติใหทําเปนหนังสือ หรือใหจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ความยินยอมนั้นตอง
ทําเปนหนังสือ
มาตรา ๓๙ การจัดการสินคูชีวิตซึ่งตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอีกฝาย
หนึ่งตามมาตรา ๓๔ ถาคูชีวิตฝายหนึ่งไดทํานิติกรรมไปแตเพียงฝายเดียว หรือโดยปราศจากความ
ยินยอมของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง คูชีวิตอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได เวนแตคูชีวิต
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อีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนิติกรรมนั้นแลว หรือในขณะที่ทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทํา
โดยสุจริตและเสียคาตอบแทน
การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งหามมิใหฟองเมื่อพนหนึ่งป นับแตวันที่ไดรู
เหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือเมื่อพนสิบปนับแตวันที่ไดทํานิติกรรมนั้น
มาตรา ๔๐ คูชีวิตไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินคูชีวิตที่เกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใด
ได
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินคูชีวิตแตฝายเดียว คูชีวิตอีก
ฝายหนึ่งก็ยังมีอํานาจจัดการบานเรือน และจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพได
คาใชจายในการนี้ยอมผูกพันสินคูชีวิตและสินสวนตัวของทั้งสองฝาย
ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนที่เสียหาย
ถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามหรือจํากัดอํานาจนี้เสียได
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินคูชีวิตแตเพียงฝายเดียว ถา
คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งนั้นจะกระทํา หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการจัดการสินคูชีวิตอัน
พึงเห็นไดวาจะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได
มาตรา ๔๓ ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งซึ่งมีอํานาจจัดการสินคูชีวิต
(๑) จัดการสินคูชีวิตเปนที่เสียหายถึงขนาด
(๒) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง
(๓) มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินกึ่งหนึ่งของสินคูชีวิต
(๔) ขัดขวางการจัดการสินคูชีวิตของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
(๕) มีพฤติการณปรากฎวาจะทําความหายนะใหแกสินคูชีวิต
อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินคูชีวิตแตเพียงผูเดียว หรือสั่ง
ใหแยกสินคูชีวิตได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีคําขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุมครองชั่วคราวเพื่อจัดการสินคูชีวิตได
ตามที่เห็นสมควร และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหาม หรือจํากัดอํานาจในการจัดการสินคูชีวิตของคูชีวิต
ฝายใดฝายหนึ่งตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ถาตอมาเหตุแหงการนั้น หรือพฤติการณ
ไดเปลี่ยนแปลงไป คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งที่หามหรือ
จํากัดอํานาจจัดการสินคูชีวิตนั้นได ในการนี้ศาลจะมีคําสั่งใดๆ ตามที่เห็นสมควรก็ได
มาตรา ๔๕ คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอาจรองขอตอศาลใหตนเปนผูจัดการสินคูชีวิตโดยเฉพาะ
อยางใดอยางหนึ่งหรือเขารวมจัดการในการนั้นได ถาการที่จะทําเชนนั้นจะเปนประโยชนยิ่งกวา
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มาตรา ๔๖ เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ อัน เปนคุณแกผูรองขอหรือตามมาตรา ๕๑
มาตรา ๕๓ หรือในมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือเมื่อคูชีวิตฝายใด
ฝายหนึ่งพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียนเพื่อจดแจงไวในทะเบียนคูชีวิต
มาตรา ๔๗ ในระหวางที่เปนคูชีวิตกัน ฝายใดจะยึดหรืออายัดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได
เวนแตเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินในคดีที่ฟองรองเพื่อการปฏิบัติหนาที่หรือรักษาสิทธิระหวาง
คูชีวิตตามที่บัญญัติไวโดยเฉพาะกฎหมายนี้ หรือที่กฎหมายนี้บัญญัติไวโดยเฉพาะใหคูชีวิตฟองรอง
กันเองได หรือเปนการยึด หรืออายัดทรัพยสินสําหรับคาอุปการะเลี้ยงดูและคาฤชาธรรมเนียมที่ยังมิได
ชําระตามคําพิพากษาของศาล
มาตรา ๔๘ ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตองรับผิดเปนสวนตัวเพื่อชําระหนี้ที่กอไวกอนหรือ
ระหวางการเปนคูชีวิต ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เมื่อไมพอจึงใหชําระดวยสิน
คูชีวิตที่เปนสวนของฝายนั้น
มาตรา ๔๙ ถาคูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินคูชีวิตและสินสวนตัวของทั้ง
สองฝาย
มาตรา ๕๐ หนี้ที่คูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกอใหเกิด
ขึ้นในระหวางการเปนคูชีวิตดังตอไปนี้
(๑) หนี้เกี่ยวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยง
ดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ
(๒) หนี้ที่เกี่ยวของกับสินคูชีวิต
(๓) หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งคูชีวิตทําดวยกัน
(๔) หนี้ที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกอขึ้นเพื่อประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน
มาตรา ๕๑ ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินคูชีวิตยอมแยกจากกัน
โดยอํานาจกฎหมายนับแตวันที่ศาลพิพากษาใหลมละลายนั้น
มาตรา ๕๒ เมื่อไดแยกสินคูชีวิตตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/
๑๗ วรรคสองแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหสวนที่แยกออกตกเปนสินสวนตัวของ
คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด และบรรดาทรัพยสินที่ฝายใดไดมาในภายหลังไมใหถือเปนสินคูชีวิต แตใหเปน
สินสวนตัวของฝายนั้น และสินคูชีวิตที่คูชีวิตไดมาโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือตามมาตรา
๓๒(๒) ในภายหลัง ใหตกเปนสินสวนตัวของคูชีวิตฝายละครึ่ง
ดอกผลของสินสวนตัวที่ไดมาหลังจากที่ไดแยกสินคูชีวิตแลวใหเปนสินสวนตัว
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มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มีการแยกสิน คูชีวิตโดยคําสั่งศาล การยกเลิกการแยกสินคูชีวิตให
กระทําไดเมื่อคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งรองขอตอศาล และศาลไดมีคําสั่งใหยกเลิก แตถาคูชีวิตฝายใดฝาย
หนึ่งคัดคานศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินคูชีวิตไดตอเมื่อเหตุแหงการแยกสินคูชีวิตไดสิ้นสุดลงแลว
เมื่อมีการยกเลิกการแยกสินคูชีวิตตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินคูชีวิตสิ้นสุดลงเพราะคูชีวิต
ฝายใดฝายหนึ่งพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินที่เปนสินสวนตัวอยูในวันที่ศาลมีคําสั่ง
หรือในวันที่พนจากการเปนบุคคลลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม
มาตรา ๕๔ ในกรณีที่ไมมีสินคูชีวิตแลว คูชีวิตทั้งสองฝายตองชวยกันออกคาใชสอยสําหรับ
การบานเรือนตามสวนมากและนอยแหงสินสวนตัวของตน
หมวด ๔
ความเปนโมฆะของการบันทึกคูชีวิต
มาตรา ๕๕ การบันทึกคูชีวิตจะเปนโมฆะก็แตเฉพาะที่บัญญัติไวในหมวดนี้
มาตรา ๕๖ การบันทึกคูชีวิตที่ฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕ เปน
โมฆะ
มาตรา ๕๗ คําพิพากษาของศาลเทานั้น ที่จะแสดงวา การบันทึกคูชีวิตที่ฝาฝนมาตรา ๗
มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ เปนโมฆะ
คูชีวิต บิดามารดา หรือผูสืบสันดานของคูชีวิตอาจรองขอใหศาลพิพากษาวาการบันทึกคูชีวิต
เปนโมฆะได ถาไมมีบุคคลดังกลาว ผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหอัยการเปนผูรองขอตอศาลก็ได
มาตรา ๕๘ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๑๐ บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใด
คนหนึ่งจะกลาวอางขึ้น หรือจะรองขอใหศาลพิพากษาวาการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะก็ได
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดวาการบันทึกคูชีวิตใดเปนโมฆะ ใหศาลแจงไป
ยังนายทะเบียนเพื่อบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนคูชีวิต
มาตรา ๖๐ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะ ไมกอใหเกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหวาง
คูชีวิต
ในกรณีที่การบัน ทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ทรัพยสินที่ฝายใดมีห รือไดมาไมวากอนหรือหลังการ
บันทึกคูชีวิตรวมทั้งดอกผลคงเปนของฝายนั้น สวนบรรดาทรัพยสินที่ทํามาหาไดรวมกันใหแบงคนละ
ครึ่ง เวนแตศาลจะเห็นสมควรสั่งเปนประการอื่น เมื่อไดพิเคราะหถึงภาระในครอบครัว ภาระในการ
หาเลี้ยงชีพ และฐานะของคูกรณีทั้งสองฝาย ตลอดจนพฤติการณอื่นทั้งปวงแลว
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มาตรา ๖๑ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๕
ไมทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไดกระทําการโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมา เพราะการบันทึกคูชีวิตกอนมี
คําพิพากษาถึงที่สุดใหเปนโมฆะ
การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๐ ไมทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผูบันทึก
คูชีวิตโดยสุจริตเสื่อมสิทธิที่ไดมา เพราะการบันทึกคูชีวิตกอนที่ชายหรือหญิงนั้นรูถึงเหตุที่ทําใหการ
บันทึกคูชีวิตเป นโมฆะ แตการสมรสที่เปนโมฆะดังกลาว ไมทําใหคูชีวิ ตเกิดสิทธิรับ มรดกในฐานะ
ทายาทโดยธรรมของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง
การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๕ หรือฝาฝน
มาตรา ๑๐ ถาคูชีวิตฝายใดไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยสุจริตฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาทดแทนได และถา
การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะนั้นทําใหฝายที่ไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยสุจริตตองยากจนลงเพราะไมมี
รายไดพอจากทรัพยสิน หรือจากการงานที่เคยทําอยูกอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด หรือกอนที่จะไดรูวา
การบันทึกคูชีวิตของตนเปนโมฆะแลวแตกรณี ฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพไดดวย สิทธิเรียกคาเลี้ยง
ชีพในกรณีนี้ ใหนํามาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สิทธิเรียกรองคาทดแทน หรือคาเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสองปนับแตวันที่มี
คําพิพากษาถึงที่สุด สําหรับกรณีการบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ
มาตรา ๑๕ หรือนับแตวันที่รูถึงเหตุที่ทําใหการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ สําหรับกรณีการบันทึกคูชีวิตที่
เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๐
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่การบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ขอตกลงระหวางคูชีวิตวาฝายใดจะเปนผูใช
อํานาจปกครองบุตรคนใด หรือฝายใดหรือทั้งสองฝายจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปน
จํานวนเทาใดใหทําเปนหนังสือ หากตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูชี้ขาด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็น
วามีเหตุที่ถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตและสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ทั้งนี้ ให
ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ และใหนําความในมาตรา ๘๔ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๓ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการ
โดยสุจริต ซึ่งไดมากอนมีการบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนคูชีวิตตามมาตรา ๕๙
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หมวด ๕
การสิ้นสุดแหงการบันทึกคูชีวิต
มาตรา ๖๔ การบันทึกคูชีวิตยอมสิ้นสุดลงดวยความตาย การยุติความเปนคูชีวิต หรือศาล
พิพากษาใหเพิกถอน
มาตรา ๖๕ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆียะสิ้นสุดลงเมื่อศาลพิพากษาใหเพิกถอน
มาตรา ๖๖ เหตุที่จะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการบันทึกคูชีวิต เพราะเหตุวาเปนโมฆียะมี
เฉพาะในกรณีที่คูสมรสทําการฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒
มาตรา ๖๗ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆียะเพราะฝาฝนมาตรา ๖ ผูมีสวนไดเสียขอใหเพิกถอน
การบันทึกคูชีวิตได แตบิดามารดาหรือผูปกครองที่ใหความยินยอมแลวจะขอใหเพิกถอนการบันทึก
คูชีวิตไมได
ถาศาลมิไดสั่งใหเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตจนบุคคลใดนั้นมีอายุครบตามมาตรา ๖ ใหถือวา
การบันทึกคูชีวิตสมบูรณมาตั้งแตเวลาบันทึกคูชีวิต
มาตรา ๖๘ การบันทึกคูชีวิตที่ไดกระทําไปโดยคูชีวิตฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูชีวิต การบันทึก
คูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ
สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะสําคัญผิดตัวคูชีวิตเปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานพนไป
แลวเกาสิบวันนับแตวันที่ไดบันทึกคูชีวิต
มาตรา ๖๙ ถาคูชีวิตไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีกลฉอฉล
นั้นจะไมทําการบันทึกคูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ
ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีที่กลฉอฉลนั้นเกิดขึ้นโดยบุคคลที่สาม โดยคูชีวิตอีกฝาย
หนึ่งมิไดรูเห็นดวย
สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะถูกกลฉอฉลเปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานพนไปแลว
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรไดรูถึงกลฉอฉล หรือเมื่อเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป นับแตวันที่ได
บันทึกคูชีวิต
มาตรา ๗๐ ถาคูชีวิตไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซึ่งถามิไดมีการขมขูนั้นจะ
ไมทําการบันทึกคูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ
สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะถูกขมขูเปนอันระงับ เมื่อเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป
นับแตวันที่พนจากการขมขู
มาตรา ๗๑ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆียะเพราะคูชีวิตสําคัญผิดตัว หรือถูกกลฉอฉลหรือถูก
ขมขู เฉพาะแตคูชีวิตที่สําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขูเทานั้นขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตได

474
ในกรณีที่ผูมีสิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเปนบุคคลที่ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ
ใหบุคคลซึ่งอาจรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ตามมาตรา ๒๘ แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตไดดวย แตถาผูมีสิทธิขอเพิกถอนการ
บันทึกคูชีวิตเปนคนวิกลจริตที่ศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ บุคคลดังกลาวจะรองขอเพิก
ถอนการบันทึกคูชีวิตก็ได แตตองขอใหศาลสั่งใหคนวิกลจริตเปนคนไรความสามารถพรอมกันดวย ใน
กรณีที่ศาลมีคําสั่งใหยกคําขอใหศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ ก็ใหศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการ
บันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาวนั้นเสียดวย
คําสั่งศาลใหยกคําขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของบุคคลตามวรรคสอง ไมกระทบกระเทือน
สิทธิการขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของคูชีวิต แตคูชีวิตจะตองใชสิทธินั้นภายในกําหนดระยะเวลาที่
คูชีวิตมีอยู ถาระยะเวลาดังกลาวเหลืออยูไมถึงหกเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกคําขอเพิกถอนการ
บันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาวหรือไมมีเหลืออยูเลย ก็ใหขยายระยะเวลานั้นออกไปไดใหครบหกเดือน
หรืออีกหกเดือนนับแตวันที่ศาลมีคําสั่งใหยกคําขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาว แลวแต
กรณี
มาตรา ๗๒ การบันทึกคูชีวิตที่มิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา ๑๑ การ
บันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ
มาตรา ๗๓ การบันทึกคูชีวิตที่เปนโมฆียะเพราะมิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวใน
มาตรา ๑๑ เฉพาะบุคคลที่อาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๑ เทานั้น ขอใหเพิกถอนการบันทึก
คูชีวิตได
สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตตามมาตรานี้เปนอันระงับ เมื่อคูชีวิตนั้นมีอายุครบยี่สิบป
บริบูรณ
การฟองขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตตามมาตรานี้ใหมีอายุความหนึ่งปนับแตวันทราบการ
บันทึกคูชีวิต
มาตรา ๗๔ การบันทึกคูชีวิตที่ไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนนั้น ใหถือวาสิ้นสุดลงในวันที่คํา
พิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะได
จดทะเบียนการเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตนั้นแลว
มาตรา ๗๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยผลของการยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษามาใชบังคับ
แกผลของการเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตโดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ ถาปรากฎวาคูชีวิตที่ถูกฟองเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตไดรูเห็นเปนใจในเหตุแหง
โมฆีย ะกรรม คูชีวิตนั้นจะตองรับผิ ดใชคาทดแทนความเสียหายซึ่งคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไดรับตอกาย
ชื่อเสียง หรือทรัพยสิน เนื่องจากการบันทึกคูชีวิตนั้น และใหนํามาตรา ๘๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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ถา หากการเพิ กถอนการบัน ทึกคูชีวิตตามวรรคหนึ่งทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง และไม มี
รายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางการเปนคูชีวิต คูชีวิตที่ถูกฟองนั้น
จะตองรับผิดในคาเลี้ยงชีพดังที่บัญญัติไวในมาตรา ๘๙ ดวย
มาตรา ๗๗ การยุติความเปนคูชีวิตนั้นจะทําไดแตโดยความยินยอมของทั้งสองฝายหรือโดย
คําพิพากษาของศาล
การยุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอมตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยาง
นอยสองคน
มาตรา ๗๘ เมื่อไดจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตตามประมวลกฎหมายนี้ การยุติความเปนคูชีวิต
โดยความยินยอมจะสมบูรณตอเมื่อคูชีวิตไดจดทะเบียนยุติความเปนคูชีวิตนั้นแลว
มาตรา ๗๙ เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตมีดังตอไปนี้
(๑) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอุป การะเลี้ยงดูห รือยกยองผูอื่นฉันคูรัก เปนชูห รือมีชู หรือรว ม
ประเวณีกับผูอื่นเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๒) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดประพฤติชั่ว ไมวาความประพฤติชั่วนั้นจะเปนความผิดอาญาหรือไม
ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง
(ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง
(ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเปนคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดของฝายที่ประพฤติ
ชั่วอยูตอไป หรือ
(ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยู
รวมกันฉันคูชีวิตมาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๓) คู ชี วิ ตฝ า ยหนึ่งฝ า ยใดทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหมิ่น ประมาทหรือ
เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ทั้งนี้ ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติ
ความเปนคูชีวิตได
(๔) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดจงใจละทิ้งรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติ
ความเปนคูชีวิตได
(๔/๑) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และไดถูกจําคุกเกินหนึ่งป
ในความผิดที่อีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิด หรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ
กระทําความผิดนั้นดวย และการเปนคูชีวิตกันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ
เดือนรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๔/๒) คูชีวิตทั้งสองฝายสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันฉันคูชีวิตไดโดย
ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกินสามป ฝายใดฝายหนึ่งฟอง
ยุติความเปนคูชีวิตได
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(๕) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปน
เวลาเกินสามปโดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๖) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือทํา
การเปนปฏิปกษตอการที่เปนคูชีวิตกันอยางรายแรง ทั้งนี้ ถาการกระทํานั้นถึงขนาดที่อีกฝายหนึ่ง
เดือดรอนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันคูชีวิตมาคํานึงประกอบ อีกฝาย
หนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๗) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ
หายได กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยูรวมกันฉันคูชีวิตตอไปไมได อีกฝายหนึ่งฟองยุติความ
เปนคูชีวิตได
(๘) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดผิดทัณฑบนที่ทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝาย
หนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๙) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี
ลักษณะเรื้อรังไมมีทางที่จะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได
(๑๐) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดมีสภาพแหงกาย ทําใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งนั้นไมอาจรวมประเวณีได
ตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได
มาตรา ๘๐ เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๒) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด
ถา แล ว แต กรณี ได ยิ นยอมหรื อรู เห็น เปน ใจในการกระทําที่เปน เหตุยุติความเปน คูชีวิตนั้น ฝายที่
ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจนั้นจะยกเปนเหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตไมได
เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๑๐) ถาเกิดเพราะการกระทําของอีกฝายหนึ่งอีก
ฝายหนึ่งนั้นจะยกเปนเหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตไมได
ในกรณีฟองยุติความเปนคูชีวิตโดยอาศัยเหตุแหงการผิดทัณฑบนตามมาตรา ๗๙ (๘) นั้น ถา
ศาลเห็นวาความประพฤติของคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอันเปนเหตุใหทําทัณฑบนเปนเหตุเล็กนอยหรือไม
สําคัญเกี่ยวแกการอยูรวมกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุข ศาลจะไมพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตก็ได
มาตรา ๘๑ สิทธิฟองยุติความเปนคูชีวิตยอมหมดไปใน เมื่อฝายที่มีสิทธิฟองยุติความเปน
คูชีวิตไดกระทําการอันแสดงใหเห็นวาไดใหอภัยในการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ซึ่งเปนเหตุใหเกิดสิทธิ
ฟองยุติความเปนคูชีวิตนั้นแลว
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตและมีเหตุยุติความเปนคูชีวิต
เกิดขึ้นไมวาเหตุนั้นจะไดเกิดขึ้นกอนหรือภายหลังการเปนคนวิกลจริต ใหบุคคลซึ่งอาจรองขอตอศาล
ใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถตามมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มีอํานาจฟองคูชีวิตอีกฝายหนึ่งขอใหศาลพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตและแบงทรัพยสินได ในกรณี
เช น ว า นี้ ถ า ยั งมิ ได มีคํา สั่ งของศาลแสดงวาคูชีวิ ตซึ่งวิกลจริตเปน คนไรความสามารถ ก็ใหบุคคล
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ดั ง กล า วขอร อ งขอต อ ศาลในคดี เ ดี ย วกั น นั้ น ให ศ าลมี คํ า สั่ ง ว า คู ชี วิ ต ซึ่ ง วิ ก ลจริ ต นั้ น เป น คนไร
ความสามารถ
เมื่อบุคคลดังกลาวเห็นสมควร จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๓
ดวยก็ได
ในกรณีที่คูชีวิตซึ่งถูกอางวาเปนคนวิกลจริตยังไมไดถูกสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากศาล
เห็นวาคูชีวิตนั้นยังไมเปนคนที่ควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ใหยกฟองคดีนั้นเสีย ถาเห็นวาเปน
บุคคลที่ควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถ แตยังไมสมควรจะใหมีการยุติความเปนคูชีวิต ก็ใหศาลสั่งให
คูชีวิตนั้นเปนคนไรความสามารถโดยจะไมสั่งเรื่องผูอนุบาลหรือจะตั้งผูอื่นเปนผูอนุบาลตามมาตรา ๒๐
ก็ได คงพิพากษายกแตเฉพาะขอยุติความเปนคูชีวิต ในกรณีเชนนี้ศาลจะสั่งกําหนดคาเลี้ยงชีพดวยก็ได
ในกรณีที่ศาลเห็นวาคูชีวิตนั้นวิกลจริตอันควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถและทั้งมีเหตุควรใหยุติ
ความเปนคูชีวิตดวย ก็ใหศาลสั่งในคําพิพากษาใหคูชีวิตนั้นเปนคนไรความสามารถตั้งผูอนุบาลและให
ยุติความเปนคูชีวิต
ในกรณีนี้ ถาศาลเห็นวาเหตุยุติความเปนคูชีวิตที่ยกขึ้นอางในการฟองรองนั้นไมเหมาะสมแก
สภาพของคูชีวิตซึ่งเปนคนไรความสามารถที่จะยุติความเปนคูชีวิตจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ดี ตาม
พฤติการณไมสมควรที่จะใหมีการยุติความเปนคูชีวิตขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไมใหยุติความเปน
คูชีวิตก็ได
มาตรา ๘๓ ในกรณียุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอม ใหคูชีวิตทําความตกลงเปนหนังสือ
วาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ถามิไดตกลงกันหรือตกลงกันไมได ใหศาลเปนผูชี้ขาด
ในกรณียุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลซึ่งพิจารณาคดีฟองยุติความเปน
คูชีวิตนั้นชี้ขาดดวยวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็นวา
มีเหตุที่จะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิต และสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ทั้งนี้ ให
ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ
มาตรา ๘๔ ถาปรากฏวาผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามมาตรา ๘๓ ประพฤติตนไม
สมควร หรือภายหลังพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองโดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรเปนสําคัญ
มาตรา ๘๕ ถาคูชีวิตหยาโดยความยินยอม ใหทําความตกลงกันไวในสัญญายุติความเปน
คูชีวิตวาคูชีวิตทั้งสองฝาย หรือคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเงิน
เทาใด
ถายุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล หรือในกรณีที่สัญญายุติความเปนคูชีวิตมิได
กําหนดเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว ใหศาลเปนผูกําหนด
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มาตรา ๘๖ เมื่อศาลพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตกันเพราะเหตุตามมาตรา ๗๙(๑) คูชีวิต
ฝายหนึ่งฝายใดมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งและจากผูซึ่งไดรับการอุปการะเลี้ยงดู
หรือยกยอง หรือผูซึ่งเปนเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตนั้น
คูชีวิตอีกฝายหนึ่งจะเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งลวงเกินคูชีวิตอีกฝายหนึ่งของตน หรือแสดงตน
โดยเปดเผยวามีความสัมพันธกับคูชีวิตอีกฝายของตนในทํานองเปนชูก็ได
ถาคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งกระทําการตามมาตรา ๗๙
(๑) หรือใหผูอื่นกระทําการตามวรรคสอง คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งนั้นจะเรียกคาทดแทนไมได
มาตรา ๘๗ ถาเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดขึ้น
เพราะฝายผูตองรับผิดชอบกอใหเกิดขึ้นโดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึงตองฟองยุติความ
เปนคูชีวิต อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายที่ตองรับผิด
มาตรา ๘๘ ค า ทดแทนตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ นั้น ใหศ าลวินิ จ ฉัย ตามควรแก
พฤติ การณ โดยศาลจะสั่ งให ชํ า ระครั้งเดียวหรือแบงชําระเปน งวดๆ มีกําหนดเวลาตามที่ศาลจะ
เห็นสมควรก็ได
ในกรณีที่ผูจะตองชําระคาทดแทนเปนคูชีวิตของอีกฝายหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพยสิน
ที่คูชีวิตนั้นไดรับไปจากการแบงสินคูชีวิตเพราะการยุติความเปนคูชีวิตนั้นดวย
มาตรา ๘๙ ในคดียุติความเปนคูชีวิต ถาเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตเปนความผิดของ
คูชี วิ ตฝ า ยใดฝา ยหนึ่ งแต ฝ ายเดีย ว และการยุติความเปนคูชีวิตนั้นจะทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง
เพราะไมมีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามที่เคยทําอยูระหวางการเปนคูชีวิต อีกฝายหนึ่ง
นั้นจะขอใหฝายที่ตองรับผิดจายคาเลี้ยงชีพใหได คาเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดย
คํานึงถึงความสามารถของผูใหและฐานะของผูรับและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา
๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม
สิทธิเรียกรองคาเลี้ยงชีพเปนอันสิ้นสุด ถามิไดฟองหรือฟองแยงในคดียุติความเปนคูชีวิตนั้น
มาตรา ๙๐ ถายุติความเปนคูชีวิตเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๗๙ (๗) หรือเพราะเหตุ
เปนโรคติดตออยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๙) คูชีวิตอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายที่
วิกลจริตหรือฝายที่เปนโรคติดตอนั้นโดยคํานวณคาเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา ๘๙
มาตรา ๙๑ ถาฝายที่รับคาเลี้ยงชีพไดทําการบันทึกคูชีวิตใหม สิทธิรับคาเลี้ยงชีพยอมหมดไป
มาตรา ๙๒ สิทธิฟองรองโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๗๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือมาตรา ๘๖
ยอมระงับไป เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันผูกลาวอางรู หรือควรรูความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกลาว
อาง
เหตุอันจะยกขึ้นฟองยุติความเปนคูชีวิตไมไดแลวนั้น อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟองยุติความเปน
คูชีวิตซึ่งอาศัยเหตุอยางอื่น
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มาตรา ๙๓ ขณะคดีฟองยุติความเปนคูชีวิตอยูในระหวางพิจารณา ถาฝายใดรองขอศาลอาจ
สั่งชั่วคราวใหจัดการตามที่เห็นสมควร เชน ในเรื่องสินคูชีวิต ที่พักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูคูชีวิตและ
การพิทักษอุปการะเลี้ยงดูบุตร
มาตรา ๙๔ การบันทึกคูชีวิตที่จดทะเบียนตามกฎหมายนั้น การยุติความเปนคูชีวิตโดยความ
ยินยอมของคูชีวิตทั้งสองฝาย มีผลนับแตเวลาจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิตเปนตนไป
การยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษามีผลแตเวลาที่คําพิพากษาถึงที่สุด แตจะอางเปนเหตุ
เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะไดจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิต
นั้นแลว
มาตรา ๙๕ เมื่อยุติความเปนคูชีวิตกันแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของคูชีวิต
แตในระหวางคูชีวิต
(ก) ถาเปนการยุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอมของทั้งสองฝาย ใหจัดการแบงทรัพยสิน
ของคูชีวิตตามที่มีอยูในเวลาจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิต
(ข) ถาเปนการยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนที่บังคับทรัพยสิน
ระหวางคูชีวิตนั้น มีผลยอนหลังไปถึงวันฟองยุติความเปนคูชีวิต
มาตรา ๙๖ เมื่อยุติความเปนคูชีวิตกันใหแบงสินคูชีวิตใหบุคคลทั้งสองไดสวนเทากัน
มาตรา ๙๗ สิ น คู ชี วิ ตที่ คู ชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจําหน ายไปเพื่ อประโยชนตนฝา ยเดีย วก็ ดี
จําหนายไปโดยเจตนาทําใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเสียหายก็ดี จําหนายไปโดยมิไดรับความยินยอมของ
คูชีวิตอีกฝายหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายบังคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความยินยอมของอีกฝาย
หนึ่งดวยก็ดี จงใจทําลายใหสูญหายไปก็ดี ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูเพื่อจัดแบงสินคูชีวิต
ตามมาตรา ๙๖ และถาคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินคูชีวิตไมครบตามจํานวนที่ควรจะได ให
คูชีวิตฝายที่ไดจําหนายหรือจงใจทําลายสินคูชีวิตนั้นชดใชจากสินคูชีวิตสวนของตนหรือสินสวนตัว
มาตรา ๙๘ เมื่อการบันทึกคูชีวิตสิ้นสุดลง ใหแบงความรับผิดในหนี้ที่จะตองรับผิดดวยกัน
ตามสวนเทากัน
หมวด ๖
คาอุปการะเลี้ยงดู
มาตรา ๙๙ คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางคูชีวิต นั้นยอมเรียกจากกันไดในเมื่อฝายที่ควรไดรับ
อุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอแตอัตภาพ คา
อุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาที่ตองให
ฐานะของผูรับพฤติการณแหงกรณี
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มาตรา ๑๐๐ เมื่ อผู มีส ว นไดสว นเสีย แสดงวาพฤติการณ รายไดหรือฐานะของคูกรณีได
เปลี่ยนแปลงไป ศาลจะสั่งแกไขในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูโดยใหเพิกถอน ลด เพิ่ม หรือกลับใหคา
อุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได
ในกรณีที่ศาลไมพิพากษาใหคาอุปการะเลี้ยงดู เพราะเหตุแตเพียงอีกฝายหนึ่งไมอยูในฐานะ
ที่จะให คา อุป การะเลี้ ยงดูไดในขณะนั้น หากพฤติการณ รายได หรือฐานะของอีกฝายหนึ่งนั้นได
เปลี่ยนแปลงไปและพฤติการณรายไดหรือฐานะของผูเรียกรองอยูในสภาพที่ควรไดรับคาอุปการะเลี้ยง
ดู ผูเรียกรองอาจรองขอใหศาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งในคดีนั้นใหมได
มาตรา ๑๐๑ คาอุปการะเลี้ยงดูนั้นใหชําระเปนเงินโดยวิธีชําระเปนครั้งคราวตามกําหนด
เวนแตคูกรณีจะตกลงกันใหชําระเปนอยางอื่นหรือโดยวิธีอื่น ถาไมมีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ
เมื่อฝายใดฝายหนึ่งรองขอและศาลเห็นสมควร จะกําหนดใหคาอุปการะเลี้ยงดูเปนอยางอื่นหรือโดย
วิธีอื่น โดยจะใหชําระเปนเงินดวยหรือไมก็ได
ในกรณีขอคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร เมื่อมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชน
แกบุตร จะกําหนดใหบุตรไดรับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใดๆ นอกจากที่คูกรณีตกลงกัน หรือ
นอกจากที่ฝายใดฝายหนึ่งรองขอก็ได เชนใหไปอยูในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ โดยใหผูที่มีหนาที่
ตองชําระคาอุปการะเลี้ยงดูออกคาใชจายในการนี้
มาตรา ๑๐๒ สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิไดและไมอยูในขายแหง
การบังคับคดี

ผูสนองพระบรมราชโองการ
………………………………………
นายกรัฐมนตรี
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