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          รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยโดยนําเอาพฤติกรรมทาง

เพศมาเปนหลักการสําคัญ ซ่ึงรัฐคํานึงถึงแตเพียงเรื่องเพศสัมพันธท่ีสืบพันธุได และใชแนวคิดดังกลาว

เปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากร รัฐ

ไมไดยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึง

พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรัก ท่ีสามารถเกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกัน หรือมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระเดียวกัน  การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยจึงจําเปนตองเกิดข้ึนกับทุกรูปแบบ

ของความรัก เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิทธิโดยธรรมชาติ เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐจะตองใหการรับรอง 

ไมใชรัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดและเฉพาะรูปแบบความรักในรูปแบบนี้เพียงรูปแบบเดียว

เทานั้น หากแตความเปนจริงนั้นรัฐตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน รัฐไมไดนําแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรส

มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาการออกกฎหมาย รัฐไมเขาใจวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาตินั้นเปนรูปแบบการสมรสท่ีแทจริงในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของธรรมชาติ เปนเรื่อง

ระหวางธรรมชาติกับมนุษยและมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพศจึงเปน

สาระสําคัญของการสมรสเฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น  ซ่ึงมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ ท่ีเปนเรื่องท่ีรัฐสามารถกําหนดเง่ือนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกมนุษย

ข้ึนมาเองในรูปแบบของกฎหมาย โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

ประชาชนในรัฐ อันเปนการไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนในฐานะคนท่ีรักกันและประสงคจะใชชีวิตรวมกัน 

และเปนวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิประโยชนใหแกประชากรตามความประสงคของรัฐอยาง

แทจริง เพศจึงไมใชสาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ถาหากรัฐมีแนวคิดในลักษณะเชนนี้แลว รัฐ

ก็จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดยคํานึงพฤติกรรมการ

แสดงออกซ่ึงความรัก ท่ีไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา ทําใหเกิด
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เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนท่ีจะไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน  

          แตหากศึกษาแลวจะพบวาลักษณะโดยท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัว ท่ีมีสภาพท่ีเปนกฎหมายท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือความเปนสามีและภริยา และโยงไปสูความ

เปนบิดามารดาและบุตรในภายภาคหนาอันเปนการเชื่อมโยงตามโครงสรางทางกายภาพของตัวบท

กฎหมาย หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพ่ือใหสิทธิดังกลาวเกิดข้ึนกับกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะ

อันเปนเจตนารมณท่ีแทจริงของผูท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ดังนั้น หากประเทศไทยตองการท่ีจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักใน

ทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออกกฎหมายแยก

ตางหากอีกฉบับเปนเอกเทศ โดยกฎหมายท่ีจะบัญญัติข้ึนใหมนั้นจะตองมีลักษณะท่ีพระราชบัญญัติ

บันทึกคูชีวิต เพ่ือมิใหเปนการกระทบกระเทือนตอระบบกฎหมายครอบครัวของไทยท่ีมีอยูแตกอน

แลว และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานท่ีมีมา

แตเดิม  

           การท่ีรัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการออกกฎหมายพิเศษอีกฉบับ แยกตางหากจากประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวท่ีเปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศสภาพเปนชายและ

หญิง การใชกฎหมายคนละฉบับเชนนี้อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ

คําวาคูสมรสในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซ่ึงในประเด็นนี้จะตองมีการ

บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและใสนิยามความหมายของคําวาคูสมรสท่ี

อยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น

คลอบคลุมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิ

และหนาท่ีของความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาท่ีมีความเก่ียวพันกันนั้นตองสามารถนํามา

ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดข้ึนไดท้ังในทาง

ทฤษฎีและในทางปฏิบัติท่ีตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมาย

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 Same-

Sex 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 กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน สําเร็จลุลวงไดเนื่องมาจากไดรับความชวยเหลือจาก ศาสตราจารย ดร.ไพโรจน กัมพูสิริ 

อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายครอบครัว ท่ี

ทานไดสละเวลาอันมีคาทําการตรวจ เสนอแนะแนวทาง และใหคําปรึกษา รวมถึงแสดงความคิดเห็นท่ี

เปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธ และขอขอบคุณ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาตาลักษณ ออ

รุงโรจน อาจารยประจําคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีทานไดใหความชวยเหลือในเรื่อง

กฎหมายสมรสของตางประเทศ 

 ผูเขียนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ปยะนุช โปตะวณิช ผูซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา และ

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธของผูเขียน ท่ีทานไดสละเวลาใหคําปรึกษาขอชี้แนะ ขอแนะนํา และ

ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตอการวิทยานิพนธทุกข้ันตอน ตลอดจนใหกําลังใจและสรางแรงกระตุนแก

ผูเขียนในการทําวิทยานิพนธเลมนี้ตลอดมา และขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ดร.สุนทร มณีสวัสดิ์ 

และผูชวยศาสตราจารย ดร.วริยา ล้ําเลิศ ท่ีทานไดสละเวลาอันมีคาทําการตรวจ พิจารณาวิทยานิพนธ 

และใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพ่ิมเติมในประเด็นขอกฎหมาย และประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนให

คําแนะนําท่ีดีในการปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้ใหถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน 

 ขอขอบพระคุณ คณาจารยประจํา และคณาจารยพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ของ

คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ท่ีทานไดถายทอดและสรางความรูใหแกผูเขียน  

และขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะนิติศาสตรทุกทาน ท่ีไดชวยเหลือเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของในการศึกษาใน

ครั้งนี้เปนอยางดี  ทายสุดผูเขียนขอขอบคุณ และขอมอบความสําเร็จท้ังหมดจากการทําวิทยานิพนธ

ฉบับนี้แด คุณพอ คุณแม และครอบครัวของผูเขียน ท่ีเปนเปนผูท่ีชวยสงเสริมสนับสนุน และให

กําลังใจ ตลอดจนเปนแรงใจท่ีสําคัญยิ่งของผูเขียนตลอดมา จนทําใหการศึกษาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ

ไดตามท่ีตั้งใจ 
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ขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว และขออภัยไว ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

            ถาเริ่มตนดวยการตั้งคําถามวา อะไรคือความหมายของคําวา ชีวิตคู  และแนนอนคําตอบท่ี

ไดมาคือ  การท่ีชายและหญิงตกลงกันท่ีจะใชเวลาท่ีเหลืออยูของชีวิตรวมกัน เรียนรูซ่ึงกันและกัน อัน

เปนการรวมสองกายโดยใชหัวใจเดียว เพ่ือตอเติมความรักและความผูกพันระหวางบุคคลท้ังสอง 

นํามาซ่ึงความรักท่ีถักทอเปนสายใยแหงความผูกพันท่ีเริ่มตนจากคนสองคน และเปนหนทางในการ

นําไปสูการสรางสถาบันครอบครัว อันมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญตามวิถีแหงธรรมชาติในการใหกําเนิดบุตร

เพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษยสืบตอไป สิ่งท่ีกลาวมาท้ังหมดคือ ความรักของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย

กับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง เปนรูปแบบของความรักท่ีไดรับการยอมรับจากสังคมของคนสวนใหญ

วาถูกตองและเปนไปตามทํานองคลองธรรม ความรักท่ีเปนไปตามความหมายของธรรมชาติ และอีก

หลายๆ ความหมายท่ีลวนแลวแตสนับสนุนความเขาใจของมนุษยในสังคมนั้นๆ ใหรับรูและเขาใจใน

ความรักตามสิ่งท่ีตนมองเห็นและสัมผัสได ความเปนจริงแลวความรักท่ีกอใหเกิดการใชชีวิตคูของ

มนุษย มีนิยามความหมายและรูปแบบท่ีมากกวาท่ีเราเขาใจ  เพราะโลกมนุษยท่ีพวกเราอาศัยอยูทุก

วันนี้ แมจะมีมนุษยท่ีมีเพศสรีระเพียงสองเพศเทานั้น คือเพศชายและเพศหญิงตามแบบอยางเพศ

สรีระท่ีธรรมชาติสรางข้ึนและตามความเขาใจของมนุษย แตความเชื่อของมนุษยท่ีวา ธรรมชาติสราง

เพศหญิงมาเคียงคูกับเพศชายเทานั้น หรือผูชายกับผูหญิง คือ สิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึนมาเพ่ือเปนคูกัน

จากความรักเพียงรูปแบบเดียวเทานั้นอาจไมเปนความจริงก็ได เนื่องจากเปนเพียงหนาท่ีท่ีธรรมชาติ

มอบใหคูรักในรูปแบบนี้ในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยไดเพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยท่ีธรรมชาติ

อาจจะสรางความรักในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตางมาดวย เชนคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน หรือบุคคลท่ีรักไดท้ัง

สองเพศ ดังเชน หากขอเท็จจริงปรากฎวาผูชายและผูหญิง  ถาบุคคลท้ังสองเลือกท่ีจะออกแบบความ

รักกันเอง โดยมิไดยึดติดกับรูปแบบของธรรมชาติและความเขาใจของคนในสังคมเปนตัวกําหนด  ไม

วาจะเปนความรักในรูปแบบท่ีผูชายรักผูชาย ผูหญิงท่ีรักผูหญิง ความรักในรูปแบบนี้ จะเปนความรักท่ี

ถูกตองหรือไม ไมมีใครสามารถใหคําตอบได เพราะแทจริงแลวความรักไมมีคําวาถูกหรือผิด เพราะใน

โลกของความเปนจริง การท่ีมนุษยไดถือกําเนิดมาบนโลกนี้พวกเราจะเกิดมาพรอมกับความรักท่ีมีอยู

ในตวัของพวกเราทุกคน ข้ึนอยูกับวาความรักของแตละคนจะมีรูปแบบใด   
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          ดังนั้น สังคมจึงประกอบไปดวย ชายและหญิงท่ีมีความหลากหลายในการแสดงออกซ่ึงความ

รัก และมีความนิยมชมชอบในพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางกันออกไป สรีระเพศชายและสรีระหญิงถือ

เปนเพียงสิ่งท่ีกําหนดข้ึนมาบนโลกใบนี้เพ่ือใหมนุษยมีความสมบูรณแบบเทานั้น   มนุษยทุกคนไมวา

เปนเพศชายหรือเพศหญิงมีสิทธิท่ีจะเลือกรักผูชายหรือผูหญิงตามความพึงพอใจในความรักของตนได

เสมอ จึงเกิดเปนแนวคิด “เพศวิถีท่ีหลากหลายภายใตเพศสรีระท่ีถูกกําหนด” ดวยเหตุนี้  การท่ีสังคม

ประกอบไปดวยบุคคลท่ีมีพฤติกรรมในการแสดงออกดานความรักท่ีแตกตางกันออกไป การบัญญัติ

กฎหมายจึงตองมีการตระหนักใหเห็นความเทาเทียมกัน เพ่ือรับรองสิทธิอันชอบธรรมตางๆ  ใหแก

บุคคลในทุกรูปแบบของความรัก อันเปนการกอใหเกิดความเสมอภาคในทางกฎหมายข้ึนในสังคม 

ปจจุบันในหลายประเทศไดมีการรับรองสถานะทางกฎหมายใหแกชายและหญิงท่ีไดเลือกรูปแบบ

ความรักตามท่ีพวกเขาตองการ ไมวาจะเปนรูปแบบความรักแบบ ชายรักหญิง ชายรักชาย หรือ หญิง

รักหญิง  โดยมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันของคูรักเหลานี้ เพ่ือสรางความเสมอภาค และเทาเทียมกัน  และเพ่ือตอบสนองความ

ตองการในการดําเนินชีวิตใหแกบุคคลในทุกรูปแบบของความรัก   ซ่ึงโดยหลักแลวการรับรองสถานะ

ในทางกฎหมายใหแกบุคคลตามหลักกฎหมายท่ัวไปรัฐจะเนนจากรูปแบบความรักของชายกับหญิง 

โดยจะรับรองสิทธิตามกฎหมายใหตามเพศวิถีท่ีไดรับการยอมรับในสังคมเทานั้น นั้นก็คือ รูปแบบ

ความรักระหวางผูชายกับผูหญิง จึงสงผลใหคูรักท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางจากท่ีสังคมยอมรับ ถูกสังคม

ปฏิเสธ และถูกมองวาพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความรักของเขาเหลานั้นขัดกับเพศสภาพโดยกําเนิด 

เปนสิ่งท่ีผิดปกติและไมควรไดรับการยอมรับจากสังคม  อันจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคแกบุคคล

เหลานั้นในการดําเนินชีวิตอยางไมราบรื่นในสังคม  

          ในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดอยางกวางขวางตอ

รูปแบบของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในหลายๆ ประเทศ โดยมีการยอมรับ

การใชชีวิตคูของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในลักษณะเชนเดียวกับคูรักตางเพศ ดวยการบัญญัติเปนกฎหมาย

ลายลักษณอักษรอยางชัดเจน อยางไรก็ตามรูปแบบในการรับรองทางกฎหมายไมไดมีเพียงรูปแบบ

เดียวหรือมีลักษณะท่ีเหมือนกันท้ังหมด แตจะพบวามีรูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีเพศเดียวกันในทางกฎหมายมีความแตกตางกันในแตละประเทศ โดยมีท้ังหมด 

3 รูปแบบท่ีสําคัญ กลาวคือ รูปแบบท่ี 1 การรับรองในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสในลักษณะ

เชนเดียวกันกับท่ีรับรองการสมรสระหวางคูรักตางเพศ เชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรส และมี

ทะเบียนสมรสเหมือนกับคูรักตางเพศ  รูปแบบท่ี 2 การรับรองการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกันใน

ลักษณะของการออกกฎหมายแยกตางหากจากหลักในการสมรส กลาวคือ รัฐใหสิทธิในการจด

ทะเบียนในลักษณะของหุนสวนชีวิตโดยไดรับสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายแตอาจจะยังไมเทาคูรักตาง

เพศท่ีจดทะเบียนสมรส หรือบางประเทศอาจเทาเทียมกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส รูปแบบ
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ท่ี 3 การรับรองการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกันในลักษณะของการท่ีรัฐรับรองใหโดยปริยายจากการ

ดําเนินชีวิตคูรวมกันมาเปนชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือ Cohabitation การรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกันในรูปแบบตางๆ ตามท่ีไดกลาวมา ทําใหตองศึกษาถึงแนวคิด หลักการ

และเหตุผลของหลักกฎหมายตางประเทศท่ีนําไปสูการรับรองการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันวามีหลักการและเหตุผลประการใด แลวก็จะตองนํามาพิจารณาเปรียบเทียบวาถาหากใน

อนาคตอันใกลประเทศไทยจําตองมีกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศ

เดียวกันแลว ควรเลือกใชรูปแบบและลักษณะใด เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับบริบทของสังคมและ

วัฒนธรรมของไทย 

            จึงเปนคําถามแรกท่ีควรศึกษาวา เหตุใดประเทศตางๆ เหลานั้นจึงยอมรับใหมีการออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ประเทศ

ตางๆ เหลานั้นอางทฤษฎีใดในการยอมใหมีกฎหมายนี้ รวมถึงหลักการและเหตุผลท่ีนําไปสูการ

ยอมรับ หรือเปนเพราะเหตุผลของความจําเปนท่ีตองบัญญัติกฎหมายเฉพาะใหแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกัน เพ่ือจะเปนการพัฒนาทางกฎหมายเพ่ือตอบสนองใหแกประชากร อันเปนสิทธิ

พลเมืองและเพ่ือกอใหเกิดความไดสัดสวน สรางความเสมอภาคทางเพศวิถีแกบุคคลในสังคมนั้น  

             แตอยางไรก็ตาม แมจะมีการบัญญัติกฎหมายท่ีชัดเจนแลว แตกฎหมายเหลานั้นในทาง

ปฏิบัติก็ยังกอใหเกิดอุปสรรคตางๆ โดยเฉพาะกลุมคนท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง ซ่ึงอาจกลายเปนการ

เลือกปฏิบัติแกบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในรัฐไดรับประโยชนเทานั้น ไมอาจตอบสนองความตองการ

อยางแทจริง หรืออาจเปนเพราะเนื่องจากการขาดความไดสัดสวนท่ีเหมาะสมของการบังคับใช

กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ แตถึงอยางไรก็ตาม แมวาจะมีการรับรองสิทธิและสถานะในทางกฎหมาย

ใหแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในหลายประเทศแลวก็ตาม แตสําหรับแนวคิดของ

ตางประเทศ รูปแบบกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ท่ีใหการยอมรับและออกกฎหมายรับรองให

นั้นยังคงมีแนวความคิดท่ีแตกตางและยากท่ีจะสรางความเขาใจรวมกัน อีกท้ังเรื่องดังกลาวนี้ยังคงมี

การเรียกรองเพ่ือใหมีการตีความวา ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับประเด็นนี้มีความเปน

สากลมากนอยเพียงใด  รวมท้ังมีการสรางกระบวนการในการรับรองเรื่องดังกลาวไวแลวหรือไม

อยางไร และจะสรางหลักเกณฑอยางไรเพ่ือใหหลักเกณฑเหลานั้นมีความเปนสากลท่ีไดรับการยอมรับ

ในกฎหมายภายในของประเทศตางๆ  ท่ัวโลก แนวคิดท่ีกลาวมาขางตนนี้อาจนําไปสูแนวทางของการ

ศึกษาวิจัยวา การยอมรับใหมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของเพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของ

สังคมไทยนั้น ควรจะเกิดข้ึนหรือไม ทฤษฎีท่ีตางประเทศใหการยอมรับ สามารถท่ีจะนํามาใชกับ

ประเทศไทยไดมากนอยเพียงใด 

 สําหรับแนวทางความเปนไปไดท่ีจะยอมรับใหมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของ

เพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของประเทศไทยนั้น โดยตลอดระยะหลายปท่ีผานมา กลุมคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบ
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รักเพศเดียวกัน ไดพยายามรณรงคตอสูเพ่ือใหองคกรภาครัฐใหการยอมรับและรับรองสิทธิเพ่ือใหเกิด

ความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย ประกอบกับการท่ีคูรักเพศเดียวกันพยายามตอสูเพ่ือความรักท่ีไร

พรมแดนของคําวาเพศวิถีท่ีถูกตอง จนในทายท่ีสุดชัยชนะของพวกเขาเหลานั้นนําไปสูกระแสของการ

ยอมรับในทางสังคมและนําไปสูการแกไขเปลี่ยนแปลงบริบทของกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเทาเทียม

กันในทุกรูปแบบของความรัก โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ  ตลอดจนการเขามามีสวนใน

การชวยเหลือและรับฟงสภาพปญหาของคูรักเพศเดียวกัน รวมท้ังเกิดแนวความคิดในการจัดใหมีการ

รางกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน จาก

แนวความคิดและเหตุผลท่ีตองการใหเกิดการรับรองสิทธิในทางกฎหมายในการใชชีวิตคูของคูรักเพศ

เดียวกันนั้นถือเปนสิ่งท่ีดีในสังคมประชาธิปไตยท่ีปกครองภายใตหลักนิติรัฐ  และจากกระแสของ

สังคมท่ีไดรณรงคเรียกรองความเสมอภาคทางกฎหมายของชายและหญิงท่ีมีความตองการใหกฎหมาย

ไดรับการแกไขในขณะนี้ โดยตองการใหมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 เง่ือนไขการสมรสเพราะสิ่งนี้  คือสาเหตุของความไมเทา

เทียมกัน  แตบางองคกรก็มีความตองการใหมีการเรียกรองใหมีการรางกฎหมายข้ึนมาใหม ในรูปแบบ

ของรางพระราชบัญญัติแยกตางหากเปนเอกเทศ โดยไมไปยุงเก่ียวกับกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศ  

ประเด็นปญหาท่ีตองทําการศึกษาตอมาอยูตรงท่ีภาครัฐในฐานะผูท่ีจะใหการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้น จะตองหันกลับมาคิดทบทวนถึงรูปแบบและ

วิธีการในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูอยางถูกตองตามกฎหมายใหแกคูรักดังท่ีไดกลาวมาขางตน  

โดยรัฐจะตองพิจารณาวาจะรับรองในรูปแบบใดและมีลักษณะของกฎหมายอยางไร โดยหลักอาจตอง

คํานึงถึงบริบทของสังคมและวัฒนธรรมมาเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางยิ่งในการแกไขหรือเพ่ิมเติม

กฎหมายดังกลาว 

           จึงเปนคําถามตอมาวา รูปแบบของกฎหมายท่ีใชในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะมีลักษณะอยางไร มีความจําเปนมากนอยเพียงใดท่ีจะตอง

ออกกฎหมายใหมในรูปแบบของพระราชบัญญัติแยกตางหากออกไป หรือ ควรใหมีการแกไขประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 เง่ือนไขการ

สมรส รวมไปถึงในสวนของมาตราท่ีมีสวนเก่ียวของก็เพียงพอแลว เพราะสิ่งนี้คือสาเหตุของความไม

เทาเทียมกัน หรือมีความจําเปนมากนอยเพียงใดท่ีภาครัฐจะออกกฎหมายแยกตางหากในรูปแบบของ

พระราชบัญญัติเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน  และ

จากการศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับการรับรองสิทธิในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในระบบกฎหมายของหลายประเทศจะพบวา แตเดิมจะมีเพียงการรับรอง

การใชชีวิตคูรวมกันระหวางคูรักตางเพศ หมายถึง  การสมรสเฉพาะระหวางชายกับหญิงเทานั้น       
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           ประเด็นคําถามสุดทาย คือ เม่ือรัฐใหการรับรองในรูปแบบของการออกกฎหมายหรือแกไข

กฎหมายท่ีมีอยูเพ่ือรับรองสถานะใหแกคูรักเพศเดียวกันแลว ก็จะตองเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขนิยาม

ความหมายของกฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของความเปนคูสมรส วาจะครอบคลุมถึงคูรักเพศ

เดียวกันท่ีไดจดทะเบียนกันตามกฎหมายหรือไม อยางไร และเพ่ือใหมีความสอดคลองกับกฎหมายท่ี

รัฐไดใหการรับรองแกคูรักเพศเดียวกันดวย  ดังนั้นจึงจะตองมีการแกไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําใหเกิดสิทธิ

และหนาท่ีระหวางกันของคูรักเพศเดียวกัน ใหเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ  นั้น

หมายความวา สิทธิประโยชนตางๆ ท่ีรัฐจะตองมอบใหแกคูรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนกันนั้น

จะตองประกอบไปดวยอะไรบาง และมีความเปนไปไดในทางกฎหมายมากนอยเพียงใดท่ีจะมีสิทธิ

ประโยชนเทาเทียมกับสิทธิท่ีคูรักตางเพศไดรับ 

 

1.2   วัตถุประสงคของการศึกษา 

  

1. เพ่ือศึกษาถึงวิวัฒนาการของแนวคิด รูปแบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงคของการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีของรักตางเพศในรูปแบบของการสมรส ท้ัง

ของไทยและของตางประเทศ  

2. เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ของการไมยอมรับ และการยอมรับในการจัดใหมีกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของท้ังไทยและ

ตางประเทศ  

 3. เพ่ือศึกษาถึงหลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีนําไปสูการจัดใหมี

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน  รวมไปถึง

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันของตางประเทศ เพ่ือท่ีจะนํามา

ปรับใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม 

          4. เพ่ือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงรูปแบบและวิธีการของการบังคับใชกฎหมายท่ีมีผล

ตามมาภายหลังจากการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกัน เพ่ือให

เกิดสิทธิและหนาท่ีอยางเทาเทียมกันกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศในกฎหมาย

ตางประเทศ 

          5. เพ่ือศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับกฎหมายท่ีมีอยูของไทยท่ีกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีภาย

หลังจากการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ เพ่ือนํามาปรับใชใหเกิดความเทาเทียมกับการใหเกิด

สิทธิและหนาท่ีแกคูรักเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน 
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1.3   สมมติฐานของการศึกษา 

 

            ประเทศไทยตองใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน ภายใตกรอบแนวคิดสิทธิและความเสมอภาคในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก โดย

หนวยงานภาครัฐตองพิจารณารูปแบบเฉพาะของกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย 

และตองไมใหเปนการกระทบกระเทือนตอวัตถุประสงคของกฎหมายครอบครัวท่ีมีมาแตเดิม รวมไปถึง

สิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมาย ก็จะตองมีความเทาเทียมกันกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ โดยความสามารถ

นํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติท่ีตองอยูภายใตเพศสภาพและ

ความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมายดวย  

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา 

  

วิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาภายใตกรอบแนวคิดสิทธิและความเสมอภาคในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก โดยเปรียบเทียบกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

คูรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน เพ่ือนําหลักการดังกลาวมาวิเคราะหวาประเทศไทย

มีความจําเปนตองใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตอยูรวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกัน และศึกษาวา

หนวยงานภาครัฐควรจัดใหมีกฎหมายในรูปแบบใดจึงจะเหมาะสม โดยจะใหมีกฎหมายพิเศษ

โดยเฉพาะ หรือแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีมีอยูนั้นใหดียิ่งข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการ และ

กระทบตอบริบททางดานสังคมและวัฒนธรรมใหนอยท่ีสุด ประกอบกับในประเด็นของการบังคับใช

กฎหมาย โดยศึกษาถึงกฎหมายท่ีมีความเก่ียวของท่ีเชื่อมโยงไปถึงหลักการใหสิทธิและหนาท่ีตางๆ ท่ี

คูรักท่ีไดทําการจดทะเบียนการรับรองสถานะจะไดรับภายหลังจากการจดทะเบียน วามีความเปนไป

ไดมากนอยเพียงใดในการท่ีคูรักเพศเดียวกันจะไดรับสิทธิและหนาท่ีตางๆ ตามกฎหมายเทาเทียมกับ

คูรักตางเพศท่ีจดทะเบียนสมรส 

 

1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 

  

  การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ซ่ึงใชวิธีการ แยกแยะ แจกแจง จัดหมวดหมูองค

ความรูจากเอกสารในข้ันปฐมภูมิ อันไดแก ตัวบทกฎหมายในรูปแบบของประมวลกฎหมายท้ังไทย

และตางประเทศ และเอกสารในข้ันทุติยภูมิ ไดแก ผลงานวิจัย หนังสือ ตํารา บทความ วิทยานิพนธ 

และเอกสารตางๆ  รวมท้ังขอมูลจากระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแหลงขอมูลของเอกสารจากแหลง
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ตางๆ  จากนั้นไดนําขอมูลท้ังหลายมาทําการวิเคราะหเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยโดยใชวิธีการ

วิเคราะหใหสอดคลองกับประเด็นท่ีไดตั้งสมมุติฐานไวภายใตหลักการ ทฤษฎี และหลักกฎหมายท้ังใน

ไทยและตางประเทศ 

 

1.6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

 1. ทําใหทราบถึงวิวัฒนาการของแนวคิด รูปแบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงคของการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีของรักตางเพศในรูปแบบของการสมรส ท้ัง

ของไทยและของตางประเทศ   

 2. ทําใหทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี ของการไมยอมรับ และการยอมรับในการจัดใหมีกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของท้ังไทยและ

ตางประเทศ  

 3. ทําใหทราบถึงหลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีนําไปสูการจัดใหมี

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รวมไปถึง

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันของตางประเทศ เพ่ือท่ีจะนํา

รูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความเปนไปไดมาปรับใชกับประเทศไทยโดยไมกระทบกระเทือนถึงบริบท

ของสังคมและวัฒนธรรม 

 4. ทําใหทราบถึงรูปแบบวิธีการของการบังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีผลตามมา

ภายหลังจากการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกัน เพ่ือใหเกิดสิทธิ

ประโยชนอยางเทาเทียมกันกับการจดทะเบียนสมรสคูรักตางเพศในกฎหมายตางประเทศ 

          5. ทําใหทราบถึงกฎหมายท่ีมีอยูของไทยท่ีกลาวถึงสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ เพ่ือนํามาปรับใชใหเกิดความเทาเทียมกับการใหสิทธิประโยชนแกคูรัก

เพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน 

  

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 เพศสรีระ คือ ลักษณะท่ีปรากฎใหเห็นวามีสถานะความเปนเพศของมนุษย ใชหลักเกณฑใน

การกําหนดจากอวัยวะเพศของมนุษยผูนั้นนับตั้งแตมนุษยผูนั้นไดถือกําเนิดข้ึนมาเปนเพศท่ีแทจริงของ

มนุษยท่ีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได ในทางสรีระวิทยา เพศโดยกําเนิดของมนุษยจะมีดวยกัน 2 เพศ 

คือ เพศสรีระท่ีเปนชาย กับเพศสรีระท่ีเปนหญิง 
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 เพศสภาพ คือ ลักษณะท่ีปรากฎใหเห็นวามีสถานะความเปนเพศของมนุษย ใชหลักเกณฑใน

การกําหนดจากสิ่งท่ีมนุษยดวยกันมองเห็นและจินตนาการในลักษณะทางเพศของผูนั้นท่ีไดแสดง

ออกมาใหปรากฎ สามารถเปลี่ยนแปลงจากเพศหนึ่งมาสูอีกเพศหนึ่งได เชน บุคคลท่ีมีเพศสรีระชาย 

แตแตงกายหรือมีอากัปกิริยาคลายผูหญิง แมบุคคลผูนั้นจะไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตน

แลวหรือไมก็ตาม สังคมก็จะมองวา บุคคลผูนั้นมีเพศสภาพเปนหญิง เปนตน  

 เพศวิถี คือ การแสดงออกในวิถีทางเพศของมนุษย ท้ังมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย และมนุษย

ท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ตางมีเสรีภาพแสดงออกในทางพฤติกรรมทางเพศในแบบท่ีตนเองตองการ ท้ัง

ในรูปแบบของอากัปกิริยา ความคิด อารมณ ความรูสึก ความรัก รวมถึงการแสดงออกทางประเวณี 

ในบางครั้งการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศวิถีท่ีไดกลาวมานี้ อาจมีลักษณะท่ีไมตรงตามความ

เขาใจของมนุษยโดยท่ัวไปก็เปนได แตก็ถือวาเปนวิถีทางเพศท่ีมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย และมนุษย

ท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ตางมีเสรีภาพแสดงออกไดอยางเสรี 

           อัตลักษณทางเพศ คือ การทําใหปรากฎซ่ึงเอกลักษณความเปนตัวตนท่ีแทจริงในดานการ

แสดงออกทางเพศวิถีท่ีแตกตางกันออกไปของแตละบุคคลภายใตเพศสรีระของมนุษยผูนั้น ซ่ึงอาจ

สอดคลองหรือเปนไปในทางตรงกันขามกับเพศโดยกําเนิดของบุคคลผูนั้นก็ยอมได 

           กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ คือ ในความหมายของสรีระวิทยา หมายความถึง มนุษยท่ี

มีเพศสรีระเปนชาย ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง  

           กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน คือ ในความหมายของสรีระวิทยา หมายความถึง 

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย

ดวยกัน หรือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระเปนหญิงดวยกัน และใหความหมายรวมถึงการท่ีบุคคลซ่ึงมีความรักกับกลุมคนท่ีทําการผาตัด

เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนเปนเพศสภาพท่ีตรงขามกับบุคคลผูนั้น แมจะไดรับการรับรองเพศสภาพ

ใหมท่ีทําการเปลี่ยนแปลงจากกฎหมายของรัฐแลวหรือไมก็ตาม 

           กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักสองเพศ คือ ในความหมายของสรีระวิทยาหมายความถึง มนุษยท่ี

มีเพศสรีระเปนชาย ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงหรือชาย

ดวยกันก็ได หรือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีกับมนุษยท่ีมี

เพศสรีระเปนชายหรือหญิงดวยกันก็ได 

           กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบคนขามเพศ คือ กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมการแสดงออกทางเพศวิถีท่ี

แตกตางจากเพศโดยกําเนิดของตน มักแสดงออกโดยการแตงกาย บุคลิกภาพ รวมไปถึงดานกายวิภาค

จากการท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตน โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะดวยกันคือ ชาย

ขามเพศ คือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระโดยกําเนิดเปนหญิง แตไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตน
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มาเปนชาย และหญิงขามเพศ คือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระโดยกําเนิดเปนชาย แตไดทําการผาตัด

เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนมาเปนหญิง 

           กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ คือ 

กฎหมายท่ีรัฐออกมาเพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมี

ความรักกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระท่ีตรงขามกันกับตน และในความหมายของกฎหมายใหความหมาย

รวมถึงการท่ีบุคคลหนึ่งซ่ึงมีความรักกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพ

ของตนเปนเพศสภาพท่ีตรงกันขามกับบุคคลผูนั้น และไดรับการรับรองเพศสภาพใหมท่ีทําการ

เปลี่ยนแปลงจากกฎหมายของรัฐแลว 

 กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน คือ 

กฎหมายท่ีรัฐออกมาเพ่ือใชเปนหลักเกณฑในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมี

ความรักกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตน และในความหมายของกฎหมายใหความหมายรวมถึง

การท่ีบุคคลหนึ่งซ่ึงมีความรักกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งซ่ึงไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศสภาพของตน

เปนเพศสภาพท่ีตรงกันขามกับบุคคลผูนั้น แตไมไดรับรองเพศสภาพใหมท่ีทําการเปลี่ยนแปลงจาก

กฎหมายของรัฐนั้น   



 

บทท่ี 2 

 

วิวัฒนาการของ รูปแบบ วัตถุประสงค และหลักเกณฑในการสมรส 

ของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีพัฒนามาสูรูปแบบ 

ของการรับรองสถานะในทางกฎหมาย 

 
           การนําเสนอเนื้อหาของบทนี้ไดทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีกลาวถึงวิวัฒนาการของ

รูปแบบ วัตถุประสงค และหลักเกณฑในการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ 

ตั้งแตความหมายของการสมรสวาอะไรคือการสมรสท่ีแทจริง อะไรคือท่ีมาของประเพณีแตงงาน       

ท่ีนํามาสูพัฒนาการของรูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยภาครัฐพรอมกับสิ่งท่ีตอง

ศึกษาวา เพราะเหตุใดมนุษยจึงตองมีการสมรส มนุษยอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยไมตองมีการสมรส

ไดหรือไม หรือ มนุษยแตงงานกันตามประเพณีทองถ่ินของตนอยางเดียวก็เพียงพอแลวไมไดหรือ หรือ

แมแตเหตุใดจึงตองมีการจดทะเบียนสมรส แลวการจดทะเบียนสมรสเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือใด ประกอบ

กับเพราะเหตุใดจึงตองมีการจดแจงการสมรสนั้นตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐดวย  

          จากคําถามท่ีไดกลาวมาขางตน จะเห็นไดวาการสมรสมีรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป ท้ัง

รูปแบบสมรสตามพิธีกรรมท่ีมีท่ีมาจากประเพณี และรูปแบบการสมรสตามวิธีการของรัฐ ท้ังสอง

รูปแบบมีวัตถุประสงคท่ีเหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร แลวถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวามีคูรัก

ชายและหญิงคูหนึ่ง ท่ีไมมีความประสงคจะประกอบพิธีกรรมตามประเพณีในทองถ่ินของตน และไมมี

ความประสงคจะจดทะเบียนสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตบุคคลท้ังสองอยูกินกัน

ฉันสามีภริยาจนมีบุตรดวยกัน ดังนั้นจึงเปนคําถามวา คูรักคูนี้มีลักษณะเปนการสมรสท่ีสมบูรณหรือไม 

การกระทําในลักษณะเชนนี้จะถูกเรียกวาการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ซ่ึงถือเปนรูปแบบของ

การสมรสอีกรูปแบบหนึ่งหรือไม  

         ประกอบกับการศึกษาในบทนี้ไดทําการศึกษาถึงหลักเกณฑอันเปนเง่ือนไขของการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคู โดยเฉพาะการรับรองในรูปแบบการสมรสตามวิธีของรัฐ และ การยอมรับ

ในทางวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินวาท้ังสองรูปแบบนั้นมีหลักเกณฑในการสมรสท่ีเหมือนหรือ

แตกตางกันอยางไร   แลวถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา ในอนาคตประเทศไทยยอมรับกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกัน และยอมใหมีการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส
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เหมือนคูรักตางเพศท่ีใชกันอยูในทุกวันนี้ การจดทะเบียนสมรสของคูรักเพศเดียวกันนี้จะสามารถนํา

หลักเกณฑของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว มาใชรวมกันไดหรือไม  

          คําถามท่ีไดกลาวมาขางตนจึงเปนประเด็นเนื้อหาของวิวัฒนาการของการใชชีวิตรวมกันของ

คูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ ในรูปแบบของการสมรสวามีท่ีมาอยางไร เพราะเหตุใดจึงตองกําหนด

เพศของคูรัก ท่ีมีสิทธิท่ีจะสามารถทําการสมรสกันได มาเปนองคประกอบท่ีสําคัญ และการจํากัด

คุณสมบัติในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู หรือท่ีเรียกวาการสมรสนี้ ไดเกิดข้ึนท้ังใน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและประเพณี และรูปแบบการสมรสตามวิธีของรัฐในการ

จดทะเบียนสมรส  สิ่งเหลานั้นลวนแลวแตเปนคําถามท่ีตองการคนควาเพ่ือหาคําตอบ เพ่ือวิเคราะหวา

เหตุใดการสมรสไดใหการยอมรับและรับรองใหเฉพาะแตคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น แลวมี

เหตุผลอะไรจึงปฏิเสธการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน  

 

2.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของตางประเทศ 

 

         ในสวนนี้ขอนําเสนอแนวคิดของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยศึกษา

วิวัฒนาการของแนวคิดของตางประเทศในชวงยุคตางๆภายหลังท่ีมนุษยไดรูจักการรวบรวมกฎเกณฑ

ท่ีใชบังคับรวมกันในสังคมไวเปนตัวบทกฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายรับรองสถานะของคูชีวิต

ของคูรักตางเพศ โดยจะแบงการนําเสนอออกเปน 2 ชวง โดยยึดหลักเกณฑของการจดทะเบียน

รับรองสถานะในการใชชีวิตคู หรือเรียกวาการจดทะเบียนสมรสมาเปนเกณฑ โดยท่ีในชวงแรกนั้นจะ

เปนวิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวในยุคโบราณท่ียังไมมีรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเกิดข้ึน

ในยุคนั้น สวนชวงท่ีสองจะเปนชวงท่ีมีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบของการจด

ทะเบียนสมรสเกิดข้ึนมา โดยมีรายละเอียดในการศึกษาดังตอไปนี้ 

 

 2.1.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสกอนมีการจดทะเบียนสมรส 

                 2.1.1.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยบาบิโลน 

เริ่มจากกฎหมายในสมัยบาบิโลน ซ่ึงเปนกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีถือวาเกาแกท่ีสุด

ในโลกเกิดข้ึนในสมัยของพระเจาฮัมมูราบี โดยพระเจาฮัมมูราบีไดทรงรับสั่งใหมีการจัดทําประมวล

กฎหมายข้ึนมาเพ่ือใชในการปกครองชาวบาบิโลน พระองคทรงมีความคิดวาจะตองปกครองราษฎรให

อยูดวยความรมเย็นเปนสุข ซ่ึงการปกครองจะตองมีรูปแบบกฎเกณฑท่ีดี และมีกฎหมายท่ีเปนลาย

ลักษณอักษรท่ีดีสําหรับใชในการปกครอง พระองคจึงไดรับสั่งใหมีการรวบรวมกฎเกณฑตางๆไวใน
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รูปแบบของประมวลกฎหมาย ตอมาจึงเรียกกฎหมายนั้นวา “ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี” ซ่ึงมีหลัก

กฎหมายท่ีสําคัญอยู 3 ประการ กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายอาญา1 

โดยเนื้อหาท่ีปรากฎในประมวลกฎหมายฉบับดังกลาว ในประเด็นเรื่องการสมรส จะ

ปรากฎอยูในกฎหมายเอกชน ท่ีไดกลาวถึงเรื่องหลักเกณฑของการสมรส และการสรางสถาบัน

ครอบครัววา การสมรสระหวางชายหญิงจะเกิดข้ึนภายใตการจัดการของบิดามารดา โดยมีลักษณะ

คลายกับการซ้ือขาย โดยครอบครัวท่ีมีบุตรสาวนั้น บิดามารดาของฝายหญิงจะนําหญิงนั้นไปขายในท่ี

สาธารณะเพ่ือใหผูซ้ือ คือครอบครัวท่ีมีบุตรชาย ซ้ือไปเพ่ือทําการสมรสดวย ท้ังนี้การสมรสในสมัยนั้น

จะไมมีการทําเปนลายลักษณอักษร2 เพียงฝายชายไดมอบเงินจํานวนหนึ่งใหแกพอแมของฝายหญิง

และแกฝายหญิง โดยในสวนท่ีใหแกฝายหญิงนั้นก็จะมีเงินทุนจํานวนหนึ่ง อันไดแก  เครื่องประดับ

หรือทรัพยสินเงินทองอ่ืนๆ ซ่ึงตอมาจะตกเปนของบุตรของหญิงนั้นในภายหลัง แตหากหญิงนั้นไมมี

บุตร เงินทุนดังกลาวจะถูกสงกลับไปยังครอบครัวเดิมของฝายชาย ฉะนั้นหญิงจําตองมีบุตรเพ่ือสืบ

ทอดวงศตระกูลของสามี โดยในสมัยนั้นจะใหความสําคัญกับการมีบุตรของหญิงเปนอันมาก3 

 สวนกรณีของการขาดจากการสมรสนั้น หากเปนความตองการของสามีแลว ก็

สามารถจะทําไดโดยสามีมอบเงินทุนใหภริยาไปจํานวนหนึ่ง และอาจใหภริยาเปนผูดูแลบุตรโดยสามี

เปนผูจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกภริยา แตหากสามีเปนคนโหดรายหรือทอดท้ิงภริยาแลว ภริยาก็มี

สิทธิท่ีจะฟองหยาสามีไดเชนกัน  โดยสามีเปนผูจายคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกภริยา นอกจากนี้หาก

ภริยาประพฤติชั่ว สามียอมมีสิทธิท่ีจะหยาและมีสิทธิเปนผูปกครองดูแลบุตร ท้ังนี้ไมตองมอบเงินทุน

ใหกับภริยาดวย แตอาจจะเลี้ยงดูภริยาในฐานะของทาสก็ได4  นี่คือรูปแบบของกฎหมายการสมรสใน

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีซ่ึงตอมาไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมายลายลักษณอักษรท่ีมีความเกาแก

ท่ีสุดในโลก   

2.1.1.2  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของชนชาติยิว 

          ภายหลังยุคกฎหมายของชาวบาบิโลนตอมาจะกลาวถึงกฎหมายของชาวยิวท่ีถือ

กําเนิดข้ึนโดยยึดถือหลัก “Polygamy” หรือ การมีคูสมรสไดหลายคนซ่ึงไดปรากฎในพระคัมภีร    

ไบเบิล ชวงพันธสัญญาเดิมท่ีอับราฮัมผูนําชาวยิว รวมท้ังทายาทของเขาท่ีมีภริยาไดหลายคน โดย

รูปแบบของการสมรส คือท้ังสองฝายยินยอมพรอมใจกันในการใชชีวิตรวมกันก็ถือเปนการสมรสท่ีชอบ

                                                                                 
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 โดยหลักประเพณีท่ีชาวยิวปฏิบัติเก่ียวกับการมีภริยาไดหลายคนนี้ตรงกับหลักคําสอนในพระ

คัมภีรกุรอาน อันเปนคัมภีรท่ีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมท่ีมีตนกําเนิดรวมสมัยเดียวกับชาวยิวท่ีไดรับ

อนุญาตใหสามีมีภริยาไดพรอมกันถึงสี่คน5  

               สวนประเด็นในเรื่องของการหยาตามหลักกฎหมายสมรสของชาวยิวนั้น ชาวยิว

ยึดถือหลักวาการสมรสยอมไมอาจลูกลมลางได หรือไมอาจเลิกราจากกันได นอกเสียจาก ตายจากกัน

ไป แตก็มีขอยกเวนบางประการ กลาวคือ ในกรณีท่ีสามีพบวาภริยาของตนไมใชสาวบริสุทธิ์ หรือฝาย

ภริยาไมสามารถใหกําเนิดบุตรได โดยสามีก็สามารถทําจดหมายไมยอมรับการรับเปนภริยาแลวสง

จดหมายนั้นไปยังภริยา หรือบอกกลาวแกภริยาตอหนาโดยชัดแจง เพ่ือใหภริยานั้นออกจากบานของ

ตนไปเสีย โดยชาวยิวจะเรียกสิทธิดังกลาวนี้วา “สิทธิในการไมยอมรับ” ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิของ

สามีแตเพียงฝายเดียว โดยหลังจากท่ีสามีและภริยาไดเลิกรากันไปแลวภริยาก็จะมีอิสระเสรีสามารถ

แตงงานใหมกับชายอ่ืนไดเชนกัน6   

                    2.1.1.3  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยอาณาจักรกรีก 

                   ในสมัยของพระเจาโซลอน ซ่ึงเปนยุคแรกของอาณาจักรกรีกนั้น รูปแบบของการ

สมรสก็มีลักษณะเชนเดิมเหมือนกับในยุคอ่ืนๆ กลาวคือ มีลักษณะท่ีเปนการยอมรับความเปนสามี

ภริยาของชายและหญิงคูนั้น แตในเรื่องของการหยานั้น ในยุคกรีกนี้ไดมีการขยายสิทธิในการไม

ยอมรับ  จากเดิมท่ีเคยเปนสิทธิเฉพาะฝายสามี ดังเชนท่ีเคยปรากฎมาในยุคสมัยกฎหมายยิวนั้น ให

กลายเปนสิทธิของภริยาดวย กลาวคือ ขณะท่ีฝายสามีสามารถใชสิทธิไมยอมรับภริยาไดนั้น ฝายภริยา

ก็สามารถใชสิทธิฟองหยาสามีไดเชนกัน โดยวิธีการเสนอตอพนักงานปกครอง  เพ่ือหยาขาดจากสามี 

นอกจากนี้ในยุคเดียวกันของกรุงเอเธนสของกรีกนั้น ในกรุงสปารตา ยังมีกฎหมายท่ีชื่อวา Law of 

Lycurgus ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงกรณีสามียินยอมใหภริยามีชูได โดยไมถือวาเปนสิ่งท่ีผิด

ตอศีลธรรม โดยกฎหมายบัญญัติใหสิทธิแกสามีหรือภริยาสามารถเอาคนอ่ืนมาแทนท่ีคูสมรสของตน

ได หากสามีหรือภริยาเปนหมันไมอาจใหกําเนิดบุตรได รวมไปถึงในกรณีท่ีสามีมีอายุมากหรือไม

สามารถใหกําเนิดบุตรได สามารถนําชายหนุมมาใหภริยาของตนรวมประเวณี เพ่ือใหกําเนิดบุตรท่ี

แข็งแรงได ท้ังนี้จะไมกระทบกระเทือนถึงสถานะของการสมรสแตอยางใด7  

                                                                                 
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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               นอกจากนี้ชายท่ีมีสายเลือดขุนนางหรือนักปราชญ ท่ีมีความปรารถนาในหญิงท่ีมีคุณ

งามความดีเปนท่ีประจักษ แตหญิงนั้นไดทําการสมรสแลว สามารถขออนุญาตจากสามีของหญิงผูนั้น

เพ่ือท่ีจะรวมประเวณีกับหญิงดังกลาวได การกระทําดังท่ีไดกลาวมานี้ก็เพราะเหตุผลท่ีวา กรุงสปารตา

จะไดมีพลเมืองท่ีแข็งแรงและเชื้อชาติท่ีดีเยี่ยม เพ่ือประโยชนในการพัฒนาอาณาจักรกรีกตอไป8  

                 2.1.1.4  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยอาณาจักรโรมัน 

                 สวนกฎหมายสมรสในยุคโรมันนั้นมีความแตกตางออกไปจากยุคอ่ืนๆ อยางสิ้นเชิง 

กลาวคือ กฎหมายสมรสของโรมันใหอํานาจเด็ดขาดแกผูเปนบิดาอยางสูงสุด บิดาเปนตัวแทนของ

ครอบครัว มีสิทธิลงโทษบุตรได มีฐานะเปนผูปกครองของบุตรจนกวาฝายหนึ่งฝายใดจะตายจากกัน 

ในกรณีถามีบุตรชาย ถาบุตรชายไดทําการสมรส บุตรชายผูนั้นจะตองนําภริยาของตนมาอยูรวมอาศัย

ในบานดวยกัน ทําใหครอบครัวของชาวโรมันมีลักษณะเปนครอบครัวขนาดใหญ ชาวโรมันเชื่อวา

ครอบครัวยิ่งมีขนาดใหญเทาใด ครอบครัวนั้นก็จะมีหนามีตาในสังคมและจะตองเลือกลูกสะใภท่ีมา

จากตระกูลทีมีฐานะท่ีเทาเทียมกับตนหรือดีกวาตน เพราะจะทําใหตระกูลของฝายชายไดรับสินเดิม

ของฝายหญิงดวย ถาฝายหญิงมีฐานะดีก็จะเปนการเพ่ิมพูนฐานะใหแกตนเองดวย ทําใหครอบครัวท้ัง

สองฝายม่ังค่ังยิ่งข้ึน แตในสมัยโรมันผูชายจะมีภริยามากกวา 1 คนไมได9   

                   การสมรสตามกฎหมายโรมันมีอยู 2 แบบ10 คือ 

1. การสมรสท่ีภริยาอยูภายใตอํานาจการปกครองของสามี ในลักษณะนี้จะเปน

ลักษณะท่ีฝายชายไดซ้ือฝายหญิง หรือไถหญิงนั้นมาจากการเปนทาส ซ่ึงภริยาจะตกอยูภายใต

ขอบังคับ 3 ประการคือ  

1)  ตองประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามสามี 

2)  ตองยอมรับขอสันนิษฐานวาชายซ้ือหญิงมาเปนภริยา 

3)  ตองอยูรวมชายคาเดียวกับสามี 

 สวนการหยานั้น การสมรสในรูปแบบนี้สามีจะหยาเม่ือใดก็ได 

 2. การสมรสท่ีภริยายังไมไดอยูภายใตอํานาจปกครองของสามีจนกวาบิดาของหญิง

จะเสียชีวิต โดยรูปแบบนี้เปนรูปแบบท่ีมีความนิยมเปนอยางมาก การสมรสในรูปแบบนี้ คูสมรส

จะตองมีอายุเขาสูวัยหนุมสาว กฎหมายโรมันกําหนดใหชายตองมีอายุ 14 ป หญิง 12 ป แตถาจะให

เรียกวาวัยสมบูรณตองมีอายุ 18 ป และการท่ีชายหรือหญิงอยูภายใตอํานาจปกครองของบิดา 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

เริ่มใชชีวิตคูรวมกันโดยท้ังคูตองมีเจตนาสมรสซ่ึงโดยปกติตองแสดงใหปรากฎโดยการสงตัวเจาสาวไป

ยังบานเจาบาว ในกรณีท่ีบิดายังมีชีวิตอยูการสมรสในรูปแบบนี้ฝายหญิงและฝายชายยังคงอยูภายใต

อํานาจปกครองของบิดาของตนอยูเชนเดิมจนกวาฝายใดฝายหนึ่งจะตายจากกัน แตในกรณีของฝาย

หญิงถาบิดาเสียชีวิตแลวอํานาจปกครองจะตกอยูท่ีญาติท่ีเปนผูชายท่ีอาวุโสกวาคนใดคนหนึ่งจนกวา

หญิงนั้นจะทําการสมรส และเม่ือสมรสแลวอํานาจปกครองของหญิงนั้นจะตกไปยังสามี 

สวนการหยานั้น ท้ังสองฝายมีอิสระท่ีจะหยาขาดจากกันเม่ือใดก็ได การหยาก็

กระทํากันไดงายโดยการแจงเปนหนังสือโดยมีเจตนาโดยชัดแจงวาท้ังสองฝายมีความประสงคท่ีจะ

หยาขาดจากการสมรส  

ในกฎหมายสิบสองโตะของอาณาจักรโรมันนั้น ในเรื่องการสมรสไดบัญญัติไวในโตะ

ท่ีสิบเอ็ด โดยสวนใหญแลวจะไดบัญญัติเก่ียวกับพิธีสมรสและบรรดาเง่ือนไขตางๆ  ในการสมรส

ระหวางชายและหญิงไวดังนี้ บุคคลท่ีอยูในวรรณะท่ีแตกตางกันจะสมรสกันไมได หมายถึง การหาม

สมรสระหวางคนในตระกูลขุนนางและสามัญชน หรือการสมรสระหวางชาวโรมันกับพลเมืองท่ีเปน

ชายหรือหญิงท่ีเคยเปนทาส หรือกับคนตางชาติท่ีเปนอาณานิคมของอาณาจักรโรมัน  คูสมรสท้ังสอง

ฝายจะตองเปนประชากรชาวโรมัน หรือถาฝายใดไมเปนก็ตองไดรับสิทธิท่ีเรียกวา “CONUBIUM” จึง

จะสามารถสมรสได11  

             เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะชาวโรมันเชื่อวาชนชาติโรมันเปนชนชาติท่ีฉลาดจึงไมควร

สมรสกับชนชาติอ่ืนหรือชนชาติท่ีเปนทาส เง่ือนไขเหลานี้ทําใหชาวโรมันแอบมีภริยานอยหรือ

นางบําเรอมากมาย เพราะไมสามารถอยูกินกันอยางเปดเผยเนื่องจากไมอยากประพฤติผิดกฎหมายท่ี

เก่ียวกับเง่ือนไขของการสมรสดังกลาว ซ่ึงในความเปนจริงแลวในยุคโรมันชายมีภริยาไดเพียงคนเดียว

เทานั้น แตในชีวิตจริงของชาวโรมันผูชายกลับมีภริยานอยหรือนางบําเรอมากมาย12  

              แตเดิมกฎหมายโรมันเคยมีการอนุญาตใหอยูกินกันแบบลับๆการอยูกินกันแบบลับๆ

เปนการท่ีชายและหญิงมีความสัมพันธฉันชูสาวโดยซอนเรน โดยชายอาจตองการอยูรวมกับหญิงอยาง

ถาวร แตไมตองการทําผิดกฎหมายสมรสของโรมัน ดังนั้นจึงไมตองการใหหญิงมีฐานะในสังคมและไม

มีการรับรองตามกฎหมายในฐานะของภริยา แตเปนการยอมรับความเปนจริงในสังคมแทน แตตอมา

เม่ืออาณาจักรโรมันไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสต กฎหมายศาสนาคริสต ไดหามมิใหผูนับถือศาสนา

คริสตอยูกินกันแบบลับๆ โดยท่ีไมไดทําพิธีสมรสตามท่ีศาสนากําหนดไว แมวาจะมีการหามไวเชนนั้น

แลว แตก็ยังมีการอยูกินกันแบบลับๆ  อยูจึงทําใหเกิดปญหาบุตรนอกสมรสในสังคมของชาวโรมัน

                                                                                 

           11 Ibid., p. 368. 
12 Ibid., p. 354. 
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เกิดข้ึนมาก13 และในเรื่องความสามารถในการทําการสมรสของคูสมรส กฎหมายสิบสองโตะไดบัญญัติ

ไววา คูสมรสตองไมวิกลจริต รวมท้ังคูสมรสตองไมมีความสัมพันธกันทางสายโลหิต และมีอายุไมต่ํา

กวาท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้คูสมรสยังตองแสดงออกถึงความตองการท่ีจะสมรสดวยกันอยาง

เปดเผย โดยในกฎหมายสิบสองโตะ ในโตะท่ีหาไดบัญญัติไววา บรรดาหญิงท้ังหลายยอมตองอยูใน

อํานาจปกครองของชายคนใดคนหนึ่ง เวนแตจะเปนแมชี หรือหญิงท่ีรับใชศาสนา ซ่ึงโดยปกติหญิงจะ

อยูภายใตอํานาจของชายท่ีเปนหัวหนาครอบครัว แตถาบิดายังไมเสียชีวิตจะยังอยูภายใตอํานาจ

ปกครองของบิดา  ถาบิดาเสียชีวิตและทําการสมรสแลวจะอยูภายใตอํานาจของสามี  

               พิธีสมรสของชาวโรมันจะเปนลักษณะของการประกาศตอสาธารณชนถึงความ

ยินยอมเปนสามีภริยากัน14ตอมาอาณาจักรโรมันไดรับอิทธิพลคําสอนของศาสนาคริสต กฎหมาย

ศาสนาคริสตไดกําหนดเก่ียวกับพิธีสมรสไววา ใหผูท่ีนับถือศาสนาคริสตทําการสมรสตามแบบพิธีทาง

ศาสนา โดยกําหนดไววาคูสมรสจะตองแสดงความยินยอมท่ีจะเปนสามีภริยากันตอพระผูเปนเจาจึงจะ

เปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย เพราะการสมรสตามแบบพิธีดังกลาวนี้จะมีผลตอความเปนบิดา

มารดาและบุตร กลาวคือ การสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดามารดานั้น จะเปนบอเกิดอํานาจ

ปกครองบุตรของผูเปนบิดา ดังนั้นการสมรสของบิดามารดาจะมีผลถึงสถานะของบุตรดวย อํานาจ

ปกครองของบิดาเปนเรื่องสําคัญมากของชาวโรมัน เด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีสมรสกันโดยสมบูรณจะ

มีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย เพราะอํานาจปกครองของบิดาท่ีจะเกิดข้ึนกับบุตรนี้จะเกิดข้ึนก็แต

โดยเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายโรมันกําหนดไวเทานั้น โดยเด็กท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีไดสมรสกันตาม

กฎหมาย จึงจะเรียกวาบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา15  

               ดังนั้นถาเด็กไมไดเกิดโดยชอบดวยกฎหมาย คือบิดามารดาไมไดสมรสกันตาม

กฎหมาย เชนในกรณีของการอยูกินกันแบบลับๆ นั้นจะสงผลใหบุตรท่ีถือกําเนิดมาเปนบุตรนอกสมรส 

และเด็กท่ีเกิดนอกสมรสนั้นมิไดอยูใตอํานาจปกครองของบิดา ซ่ึงจะมีผลในเรื่องสิทธิและหนาท่ีใน

ระหวางบิดากับบุตรในทางกฎหมายดวย แตสําหรับมารดานั้นไมวากรณีใดก็ตาม บุตรก็จะเปนบุตรท่ี

ชอบดวยกฎหมายของมารดาเสมอ สวนในเรื่องของทรัพยสินนั้น หญิงเม่ือทําการสมรสแลวทรัพยสิน

จะอยูในอํานาจการจัดการของผูเปนสามี16  

                                                                                 

           13 Ibid., p. 361. 

           14 Ibid., p. 273. 

           15 Ibid., p. 263. 

           16 Ibid., p. 563. 
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             สวนการหยาตามกฎหมายโรมันนั้นไมอาจเกิดข้ึนไดโดยปราศจากเหตุฟองหยา17 

ดังนั้นการบอกเลิกฝายเดียวจะตองมีเหตุหยาท่ีเปนธรรมเสมอ กฎหมายจึงจะอนุญาตใหหยาได18 หาก

การบอกเลิกการสมรสโดยปราศจากเหตุแลว กฎหมายจะมีบทลงโทษ โดยหากเปนฝายหญิงท่ีเปนฝาย

บอกเลิกการสมรสโดยปราศจากเหตุ ตองสูญเสียทรัพยสินท่ีมีอยูเดิมในขณะสมรส แตถาฝายชายเปน

ฝายบอกเลิกโดยปราศจากเหตุก็จะสูญเสียทรัพยสินของตนไปเปนจํานวนหนึ่งในสาม นอกจากนี้ฝายท่ี

ถูกบอกเลิกโดยปราศจากเหตุนั้นอาจถูกปรับสินไหมทดแทนเพราะเหตุนั้นดวยก็ยอมได19 

             ดังนั้นคูสมรสท่ีจะเปนฝายบอกเลิกการสมรสนั้น มีภาระในการพิสูจนเหตุหยาตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวดวยวาเพียงพอตอการฟองหยาหรือไม อยางไร สําหรับเหตุหยาตามท่ีกฎหมาย

โรมันไดรับรองนั้น มีท้ังกรณีท่ีคูสมรสฝายท่ีถูกบอกเลิกมีความผิด และฝายท่ีถูกบอกเลิกไมมีความผิด 

ประกอบไปดวย20 

                   1. การกระทําชู กฎหมายโรมันไดวางหลักเกณฑไววา อนุญาตใหมีการหยาไดใน

กรณีภริยากระทําผิด เชน การแอบมีชูกับชายอ่ืน โดยกฎหมายโรมันไดวางหลักเกณฑไวถึงขนาดท่ีวา

แคสามีสงสัยวามีการกระทําชูกันเกิดข้ึนกับภริยาตน ก็เปนเหตุใหสามารถฟองหยาไดแลว แตสามีตอง

พิสูจนใหไดวาภริยาแอบมีชูกับชายอ่ืนจริง  

                   2. ความไมสามารถในการใหกําเนิดบุตรได กฎหมายโรมันไดวางหลักวาใหคูสมรสไม

วาจะเปนฝายสามีหรือฝายภริยาฟองหยาได ในกรณีท่ีฝายภริยาเปนหมันหรือไมสามารถใหกําเนิดบุตร

ได ในทางกลับกันฝายภริยาก็อาจฟองหยาฝายสามีไดหากปรากฎขอเท็จจริงวาภายหลัง 5 ป นับจาก

เวลาสมรส ถาฝายสามีเปนหมันหรือไมสามารถใหกําเนิดบุตรได อยางไรก็ตามความไมสามารถให

กําเนิดบุตรไดนั้นมักเปนเหตุผลท่ีดีเพียงพอท่ีจะเปนขออางสําหรับการหยาโดยความยินยอม 

                  3. ความประพฤติท่ีไมเหมาะสมเก่ียวกับคูสมรส กฎหมายโรมันไดวางหลักวา คู

สมรสอาจอางเปนเหตุฟองหยาไดหากวาคูสมรสอีกฝายหนึ่งมีความประพฤติท่ีไมเหมาะสมหรือ

ประพฤติตัวนาเสื่อมเสีย ซ่ึงโดยปกติแลวฝายหญิงมักอางเปนเหตุหยา เชน การมีเพศสัมพันธท่ีไม

เหมาะสมของฝายชาย การเฆ่ียนตีภริยาดวยความโกรธ สามีกระทําชูกับหญิงอ่ืนท่ีสมรสแลว เปนตน 

ซ่ึงการกระทําเหลานี้ลวนแตเปนเหตุฟองหยาไดท้ังสิ้น  

                                                                                 

           17 Brenda M. Hoggett and David S. Pearl, The Family Law and Society Case 

Material, 3rd ed. (London: Butterworths, 1991), p. 275. 
18 Ibid., p. 357.  

           19 Ibid., p. 326. 
20 J. A. C.  Thomas, Textbook of Roman Law (Amsterdom; Oxford: North 

Holland, 1976), p. 543. 
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               แตอยางไรก็ตาม แมวากฎหมายโรมันจะไดเปดโอกาสใหคูสมรสมีสิทธิในการฟอง

หยาไว แตการฟองหยาฝายเดียวโดยการอางความขัดแยงเล็กๆ นอยๆ ภายในครอบครัว หรือท่ี

เรียกวา “Incompatibility” นั้นเปนท่ียอมรับนอยมากในสังคมของชาวโรมัน แตถาคูสมรสมีความ

ประสงคท่ีจะหยาดวยกันท้ังสองฝายอาจใชลักษณะของการหยาโดยความยินยอมรวมกันท้ังสองฝายก็

ไดเชนกัน21  

                2.1.1.5  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยพระเจาจัสติเนียน  

               ในยุคสมัยของพระเจาจัสติเนียนท่ีไดปกครองอาณาจักรโรมัน พระองคทรงต้ัง

คณะกรรมการข้ึนขณะหนึ่งใหมีหนาท่ีรวบรวมและจัดทํากฎหมายข้ึนใหม โดยมีลักษณะท่ีสามารถ

บังคับใชไดโดยท่ัวไป การจัดทําและรวบรวมกฎหมายข้ึนในรูปของประมวลกฎหมายจัสติเนียน โดยมี

ชื่อเรียกอยางเปนทางการวา “Corpus Juris Cilvilis” ซ่ึงสงผลใหรูปแบบของกฎหมายโรมันในยุคนั้น

มีลักษณะเปนลายลักษณอักษรและสามารถยืดถือเพ่ือนํามาใชเปนแบบอยางได สงผลใหกฎเกณฑท่ีมี

อยูเดิมท่ีมีลักษณะเปนจารีตประเพณีในยุคเกาหมดสิ้นความหมายลง โดยเฉพาะประเพณีการสมรส

ของชายหญิงท่ีแตเดิม ซ่ึงมีเพียงรูปแบบการสมรสกันตอหนาธารกํานัลเทานั้น โดยมีลักษณะเปนเพียง

สัญลักษณท่ีทําใหผูคนในสังคมไดรูถึงการใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยาของคูสมรสเทานั้น แตในสมัย

ของพระเจาจัสติเนียนรูปแบบพิธีการสมรสเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะท่ีเปนทางการมากข้ึน 

เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะการไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสตเพราะในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงท่ี

คริสตศาสนาถือกําเนิดข้ึนมาและแผอิทธิพลมายังอาณาจักรโรมัน ทําใหรูปแบบของการสมรสมี

ลักษณะท่ีเปนการประกอบพิธีทางศาสนาเกิดข้ึน โดยในประมวลกฎหมายจัสติเนียนบัญญัติวาการ

สมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย หมายถึง  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยการแสดงความยินยอมใน

การเปนสามีภริยาตอหนาผูนําศาสนาและเพ่ือเปนการยอมรับการเปนสามีภริยายันตอองคพระผูเปน

เจานั้นเอง  การกระทําในรูปแบบดังกลาวนั้นจึงจะเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายตามประมวล

กฎหมายจัสติ เนียน ชายจะมีภริยาหรือหญิงอ่ืนท่ีอยูรวมกันโดยมิไดสมรสพรอมกันหรือใน

ขณะเดียวกันไมได หลักการหามนี้หมายถึงการหามสมรสซอนนั่นเอง ซ่ึงหลักการนี้ถือเครงครัดมาก

และเปนหลักการของกฎหมายศาสนาคริสต22  

              ประกอบกับรูปแบบของการหยาในสมัยนั้นก็ไดถูกบัญญัติไวในประมวลกฎหมายจัส

ติเนียนเชนกัน โดยในสมัยพระเจาจัสติเนียนไดมีการยกเลิกการหยาโดยความยินยอมลง เนื่องจากการ

หยาโดยความยินยอมถูกนําไปใชในทางท่ีผิด โดยในสมัยนั้นหญิงบางคนไดหยากับสามีของตนโดย

ความยินยอมของท้ังสองฝายและทําการสมรสใหมถึง 8 ครั้งภายในระยะเวลา 5 ป จึงทําใหพระเจาจัส

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



19 

ติเนียนมองวาการสมรสท่ีเปนพระประสงคของพระเจา เหตุใดจึงสิ้นสุดลงอยางงายดายเชนนี้ จึงสงผล

ใหพระเจาจัสติเนียนทรงบัญญัติเหตุหยาเอาไวให โดยในประมวลกฎหมายจัสติเนียนไดระบุเง่ือนไขใน

การหยาข้ึนใหม ดังตอไปนี้  ยกเลิกการหยาโดยความยินยอมของท้ังสองฝายลง ใหเหลือเพียงการหยา

ท่ีฝายหนึ่งฝายใดประพฤติผิดทําใหอีกฝายหนึ่งยกเปนเหตุหยา โดยปรากฎในประมวลกฎหมาย       

จัสติเนียนโดยใหสิทธิท้ังสามีและภริยาในการหยาขาดจากการสมรสไดจะตองอาศัยขอเท็จจริงท่ีเปน

เง่ือนไขในกฎหมายดังตอไปนี้ 23  

                  สิทธิของสามีในการขอหยาตองอาศัยขอเท็จจริง ดังนี้ 

1. ภริยาไดทราบถึงแผนการลับในการลมลางรัฐบาล แตไมบอกกลาวใหสามีทราบ

ถึงแผนการดังกลาว 

2. ภริยามิสามารถใหกําเนิดบุตรไดภายในระยะเวลา 5 ปนับแตท่ีไดสมรส และ

ภริยาไดกระทําการอันเปนปฏิปกษตอการเปนสามีภริยา 

3.  ภริยากระทําชู 

4. ภริยาไดอาบน้ํากับชายอ่ืน หรือไปงานเลี้ยง ละครสัตว โรงละคร และสถานท่ีอ่ืน 

อันเปนการขัดตอความประสงคของสามี  

           5. ภริยาไดจากบานท่ีอยูรวมกันโดยมิไดรับอนุญาตจากสามี  

                    สิทธิของภริยาในการขอหยากับสามีตองอาศัยขอเท็จจริง ดังตอไปนี้ 24 

1. สามีมีสวนเก่ียวของกับการกบฏ 

2. สามีเปนหมันไมสามารถใหกําเนิดบุตรได ภายในระยะเวลา 5 ปนับแตไดทําการ

สมรส  

3. สามีพยายามฆาภริยา หรือทราบวามีบุคคลอ่ืนมาปองรายภริยา แตไมเตือนให

ภริยาทราบถึงพฤติการณดังกลาว  

4. สามีไดกลาวหาวาภริยากระทําชู แตตองแพคดีเพราะไมสามารถพิสูจนการ

กระทําชูของภริยาได  

5. สามีอยูกับหญิงอ่ืนเปนประจํา โดยสามีดูแลหญิงอ่ืนในบานของภริยา ตอมาญาติ

ของฝายหญิงหรือบุคคลท่ีมีความนาเชื่อถือไดวากลาวตักเตือนแลว แตสามีปฏิเสธท่ีจะยุติพฤติกรรม

ดังกลาว 

                                                                                 
23 Marriane  Hajgaard Pederson, “Homosexual  Marriages and  New  Rules  

Regarding  Separation and Divorce,” University of Louisville Journal of Family Law 

2, 23 (1991-1992): 245. 
24 Ibid., p. 237. 
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ถึงแมพระเจาจัสติเนียนจะทรงนับถือศาสนาคริสต  โดยไดทรงกําหนดโทษสําหรับผู

ท่ีหยากันโดยไรเหตุผลอันสมควร ทําใหประชาชนกลัวการลงโทษ เลยตัดสินใจเลือกท่ีจะไมสมรส และ

อยูกินกันฉันสามีภริยาโดยไมสมรสตามรูปแบบของศาสนา25  แตอยางไรก็ตามการอยูกินกันแบบฉัน

สามีภริยาก็เปนท่ียอมรับในสังคมของจักรวรรดิโรมันในสมัยนั้นวาเปนการสมรส แตคูรักท่ีอยูกินกันฉัน

สามีภริยามีสถานะท่ีต่ํากวาคูสมรสท่ีไดทําการสมรสตามรูปแบบของศาสนา สวนในประเด็นเรื่องบุตร

ก็เชนกัน กลาวคือ บุตรท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีไมไดสมรสกันในรูปแบบของศาสนา ก็จะไมมีสถานะ

เปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดา26 กฎหมายของจักรวรรดิโรมัน ท่ีวาดวยเรื่องเก่ียวกับการสมรส

มีอิทธิพลไปท่ัวดินแดนท่ีอยูภายใตการปกครองของจักรวรรดิโรมัน และประเทศตางๆก็ไดนําไป

ประยุกตใชกับกฎหมายภายในของตน โดยเฉพาะกฎหมายของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิค ท่ีนํา

หลักการหามสมรสซอนมาประยุกตใช และกลายเปนหลักการท่ีกฎหมายของประเทศตางๆทําไปใชใน

ประเทศตางๆแถบยุโรป27 

                 2.1.1.6  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของกฎหมายศาสนา 

                รูปแบบการสมรสของกฎหมายศาสนาเปนจุดเริ่มตนของแนวความคิดในการดําเนิน

ชีวิตคูรวมกันแบบผัวเดียวเมียเดียว อันเปนแนวคิดตามพระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาเดิม ใน

สวนของบทปฐมกาล ท่ีกลาวถึงการท่ีพระเจาไดทรงสรางมนุษยท่ีเปนชายข้ึนมาบนโลกใบนี้กอน 

ตอจากนั้นพระเจาไดทรงสรางมนุษยท่ีเปนหญิงข้ึนมาจากกระดูกซ่ีโครงของมนุษยท่ีเปนชาย เพ่ือให

มนุษยท้ังสองไดใชชีวิตเปนคูกัน ดังนั้นมนุษยท่ีเปนชายจะตองแสวงหากระดูกซ่ีโครงของตนท่ีขาด

หายไปนั้น สงผลใหมนุษยท่ีเปนชายตองคูกับมนุษยท่ีเปนหญิง และจะตองมีเพียงคนเดียวเทากับ

จํานวนกระดูกของตนท่ีหายไปเทานั้น แนวคิดเรื่องผัวเดียวเมียเดียวจึงถือกําเนิดข้ึนมาบนโลกใบนี้ 

ภายใตอิทธิพลทางความเชื่อของกฎหมายศาสนา28  และนับตั้งแตอาณาจักรโรมันไดเสื่อมอํานาจลง

และเขาสูยุคท่ีศาสนาคริสตเริ่มแผขยายอิทธิพลครอบงําไปท่ัวยุโรปซ่ึงรวมถึงบริเตนใหญดวย  ทํา

ใหศาสนจักรไดมีการรวบรวมหลักคําสอนกฎเกณฑและจารีตประเพณีตางๆ  ของศาสนาคริสตมารวม

ไวในท่ีเดียวกันและจัดทําข้ึนเปนรูปแบบของกฎหมาย และตอมาจึงเรียกวา กฎหมายศาสนา หรือ 

                                                                                 
25 Ibid., p. 247. 
26 Ibid., p. 269. 
27 Grossman  L. Joanna, “Family  Boundaries: Third-Party Rights and 

Obligations with Respect to  Children,” Family Law  Quarterly  40, 1 (Summer 2006): 

237. 
28 John Eekelaar and Rob George,  Routledge Handbook of Family Law and 

Policy (London: Routledge, 2014), p. 289. 
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กฎหมายแคนอน หรือบางตําราจะเรียกวา กฎหมายพระ โดยกฎหมายของศาสนานี้จะมีลักษณะของ

การบังคับใชกับผูท่ีนับถือศาสนาคริสต และอาณาจักรตางๆ ท่ีไดรับอิทธิพลจากการแผขยายของ 

ศาสนจักร ทําใหกฎหมายศาสนาคริสตนี้กลายเปนกฎเกณฑท่ีคริสตศาสนิกชนในยุคนั้นจําตองถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดเพราะถือเปนสวนหนึ่งของหลักคําสอนท่ีชาวคริสตศาสนิกชนจําตองกระทําตาม

เพราะถือเปนพระประสงคขององคพระผูเปนเจาอันเปนกฎแหงความเชื่อหากผูใดไมปฏิบัติตาม ก็จะมี

ความเชื่อในเรื่องของความผิดบาปตอพระเจานั้นเอง โดยเฉพาะกฎหมายศาสนาคริสตเก่ียวกับการ

สมรสนี้ซ่ึงท่ีมาของกฎหมายฉบับนี้สวนหนึ่งมาจากกฎหมายโรมัน และอีกสวนหนึ่งมาจากกฎหมายยิว 

ทําใหเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาอิทธิพลของกฎหมายโรมันท่ีกลาวมาขางตนนั้นมีอยูในกฎหมายของ

ศาสนาคริสตและกฎหมายของศาสนาคริสตก็มีอิทธิพลตอกฎหมายสมรสของประเทศตางๆท่ัวยุโรป 

เปนตน แตศาสนาคริสตก็ไมเห็นดวยกับกฎหมายโรมันในบางประเด็นท่ีอนุญาตใหการหยาเกิดข้ึนได

งาย ซ่ึงขัดกับหลักการของกฎหมายศาสนาอยางสิ้นเชิง29  ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกกลายเปน

ศาสนาท่ีมีบทบาทในทุกๆ เรื่อง  ท้ังเรื่องการเมืองและการปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ รวมถึง

การสมรส และเหตุฟองหยาดวย โดยหลักคําสอนของศาสนาคริสตไดถูกรวบรวมเปนกฎหมายศาสนา

ข้ึน ซ่ึงกฎหมายดังกลาวไดมีอิทธิพลตอรูปแบบของการสมรสเปนอยางมาก โดยเฉพาะการกําหนด

เง่ือนไขของการสมรสท่ีตองมีลักษณะท่ีเปนไปตามหลักกฎหมายศาสนาเทานั้น กฎหมายของศาสนา

คริสตยอมรับหลักเกณฑของกฎหมายโรมันท่ีวา ในการสมรสคูสมรสตองยินยอมพรอมใจท่ีจะสมรส

และอายุท่ีจะแสดงความยินยอมไดคือ ชายตองมีอายุ 14 ป และหญิงอายุ 12 ป โดยคูสมรสจะตองมี

พิธีการท่ีตองกระทํากันอยางเปดเผยในโบสถ โดยพระในศาสนาและการแสดงความยินยอมของชาย

และหญิงท่ีจะเปนสามีภริยากันนั้นก็ตองกระทําตอหนาพระท่ีประกอบพิธีดวย30 รวมถึงเง่ือนไขการ

สมรสอีกประการคือ หามสมรสในระหวางเครือญาติท่ีสืบสายโลหิต หลักเกณฑเหลานี้แมแตประเทศท่ี

ปฏิรูปศาสนาไปนับถือ ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ก็ยังมีการยอมรับหลักเกณฑดังกลาวใน

กฎหมายศาสนาคริสตนี้ดวย 

             แตกฎหมายของศาสนาคริสตบัญญัติเพ่ิมเติมตอไปอีกวา การสมรสเปนพิธีการอัน

ศักดิ์สิทธิท่ีทําใหคนสองคนมีรางกายและจิตใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันอยางไมอาจแยกออกจากกันได

อีก เม่ือสมรสแลวจะแยกจากกันไมไดอีก ศาสนาคริสตถือวาสามีและภริยาเปนเนื้อเดียวกัน 

โดยเฉพาะเม่ือมีการสมรสแลว คูสามีภริยาก็ไมสามารถหยาขาดจากกันได ไมวาจะโดยการหยาโดย

ความสมัครใจหรือฟองหยา เพราะเนื่องจากหลักความเชื่อของศาสนาคริสตท่ีเชื่อวาการสมรสเปนพิธี

ท่ีศักดิ์สิทธิ์ท่ีเก่ียวของกับอํานาจของพระผูเปนเจา มิใชเปนเพียงเรื่องของคนสองคนเทานั้น ดังนั้นการ

                                                                                 

           29 Bea Vershraegen, Persons and Family (Martinus: Nijhoff, 2004), p. 43. 

           30 Marriane Hajgaard Pederson, op. cit., p. 267 
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สมรสถือเปนสายสัมพันธท่ีไมอาจจะทําลายลงไปได คูสมรสจะตองเปนสามีภริยากันจนกวาฝายใดฝาย

หนึ่งจะตายจากกันไป กฎหมายศาสนาเชื่อวาการกระทําชูเปนเพียงเหตุท่ีคูสมรสใชอางเพ่ือแยกกันอยู

เทานั้น และเปนการกระทําท่ีเปนความผิดบาปเทานั้น แตไมสามารถใชอางเปนเหตุฟองหยาได31 ใน

เวลาตอมานักปฏิรูปศาสนา อยาง มารติน ลูเธอร ท่ีไมเห็นดวยกับแนวคําสอนและหลักการของ

กฎหมายบางประการของศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิค โดยเห็นวาการสมรสเปนเพียงเรื่องทาง

แพง ดังนั้นจึงไดนําเอาการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญมาสูกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสมรส นั้นคือกฎหมาย

พระของนิกายโปรเตสแตนท ท่ีปฏิเสธความผูกพันแบบเด็ดขาดของการสมรสท่ีจะหยาขาดจากกันมิได

เลย32  

               ในอดีตท่ีกฎหมายของศาสนาคริสตไมอนุญาตใหคูสมรสหยาขาดจากกันไดนั้น แตถึง

อยางไรก็ตามแมคูสมรสจะไมสามารถหยาขาดจากกันได แตกฎหมายของศาสนาคริสตก็ไดใหทางออก

ของการสิ้นสุดการสมรสโดยวิธีอ่ืนท่ีไมใชการหยา วิธีนั้นก็คือ การสมรสท่ีตกเปนโมฆะ ทําใหกฎหมาย

ท่ีวาดวยความเปนโมฆะของการสมรส กลายมาเปนทางออกของการสิ้นสุดความสัมพันธในการสมรส 

ท้ังนี้เนื่องจากประเทศตางๆ ท่ีไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสตจะมีการหามคูสมรสหยาขาดจากความ

เปนสามีภริยาเม่ือไดมีการสมรสแลว เชน ประเทศอังกฤษมีกฎหมายหามมิใหมีการหยา จนกระท่ังใน

ถึงป ค.ศ.1857 จึงมีกฎหมายออกมาอนุญาตใหทําการหยาได33 ประเทศไอรแลนดกอนป ค.ศ.1997 

ศาลไอริชไมมีอํานาจพิพากษาใหคูสมรสหยาขาดจากกัน34 เนื่องจากตามหลักศาสนาคริสตถือวาการ

สมรสเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนหนาท่ีท่ีมนุษยไดรับพระบัญชาจากพระเจาในการใหกําเนิดบุตรเพ่ือสืบทอด

เผาพันธุมนุษย การสมรสจึงเปนอมตะ และมนุษยไมมีอํานาจท่ีจะทําใหการสมรสสิ้นสุดลง35ความเปน

โมฆะของการสมรสจึงเปนวิธีเดียวในทางกฎหมายท่ีจะทําใหหลุดพนจากความสัมพันธท่ีปราศจาก

ความรักอีกตอไปแลว ตัวอยางเชน ในกรณีของพระเจาเฮนรี่ท่ี 8 ก็ยังทรงขอใหศาลพิพากษาวาการ

อภิเษกสมรสระหวางพระองคกับพระนางแคทรีนเปนโมฆะ โดยทรงอางวาพระนางแคทรีนทรงเคย

เปนชายาของเจาชายอาเธอรพระเชษฐามากอน แตแทจริงแลวทรงตองการพนจากสถานภาพการ

                                                                                 
31 บาทหลวงไพยง มนิราช, การสมรสของคริสตชนไทย (ราชบุรี: ธรรมรักษการพิมพ, 

2550), หนา 28. 

           32 เรื่องเดียวกัน, หนา 61. 
33 Howard L. Bass and M. L. Rein, Divorce Law: The Complete Practical 

Guide (Washington D.C.: Prentice-Hall, 1976), p. 327. 
34 Heinz  Hausheer, Stephan  Wolf  Grounds  for Divorce and Maintenance 

between  Former Spouse (New York, NY.: McGraw-Hill, 2002), p. 314.    
35 Howard L. Bass and M. L. Rein, op. cit., p. 267. 
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สมรส  เพ่ือท่ีจะไดทรงอภิเษกสมรสใหม เปนตน36  อิทธิพลของกฎหมายศาสนาในเรื่องหามหยานั้นมี

อยูท่ัวไปในยุโรปสมัยกอน ดวยเหตุนี้จึงปรากฎมีหลักกฎหมายวาดวยความเปนโมฆะของการสมรสอยู

ในกฎหมายทุกระบบ จนกระท่ังเม่ือมีกฎหมายวาดวยการหยาออกมาใชบังคับ ทําใหคูสมรสหันมาใช

การหยาแทนการฟองขอใหศาลพิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะมากข้ึนจนความเปนโมฆะของการ

สมรสไดลดความสําคัญลงเปนอยางมาก37 แตตอมาภายหลังชวงปลายศตวรรษท่ี 15 มีการฟนฟูศิลปะ

วิทยาการ และปฏิรูปศาสนา จึงไดเกิดแนวคิดเชิงเสรีนิยมข้ึน ซ่ึงมีอิทธิพลตอศาสนาคริสตเปนอยาง

มาก และทําใหกฎหมายของศาสนาคริสตมีแนวคิดท่ีเปลี่ยนไป คือ มีการยินยอมใหการสมรสสามารถ

ทําการหยาได 

 

         2.1.2  วิวัฒนาการของกฎหมายครอบครัวภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส 

ในยุคกลางท่ีถือไดวาเปนยุคท่ีมีความเจริญรุงเรื่องของศาสนจักรถึงจุดขีดสุด ศาสนจักรเปน

สถาบันท่ีมีอํานาจในการตอรองในเรื่องทางการเมืองและการปกครองของรัฐตางๆในยุโรปรวมไปถึง

การครอบงําทางดานการเมืองท่ีนําไปสูการบัญญัติกฎหมายรวมกันระหวางศาสนจักรและจักรวรรดิ 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ศาสนจักรมีสวนในการปกครองรัฐทางออม โดยอาศัยหลักคําสอนและความเชื่อ

ท่ีศาสนจักรท่ีพยายามเผยแพรออกไปและแทรกซึมอยูในรูปแบบของกฎหมายความเชื่อ ท่ีเกิดจากการ

สรางความศรัทธาใหแกผูนําของรัฐนั้นๆ เม่ือผูนําของรัฐตางๆเหลานั้นเกิดความเชื่อและศรัทธาในคํา

สอนของศาสนาแลว ก็จะนํามาซ่ึงรูปแบบการปกครองท่ียึดหลักเกณฑของศาสนาท่ีมาจากความเชื่อ

ของชนชั้นปกครองมาเปนสวนประกอบสําคัญ ในการบัญญัติกฎหมายข้ึนเพ่ือใชในการปกครอง

ประเทศ สิ่งเหลานี้ผูวิจัยมองวาถือเปนสิ่งท่ีดีและควรปฏิบัติ เพราะเปนการนําหลักธรรมและคําสั่ง

สอนของศาสนามาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชนชั้นปกครองและราษฎรใหเปนหนึ่งเดียวนั้น ทําให

บานเมืองสงบรมเย็นและเปนสุข เชนเดียวกับการนําหลักทศพิธราชธรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธ 

ท่ีพระมหากษัตริยควรนํามายึดถือปฏิบัติในการปกครองประชาราษฎร แตในความเปนจริงแลว

แนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากหลักคําสอนของกฎหมายศาสนาในบางประเด็นก็มีความเครงครัดมากจนเกิน

ความพอดี ไมสามารถยืดหยุนไดและเปนสิ่งท่ีตองปฏิบัติอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดตามกฎเกณฑเหลานั้น 

นํามาซ่ึงความรูสึกท่ีอึดอัด และฝนใจท่ีจะกระทําของชนชั้นท่ีอยูภายใตการปกครอง ความคิดท่ีวาตน

ถูกบังคับใหกระทํา อันเปนสิ่งท่ีไมไดเกิดจากศรัทธาท่ีแทจริงท่ีเกิดข้ึน ทําใหเกิดความพยายามท่ีจะ

หลีกเลี่ยงท่ีจะปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีบังคับจิตใจเหลานั้น  จึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะปฏิรูปมีความ

                                                                                 
36 David Terry,  Divorce in England:  Adultery, Retrieved March 22, 2013 

from http://www.terry.co.uk/divorce2.html 
37 Ibid. 

http://www.terry.co.uk/divorce2.html
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เปนไปไดมากยิ่งข้ึน แรงตอตานศาสนาและตอตานความเชื่อท่ีถูกบังคับใหเกิดความศรัทธาอยางไม

สมัครใจท่ีสั่งสมมาเปนระยะเวลายาวนาน จนในท่ีสุด ทําใหเกิดชวงระยะเวลาของการฟนฟูศิลปะ 

วิทยาการ และการปฏิรูปศาสนาเกิดข้ึน สิ่งเหลานั้นทําใหเกิดรูปแบบของกฎหมายสมรสในยุคใหมโดย

มีการรวบรวมกฎเกณฑตางๆ ของกฎหมายโรมัน และกฎหมายศาสนาเทาท่ีมีความจําเปนไวใน

รูปแบบของประมวลกฎหมายแพง เพ่ือท่ีจะผอนปรนหลักปฏิบัติตามแนวคิดของกฎหมายศาสนาท่ีมี

ความเครงครัดจนเกินความพอดี จนในท่ีสุดรูปแบบของการรางกฎหมายเพ่ือบังคับใชเองภายในรัฐ

ของผูนํารัฐท่ีไมอยูภายใตอิทธิพลของศาสนาจึงถือบังเกิดข้ึน โดยเฉพาะรูปแบบของการสมรส ท่ีมี

เง่ือนไขของการท่ีคนสองคนจะทําการสมรสกันไดจะตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีรัฐเปนผูกําหนด โดยแยก

ตางหากจากหลักเกณฑของศาสนา รวมไปถึงการควบคุมสมาชิกในครอบครัว ท่ีรัฐพยายามเขามา

จัดการสิ่งตางๆ  เหลานี้เอง โดยมีความตองการท่ีจะแยกออกจากรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไข

ของศาสนาท่ีมีมาแตเดิม โดยรัฐมีความประสงคท่ีจะจัดระเบียบประชากรของตนในเรื่องของการสมรส

และการจัดรูปแบบของสถาบันครอบครัวใหเปนไปตามแนวทางท่ีรัฐกําหนดดวยตัวของรัฐเอง  โดย

เปนการคานอํานาจกันระหวางศาสนจักรกับการเขามาครอบงําการเมืองและการปกครองของรัฐ  ทํา

ใหในเวลาตอมากระบวนการนี้ก็ไดพัฒนามาเปนแบบอยางใหแกประเทศตางๆ มากมายในการยึดถือ

และปฏิบัติตาม   ดังเชนประมวลกฎหมายแพงของฝรั่งเศสและประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน  

            โดยขอเริ่มจากการนําเสนอแนวคิดของการจัดระเบียบการสมรสดวยการสรางรูปแบบการ

สมรสท่ีเปนไปตามเง่ือนไขของรัฐตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส จากนั้นจึงเปนประมวลกฎหมาย

แพงของเยอรมันตามลําดับ  ดังนี้ 

 2.1.2.1  รูปแบบการสมรสของประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส 

 ในตนศตวรรษท่ี 19 ประเทศฝรั่งเศสไดแบงกฎหมายท่ีใชออกเปนสองสวน โดยแบง

ออกเปนตอนเหนือซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีสองในสามของประเทศ กฎหมายของชนชาติเยอรมันและ

กฎหมายโรมันท่ีไดนํามาใชปนกันจนกลายเปนจารีตประเพณีของฝรั่งเศสไปในท่ีสุด และอีกสวนหนึ่ง

คือตอนใตของฝรั่งเศสไดเอากฎหมายโรมันมาบัญญัติไวเปนลายลักษณอักษร แตท้ังตอนเหนือและ

ตอนใตเรื่องท่ีเก่ียวของกับการสมรสและครอบครัวจะอยูในอํานาจของศาสนาโดยมีการนําหลัก

กฎหมายศาสนาเขามาใช ความไมเปนอันหนึ่งอันเดียวของระบบกฎหมายท่ีใชอยูในสมัยนั้นทําใหเปน

สาเหตุท่ีจักรพรรดินโปเลียนทรงมีพระประสงคจะรวบรวมกฎหมายข้ึนมาใหม เพ่ือท่ีจะทําใหประเทศ

ฝรั่งเศสมีระบบกฎหมายท่ีอยูในรูปแบบเดียวกันท้ังหมด และเปนการแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวของยุคจักรวรรดินโปเลียน ดังนั้น จักรพรรดินโปเลียนจึงทรงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย

ข้ึนมา ในวันท่ี 13 สิงหาคม ค.ศ.1800 โดยคณะกรรมการชุดดังกลาวมีหนาท่ีในการรางประมวล

กฎหมายแพงข้ึน จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และมีการประกาศใชประมวลแพงฝรั่งเศสเม่ือวันท่ี 21 
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มีนาคม ค.ศ.180438 โดยประมวลกฎหมายแพงฉบับดังกลาวไดรับคําชื่นชมวาเปนประมวลกฎหมายท่ี

กาวหนาและทันสมัยท่ีสุดในศตวรรษท่ี 19 ท่ีจัดทําข้ึนโดยฝายฆราวาส และเปนประมวลกฎหมายท่ี

ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงรักษาหลักคําสอนของศาสนาไดเปนอยางดี และ

สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือมีรูปแบบของการจัดทําท่ีมีความเปนประชาธิปไตยเปนอยางมาก39   

โดยท่ีสําคัญไปกวานั้น คือ ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสดังกลาวฉบับนี้ ไดมีการ

เพ่ิมเติมรูปแบบของการสมรสข้ึนมาใหม อีกรูปแบบหนึ่ง จากเดิมท่ีรูปแบบของการสมรสจะตองมีการ

ประกอบพิธีทางศาสนาในโบสถและตองกระทําตอหนาพระของศาสนาคริสตเทานั้นจึงจะเปนการ

สมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย  แตประมวลกฎหมายแพงฉบับนี้ไดเพ่ิมเติมรูปแบบท่ีจะทําใหการสมรส

ชอบดวยกฎหมายข้ึนมาเพ่ิมเติมอีกหนึ่งรูปแบบ นั้นก็คือ รูปแบบของการท่ีคูสมรสจะตองจดทะเบียน

กันตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐดวย จึงจะถือวาเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายตามประมวล

กฎหมายแพงฝรั่งเศสฉบับนี้40  

และรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสภายใตประมวลแพงฝรั่งเศสนี้ มีการ

ประกาศใชเปนครั้งแรกในประมวลกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงแตเดิมนั้นสําหรับประเทศฝรั่งเศสในชวงยุค

กลางแลวก็มีลักษณะท่ีไมแตกตางอะไรกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบยุโรปท่ีตองตกอยูภายใตการครอบงํา

ของศาสนจักรท่ีกฎหมายศาสนามีสวนในการควบคุมวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศ โดยกฎหมาย

ของฝรั่งเศสแตเดิมนั้น ถือวาการสมรสเปนสิ่งท่ีศักดิ์สิทธิ์ เปนเรื่องท่ีอยูภายใตอํานาจของฝายศาสน

จักร โดยอยูในการควบคุมของศาลฝายโบสถ41นอกเหนืออํานาจของรัฐหรือฝายบานเมือง จนกระท่ัง

ยุคท่ีมีการปฏิวัติฝรั่งเศส จึงไดมีแนวคิดท่ีจะแยกการสมรสออกจากอํานาจของศาสนจักร เพราะในยุค

นั้นรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสป ค.ศ.1791 มาตรา 7 ไดบัญญัติวา “กฎหมายถือวาการสมรสเปนเพียงสัญญา

                                                                                 
38 F. H. Lawson, A. E. Anton and L. Neville Brown,  Amos and Walton's 

Introduction to French Law Third Edition  (Oxford: Oxford University Press, 1969), 

p. 361 

           39 Henry Cachard, The French Civil Code,  rev. ed. (London: Stevens & Sons, 

1930), p. 365. 
40 Rene David, Les systems de droit cotemporains XI, Le droit francais, 

Tome 1: Les donnees fondamentales du droit francais (Paris: Praeger, 1960),     

pp. 12-14. 

           41 Ibid., pp. 16-17. 



26 

ทางแพงอยางหนึ่ง” ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการตอบโตทางจิตวิทยาของจักรวรรดิและตองการคานอํานาจ

ในการจัดระเบียบรูปแบบของการสมรสตางหากจากอํานาจของศาสนจักร42  

ผูรางประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสถือวาการสมรสเปนสถาบันพ้ืนฐาน ท่ีรัฐควรจะมี

สวนในการเขามาควบคุมดูแล ประกอบกับมีการบันทึกทางทะเบียนสมรสท่ีไดกระทําพิธีตอหนา

พนักงานเจาหนาท่ีของรัฐดวยเทานั้น จึงจะถือวาชอบดวยกฎหมาย หลักการนี้ไมถือวาเปนการลด

บทบาทของศาสนจักรลง เพียงแตเปนการเพ่ิมบทบาทของรัฐข้ึนมาอีกบทบาทหนึ่งเทานั้น โดยท่ี

บทบาทการสมรสตามพิธีกรรมของศาสนา และคงรูปแบบการสมรสของกฎหมายศาสนาท่ีเปน

จุดเริ่มตนของแนวความคิดในการดําเนินชีวิตคูแบบผัวเดียวเมียเดียวยังคงไวดังเชนเดิม โดยเพ่ิม

บทบาทหนาท่ี ใหรัฐเขามามีสวนในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเทานั้น และได

วางหลักเกณฑข้ึนมาก็เพ่ือใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะเลือกรูปแบบของการสมรสวาจะประกอบพิธีกรรมตาม

ศาสนาอยางเดียว หรือตองการบันทึกทางทะเบียนภายใตเง่ือนไขของรัฐดวย หรือเลือกเอาอยางใด

อยางหนึ่งก็สามารถเลือกท่ีจะกระทําได และถาหากคูรักเลือกท่ีจะสมรสกันภายใตรูปแบบของศาสนา

พิธีอยางเดียว โดยไมบันทึกภายใตเง่ือนไขของรัฐ จะเปนการสมรสท่ีสมบูรณตามหลักศาสนาเทานั้น 

เพราะการประกอบพิธีสมรสทางศาสนานั้นจะไมมีผลในทางกฎหมายนั้นเอง  โดยท่ีการสมรสนั้นจะไม

มีผลสมบูรณตามกฎหมายจนกวาคูรักนั้น จะไดบันทึกทางทะเบียนตามรูปแบบของรัฐ43 อยางไรก็ตาม

ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตวากฎหมายแพงฝรั่งเศสแยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ โดยแยกตางหาก

จากเรื่องสิทธิและหนาท่ีของความเปนบิดามารดาและบุตรท่ีจะตองมีสถานะของความเปนบิดาและ

มารดาในภายภาคหนา และเรื่องมรดกออกจากกันเปนสวนๆ  และไมเปนการเชื่อมกันกับความเปน

บิดามารดาและบุตร  สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการท่ีกฎหมายแยกเรื่อง

ออกจากกันเปนสัดสวน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูก

แยกหนาท่ีออกจากกันอยางสิ้นเชิง ผูวิจัยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงฝรั่งเศสในลักษณะนี้วา ระบบ

กฎหมายสมรส 

   จึงขอสรุปประเด็นนี้ไดวา ตามท่ีไดกลาวมาขางตนแลวนั้น ประมวลกฎหมายแพง

ฝรั่งเศส ท่ีไดประกาศใชเม่ือวันท่ี 21 มีนาคม ค.ศ.1804 ในสมัยของจักรพรรดินโปเลียน แมบทบัญญัติ

                                                                                 

           42 Marc SUEL, Essai sur la codification a droit constant: precedents-

debuts-realisation, Journal official de la Republique francais, 2nd ed. (fevrier: 

Wiley, 1995), pp. 5-6. 
43 Jean CARBONNIER, Droit Civil: Introduction, 24th ed. (Paris: University of 

Paris, 1996), p. 168.; Chanpier MALAURIE, Les enjeux de la codification (Paris: 

University of Paris II, 1997), pp. 642-648. 
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ในสวนท่ีวาดวยการสมรสจะยังคงรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากกฎหมายศาสนาอยูเชนเดิม โดยเฉพาะ

ระบบการดําเนินชีวิตคูแบบผัวเดียวเมียเดียว ท่ีไดรับอิทธิพลจากระบบกฎหมายศาสนา โดยมีเพียงสิ่ง

ท่ีเพ่ิมเติมเขามา ถาหากคูสมรสจะสมรสอยางถูกตองตามกฎหมายก็ตองปฏิบัติตามรูปแบบของการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐดวย จึงจะมีผลสมบูรณในทางกฎหมายดวย ดังนั้นแมการสมรสจะไดปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขในการประกอบพิธีทางศาสนาแลว แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาการสมรสนั้นขัดกับ

เง่ือนไขของกฎหมายสมรสของรัฐ การสมรสนั้นก็จะไมมีผลใดๆในทางกฎหมายของรัฐเทานั้น แตการ

สมรสนั้นยังคงมีผลสมบูรณตามหลักของศาสนา  เฉกเชนเดียวกับประเทศเยอรมัน หลังจากท่ีฝรั่งเศส

ไดมีการรวมรวมกฎเกณฑตางๆ ของกฎหมายศาสนา และนํามาซ่ึงการปฏิรูประบบกฎหมายภายใน

ของประเทศจนกลายมาเปนประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ทําใหตอมาประเทศเยอรมัน ซ่ึงเปน

ประเทศท่ีมีระบบกฎหมายลายลักษณอักษรเหมือนอยางเชนประเทศฝรั่งเศส มีการพัฒนาและ

ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการสมรสของตนในลําดับตอมาเชนกัน  

2.1.2.2  รูปแบบการสมรสของประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน   

โดยแนวคิดของเยอรมันเริ่มจากการท่ีจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค เริ่มตั่งแต 

พระเจาชาลมาญ ในป ค.ศ.800 ไดข้ึนครองราชยท่ีกรุงโรมของอิตาลี และเปนผูตั้งอาณาจักรโรมันอัน

ศักดิ์สิทธิ์แหงชนชาติเยอรมันข้ึน พระองคทรงถือวาพระองคเปนผูสืบราชสมบัติตอจากจักรพรรดิโรมัน

และสืบสายโลหิตจากกษัตริยโรมัน และพระองคจะเปนผูท่ีทําใหอาณาจักรโรมันกลับมารุงเรืองอีกครั้ง 

จึงเปนเรื่องธรรมดาท่ีจักรพรรดิเยอรมันจะตองคิดวา เปนการสมควรท่ีจะตองไปเอากฎหมายโรมัน

กลับมาใชในอาณาจักรของพระองค อีกท้ังกฎหมายโรมันยังมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมและ

สภาพเศรษฐกิจในสมัยนั้น ยิ่งกวากฎหมายของชนชาติเยอรมันเองเสียอีก การรับเอากฎหมายโรมันมา

ใชกับชนชาติเยอรมันจึงเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมได44 และสงผลให ตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 12-15 

มหาวิทยาลัยตางๆ ของเยอรมันไดมีการรับเอากฎหมายโรมันมาสอนในมหาวิทยาลัยอยางเปน

รูปธรรม โดยนํามาสอนพรอมกับกฎหมายศาสนา เนื่องจากมหาวิทยาลัยท่ีสอนกฎหมายโรมันจะมีการ

สอดแทรกดวยหลักกฎหมายศาสนาดวย เพราะสวนหนึ่งของกฎหมายโรมันเปนท่ีมาของกฎหมาย

ศาสนาดวย จึงทําใหเปนการเรียนรูท่ีควบคูกันไป  ตอมากฎหมายศาสนาเริ่มมีอิทธิพลตอเยอรมันมาก

ข้ึน และในท่ีสุดกฎหมายศาสนา ก็กลายมาเปนกฎหมายของเยอรมัน เยอรมันไดรับเอากฎหมายโรมัน

มาใชในหลายเรื่องดวยกัน อาทิ นิติกรรม ละเมิด สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย และไดรับเอา

กฎหมายศาสนามาใชกับเรื่องความสัมพันธของครอบครัว รวมถึงหลักเกณฑของการสมรสดวย45 ซ่ึง

                                                                                 
44 William Carr, A History of Germany 1815-1945, 2nd ed. (London: Edward 

Arnold, 1979), p. 94. 
45 Ibid., pp. 99-100. 
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ในขณะนั้นรูปแบบของการสมรสตามกฎหมายของเยอรมันยังคงยึดถือรูปแบบการสมรสท่ีเปนการ

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยจะกระทําท่ีโบสถ และกระทําพิธีตอหนาพระของศาสนาคริสต

เชนเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ท่ีไดรับอิทธิพลของกฎหมายศาสนา รวมไปถึงหลักกฎหมายอีกหลาย

ประการท่ีกฎหมายโรมันและกฎหมายศาสนาท่ีกลาวมาขางตนก็ไดถูกนํามาใชปะปนกับกฎหมายท่ี

บังคับใชอยูในปจจุบันของเยอรมันในขณะนั้นดวยดวย46  

   ตอมาในชวงศตวรรษท่ี 18 เยอรมันเกิดความคิดท่ีจะบัญญัติกฎหมายในรูป

ประมวลกฎหมายแทนกฎหมายท่ีใชบังคับอยู ซ่ึงมีลักษณะท่ีไมทันสมัยประกอบกับการใชภาษามี

ลักษณะท่ีเขาใจยาก ทําใหนักกฎหมายเยอรมันในสมัยนั้นไดพยายามศึกษาถึงประมวลกฎหมายแพง

ของฝรั่งเศส และศึกษาแนวคิดเริ่มตนของการรางประมวลกฎหมายแพงของฝรั่งเศส ประกอบกับใน

ชวงเวลานั้นเกิดสงครามระหวางฝรั่งเศสกับเยอรมัน ทําใหชนชาติเยอรมันในขณะนั้นเกิดความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันในชาติและตองการจะเอาชนะฝรั่งเศสในทุกดาน โดยเฉพาะดานศิลปะและ

วิทยาการสมัยใหม47 ทําใหเยอรมันมีความปรารถนาท่ีจะมีประมวลกฎหมายแพงเปนของเยอรมันเอง

และตองดีกวาประมวลแพงของฝรั่งเศส 48 จนในท่ีสุดไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพง

เยอรมัน ในป ค.ศ.1896 โดยมีผลบังคับในวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ.1900 ประมวลกฎหมายแพง

เยอรมันถูกบัญญัติข้ึนในรูปของหลักการท่ีมีเหตุผลตามสภาพสังคมท่ีเปนอยู ของศตวรรษท่ี 19 และ

ใหความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ีกําลังดําเนินตอไป และท่ีสําคัญ

อยางยิ่งในดานกฎหมายท่ีเก่ียวกับการจัดตั้งสถาบันครอบครัว โดยเยอรมันใหความสําคัญกับเรื่องนี้

เปนอยางมากเนื่องจากเปนกฎหมายพ้ืนฐานของการจัดตั้งสถาบันครอบครัวท่ีเปนรากฐานของการ

พัฒนาคุณภาพประชากรท่ีเยอรมันใหความสําคัญเปนลําดับหนึ่ง ประมวลกฎหมายแพงเยอรมันจึง

บัญญัติใหการสมรสตองจดทะเบียนตอนายทะเบียน และการประกอบพิธีทางศาสนาจะมีข้ึนหลังจาก

ท่ีมีการจดทะเบียนตอนายทะเบียนแลว จะเห็นไดวารูปแบบของการสมรสตามประมวลแพงของ

เยอรมัน จะมีท้ังรูปแบบพิธีการทางศาสนา  และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐท่ีตองจด

ทะเบียนเชนกัน  และการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของเยอรมันก็คือการสมรสท่ีจดทะเบียนตอนาย

ทะเบียนเชนเดียวกับประมวลแพงฝรั่งเศสนั้นเอง จึงสงผลใหรูปแบบของการสมรสของเยอรมันมี

ลักษณะเปน 2 รูปแบบ ท่ีแยกจากกันอยางเห็นไดชัดเชนกัน คือ รูปแบบการสมรสตามพิธีการของ

ศาสนา และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐท่ีตองจดทะเบียนตอนายทะเบียนนั้นเอง 

                                                                                 
46 Ibid., pp. 107-109. 
47 Marry Fulbrook, A Concise History of Germany (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995), p. 132. 

           48 Ibid., p. 134. 
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พ้ืนฐานของแนวคิดในการรางประมวลกฎหมายแพงเยอรมันนั้น สามารถนํามา

วิเคราะหถึงสาเหตุท่ีเยอรมันมีรูปแบบการสมรสในลักษณะดังกลาว ไดวา  ประมวลกฎหมายแพง

เยอรมัน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสมีความเหมือนกันตรงท่ี ประมวลกฎหมายท้ังสองประเทศ

ไดบัญญัติเก่ียวกับรูปแบบของการสมรสไวในตัวบทกฎหมายเปนพิเศษ คือตองมีการจดทะเบียนตอ

เจาหนาท่ีของรัฐ จึงจะถือวาเปนการสมรสชอบดวยกฎหมาย โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ีใหศาสนาเปน

ผูกําหนดถึงความชอบดวยกฎหมายของการสมรส โดยเปนการโอนสิทธิในการกําหนดความชอบธรรม

ของการสมรสใหกับรัฐ เพ่ือรัฐจะไดเขามามีสวนสําคัญในการกําหนดรูปแบบการสมรสของประชาชน 

ถึงแมวาประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน และประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส จะมีความเหมือนกันใน

รูปแบบของการสมรสดังท่ีกลาวมาขางตน แตหลักการและเหตุผลในการเกิดข้ึนของรูปแบบการสมรส

ดังกลาวนั้นมีหลักการและเหตุผลท่ีแตกตางกัน กลาวคือ ในชวงศตวรรษท่ี 19 กฎหมายของเยอรมัน

ในสวนท่ีเก่ียวกับการสมรสและการหยายังไมมีความเปนเอกภาพ เนื่องจากเยอรมันไดถูกแบงออกเปน

เยอรมันฝายตะวันตกและฝายตะวันออก ยังไมมีการรวมประเทศ กฎหมายเก่ียวกับการสมรสและการ

หยาในแตละรัฐจึงมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับวาประชากรสวนใหญในรัฐนั้นนับถือศาสนาคริสต

นิกายโรมันคาทอลิก หรือนิกายโปรเตสแตนส49 และตอมาจึงไดมีการรางประมวลกฎหมายแพง

เยอรมันข้ึนและไดถูกประกาศใชเม่ือป ค.ศ.1896 โดยจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม ค.ศ. 

1900 และในป ค.ศ.1900 ซ่ึงเปนชวงท่ีพรรคนาซีเรืองอํานาจ และเยอรมันกําลังจะกาวเขาสูสงคราม 

ทําใหรัฐบาลเผด็จการนาซีของเยอรมันในขณะนั้นตองการจัดระเบียบประชากรเอง โดยเฉพาะในการ

กําหนดรูปแบบการสมรสของประชากรท่ีถือเปนเรื่องพ้ืนฐานท่ีรัฐสมควรท่ีจะเขามาดูแลและควบคุม

เอง โดยท่ีคูสมรสจะตองมาจดทะเบียนกับรัฐเทานั้น จึงจะเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของ

เยอรมัน แตอยางไรก็ตามรัฐบาลของพรรคนาซีในขณะนั้นก็ไมไดทําการลมลางรูปแบบของการสมรส

ตามพิธีกรรมของศาสนาแตอยางใด ดังนั้นถาหากคูสมรสไดทําการสมรสในรูปแบบพิธีกรรมของ

ศาสนาการสมรสก็มีผลสมบูรณ เพียงแตตองจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีรัฐดวย จึงจะถือวาเปนการสมรส

ท่ีชอบดวยกฎหมาย  

     แตหลักการและเหตุผลในการเกิดข้ึนของรูปแบบการสมรสโดยรัฐของฝรั่งเศสนั้นมี

ความแตกตางกับเยอรมัน กลาวคือ ประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสเริ่มข้ึนจากพระราชดําริของ

จักรพรรดินโปเลียน ท่ีทรงตองการใหกฎหมายของฝรั่งเศสมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันซ่ึงใน

ขณะนั้นประเทศฝรั่งเศสมีความม่ันคงและเขมแข็ง  จึงทรงตั้งกรรมการปฏิรูปกฎหมายข้ึนมาทําการ

รางประมวลกฎหมายข้ึน จึงกลายเปนประมวลกฎหมายแพงและประกาศใชบังคับท่ัวประเทศเม่ือวันท่ี 

                                                                                 

            49 E. J. Passant, A Short History of Germany 1815-1945 (Cambridge: 

Macmillan, 1982), p. 27. 
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21 มีนาคม ค.ศ.180450  โดยเฉพาะในเรื่องรูปแบบการสมรสท่ีรัฐตองเขามาควบคุม โดยการแยกการ

สมรสออกจากอํานาจของศาสนจักรนั้น เริ่มมีแนวคิดตั้งแตยุคปฏิวัติฝรั่งเศส โดยรัฐธรรมนูญป ค.ศ.

1791 ไดบัญญัติไววา “กฎหมายถือวาการสมรสเปนเพียงสัญญาทางแพงอยางหนึ่ง”51 ซ่ึงเปนการ

แยกอํานาจของการจัดการในเรื่องรูปแบบการสมรสออกจากอํานาจของศาสนจักรอยางสิ้นเชิง แตถึง

อยางไรก็ตามการสมรสในรูปแบบของศาสนาก็ยังคงมีอยูเชนเดิม กลาวคือ ประมวลแพงฝรั่งเศสไมได

ไปลมลางรูปแบบของการสมรสของศาสนจักรแตอยางใด คูสมรสสามารถสมรสกันตามรูปแบบของ

ศาสนาไดและมีผลสมบูรณอยางเดิม  แตถาจะใหการสมรสชอบดวยกฎหมายดวยก็ตองจดทะเบียน

ตามหลักของประมวลแพงฝรั่งเศสดวย52 แตอยางไรก็ตามก็ยังพบวา ประมวลกฎหมายแพงของท้ัง

สองประเทศก็มีความแตกตางกัน กลาวคือ ระบบกฎหมายแพงเยอรมันนั้นมีการวางรูปแบบของตัวบท

กฎหมายท่ีแตกตางจากประมวลแพงฝรั่งเศส โดยเฉพาะการวางรูปแบบของกฎหมายในลักษณะของ

การสรางสถานะครอบครัวท่ีมีความสอดคลองกัน ท่ีจะพบไดเฉพาะในประมวลแพงของเยอรมัน

เทานั้น โดยการวางลักษณะของกฎหมายเรื่องการสมรส และความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและ

หนาท่ีในความเปนบิดามารดาและบุตรไวในบรรพเดียวกันเลย ดังนั้นจึงมีผลตอความหมายของคําวา 

การสมรสท่ีตองผูกพันและเชื่อมโยงกับความเปนสถาบันครอบครัว ท่ีจะใหความหมายถึงการท่ีชาย

และหญิงท่ีมีความสมัครใจท่ีจะใชชีวิตคูรวมกันในฐานะของความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการ

มีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และยังผลไปตอการมีสิทธิและหนาท่ีตอความ

เปนบิดามารดาและบุตรตอไปดวย การสมรสในความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะท่ี

เกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยา

ของบุคคลท้ังสองจะนํามาซ่ึงความเปนบิดาและมารดาอันเปนวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการรากฐาน

กฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป โดยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงเยอรมันในลักษณะนี้วา ระบบ

กฎหมายครอบครัว ซ่ึงมีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศสท่ีใชระบบกฎหมายสมรส 

ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

     ดังนั้นจะเห็นไดวาแมประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส และประมวลกฎหมายแพง

เยอรมันจะมีความคลายคลึงกันในสวนของรูปแบบของการสมรสท่ีคูสมรสตองจดทะเบียนตอ

เจาหนาท่ีของรัฐจึงจะเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และไมไดเปนการลมลางรูปแบบของการ

สมรสตามพิธีการของศาสนาแตอยางใด เพราะการสมรสตามพิธีการของศาสนายังมีผล และเปนการ

สมรสท่ีสมบูรณดังเดิมเชนกัน แตสิ่งท่ีแตกตางกันคือ ท่ีมาของหลักการและเหตุผลในการบัญญัติ

                                                                                 

           50 Martin  Kitchen, The Cambridge lllustrated  History  of  Germany 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), p. 254. 

           51 Marc SUEL, op. cit., pp. 5-6. 

           52 Ibid., p. 268. 
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รูปแบบการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงของท้ังสองประเทศเทานั้น แตก็ยังมีสิ่งท่ีตางกันปรากฎให

เห็น คือ การวางรูปแบบของกฎหมายของท้ังสองประเทศนั้นเอง 

 

2.2  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสของประเทศไทย 
 

ตอมาจะไดกลาวถึงวิวัฒนาการของแนวคิดในการรับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันของไทย

วามีท่ีมาอยางไร โดยจะเริ่มตนสําหรับกฎหมายสมรสของไทยในชวงแรกนี้ ท่ีปรากฎอยูในรูปแบบของ

จารีตประเพณีท่ีใหความสําคัญตอเพศหญิง หรือสังคมแบบมาตาธิปไตย อันเนื่องมาจากคานิยมในการ

สมรสท่ีสามีจะมาอาศัยอยูรวมกับครอบครัวของภริยา ประกอบกับขอเท็จจริงท่ีปรากฎวามีการยกยอง

ใหฝายชายเปนหัวหนาครอบครัว แตฝายหญิงมีบทบาทมากกวาในการบริหารและจัดการครอบครัว53

เพศหญิงจึงไดชื่อวาเปนพ้ืนฐานของสังคมไทยและมีสวนสําคัญในการสรางสรรคสังคมไทยเสมอมา 

ลักษณะเชนนี้เปนลักษณะท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐานของสังคมไทย ซ่ึงเปนลักษณะดั้งเดิมท่ีสุด แต

ลักษณะของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีกลาวมานี้ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปเม่ือชนชาติไทยไดเริ่มสัมผัส

กับวัฒนธรรมอินเดียท่ีเขามาในชวงหลัง54 

นับแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนตนมา สภาพของสังคมในยุคนี้ไดรับอิทธิพลของวัฒนธรรม

อินเดีย อันเปนวัฒนธรรมของสังคมท่ีใหความสําคัญตอเพศพอมากกวาเพศแม กลาวคือ มีรูปแบบ

สังคมแบบปตาธิปไตย สงผลใหสภาพของหญิงไทยมีลักษณะท่ีตองเปลี่ยนแปลงรูปแบบในสภาพ

ครอบครัวไปอยางเห็นไดชัด กลายเปนผูชายเปนใหญในครอบครัว สามีมีอํานาจในการควบคุมภริยา 

และจํากัดบทบาทของผูหญิงใหลดลง55  

                                                                                 
53 ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี 6 แกไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: โครงการตําราและ

วารสารนิติศาสตร  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), หนา 47. 

          54 เดือน บุญนาค, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2489) อางถึงใน แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 7 แกไขเพ่ิมเติม 

(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), หนา 54.   

          55 ความตกต่ําในเรื่องสถานภาพของผูหญิงนั้น แมจะไมปรากฎในสมัยพุทธกาลหรือในคัมภีร

พระเวท แตเม่ือมาถึงสมัยท่ีใชคัมภีรพระธรรมศาสตรไดมีการกลาวถึงสถานภาพของสตรีวา ผูหญิง

เปนท่ีพัก เปนเพียงสวนประกอบของผูชาย และมีธรรมชาติท่ีเลวรายในตัวถาไมไดรับการอบรมท่ีดี จึง

มีการหามผูหญิงทําพิธีกรรม เพราะถือวาเพศหญิงเปนเพศท่ีออนแอ จึงไมมีสวนในเวทมนต; แสวง 

บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 7 แกไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 

2543), หนา 55. 
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คัมภีรพระธรรมศาสตร บางตําราเรียกวา นวธรรมศาสตรหรือ มนูธรรมศาสตร เปนคัมภีร

กฎหมายเกาของอินเดีย ท่ีมีทัศนคติเชิงลบตอเพศหญิง เชนคําสั่งสอนท้ังหลายท่ีใหพึงระวังสตรีเอาไว

วา “นักดนตรีเวนดีดซอมหาวันก็ลืมเลือน นักแมนธนูเวนฝกซอมเจ็ดวันก็ไมแมนยํา ภริยาท่ีดีจากไป

เดือนเดียวก็เปนอ่ืน นักเรียนเวนการเรียนก่ึงเดือนก็เลือนวิชา”56  หรือ คําสอนใหระวังสตรีท่ีวา “ไฟ 

หญิง คนโงเขลา งูพิษ ราชสกุล ท้ังหมดนี้ควรพยายามหลีกเลี่ยง เพราะอาจคราชีวิตไดโดยพลัน”57 

          สําหรับคัมภีรพระธรรมศาสตรนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดรับอิทธิพลมาจากชนชาติมอญท่ี

นับถือพระพุทธศาสนา และตอมากษัตริยในสมัยกรุงศรีอยุธยาไดนํามาเปนกฎหมายสูงสุด และเปน

ตนแบบของการรางกฎหมายท้ังปวง คลายๆ จะเปนรัฐธรรมนูญของไทยในสมัยนั้น โดยในสมัยนั้น

เรียกวา “พระธรรมศาสตร” มีหลักการท่ียึดถือวาพระธรรมศาสตรเปนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์อันมิอาจ

แกไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนได เปนหลักความจริงของธรรมชาติ แนวคิดเชนนี้เปนไปในลักษณะแนวคิด

ธรรมนิยมของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ตามแนวคิดของทางตะวันตก58  

     นับแตนั้นมา พระธรรมศาสตรก็ถือเปนกฎหมายสูงสุดและเปนตนแบบของกฎหมายท้ังปวง

ของไทย โดยเฉพาะกฎหมายลักษณะผัวเมีย ท่ีผูวิจัยจะกลาวอยางละเอียดในหัวขอถัดไป วากฎหมาย

ลักษณะผัวเมียนั้นมีท่ีมาอยางไร ประกอบกับรูปแบบของการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียมีท่ีมา

อยางไร จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน กอนท่ีประเทศไทยจะไดรับกฎหมายและแนวคิดสมัยใหม

จากชาติตะวันตกเขามาปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยูใหทันสมัยยิ่งข้ึน ในรูปแบบของประมวลกฎหมาย

เหมือนประเทศแถบตะวันตก โดยกอนอ่ืนผูวิจัยขอเริ่มตนอธิบายจากวิวัฒนาการของแนวคิดตาม

กฎหมายลักษณะผัวเมีย จากนั้นผูวิจัยจะอธิบายเหตุผลท่ีนําไปสูแนวคิดในการจัดทําประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ในสวนของการรูปแบบสมรส และการจัดตั้งสถาบันครอบครัว ดังนี้  

            

 2.2.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสกอนมีการจดทะเบียนสมรส 

                   2.2.1.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสตามกฎหมายมังรายศาสตร 

                   “มังรายศาสตร”
59 เปนกฎหมายท่ีเกาแกท่ีสุดของอาณาจักรลานนา พัฒนาข้ึนมาจาก

ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมทองถ่ิน ศาสนาและจารีตประเพณีของอาณาจักรลานนา ท่ีสั่งสม

                                                                                 
56 ราชบัณฑิตยสถาน, โลกนิติ-สุตวัฒนนีติ  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, 2540), หนา 202. 
57 เรื่องเดียวกัน, หนา 206. 
58 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 56. 
59 ตามจริงแลวศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงเปนกฎหมายฉบับแรกของไทย ซ่ึงเกิดข้ึนในสมัย

ของกรุงสุโขทัย โดยมีการจารึกหลักกฎหมายไวเพียง  4 เรื่องเทานั้น ประกอบไปดวย เรื่องมรดก เรื่อง

ท่ีดิน เรื่องการพิจารณาความ และเรื่องการฎีกา ซ่ึงถูกเรียกวา กฎหมายสี่บท แตสําหรับกฎหมาย
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กันมาจนเปนสิ่งท่ีสะทอนถึงวิถีชีวิตของชนลานนาเปนอยางดี รวบรวมโดยพอขุนเม็งราย กษัตริยท่ี

ปกครองอาณาจักรลานนาในขณะนั้น ในเรื่องเก่ียวกับการสมรสนั้น มังรายศาสตรไดกําหนดรูปแบบ

ของการสมรสไวโดยเปนอธิบายถึงความสัมพันธระหวางผัวเมียท่ีใชหลักการของพระพุทธศาสนามา

เปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณาสถานะของการอยูกินรวมกัน  ซ่ึงในเรื่องนี้ เนื้อหาของมังราย

ศาสตรไดบัญญัติไวเพ่ือใหเปนหลักแกผูพิพากษาท่ีทําหนาท่ีตัดสินคดีความ ในกรณีท่ีจะมีการพิจารณา

วา ชายหญิงคูนี้มีฐานะเปนสามีภริยากันหรือไมประการใด กลาวคือ หากพิจารณาตามหลักพุทธ

ศาสนาของวัฒนธรรมลานนา ความสัมพันธของการเริ่มตนเปนสามีภริยา แบงไดเปน 2 ประเภท60 

กลาวคือ  

1) อิจฉาตัณหา คือ สิ่งท่ีทําใหมนุษยชายและหญิงรวมท้ังสัตวโลกวนเวียน

อยูในวัฏสงสาร หรือเรียกวาการเวียนวายตายเกิด มนุษยและสัตวจะมีความอิจฉาริษยา หึงหวง โมโห

โกรธา กิเลสและตัณหา เกิดข้ึนเปนของธรรมดา ตัวอยางเชน เม่ือชายและหญิงทะเลาะกัน อันเกิด

จากสาเหตุของความอิจฉาหึงหวง ตางฝายตางไมยอมซ่ึงกันและกัน โกรธแคนกัน แตเหลานี้เปนเรื่องท่ี

เกิดข้ึนไดในระหวางผัวเมีย อีกไมนานก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิม เพราะอยางไรก็คงเปนผัวเมียกัน

อยูไมสามารถขาดจากกัน  ดังโบราณท่ีไดเปรียบเปรยไววา เหมือนวานรกินลูกไมในปา ไมควรไปถือสา

มัน มันกินแลวมันก็จากไป61  เพราะฉะนั้นก็เปรียบไดกับมนุษยทุกคนท่ีมีอิจฉาตัณหารัก โลภ โกรธ 

หลง ติดตัวมากันทุกคน62  เวนแตผูท่ีเขาสูนิพพานเทานั้นท่ีจะพนจากอิจฉาตัณหานี้ได   

อิจฉาตัณหาแบงเปน 2 ประเภทคือ63  

                              (1) บุพภาคตัณหา คือ จิตใจชายหญิงท่ีรักใครกัน เปนการพึงพอใจซ่ึง

กันและกันตั้งแตแรกพบ กามเทพแผลงศร หรือ บุพเพสันนิวาส 

                                                                                 

เก่ียวกับเรื่องการสมรสนั้น ไมปรากฎหลักฐานในศิลาจารึก  แตปรากฎในกฎหมายของพระเจามังราย 

หรือท่ีเรียกวา มังรายศาสตร โดยตั้งชื่อตามผูท่ีรวบรวมกฎหมายฉบับนี้ ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีใชในการ

ปกครองอาณาจักรลานนา ซ่ึงเกิดข้ึนและเจริญรุงเรื่องพรอมๆ กับอาณาจักรสุโขทัย; ร.แลงกาต,

ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 1-4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,  

2526), หนา 89. 

          60 พิธิชัย ไชยแสงสุขกุล, กฎหมายครอบครัว: เปรียบเทียบกฎหมายมังรายศาสตรกับ

กฎหมายตราสามดวง  (รายงานการวิจัย เสนอตอคณะนติิศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528),

หนา 21. 
61 เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; ธรรมศาสตรราชกือนา ฉบับวัดหัวชวง ใบลานท่ี 32 หนา 21 
62 เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; หัตถกัมมวินิจฉัย ฉบับวัดศรีโคมดํา ใบลานท่ี 30 หนา 31-32 
63 เรื่องเดียวกัน, หนา 22.; หัตถกัมมวินิจฉัย ฉบับวัดศรีโคมดํา ใบลานท่ี 32 หนา 34 
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                             (2)  อัปปริภาคตัณหา คือ ชายหญิงไดใหของกันและกัน ถูกเนื้อตองตัว

กัน และได กราบไหวฟาดินและแสดงเคารพกันและกัน ปฏิญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์วานับแตนี้พวกเขาท้ัง

สองจะรักและดูแลซ่ึงกันและกันตราบเทาท่ีชีวิตท่ีเหลืออยู ประเพณีเชนนี้จะมีลักษณะคลายประเพณี

ไหวฟาดินของชาวจีน 

2)  อาลัยตัณหา คือ ความผูกพันตอกัน เม่ือชายหญิงอยูดวยกัน ยอมมี

ความรักในลูกและเมียเปนอาลัย เปนความรักและความผูกพันท่ีเหมือนกับเชือกท่ีผูกไว หากแตสามี

ภริยาคูนั้นไมมีลูก ก็อาลัยรักในทรัพยสินเงินทองของตนเหมือนเปนลูกนั้นเอง  

                  ดังนั้น การจะเปนผัวเมียกันนั้นตองเปนไปอยางธรรมชาติท่ีสุด ไมไดเปนการทําไป

เพราะความเสแสรงแกลงหลอก แตการเปนผัวเมียกันนั้นเริ่มจาก มนุษยทุกคนท่ีมีจิตใจ อายุอยูในวัย

ท่ีพรอมจะเปนผูใหญ ประกอบกับมีความพรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ การผูกพันเปนผัวเมียกันใน

สังคมลานนานั้น มีทัศนคติตั้งอยูบนพ้ืนฐานของศาสนา โดยความเชื่อของชาวลานนาถือวา มนุษยชาย

หญิงยอมเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสาร จึงมีความรูสึก รัก โลภ โกรธ หลง อยางเชนมนุษยชาย

หญิงก็จะเจอรักแรกพบ ท่ีเรียกวา บุพภาคตัณหา มีการใหของกัน จับเนื้อตองตัวกันและกัน จน

ปฏิญาณตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์วาจะใชชีวิตอยูรวมกันท่ีเรียกวา อัปปริภาคตัณหา การผูกพันมีเยื่อใยตอกัน

เปนเสมือนเชือกท่ีผูกมัดจิตใจตอชีวิตและเลือดเนื้อ รวมไปถึงทรัพยสินเรียกวา อาลัยตัณหา และเม่ือ

ชายหญิงอยูกินหลับนอนดวยกันอยางเปดเผยตอสาธารณชน ก็จะถือวาชายหญิงคูนี้มีฐานะเปนผัวเมีย

กันอยางถูกตองตามครรลองคลองธรรมของสังคม64   

                    2.2.1.2  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงสุโขทัย 

                  ตามประวัติศาสตรของประเทศไทย ประเทศไทยเริ่มไดตั้งเปนกลุมเปนกอนและตั้ง

เปนประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัย ซ่ึงในสมัยนั้นยังไมเรียกวาประเทศไทยคงเปนการรวบรวมชนชาติ

ตั้งเปนอิสระ มีกรุงสุโขทัยเปนราชธานี สวนประวัติกฎหมายของกรุงสุโขทัยนั้นเทาท่ีไดพบ มีแคศิลา

จารึกในแทนศิลาซ่ึงตอมาเรียกกันวา “ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง” เทาท่ีเก่ียวกับกฎหมายครอบครัว

มีปรากฎในศิลาจารึกหลักท่ี 1 ดานหนา จารึกไววา 

                    “พอกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย แมกูชื่อนางเสือง พ่ีกูชื่อบานเมือง” 

                    “กูพ่ีนองทองเดียวหาคน ผูชายสาม ผูหญิงโสง”65 

                 จากขอความบนศิลาจารึกดังกลาวแสดงใหเห็นวา ประชาชนรวมท้ังกษัตริย ไดมี

ระบบการปกครองในลักษณะท่ีเปนครอบครัวแบบงายๆ รวมถึงระบบครอบครัวของกษัตริย ซ่ึง

                                                                                 

          64 เรื่องเดียวกัน, หนา 25-26.  

          65 พระยานิติศาสตรไพศาลย, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2500), หนา 35-36. 
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ความสัมพันธระหวางครอบครัวท่ีไมแตกตางจากประชาชนเทาใดนัก จะเห็นไดจากขอความในศิลา

จารึก ท่ีมิไดใชคําราชาศัพทเหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยา และความสัมพันธระหวางครอบครัวหนักไป

ในทางความสัมพันธระหวางพอ แม พ่ี นอง สวนความสัมพันธของความเปนผัวเมีย 66 ไมมี

ความสัมพันธทางสังคมเทาใดนัก  ดังจะเห็นไดจากขอความในศิลาจารึกไมไดระบุถึงสถานะของเมียไว

แตอยางใด ประกอบกับขอความในศิลาจารึกของบทตอมา จารึกไววา  

                “กูไปทบาน ทเมือง ไดชางไดงวง ไดปวไดนาง ไดเงือนไดทอง กูเอามาเวนแกพอ

กู”67 

                 จากขอความในศิลาจารึกดังกลาว จะเห็นไดวาในสมัยสุโขทัย พอเปนใหญใน

ครอบครัว ลูกไปหาอะไรมาได ไมวาทรัพยสินหรือเงินทอง หรือแมแตไพรหรือทาส จะตองนํามาใหพอ 

ผัวเมียจึงไมมีบทบาทในสังคมในสมัยนั้น และเม่ือตรวจศิลาจารึกหลักดังกลาว ใหครบถวน ไมพบ

ขอความท่ีเก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของการสมรสและสถานะของการเปนผัวเมียกันเลย มีแตเม่ือ

ผัวตายทรัพยมรดกตกแกลูก ดังจะเห็นไดจากขอความในศิลาจารึกบทตอไปนี้ 

             “พอกูตาย ยังพ่ีกู กูพร่ําบําเรอแกพ่ีกู ดังพร่ําบําเรอแดพอกู พ่ีกูตายจึงไดเมืองแกกู

ท้ังกลม”68 

               จากขอความในศิลาจารึกบทดังกลาว แสดงใหเห็นวาการขาดจากการสมรสของผัว

เมีย ไมมีการแบงทรัพยสินระหวางผัวเมีย ทรัพยมรดกก็จะตกทอดแกบุตรของเจามรดก และบุตรคน

โตก็จะเปนผูปกครองทรัพยนั้นตอไป ดังจะเห็นไดจากเม่ือพ่ีของพอขุนรามคําแหงตาย ทรัพยและเมือง

ตกเปนมรดกแกพอขุนรามคําแหง  ดังนั้น จากขอความในศิลาจารึกดังกลาว ทําใหทราบไดวาไมมี

หลักฐานปรากฎใหเห็นถึง รูปแบบการสมรส ความสัมพันธของผัวเมียและการขาดจากการสมรสใน

สมัยสุโขทัย รวมท้ังไมไดกลาวถึงรูปแบบของการอยูรวมกันฉันสามีภริยาวามีลักษณะอยางใด รวมท้ัง

การแบงทรัพยสินระหวางผัวเมีย ประกอบกับสตรีหรือเมียในสมัยนั้นไมไดรับรองสถานะของการใช

ชีวิตคูรวมกับชายผูเปนสามี ทําใหไมมีบทบาทในครอบครัวหรือในสังคม ทุกอยางลวนแลวแตอยูใต

การปกครองของผูเปนบิดา สวนในเรื่องกฎหมายลักษณะมรดกนั้นโดยท่ัวไป มรดก คือทรัพยสินท่ีตก

ทอดแกทายาท ในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมีขอความท่ีกลาวถึงในเรื่องการสืบทอดมรดก ดังนี้ 

                                                                                 

         66 คําวาผัวเมีย เปนคําสามัญท่ีใชกันท่ัวไปท่ีใชเรียกกันระหวางคูสมรส และมีการใชคํา

ดังกลาวในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ของกรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทรดวย  

          67 พระยานิติศาสตรไพศาลย, เรื่องเดิม, หนา 39.  

          68 เรื่องเดียวกัน, หนา 39. 
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“ไพรฟาหนาใส ลูกเจาลูกขุนผูใดแล ลมหายตายกวา เยาเรือนพอเชื้อ เสื้อคํามัน ชางขอลูก เมียเยีย

ขาว ไพรฟาขาไทย ปาหมากปาพลู พอเชื้อมันไวแกลุกมันสิ้น”69 

               จากขอความในศิลาจารึกจะพบวา ผูท่ีอาจมีทรัพยมรดกไดแก ทุกผูคนในอาณาจักร

สุโขทัย ไมวาจะเปนราษฎรธรรมดา หรือเปนลูกเจาลูกขุนก็ตามทรัพยมรดก ไดแก  บานเรือนเสื้อคํา70 

ฉางขาวบริวาร ปาหมาก ปาพลู จึงเห็นไดวาทรัพยมรดกของผู ท่ี ถึงแกความตายไดแก  ท้ัง

สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ถาหากจะมองการแบงทรัพยสินออกเปนประเภทตามกฎหมาย

ปจจุบัน แตตามความเปนจริงกฎหมายไทยสมัยกอน มีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมาย

ไทยแบงทรัพยสินออกเปน วิญญาณกทรัพย (ทรัพยมีวิญญาณ) และอวิญญาณกทรัพย (ทรัพยไมมี

วิญญาณ)   ผูมีสิทธิไดรับทรัพยมรดกตามกฎหมายพอขุนรามคําแหง ไดแก บรรดาลูกๆ ของผูตาย

เทานั้น ถาหากจะเทียบกับกฎหมายของพระเจามังราย ผูมีสิทธิไดรับมรดกของผูตาย นอกจากบรรดา

ลูกๆท่ีเปนท้ังลูกเมียหลวง ลูกเมียนอย และขาหญิงชาย เมียของผูตายซ่ึงอาจเปนเมียหลวงหรือเมีย

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  

 ใหทรัพยมรดกของผูตาย ตกไดแกคนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกันระหวาง

กฎหมายมรดกของพอขุนรามคําแหง กฎหมายของพระเจามังราย และพระอัยการลักษณะมรดก ของ

กฎหมายตรา 3 ดวง จะเห็นไดวากฎหมายลักษณะมรดกของพอขุนรามคําแหง แบงทรัพยมรดกใหแก

ลูกๆ  เทานั้น ยอมทําใหผูไดรับทรัพยมรดกยอมมีทุนทรัพย เพียงพอในการประกอบทํากิจการตางๆ 

หนาจะสอดคลองกับกฎหมายปจจุบัน ซ่ึงถาเจามรดกมีลูกยอมตัดทายาทในลําดับถัดไป  

2.2.1.3  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ในสมัยท่ีกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีและไดรับอิทธิพลในการปกครองระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย กษัตริยเปนดังสมมติเทพ จากแนวคําสอนของศาสนาพราหมณ ฮินดู โดยไดรับ

อิทธิพลทางความคิดจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดีย โดยกรุงศรีอยุธยาไดรับมาจากชนชาติ

มอญอีกทอดหนึ่ง ในเรื่องการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการสมรสนั้น ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีศรี

บรมจักรพรรดิ (พระเจาอูทอง) ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชกฤษฎีกาถึง 2 คราว คือ ใน

                                                                                 

          69 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. 

          70 เสื้อคํา หมายถึง เสื้อท่ีปกดวยดิ้นทองคํา  
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ปพุทธศักราช 1904 (จุลศักราช 723) วาดวยการผิดเมีย และในพุทธศักราช 1905 (จุลศักราช 724) 

ไดมีการออกพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมวาดวยการแบงปนสินบริคณหระหวางสามีและภริยา เม่ือจะหยา

ขาดจากกัน71 รวมอยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย และถือวาเปนกฎหมายครอบครัวฉบับแรกของไทย 

กฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีบัญญัติข้ึนในสมัยพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจาอูทอง) เม่ือพุทธศักราช 1904 

(จุลศักราช 723) สาเหตุท่ีจะไดตราพระราชกฤษฎีกาเปนกฎหมายนี้ข้ึนเพราะเหตุเปนคดีวา  

 

“ขุนไกรนารายณและแมนางเกิดสมรสกัน และทําบริคณหใหกัน

วาเดิมแมนางเกิดมีขาหญิงชายชางมา โคกระบือ แกวแหวนเงินทองผาผอน

แพรพรรณ สรรพทรัพยสิ่งของท้ังปวงเปนเงิน 8 ชั่ง สวนสินเดิมขางขุนไกร

นารายณเอาไปเลนเบี้ยเสีย สวนสินเดิมแมนางเกิดแตงไปคาเมืองนอกเสีย 

ยังแตสินสมรส และเขาจะหยากัน ดังนี้ควรตัดสินประการใด พระสุภาวดี

ศรีมลหาตุราชขอเรียนพระราชปรนนิบัติ”72  

 

หลังจากนั้นจึงไดมีการตราพระราชกฤษฎีกา 2 ฉบับนี้ขนมา และมีลักษณะเปน

กฎหมายท่ียึดหลักจารีตประเพณีและหลักความเชื่อทางศาสนาเพ่ือทําใหเกิดความเหมาะสมท่ีจะ

นํามาปรับใชกับสถาบันครอบครัวของสมัยกรุงศรีอยุธยาไดอยางชัดเจน นอกจากนั้นกฎหมายลักษณะ

ผัวเมียยังมีแทรกอยูในกฎหมายลักษณะตางๆ ท่ีพอจะรวบรวมไดดังตอไปนี้73   

 1. กฎหมายลักษณะมรดก เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 3, 5, 9, 10, 11, 

34 และบทท่ี 43 

2. กฎหมายลักษณะกูยืม เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 1, 2, 6, 12(4), 

13(5), 16(8), 17(9), 18(10) และบทท่ี 19(11) 

3. กฎหมายลักษณะลักพา เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 2, 1 และบทท่ี 8 

4. กฎหมายลักษณะวิวาทดาตี เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 37 

5. กฎหมายลักษณะโจร เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 11, 59 และบทท่ี 

149 

                                                                                 

          71 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 เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 21, 25(4) และ

บทท่ี 47 

7. กฎหมายลักษณะพยานเรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 6(4), 31(29), 

74(20) และบทท่ี 91(1) 

8. กฎหมายลักษณะทาส เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 6(4), 31(29), 

74(20) และบทท่ี 91(1) 

9. กฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ เรื่องท่ีเก่ียวกับผัวเมียแทรกอยูในบทท่ี 5, 13, 18 

และบทท่ี 124(109) 

               จากบทบัญญัติกฎหมายท่ีกลาวมาขางตน แสดงใหเห็นวาลักษณะของกฎหมายใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีไดรับอิทธิพลจากคัมภีรพระธรรมศาสตรของอินเดียและในเรื่องท่ีเก่ียวกับความ

เปนผัวความเปนเมียกันนั้นก็จะถูกสอดแทรกอยูในพระอัยการลักษณะตางๆจึงเห็นไดวากฎหมาย

ลักษณะผัวเมียนั้นไมไดมีลักษณะเชนเดียวประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัวตามท่ีเขาใจกันในปจจุบัน เพราะไมไดมีการรวบรวมเอาไวในฉบับเดียวกันรวมถึงไมมีการจัด

หมวดหมูของกฎหมายวาดวยเรื่องตางๆ ไวอยางเปนระบบ โดยในเรื่องรูปแบบของการสมรสนั้น ไมได

มีรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส แตถือเอาการอยูรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย เปนท่ียอมรับ

ของสังคมวาเปนการสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมาย วิธีท่ีจะเปนสามีภริยากันในสมัยนั้นจะตองมี

หลักเกณฑ 2 ประการ คือ ประการแรก ชายหญิงตองหลับนอนดวยกันโดยมีเจตนาท้ัง 2 ฝายวาจะ

เปนผัวเมียกัน ประการท่ีสอง คือ บิดามารดาของฝายหญิงไดยอมยกหญิงใหเปนภริยาชายโดยหญิง

นั้นยินยอมดวย74 นอกจากนี้กฎหมายยังยอมรับวาการมีภริยาหลายคนเปนสิ่งท่ีถูกตอง เพียงแตมี

ฐานะตางกัน คือ ภริยาท่ีบิดามารดาหญิงยกใหแตงงานและหญิงมีฐานะทางสังคมท่ีดีโดยจะมีฐานะ

เปนเมียกลางเมือง หรือเมียหลวง  แตถาชายขอหญิงมาเลี้ยงเปนอนุภริยา มีฐานะรองจากเมียหลวง

เรียกวาเมียกลางนอกหรือเมียนอย แตถาชายไดชวยใหหญิงไดพนจากทุกขยาก แลวเลี้ยงดูเปนภริยา

เรียกวาเมียกลางทาษีหรือทาสภริยา  การเปนเมียกลางนอกหรือเมียนอยนั้น มีขอสังเกตคือ ตองเปน

เมียท่ีชายไดมาโดยมีขอตกลงวาจะใหเปนรองเมียหลวง  หรือถาชายไปมาหาสูหญิงท่ีมาขออาศัย หญิง

ท่ีชายประกันไว และเกิดบุตรดวยกันแลว กฎหมายถือวาหญิงนั้นเปนเมียนอยดวย แตขอท่ีสําคัญคือ 

ตองมีลูกดวยกันจึงจะถือวาเปนเมียนอย ดังนั้นเมียกลางนอกหรือเมียนอยจะมีมากกวาหนึ่งคนก็ได 

ดังท่ีปรากฎอยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย มาตรา 85 ความวา “ฝูงไพรฟาขาคนท้ังหลายหาข้ันหมาก

มิได รักใครกัน อยูกินดวยกันเปลาๆ พอแมพ่ีนองแหงหญิงรู มิไดรองฟองวากลาว แลมันปลูกเรือน

                                                                                 

          74 หลวงพิศลยสารนิติ, กฎหมายลักษณะผัวเมียกับลักษณะมรฤกโดยยอ (พระนคร: ม.ป.ท., 

2456), หนา 6.  
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บานตางเรือนแฝงอยูกินดวยกันโดยฉันผัวเมีย หาบุตรมิไดก็ดี หญิงสิทธิเปนเมียชาย ถาแลผูใดมิได

ปลูกเรือนอยูมิไดทําเลี้ยงกันโดยฉันผัวฉันเมีย ทานวามิไดเปนเมียสิทธิแกชายเลย” และมาตรา 86 

ความวา “ฝายทหารฝายพลเรือน ไพรฟาท้ังปวง เขาสมรสดวยกัน หาขันหมากมิได พอแมหญิงรูหรือ

มิไดรูก็ดี แลมันปลูกเรือนอยูดวยกันก็ดี ยังมิทันไดปลูกก็ดี แลมันเลี้ยงดูอยูกินดวยกันโดยฉันผัวเมีย 

แลเกิดลูกหญิงแลลูกชายสายสืบดังนั้น ทานวาเกิดลูกเปนขันหมากแลว หญิงเปนเมียสิทธิแกชาย”75 

ดวยเหตุท่ีการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดใหมีแบบพิธีท่ีจะตองไปจดทะเบียนสมรส 

และอนุญาตใหมีภริยาไดหลายคน โดยภริยาทุกคนเปนภริยาท่ีชอบดวยกฎหมาย บุตรท่ีเกิดมาทุกคน

จึงเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย76 

               แตมีขอสังเกตในเรื่องความเก่ียวพันระหวางการสมรสกับเรื่องบุตรวา เม่ือการสมรส

ในสมัยกรุงศรีอยุธยาไมตองมีการจดทะเบียนสมรส แตมีวิธีการท่ีกฎหมายถือวาอยางไรเปนการสมรส

ท่ีชอบดวยกฎหมายแลว  และเม่ือคํานึงถึงหลักกฎหมายของประเทศตางๆท่ีกําหนดใหตองมีรูปแบบ

การสมรสท่ีเปนพิธีการทางศาสนาเปนหลักจึงจะเรียกวาเปนการสมรสท่ีชอบ แตถาภริยาแอบมีชูกับ

ชายอ่ืน หรือกลาวอีกในนัยหนึ่งคือไมมีการสมรสตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตน บุตรท่ีเกิดจากการ

กระทําเชนนี้ของชายและหญิงจะเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม  กฎหมายครอบครัวของไทยท่ี

ใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา จนถึงรัชกาลท่ี 7 แหงกรุงรัตนโกสินทร ยึดถือหลักในการแกไขปญหานี้

อยางไร ในประเด็นนี้ผูวิจัยคนพบวา กฎหมายใหความสําคัญกับชีวิตของเด็กท่ีเกิดมามากกวาท่ีจะนํา

เรื่องการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไมมาเปนหลักเพ่ือท่ีจะจํากัดสิทธิของเด็ก ในเรื่องนี้กฎหมาย

ของไทยเปดกวางกวากฎหมายตางประเทศ77   

          ดังจะเห็นไดจากการท่ีกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดบัญญัติไวใน มาตรา 84 และ 

มาตรา 8678 รวมท้ังมีตัวอยางท่ีเห็นไดชัดคือในกรณีของมาตรา 20 ซ่ึงบัญญัติวา  

                                                                                 

          75 พิจารณาปฤชามาตย  (สุหราย วัชราภัย), คําอธิบายกฎหมายลักษณะผัวเมีย (พระนคร: 

โรงพิมพพิศาลบรรณนิติ์, 2461), หนา 130. 

          76 เรื่องเดียวกัน, หนา 131.  

          77 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช,  “สังคมสมัยอยุธยา” ในประวัติศาสตรและการเมือง 

(กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2516), หนา 89. 

          78 กฎหมายลักษณะผัวเมีย ฉบับพระเจาลูกเธอ กรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์        

มาตรา 84  บัญญัติวา “ถาท้ังสองรอบสมรักดวยกัน มิไดสูขอมีขันหมากเปนคํานับ แลพอแม

หญิงมิรู ตอมีทองลูกจึงรู ถาชายนั้นชั่วชาติทรพล พอแมหญิงมิใหก็ตามใจพอแมหญิง ถาพอแมหญิง

นั้นตาย ถาชายหญิงสมัครอยูดวยกัน เกิดลูกชายหญิงทานวาลูกนั้นเปนขันหมาก หญิงทําชูไซรทานให

ไหมชายชูนั้น ใหแกชายทรพลซ่ึงเปนผัวนั้น” 
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“หญิงมีสามีเกิดบุตรดวยกันและตอมาหญิงนั้นหนีผัวไปในสถานท่ี

ใกลไกลก็ดี และหญิงนั้นไปมีผัวใหม เกิดบุตรก็ดีหามีบุตรก็ดี ใหปรับไหม

ชายหญิงโดยพระราชกฤษฎีกา ถาหญิงนั้นอยูดวยผัวเกา ยังหาบุตรมิได แล

หนีผัวไปมีผัวอ่ืน เกิดบุตรแตหนึ่งคนสองคน ใหไหมชายหญิงโดยประถมผิด

เมีย ถาหญิงมีบุตรดวยผัวใหมตั้งแตสามคนข้ึนไป จะปรับไหมเอากับชาย

หญิงนั้นมิได ถาผัวเกาสูขอมีขันหมากก็ดีชวยไถไดมาก็ดี แลหญิงนั้นเก็บเอา

ทรัพยสิ่งของแหงชายผัวเกาไปดวยก็ดี ใหหญิงนั้น สงสินสอด ขัดหมาก แล

สินไถ แลทรัพยสิ่งของซ่ึงเก็บเอาไปนั้นจงถวน แตตัวหญิงนั้นใหเปนสิทธิแก

ผัวใหม”  

 

                 โดยความหมายของบทบัญญัติมาตรานี้ สาระสําคัญประการแรกก็คือหญิงนั้นมีชู 

กฎหมายจึงใหชายชูและภริยาจายคาปรับไหมใหแกสามี แตถาภริยามีบุตรกับชายชู หนึ่งถึงสองคน 

กฎหมายใหปรับไหมข้ันตนแกภริยา ซ่ึงเปนโทษท่ีต่ําลงมา แตถาภริยามีบุตรกับชูตั้งแตสามคนข้ึนไป 

กฎหมายไมไหปรับไหมแกภริยาและชายชู ท้ังกฎหมายยังรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกภริยา

และชายชูใหเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายดวย เพียงแตใหหญิงคืนทรัพยสินท่ีเปนของสามีคืนแก

สามีเทานั้น  

                ดังนั้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยา บุตรจึงกลายเปนปจจัยสําคัญในการรับรองสถานะใน

การสมรส แมในกรณีท่ีการสมรสนั้นเปนการกระทําท่ีไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ประเด็นนี้พิจารณา

                                                                                 

ในบทบัญญัตินี้หมายความวา แมสามีจะเปนคนเลวทรามเพียงใดก็ตาม จนพอแมของหญิงไม

ยอมยกลูกสาวใหเพ่ือสมรสดวยหากแตตอมาท้ังคูลักลอบไดเสียกัน จนมีบุตรข้ึนมา บุตรจะกลายมา

เปนคนท่ีคอยกําหนดสถานะของชายหญิงท่ีเปนบิดาและมารดาของบุตรนั้น ใหมีสถานะของความเปน

สามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมายทันที 

           มาตรา 86  บัญญัติวา “ฝายทหารฝายพลเรือนไพรฟาท้ังปวง เขาสมรสดวยกัน หาขันหมาก

มิได พอแมหญิงรู  มิไดรูก็ดี แลมันปลูกเรือนอยูกินดวยกันก็ดี ยังมิทันไดปลูกก็ดี แลมันเลี้ยงดูอยู

ดวยกันฉันผัวเมีย แลเกิดลูกหญิงลูกชายสายสืบดังนั้น ทานวา เกิดลูกเปนขันหมากแลว หญิงเปนเมีย

สิทธิแกชาย แมนหญิงทําชูสูชาย ทานวาใหไหมชายชูใหแกชายผูเปนผัวโดยขนาด” 

           ในบทบัญญัตินี้หมายความวา การสมรสเปนท่ียอมรับ เม่ือชายและหญิงมีบุตรท้ังๆ ท่ีไมไดมี

พิธีสมรส พอแมหญิงไมรูเห็น ไมไดสรางบานอยูกินดวยกันเพียงแตอยูดวยกันแลวมีบุตรเทานั้น ก็ทํา

ใหการสมรสมีผล โดยกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย 

 



41 

วากฎหมายใหความเปนธรรมแกบุตรท่ีเกิดมา กลาวคือ ในกรณีท่ีภริยาไมมีบุตรกับสามี แตภริยามีชู

และไดมีบุตรกับชูถึง 3 คน ในกรณีนี้ถากฎหมายบังคับใหภริยาซ่ึงเปนมารดาของเด็กท่ีเกิดจากชูไปอยู

กับสามี ก็จะเปนการทําลายครอบครัวของเด็กท่ีเกิดจากชูเหลานั้น เพียงเพ่ือประโยชนของสามีเพียง

คนเดียว ถึงแมจะเปนการยุติธรรมแกสามี  แตก็ไมเปนธรรมสําหรับเด็กๆ  ท่ีเปนบุตรของภริยาและชู

นั่นเองนั้นเอง ดังนั้นกฎหมายจึงใหการสมรสระหวางภริยากับชูเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย แต

ในทางกลับกัน ถาภริยากับชู ไมมีบุตรดวยกัน ท้ังคูจะอยูในฐานะท่ีเปนชูกันและถูกลงโทษสถานหนัก 

แตถาขอเท็จจริงปรากฎวา ภริยาและชูมีบุตรดวยกัน  แตไมถึงสามคนท้ังคูจะอยูในฐานะท่ีเปนชูกัน 

แตจะลงโทษนอยกวาท่ีไมมีบุตรดวยกัน  และในกรณีนี้มีปญหาท่ีตองพิจารณาตอไปวา ภริยาตอง

กลับไปอยูกับสามีหรือไมนั้น เคยมีฎีกา 15/118 คดีระหวางอําแดงวาด กับหม่ืนไวย ศาลพิพากษาวา 

“อนึ่งผัวฟองชายชูไดเบี้ยปรับแลว จะเอาหญิงนั้นไวเปนเมียตอไปหามิได” วินิจฉัยตาม มาตรา 10 

แหงกฎหมายลักษณะผัวเมีย79  

2.2.1.4  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยรัชกาลท่ี 1  

ถึงรัชกาลท่ี 3  

ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 1 ระบบกฎหมายยังคงมีรูปแบบ

เชนเดียวกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  ไดนําเอา

กฎหมายในสมัยกรุงศรีอยุธยามาใชในการตัดสิน ก็คือกฎหมายท่ีใชอยูครั้งกรุงศรีอยุธยาโดยอาศัย

ความจําและการคัดลอกกันมาตามเอกสารท่ีหลงเหลือจากการถูกทําลายเม่ือครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา ซ่ึง

มีจํานวนนอยมากตามพระราชกําหนดใหมขอ 28 กลาววา บทกฎหมายเกาครั้งกรุงศรีอยุธยาไดสูญ

หายไปมากในบทกฎหมายเกาหรือสิบสวนจะมีคงเหลืออยูเพียงสวนเดียวเทานั้น ซ่ึง ศาสตราจารย 

ดร.ร. แลงกาต ไดกลาวไวใน Journal of the Siam Society วา80  

 

“อนึ่ง เราทราบจากกฎหมายฉบับหนึ่งซ่ึงบัญญัติข้ึนในรัชกาลท่ี 1 

เองวา เอกสารตนฉบับตางๆ ท่ีเคยมีอยูในหอหลวงครั้งกรุงเกานั้น ได

คงเหลืออยูสืบมาเพียงจํานวนเล็กนอย กลาวคือจาก 9 หรือ 10 สวนมี

เหลือแตเพียง 1 สวนเทานั้น ดวยเหตุนี้บทกฎหมายจํานวนมากท่ีใชบังคับ

อยูกอนเสียกรุงศรีอยุธยาจึงมิไดปรากฎอยูในการชําระกฎหมายครั้งใหมนี้ 

                                                                                 

           79 พระยารามบัณฑิตสิทธิเศรณี เสวกเอก (เชี้ยง  สุวงศ), กฎหมายลักษณะผัวเมีย, พิมพครั้ง

ท่ี 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

กฎหมายนั้นอาจจะมีการนํามาบัญญัติข้ึนใหมในการชําระกฎหมาย” 

 

               จนเกิดคดีฟองหยาเรื่องหนึ่งซ่ึงเปนมูลเหตุสําคัญทําใหเกิดการชําระกฎหมายครั้ง

ใหญในป พ.ศ.2347 กลาวคือ  เกิดการตัดสินท่ีไมเปนธรรมเกิดข้ึนข้ึน พระองคจึงไดทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหมีการชําระกฎหมายข้ึนใหมใหถูกตองเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมในชวงป พ.ศ. 

2347 สําหรับเหตุอันไมเปนธรรมอันทําใหมีการชําระกฎหมายท้ังปวงนั้น สืบเนื่องมาจากกรณีการหยา

ระหวางอําแดงปอมกับนายบุญศรี กลาวคือ อําแดงปอมท่ีเปนชูกับนายราชาอรรถ และไดทําการฟอง

หยานายบุญศรี ชางเหล็กหลวงผูเปนสามี โดยนายบุญศรีไมยอมหยา แตพระเกษมรวมถึงขณะลูกขุน

ไดตีความกฎหมายแลวมีคําพิพากษาใหอําแดงปอมหยาขาดกับนายบุญศรีได นายบุญศรีจึงไดรองทุกข

กลาวโทษพระเกษมและนายราชาอรรถตอเจาพระยาศรีธรรมราช ซ่ึงตอมาเจาพระยาศรีธรรมราชได

นําความข้ึนกราบบังคมทูลฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาตรัสวา 

“หญิงนอกใจชายและมารองขอฟองหยาชาย ลูกขุนปรึกษากันแลวใหหยากันได หาเปนการยุติธรรม

ไม” จึงทรงพระบรมราชโองการตรัสสั่งใหเจาพระยาพระคลัง นํากฎหมายของศาลหลวงและของหอ

หลวงมาเพ่ือตรวจสอบถึงหลักกฎหมายดังกลาว ไดความวา “ชายหาผิดมิได หญิงขอหยา ทานวาหญิง

หยาชาย หยาได” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ทรงเห็นวามีความบกพรอง คลาดเคลื่อน

ในตัวบทกฎหมาย  และคําพิพากษาของศาลไมยุติธรรมเพราะฝายหญิงนอกใจชายแลวกลับมาฟอง

หยาไดอีก จึงมีพระบรมราชโองการใหตรวจทานขอความในตนฉบับกฎหมายฉบับศาลหลวง ท่ีศาลยก

มาใช กับขอความในตนฉบับกฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ ฉบับหอหลวง และฉบับขางท่ี ปรากฎวา

ขอความตรงกันท้ังสามฉบับ คือ ฝายหญิงขอหยาเม่ือไรก็ได แมวาสามีไมมีความผิด81 พระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงเห็นวาเกิดความบกพรองคลาดเคลื่อนในตัวบทกฎหมาย จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งอาลักษณ  ลูกขุน และราชบัณฑิตย รวม 11 คน 

แบงออกเปน 3 ประเภท ประกอบดวย82  

ประเภทท่ี 1  เปนอาลักษณ มี 4 คน ทําหนาท่ีคัดลอกหนังสือ ไดแก ขุนสุนทร

โวหาร ขุนสารประเสริฐ ขุนวิเชียรอักษร ขุนวิจิตรอักษร 

                                                                                 
81 เจาพระยาทิพากรวงศ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลท่ี 3 เลม 6 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2504), หนา 46. 
82 หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 7 (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2517), หนา 86. 
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ประเภทท่ี 2  คือ ลูกขุน ณ ศาลหลวง มี 3 คน คือ ขุนหลวงพระไกรสี พระราชพินิจ

ใจราชบหลัด และหลวงอัถยา  

ประเภทท่ี 3 คือ ราชบัณฑิต (นักวิชาการ)  มี 4 คน พระมหาวิชาธรรม ขุนศรีวร

โวหาร นายพิม และนายดอนบาเรียน 

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหอาลักษณ ลูกขุน และราชบัณฑิตดังกลาวตรวจชําระ

ตัวบทกฎหมายตางๆ ท่ีมีอยูในหอหลวงใหถูกตองตามความยุติธรรมและจัดเปนหมวดหมูและจัดทํา

เปนประมวลกฎหมายข้ึนโดยลอกและเทียบเคียงจากกฎหมายเกาใหเปนระเบียบเดียวกันในอาณา

บริเวณใกลเคียงแมกระท่ังการเทียบเคียงจากพระธรรมศาสตรของ มอญ และพมา โดยเฉพาะในสวน

แรกวาดวยพระธรรมศาสตร และในลักษณะผัวเมียบทท่ี 76 ท่ีมีความใกลเคียงกับมังรายศาสตรของ

ลานนามาก แลวใหอาลักษณชุบเสนหมึกสามฉบับ แยกเก็บไวในหองเครื่อง หอหลวง และศาลหลวง 

โดยปดตราพระราชสีห พระคชสีห และบัวแกว ทุกเลมเปนสําคัญ รวมเรียกวา “กฎหมายตราสาม

ดวง”83 โดยตรวจชําระเสร็จในเวลา 11 เดือน และมีผลใชบังคับในป พ.ศ.234784  และมีขอ

สันนิษฐานวารัชกาลท่ี 1 ทรงรวบรวมกฎหมายตราสามดวงจากตนฉบับของเอกสารสมัยกรุงศรีอยุธยา 

             กฎหมายตราสามดวงดังกลาว จึงแบงลักษณะของอัยการแตละเรื่องไวเปนสัดสวน 

รวมท้ังสิ้น 28 ลักษณะ ประกอบดวยพระอัยการลักษณะตางๆ 24 ลักษณะ และเบ็ดเตล็ด 4 ลักษณะ 

ประกอบไปดวย กฎ 26 ขอ พระราชบัญญัติ พระราชกําหนดเกา และพระราชกําหนดใหม85  และได

ทรงโปรดเกลาฯ ใหชําระกฎหมายเกาเรื่องประเพณีทําหนังสือบริคณห และใหตราพระราชบัญญัติวา

ดวยอํานาจอิสระของบิดามารดา ซ่ึงบทบัญญัติเหลานี้ตอมาไดรวบรวมไวเรียกวากฎหมายลักษณะผัว

เมีย โดยไดรวมไวในกฎหมายสองเลม นอกจากท่ีกลาวมาแลวกฎหมายลักษณะผัวเมียในกฎหมายสอง

เลมนั้นยังมีท่ีกระจัดกระจายและแทรกอยูในลักษณะอ่ืนอีก เชน แทรกอยูในกฎหมายลักษณะลักพา 

กฎหมายลักษณะกูหนี้ กฎหมายลักษณะมรดก เปนตนจึงเห็นไดวากฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดมี

ลักษณะเชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวตามท่ีเขาใจกันใน

ปจจุบัน เพราะไมไดมีการรวบรวมกฎหมายเอาไวในฉบับเดียวกัน และไมไดมีการจัดหมวดหมูของ

กฎหมายวาดวยเรื่องตางๆ  ไวอยางเปนระเบียบเหมือนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใน

                                                                                 
83 พระยามโหสถศรีพิพัฒน, การตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายในสยาม (พระนคร: 

ศรีปญญา, 2472), หนา 58. 

           84 กฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2521), หนา 3. 

           85 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล, เรื่องเดิม, หนา 5. 



44 

ปจจุบัน86  โดยในเรื่องเก่ียวกับครอบครัวนั้นเนื้อหาและหลักการยังคงไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก

กฎหมายลักษณะผัวเมียเดิมของกรุงศรีอยุธยา กลาวคือ ไมไดกําหนดใหตองมีการจดทะเบียนสมรส 

แตถือเอาการอยูรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย เปนท่ียอมรับของสังคมวาเปนการสมรสท่ีถูกตอง

ตามกฎหมาย ประกอบกับในสมัยนั้นยอมรับการท่ีชายมีภริยาไดหลายคน สวนการเปนบิดามารดา

และบุตรตามกฎหมาย ยังคงถือหลักวา เด็กท่ีเกิดจากชายหญิงใด ก็เปนบุตรของผูนั้น ชายและหญิงจะ

เปนบิดามารดาของบุตรโดยชอบดวยกฎหมายเสมอ ขอเพียงแตใหบิดามารดาไดอยูกินดวยกันฉันสามี

ภริยาอยางเปดเผยและบิดามารดาของฝายหญิงยินยอมดวยเทานั้น87  การสมรสตามพระอัยการ

ลักษณะผัวเมียนี้จะตองมีคุณสมบัติ โดยคุณสมบัติของผูท่ีจะสมรสตองมีหรือตองไมมีเพ่ือใหการสมรส

สมบูรณตามกฎหมาย แมในพระอัยการลักษณะผัวเมียจะไมไดบัญญัติไวโดยตรงวาเปนเง่ือนไขแหง

การสมรส แตเม่ือพิจารณาแลว บทบัญญัติดังตอไปนี้นาจะถือวาเปนเง่ือนไขแหงการสมรสตามพระ

อัยการลักษณะผัวเมียได คือ 

1. หญิงตองไมใชภรรยาของชายอ่ืนอยูแลว กฎหมายยินยอมใหผูชายมีภรรยาได

หลายคนในเวลาเดียวกัน แตไมไดใหอนุญาตใหผูหญิงมีสามีไดหลายคนในเวลาเดียวกัน หากหญิงมี

สามีอยูกอนแลวและไปไดเสียกับชายอ่ืนกฎหมายถือวาชายนั้นเปนเพียงชายชูเทานั้นจะตองเอาหญิง

นั้นสงคืนสามีของเขา88 

 2. ชายนั้นตองไมเปนพระภิกษุ กฎหมายหามไวโดยชัดแจงไมใหพระภิกษุสามเณร

มีภรรยาถาภิกษุสามเณรผิดเมียผูอ่ืนถึงชําเราไดชื่อวาปาราชิกใหสึกออกและปรับไหมดวย89 

 3. ชายหญิงตองไมเปนญาติกัน ท้ังนี้เชื่อกันวาหากชายหญิงท่ีเปนญาติกัน สมรส

กันจะทําใหเกิดสิ่งอัปมงคลแกบานเมือง โดยพระอัยการลักษณะผัวเมียบทท่ี 36 กําหนดไวดังนี้ “พอ

แมพ่ีนองยายหลานลุงนาหลาน ทําชู กันไซร ใหนําแพลอยผูนั้นเสียในทะเลใหนิมนตพระสงฆ 

พราหมณจารยสวดมนต กระทําพิธีการระงับการอุบาทวจัญไร น้ําฟาน้ําฝนจึงจะตกเปนประโยชนแก

คนท้ังหลาย ฝายพอแมพ่ีนองรูวาลูกหลานทํามิชอบมิไดวากลาว ทานละเมิดใหลงโทษโดยโทษาณุ

โทษ90 

                                                                                 

           86 สอาด นาวีเจริญ, คําบรรยายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว (กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ, 2517), หนา 112. 

           87 ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช,  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยครอบครัวและมรดก 

(พระนคร: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2508), หนา 56. 

         88 กฎหมายตราสามดวง, เรื่องเดิม, หนา 25-27. 

         89 เรื่องเดียวกัน, หนา 41.  

         90 เรื่องเดียวกัน, หนา 26. 
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4. หญิงหมาย ท่ีสามีตายจะสมรสใหม ไดตอง เผาศพสามี เดิมให เรียบรอย

เสียกอน ท้ังนี้กฎหมายบัญญัติไวในลักษณะท่ีทําใหเห็นวา หากหญิงยังไมเผาศพสามีท่ีตายไปแลว การ

สมรสยังไมขาดจากกันหากหญิงชักนําเอาชายอ่ืนมาหลับนอนดวยชายนั้นมีฐานะเปนชู กฎหมายให

ปรับไหมชายนั้นฐานทําชูภรรยาของผูอ่ืน ดังท่ีพระอัยการลักษณะผัวเมียบทท่ี 3091  

กําหนดวา “ผัวหงายตายไวทังโลง สภยังอยูกับเรือนหญิงเมียนั้นน้ําตาตกแลคลอยใจ

กําหนดชักเอาชายมานอน แลผีตายหงายรับกันอยูดั่งนั้น ถาพ่ีนองชายผูตายรูเหนเอาความมารองฟอง 

เม่ือสวนสับขับแทแพจริงไซร ทานใหสานตะตรอตรากลวยครอบศีรษะหญิงนั้นลงเพียงตา ใหทะเวน

รอบเรือนท่ีผีผัวอยูนั้นสามารอบ แลวใหไหมชายชูเปนเบี้ย 10 แสนใหแกญาติพ่ีนองเผาผีผูตาย”92  

5.  กําหนดอายุ พระอัยการลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดอายุข้ันต่ําของชายและหญิง

ท่ีจะทําการสมรสไดไว แตก็เปนท่ีเขาใจวาฝายชายตองไดบวชเรียนเรียบรอยแลว และฝายหญิงก็คง

จะตองเติบโตพอจนออกเรือนไดแลว จึงจะทําการสมรสกัน ในจดหมายเหตุของราชทูตลาลูแบร93 

กลาววา 

“หญิงชายสยามอยูในลักษณะท่ีจะมีบุตรไดตั้งแตอายุ 12 ขวบ และลางทีกอนหนานี้

เสียอีกและลางคนก็เม่ือมีอายุลวง 40 ป ไปแลวก็ยังมีบุตรไดอยู”   

พระอัยการลักษณะผัวเมียบังคับใชจนถึง พ.ศ.2478 แตกอนหนานั้นข้ึนไป มีการ

ตรากฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซ่ึงมาตรา 244 บัญญัติวา “ผูใดกระทําชําเราดวย

เด็กหญิงอายุต่ํากวา 12 ขวบถึงหญิงนั้นยินยอมก็ตามหรือมิไดยินยอมก็ตาม ทานวามีความผิดตอง

ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปจนถึงสิบป  และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาทอีก

โสดหนึ่ง” จากขอกําหนดในกฎหมายมาตราดังกลาว จึงเปนท่ีเห็นไดวาหลังจากท่ีมีกฎหมายลักษณะ

อาญา ร.ศ.127 แลว หญิงจะแตงงานไดจะตองมีอายุเกินกวา 12 ป บริบูรณแลว    

การสมรสตามพระอัยการลักษณะผัวเมียนี้ไมมีการจดทะเบียนสมรสดังเชนใน

ปจจุบัน แตก็ไมไดหมายความวา ชายหญิงไดเสียกันแลวจะเปนภรรยากันเสมอไปก็หาไม การท่ีชาย

หญิงจะมีสามีภรรยาโดยชอบดวยกฎหมายนั้นตองประกอบดวยหลักเกณฑดังนี้  

1.  ชายหญิงท้ังสองฝายไดกินอยูหลับนอนดวยกัน โดยมีเจตนาเปนสามีภรรยากัน 

                                                                                 

         91 เรื่องเดียวกัน, หนา 33. 

        92 ดัชนีคนคํากฎหมายตราสามดวง,  คนวันท่ี 12 ธันวาคม 2557 จาก http://adap. 

crma.ac.th/KotmaiTraSamDuang/index.html 

           93 สันท ท. โกมลบุตร, จดหมายเหตุลาลูแบร ฉบับสมบูรณเลมหนึ่ง (พระนคร: กาวหนา, 

2510), หนา 225. 

http://adap.crma.ac.th/KotmaiTraSamDuang/index.html
http://adap.crma.ac.th/KotmaiTraSamDuang/index.html
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2.  บิดามารดาหรือผูเปนอิสระแกหญิง (ผูมีอํานาจปกครอง) ยินยอมยกหญิงใหเปน

ภรรยาชายโดยหญิงนั้นยินยอมดวย 

ดังนั้นการท่ีชายหญิงไดเสียกันโดยไมมีเจตนาเปนสามีภรรยากันก็ยอมจะไมมีทาง

เปนสามีภรรยากันไดเพราะไมเขาขอหลักเกณฑขอท่ี 1 แตความจริงหลักเกณฑขอท่ี 2 ก็มีความสําคัญ

เทาเทียมกันเพราะแมวาชายหญิงจะกินอยูหลับนอนกันโดยมีเจตนาเปนสามีภรรยากันก็ตาม ถาเปน

เรื่องท่ีบิดามารดาหญิงไมยินยอมยกหญิงใหเปนภรรยาชายก็ดี หรือชายลักพาหญิงหนีไปก็ดี  ไมถือวา

เปนสามีภรรยากันโดยชอบดวยกฎหมายนอกเสียจากบิดามารดาหญิงจะจะยินยอมยกหญิงใหเปน

ภรรยาชายหรือดีดวยในภายหลัง  ชายหญิงสมัครใจอยูดวยกันจนเกิดลูกชายหญิงลูกนั้นถือวาเปน

ขันหมาก เปนเมียท่ีถูกตองตามกฎหมาย94 สวนการท่ีชายหญิงลักลอบไดเสียกันนั้น เขาใจวาถาหากมี

การเลี้ยงดูกันโดยเปดเผยหรือมีบุตรดวยกัน ก็มีสามีภรรยากันได 95  หญิงเม่ือยังเปนเด็กอยูก็อยูใน

ความปกครองของบิดามารดา ถาบิดามารดาตายหญิงอาจอยูในความปกครองของญาติผูใหญหรือพ่ี

จนกระท่ังแตงงานกับชายอํานาจอิสระหรืออํานาจปกครองจึงโอนจากบิดามารดาไปยังสามี ดัง

กฎหมายลักษณะผัวเมีย  กําหนดวา “บุตรีทานบิดามานดา ยังมิไดประกอบสามีภริยาใหไซ บิดามาน

ดานั้นเปนอิศระแกบุตร ถาชายใดพึงใจดวยบุตรีทานใหคํานับบิดามานดา ตามประเพณี ถาบิดามาน

ดายกให สามีจึงเปนอิศระแกภริยา”96  

              สวนการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายนั้น บุตรไมจําเปนตองเกิดจากชายและหญิงท่ี

สมรสกันอยางเปดเผยหรือการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย แตในทางตรงกันขาม บุตรท่ีเกิดมาจากการ

สมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมายนั้น กลับมีผลทําใหการสมรสของบิดาและมารดาท่ีไมถูกตองตามประเพณี

และไมชอบดวยกฎหมายกลายมาเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายได  

สวนเรื่องเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีระหวางบิดามารดากับบุตรและความสัมพันธ

ระหวางบุคคลในครัวเรือน บัญญัติไวในเรื่องเก่ียวกับเรื่องกูยืมเงิน ซ่ึงกําหนดไววา “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

                                                                                 

           94 กฎหมายตราสามดวง, เรื่องเดิม, หนา 108.  

           95 เรื่องเดียวกัน, หนา 214. 

           96 เรื่องเดียวกัน, หนา 179. 
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สิน เหตุวาอยาใหเคยประบัดสินผูอ่ืน ดอกเบี้ยมากนอยเทาใดอยาใหเอาเลย เหตุวาเขาติดพันธกัน

อยู”97                                        

บทบัญญัตินี้มีลักษณะเปนการหามเด็ดขาดมิใหบุตรชายหรือหญิงฟองบิดามารดา

เพ่ือเรียกคืนหนี้อันเกิดจากการกูยืม แตไมไดหามเด็ดขาดหากเปนเรื่องท่ีบุตรเขยจะฟองพอตาแมยาย

หรือสะใภจะฟองพอผัวแมผัว แตกฎหมายก็ถือวาเปนคนไมรูคุณคนอยูดี ใหใชแตตนเงินเทานั้น สวน

ดอกเบี้ยจะมีมากนอยเพียงใดไมใหคิดเอาเลย  เชนเดียวกับในพระอัยการลักษณะรับฟอง โดยหาม

ลูกหลานฟองบิดามารดาปูยาตายาย เปนการหามฟองท้ังในคดีแพงและคดีอาญา98  

 ตอมาหลักการดังกลาวนี้พัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายในกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว พ.ศ.2478 โดยบัญญัติไวใน มาตรา 1534 ความวา “ผูใดจะฟอง

บุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แตเม่ือผูนั้นรองขอ พนักงานอัยการจะยกคดีข้ึนวากลาว

ก็ได”99  และตอมาหลังจากท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว แกไขเพ่ิมเติมใน

ป พ.ศ.2519 ไดมีการเปลี่ยนแปลงเลขมาตราใหม โดยขอความดังกลาวไปอยูในมาตรา 1562 ความวา 

“ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได แตเม่ือผูนั้นหรือญาติสนิทของผูนั้นรองขอ 

อัยการจะยกคดีข้ึนวากลาวก็ได”  โดยบุพการี ในหลักกฎหมายดังกลาวหมายถึง บิดามารดา ปูยา ตา

ยาย ทวด ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลูกหลาน เหลน จะฟอง พอ แม ปู ยา ตา 

ยาย และทวดไมได 100 

            ดังนั้นจึงสรุปไดวา กฎหมายตราสามดวงในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตั้งแตรัชสมัย

รัชกาลท่ี 1 จนถึงรัชสมัยรัชกาลท่ี 3 นั้นยังคงใชหลักกฎหมายท่ีเก่ียวกับรูปแบบของการสมรส 

ความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปจากหลักการเดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา 

และไดมีการใชกฎหมายฉบับดังกลาวจวบจนถึงรัชสมัยรัชกาลท่ี 4 ซ่ึงในชวงเวลานั้นประเทศไทยตอง

พบกับยุคลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจตะวันตก และทําใหประเทศไทยตองเสียสิทธิสภาพนอก

อาณาเขต จึงทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของกฎหมายภายในของไทยอยางใหญ

หลวง 

                                                                                 

           97 หลวงพิศลยสารนิติ, เรื่องเดิม, หนา 6. 

           98 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 รัชสมัยรัชกาลท่ี 4    

           ถึงรัชกาลท่ี 7 

              ในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยไดติดตอกับ

ชาวยุโรปมากข้ึน มีโอกาสรับทราบถึงวัฒนธรรมและประเพณีของชาวตะวันตก ซ่ึงถือวามี

ความกาวหนากวาไทยมาก จึงเกิดแนวคิดใหมๆ  ของคนในสมัยนั้นข้ึนมาวาประเทศไทยควรจะมีการ

พัฒนากฎหมายใหมใหทัดเทียมกับชาติตะวันตกไดแลว เพราะกฎหมายไทยท่ีใชอยูนั้น แมจะยังใชได

เปนอยางดีและเหมาะสมกับประเทศไทยในขณะนั้น แตก็ยังมีความลาหลังเม่ือเทียบกับกฎหมายของ

ชาติตะวันตก ทําใหรัชกาลท่ี 4 ทรงพยายามท่ีจะหาทางแกไขเพ่ือใหเกิดรูปแบบของกฎหมายท่ี

ทันสมัย ทัดเทียมกับชาติตะวันตก และทําใหเกิดความยุติธรรมสูงสุดแกประชาชนชาวไทย ทําให

พระองคทรงศึกษากฎหมายของชาติตะวันตก และตราพระราชบัญญัติดวยพระองคเอง โดยทรงยึด

หลักกฎหมายท่ีมีอยูของไทยในขณะนั้น101 โดยทรงแกไขปรับปรุงกฎหมาย เพ่ือใหกฎหมายสรางความ

ยุติธรรมสูงสุด สําหรับในเรื่องของการสมรสและสถาบันครอบครัวนั้น รูปแบบของการสมรสยังคงมี

ลักษณะเชนเดิม  คือไมไดกําหนดใหการสมรสตองจดทะเบียนเหมือนชาติตะวันตก ฉะนั้นจึงถือเอา

การอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย อันเปนท่ียอมรับของสังคมวาเปนการสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมายแลว นอกจากนี้ยังคงยึดหลักท่ีวาการมีภริยาหลายคนเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมายดวย โดย

มิไดทรงแกไขเพ่ิมเติมในสวนของรูปแบบของการสมรสแตประการใด102 

             สวนประเด็นในเรื่องครอบครัวนั้น โดยเฉพาะในเรื่องความสัมพันธระหวางบิดา

มารดากับบุตรก็ยังคงมีสถานะเชนเดิม แตก็ทรงเปลี่ยนแปลงหลักการข้ึนใหมเพ่ิมเติมเล็กนอย เชน ใน

พระราชบัญญัติลักพา จ.ศ.1227 โดยมีหลักวา “ผัวเมียหยารางกัน ถามีบุตรชายจะตองใหบุตรชายกับ

มารดา บุตรสาวใหแกบิดา” ทรงมีพระราชดํารัสเก่ียวกับเรื่องนี้วา  

 

      “บทบัญญัตินี้ใหใชไดกับบิดามารดาท่ีมีศักดิ์ต่ํา ถาเปนบุตรของ

บิดามารดาท่ีมีศักดิ์สูง คือ ศักดินา 400 ไรข้ึนไป ใหตามใจบิดา ถาบิดาไม

รับเลี้ยง ขับไลบุตรเสีย บุตรจึงตกไปอยูในความดูแลของมารดา ดังนั้นถา

บิดารักชาติตระกูลและรักษายศศักดิ์อยู โดยไมยอมใหไปกับมารดา บุตรก็

ตองเปนของบิดาหมด แตถาในกรณีท่ีหญิงมีศักดิ์สูงกวาชายแตไดสามีเปน

                                                                                 

            101 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 101. 

            102 เรื่องเดียวกัน, หนา 102.  
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ไพร มีบุตรดวยกัน บุตรตองเปนของมารดา หรือของตา และญาติขาง

มารดาหมด”103  

 

คดีอําแดงจั่น104  การแกไขหลักกฎหมาย “ผูหญิงเปนควายผูชายเปนคน” ในป 

พ.ศ.2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดใหออกประกาศพระราชบัญญัติเรื่อง

ผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร จ.ศ.1229 การทูลเกลาถวายฎีกาของอําแดงจั่นสงผลใหพระจอม

เกลาเจาอยูหัวตองทรงวางหลักกฎหมายใหม   คดีอําแดงจั่น เริ่มจากการท่ีอําแดงจั่นไดทูลเกลาถวาย

ฎีกาของตนตอรัชกาลท่ี 4 โดยไดโทษนายเอ่ียมซ่ึงเปนผัว วาลักเอาชื่อของตนไปขายใหเปนทาสแก

ผูอ่ืน โดยท่ีตนมิไดรูเห็นดวย รัชกาลท่ี 4 จึงทรงมีพระราชดําริวา  “ผัวลักเอาชื่อภรรยาไปขาย ภรรยา

ไมไดรูเห็นดวยจะเรียกวาเปนเรือนเบี้ยไมควร” ซ่ึงเปนพระราชดําริกอนท่ีจะทรงทราบถึงหลัก

กฎหมายท่ีเก่ียวของ กฎหมายท่ีเก่ียวของในสมัยนั้นมีสาระสําคัญวา ผัวหรือพอแมมีสิทธิท่ีจะเอาชื่อ

เมียหรือลูกใสลงในกรมธรรมเพ่ือขายใหแกผูอ่ืนได โดยท่ีลูกหรือเมียจะรูหรือไมรูก็ตาม เม่ือรัชกาลท่ี 4 

ไดทรงทราบหลักกฎหมายดังกลาวแลวทรงมี พระราชดําริวา “กฎหมายนี้เม่ือพิเคราะหดูเหมือน

ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน หาเปนยุติธรรมไม ใหยกเสีย” คดีอําแดงจั่นทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสําคัญ คือ ถาผัวจะขายเมีย ใหพิจารณาดูฐานะของเมียกอนโดยสามารถแยกออกเปน 2 กรณี105 คือ 

1. ถาเมียนั้นไมใชทาส ผัวจะขายไดก็ตอเม่ือยินยอมใหขาย และเมียจะตองลง

ลายมือชื่อ หรือทําเครื่องหมายแกงไดลงในสารกรรมนั้น และจะตองมีพยานรูเห็น การขายจึงมีผล

ผูกมัดตามกฎหมาย 

2. ถาเปนเมียทาส หรือเปนทาสโดยท่ัวไป จะเปนไทแกตัวเอก็ตอเม่ือผัว หรือนาย

เงิน ฉีกกรมธรรมยกคาตัวให ถาตราบใดท่ีผัวยังไมฉีกสารกรมธรรมท้ิงก็ยังอยูในฐานะทาส ผัวจะเอา

ชื่อของตนไปขายในราคาคาตัวเดิม หรือหยอนกวาคาตัวเดิมก็ได โดยผัวจะตองมอบสารกรมธรรมเกา

ใหแกนายเงินเพ่ือซ้ือตัวคนใหมเปนหลักฐาน แตถาผัวจะขายสูงกวาคาตัวเดิม เพียงแตการมอบสาร

                                                                                 

            103 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์, เล็คเชอรกฎหมายท่ีดินและกฎหมายครอบครัว (พระนคร: 

ม.ป.พ., 2502), หนา 146 อางถึงใน ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, เหตุฟองหยา: การศึกษาเปรียบเทียบ

ในเชิงนิติศาสตร (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), หนา 62. 

             104 มาลี พฤกษพงศาวล,ี ยอนรอยสิทธิความเปนคนของผูหญิง (กรุงเทพฯ: ออฟเซ็ท, 

2551), หนา 107. 

              105 ประสิทธิ์ ปวาวัฒนพานิช, เหตุฟองหยา: การศกึษาเปรียบเทียบในเชิงนิติศาสตร 

(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2543), หนา 62. 
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กรมธรรมใหแกนายเงินคนใหมไปนั้นยังไมเพียงพอ แตทาสจะตองลงแกงไดยินยอมรับคาตัวใหมดวย 

ท้ังนี้เพราะการเพ่ิมคาตัวยอมเปนการเพ่ิมภาระผูกพันของทาสใหมากข้ึน 

3.  กรณีบิดามารดาขายบุตร ถาลูกอายุต่ํากวา 15 ป และอยูกับพอแม พอแมมีสิทธิ

ขายไดโดยไมตองไดรับความยินยอมของลูก แตถาลูกอายุ 15 ปข้ึนไปแลว ตองใหลูกลงแกงไดยินยอม

และตองมีพยานรูเห็น สัญญาซ้ือขายจึงจะสมบูรณ อีกประการหนึ่ง ถาพอแมหยารางกัน และลูกแยก

ไปอยูกับอีกฝายหนึ่ง หรือญาติของอีกฝายหนึ่ง พอหรือแมจะลักเอาชื่อของลูกไปขายไมได 

การเปลี่ ยนแปลงหลักกฎหมายดั งกล าว เ กิดมาจากพระอัจฉริยภาพของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีทรงตระหนักสิทธิของประชาชนของพระองคมาเปนอันดับ

แรก จึงถือไดวารัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนตอพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะสตรี

ไทย ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายดังกลาวยังไดพัฒนาหลักสิทธิความเปนคนของสตรีมาจวบ

จนถึงปจจุบันอีกดวย 

ดังนั้นในพระราชบัญญัติผัวขายเมีย ไดทรงแกไขกฎหมายบางสวน ตามท่ีทรง

พระราชดําริวา “กฎหมายนี้เม่ือพิเคราะหดู เมียผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคนหาเปนยุติธรรมไม ให

ยกเสีย” และมีขอความบัญญัติในพระราชบัญญัติใหมวา “ถาผัวจะเขียนชื่อเมียในสารกรมธรรมขาย 

ถาเมียมิใชเมียทาสมีคาตัว มีสารกรมธรรมในมือผัวแลว ตอเมียยอมใหขาย ลงลายมือแกงไดดวยเปน

สําคัญ ผูเขียนสารกรมธรรม ฤามีผูนั่งเปนพยานรูเห็น จึงเปนอันขาย”106 

     บทบัญญัตินี้เปนการแสดงใหเห็นพระราชดําริท่ี พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา

เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงมีพระประสงคจะสรางความเทาเทียมกันในระหวางผูชายและผูหญิง ซ่ึง

เริ่มตนจากการแกไขกฎหมาย ในเรื่องผัวขายเมีย โดยผัวจะขายไดก็ตอเม่ือหญิงนั้นตองยินยอมดวย 

สิ่งเหลานี้นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาไปอีกข้ันของสังคมในสมัยนั้น หลักการเดียวกันนี้ก็นําไปใช

กับกรณีบิดาท่ีขายบุตรท่ีอายุเกิน 15 ปข้ึนไป ถาบุตรไมยินยอม บิดาก็ขายไมได107 

คดีอําแดงเหมือน มูลเหตุของการออกพระราชบัญญัติลักภา จ.ศ.1227 อําแดง

เหมือนไดทูลเกลาถวายฎีกาตอรัชกาลท่ี 4 รองทุกขกรณีท่ีบิดามารดาบังคับใหแตงงาน การออก

ประกาศพระราชบัญญัติลักภา จ.ศ.1227 (พ.ศ.2406) เพ่ือแกไขหลักกฎหมายโบราณซ่ึงให “อํานาจ

อิศระ”108 แกบิดามารดาเหนือบุตรโดยไมมีขอบเขตจํากัด “อํานาจอิศระ” ใหสิทธิแกบิดามารดาใน

                                                                                 

              106 พระยาพลางกูรธรรมพิจัย, เรื่องเดิม, หนา 61. 

              107 เรื่องเดียวกัน, หนา 62. 

              108 อํานาจอิสระ คือ อํานาจปกครองนั้นเอง หญิงเม่ือยังเปนเด็กอยูก็อยูในความปกครอง

ของบิดามารดา ถาบิดามารดาตายหญิงอาจอยูในความปกครองของญาติผูใหญหรือพ่ีจนกระท่ัง

แตงงานกับชายอํานาจอิสระหรืออํานาจปกครองจึงโอนจากบิดามารดาไปยังสามี ดังกฎหมายลักษณะ
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การจําหนายจายโอนบุตรใหแกผูอ่ืนตามความพอใจของตน รวมท้ังการบังคับใหบุตรแตงงานตาม

ประเพณีการคลุมถุงชน 

  สรุปการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย คือ ในรัชกาลท่ีสี่109 กลาวไวในพระราชบัญญัติ

ผัวเมีย เม่ือป พ.ศ.2411 วา “การท่ีกฎหมายยอมใหผัวขายเมียไดเสมือนหนึ่งเห็นผูหญิงเปนควาย 

ผูชายเปนคน หายุติธรรมไม ใหยกเลิกเสีย” รวมไปถึงการตอสูของสองสตรีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

แกไขกฎหมายลักษณะลักภา เม่ือป พ.ศ.2408 โดยใหสิทธิแกสตรีในการเลือกคูครอง รวมท้ังแกไข

กฎหมายผัวขายเมีย บิดามารดาขายบุตร เม่ือป พ.ศ.2411 โดยระบุวาผัวจะขายเมียไมไดถาเมียไม

ยินยอม 

             ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 อิทธิพลของ

ชาวตะวันตกไดแผขยายเพ่ิมมากข้ึน ชาวตะวันตกมองวาประเทศในขณะนั้นลาสมัย ไมวาจะเปนใน

เรื่องการเมืองการปกครอง การทหาร หรือแมกระท่ังเรื่องกฎหมาย ท่ีชาวตะวันตกไมยอมรับ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กฎหมายลักษณะผัวเมียของไทย เนื่องจากกฎหมายลักษณะผัวเมียของไทยในสมัย

นั้นไมมีบทบัญญัติใหมีการสมรสตองมีการจดทะเบียนสมรสเหมือนในประเทศแถบตะวันตก ท่ีมี

รูปแบบของการสมรสท่ีตองจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ จึงทําใหชาวตะวันตกไมยอมรับ

รูปแบบการสมรสท่ีลาหลังของไทย จึงใชสิ่งเหลานั้นเปนขอตอรองในการเรียกรองใหประเทศสยามใน

ขณะนั้นยอมจํานนตอประเทศเจาอาณานิคมตะวันตก สิ่งเหลานี้จึงสงผลให พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระราชดําริในการแกไขปญหาดังกลาวนี้ โดยทรงมีพระ

กระแสรับสั่งใหตราพระราชบัญญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยามข้ึนเม่ือป พ.ศ.1447 

โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติเก่ียวกับรูปแบบของการสมรสของชาวตางประเทศท่ีทําการ

สมรสในประเทศสยามวา “ชายหญิงตองแสดงคําปฏิญาณใหปรากฎตอหนาผูมีชื่อซ่ึงรูจักกันมากเปน

                                                                                 

ผัวเมีย บัญญัติวา “บุตรีทานบิดามานดา ยังมิไดประกอบสามีภิริยาใหไซ บิดามานดานั้นเปนอิศระแก

บุตร ถาชายใดพึงใจดวยบุตรีทานใหคํานับบิดามานดา ตามประเพณี ถาบิดามานดายกให สามี

จึงเปนอิศระแกภิริยา”กฎหมายตราสามดวง พระไอยการลักษณะผัวเมีย บทท่ี  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.  

          109 เกษม ศิริสัมพันธ, ประวัติศาสตรกฎหมายไทย (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2529), หนา 18 อางถึงใน เกริกฤทธี ไทคูนธนภพ, เรื่องอ้ือฉาวและคดีความในอดีต

(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 ท่ีแตงงาน มีชื่อ อายุ และปท่ีเกิดของท้ังชายและหญิง ทําเปนสองฉบับ ลงชื่อเจาหนาท่ี ท่ีกลาว

มาแลว ลงชื่อชายหญิงท้ังคู ลงชื่อพยานท้ังหลาย กับท้ังในท่ีสุด ลงชื่อบิดามารดาของชายและหญิงท้ัง

สองฝาย ดวยทุกฉบับ” 

              และนี้เปนเหตุการณประวัติศาสตรของประเทศสยามท่ีบัญญัติใหการสมรสกันของ

ชายหญิงนั้น ตองมีการจดทะเบียนกับพนักงานเจาหนาท่ี แตถึงกระนั้นก็ตามรูปแบบการสมรสใน

ลักษณะดังกลาวก็มีผลบังคับใชเฉพาะการสมรสของชาวตางชาติเทานั้นไมเก่ียวกับคนไทย  โดย

รูปแบบของการสมรสของคนไทยในสมัยนั้นก็ยังคงยึดถือหลักการเชนเดิม คือ การอยูกินรวมกันฉัน

สามีภริยาอยางเปดเผย อันเปนท่ียอมรับของสังคมวาเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายแลว  

              ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ไดทรงมี

พระราชดําริท่ีจะใหการเปนสามีภริยาของคนไทย มีหลักฐานแสดงความเปนสามีภริยาไดอยางชัดเจน

ข้ึน วัตถุประสงคเพ่ือมิใหมีการสําสอนทางเพศ หรือหลอกลวงหญิงโดยไมเลี้ยงดูอยางแทจริง รวมท้ัง

การคูโดยไมรูวาเปนภริยาของผู ใด จึงไดพระราชทานพระราชกระแสรับสั่งให มีการยกราง

พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมียข้ึน โดยกําหนดวา การจะเปนสามีภริยากันโดย

ชอบดวยกฎหมายนั้น จะกระทําไดโดยการจดทะเบียนสมรสกันเทานั้น อยางไรก็ตาม ในการจัดทํา

กฎหมายดังกลาว ไดมีผูไมเห็นดวย และมีการแสดงความเห็นคัดคานวา การกําหนดใหการสมรสมีการ

จดทะเบียนไวเปนหลักฐานนั้น จะเปนการท่ีชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น ซ่ึงจะขัดกับ

หลักธรรมเนียมปฏิบัติของประเพณีการสมรสของไทยท่ีชายมีภริยาไดหลายคน แตถายอมใหมีการจด

ทะเบียนสมรสแลวจดทะเบียนรับรองกับภริยาคนใดคนหนึ่งคนเดียว ก็จะมีผลใหภริยาคนอ่ืนเปน

ภริยาท่ีมิชอบดวยกฎหมาย   แลวการจดทะเบียนสมรสกับภริยาเพียงคนเดียวเทานั้น แตยังยอมให

ชายมีภริยาอีกไดหลายคนนั้น ก็จะเปนการขัดกับหลักสากลในนานาอารยประเทศ ซ่ึงกําหนดใหชาย

ตองมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น (Monogamy) 

                                                                                 

          110 กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 ร 5 ย 

23/3 พระราชหัถเลขากรมหม่ืนราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 16 

มีนาคม ร.ศ.115; มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติสําหรับแตงงานคนตางประเทศในกรุงสยาม           

จุลศักราช 116 
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                พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทานคําวินิจฉัยและทรง

อธิบายหลักการแกไขกฎหมายดังกลาวพอจะสรุปไดวา ควรจะคงใชลักษณะการสมรสท่ีชายมีภริยาได

หลายคน (Polygamy) เพราะการยอมใหชายมีภริยาไดหลายคน เปนการสอดคลองกับประเพณีไทยท่ี

มีการยอมรับอยูในขณะนั้น และภริยานอยก็นับเปนมนุษยท่ีจะตองไดรับการอุปถัมภบํารุงตามสมควร 

เพราะถึงอยางไรก็ถือเปนภริยาของชายเชนกัน  นอกจากนั้นเหตุผลประการสําคัญท่ีสุดก็เพ่ือมิใหลูก

เมียนอยกลายเปนลูกนอกกฎหมาย ซ่ึงสังคมไทยไมเคยท่ีจะปฏิบัติตอเด็กเชนนั้น  

                 ตอมาพระองคทรงมีพระราชดําริวา ขาราชการท่ีรับใชพระองค และเปนผูปฏิบัติ

หนาท่ีราชการในพระองค ควรจะเปนแบบอยางของความประพฤติท่ีดี ไมประพฤติตัวท่ีเปนท่ีรังเกียจ

ในการเลือกผูหญิงท่ีจะมาเปนภริยาของตน และจําตองมีรูปแบบของการสมรสท่ีจดทะเบียนตาม

แนวคิดของตะวันตกมาใช และเพ่ือมิใหขาราชการในพระองคในสมัยนั้นมีพฤติกรรมทางเพศท่ีสําสอน 

จึงทรงประกาศกฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457 โดยมี

บทบัญญัติ มาตรา 19 นิยามคําวา “ภริยา” วา “หญิงท่ีไดกระทําการแตงงานสมรสตามประเพณี

เมือง หรือท่ีชายเลี้ยงดูโดยใหอยูรวมในเคหะสถานและยกยองเชิดหนาชูตาโดยเปดเผย” โดยกฎ

มณเฑียรบาลฉบับดังกลาว ไดบัญญัติวาตอไปวา “หามมิใหชายท่ีสมจรหญิงเปนครั้งคราว หรือหญิงท่ี

เรียกวาเมียลับ จดทะเบียนเปนภริยา”111 คําวา “จดทะเบียน” ในกฎมณเฑียรบาลฉบับนี้ ไมได

หมายถึงการจดทะเบียนสมรสแตเปนการจดทะเบียนครอบครัว และเคหะสถานสําหรับขาราชการใน

พระราชสํานักซ่ึงในท่ีนี้ก็ยังคงถือเอาการสมรสท่ีไดกระทําตามประเพณีเมือง หรือท่ีชายหญิงอยูกิน

รวมกันฉันผัวเมียโดยเปดเผยเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย จะเห็นไดวาจากพระราชบัญญัติฉบับ

ดังกลาวนั้น เปนการเริ่มตนของการใชรูปแบบของการจดทะเบียนแตเปนการจดทะเบียนในลักษณะ

ของครอบครัว ซ่ึงชายสามารถจดทะเบียนกับหญิงมากกวาหนึ่งคนได แตหามจดทะเบียนกับหญิง

โสเภณี หรือหญิงแพศยาเทานั้น และเปนการเริ่มใชกับขาราชการในราชสํานักเทานั้น แตตอมาทรง

เห็นวากฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในราชสํานัก พ.ศ.2457 ดังกลาวนั้น ยังมี

ความบกพรองอยู เพราะบางทีชายสมสูกับหญิงโสเภณีจนมีบุตร  และหญิงนั้นตองดวยลักษณะเมียท่ี

จดทะเบียนสมรสมิได บุตรท่ีเกิดมาจึงกลายเปนบุตรท่ีเกิดจากการสมรสโดยไมไดจดทะเบียน  และไม

มีใครจะไดรับการอุปถัมภเลี้ยงดูจากบิดาตามสมควร จึงทรงใหเสนาบดีกระทรวงวัง ประกาศกฎ

มณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457 (เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) โดยใน

มาตรา 1 ไดบัญญัติวา  

                                                                                 

           111 กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลท่ี 6 หมายเลข 

6 ย 12 1/15 รายงานคณะกรรมการตรวจชําระรางประมวลกฎหมาย; มาตรา 19 แหงกฎมณเฑียร

บาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457  
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“กําหนดใหบุตรอันเกิดแตหญิง ท่ีชายสมจรดวยเปนครั้งคราว 

หรือหญิงท่ีชายสมจรดวยโดยอาการท่ีเรียกวาเมียลับ ถาความไมปรากฎวา

หญิงท่ีเปนมารดานั้น  ไมสมจรปะปนดวยชายอ่ืนและเด็กท่ีเกิดมาเปนบุตร

ของชายผูนั้นโดยแทแลว ใหชายผูเปนบิดามีหนาท่ีตองเลี้ยงดู บํารุงรักษา 

ใหกินอยูนุงหม และเลาเรียนตามสมควรแหงฐานานุรูป จนกวาบุตรนั้นจะมี

อายุครบ 16 ป” 

 

 และ กฎมณเฑียรบาล วาดวยครอบครัวแหงขาราชการในพระราชสํานัก พ.ศ.2457 

(เพ่ิมเติมครั้งท่ี 3) โดยในมาตรา 2 ไดบัญญัติวา 

 

“การเลี้ยงดูบุตรตามความในมาตรา 1 ท่ีกลาวมานั้น ชายผูเปน

บิดาจะรับตัวเด็กมาเพ่ือเลี้ยงดูเสียเองก็ได หรือจะใหมารดาปกครองเลี้ยงดู

ไวก็ได แลวแตความตกลงและเพ่ือประโยชนแกเด็กเปนประมาณ ถาเด็กตอง

อยูกับมารดาแลว ใหชายผูเปนบิดาออกเงินคาเลี้ยงดูใหตามสมควรแก

ฐานานุรูป แตอยางไรก็ดี มารดาของเด็กจะเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูเกินกวา 

1 ใน 4 ของเงินเดือนมิได” 112 

 

               ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 ทรงตั้ ง

คณะกรรมการรางกฎหมายข้ึนเพ่ือรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.

2473 ข้ึนมา แตไดมีการถกเถียงกันมากในประเด็นเก่ียวกับการ ใหชายมีภริยาไดหลายคน 

เชนเดียวกับท่ีเคยเกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวข้ึนอีก พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว ไดพระราชทานขอวินิจฉัยไววา เห็นควรไมบังคับใหชายตองมีภริยาเพียงคน

เดียว โดยทรงเห็นวา เปนการสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในสังคมไทย เพราะในสมัยนั้นประเทศ

ไทยยังคงมีภริยากันไดหลายคนเปนเรื่องปกติอยูแลว  และในขอท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทรงเห็นวา “เม่ือไมมี

บุคคลท่ีเปนบุตรนอกกฎหมายอยูแลว ไมควรจะแหวกทางไวใหมีข้ึน”113 อีกท้ังทรงแสดงความคิดเห็น

เพ่ิมเติมไวอีกซ่ึงพอสรุปไดวา “ถาจะใชการจดทะเบียนเปนหลักของการเปนผัวเมียกันแลว ถาชายใด

                                                                                 

            112 สอาด นาวีเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 113. 

            113 อัชพร จารุจินดา, ไพโรจน มินเด็น, วสันต เตียวตระกูล และสุขุม ทองศิริ,  “ความ

เปนมาของรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.....,” ใน 60 ป สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2535), หนา 38. 
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จะไมสมัครใจจดทะเบียนกับหญิงซ่ึงตนสมัครสังวาศดวยแลว ก็จะเปนอันท่ีจะไมมีหนทางท่ีจะบังคับ

ใหชายตองเลี้ยงเมียนอยและลูกเมียนอยดวย ลูกเมียนอยท่ีมิไดจดทะเบียนเชนนั้น ก็จะเปนอาภัพสัตว

เปนคนไมมีพออยูนั้นเอง” จะเห็นไดวา พระองคทรงมีความมุงหมายท่ีจะใหชายมีความรับผิดชอบใน

สิ่งท่ีตนไดกระทําตอหญิงนั้น รวมถึงบุตรอันเกิดจากหญิงนั้นดวย  และควรมีความรูสึกท่ีวาการรวม

ประเวณีเปนของสําคัญมิใชของเลนเพ่ือบําเรอความใครของตน เพราะทารกท่ีเกิดมาไมมีโอกาสเลือก

ไดเลยวาจะเกิดหรือไม เพราะฉะนั้นจึงไมควรใหความเดือดรอนตกไปอยูท่ีเด็ก  และพระองคยังเสนอ

ใหบุตรอันเกิดกับภริยานอยนั้นมีสิทธิในการรับมรดกของผูท่ีเปนบิดาดวย 

คณะกรรมการรางกฎหมายในขณะนั้น จึงไดมีการรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม 

กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 ข้ึนมา ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้  

1. อนุญาตใหชายมีภริยาไดหลายคน แตใหแบงเปนภริยาหลวงและภริยานอย 

ภริยาหลวงใหมีไดก็แตเพียงคนเดียว 

2. ฐานะของภริยาหลวงจะมีไดตอเม่ือสามีไดจดทะเบียน โดยแสดงไวในเวลาท่ีจด

ทะเบียนสมรส หรือในเวลาใดๆ ท่ียังเปนสามีภริยากันอยู ถาสามีมีภริยาหลวงอยูแลว การจดทะเบียน

ภริยาคนอ่ืนเปนภริยาหลวงอีกยอมเปนอันไรผล คือ ตองจดคนอ่ืนๆ เปนภริยานอยเทานั้น และภริยา

หลวงเปนภริยาคนเดียวท่ีมีสิทธิในสินสมรส และในการรับมรดกของสามี  

3. ภริยานอยนั้น ถาไดความวามีการจดภริยาคนใดเปนภริยาหลวงแลว ภริยาอ่ืนถือ

ไดวาเปนภริยานอยท้ังหมด แมจะไดจดทะเบียนก็ตาม  

4. บุตรท่ีเกิดจากภริยาหลวง ก็ถือวาวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย 

5. บุตรอันเกิดภริยานอยท่ีไดจดทะเบียนแลว ถือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย 

และบุตรอันเกิดแตหญิงท่ีมิไดจดทะเบียนเปนภริยานั้นไมเปนบุตรชอบดวยกฎหมาย แตบิดาสามารถ

จดทะเบียนเปนบุตรชอบดวยกฎหมายดวย ในระหวางท่ีเปนผูเยาว บิดายังตองจัดใหมีการเลี้ยงดูและ

การศึกษาตามควรแกพฤติการณ เพียงแตบุตรจะมีสิทธิใชชื่อสกุลและมรดกของบิดานั้น กําหนดให

เฉพาะบุตรชอบดวยกฎหมายเทานั้น  

                     6. บุตรท่ีไมชอบดวยกฎหมายจะเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายได ตอเม่ือบิดามารดา

ได สมรสกันภายหลัง หรือบิดาไดจดทะเบียนวาเปนบุตรตามคํารองขอของบิดา หรือมีคําพิพากษาของ

ศาลวาเปนบุตร  

                     อยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติ แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 

ก็มิไดประกาศใชเนื่องจากเห็นวา ในขณะนั้นยังไมเปนเวลาท่ีจะพึงใหเกิดรายจายเพ่ิมข้ึนใหมเนื่องจาก

การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้อาจจําตองมีคาใชจายตางๆ เพ่ือใหประชาชนจดทะเบียน จึงได
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งดใชบังคับเปนการชั่วคราว รายละเอียดปรากฎตามประกาศงดการใชพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายลักษณะผัวเมีย พ.ศ.2473 ไวกอนซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2474114   

         

2.2.2  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสภายหลังมีการจดทะเบียนสมรส 

2.2.2.1  วิวัฒนาการของรูปแบบการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย      

           บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว 

                 ในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 อิทธิพลของ

ประเทศมหาอํานาจตะวันตกยิ่งเพ่ิมมากข้ึนทุกที บรรดากฎหมายตางๆ ท่ีแมพระองคจะไดปรับปรุง

แกไขแลว แตยังไมเปนท่ียอมรับของประเทศตางๆ ท่ีเขามามีความสัมพันธกับประเทศไทยจนถึงระดับ

ท่ีประเทศตางๆ ไมยอมใชกฎหมายไทยและไมยอมข้ึนศาลไทย โดยไดตั้งศาลกงสุลของประเทศตนข้ึน

เพ่ือพิจารณาและพิพากษาคดีของคนในชาติตน รวมถึงคนท่ีอยูภายใตบังคับของชาตินั้นๆ แลวใช

กฎหมายของประเทศนั้นๆ ในการพิจารณาอรรถคดีตางๆ ซ่ึงคนไทยเรียกวิกฤตการณนั้นวา การเสีย

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซ่ึงในขณะนั้นประเทศไทยไดเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือเอกราช

ในทางศาลไปดวยขออางตางๆ ของตางประเทศ โดยเฉพาะการท่ีถูกกลาวอางวากฎหมายของไทยท่ีใช

อยูนั้น ปาเถ่ือนและลาสมัย กระบวนการพิจารณาและบทลงโทษโหดรายทารุณ จากเหตุการณ

ดังกลาวประเทศไทยในขณะนั้นตองอยูในสถานะท่ีตองยอมประเทศมหาอํานาจเหลานั้น เนื่องจาก

ประเทศไทยไมสามารถตอสูกับอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองและแสนยานุภาพทางการทหารของ

ประเทศมหาอํานาจ เราจึงจําเปนตองอยูในภาวะจํายอม115 

             ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 เสด็จข้ึน

ครองราชยสมบัติก็ไดทรงมุงหวังและทรงหาแนวทางท่ีจะหาเอกราชทางศาลกลับคืนมาใหได โดยทรง

มีพระราชดําริใหมีการปฏิรูปการศาลและจัดระบบกฎหมายเสียใหม โดยทรงตั้งความหวังไววา หาก

ประเทศไทยไดแกไขกฎหมายของเราท่ีมีอยูใหเจริญเทาเทียมกับนานาอารยประเทศแลว ประเทศ

มหาอํานาจท้ังหลายเหลานั้นก็จะคืนเอกราชทางศาลใหกับประเทศไทยอยางแนแท พระองคจึงทรง

เริ่มตนดวยการสงขาราชการและพระบรมวงศานุวงศไปศึกษาวิทยาการตางๆ ในตางประเทศรวมถึง

การศึกษาระบบกฎหมายและการเมืองการปกครองในประเทศตะวันตก เพ่ือนําความรูท่ีไดรับมา

ปรับปรุงกฎหมายไทยใหดียิ่งข้ึน และทรงรับสั่งใหมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ มาเปนท่ี

ปรึกษากฎหมายจํานวนมากมีท้ังชาวฝรั่งเศส อังกฤษ เบลเยี่ยม และญี่ปุน ประกอบกับในขณะนั้น

ประเทศไทยไดมีการพัฒนาประเทศในหลายๆ ดานพรอมกัน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือการพัฒนาดาน

                                                                                 
114 พระยาพลางกูรธรรมพิจัย, เรื่องเดิม, หนา 73. 
115 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, เรื่องเดิม, หนา 108. 
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กฎหมาย โดยในป พ.ศ.2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการ

แตงตั้งกรรมการตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายข้ึนเปนคณะแรก โดยมีพระเจาลูกเธอพระองค

เจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซ่ึงขณะนั้นทรงดํารงตําแหนงเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม

เปนประธานคณะกรรมการในการยกราง สวนกรรมการนั้นมีท้ังนักกฎหมายและท่ีปรึกษากฎหมาย

ของตางประเทศ คณะกรรมการชุดนี้ไดเลือกท่ีจะรางกฎหมายลักษณะอาญากอนกฎหมายลักษณะ

อ่ืนๆ โดยรางเปนภาษาอังกฤษกอนหลังจากนั้นจึงแปลเปนภาษาไทย และเสร็จสิ้นในป พ.ศ.2450 

จากนั้นก็พิมพเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส แลวจึงนําข้ึนทูลเกลา

ถวายและไดทรงประกาศใชเปนประมวลกฎหมายฉบับแรก เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2451 โดยเรียก

ประมวลกฎหมายฉบับแรกนี้วา “ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127”116  ตอมาไดมีการตรวจ

ชําระและปรับปรุงแกไขกฎหมายอ่ืนๆ โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาใหมอีกคณะหนึ่ง อัน

ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  เปนคณะกรรมการเพ่ือทํา

หนาท่ียกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระธรรมนูญศาลยุติธรรม117   

              ดังนั้นการเริ่มตนในการรางประมวลกฎหมายของไทยจึงเริ่มอยางจริงจังในรัชสมัย 

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร หลังจากนั้นตอมาไม

นานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ก็เสด็จสวรรคต และตอมาในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรงดําเนินนโยบายสืบเนื่องตอจากพระบรม

ชนกนาถและทรงเรงงานรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ โดยคณะคณะกรรมการท้ังชาว

ไทยและชาวตางประเทศไดออกแบบใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยฉบับนี้ ประกอบไป

ดวย 6 บรรพดวยกัน โดยในบรรพ 1 บรรพ 2 และ บรรพ 3 ไดแลวเสร็จและประกาศใชในวันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ.2468 สวนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 4 นั้น ไดมีพระราชกฤษฎีกา ให

ประกาศใชเปนกฎหมายไดตั่งแตวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2473  หลังจากนั้นจึงไดดําเนินการตอในการ

รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 และบรรพ 6 ตอไปตามลําดับ  

                                                                                 

           116 วิชา มหาคุณ, ประวัตศิาสตรกฎหมายและภาษากฎหมายไทย, พิมพครั้งท่ี 3 

(กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), หนา 93.; กองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 หมายเลข บ 2 ข/89 บันทึกความเห็นนายปาดู 

เรื่อง การรางกฎหมายอาญา 
117 เรอเน กียอง, “การตรวจชําระและรางประมวลกฎหมายในกรุงสยาม,” วารสาร

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  23, 1 (มีนาคม 2536): 97.  
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1) พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย พุทธศักราช 2477 

              ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไดเริ่มมีการรางในป พ.ศ.2451 โดย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งคณะกรรมการฝรั่งเศสให

ตรวจชําระและยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และคณะกรรมการไดทําการศึกษาหลัก

กฎหมายครอบครัวไทยในกฎหมายตราสามดวง เพ่ือนํามาเทียบเคียงกับกฎหมายของตางประเทศ 

อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุน อิตาลี อังกฤษ สวิสเซอรแลนด และอเมริกา โดยคัดเลือกเอาแตหลัก

กฎหมายท่ีดีและเหมาะสมกับประเทศไทย เพ่ือนํามายกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทย   แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยยังไมทันแลวเสร็จ ก็สิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ทรง

ดําเนินนโยบายสืบเนื่องตอจากพระบรมชนกนาถ118 

               โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวนั้น ได

เริ่มมีการยกรางประมวลกฎหมายในบรรพนีต้อมาจาก บรรพ 1 บรรพ 2 บรรพ 3 และบรรพ 4 อยาง

                                                                                 

          118 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการใหประกาศใช ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ในวันท่ี 11 พฤษจิกายน พ.ศ.2466 โดยยังไมมีผล

บังคับใชในทันที โดยใหมีผลบังคับใชในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2467 แตพอประกาศใชออกไปแลว 

บรรดาผูพิพากษาและทนายความตางก็มีความเห็นวา กฎหมายฉบับดังกลาวนั้นมีขอความท่ีไมกิน

เกลียวกัน  ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงไดโปรดเกลาแตงตั้งคณะกรรมการข้ึน

คณะหนึ่งอันประกอบไปดวยบุคคลท่ีเคยเปนกรรมการในการแปลกฎหมายตางประเทศ และบุคคลท่ี

เปนกรรมการอยูในกรมรางกฎหมายอยูในขณะนั้น คือ พระยานเรเนติบัญชากิจ พระยาศรีธรรมาธิ

เบศร พระยาเทพยวิรุทฯ  พระยามานวราชเสวี และนายเรอเน กียอง ใหเปนผูรางประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยข้ึนใหม พระยามานวราชเสวีมีความเห็นวา การรางประมวลกฎหมายฉบับนี้ตัวบทไม

คอยสําคัญ แตโครงรางมีความสําคัญมาก จึงไดเสนอใหใชโครงรางแบบประมวลกฎหมายแพงของ

เยอรมัน โดยคัดลอกมาจากประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุน ซ่ึงไดคัดลอกมาจากประมวลกฎหมาย

แพงของเยอรมันมาอีกทอดหนึ่ง ตอเพ่ือไมใหเปนการเสียไมตรีท่ีดีตอฝรั่งเศส จึงไดนําบทบัญญัติบาง

ตอนของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ท่ีไดประกาศใชไปแลวในป พ.ศ. 

2466 ซ่ึงเปนฉบับท่ีชาวฝรั่งเศสไดทําการรางไว และในวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2467 อันเปนวันท่ี

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ บรรพ 2 ก็ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหเลื่อนเวลาใช 

บรรพ 1 และบรรพ 2 ออกไปเปนวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2468 และให บรรพ 3 มีผลบังคับใชในวัน

เดียวกันดวย  
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เปนจริงเปนจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 โดยใชระยะเวลานาน

พอสมควร กอนท่ีจะแลวเสร็จในปลายป พุทธศักราช 2477 ซ่ึงตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 การรางประมวลกฎหมายบรรพนี้ไดอาศัยกฎหมายเกาเปนตนแบบ

ในการรางอยูมากพอสมควร แตในขอท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงกฎหมายเกาบัญญัติไวและไมเหมาะสมแก

กาลสมัย และไดดําเนินการแกไขใหมีความทัดเทียมกับอาณาอารยประเทศ119  

               แตปญหาท่ีเปนประเด็นสําคัญของการรางประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 ของไทยคือ ปญหาท่ีมีความเห็นท่ีแตกตางเก่ียวกับหลักการวาดวยการจะใหมีภริยา

ไดเพียงคนเดียวหรืออนุญาตใหมีภริยาไดหลายคน ปญหานี้ไดมีการโตเถียงกันอยางมากในระหวางผูท่ี

รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ดวยกันนี้  เพราะเปนปญหาท่ีเก่ียวกับเรื่องของ

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติกันมาแตโบราณของไทย หลักการของประเด็นนี้มีความเห็น

ของผูรางออกมาเปนสองความเห็น  โดยฝายแรกมีความเห็นวา ในการทํากฎหมายใหมนี้ ควรจะ

อนุญาตใหชายมีภริยาไดคนเดียว สวนภริยานอยหรือภริยาลับนั้น กฎหมายไมรับรู ถือวาไมเปนภริยา

ท่ีสมบูรณตามกฎหมายและไมมีสิทธิท่ีจะไดรับจากกฎหมายในฐานะของภริยา เชน การรับมรดกของ

สามี เปนตน แตอนุญาตใหชายรับรองบุตรอันเกิดจากภริยานอยหรือภริยาลับเพ่ือใหเปนบุตรท่ีชอบ

ดวยกฎหมายของชาย ท้ังนี้ก็ใหเปนไปตามรูปแบบการสมรสของตางประเทศ แตความเห็นของอีกฝาย

หนึ่ง มีความเห็นวา ชายควรมีภริยาไดหลายคนเหมือนเดิม โดยใหเหตุผลวา เปนการบัญญัติกฎหมาย

ท่ีขัดกับสภาพความเปนจริงของสังคม และขัดกับขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยท่ีมีมาแตชานาน 

ประกอบกับไมมีเหตุผลใดท่ีประเทศสยามจะตองทําตามรูปแบบของประเพณีและความเชื่อของ

ชาวตะวันตกในเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียว เพราะวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศสยามและ

ของประเทศตะวันตกมีความแตกตางกัน และดวยความเห็นท่ีมีความแตกตางกัน และมีขอถกเถียงกัน

จนไมมีขอยุติ  ทําใหคณะกรรมการในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในบรรพนี้ไมกลา

ตัดสินใจ จึงสงผลให การรางกฎหมายฉบับนี้ลาชาออกไป120  

                                                                                 

         119 ชาญชัย แสวงศักดิ์ และวรรณชัย บุญบํารุง, สาระนารูเกี่ยวกับการจําทําประมูลกฎหมาย

ของตางประเทศและของไทย (กรุงเทพฯ: นิติธรรม, 2543), หนา 154.; กองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร เอกสารกระทรวงยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 หนังสือหมอมเจาจรูญศักดิ์ กฤดากร ถวาย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ร 4 ย 10/19  

          120 เรื่องเดียวกัน, หนา 158.; กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เอกสารกระทรวง

ยุติธรรม รัชกาลท่ี 5 หมายเลข ย 10/19 พระราชหัตถเลขาสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

พระราชทานหมอมเจาจรูญศักดิ์กฤดากร 



60 

            ในป พ.ศ.2475 อันเปนปท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเปน

ชวงเวลาท่ีประเทศไทยจะตองดําเนินจัดทําประมวลกฎหมายใหครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน

สนธิสัญญากับประเทศตางๆ เพ่ือยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต รัฐบาลไทยภายใตระบบ

ประชาธิปไตยในขณะนั้น จึงไดดําเนินการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเหลืออยูใหแลว

เสร็จซ่ึงไดแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 ครอบครัว และ บรรพ 6 มรดก  ตามลําดับ 

หลังจากท่ีเกิดความลาชาเนื่องจากปญหาของการไมไดขอยุติในประเด็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรส

แบบผวัเดียวเมียเดียว เหมือนประเทศแถบตะวันตก หรือแบบมีภริยาไดหลายคนตามรูปแบบประเพณี

ดั้งเดิมของไทย จนในท่ีสุดในป พ.ศ.2476 ไดใชหลักการของประชาธิปไตยในการแกไขปญหาดังกลาว 

โดยคณะกรรมาธิการของรัฐบาล ซ่ึงมีเจาพระยาศรีธรรมาธิเบศ เปนประธานคณะกรรมาธิการในการ

รางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพนี้ ไดนําปญหาดังกลาวข้ึนเขาสูกระบวนการของสภา

ผูแทนราษฎร หลังจากนั้นท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดมีการลงมติ โดยท่ีประชุมนั้นมีมติเสียงขาง

มาก ใหชายมีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายไดเพียงคนเดียวเทานั้น ซ่ึงแนวคิดใน

ลักษณะเชนนี้ประเทศไทยไดรับมาจากวัฒนธรรมของประเทศในฝงตะวันตกอีกทอดหนึ่ง ซ่ึงประเทศ

ไทยในขณะนั้นเชื่อวาแนวคิดนี้เปนสิ่งท่ีเปนอารยธรรมของชาติท่ีเจริญแลว และจะสามารถทําให

ตางชาติยอมรับในเปนประเทศท่ีมีอารยธรรมของไทยดวย121 แตอยางไรก็ตามขอตกลงนี้ไมได

หมายความวา กฎหมายจะหามมิใหชายมีภริยาไดหลายคน โดยในความเปนจริงแลวชายอาจมีภริยาก่ี

คนก็ได กฎหมายไมไดหาม แตกฎหมายรับรูและยอมรับเพียงคนเดียว โดยสามารถมีภริยาท่ีชอบดวย

กฎหมายดวยการจดทะเบียนสมรสไดเพียงคนเดียวเทานั้น โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ท่ีประกาศใช พ.ศ.2478 นี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449 ความวา “การสมรสตามประมวล

กฎหมายนี้จะสมบูรณตอเม่ือไดจดทะเบียนแลว” สวนภริยาคนอ่ืนๆ นั้นกฎหมายมิอาจรับรองสถานะ

ใหได  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว และภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสโดย

ชอบดวยกฎหมายเทานั้นท่ีจะมีสิทธิไดรับมรดกของชายผูเปนสามี ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 6 มรดก122 

                                                                                 
121 เรื่องเดียวกัน, หนา 159. 

           122 สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก นั้นไดมีพระราชบัญญัติใหใชฯ 

ลงวันท่ี 5 มิถุนายน พ.ศ.2478 และใหประกาศใชเปนกฎหมายไดตั้งแตวันท่ีประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา คือ วันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ.2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล 

รัชกาลท่ี 8; ปรีดี เกษมทรัพย, “ปญหาและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตรกฎหมายในประเทศ   

ไทย,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติกฎหมายไทย คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร (กรุงเทพฯ: คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2528), หนา 16. 
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              ดังนั้น ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว นี้ จึง

เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสมรส ท่ีแตเดิมยอมรับวาการอยูกินกันฉันสามีภริยาอยาเปดเผย

เปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายแลว มาเปนรูปแบบของการจดทะเบียนตอเจาหนาท่ีของรัฐถึงจะ

เปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และการจดทะเบียนสมรสนั้นจะจดไดกับภริยาเพียงคนเดียว

เทานั้น123  

              สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นั้นไดมีพระราชบัญญัติ

ใหใช ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ.2478 และใหประกาศใชเปนกฎหมายไดตั้งแตวันท่ีประกาศในราช

กิจจานุเบกษา คือ วันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2478 และวันท่ีใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 นี้ คือ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

รัชกาลท่ี 8  

              การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว ในป พ.ศ.2478 นี้มีผลเปนการยกเลิกกฎหมายลักษณะผัวเมียท้ังหมด โดยใหใชประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในป พ.ศ.2478 ฉบับนี้แทน แตพระราชบัญญัติ

ใหใชบรรพ 5 มีมาตรา 4 ระบุวา “บทบัญญัติแหงบรรพนี้ไมกระทบกระเทือนถึง (1) การสมรสซ่ึงมีอยู

                                                                                 
123 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ท่ีไดมีพระบรมราช

โองการใหประกาศใชบังคับในวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 มีหลักกฎหมายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1.  ชายสามารถจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายกับภริยาไดเพียงคนเดียว 

           2.  การสมรสโดยชอบดวยกฎหมายจะมีไดก็แตโดยการจดทะเบียนสมรสแลวเทานั้น 

           3.  เด็กท่ีเกิดจากหญิงท่ีมิไดจดทะเบียนสมรสกับชาย ใหถือวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย

ของหญิงนั้น 

4.  บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของชายใหดท่ีทะเบียนคนเกิด ถาไมปรากฎในทะเบียนคนเกิด ก็

ดูจากพฤติการท่ีรูกันโดยท่ัวไปตลอดมาวาเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายก็เปนหลักฐานท่ีเพียงพอแลว 

          5.  บุตรชอบดวยกฎหมายมีสิทธิรับมรดกของผูเปนบิดาหรือมารดาและมีสิทธิใชชื่อสกุลได 

6.  บิดาและมารดามีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดู และใหการศึกษาแกบุตรตามสมควรใน

ระหวางท่ีเปนผูเยาว 

          7.  บุตรนอกกฎหมายท่ีบิดาไดรับรองแลว  ถาบิดาท่ีไมชอบดวยกฎหมายถึงแกความตาย  ให

ถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยมีสิทธิท่ีจะไดรับมรดกในฐานะทายาทโดย

ธรรม  

          8.  บุตรบุญธรรม ใหถือวาเปนผูสืบสันดานเหมือนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม  
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กอนวันท่ีประการใชประมวลกฎหมายบรรพนี้ และท้ังสัมพันธอันเกิดแกการสมรสนั้นๆ และ (2) การ

ใชอํานาจปกครอง ความปกครอง ความอนุบาล การรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงมีอยูกอนวันประกาศใช

ประมวลกฎหมายบรรพนี้ และสิทธิหรือหนี้อันเกิดแกการนั้นๆ” 

               จากขอความดังกลาวเปนการบงบอกวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ท่ีประกาศใชใหมนี้ จะไมกระทบกระเทือนถึงการสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเลย การ

สมรสท่ีไดกระทําไปในกฎหมายลักษณะผัวเมียจะสมบูรณหรือไมสมบูรณประการใด ยอมเปนไปตาม

เง่ือนไขของกฎหมายลักษณะผัวเมียนั้น เชน รูปแบบของการสมรส ท่ีกฎหมายลักษณะผัวเมีย ยอมรับ

วาการอยูกินกันฉันสามีภริยาอยางเปดเผย ถือเปนการสมรสโดยชอบดวยกฎหมายแลว ก็เปนไปตาม

เง่ือนไขนั้น รวมถึงการท่ียอมใหชายมีภริยาไดหลายคนดวย ดังนั้น ถาชายและหญิงไดสมรสกันตาม

รูปแบบของสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย กอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ครอบครัว นี้ การสมรสก็มีสมบูรณ หาจําตองมาจดทะเบียนสมรสใหม ใหชอบดวยกฎหมาย 

ตามประมวลกฎหมาย บรรพ 5 นี้ไม  

               ดังนั้น สามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ท่ีสมรสกอนท่ีจะมีการบังคับ

ใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้ หรือท่ีสมรสกอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยไม

ตองจดทะเบียนสมรสนั้น สถานะของสามีภริยาก็ยังคงเปนเชนเดิม ความสัมพันธในฐานะของสามี

ภริยาอันเกิดแตการสมรส หรือสถานะอันเกิดเปนครอบครัว การใชอํานาจปกครอง ความปกครอง 

การอนุบาลและการรับบุตรบุญธรรม ตามกฎหมายลักษณะผัวเมียยังคงมีอยูตลอดรวมท้ังสิทธิและ

หนาท่ีอันเกิดจากการสมรสนั้นดวย และยังมีผลมาถึงปจจุบัน124 เชน กฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 

60 บัญญัติวา “สามีมีอํานาจโบยตีสั่งสอนภริยาไดตามสมควรเม่ือภริยากระทําผิด แตถาภริยากระทํา

การอยางนั้นแกสามีบางก็ตองเอาขาวตอกดอกไมไปขอขมาสามี” ความสัมพันธเชนนี้ยังคงใชบังคับได 

หรือกฎหมายลักษณะผัวเมียบทท่ี 68 บัญญัติวา “ถาชายมีสินเดิมฝายเดียว หญิงไมมีสินเดิม ชายได

สินสมรสท้ังหมด” ดังนั้นถาหากสามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียขาดจากการสมรสและแบง

สินสมรสกันในปจจุบันนี้ก็ตองแบงตามนี้ แตถาหากท้ังสองฝายมีสินเดิมดวยกัน กฎหมายลักษณะผัว

เมียบทท่ี 68 บัญญัติวา “ใหแบงสินสมรสเปนสามสวน ชายได 2 สวนหญิงได 1 สวนและตองคืนสิน

เดิมแกคูสมรสแตละฝายดวย”   

               ตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ชายมีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายไดหลายคน 

มาถึงในปจจุบันนี้แมจะมีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว ภริยาเหลานี้ก็ยังคง

                                                                                 

           124 มาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย พ.ศ.2477 และมาตรา 4 พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 
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เปนภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย อยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตในเรื่องการ

จัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา แมจะเปนสามีภริยากันตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ก็ตองใช

กฎหมายปจจุบันท่ีมีทรัพยสินระหวางสามีภริยาอยูเพียง 2 ประเภท คือ สินสวนตัวและสินสมรสมาใช

บังคับ และในเรื่องวิธีการจัดการสินสมรสก็ตองใชกฎหมายปจจุบันมาใชบังคับ เชน ท่ีดินสินสมรสตาม

กฎหมายลักษณะผัวเมีย หากปจจุบันนี้สามีจะนําไปขายสามีตองไดรับความยินยอมจากภริยาดวยจึง

จะขายได หรือบานสินสมรสตามกฎหมายลักษณะผัวเมียหากภริยาจะนําบานดังกลาวไปใหผูอ่ืนเชามี

กําหนดระยะเวลาเชา 3 เดือน ภริยาก็มีอํานาจนําบานดังกลาวออกใหเชาไดโดยไมจําตองไดรับความ

ยินยอมจากผูเปนสามีกอนแตอยางใด  แตอยางไรก็ตามถาสามีและภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย

ตองแบงสินสมรสกัน การแบงสินสมรสระหวางสามีภริยานี้ตองกลับไปใชกฎหมายลักษณะผัวเมียจะไม

นําบทบัญญัติในบรรพ 5 ปจจุบันมาใชบังคับ สวนประเด็นเรื่องของการสิ้นสุดของการเปนสามีภริยา

นั้น ถาตองมีการหยาขาดจากความเปนสามีภริยา เหตุหยานั้นก็ตองใชเหตุหยาตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาใชบังคับ จะนําเหตุหยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียมาใชบังคับ

มิได  

                ตอมาขอกลาวถึงประเด็นท่ีควรไดรับการศึกษาอยางละเอียดอีกประเด็น 

คือ จริงหรือไมท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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 ซ่ึงเปนการคัดลอกจากกฎหมายตางประเทศมาเปนสวนใหญ โดยนักวิชาการท่ีมี

ความเห็นในทางนี้ อาทิ 

               ศาสตราจารยสอาด นาวีเจริญ ไดกลาวไวคําบรรยายของทานท่ีไดบรรยาย

ใหแก นักศึกษาคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดวา “ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ยึดหลักตามกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนสวนมากยิ่งข้ึน ไมเหมือนกับประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 1 ถึง บรรพ 4 ซ่ึงเปนการคัดลอกจากกฎหมายเยอรมัน”125 

               ศาสตราจารย ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ไดกลาวไวในตําราของทานท่ีไดพิมพ

เผยแพรครั้งแรกเม่ือป พ.ศ.2508 วา  

 

                                                                                 
125 สอาด นาวีเจริญ, เรื่องเดิม, หนา 9-10.  
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“ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยนั้น ตั้งแต

บรรพ 1 ถึงบรรพ 4 เปนกฎหมายท่ีเราไปคัดลอกหรืออาศัยแนว

มาจากกฎหมายตางประเทศเปนสวนมาก แตพอมาถึงลักษณะ

ครอบครัวและมรดก ในบรรพ 5 และ บรรพ 6 เรื่องของการเกิด

การตาย มนุษยเปนผูทํากฎหมายและคนไทยก็ไดเกิดไดตาย มีผัว

มีเมีย มีลูกหลานกันมานานนับพันป จนเกิดเปนประเพณีเก่ียวกับ

ความสัมพันธในครอบครัวและการตกทอดของมรดกของคนตาย 

กฎหมายครอบครัวและมรดกของไทยจึงมีท่ีมาตั้งแตครั้งกรุงศรี

อยุธยา ซ่ึงตอมาสมัยกรุงรัตนโกสินทรไดมีการรวบรวมและตราข้ึน

เปนกฎหมายตราสามดวง จนกลายเปนกฎหมายลักษณะ

ครอบครัวและกฎหมายลักษณะมรดก และพัฒนามาจนถึง

กฎหมายครอบครัวในปจจุบัน เม่ือเกิดปญหาสงสัย จึงอาจเปน

ประโยชนในการท่ีจะสืบสาวไปใหถึงตนตอวากฎหมายเกาในเรื่อง

เดียวกันเปนมาอยางไร”126 

 

              ศาสตราจารยโพยม เลขยานนท ไดกลาวไวในตําราของทานซ่ึงพิมพเม่ือป 

พ.ศ.2514 วา 

“ในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

แมจะไดนําหลักกฎหมายตางประเทศมาพิจารณาดวยแตก็ยังคง

เอาหลักในกฎหมายลักษณะผัวเมียและกฎหมายเกาอ่ืนๆ  มา

บัญญัติไวในบรรพ 5 เปนสวนมากเพ่ือใหสอดคลองกับประเพณี

ของไทยท่ีมีมาแตดั้งเดิม เพราะในเรื่องครอบครัวนั้น ประเทศใด

ประเทศหนึ่งตางมีประเพณีของตนเองท่ีจะตองรักษาไว”127 

 

              อาจารยศริ มลิลา ไดกลาวไวในตําราของทานท่ีพิมพเม่ือป พ.ศ.2516 วา  

 

                                                                                 

          126 ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช, เรื่องเดิม, หนา 1.  

          127 โพยม เลขยานนท,  คําอธิบายกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว (กรุงเทพฯ:  

วิญูชน, 2534), หนา 1. 
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“ในการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

นั้น ไดนําหลักกฎหมายตางประเทศมาพิจารณาดวย แตก็ยังคง

ยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมของไทยท่ีมีมาแตเดิมอยู เปน

สวนมาก”128 

 

     จากความเห็นของนักวิชาการท่ีกลาวมาขางตน ท่ีวาประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 5 ของไทยยึดหลักในกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนสวนใหญ ไมเหมือนกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยกฎหมายบรรพ 1 ถึงบรรพ 4 ซ่ึงคัดลอกจากกฎหมายเยอรมัน โดยความคิด

ดังกลาวนี้ไดรับการคลอยตามจากนักกฎหมายของไทยในปจจุบันเปนอยางมาก แตถึงอยางไรก็ตามยัง

มีนักกฎหมายบางทานท่ีมีความคิดเห็นในทางตรงกันขามกับแนวคิดเชนนี้ อาทิ  

               ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย ซ่ึงไมเห็นดวยกับความเห็นดังกลาวโดย

ทานเคยกลาวไวในการบรรยายวิชากฎหมายแพงเปรียบเทียบ สําหรับนักศึกษาปริญญาโท คณะ

นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือป พ.ศ.2513 โดยกลาววา  

 

“ท่ีวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ของ

ไทย มีท่ีมาจากกฎหมายเกาของไทยเปนสวนมากนั้น เม่ือได

ตรวจดูแลว พบวามีท่ีมาจากกฎหมายเกาแทๆของไทยเพียงมาตรา

เดียว คือ มาตรา 1534129 ท่ีหามบุตรหลานฟองบุพการีของตน

เปนคดีแพงหรืออาญา นอกนั้นลวนเทียบเคียงกับกฎหมาย

ตางประเทศท้ังสิ้น”  

 

     จากการวิจัยของผูวิจัยเองประกอบกับการคนควาเอกสารในการวิเคราะห

วาจากความคิดเห็นของ ศาสตราจารย ดร.หยุด แสงอุทัย มีหลักการและเหตุผลใดมาใหการสนับสนุน 

ผูวิจัยพบวาหลักฐานท่ีอางอิงถึงหลักการนี้มีอยูนี้ มีอยูท่ีกรมรางกฎหมาย ปจจุบันคือ คณะกรรมการ

กฤษฎีกา โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของกับการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือยกรางประมวลกฎหมายแพง

                                                                                 

          128 ศริ มลิลา, คําอธิบายกฎหมายครอบครัว (พระนคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและ

การเมือง, 2516), หนา 2. 

          129 ไดถูกแกไขใหมโดย พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 โดยถูกเปลี่ยนจากมาตรา 1534 มาเปนมาตรา 1562 ใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยในปจจุบัน  แตขอความยังคงเชนเดิม 
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และพาณิชย โดยเอกสารดังกลาวระบุวาถึงท่ีมาวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 และ 

บรรพ 2 เทียบเคียงมาไดกับประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนเปนหลัก130 และประมวลกฎหมายแพง

เยอรมันเปนหลัก และมีท่ีเปนของสวิสเซอรแลนด ฝรั่งเศส และบราซิลบนอยูเปนสวนใหญ นอกจากนี้

ยังมีหลักกฎหมายของประเทศออสเตรีย อิตาลี เนเธอรแลนด อียิปต ตูนีเซีย สเปน อินเดีย  

สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา เบลเยี่ยม กรีซ ฮังการี ปะปนอยูบางเล็กนอย131 และในเรื่องของตั๋วแลก

เงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน และเช็ค ยังไดนําขอตกลงระหวางประเทศในเรื่องตราสารท่ีเปลี่ยนมือไดมาปรับ

ใชดวย132 

                  ในบรรพ 5 วาดวย ครอบครัวนั้น ก็ยังคงใชกฎหมายของตางประเทศเปน

หลักในการรางคือ กฎหมายแพง เยอรมัน ญี่ปุน ฝรั่งเศส และสวิสเซอรแลนด โดยมีหลักกฎหมายแพง

ของสเปน อังกฤษ บราซิล และเดนมารค ปนอยูบางเล็กนอย133 โดยประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 ท่ีประกาศใชในป พ.ศ.2478 นี้ เริ่มตั้งแตมาตรา 1435-1598 รวม 164 มาตรา ใน

จํานวนนี้มีเพียงมาตราเดียวท่ีมาจากรูปแบบประเพณีของไทย นั้นก็คือ มาตรา 1534 ท่ีหามพอง

บุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญา ซ่ึงมาจากกฎหมายลักษณะรับฟอง บทท่ี 21 และบทท่ี 25134 

โดยท่ีเหลืออีก 163 มาตรา สามารถสืบสาวไดวามีท่ีมาจากกฎหมายของตางประเทศ135 

                  ฉะนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว จึงมีเหตุผล

ในการสรุปท่ีมาไดวา คณะกรรมการตองรางโดยอาศัยการคัดลอกและการเทียบเคียงมาจากกฎหมาย

ของตางประเทศ เชนเดียวกันกับ บรรพ 1 บรรพ 2 และบรรพ 3 เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะวาในขณะนั้น

นั้นประเทศไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และถาขณะนั้นคณะกรรมการยกรางยังขืนเอาประเพณี

ตามกฎหมายเกาของไทยท่ีชาวตางชาติเห็นวาลาสมัยมาบัญญัติไวในท่ีสุดชาติตางๆ อาจจะใชมาเปน

ขออางไดอีกวา ประมวลกฎหมายท่ีประเทศไทยประกาศใชนี้ เปนกฎหมายท่ีแสดงถึงความลาสมัย ไม

                                                                                 
130 โดยประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนไดนําประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันมาเปนหลัก

ในการรางเปนสวนใหญ 

           131 หยุด แสงอุทัย, “การรางกฎหมาย,” ใน หนังสืออนุสรณงานพระราชทานเพลิง

ศาสตราจารยหยุด แสงอุทัย (ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2523) (กรุงเทพฯ:   

ม.ป.พ., 2523), หนา 21. 

           132 จิตติ ติงศภัทิย, บัญชีเดินสะพัด ตั๋วเงิน พ.ศ.2497 แกไขเพ่ิมเติม 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 ตางจากรูปแบบกฎหมายท่ีพัฒนาแลวอยางชาติตะวันตก ทําใหประเทศเหลานั้นใช

เหตุผลดังท่ีกลาวมานี้มาเปนขออางในการไมคืนเอกราชในทางศาลใหกับประเทศในขณะนั้นก็เปนได  

และหากจะวาไปแลวประเพณีและกฎหมายเกาของไทยเก่ียวกับการสมรสและเรื่องเก่ียวกับความเปน

ครอบครัวในขณะนั้นก็นับวาลาหลังกวาประเทศตะวันตกมากเลยทีเดียว   

              หากจะวิเคราะหดูตั้งแตเรื่องชื่อของกฎหมายในขณะนั้นคือ กฎหมาย

ลักษณะผัวเมีย ยอมบอกอยูในตัววาเปนกฎหมายท่ีตราข้ึนเพ่ือชําระขอพิพาทในระหวางท่ีชายและ

หญิงเปนผัวเมียกันเทานั้น สวนประเด็นอ่ืนๆ นอกจากความเปนผัวเมียกันนั้น เชน สถานะของความ

เปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาท่ีตางๆ ของบิดามารดาและบุตร รวมถึงอํานาจปกครองบุตร 

ไมไดกลาวไวในกฎหมายลักษณะผัวเมียเลย และเม่ือกฎหมายลักษณะผัวเมียใหความสําคัญแตใน

ประเด็นความสัมพันธระหวางผัวเมียเปนหลัก จึงอาจกลาวไดวา ประเพณีเกาแกของไทยท่ีไดบัญญัติ

ไวในกฎหมายลักษณะผัวเมียท่ีเรียกไดวาไมทันสมัยและขัดแยงกับแนวคิดของหลักกฎหมายชาติ

ตะวันตกก็คงหนีไมพนประเด็นท่ีสําคัญเพียงประเด็นเดียวนั้นก็คือการท่ีกฎหมายไทยยอมรับในการให

ชายมีภริยาไดหลายคน โดยในประเด็นนี้ประเทศแถบตะวันตกถือวาเปนประเด็นท่ีไมสามารถยอมรับ

ได เพราะอาจเปนเพราะโดยหลักการของศาสนาคริสตท่ีผูชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียว และถือ

วาเปนหลักมนุษยธรรมท่ีควรใหมนุษยใหเกียรติเพศหญิงในเรื่องเพศ ดังนั้นแนวคิดของการมีภริยา

หลายคนจึงยังคงเปนแนวคิดของประเทศท่ียังไมเจริญ และมีรูปแบบการสมรสท่ีปาเถ่ือน 

               ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 จึงไดกําหนดใหชายมีภริยาไดเพียงคนเดียว  เชนเดียวกับแนวคิดของประเทศแถบตะวันตก  

สิ่งเหลานี้ทําใหการลมลางประเพณีด้ังเดิมของไทยท่ีเคยใหชายมีภริยาไดหลายคนตั้งแตในอดีต ยอม

สรางความไมพอใจใหแกบรรดาเศรษฐี เจาขุนมูลนาย ขุนนางและชนชั้นสูง เปนอยางมาก136 

              สวนในประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอยูในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ซ่ึงอาจจะขัดหรือแยง

กับกฎหมายของตางประเทศอยูบาง ก็ถือเปนประเด็นปลีกยอยท่ีไมมีความสําคัญเทาใดนัก ตางชาติ

มองวาเปนลักษณะของวัฒนธรรมการใชชีวิตคูของคนในชาตินั้นๆ ไมควรเขาไปยุงเก่ียว ควรใหเปนไป

ตามวิถีชีวิตคูของคนในชาตินั้นๆ ตอไป  เชน ในประเด็นเหตุหยา เปนตน137   

สวนประเด็นใดท่ีกฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดไว เชนประเด็นบิดา

มารดากับบุตร  ก็เปนธรรมดาท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีไดรางข้ึนใหมนี้จะตอง

                                                                                 

           136 พัชรินทร เปยมสมบูรณ, การปฎิรูปกฎหมายของประเทศไทยตั้งแต พ.ศ.2411 จนถึง 

พ.ศ.2478 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2517), 

หนา 132. 

          137 เรื่องเดียวกัน, หนา 133. 
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บัญญัติข้ึน โดยพิจารณาจากแนวคิดของกฎหมายของตางประเทศเปนหลักท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือใหไดรับ

การยอมรับจากประเทศตางๆ138  

ดังนั้นจึงเห็นไดวา เม่ือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 นี้ ไมได

บัญญัติไวแตเฉพาะเรื่องของความสัมพันธของสามีภริยากันเทานั้น แตยังมีเรื่องของความสัมพันธ

ระหวางบิดามารดาและบุตรเขามาเก่ียงของดวย จึงทําใหประมวลกฎหมายฉบับนี้มีความหมายท่ีกวาง

กวา คําวา ผัวเมีย ดังนั้น จึงตองเลือกใชคําท่ีใหความหมายท่ีกวางกวานี้มาเปนชื่อเรียกกฎหมายบรรพ

นี้ โดยเรียกวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว มาจวบจนทุกวันนี้ 

เชนเดียวกับประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน 

2) พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 

                  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ท่ีไดมีการ

ประกาศใชในป พ.ศ.2478 นี้ ใชบังคับไดเปนระยะเวลา 41 ป จนไดมีการแกไขครั้งใหญในป 

พุทธศักราช 2519 โดยมีสาเหตุมาจากการเรียกรองสิทธิทางการเมืองของนักศึกษาและประชาชน ใน

เดือนตุลาคม พ.ศ.2516 ไดมีการเรียกรองประชาธิปไตย สิทธิและเสรีภาพกันขนานใหญ ซ่ึงเหตุการณ

ดังกลาวทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ ป พุทธศักราช 2517 โดยในมาตรา 28 วรรคสองของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน และมีบทเฉพาะกาลท่ีจะตองมีการแกไข

บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือบัญญัติกฎหมายข้ึนใหมเพ่ือใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ตอมาไม

นานนับแตวันท่ีประกาศใชรัฐธรรมนูญ รัฐบาลในสมัยนั้นท่ีมีหมอมราชวงศเสนีย ปราโมช เปน

นายกรัฐมนตรี จําตองแกบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

ดวยเหตุนี้จึงทําใหเกิด พระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 และพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ฉบับท่ี 8 พ.ศ.2519 จึงไดตราออกใชบังคับ ตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2519 เปนตนมา139  

                ดังนั้นสงผลใหมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

5 วาดวยครอบครัวท่ีไดตรวจชําระใหมในป พ.ศ.2519 นี้ถือเปนการแกไขครั้งใหญโดยเปนการยกเลิก

ท้ังบรรพ โดยจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 มาตรา 3 บัญญัติไววา       

                                                                                 

          138 เรื่องเดียวกัน, หนา 134. 

          139 ประสพสุข บุญเดช, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว, พิมพครั้งท่ี 21 (กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2558), หนา 

19. 
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 “ใหยกเลิกบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซ่ึงไดใชบังคับโดยพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติบรรพ 

5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พุทธศักราช 2477 และให

ใชบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีได

ตรวจชําระใหมนี้แทน เวนแตในพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยาง

อ่ืน”   

 

     และมีการตราเพ่ิมข้ึนจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม 

ข้ึนมาใหมรวม 41 มาตรา โดยไดมีการเรียงลําดับมาตราใหมท้ังหมด ตั้งแตมาตราแรก จนถึงมาตรา

สุดทาย โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม จะเริ่มตนท่ีมาตรา 1435 สิ้นสุดท่ี

มาตรา 1598 แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขใหม ป พ.ศ.2519 จะเริ่มตนท่ี 

มาตรา 1435 สิ้นสุดท่ีมาตรา 1598/48 

โดยหลักการสําคัญของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไข

ใหม ป พ.ศ.2519 ก็คือไดยกเลิกบทบัญญัติตางๆ  ท่ีจํากัดสิทธิของหญิงท่ีมีสามี ประกอบไปดวย 

1. ยกเลิกอํานาจของสามีในการเปนหัวหนาครอบครัว หมายความวา ไมมี

ใครมีอํานาจอยูเหนือกวาใครในครอบครัว   

2. เรื่องของการจํากัดสิทธิของหญิงในการจัดการสินบริคณห โดย

กําหนดใหสามีและภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสรวมกัน  

3. กําหนดกองทรัพยสินของสามีภริยาใหเหลือเพียง 2 ประเภท คือ สิน

สวนตัวและสินสมรส จากเดิมท่ีมีอยู 4 ประเภทดวยกัน  

4. อํานาจปกครองบุตรผูเยาวท่ีเคยอยูกับบิดาก็จะถูกแบงมาท่ีมารดาดวย 

ท้ังบิดาและมารดาตางมีอํานาจปกครองบุตรโดยเทาเทียมกัน 

                แตอยางใดก็ตามรูปแบบของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 แกไขใหม ป พ.ศ.2519 ก็ยังคงใชรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสตอเจาหนาท่ีของ

รัฐเชนเดิม แตไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความในบทบัญญัติเดิม และเลขมาตราใหมเทานั้น จากเดิมท่ี

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีประกาศใช พ.ศ.2478 นี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449 

ความวา “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะสมบูรณตอเม่ือไดจดทะเบียนแลว” แตตอมาประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขใหมป พ.ศ.2519 ไดมีการเปลี่ยนแปลงขอความโดยบัญญัติ

ไวในมาตรา 1457 ความวา “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเม่ือไดจดทะเบียนแลว

เทานั้น”   
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สามีภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 พ.ศ.2478 ฉบับเดิมนั้น แมจะมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

ในป พ.ศ.2519 นี้ใหมก็ตาม แตก็ไมมีผลกระทบในเรื่องสถานะของความเปนสามีภริยาในเรื่องการ

สมรสแตอยางใด เชน ในเรื่องสัญญากอนสมรสท่ียังคงเปนไปในลักษณะเชนเดิม รวมถึงสถานะของ

ความเปนครอบครัว เชน การเปนบิดามารดาและบุตร การเปนผูปกครอง การเปนผูอนุบาลหรือผู

พิทักษและการรับบุตรบุญธรรม140 แตในเรื่องความสัมพันธในครอบครัวหลายประเด็นท่ีตองเปลี่ยน

มาใชตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางใน

สาระสําคัญหลายประการท้ังดานความสัมพันธท่ีเปนสวนตัวและความสัมพันธทางดานทรัพยสิน เชน 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 บัญญัติใหสามีเปนหัวหนาครอบครัว และ

เปนผูกําหนดถ่ินท่ีอยูใหแกสมาชิกในครอบครัว แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

แกไขในป พ.ศ.2519 ไมไดบัญญัติหลักการในเรื่องดังกลาวนี้ไว ดวยเหตุนี้สามีภริยาตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  ท่ีอยูกินกันมาจนไดมีประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ก็ตองเปลี่ยนความสัมพันธในครอบครัวมาใชตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ฉบับนี้ สามีมิไดเปนหัวหนาครอบครัว และ

มิไดเปนผูเลือกถ่ินท่ีอยูแตเพียงผูเดียวอีกตอไป 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 คือสินสวนตัวและสินสมรสตามท่ีบัญญัติไวใน

มาตรา 1470 จึงตองบังคับตามมาตรา 1470 จะนํามาตราเกาท่ียกเลิกไปแลวมาใชบังคับไมได  

   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 คือทรัพยสินท่ีเปนเครื่องมือใชสอยสวนตัว ของหม้ัน หรือ

ทรัพยสินท่ีมีผูยกใหระบุวาใหเปนสินสวนตัว สวนสินเดิมคือทรัพยสินท่ีสามีภริยาฝายใดฝายหนึ่งมีอยู

แลวกอนสมรส หรือไดมาในระหวางสมรสโดยผูใหระบุวาเปนสินเดิม สําหรับสินสมรส คือ ทรัพยสิน

ท้ังหมดท่ีคูสมรสไดมาระหวางสมรส ตามบรรพ 5 เกานั้นสินเดิมและสินสมรสจะรวมเรียกวา

สินบริคณห คือ เปนทรัพยสินท่ีปนกันระหวางสามีและภริยาโดยหลักแลวสามีเปนผูจัดการสินบริคณห 

ซ่ึงหมายความวาสามีจะเปนผูจัดการสินสมรสท้ังหมด  โดยจะจัดการสินเดิมท้ังหมดของตนรวมท้ังมี

                                                                                 

          140 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติใหใชบทบัญญัติ บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519  
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อํานาจจัดการสินเดิมของภริยาดวย เวนแตสินสวนตัว คือ ถาเปนสินสวนตัวของสามี สามีจะมีอํานาจ

จัดการเอง และสินสวนตัวของภริยา ภริยาก็มีอํานาจจัดการเองเพราะฉะนั้นระบบทรัพยสินของสามี

ภริยาตามบรรพ 5 เกา มีท้ังสินสวนตัว สินเดิม และสินสมรส รวมเรียกวาสินบริคณห เม่ือมาใช

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 กฎหมายมิไดยกเวนความสัมพันธ

ในครอบครัว ดังนั้นทําใหสามีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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 สามีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 

เม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลว ทรัพยสิน

จะตองแบงเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ีใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 ตอนหนึ่ง 

และตอนท่ีใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 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 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีไดตรวจชําระใหม พ.ศ.2519 มาตรา 7 

ไดแกปญหาสําหรับสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  โดยเหตุท่ี

สามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  นั้น สามีเปนผูจัดการ

สินบริคณห มาตรา 7 จึงบัญญัติใหอํานาจสามียังคงมีอํานาจในการจัดการสินบริคณหแตผูเดียวตอไป

เชนเดิม แตเนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เปลี่ยนแปลง

ประเภททรัพยสินระหวางสามีภริยาหลายประการ กลาวคือสินเดิมและสินบริคณหไมมีแลว คงมีแต

สินสมรสและสินสวนตัว มาตรา 7 วรรคหนึ่งจึงบัญญัติแกไขใหมโดยใหถือวาสินเดิมตามกฎหมายเกา

ของคูสมรสฝายใดก็ใหเปลี่ยนมาเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายนั้น สําหรับสินสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  ก็ยังคงเปนสินสมรสตอไปตามเดิม เชนเดียวกับ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ดวย 

เม่ือสินเดิมเปลี่ยนประเภททรัพยสินสวนตัวแลว มาตรา 7 วรรคสอง ได

กําหนดใหอํานาจในการจัดการสินบริคณหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  

เปลี่ยนมาเปนอํานาจในการจัดการสินสวนตัวและสินสมรสของคูสมรสท้ังสองฝาย โดยกฎหมายใหถือ
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วาเจาของสินสวนตัวฝายท่ีไมมีอํานาจจัดการอยูแตเดิมยินยอมใหฝายท่ีมีอํานาจจัดการไดจัดการ

สินสมรสและสินสวนตัวซ่ึงกลายสภาพมาจากสินเดิมตอไปดวย แตอยางไรก็ดีตามมาตรา 7 วรรคสอง

นี้ เปนเรื่องเฉพาะอํานาจในการจัดการสินบริคณหท่ีมีอยูเดิมและเปลี่ยนประเภทมาเปนสินสวนตัว

และสินสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เทานั้น ทรัพยสิน

อยางอ่ืนท่ีไดมาภายหลังใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลวก็

ตองเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 กลาวคือใครเปน

เจาของสินสวนตัวก็ยอมจัดการไดโดยลําพัง สวนสินสมรสนั้นคูสมรสตองจัดการรวมกัน เวนแตจะมี

สัญญากอนสมรสกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

   ในกรณีท่ีคูสมรสฝายใดประสงคจะใชอํานาจจัดการสินเดิมของตนซ่ึงเปลี่ยน

ประเภทมาเปนสินสวนตัวตามวรรคหนึ่ง มาตรา 7 วรรคสาม กําหนดวิธีการไววาคูสมรสฝายท่ีเปน

เจาของสินสวนตัวตองแจงใหคูสมรสฝายท่ีมีอํานาจจัดการทราบวาตนประสงคจะใชอํานาจจัดการสิน

สวนตัวของตน หลังจากนั้นก็ตองรวมกันจัดการแบงสินสวนตัว (ท่ีเปนสินเดิมมากอน) ดังกลาวท่ีอยูใน

สภาพท่ีแบงไดใหแกฝายท่ีประสงคจะจัดการ ถาสินสวนตัวไมอยูในสภาพท่ีแบงไดก็ใหคูสมรสท้ังสอง

ฝายจัดการรวมกัน แตมาตรา 7 วรรคสามนี้บังคับเฉพาะเรื่องสินเดิมตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  ท่ีเปลี่ยนมาเปนสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เทานั้น ไมรวมถึงสินสมรสดวย สินสมรสตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 นั้น สามีคงมีอํานาจในการจัดการแตเพียงผูเดียวตอไป ภริยาจะแจง

ใหสามีทราบเพ่ือขอจัดการเองหรือจัดการรวมกันมิได เพราะมาตรา 7 วรรคสามมิไดเปดโอกาสใหทํา

ได 141 

สําหรับสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.

2478  เม่ือมาใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 ก็ยังคงเปนสิน

สวนตัวอยูตามเดิม เนื่องจากสามีหรือภริยาท่ีเปนเจาของสินสวนตัวตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 นั้นมีอํานาจในการจัดการสินสวนตัวของตนเองตามลําพังอยูแลว 

กฎหมายจึงไมไดบัญญัติไวอีก ฉะนั้นสินสวนตัวตามความหมายของมาตรา 7 นี้จึงหมายถึงแตเฉพาะ

สินเดิมท่ีเปลี่ยนเปนสินสวนตัวโดยบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น ไมไดหมายถึงสินสวนตัวตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478  สินสวนตัวของคูสมรสฝายใดอยูกอนใช 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 เม่ือใชประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 แกไขในป พ.ศ.2519 แลวก็ยังคงเปนสินสวนตัวของคูสมรสฝายนั้นอยูตามเดิมและ

                                                                                 

           141 ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หนา 13. 
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ฝายนั้นก็มีอํานาจในการจัดการไดโดยลําพังเชนเดิมตอไป เวนแตจะมีสัญญากอนสมรสกําหนดไวเปน

อยางอ่ืน142 

3) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี  

   10) พ.ศ.2533 

ในการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว 

เม่ือป พ.ศ.2519 ท่ีมีหลักใหชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกันนั้น เนื่องจากการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาว 

กระทําไปดวยความเรงรีบเพ่ือใหทันกําหนดเวลาท่ีบังคับไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2517 จึงทําใหเกิดความบกพรองในตัวบทกฎหมายหลายมาตรา และไมเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน กอใหเกิดความขัดแยงและไมสะดวกในการประยุกตใชกับสถานะของสถาบัน

ครอบครัวในยุคท่ีชายและหญิงเทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การหม้ัน การสมรส การจัดการ

ทรัพยสินระหวางสามีภริยา การเปนโมฆะของการสมรส การหยา ความเปนบิดามารดาและบุตร การ

เปนผูปกครองและบุตรบุญธรรม กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นจึงเสนอใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง

คณะกรรมการในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เม่ือป 2520 

คณะกรรมการชุดนี้แกไขเพ่ิมเติมแลวเสร็จแลวเสนอไปใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเม่ือป 2526 แต

เนื่องจากระยะเวลาดังกลาวนั้นไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้ง และกฎหมายฉบับนี้เก่ียวของ

กับพ้ืนฐานในการเกิดข้ึนของสถาบันหลักในสังคม นั้นก็คือสถาบันครอบครัว คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

จึงตองพิจารณาเรื่องนี้อยางละเอียดรอบคอบ จนในท่ีสุดพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2533 จึงไดตราออกใชบังคับในวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.

2533 เปนตนมา143    

ดังนั้น จากท่ีกลาวมาขางตน สงผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ครอบครัว ฉบับแกไขใหมในป พ.ศ.2519 นี้ไดถูกบังคับใชเพียง 14 ป และจําเปนตองมีการ

แกไขอีกครั้งในเดือนกันยายน พ.ศ.2533 ดังรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตน แตการแกไขในครั้งนี้เปน

เพียงการแกไขบางมาตราเทานั้น ไมไดเปนการแกไขใหมแบบยกเลิกท้ังฉบับเหมือนการแกไขในป 

2519 แตอยางใด โดยท่ีเปนเชนนี้เนื่องมาจากสาเหตุจากบางมาตราเทานั้นท่ีควรแกไขปรับปรุง เพราะ

ประเทศไทยในขณะนั้น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ตลอดจนเปนยุคท่ีผูหญิงเริ่มมี

ตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีดี และสามารถออกไปทํางานนอกบานไมตางอะไรกับชายผูเปนสามี จึงทําให

ตองมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 อีกครั้งเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกัน

                                                                                 

           142 เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 

           143 เรื่องเดียวกัน, หนา 12. 
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ระหวางชายและหญิงในยุคนั้น โดยสาระสําคัญของการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 ในป พ.ศ.2533 มีดังนี้144  

1. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 1 การหม้ันนั้น เปนการแกไขหลักเกณฑ

บางประการใหมีการชัดเจนมากข้ึนกวาเดิม 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูใหความยินยอมในการหม้ัน (มาตรา 1436)  

แกไขหลักเกณฑในเรื่องการหม้ันตองมีของหม้ัน ถาไมมีของหม้ันการหม้ันนั้นไมสมบูรณ และของหม้ัน

จะตกเปนสิทธิแกฝายหญิงในทันทีท่ีหม้ันกัน (มาตรา 1437)145 

2) แกไขหลักเกณฑในกรณีผิดสัญญาหม้ัน (มาตรา 1439)146 

3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิในของหม้ันในกรณีท่ี ชายหรือหญิง

เสียชีวิตกอนท่ีจะมีการสมรส (มาตรา 1441)147 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการวินิจฉัยคาคาทดแทนของศาล (มาตรา 

1447) 148 อายุความเรียกรองคาทดแทน ( มาตรา1447/1)  และอายุความเรียกคืนของหม้ัน (มาตรา 

1447/2)149 

2. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 4 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา เปนการ

แกไขหลักเกณฑเก่ียวกับการทํานิติกรรมของสามีภริยาใหมีความชัดเจนมากข้ึน 

1) แกไขหลักเกณฑในการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูหรือขอความคุมครอง

กรณีคูสมรสเปนคนวิกลจริต (มาตรา 1464)150 และการขอใหศาลกําหนดวิธีการชั่วคราว (มาตรา 

1464/1)151 

                                                                                 

           144 เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 

           145 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

           146 มาตรา  4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

           147 มาตรา  5 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

           148 มาตรา  6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

           149 มาตรา  7 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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2) แกไขหลักเกณฑในการกําหนดใหสามีและภริยามีหนาท่ีจัดการ

ทรัพยสินรวมกัน (มาตรา 1476)152 และการจัดการสินสมรสใหแตกตางจากมาตรา 1476 (มาตรา 

1476/1)153 

3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องหนี้ซ่ึงเกิดจากคดีเพ่ือประโยชนแกสินสมรส 

(มาตรา 1477)154 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิของสามีภริยาท่ีจะฟองใหศาลเพิกถอน

นิติกรรมเก่ียวกับการจัดการสินสมรสท่ีปราศจากการยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง (มาตรา 

1480)155 

5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องท่ีสามีหรือภริยามีอํานาจจัดการสินสมรสได

เพียงฝายเดียว (มาตรา 1482) กรณีการจัดการสินสมรสพึงเห็นไดวาจะเสียหายถึงขนาด (มาตรา

1483) และกรณีท่ีจะขอใหศาลอนุญาตใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งจัดการทรัพยสินแตเพียงผูเดียว (มาตรา 

1484)156 

6) แกไขหลักเกณฑในเรื่องจะขอใหศาลยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งท่ี

หามหรือจํากัดอํานาจในการจัดการสินสมรส (มาตรา 1484/1)157 

                                                                                 

          150 มาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          151 มาตรา  9 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          152 มาตรา  10 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
153 มาตรา  11 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          154 มาตรา  12 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          155 มาตรา  13 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          156 มาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          157 มาตรา  15 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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7) แกไขหลักเกณฑในการกําหนดสถานภาพการจดแจงในเรื่อง

ทรัพยสินระหวางสามีภริยาลงในทะเบียนสมรส (มาตรา 1486) และการยึดหรืออายัดทรัพยสิน

ระหวางสามีภริยา (มาตรา 1487)158 

8) แกไขหลักเกณฑในเรื่องหนี้รวมระหวางสามีหรือภริยา แกไขเฉพาะ

(1) ของมาตรา 1490 (มาตรา 1490)159 

9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องทรัพยสินท่ีไดมาภายหลังการแยกสินสมรส 

(มาตรา 1492)160 

10) แกไขหลักเกณฑในเรื่องของการยกเลิกการแยกสินสมรสตามคําสั่ง

ศาล (มาตรา 1492/1)161 

3. ในลักษณะ 1 การสมรส หมวด 5 ความเปนโมฆะของการสมรส เปน

การแกไขโดยการเพ่ิมเติมในประเด็นของการสมรสซอน 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องบทบัญญัติท่ีฝาฝนเปนโมฆะ (มาตรา 1495) 

กรณีท่ีเปนโมฆะตามคําพิพากษาเทานั้น (มาตรา 1496) และกรณีผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหศาล

พิพากษาวาการสมรสเปนโมฆะ (มาตรา 1497)162 

2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการบันทึกการเปนโมฆะของการสมรส

(มาตรา 1497/1)163 

                                                                                 

          158 มาตรา  16 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         159 มาตรา  17  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         160 มาตรา  18  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         161 มาตรา  19  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

       162 มาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

       163 มาตรา  21  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผลทางทรัพยสินของการสมรสท่ีเปนโมฆะ 

(มาตรา 1498) ผลการสมรสท่ีเปนการฝาฝนมาตรา 1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และมาตรา 

1458 (มาตรา 1499)164 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผลเก่ียวกับผูใชอํานาจปกครองและคา

อุปการะเลี้ยงดูบุตรในกรณีท่ีการสมรสเปนโมฆะ (มาตรา 1499/1)165 

5) แก ไขหลักเกณฑในเรื่องการสมรส ท่ีเปนโมฆะกับสิทธิของ

บุคคลภายนอก (มาตรา 1500)166 

4. ในลักษณะ 1  การสมรส หมวด 6 การสิ้นสุดแหงการสมรส เปนการ

แกไขโดยการเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) แกไขเหตุหยาเฉพาะใน (4/1), (4/2)167 และ (5)168 (มาตรา 1561)   

2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูใชอํานาจปกครองบุตรในกรณีท่ีมีการหยา

(มาตรา 1520) และแกไขหลักเกณฑในเรื่องการเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครอง (มาตรา 

1521)169 

5. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 1 บิดามารดา เปนการแกไข

เพ่ิมเติมในเรื่องของการท่ีบิดาจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีใหสันนิษฐานวาเปนบุตรของสามีซ่ึงจด

ทะเบียนสมรสครั้งหลัง (มาตรา 1538)170 

                                                                                 

       164 มาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         165 มาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         166 มาตรา  24  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

        167 มาตรา  25  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

        168 มาตรา  26  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         169 มาตรา  27  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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2) แกไขหลักเกณฑในวรรคหนึ่งของมาตรา 1539 กรณีชายผูเปนสามี

หรือเคยเปนสามีปฏิเสธไมรับเด็กเปนบุตร (มาตรา 1539)171 

3) ยกเลิกมาตรา 1540172 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอายุความฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตร (มาตรา 

1542) กรณีชายผูเปนสามีหรือเคยเปนสามีไดฟองคดีไมรับเด็กเปนบุตรและตายกอนคดีถึงท่ีสุด 

(มาตรา 1453) กรณีท่ีจะไมฟองรับเด็กเปนบุตรโดยผูมีสิทธิไดรับมรดกรวมกับเด็กหรือผูจะเสียสิทธิรับ

มรดกเพราะการเกิดของเด็ก (มาตรา 1544) และสิทธิของเด็กท่ีจะฟองคดีปฏิเสธความเปนบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของชาย (มาตรา 1545)173 

5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีบิดาจะจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร

ชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 1548)174 

6) ยกเลิกมาตรา 1550175  

7) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิของบิดาซ่ึงจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร

จะรองขอใหศาลเพิกถอนความเปนผูปกครองท่ีศาลตั้งไวกอนการจดทะเบียนรับเด็กเปนบุตร (มาตรา 

1552)176 

8) ยกเลิกมาตรา 1553177 

                                                                                 

          170 มาตรา  28 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         171 มาตรา  29 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         172 มาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         173 มาตรา  31  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         174 มาตรา  32  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          175 มาตรา  33  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          176 มาตรา  34 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533  
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9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องขอเท็จจริงท่ีสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของชาย แกไขเฉพาะในมาตรา 1555 (4) (มาตรา 1555)178 

10)  แกไขหลักเกณฑในเรื่องขอเท็จจริงท่ีสันนิษฐานวาเด็กเปนบุตรชอบ

ดวยกฎหมายของชาย แกไขเฉพาะในมาตรา 1555 (6) (มาตรา 1555)179 

6. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดา

มารดาและบุตร เปนการแกไขเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอํานาจปกครองของบิดามารดา (มาตรา 

1566)180 

2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องคําสั่งศาลท่ีมีผลเปนการถอนผูใชอํานาจ

ปกครองหรือผูปกครองโดยปริยาย (มาตรา 1569/1)181 

3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องนิติกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินของผูเยาวท่ี

ผูใชอํานาจปกครองกระทํามิได เวนแตศาลจะอนุญาต (มาตรา 1574)182 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการใหการรับรองในเรื่องการจัดการ

ทรัพยสินของผูเยาว (มาตรา 1580)183 

5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องสิทธิของบิดามารดาท่ีจะติดตอกับบุตร 

(มาตรา 1584/1)184 

                                                                                 

          177 มาตรา  35  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         178 มาตรา  36 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

        179 มาตรา  37 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

       180 มาตรา  38 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

       181 มาตรา  39 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          182 มาตรา  40 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          183 มาตรา  41 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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7. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 3 ความปกครอง เปนการ

แกไขเพ่ิมเติมในประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีจะจัดใหมีผูปกครองเฉพาะวรรคสอง

ของมาตรา 1585 (มาตรา 1585)185 

2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการตั้งผูปกครอง (มาตรา 1586)186 

3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องเง่ือนไขการเปนผูปกครอง เฉพาะ (5) ของ

มาตรา 1587 (มาตรา 1587)187 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการเพิกถอนคําสั่งตั้งผูปกครอง (มาตรา 

1588)188 

5) ยกเลิกมาตรา 1589189 

6) แกไขหลักเกณฑในเรื่องจํานวนผูปกครอง (มาตรา 1590) วัน

เริ่มตนเปนผูปกครอง (มาตรา 1591) และหนาท่ีทําบัญชีทรัพยสินของผูปกครอง (มาตรา 1592)190 

7) แกไขหลักเกณฑในเรื่องหนาท่ียื่นสําเนาบัญชีทรัพยสินตอศาล 

เฉพาะวรรคสองของมาตรา 1593 (มาตรา 1593)191 

                                                                                 

          184 มาตรา  42 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          185 มาตรา  43 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          186 มาตรา  44 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          187 มาตรา  45 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         188 มาตรา  46  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         189 มาตรา  47 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         190 มาตรา  48 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          191 มาตรา  49  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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8) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการสิ้นสุดความปกครอง (มาตรา 1598/6) 

การสิ้นสุดความเปนผูปกครอง (มาตรา 1598/7) และเหตุ ท่ีศาลสั่งถอนผูปกครอง (มาตรา 

1598/7)192 

9) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีท่ีศาลสั่งใหสามีหรือภริยาเปนคนไร

ความสามารถและใหสามีหรือภริยาเปนผูอนุบาล (มาตรา 1598/15) และอํานาจจัดการทรัพยสินกรณี

คูสมรสเปนผูอนุบาล (มาตรา 1598/16)193 

10) แกไขหลักเกณฑในเรื่องบทอนุโลมบทบัญญัติวาดวยสิทธิหนาท่ี

ของผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองมาใชบังคับ (มาตรา 1598/18)194 

8. ในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม โดย

เปลี่ยนแปลงในหลักเกณฑเรื่องของอายุของผูรับบุตรบุญธรรม 

1) แกไขหลักเกณฑในเรื่องอายุของการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 

1598/19)195 

2) แกไขหลักเกณฑในเรื่องกรณีรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม (มาตรา 

1598/21) กรณีผูเยาวเปนผูถูกทอดท้ิงหรืออยูในความดูแลของสถานสงเคราะหเด็ก (มาตรา 

1598/22) กรณีผูเยาวมิไดถูกทอดท้ิงแตอยูในความดูแลของสถานสงเคราะห (มาตรา 1598/23) กรณี

ผูมีอํานาจใหความยินยอมแทนสถานสงเคราะหจะรับผูเยาวซ่ึงอยูในความดูแลเปนบุตรบุญธรรมของ

ตนเอง (มาตรา 1598/24) และความยินยอมในกรณีผูจะรับบุตรบุญธรรมหรือท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมมี

คูสมรส (มาตรา 1598/25)196 

                                                                                 

          192 มาตรา  50 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         193 มาตรา  51 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          194 มาตรา  52  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          195 มาตรา  52  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          196 มาตรา  53  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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3) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลหลายคน

ในขณะเดียวกัน แกไขเฉพาะวรรคสองของมาตรา 1598/26  (มาตรา 1598/26)197 

4) แกไขหลักเกณฑในเรื่องความสมบูรณในการรับบุตรบุญธรรม 

(มาตรา 1598/27)198 

5) แกไขหลักเกณฑในเรื่องการตกลงเลิกรับบุตรบุญธรรม แกไข

เฉพาะวรรคสามของมาตรา 1598/31 (มาตรา 1598/31)199 

6) แกไขหลักเกณฑในเรื่องเหตุท่ีจะฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม 

แกไขเฉพาะ (1), (2), (3),200 (8)201 และ (9)202 ของมาตรา 1598/33 (มาตรา 1598/33) 

7) แกไขหลักเกณฑในเรื่องผูฟองเลิกการรับบุตรบุญธรรม (มาตรา 

1598/35)203 และอํานาจปกครองกรณีมีการเลิกรับบุตรบุญธรรมซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ (มาตรา 

1598/37)204 

อยางไรก็ตาม แมสามีภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย แกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ.2519 กอนท่ีจะมีการแกไขเพ่ิมเติมบางมาตราอีกครั้งในป 

พ.ศ.2533 นั้น สถานะในความเปนสามีภริยาเปนไปตามกฎหมายปจจุบันท่ีสามีและภริยามีสิทธิเทา

                                                                                 

          197 มาตรา  54  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

          198 มาตรา  55  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         199 มาตรา  56  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         200 มาตรา  57  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         201 มาตรา  58  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         202 มาตรา  59  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 

         203 มาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ. 2533 

         204 มาตรา  61  แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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เทียมกันทุกอยาง บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีแกไขเพ่ิมเติมในป พ.ศ.2533 ไม

กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณของการสมรส สัญญากอนสมรส สถานะความเปนครอบครัว ใน

เรื่องการเปนบิดามารดาและบุตร การเปนผูปกครองและการรับบุตรบุญธรรมท่ีมีอยูเดิม ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2519205 เวนแตจะเปนบทบัญญัติท่ีเปลี่ยนแปลงใหม ซ่ึงมีผล

ใชบังคับตั้งแตวันท่ีประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2533 คือวันท่ี 

27 กันยายน พ.ศ.2533 เปนตนไป สําหรับในเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยานั้นมีอยูเพียง 2 

ประเภท คือสินสวนตัวและสินสมรส ซ่ึงสินสวนตัวนั้นสามีหรือภริยาฝายท่ีเปนเจาของมีอํานาจจัดการ

ไดโดยลําพัง สวนสินสมรสสามีและภริยาจัดการรวมกันจนถึงวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2533 จึงไดมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการในการจัดการสินสมรส ท่ีใหอํานาจสามีหรือภริยามีอํานาจในการจัดการสินสมรส

ไดโดยลําพังของตนเอง เวนแตสินสมรส ตามมาตรา 1476 จะตองมีการจัดการรวมกันตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2533 

4) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ปจจุบัน 

            จากการท่ีกฎหมายครอบครัวไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาหลายครั้งโดย

การแกไขใหมครั้งท่ีใหญท่ีสุดในป พ.ศ.2478 จากกฎหมายลักษณะผัวเมียมาเปนประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว พ.ศ.2478 และตอมาแกไขใหมอีกครั้งโดยการยกเลิกท้ังบรรพใน

ป พ.ศ.2519 และตอมาก็เปนการแกไขเพียงบางมาตราในป พ.ศ.2533 เหตุผลท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือสราง

ความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงใหเกิดข้ึนหลังจากการปรับปรุงกฎหมายครอบครัวในป 

พ.ศ.2533 ขอพิจารณาความไมเทาเทียมกันระหวางสิทธิของหญิงและชายในบทบัญญัติ บรรพ 5 มีมา

โดยตลอด โดยสรุปก็เปนเรื่องท่ีกฎหมายใหสิทธิชายมากกวาหญิงท้ังนี้จะเห็นไดวาการปรับปรุงแกไข

กฎหมายในสองครั้งหลัง นับแตการประกาศใชบรรพ 5 คือการแกไขในป พ.ศ.2519 และ พ.ศ.2533 

นั้นลวนแลวแตมีสาเหตุของความไมเทาเทียมกันของชายและหญิงท้ังสิ้น สงผลใหขอพิจารณาของ

ความไมเทาเทียมกันระหวางสิทธิของชายและหญิง ในบรรพ 5 นี้มีการกลาวถึงและพยายามหาทาง

แกไขมาโดยตลอด แมจะไดมีการแกไขกฎหมายมาหลายครั้งแลวก็ตาม แตก็ยังคงประเด็นท่ีเปนขอ

กังขาถึงความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงอยูในประเด็นอ่ืนๆ อีกมากมาย จนกระท่ังมีการ

แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อีกครั้งเม่ือวันท่ี 13 กันยายน พ.ศ.2550 และในปตอมา 

พ.ศ.2551 เปนครั้งลาสุด โดยมีหลักการและเหตุผลในการสรางความเทาเทียมกันระหวางชายและ

หญิง โดยมีประเด็นสําคัญท่ีไดรับการแกไขดังตอไปนี้  

                                                                                 

         205 มาตรา 70 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

10) พ.ศ.2533 
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การแกไขในป 2550 ประเด็นท่ีมีการแกไขประเด็นแรกคือ ในลักษณะ 1 

การสมรส หมวด 1 การหม้ัน  

1. แกไขเพ่ิมเติมในการเปดโอกาสใหหญิงคูหม้ันมีสิทธิเรียกคาทดแทนจาก

ผูอ่ืนท่ีมารวมประเวณี  (มาตรา 1445)   หรือ ขมขืนหรือพยายามขมขืนกระทําชําเราชายคูหม้ันของ

ตนได ซ่ึงแตเดิมนั้นกําหนดใหสิทธิในการเรียกคาชดเชยนี้เปนสิทธิของชายคูหม้ันฝายเดียว (มาตรา 

1446)206   

2. แกไขเพ่ิมเติมในเรื่องอายุความเรียกคาทดแทน แกไขเฉพาะวรรคสาม 

ของมาตรา 1447/1 (มาตรา 1447/1)207 

ประเด็นท่ีมีการแกไขประเด็นตอมาคือ ในลักษณะท่ี 1 การสมรส หมวด 6 

การสิ้นสุดแหงการสมรส  

1. แกไขเพ่ิมเติมในเหตุฟองหยา ในมาตรา 1516(1) ใหภริยามีเหตุแหงการ

ฟองหยาสามีท่ีเทาเทียมกัน เพราะกอนหนานี้สามีมีขอไดเปรียบมากกวา ในประเด็นท่ีวา สามีแมรวม

ประเวณีกับหญิงอ่ืน  แตหากมิไดอุปการะเลี้ยงดูและมิไดยกยองหญิงนั้นฉันภริยา ภริยาก็ไมมีสิทธิฟอง

หยา แตในกรณีของภริยานั้น หากภริยารวมประเวณีกับชายอ่ืนแมแตเพียงครั้งเดียว สามีก็สามารถ

ฟองหยาไดแลว จึงทําใหเกิดความไมเทาเทียมกัน จึงไดมีการแกไขในสวนของมาตรา 1516(1) นี้เสีย

ใหม โดยใชขอความวา “สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันภริยาหรือสามีเปนชูหรือมีชู 

หรือรวมประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได”208 

2. แกไขเพ่ิมเติมการเรียกคาทดแทนกรณีหยากันเพราะเหตุตามมาตรา 

1516(1) แกไขเฉพาะวรรคหนึ่งของมาตรา 1513 (มาตรา 1523)209 

การแกไขในป พ.ศ.2551 ประเด็นท่ีมีการแกไขประเด็นแรกคือ ในลักษณะ 

1 การสมรส หมวด 3 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา  

                                                                                 

          206 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

16) พ.ศ.2550 

          207 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

16) พ.ศ.2550 

          208 มาตรา 1516(1) ถูกยกเลิกและใชขอความท่ีพิมพไวแทน โดยมาตรา 5 แหงพระราช 

บัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 16) พ.ศ.2550 

          209 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

16) พ.ศ.2550 
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3. แกไขเพ่ิมเติมกรณีขอใหศาลสั่งใหสามีภริยาอยูแยกกัน (มาตรา 

1462)210 

4. ประเด็นท่ีมีการแกไขประเด็นตอมาคือ ในลักษณะท่ี 2 บิดามารดากับ

บุตร  

5. หมวด 1 บิดามารดา 

6. แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑในกรณีท่ีเด็กเกิดจากหญิงท่ีมิไดเปนภริยาชาย 

(มาตรา 1546)211 

7. แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑเม่ือปรากฎขอเท็จจริงวาเด็กเปนบุตรชอบดวย

กฎหมายของชาย โดยแกไขเฉพาะวรรคหนึ่งของมาตรา 1555 (มาตรา 1555)212 

8. แกไขเพ่ิมเติมในเรื่องผลของการเปนบุตรชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 

1547 (มาตรา 1557)213 

จะเห็นไดวากฎหมายลักษณะครอบครัวของไทยมีการแกไขเพ่ิมเติม

บอยครั้งท่ีสุด เม่ือเทียบกับกฎหมายในบรรพอ่ืนๆ ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย การท่ี

กฎหมายครอบครัวมีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และคงตองพัฒนาตอไป

อยางไมมีท่ีสิ้นสุด ก็เพราะสาเหตุท่ีสังคมมีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของมนุษยในสังคมมิไดอยูอยาง

คงท่ีมีวิวัฒนาการไปขางหนาอยูตลอดเวลา มีการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอกท่ีหลากหลาย หรือ

จากอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืนๆ หรือจากการลมเลิกประเพณีในสังคมท่ีลาสมัย เปนผลใหจําเปนตองมี

การปรับปรุงแกไขกฎหมายอยูเสมอ และการแกไขกฎหมายก็จําเปนตองมีลักษณะท่ีสอดคลองกับ

สภาพสังคมดวยจึงจะถือวากฎหมายนั้นสรางความเสมอภาคใหกับสังคม   

ดังนั้นจะขอสรุปประเด็นวา กวาท่ีจะมาเปนกฎหมายครอบครัวท่ีเราไดใช

กันอยูในปจจุบันนั้น กฎหมายในครอบครัวมีท่ีมาและวิวัฒนาการอยางไรบาง โดยเริ่มจากกฎหมาย

ลักษณะผัวเมียซ่ึงเปนกฎหมายลักษณะหนึ่งในกฎหมายตราสามดวงและถือเปนกฎหมายครอบครัว

                                                                                 

          210 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

19) พ.ศ.2551 

          211 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

19) พ.ศ.2551 

          212 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

19) พ.ศ.2551 

          213 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับท่ี 

19) พ.ศ.2551 
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ฉบับแรกของประเทศไทย และมีการแกไขครั้งใหญในป พ.ศ.2478 ซ่ึงนับเปนการริเริ่มในการรวบรวม

กฎหมายตางๆ มาไวในประมวลกฎหมายข้ึนมาครั้งแรก ตามแนวคิดของชาติตะวันตก การราง

ประมวลกฎหมายดังกลาวมีสาเหตุมาจากการท่ีประเทศไทยติดตอสัมพันธกับประเทศตะวันตกและ

ประเทศไทยในขณะนั้นตองการแกไขปญหาสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ซ่ึงสาเหตุดังกลาวนี้สงผลใหมี

การนํากฎหมายลักษณะผัวเมียมาแทรกไวในบรรพ 5 และมีการพัฒนาลักษณะของกฎหมายข้ึนมา

ใหมเพ่ือใหทันสมัยมากข้ึนและจะไดเปนท่ียอมรับของอารยประเทศ โดยลักษณะของกฎหมายนั้นแต

เดิมท่ีมีแตเฉพาะเรื่องของสามีภริยา ก็ไดมีการเพ่ิมเติมโดยนําเรื่องของความเปนบิดามารดาและบุตร

มารวบรวมไวในกฎหมายฉบับนี้ดวย ดังนั้นจึงจําตองเปลี่ยนชื่อของกฎหมายเพ่ือใหมีความหมายท่ี

กวางข้ึน โดยใชคําวา ครอบครัว แทนท่ีคําวา ผัวเมีย ซ่ึงมีความหมายท่ีแคบกวา 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 สามีภริยาท่ีไดทําการสมรสกันมากอนวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2478 โดยมี

รูปแบบการสมรสท่ีไมตองจดทะเบียนสมรส โดยในปจจุบัน ถึงแมจะมีประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 ครอบครัวบังคับใชแลว แตสถานะของความเปนสามีภริยาของคูสมรสตามกฎหมาย

นี้ยังคงเปนเหมือนเดิม โดยเฉพาะความสัมพันธในความเปนสามีภริยาอันเกิดแตการสมรสตาม

กฎหมายนี้ ชายมีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายไดหลายคนมาจนถึงปจจุบันนี้ และภริยาเหลานั้นก็เปน

ภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายอยูอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง ไมจําเปนตองมาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

กฎหมายใหมแตอยางใด  อยางไรก็ตามแมสามีภริยาตามกฎหมายลักษณะผัวเมียจะมาจดทะเบียน

สมรสกันภายหลังตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 หากจะแบงสินสมรสกันก็ตอง

เปนไปตามกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไมใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 มาใชบังคับ  

2. รูปแบบสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.

2478  ความเปนสามีภริยากันตามกฎหมายฉบับนี้ คือสามีภริยาท่ีสมรสกันตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.

2478 จนถึงวันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ.2519 สถานะของสามีภริยาในเรื่องการสมรส ผูชายจะมีภริยาท่ี

ชอบดวยกฎหมายเพียงคนเดียว และตองเปนภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสตอหนาเจาหนาท่ีของรัฐกัน

โดยชอบดวยกฎหมายแลวเทานั้น  

3. รูปแบบสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

แกไขใหม พ.ศ.2519 ความเปนสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ใหมนี้ 
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คือสามีภริยาท่ีไดทําการสมรสกันตั้งแตวันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.2519 จนถึงวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ.

2533 สถานะในความเปนสามีภริยาจะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไข

เพ่ิมเติมป พ.ศ.2519 นี้สถานะของสามีภริยาในเรื่องการสมรส ผูชายจะมีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมาย

เพียงคนเดียว และตองเปนภริยาท่ีไดจดทะเบียนสมรสตอหนาเจาหนาท่ีของรัฐกันโดยชอบดวย

กฎหมายเชนเดิม แตสิ่งท่ีเพ่ิมเติมเขามาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 แกไขเพ่ิมเติม

ป พ.ศ.2519 นี้ คือ สามีและภริยามีสิทธิโดยเทาเทียมกันทุกประการ  

4. รูปแบบสามีภริยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

ปจจุบัน คือความเปนสามีภริยากันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีแกไขใหมป 

พ.ศ.2519  โดยสามีภริยาท่ีสมรสกันตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2533 จนถึงปจจุบันนี้ โดยรูปแบบ

การสมรสจะเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีแกไขใหมป พ.ศ.2519 ยังคง

เปนไปในลักษณะเชนเดิม แมตอมาจะมีการแกไขเพียงบางมาตราในป พ.ศ.2533 ตอมาในป พ.ศ.

2550 และครั้งลาสุดในป พ.ศ.2551 ก็ตาม แตสถานะของความเปนสามีภริยาก็จะเปนไปตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีแกไขใหมป พ.ศ.2519  และบางรายมาตราท่ีไดแกไข

ตอมาในปจจุบันนี้ทุกประการ 

 

2.3 รูปแบบของการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศในรูปแบบ

ของการสมรส 

 
จากการท่ีไดกลาวไปแลวในตอนตนวา มนุษยเปนสัตวสังคมท่ีมีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ 

เพ่ือดํารงไวซ่ึงเผาพันธุของตน การสมรสจึงเปนสิ่งสําคัญในการสืบทอดและดํารงเผาพันธุของมนุษย 

จากคํากลาวท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้ทําใหตองมาวิเคราะหถึงความหมายของคําวา “การสมรส” 

โดยวิเคราะหวาเพราะเหตุใดจึงมีความสําคัญตอการดํารงเผาพันธุของมนุษย ความหมายท่ีแทจริงของ

การสมรสนั้นคือสิ่งใด  โดยจากคําถามดังท่ีกลาวมานี้ ทําใหไดทําการคนควาเพ่ือหาคําตอบจนคนพบ

วา แทจริงแลวการสมรสของมนุษยในรูปแบบดั้งเดิมนั้น เริ่มตนมาจากความรักท่ีฝายชายและฝาย

หญิงมีใหแกกันและกัน ทําใหเกิดการยินยอมท่ีใหอีกฝายหนึ่งรวมประเวณีอยางถูกตองและดวยความ

สมัครใจนั้นเอง การสมรสจึงกลายมาเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย และพัฒนามา

สูการสรางสถาบันครอบครัวของมนุษยข้ึนในสังคม ซ่ึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวนั้น ถือไดวา

เปนหนวยยอยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แตมีความสําคัญมากท่ีสุด  

หลังจากนั้นเม่ือมนุษยไดรวมกลุมกันเปนสังคมขนาดใหญ มนุษยเริ่มรูจักสิ่งตางบนโลกใบนี้

มากข้ึน มนุษยก็ไดสรางจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัวข้ึนมา และรวมกันเปนระเบียบแบบ

แผนในการดํารงชีวิต โดยมนุษยเรียกสิ่งเหลานั้นวาวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยมนุษยเอง

ก็ไดนําเอาหลักเกณฑของธรรมชาตินั้นมารวมเขาไวดวยกันกับ วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อท่ี
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มนุษยไดสรางข้ึน ทําใหความเชื่อและศรัทธาเกิดข้ึนตามมา โดยเฉพาะในเรื่องการสมรสของมนุษย ท่ี

เกิดจากเง่ือนไขของธรรมชาติและนํามาผนวกเขาไวดวยกันกับวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ

ในทางศาสนาของสังคมนั้นๆ ทําใหมนุษยในยุคตอมาจําเปนตองปฏิบัติตาม เพราะมนุษยเชื่อวา 

วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อท่ีบรรพบุรุษของพวกเขาสงตอมาใหนั้น คือสิ่งท่ีเปนความถูกตอง ดี

งาม และเปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยพนจากสิ่งเลวรายท้ังปวง ดังนั้นจึงทําใหเกิดรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อข้ึนตามมา การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนไปในลักษณะของ

ประเพณีแตงงาน หรือพิธีกรรมแตงงาน ท่ีมนุษยสืบทอดตอกันมาเปนมรดกทางวัฒนธรรมกันมาอยาง

ยาวนาน การสมรสในรูปแบบนี้จึงกลายมาเปนอารยธรรมสากลของมนุษยเลยก็วาได 

           ตอมามนุษยไดนําหลักการดังกลาวท้ังจากแนวทางของธรรมชาติและแนวคิดของวัฒนธรรม

ประเพณี และความเชื่อมาบัญญัติไวเปนกฎหมาย จึงสงผลใหมนุษยสรางกฎเกณฑของการสมรสใหมี

มาตรฐานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเรียกสิ่งนั้นวา กฎหมายสมรส โดยกฎหมายสมรสนี้แทจริงแลวจะเปนไปใน

ลักษณะของกฎเกณฑท่ีมนุษยตองถือปฏิบัติตาม โดยรัฐเปนผูกําหนดหลักเกณฑนั้นๆข้ึนมา  ใน

รูปแบบของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในทางกฎหมาย โดยใหเปนไปใน

ลักษณะท่ีรัฐมีความตองการ โดยการสรางองคประกอบ และเง่ือนไขของการสมรส ซ่ึงมากกวาการ

เปนไปตามหลักเกณฑของธรรมชาติ เพราะเหตุนี้ทําใหตองศึกษาวาแทจริงแลวการสมรสคือสิ่งท่ี

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ธรรมชาติเปนผูสรางการสมรสข้ึนมา และการท่ีมนุษยนําสิ่งท่ีเปนธรรมชาติมา

บัญญัติไวเปนกฎหมายนั้น มนุษยใชเหตุผลอะไรมาเปนสวนประกอบในการกําหนดกฎเกณฑของการ

สมรสข้ึนมาอีกรูปแบบหนึ่ง  

            ดังนั้น ในหัวขอนี้จะไดกลาวถึงรูปแบบของการสมรสท่ีเกิดข้ึน ท้ังรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ รวมไปถึง

รูปแบบของการสมรสท่ีมนุษยสรางข้ึนมาใหมเอง โดยการกําหนดเปนเง่ือนไขของรัฐ โดยรัฐเปนผู

บัญญัติหลักเกณฑดังกลาวนั้นใหเปนกฎหมาย โดยกําหนดองคประกอบ และเง่ือนไขท่ีมากกวา

หลักเกณฑของธรรมชาติและหลักเกณฑของวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ โดยผูวิจัยตองการ

ศึกษาวาแตละรูปแบบมีลักษณะเฉพาะอยางไร มนุษยยึดหลักการและเหตุผลใดในการสราง

องคประกอบ และเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาใหมีความแตกตางจากหลักเกณฑของธรรมชาติ  โดย

กอนอ่ืนผูวิจัยขอเริ่มตนในการศึกษาจากรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และตอมาจึงจะศึกษาถึงหลักเกณฑการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ ดังนี้ 

 

 2.3.1 รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติ 

          มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกนี้ ลวนแลวแตเกิดข้ึนมาพรอมกับการมีเพศสรีระเพ่ือบอก

ลักษณะทางกายภาพของตนเองดวยกันท้ังนั้น เพศสรีระคือสิ่งท่ีกําหนดความสามารถและเปน

ตัวกําหนดหนาท่ีของความเปนชายและเปนหญิงในการสืบทอดเผาพันธุของความเปนมนุษย ไมวาจะ
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เปนเพศสรีระชายหรือเพศสรีระหญิง ดังนั้นเพศจึงมีความสําคัญมากในองคประกอบของความเปน

มนุษยและจะสงผลไปถึงความสําคัญในเรื่ององคประกอบของการสมรสของมนุษยตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติดวย การสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติจึงอาศัยเพศเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญในการสรางความ

สมบูรณของการสมรส เพราะทายท่ีสุดแลวเพศจะทําหนาท่ีเปนตัวชี้วัดหนาท่ีในทางสรีระศาสตรของ

มนุษยในการเจริญพันธนั้นเอง 

          โดยหลักการของธรรมชาติแลว การสมรสถือเปนหนาท่ีหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอมนุษย

เพราะการสมรสจะเปนการแสดงออกถึงการขยายเผาพันธุของมนุษยใหเกิดข้ึนตอไป และเพ่ือธํารงค

ไวซ่ึงวิถีทางเพศของมนุษย  การสมรสจึงเปนการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ท่ีเปนไปตามรูปแบบท่ี

ธรรมชาติไดกําหนดไว  ดังนั้น สิ่งนี้ทําใหคนพบวา รูปแบบของการสมรสท่ีเปนไปตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาตินั้น แทจริงแลวไมมีหลักเกณฑอ่ืนใดเลย ท่ีจะเปนตัวท่ีคอยกําหนดและขัดขวางไมใหการ

สมรสเกิดข้ึนได นอกเสียจากธรรมชาติจะเปนผู ท่ีคอยควบคุมการสมรสของมนุษยดวยวิถีของ

ธรรมชาติเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการท่ีเพศสรีระชายและเพศสรีระหญิงท่ีถูกกําหนดใหเปน

องคประกอบสําคัญในการสรางสถานะในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยโดยวิถีของธรรมชาติ และเพ่ือ

ตอบสนองธรรมชาติ การสมรสโดยวิถีของธรรมชาติ คือการรวมประเวณีโดยความสมัครใจของชาย

และหญิง ซ่ึงความยินยอมดังกลาวกอใหเกิดการมีเพศสัมพันธของชายและหญิงท่ีนําไปสูการปฏิสนธิ

ใหเกิดเปนทารกตามวิถีของธรรมชาติของมนุษยนั้นเอง เพราะแทจริงแลวโดยหลักของความเปน

มนุษย ประเวณีถือเปนสิ่งท่ีควรหวงแหนและรักษาไวใหแกคูรักท่ีมีเพศตรงกันขามกับตน มนุษยจึงเกิด

จากการสมรสท่ีเปนเง่ือนไขของธรรมชาติโดยตรงตามท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ธรรมชาติสรางมนุษย

ข้ึนมาจากการสมรส และการสมรสก็เปนสิ่งเดียวท่ีมนุษยสืบทอดเผาพันธุของตนดวยวิถีทางท่ี

ธรรมชาติมอบให ความยินยอมและความสมัครใจในการสมรสของมนุษยจึงเปนหลักเกณฑท่ีมี

ความสําคัญมาก เพราะสิ่งเหลานี้เปนจุดเริ่มตนของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ  

           ดังนั้น ความยินยอม จึงหมายความถึง ความสมัครใจท่ีจะใชชีวิตรวมกันอยางผัวเมียและ

ยินยอมในการมอบประเวณีใหแกกันและกัน ประกอบกับการมีเพศสัมพันธรวมกันถือวาเปน

สาระสําคัญของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ และการรวมประเวณีของเพศสรีระชายและเพศสรีระ

หญิงดังกลาวนั้นจะตองเกิดจากความสมัครใจ เพราะสิ่งนี้ถือเปนเง่ือนไขเดียวของการสมรสตาม

รูปแบบของธรรมชาติ เพราะการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาตินี้จะนํามาซ่ึงการใหกําเนิดบุตรและ

สรางภาระหนาท่ีของความเปนบิดาและมารดาท่ีถือเปนสาระสําคัญอยางยิ่งของการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาตินั้นเอง ความยินยอมในการสมรสมิไดหมายถึงเพียงความยินยอมของชายหญิงท่ีจะเปน

สามีภริยากันในทางประเวณีเทานั้น แตหมายความรวมถึงเปนการรับรูและเจตนายอมเขารับภาระ

หนาท่ีของตนในฐานะคูสมรสท่ีตองยอมรับการผูกพันนี้ และตองปฏิบัติตอคูสมรสและยอมรับผลของ

การสมรส ตลอดจนบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของจากการสมรสนั้นดวย สาระสําคัญของความยินยอมในการ
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สมรสคือ การท่ีคูสมรสจะตองมีความสมัครใจโดยตนเองท่ีจะสมรส และตองรูถึงสาระสําคัญของการ

สมรสวาคืออะไรและมีลักษณะอยางไร มีสิทธิและหนาท่ีอันเกิดจากการสมรสนั้นอยางไร และขณะ

สมรสนั้นจะตองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ รวมท้ังมีเสรีภาพอยางแทจริงในการแสดงออกถึงความ

ตองการท่ีจะสมรสดวย  

           การสมรสตามวิธีแหงธรรมชาตินี้ ถือเปนสิทธิสวนตัวของมนุษย เปนสิทธิท่ีไมมีหลักเกณฑ

และเง่ือนไขอ่ืนใดมาเปนตัวกําหนด มีแตเพียงธรรมชาติท่ีคอยเปนผูคัดกรองความสามารถในการ

สืบพันธุของมนุษย โดยใชรางกายและจิตใจของมนุษยคูนั้นเปนตัวกําหนดหลักเกณฑของการสมรส

โดยใชหลักเกณฑการคัดสรรโดยธรรมชาติ ในความเปนจริงแลวธรรมชาติเองก็สรางมนุษยข้ึนมา

เพ่ือใหมนุษยไดรูจักวิถีแหงการดําเนินชีวิตและการเขาใจสภาพของความเปนธรรมชาติ และเขาใจ

รูปแบบแหงเพศสรีระของตนโดยเฉพาะความตองการทางเพศท่ีมีอยูในตัวของมนุษยทุกคนเปน

ความรูสึกนึกคิดของมนุษย ถึงภาวะท่ีมนุษยมีความตองการทางเพศ การสืบพันธุเพ่ือขยายเผาพันธุ

ของตนและเปนสิ่งท่ีไมใชเปนสิ่งแปลกใหมและไมใชเปนสิ่งท่ีเสียหายและนาอายอันใดเลย แตกลับเปน

เรื่องท่ีดี และเปนสิ่งท่ีเปนธรรมชาติดวย เพราะถาจะพิจารณากันไปจริงๆ แลวมนุษยก็ถือไดวาเปน

สัตวสังคมประเภทหนึ่ง เปนสิ่งมีชีวิตท่ีจะตองดํารงเผาพันธุของตนไมตางจากพวกสรรพสัตวท้ังหลาย

ในสากลโลกท่ีลวนแลวแตตองมีการขยายเผาพันธุของตนไมใหสูญสิ้นไปจากโลกใบนี้ ดังนั้น ท้ังมนุษย

และสัตวตางก็ตองมีการรวมประเวณีระหวางเพศตรงขามกันตามวิถีแหงธรรมชาติ  เพ่ือกอใหเกิด

ภาวะของการขยายเผาพันธุของตนสืบตอไปเชนกัน แตอยางไรก็ตามสิ่งท่ีแตกตางระหวางมนุษยและ

สัตวก็คือ มนุษยสามารถสืบพันธุกันไดทุกฤดูไมมีระยะเวลาเปนตัวกําหนด แตสัตวจะถูกกําหนดโดย

ธรรมชาติวาจะตองผสมพันธุกันชวงใดจึงจะเหมาะสมและเปนชวงฤดูของมันเอง สิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งท่ี

ธรรมชาติไดกําหนดไวโดยวิถีแหงธรรมชาติเอง ไมมีสิ่งใดท่ีจะมาทําลายและขัดขวางวิถีแหงการสมรส

ตามธรรมชาติของมนุษยและสัตวได  

            ดังนั้น จึงขอสรุปวา การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เปนการสมรสท่ีแทจริง มี

หลักเกณฑเพียงแค ความรักของชายและหญิง ความสมัครใจท่ีจะใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยา และ

ความยินยอมท่ีจะรวมประเวณีกัน เพียงเทานี้การสมรสในรูปแบบของธรรมชาติก็เกิดข้ึนได รวมท้ัง

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เปนหนาท่ีของมนุษยในการสรางเผาพันธุของตนใน

เจริญกาวหนายิ่งข้ึน การสมรสแทจริงแลว คือ ความสมัครใจท่ีจะยินยอมในการรวมประเวณีระหวาง

เพศสรีระชายและเพศสรีระหญิง และการสมรสก็เปนหนาท่ีสําคัญท่ีมนุษยพึงตองกระทําตามความ

ประสงคของธรรมชาติ ไมมีหลักเกณฑใดๆ ท่ีมนุษยสามารถสรางข้ึนมาเพ่ือขัดขวางการสมรสโดยวิถี

แหงธรรมชาติ และธรรมชาติเทานั้นจะเปนผูคอยกําหนดหลักเกณฑตางๆ ไวเองโดยใชวิธีการคัดสรร

โดยธรรมชาติ ดังนั้นการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติจึงเกิดมาพรอมกับความสามารถในการ

สืบพันธุของมนุษยทุกคนและมนุษยทุกคนท่ีเกิดมาพรอมกับเพศสรีระท่ีจะคอยเปนตัวกําหนดหนาท่ี
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และความสามารถใหแกมนุษยผูนั้น และเม่ือถึงวัยเจริญพันธุ มนุษยก็จะสมรสดวยวิถีแหงธรรมชาตินี้

ดวยตัวของมนุษยเอง ธรรมชาติก็จะทําหนาท่ีเปนเพียงพ่ีเลี้ยงท่ีใหคําแนะนําแกมนุษยเทานั้น ไมเขา

มากาวกายและสรางหลักเกณฑใดๆ เพ่ือเปนการขัดขวาง แตอยางไรก็ตามแมธรรมชาติจะเปนผู

กําหนดหลักเกณฑใดๆ แตธรรมชาติเองจะเปนผูท่ีคัดกรองความเหมาะสมดวยวีถีแหงธรรมชาติเอง 

โดยการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินี้เองจะเปนจุดเริ่มตนของการสรางสถาบันครอบครัวให

เกิดข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคม รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแทจริงแลว

คือสิ่งท่ีกอใหเกิดมวลมนุษยชาติข้ึนมาบนโลกใบนี้นั่นเอง การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนสัจธรรมแหง

การสมรสท่ีแทจริง 

 

  2.3.2 รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเช่ือ 

           ตอมาเม่ือมนุษยไดรวมตัวกันเปนสังคม มนุษยไดเรียนรูท่ีจะรูจักและเขาใจธรรมชาติของ

ความเปนมนุษยมากข้ึน โดยเริ่มจากการท่ีมนุษยเริ่มรูจักการสรางจารีตประเพณีข้ึนมาเพ่ือเปน

เอกลักษณเฉพาะของสังคมของตนจากการท่ีเปนท่ียอมรับของคนสวนใหญในสังคมวาเปนสิ่งท่ีดีงาม 

ตอมาจารีตประเพณีเหลานั้นก็ไดกลายเปนวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในลักษณะตางๆท่ีไดรับ

การยอมรับในสังคม มนุษยเชื่อวาการปฏิบัติตามจารีตประเพณีเปนสิ่งท่ีถูกตองและดีงาม สงผลให

วัฒนธรรม ประเพณีและลัทธิความเชื่อตางๆ  ไดถือกําเนิดข้ึนมาบนโลกมนุษยเปนสิ่งท่ีอยูเคียงคูกับ

มนุษยและสืบทอดตอมาจากรุนสูรุน และสิ่งเหลานี้ก็ไดนําเอารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติมาปรับปรุงใหม โดยมีการนํารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาประยุกตให

เขากับลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ ประกอบกับความเชื่อในทางศาสนาของ

สังคมนั้น รวมท้ังมีการจัดระเบียบของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติข้ึนมาใหมดวย ท่ีเปนเชนนั้นก็

เพ่ือใหการสมรสมีความสมบูรณแบบในทางศีลธรรมยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงทําใหเกิดรูปแบบของการสมรส

ตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อข้ึนมาโดยท่ีมนุษยเรียกสิ่งนี้วา ประเพณีแตงงาน ซ่ึงประเพณี

นี้ถือเปนวัฒนธรรมท่ีมนุษยทุกชาติพันธุใหการยอมรับ และเปนอารยธรรมท่ีมีความเปนสากล รวมถึง

เปนมรดกทางวัฒนธรรมจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งดวย  

โดยรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน ถูก

กําหนดใหเปนไปตามแนวทางของวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน ประกอบกับลัทธิความเชื่อตางๆ ท่ี

มนุษยทุกคนท่ีอยูในสังคมนั้นๆ ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด จึงสงผลใหรูปแบบของการสมรสตามวิถี

แหงธรรมชาติมีความเปนรูปธรรมมากข้ึน โดยไดมีการเพ่ิมเติมหลักเกณฑบางประการลงไปเพ่ือใหเกิด

ความชอบธรรมรวมถึงการกําหนดเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาใหม เพ่ือใหมีความแตกตางจากเง่ือนไข

ของการสมรสตามธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหการสมรสของมนุษยมีความสมบูรณแบบมาก

ข้ึนและเพ่ือใหมนุษยมีศีลธรรมในการเลือกคูครองของตน โดยใชแนวคิด และแนวปฏิบัติท่ีไดรับการ
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ยอมรับของคนในสังคมมาเปนแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตาม เพ่ือทําใหสังคมของมนุษยเปน

สังคมท่ีนาอยูมากข้ึน สิ่งเหลานี้ทําใหหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและ

หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีความแตกตางกัน ตัวอยางเชน 

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมนุษยสามารถมีคูสมรสไดมากกวาหนึ่งคน กลาวคือมนุษย

สามารถรวมประเวณีไดตามความพึงพอใจของตน  แตในวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานของทองถ่ิน

บางแหง เชน ในสังคมของชาวตะวันตก การสมรสจะตองเปนไปในรูปแบบผัวเดียวเมียเดียว หรือเม่ือ

สมรสแลวจะตองไมผิดประเวณีตอคูสมรสของตน หรือในเรื่องของลัทธิความเชื่อตางๆ ในทางศาสนาท่ี

มีแนวคําสอนวาการท่ีเม่ือสมรสแลวจะไมสามารถหยาขาดจากกันได เปนตน ทําใหวัฒนธรรม 

ประเพณี และความเชื่อในทองถ่ินดังท่ีไดกลาวมานี้ กลายมาเปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนท่ีอยูในสังคมนั้นๆ

พึงตองปฏิบัติ เพราะถือวาเปนสวนหนึ่งของความเปนสังคมท่ีมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงาม ถาละ

เวนหรือไมปฏิบัติตามก็อาจสงผลถึงภาวะของการไมไดรับการยอมรับจากมนุษยดวยกันในสังคมก็

เปนได   

           สวนหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณี

แตงงานนั้น ก็เปนไปตามประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ ตัวอยางเชน หลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไของ

วัฒนธรรมและความเชื่อของชาวตะวันตกท่ีผูชายสามารถมีภริยาไดเพียงคนเดียว เพราะเปนไปตาม

ตามวัฒนธรรมและความเชื่อของชาวคริสต หรือประเพณีท่ีชาวคริสตจะตองประกอบพิธีแตงงานใน

โบสถ  ซ่ึงมีความแตกตางจากหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไของวัฒนธรรมและความเชื่อในสังคม

ของชาวมุสลิมท่ีผูชายสามารถมีภริยาไดหลายคน หรือประเพณีท่ีชาวมุสลิมจะตองประกอบพิธี

แตงงานในสุเหรา เปนตน  ดังนั้น การสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ท่ีไดรับการ

พัฒนามาจากเง่ือนไขของธรรมชาติอีกทอดหนึ่งนี้ จึงมีความแตกตางกันเฉพาะในสวนของหลักเกณฑ

และเง่ือนไขของการสมรสเทานั้น เพราะถึงอยางไรก็ตามก็ยังมีสวนท่ีมีความคลายคลึงกันอยูอีกหลาย

ประการ อาทิ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสโดยท่ัวไปของท้ังประเพณีและธรรมชาติ ท่ีมี

ความเหมือนกันจนแยกไมออก โดยคนพบวามีสิ่งท่ีเหมือนกันของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ อยูตรงท่ีตางก็มีความมุงหวัง

ใหมนุษยสืบทอดเผาพันธุของตน โดยอาศัยการเลือกคูครองอันเกิดจากความสมัครใจในการสมรส 

และความยินยอมในการรวมประเวณีระหวางเพศสรีระชายและเพศสรีระหญิง เพ่ือกอกําเนิดบุตรใน

การขยายเผาพันธุของมนุษยสืบไป การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและประเพณีแตงงานตาม

วัฒนธรรมและความเชื่อตางก็มาจากเหตุและผลอยางเดียวกัน และอาศัยวิธีการอยางเดียวกันในการ

สรางรูปแบบของการสมรส โดยเฉพาะการธํารงคไวซ่ึงเผาพันธุของมนุษยโดยวิถีทางแหงธรรมชาติ

นั่นเอง และเปนเรื่องระหวางมนุษยและธรรมชาติท่ีจะตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยอาจจะมี

รูปแบบของประเพณีท่ีเปนไปในลักษณะของพิธีกรรมตามความเชื่อในทางศาสนา มาทําหนาท่ีเปน
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ตัวกลางในการสื่อสารระหวางมนุษยและธรรมชาติใหมีความเขาใจกันอยางสมบูรณและชัดเจนมากข้ึน 

เพราะในความเปนจริงแลว การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยถือเปนหนาท่ีหลัก ท่ีธรรมชาติได

มอบหมายหนาท่ีนี้ใหแกมนุษยทุกคนท่ีไดเกิดมาบนโลกใบนี้  เพราะฉะนั้นมนุษยจึงไดนําเอาหลัก

ความเชื่อดังกลาวนี้พัฒนามาเปนจารีตประเพณีท่ีมนุษยท่ีอยูในสังคมนั้นๆ พึงตองปฏิบัติตาม 

ตัวอยางเชน ประเพณีแตงงานของชาวคริสต ท่ีมีความเชื่อมาจากแนวคําสอนของศาสนาวา มนุษย

เพศชายและมนุษยเพศหญิงเปนของคูกันโดยธรรมชาติ พระเจาทรงสรางมนุษยเพศชายข้ึนมาบนโลก

ใบนีก้อน แตทรงเห็นวามนุษยเพศชายมีความโดดเดี่ยว ตอจากนั้นพระองคก็ทรงสรางมนุษยเพศหญิง

ข้ึนมาเพ่ือใหคูกับมนุษยเพศชาย ดังนั้นพระองคจึงทรงสรางมนุษยเพศหญิงข้ึนจากกระดูกเชิงกราน

ของมนุษยเพศชาย214 ดังนั้นจึงทําใหสิ่งท่ีขาดหายไปของมนุษยเพศชายทุกคน คือ มนุษยเพศหญิง 

และมนุษยเพศชายทุกคนจะตองหาสวนเติมเต็มในชีวิตของตนใหสมบูรณแบบ รวมถึงการหาสวนท่ี

เติมเต็มของมนุษยเพศหญิงดวย นั้นก็คือการหาคูครองท่ีเปนเพศตรงขามกับตนนั้นเอง รวมถึงแนวคํา

สอนของศาสนาคริสตท่ีวา ประเวณีของท้ังชายและหญิงคือของขวัญในวันแตงงานท่ีพระเจาทรง

ประทานใหแกคูรักท่ีสมรสโดยวิถีแหงธรรมชาตินั้นเอง สิ่งนี้หมายความรวมถึง การสําเร็จความใคร

โดยการมีเพศสัมพันธ ท่ีถือวาเปนความสุขในข้ันสูงสุดของมนุษย และหลังจากนั้นมนุษยก็จะมีการ

ปฏิสนธิทางธรรมชาติและใหกําเนิดบุตรท่ีพระเจาทรงประทานใหแกคูรักท่ีสมรสกันตามวิถีแหง

ธรรมชาติท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ 

           สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเปนวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของสังคมนั้นๆ ท่ีนํามารวมกับวิถี

แหงธรรมชาติท่ีไดใชเหตุและผลในการท่ีจะทําใหมนุษยไดทําหนาท่ีในการสืบทอดเผาพันธุของตน

อยางสมบูรณแบบของความเปนมนุษยนั้นเอง ดังจะเห็นไดจากประเพณีแตงงานของประเทศท่ีนับถือ

ศาสนาคริสต ท่ีเนนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการยอมรับซ่ึงกันและกันของคูสมรสชาย

และหญิงตอหนาพระหรือนักบวชของศาสนาคริสตท่ีถือไดวาเปนตัวแทนของพระเจา รวมถึงการ

ยินยอมในการมอบประเวณีใหแกกันและกันก็ถือไดวาเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกันเพ่ือเปนการสืบทอด

เผาพันธุของมนุษยใหแผขยายออกไป เพราะสังคมท่ีนับถือศาสนาคริสตสวนใหญ ไดใหความสําคัญกับ

รูปแบบของการสมรสภายใตเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ เพราะถือเปนสวนหนึ่งของการ

เริ่มตนชีวิตคูท่ีเปนสิริมงคล และเปนการปฏิบัติตามแนวคําสอนของศาสนาของตนดวย  รวมท้ังเปน

การแสดงออกเพ่ือใหสังคมไดทราบถึงการแตงงาน อันเปนการประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงความ

เปนสามีภริยาโดยพฤตินัย และเปนพยานรักของการเริ่มตนชีวิตคูของคูรักชายหญิง เพียงเทานี้การ

สมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็มีความสมบูรณแบบแลวทุกประการ  

                                                                                 
214 พระคริสตธรรมคัมภีร, เรื่องเดิม, หนา 71.  
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   สวนการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศไทยนั้น ชายจะมีภริยา

เม่ือไดบวชเรียนแลว คือไดอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว ผูท่ีจะบวชไดตองมีอายุ 20 ปข้ึน

ไป สวนในกรณีของหญิงไมมีกฎเกณฑวาอายุจะตองมีอายุเทาใดจึงจะสมรสได ในจดหมายเหตุลาลู

แบร กลาววา “หนุมสาวสยามรุนราวประมาณอายุ 12 ป ก็จะสามารถสมรสและมีบุตรกันได และบาง

ท่ีก็เยาววัยกวานั้นเสียอีก เพราะฉะนั้นธรรมเนียมบานเมืองจึงแตงงานลูกสาวตั้งแตยังรุนๆ ขางเจา

หนุมก็ไลเลี่ยกันนั้นเอง”215 จดหมายเหตุฉบับนี้พอเปนหลักฐานชิ้นหนึ่งท่ีทําใหทราบไดวาชายและ

หญิงในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดสมรสกันตั้งแตเปนวัยรุน 

เชนเดียวกันกับบันทึกท่ีไดบันทึกไวในจดหมายเหตุฉบับเดียวกันนี้วา การสมรสของผูเยาวท่ีมีอายุต่ํา

กวา 12 ปนั้น ก็เปนท่ียอมรับสําหรับกรณีท่ีชายและหญิงท่ีจะสมรสกันตามกฎหมายโรมัน และ

กฎหมายศาสนาคริสตนั้นเอง  

   โดยสวนใหญแลวคนไทยใหความสําคัญอยางยิ่งกับประเพณีแตงงาน เพราะถือเปนวัฒนธรรม

และประเพณีอันดีงามของไทยมาเปนระยะเวลาอันยาวนาน โดยพิธีการแตงงานตามประเพณีของไทย

นี้ก็เปนการแสดงออกโดยปริยายตอสาธารณชนวาชายและหญิงไดเปนสามีภริยากันโดยสมบูรณแลว 

โดยจะเห็นไดจากประกอบพิธีกรรมในการจัดงานมงคลสมรสของคูบาวสาว เพ่ือประกาศใหสังคมรูถึง

ความเปนสามีภริยากันของคนสองคน โดยใหแขกท่ีมาในงานมงคลสมรสดังกลาวรวมเปนสักขีพยาน

ในความรักของคูบาวสาว และการใหความสําคัญกับความเชื่อในทางวัฒนธรรมและประเพณีของการ

สมรสท่ีมีมาแตโบราณของไทยในแตละยุคแตละสมัย รวมไปถึงรูปแบบของประเพณีของแตละทองถ่ิน

ท่ีมีความแตกตางกันออกไป ทําใหลักษณะของประเพณีแตงงานมีความหลากหลายในวัฒนธรรมของ

คนไทย ตัวอยางเชน จารีตประเพณีของการหม้ันกอนการประกอบพิธีแตงงาน หรือ ประเพณีการรด

น้ําสังขเพ่ือประสาทพรแกคูบาวสาวซ่ึงเปนรูปแบบประเพณีของคนภาคกลาง สวนการผูกขอมือเพ่ือ

บายศรีสูขวัญอวยพรคูบาวสาวเปนประเพณีของทางภาคอีสานและภาคเหนือ หรือแมกระท่ังประเพณี

การสงตัวคูบาวสาวเขาหองหอเพ่ือเปนการบงบอกถึงหนาท่ีในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยและการ

มอบประเวณีระหวางชายและหญิงสืบไป เปนตน ดังนั้นจึงทําใหลักษณะของประเพณีแตงงานนี้มี

ความสอดคลองกับความเปนจริงของวัฒนธรรมไทย แมวาในอดีตลักษณะของประเพณีแตงงานของ

ไทยจะมีความแตกตางจากในปจจุบัน อันจะเห็นไดอยางชัดเจนในเรื่องของวัฒนธรรมการมีผัวเดียว

เมียเดียวท่ีเราไดรับมาจากวัฒนธรรมของชาติตะวันตก เพราะในอดีตชายไทยสามารถมีภริยาไดหลาย

คน แตในปจจุบันวัฒนธรรมดังกลาวไดเปลี่ยนแปลงไป ผูชายจะมีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น สิ่งท่ี

กลาวมาขางตนนี้ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทยท่ียังคงใหความสําคัญกับ

                                                                                 

          215 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิปประพันธพงศ, จดหมายเหตุลาลูแบร  (กรุงเทพฯ 

องคการคาของคุรุสภา, 2505), หนา 217.  
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รูปแบบของการสมรสท่ีเปนไปโดยธรรมชาติ โดยมีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อในทางศาสนา

เปนตัวกลางในการประสานความเขาใจระหวางมนุษยกับธรรมชาติในรูปแบบของการประกอบ

พิธีกรรม อีกท้ังความเชื่อของคนไทยนับตั้งแตโบราณจวบจนปจจุบันมีความเชื่อวา การสมรสท่ีแทจริง

คือการประกอบพิธีแตงงานตามประเพณี การเขาหอเพ่ือรวมเรียงเคียงหมอนกันระหวางคูรักชายหญิง 

รวมถึงการประกาศใหสังคมรูถึงความเปนสามีภริยากันของคนสองคน เปนสิ่งท่ีมีความสําคัญกวาการ

จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ซ่ึงเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ทําใหการสมรสภายใต

เง่ือนไขของศาสนานี้ จึงเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองการของสังคมไทยไดเปนอยางดี  

   ความยินยอมในการประกอบพิธีแตงงานของชายและหญิงตามประเพณีไทยนั้น โดยหลักแลว 

หญิงสาวจะตองอยูภายใตการปกครองของบิดามารดา หรือญาติ จนกวาจะมีครอบครัว แลวหลังจาก

นั้นอํานาจในการปกครองหญิงจึงโอนไปยังสามีของหญิง โดยหลักของประเพณีไทยนั้นใหสิทธิแกบุตร

ท่ีจะเลือกสามีหรือภริยาเอง เม่ือหญิงและชายตกลงปลงใจกันแลว จึงปรึกษาขอความเห็นชอบจาก

บิดามารดาหรือผูปกครองของท้ังสองฝาย เม่ือไดรับความเห็นชอบแลวบิดามารดาของท้ังสองฝายจึง

เขาสูการดําเนินกระบวนพิธีตั้งแตการสูขอจนไปสูงานมงคลสมรส โดยผูใหญ คือ บิดามารดาหรือ

ผูปกครองของท้ังสองฝายกระทําการออกหนา โดยท่ีหญิงชายไมตองดําเนินการใดๆท้ังสิ้น เพราะ

ความจริงนั้นชายหญิงไดแสดงความยินยอมใหปรากฎตอหนาบิดามารดาหรือผูปกครองแลว หาก

พิจารณากันใหลึกซ้ึงแลวนั้น โดยในความเปนจริงแลวถาบิดามารดาของท้ังสองฝายยินยอมใหชายและ

หญิงสมรสกันแลวนาจะเปนการถือไดวาบิดามารดาหรือผูปกครองในกรณีนี้ จะกระทําหนาท่ีเปน

ตัวแทนของชายและหญิงในการแสดงความยินยอมท่ีจะสมรสดวยกันแทนชายกับหญิงดวยซํ้าไป และ

การประกอบพิธีแตงงานตามประเพณีดั้งเดิมของไทยซ่ึงยังไมมีการจดทะเบียนสมรส แตเปนวิธีการ

ประกาศความเปนสามีภริยากันของชายและหญิง ความจริงก็คือการประกาศเจตนายินยอมท่ีจะเปน

สามีภริยากันใหสาธารณชนไดทราบนั้นเอง ซ่ึงวิธีการนี้ไมตางจากการแสดงความยินยอมของชายและ

หญิงท่ีตองแสดงรวมกันตอหนานายทะเบียน เพ่ือทําการจดทะเบียนสมรส ในรูปแบบของการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐ เพราะทะเบียนสมรสก็คือเอกสารท่ีเปนหลักฐานสาธารณะสําหรับใหประชาชน

ตรวจสอบเพ่ือทราบสถานะของการสมรสของชายกับหญิงท่ีไดสมรสกัน โดยมีวัตถุประสงคท่ี

คลายคลึงกับการประกาศความเปนสามีภริยาตามรูปแบบการสมรสภายใตเง่ือนไขของวัฒนธรรมและ

ความเชื่อ หรือประเพณีแตงงานนั้นเอง ซ่ึงในปจจุบันก็ยังคงถือปฏิบัติกันอยู เชน การมีงานเลี้ยง

อาหารในลักษณะของการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ซ่ึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงก็คือ ตองการ

ประกาศใหสาธารณชนทราบวาชายหญิงคูนี้เปนสามีภริยากันแลว หามคนอ่ืนมายุงเก่ียวและลวงเกิน

ทางประเวณีตอไป 

ประเพณีไทยท่ีแสดงออกถึงความยินยอมของผูใชอํานาจปกครองในการโอนสิทธิในทาง

ปกครองไปใหแกสามีของหญิงภายหลังท่ีมีการสมรสกันนั้น ผูวิจัยไดคนพบวา การโอนสิทธิและอํานาจ
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ในการปกครองหญิงปรากฎใหเห็นในการสงตัวเจาสาวตามประเพณีเม่ือเสร็จสิ้นพิธีแตงงาน โดยฝาย

ชายไดรับสิทธินี้ดวยการใหสินสอดแกบิดามารดาหรือผูปกครองของหญิงเพ่ือตอบแทนท่ีหญิงนั้นยอม

สมรส และเปนคาน้ํานมท่ีพอและแมฝายหญิงไดดูแลหญิงนั้นมาอยางดี และเปนการรับโอนมาซ่ึง

อํานาจในการปกครองหญิงนั้นมาโดยปริยาย 

           ประเพณีของไทยและกฎหมายลักษณะผัวเมียตั้งแตสมัยโบราณจวบจนถึงชวงเวลาท่ีมี

กฎหมายกําหนดใหมีการจดทะเบียนสมรสระหวางชายหญิงจึงเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึง

การจดทะเบียนสมรสนี้ผูวิจัยเรียกวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ   ประเพณีของไทยและ

กฎหมายลักษณะผัวเมียก็ถือเอาความยินยอมโดยเปดเผยเปนการสมรสท่ีถูกตองตามประเพณี และ

ไมไดถือเฉพาะการสมรสท่ีตองประกอบพิธีสมรส มีการเชิญแขกมารวมพิธีเทานั้นวาเปนการสมรสท่ี

ถูกตอง แตถือเอาการอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาโดยเปดเผย ซ่ึงเปนท่ียอมรับของสังคมแลววาเปนการ

สมรสท่ีชอบดวยกฎหมายลักษณะผัวเมียในสมัยนั้นดวย216 

           ดังนั้น จึงไดทําการสรุปประเด็นนี้วา วิถีแหงการสมรสตามรูปแบบของวัฒนธรรมและความ

เชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน และการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาติมีความสอดคลองกันโดยมิอาจ

แยกออกจากกันได เพราะการสมรสในรูปแบบนี้ เปนการนําเอาสิ่งท่ีมีอยูแลวตามวิถีแหงธรรมชาติมา

ปรับเขากับวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของแตละทองถ่ิน และนํามาเปนแนวทางในการ

ประพฤติปฏิบัติตามของผูท่ีอาศัยอยูในสังคมนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติ ท่ีถูกนํามาปรับใชใหอยูในรูปของวัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อของมนุษย เพราะ

แทจริงแลวการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินี้ เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนจะตองเรียนรูและเขาใจ เพราะ

มนุษยทุกคนบนโลกตองเกิดจากการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินี้ดวยกันท้ังนั้น  เปนรูปแบบของ

การสมรสท่ีเปนสัจธรรมและเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดเผาพันธุมนุษย  แมในปจจุบันนี้มนุษยจะ

มองขามรูปแบบการสมรสท้ัง 2 รูปแบบนี้ไป โดยไมใหความสนใจ และมองวาไมมีประโยชนอะไร 

เพราะเปนเรื่องของธรรมชาติท่ีมนุษยไมสามารถควบคุมหรือทําการเปลี่ยนแปลงอะไรได แตในความ

เปนจริงแลวการสมรสรูปแบบของธรรมชาตินี้คือการสมรสท่ีแทจริง เปนการสมรสท่ีเปนพ้ืนฐานของ

ความเปนมนุษย และเปนสัจธรรมของการกําเนิดเผาพันธุของมนุษย ท่ีมีท่ีมาจากการสมรสนั้นเอง  

 

   2.3.3 รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ 

           เม่ือสังคมเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีเพ่ิมมากข้ึน การใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีไดทําการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาติ และประกอบพิธี

                                                                                 

          216 เสฐียรโกเศศ, ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต ปลูกเรือน-แตงงาน, พิมพครั้งท่ี 2  (กรุงเทพฯ: 

สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2514), หนา 100-102. 
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แตงงานตามรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีก็มีเพ่ิมจํานวนมากข้ึน และเปนธรรมดาเม่ือมนุษย

สองคนอยูดวยกันบางครั้งอาจตองมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไปทําใหเกิดความไมลงรอยกันใน

บางเรื่อง และบางครั้งสิ่งท่ีตามมาคือ ปญหาของการอยูรวมกันของคูรักท่ีมีความคิดเห็นท่ีแตกตางและ

ไมสามารถท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ได  ปญหาของการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดข้ึนตามมาในชีวิต

คูของพวกเขาเหลานั้น สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลหลักท่ีทําใหรัฐมีความตองการท่ีจะเขามาแกไขปญหา

ดังกลาว ดวยการจัดรูปแบบของการสมรสใหมีระเบียบมากข้ึน รัฐจึงพยายามเขามาเปนสวนหนึ่งของ

การจัดรูปแบบของการสมรส โดยการกําหนดมาตรฐานข้ึนมาใหมโดยวิธีการสรางหลักเกณฑและ

เง่ือนไขของการสมรสไวในรูปแบบของตัวบทกฎหมาย โดยรัฐไดนํารูปแบบของการรับรองสถานะของ

การใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยมาเปนองคประกอบหลักท่ีสื่อความหมายใหเห็นถึงการแสดงสถานะ

ในทางกฎหมายท่ีจะไดรับการรับรองและคุมครองตางๆ  โดยกฎหมายภายในของรัฐ ดังนั้นจึงทําให

การสมรสในรูปแบบใหมท่ีรัฐเปนผูกําหนดนั้นไดถือกําเนิดข้ึนในรูปแบบของการข้ึนทะเบียนคูรัก ซ่ึง

ตอมาถูกเรียกวาการจดทะเบียนสมรสนั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงอาจกลาวไดวา รูปแบบของการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐนั้น ถูกกําหนดข้ึนโดยวิธีการจดทะเบียนสมรสนั้นเอง  

          การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย อันเปนการไดมาซ่ึงหลักฐานแหงการสมรสท่ีเรียกวา 

ใบสําคัญการสมรส หรือทะเบียนสมรสนั้น ก็มีลักษณะท่ีเปรียบไดกับการนํารูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติ หรือแมแตรูปแบบการประกอบพิธีกรรมในทางศาสนาของคูสมรสนั้นๆหรือ 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การท่ีมนุษยสองคนท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันนั้น จดทะเบียนเขาสูระบบของรัฐ 

หรือลงทะเบียน เพ่ือใหรัฐไดใชเปนขอมูลในการบริหารและจัดการคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนตามเง่ือนไข

ของรัฐ โดยคูสมรสเหลานั้นจะตองยินยอมอยูภายใตอํานาจของกฎหมายสมรสของรัฐนั้นดวย เพ่ือเปน

การแลกกับการไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสดังท่ีไดกลาวมาแลว 

โดยรัฐก็จะข้ึนทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักท่ีได

ยินยอมทําการจดทะเบียนเขาสูระบบของรัฐตอไป ซ่ึงรูปแบบการจดทะเบียนสมรสนี้ประเทศไทยไดมี

ข้ึนภายหลังจากการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในป 

พ.ศ.2478  

          ในความเปนจริงแลว การสมรสโดยวิถีแหงธรรมชาติถือไดวาเปนสิทธิสวนตัวของมนุษย เปน

สิทธิท่ีรัฐจะตองไมเขามากาวกายในการขจัดและขัดขวางการสมรสของมนุษย เพราะสิ่งเหลานั้นถือ

เปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีรัฐตองใหเสรีภาพแกประชาชนในการเลือกคูครองตามวิถีแหงธรรมชาติ และ

ธรรมชาติจะเปนผูตอบสนองความตองการของมนุษยเอง  แตอยางไรก็ตามรัฐกลับไมไดมอง

เชนเดียวกับสิ่งท่ีผูวิจัยกลาวมานี้ เนื่องจากรัฐอางเหตุผลถึงความจําเปนในการรับรองและคุมครอง

สิทธิของพลเมืองในรัฐมากกวาสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน เพราะรัฐมองตอไปวาสิทธิ

โดยธรรมชาติท่ีอยูในตัวของมนุษยทุกคนนั้น รัฐมีหนาท่ีโดยชอบธรรมในการเขามาควบคุมสิทธิโดย
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ธรรมชาติของมนุษยทุกคนท่ีอยูภายใตการปกครองของรัฐนั้น เนื่องจากธรรมชาติก็ไดมอบสิทธิในการ

ปกครองพลเมืองโดยเด็ดขาดใหแกรัฐเชนกัน ดังนั้นรัฐจึงมีความชอบธรรมท่ีจะกําหนดหลักเกณฑ

ข้ึนมาตางหากจากหลักเกณฑของธรรมชาติเพ่ือคุมครองสิทธิของประชาชนในรัฐนั้นๆใหมีระเบียบและ

เปนไปตามกฎหมายของรัฐได เฉกเชน รูปแบบของการสมรส ท่ีรัฐมีความชอบธรรมท่ีจะกําหนด

หลักเกณฑและเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาโดยมีความแตกตางจากหลักเกณฑของธรรมชาติ หรือ

หลักเกณฑตามความเชื่อของศาสนา แตรัฐก็ยังคงหลักเกณฑพ้ืนฐานตางๆ  ท่ีแตเดิมเปนของธรรมชาติ

และหลักเกณฑของศาสนาไว เพียงแตเพ่ิมเติมหลักเกณฑและเง่ือนไขของการสมรสบางประการข้ึนมา

ใหมเทานั้น เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะรัฐมองเห็นถึงสภาพปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในสังคมอันเนื่องมาจาก

การสมรสท่ีไมมีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกับสภาพสังคมในยุคตางๆ ดังนั้นเหตุผลหลักท่ีรัฐตองการจะ

เขามามีบทบาทในการจัดรูปแบบของการสมรส คือรัฐตองการจะเขามามีสวนในการรับรองและ

คุมครองสิทธิใหแกประชาชนในรัฐ รวมถึงการเขามามีสวนในการสรางกฎหมายเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ

ในการสมรสข้ึนมาใหมใหมีรูปธรรมและสอดคลองกับสภาพสังคมในแตละยุคแตละสมัย รวมไปถึงการ

เขามามีบทบาทในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือแกไขปญหาของการอยูรวมกันของมนุษยในลักษณะของคู

สมรส ท่ีอาจจะตองมีการกระทบกระท่ังกันบางในบางเวลา เปนตน โดยผูวิจัยขอเรียกการกระทําของ

รัฐในลักษณะนี้วา การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในทางกฎหมาย   

         ในเรื่องรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนี้ ในกฎหมายบางประเทศถือเปนสาระสําคัญ

และเปนการบังคับ ถาการสมรสมิไดทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนดไวอยางถูกตอง หรือขาด

สาระสําคัญ แมในบางข้ันตอนก็ถือวาการสมรสนั้นเปนโมฆะได  รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไข

ของรัฐนั้น ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวนําไปตั้งแตตนแลววา เปนหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนในลักษณะของ

บทบัญญัติของกฎหมาย และมีสภาพบังคับท่ีประชากรในรัฐนั้นๆ  จะตองปฏิบัติตาม ในสวนนี้ผูวิจัย

ขอยกตัวอยางของหลักเกณฑในการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท่ีประเทศไทยไดกําหนดไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดยกฎหมายฉบับดังกลาวนี้เปนท่ีทราบดีอยู

แลววาเปนตัวกําหนดเง่ือนไขของการสมรสเอาไวดวย โดยท่ีบุคคลใดก็ตามท่ีตองการจะทําการสมรส 

และตองการใหการสมรสของตนเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย จําตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้

อยางเครงครัด เพราะมิฉะนั้นแลว การสมรสของเขาเหลานั้นอาจเปนการสมรสท่ีไมสมบูรณตาม

กฎหมายก็อาจเปนได  

 โดยในสวนนีข้ออธิบายอยางสั้นๆ ถึงเง่ือนไขของการสมรสตามกฎหมายไทย โดยประการแรก

แบงเปนการสมรสท่ีฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมายจนเปนเหตุใหการสมรสตกเปนโมฆะ คือ การสมรสกับ

คนวิกลจริต การสมรสระหวางญาติ การสมรสขณะท่ีคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดมีคูสมรสอยูแลว และการ

สมรสท่ีท้ังสองฝายจะตองยินยอมดวยในการสมรส โดยเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสฝายหนึ่ง

ฝายใดหรือท้ังสองฝายมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว การสมรสของเขาท้ังสองคนก็จะตกเปนโมฆะ  
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และประการท่ีสองการสมรสท่ีฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายจนเปนเหตุใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ 

คือสามารถรองขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสท่ีฝาฝนนั้นไดในภายหลัง  คือ เง่ือนไขในเรื่อง

อายุของบุคคลท่ีจะทําการสมรส การสําคัญผิดในตัวคูสมรส การถูกกลฉอฉลใหสมรส การถูกขมขูให

สมรส หรือแมกระท่ัง การสมรสท่ีคูสมรสเปนผูเยาวท่ีมีอายุตั่งแตสิบเจ็ดปแตไมถึงยี่สิบปจะตองไดรับ

ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครอง โดยเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสฝาย

หนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว การสมรสของเขาท้ังสองก็จะตกเปนโมฆียะ 

และยังรวมไปถึงเง่ือนไขประการอ่ืนๆ อีกท่ีอาจจะไมมีผลทําใหการสมรสของเขาเหลานั้นตกเปนโมฆะ

หรือโมฆียะแตอาจสงผลถึงสิ่งอ่ืนๆท่ีตามมาจากการสมรสท่ีฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมาย อาทิ การสมรส

ระหวางบุตรบุญธรรม กับผูรับบุตรบุญธรรม ท่ีมีผลใหการสมรสมีผลสมบูรณแตทําใหการรับบุตรบุญ

ธรรมเปนอันตองยกเลิกไป หรือ การสมรสใหมของหญิงท่ีสามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงโดยประการ

อ่ืนท่ีจะมีผลในประเด็นขอสันนิษฐานในเรื่องความเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูเปนบิดา  เปนตน  

         ดังนั้น จากหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนในลักษณะของกฎหมายในรูปแบบของการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น มีความตองการจะสื่อใหเห็นวา รูปแบบของการสมรสรูปแบบนี้

มีความละเอียดและซับซอนกวารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ เนื่องจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นมี

หลักเกณฑท่ีเปนรูปธรรมและมีสภาพบังคับท่ีสามารถทําใหบังเกิดผลท่ีตามมากับบุคคลท้ังสองท่ีทํา

การสมรสตามความตองการของกฎหมาย โดยการตัดสินสถานะของการสมรสดวยตัวบทกฎหมาย 

และเปนตัวพิสูจนใหเห็นถึงสถานะของความสมบูรณของการสมรสวา การสมรสนั้นมีผลสมบูรณ

หรือไมในทางกฎหมายมากกวาท่ีจะยอนกลับไปดูความจริงท่ีเกิดข้ึน สวนรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาตินั้นผูวิจัยกลับวิเคราะหวาเปนสัจธรรมของการสมรสท่ีแทจริงมากกวา ถึงแมวา

ลักษณะของกฎเกณฑในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นจะไมมีความชัดเจนและเปน

รูปธรรมอยางเชนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐก็ตาม แตรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติก็สะทอนใหเห็นถึงความจริงของการสมรสท่ีธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยในการสืบทอด

เผาพันธุของตนเอง และสิ่งท่ีสําคัญท่ีผูวิจัยไดคนพบจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือ รัฐ

เพียงตองการแครับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายของประชากรในรัฐ เพียงเพ่ือ

ปองกันและคุมครองสิทธิอันเกิดจากการสมรสของบุคคลท้ังสองท่ีเปนประชากรของรัฐ และรัฐเองมี

ความตองการจะรับรองสิทธิตางๆ รวมไปถึงการคุมครองสถาบันครอบครัวอันเกิดข้ึนจากการสมรส

ของประชากรในรัฐนั้นเอง แตในความเปนจริงแลวอาจเปนไปไดท่ีคูรักท่ีไดสมรสกันหากไมปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของท้ังสองรูปแบบ อาจทําใหการสมรสนั้นสมบูรณในรูปแบบหนึ่ง แตอาจไมสมบูรณในอีก

รูปแบบหนึ่งก็เปนได โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางบอยครั้งท่ีการสมรสนั้นจะสมบูรณในรูปแบบการ

สมรสของธรรมชาติแตจะไมสมบูรณในรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เพราะเหตุท่ีคูสมรส
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ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขของการสมรสท่ีรัฐเปนผูบัญญัติข้ึน เชน การสมรสกันในระหวาง

เครือญาติ  การสมรสกับคนวิกลจริต หรือแมแต การสมรสกับบุคคลท่ีมีคูสมรสอยูแลว ซ่ึงในรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นการสมรสมีผลสมบูรณแตในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

รัฐนั้นการสมรสตกเปนโมฆะ เปนตน สวนประเด็นท่ีวาคูสมรสท่ีทําการสมรสกันตามรูปแบบการสมรส

ท่ีเปนเง่ือนไขของธรรมชาติแลวจะตองทําการสมรสตามรูปแบบการสมรสท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐดวย

หรือไมนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายไมไดบังคับวาคูสมรสทุกคูท่ีสมรสกันตามรูปแบบการสมรสท่ีเปนเง่ือนไข

ธรรมชาติแลวจะตองมาจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเพ่ือใหเปนไปตามรูปแบบของการจดทะเบียน

สมรสท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐดวย 

 จากท่ีเคยกลาวไววารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นตองอยูในหลักเกณฑ

ท่ีประกอบไปดวยความรัก ความสมัครใจและความยินยอม รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐก็

ยังคงยึดหลักเกณฑดังกลาวนี้เชนกัน  ในการกําหนดเง่ือนไขของการสมรส แตลักษณะของความ

ยินยอมในการสมรสนั้นมีความหมายท่ีกวางข้ึนและถูกกําหนดใหมีสภาพบังคับโดยผลของกฎหมาย 

โดยจะเห็นไดจากการท่ีกฎหมายไดวางเง่ือนไขและขอสันนิษฐานในเรื่องความยินยอมของการสมรสไว

หลายประการ หากมีการสมรสโดยปราศจากความยินยอมประเภทท่ีแสดงวาขาดเจตนาหรือความ

สมัครใจ หรือแมแตขาดความเขาใจ และคํานึงถึงสาระสําคัญของการสมรส กฎหมายใหการสมรสใน

รูปแบบของรัฐนั้นตกเปนโมฆะทันที และกฎหมายยังไดกําหนดหลักเกณฑในการสมรสตอไปอีกวา 

หากการสมรสนั้นเกิดข้ึนโดยคูสมรสมีความยินยอมซ่ึงกันและกัน แตความยินยอมนั้นบกพรอง เชนท่ี

กลาวมาแลวขางตนคือ การถูกขมขูใหทําการสมรส หรือการสําคัญผิดในตัวบุคคลท่ีเปนคูสมรส หรือ

แมแตการเขาใจผิดเนื่องจากกลฉอฉลหรือการสมรสท่ีเกิดจากเจตนาลวงหรือแมกระท่ังการสมรสท่ีมี

เง่ือนไข ความบกพรองเหลานี้ก็อาจนํามาซ่ึงการสมรสท่ีเปนโมฆียะได โดยคูสมรสฝายท่ีสุจริตสามารถ

ขอใหศาลเพิกถอนได หรือถาไมมีการเพิกถอนการสมรสนั้นก็จะมีผลสมบูรณมาตั้งแตตน โดยกฎหมาย

ไดเปดโอกาสใหคูสมรสฝายท่ีสุจริตมีสิทธิท่ีจะเลือกได  

 ความยินยอมในการสมรสถือเปนสาระสําคัญของการสมรสท้ังรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติและรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท่ีจะมีผลทําใหการสมรสนั้นมีผลสมบูรณ

หรือไม และอาจมีผลทําใหการสมรสนั้นสามารถเกิดข้ึนไดหรือไมดวย แตสิ่งท่ีแตกตางกันของท้ังสอง

รูปแบบอยูตรงท่ี การใหความยินยอมตามรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น คูสมรสตอง

แสดงความยินยอมอยางชัดเจนตอหนานายทะเบียนท่ีจดทะเบียนสมรส รวมท้ังนายทะเบียนจะตอง

บันทึกความยินยอมนั้นไวในฐานะเปนพิธีการสวนหนึ่งของการสมรสดวย เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ

แสดงความยินยอมตอไป  ในสวนของประเด็นบทบัญญัติของกฎหมายไทยท่ีเก่ียวของกับการแสดง

ความยินยอมในการสมรสนั้น ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 พ.ศ.2478 เดิม มาตรา 

1445(4) บัญญัติใหการสมรสตองกระทําดวยความยินยอม แตในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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พ.ศ.2519 ใหม มาตรา 1458 ไดเพ่ิมเติมหลักเกณฑวา “ตองแสดงความยินยอมนั้นใหปรากฎโดย

เปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย” จากบทบัญญัติท่ี

เพ่ิมข้ึนนี้แสดงวากฎหมายไดกําหนดแบบในการจดทะเบียนสมรสไวเปนการบังคับในสวนท่ีเก่ียวกับ

ความยินยอม บทบัญญัติในมาตรา 1458 ท่ีเพ่ิมสาระสําคัญในเรื่องการแสดงความยินยอมนี้สามารถ

แบงพิจารณาไดเปน 2 สวน คือ สวนท่ีใหคูสมรสแสดงความยินยอมใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานาย

ทะเบียน กับสวนท่ีนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว สวนการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

นั้น นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 กําหนดใหกรมการอําเภอเปน

นายทะเบียนและตอมามีพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2495 มาตรา 40 บัญญัติให

นายอําเภอหรือปลัดอําเภอเปนนายทะเบียน ซ่ึงการจดทะเบียนตอหนานายอําเภอดังกลาวนี้จะ

กระทําท่ีสํานักทะเบียน ประจําอําเภอ หรือภายนอกสํานักทะเบียน ประจําอําเภอก็ได สวนการจด

ทะเบียนสมรสในตางประเทศ หากกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดแบบการสมรสเปนอยางอ่ืนโดยไม

ตองจดทะเบียนสมรส และคูสมรสประกอบพิธีตามกฎหมายนั้น แบบพิธีการสมรสนั้นมีผลเทากับการ

จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย ถาคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายจะจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายไทยก็ได โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1459 บัญญัติใหพนักงานทูตหรือ

กงสุลไทยเปนผูรับจดทะเบียน หากคนไทยสมรสในประเทศท่ีไมมีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจํา

อยู ก็ไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยได เจาหนาท่ีทางการทูตจะมีอํานาจหนาท่ีจํากัด

เฉพาะในอาณาเขตท่ีตนประจําอยูเทานั้น ไมเหมือนนายทะเบียนทองถ่ินในประเทศไทย ท่ีอาจไป

ปรากฎตัวและจดทะเบียนสมรสนองสถานท่ีได แมแตกระทําการจดทะเบียนสมรสในสถานท่ีท่ีอยูนอก

ทองท่ีก็ได  

 จากท่ีไดกลาวมาขางตนนี้จะเห็นไดวา รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐมีหลักเกณฑท่ี

มากกวารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เพราะการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ

เปนหลักเกณฑท่ีถูกสรางข้ึนและควบคุมโดยธรรมชาติอันเปนสัจธรรมของการสมรส แตการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐนั้นตองเปนไปตามขอกําหนดตางๆ ท่ีถูกสรางและควบคุมโดยมนุษยในลักษณะของ

บทบัญญัติกฎหมายท่ีตองมีสภาพบังคับ เพราะในความเปนจริงแลวอาจเปนไปไดท่ีคูรักท่ีไดสมรสกัน

หากไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของท้ังสองรูปแบบ อาจทําใหการสมรสนั้นสมบูรณในรูปแบบหนึ่ง แต

อาจไมสมบูรณอีกรูปแบบหนึ่งก็เปนได โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางบอยครั้งท่ีการสมรสนั้นจะ

สมบูรณในรูปแบบการสมรสของธรรมชาติแตจะไมรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เพราะ

เหตุท่ีคูสมรสไมปฏิบัติตามหลักเกณฑของการสมรสท่ีรัฐเปนผูบัญญัติข้ึน จึงทําใหในสังคมยุคปจจุบัน 

ประชาชนมีความนิยมท่ีจะสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติเพียงอยางเดียว

มากกวาท่ีจะสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐดวย เนื่องจากสาเหตุท่ีรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นมีความยุงยากซับซอนและมีหลักเกณฑท่ีอาจจะสรางภาระผูกพันใหแกคู
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สมรสในภายภาคหนาได รวมไปถึงสาเหตุสําคัญท่ีคูสมรสตางมองวาการจดทะเบียนสมรสเปนการ

รับรองสถานะโดยรัฐ รัฐรับรูถึงการสมรสและการอยูกินรวมกันฉันสามีภรรยาของพวกเขา ซ่ึงคูสมรส

บางคูมองในประเด็นของกฎหมายท่ีเก่ียวของและมีผลกระทบในแงลบกับการดําเนินธุรกิจและ

ผลประโยชนตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบมาจากการจดทะเบียนสมรสของเขาท้ังสองได ดังนั้นคูสมรส

ประเภทนี้จึงเลือกท่ีรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติก็เพียงพอท่ีจะตอบสนองความ

ตองการของพวกเขาเหลานั้นไดแลว แนวคิดเชนนี้เกิดข้ึนมากในสังคมสมัยใหมท่ีใหความสําคัญกับ

สถาบันธุรกิจมากกวาสถาบันครอบครัวและมองวาชีวิตครอบครัวคือธุรกิจและผลประโยชนท่ีตอง

รักษาไวไมใหไดรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสมรส  รวมไปถึงชีวิตของคูสมรสในแถบชนบทท่ี

อยูหางไกลความเจริญ โดยท่ีสังคมชนบทนั้นมองวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐหรือการจด

ทะเบียนสมรสนั้นไมมีความจําเปนสําหรับพวกเขาเหลานั้น คูสมรสในรูปแบบนี้จะมีความสุขกับชีวิตใน

แบบดังเดิมท่ีบรรพบุรุษของตนใชชีวิตมากอนมากกวา แตคูสมรสบางคูก็มิไดคิดเชนนั้น เพราะพวก

เขามีความคิดวาการจดทะเบียนสมรส คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยรัฐ รัฐรับรูถึง

การใชชีวิตคูรวมกันของพวกเขา เวลามีปญหาอะไรในเรื่องการใชชีวิตคู หรือปญหาครอบครัว 

กฎหมายก็จะทําหนาท่ีเปนตัวกลางในการแกไขปญหาเหลานั้นไดเปนอยางดี รวมท้ังมีรูปแบบของการ

จัดการทรัพยสินของคูสมรสท้ังสองฝายท่ีงอกเงยข้ึนมาภายหลังจากการสมรสไดอยางเปนระบบ 

ประกอบกับการกําหนดภาระหนาท่ีของความเปนคูสมรสในการดูแลและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนของ

บุตร อํานาจในการบกครองบุตรผูเยาว รวมถึงสิทธิประโยชนมากมายในฐานะของคูสมรสท่ีจะไดรับ

จากภาครัฐ โดยเฉพาะสิทธิและสวัสดิการตางๆ  ท่ีภาครัฐไดใหความสําคัญแกคูสมรสมาเปนอันดับ

แรกเนื่องจากกฎหมายมองวาคูสมรสนั้นคือบุคคลท่ีใกลชิดท่ีสุดและรับรูเรื่องราวของกันและกัน

เสมือนหนึ่งเปนบุคคลคนเดียวกันในครอบครัวนั้นเอง   

 อยางไรก็ตาม เม่ือคูสมรสชายและหญิงท่ีไดสมรสกันตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติแลว อาจมีประเด็นขอสงสัยวาจะตองสมรสตามรูปแบบการสมรสท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐ หรือ

การจดทะเบียนสมรสดวยหรือไมนั้น ในเรื่องนี้กฎหมายก็ไมไดบังคับไวแตอยางใด วาคูสมรสทุกคูท่ี

สมรสกันตามรูปแบบการสมรสท่ีเปนเง่ือนไขธรรมชาติแลวจะตองมาจดทะเบียนสมรสตามรูปแบบ

ของการจดทะเบียนสมรสท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐดวย  ดังนั้นการจดทะเบียนสมรสในรูปแบบของการ

สมรสท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐนั้นจึงเปนทางเลือกท่ีใหคูสมรสมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนสมรสหรือไมก็ได  ไม

มีผลเปนการบังคับท่ีจะตองมีความผิดและมีบทกําหนดโทษสําหรับคูสมรสท่ีไมไดจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมายแตอยางใด การท่ีคูสมรสไมไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้น อาจจะไดรับผลกระทบ

เพียงเปนการสมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมายเทานั้น และคูสมรสก็จะไมอยูในสถานะของคูสมรสตาม

กฎหมาย แตก็ยังคงเปนการสมรสท่ีชอบดวยเง่ือนไขของธรรมชาติ และเปนคูสมรสท่ีถูกตองตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติอยูเชนเดิม 
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2.4 หลักเกณฑของการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศใน

รูปแบบของการสมรส 

 

 หลักเกณฑของการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ ไมวาจะเปนการ

สมรสภายใตเง่ือนไขของธรรมชาติ การสมรสโดยภายใตเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ

เรียกวา ประเพณีแตงงาน และการสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐ ตางก็ตองประกอบไปดวยหลักเกณฑท่ี

มีความแตกตางกันออกไปโดยสภาพ เนื่องจากวัตถุประสงคหลักท่ีมีความแตกตางกันออกไปตาม

รูปแบบของการสมรส ซ่ึงในเนื้อหาของวัตถุประสงคท่ีมีความแตกตางกันของการสมรสท้ังสามรูปแบบ

นั้น จะไดทําการอธิบายโดยละเอียดในหัวขอตอไป ในหัวขอนี้จะไดอธิบายถึงหลักเกณฑโดยท่ัวไปของ

การสมรสท้ังสามรูปแบบวามีความแตกตางกันอยางไร โดยนําขอมูลในหัวขอท่ีไดอธิบายไวแลวกอน

หนามาวิเคราะหใหเห็นถึงหลักเกณฑโดยท่ัวไปของการสมรสในประเด็นนี้ไดอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

         โดยท่ัวไปแลวหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติไดถูกกําหนดไวอยางตายตัว 

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยกลไกของมนุษย เพราะหลักเกณฑเหลานี้ธรรมชาติเปนผูกําหนด และ

สรรคสรางสิ่งตางๆ ใหเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสม และเกิดข้ึนไดเชนเดียวกันในทุกชนชาติ ทุกประเทศ 

ซ่ึงสามารถปฏิบัติตามและนํามาใชไดอยางไมมีกําหนดเวลา และสถานท่ี สวนการสมรสตามเง่ือนไข

ของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้น แมโดยท่ัวไปแลว รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติกับ

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของมนุษย จะมีรูปแบบของการสมรสและ

วัตถุประสงคของการสมรสท่ีคลายกันจนแยกไมออก แตหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้นมีความแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัด ซ่ึงในสวนนี้จะขออธิบายโดยละเอียดในลําดับตอไป แตสิ่งท่ีเห็นวามีความแตกตาง

อยางชัดเจนอยางยิ่งเลยก็คือ หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ  เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะใน

แตละรัฐอาจกําหนดเง่ือนไขไวไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและสภาพสังคมของรัฐนั้นๆ  เปน

สําคัญ หลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐของแตละรัฐอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความตองการของ

สภาพสังคมของรัฐนั้นๆ โดยรัฐจะกําหนดหลักเกณฑของการสมรสในลักษณะของบทบัญญัติกฎหมาย 

และเม่ือกฎหมายของรัฐใดไดกําหนดหลักเกณฑของการสมรสไวอยางไร บุคคลของรัฐนั้น ก็จะตอง

ปฏิบัติตามหลักกฎหมายนั้น ซ่ึงรายละเอียดของเนื้อหาในสวนนี้ขอเริ่มอธิบายใหเห็นอยางชัดเจนถึง

หลักเกณฑของการสมรสท้ังสามรูปแบบ โดยเริ่มจากการหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติกอนและตามมาดวยหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ

ท่ีมนุษยเรียกวา ประเพณีแตงงาน หลังจากนั้นจึงจะไดอธิบายถึงหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไข

ของรัฐ ตามลําดับดังนี้ 
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 2.4.1 หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติ 

           หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เปนสิ่งท่ีถูกกําหนดข้ึนจากวิถีทางดาน

เพศสรีระของมนุษยตามวิถีแหงธรรมชาติ โดยหลักเกณฑเหลานี้จะถูกกําหนดข้ึนใหมีลักษณะท่ี

สอดคลองและเปนไปตามรูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสของมนุษยในรูปแบบธรรมชาติ นั้นก็

คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ดังนั้น หลักเกณฑของการสมรสในรูปแบบนี้จึงมีลักษณะท่ีเปนไป

ในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค กลาวคือ หลักเกณฑเหลานี้จะถือกําเนิดข้ึนโดยอาศัยความสมัคร

ใจและความยินยอมในการใชชีวิตอยูรวมกันของมนุษยท้ังชายและหญิงท่ีเกิดจากความรักท่ีมีใหกัน

และกันของบุคคลท้ังสอง ซ่ึงหลักเกณฑนี้จะมีรูปแบบและลักษณะท่ีธรรมชาติไดสรางข้ึนมาเพ่ือ

ตอบสนองความตองการในทางอารมณและความรูสึก ใหมีความตองการวิถีทางเพศกับเพศตรงขามกับ

ตน ซ่ึงจะมีผลตอการสืบพันธุของมนุษยโดยวิธีการรวมประเวณีระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย

และเพศสรีระเปนหญิง  

          ดังนั้นจึงไดทําการวิเคราะหและพบวาหลักเกณฑท่ีแทจริงของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ธรรมชาตินั้น ประกอบไปดวยหลักเกณฑเหลานี้ คือ หลักเกณฑประการท่ีหนึ่ง คือ เรื่องของความรัก

ของชายและหญิง หลักเกณฑประการท่ีสอง คือ เรื่องความพรอมของสรีระของชายและหญิง และ

หลักเกณฑประการท่ีสุดทาย คือ เรื่องความสมัครใจและความยินยอมในการรวมประเวณีของเพศ

สรีระชายและเพศสรีระหญิง ดังนั้นจึงมีเพียงสามหลักเกณฑท่ีไดกลาวมาขางตนนี้เทานั้นท่ีเปน สิ่งท่ี

ธรรมชาติกําหนดข้ึนเพ่ือเปนเง่ือนไขของการสมรสตามวิถีของธรรมชาติ และการสืบทอดเผาพันธุของ

มนุษย 

          โดยจากการศึกษาขอมูลท้ังหมดก็ไมพบหลักเกณฑประการอ่ืนใดอีก ท่ีเปนหลักเกณฑท่ีถูก

กําหนดข้ึนโดยธรรมชาติ เพ่ือกําหนดเง่ือนไขในการสมรสของมนุษย ดวยเหตุผลท่ีวา ธรรมชาติสราง

มนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิงข้ึนมา และธรรมชาติก็ใหสิทธิโดยชอบธรรมแกมนุษยเพศชายและ

มนุษยเพศหญิงในการเลือกคูครองและมอบประเวณีใหแกกันและกันเพ่ือขยายเผาพันธุของตน โดย

ธรรมชาติเองก็ไดกําหนดทุกอยางใหเปนไปตามกลไกของมนุษยโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยสามเง่ือนไขท่ี

ธรรมชาติไดวางหลักเกณฑไวเทานั้น 

 

  2.4.2 หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเช่ือ 

           หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ท่ีมนุษยเขาใจวาเปน

หลักเกณฑในการประกอบพิธีกรรมแตงงานนี้ หลักเกณฑนี้มนุษยมีความเขาใจมาโดยตลอดวาเปน

หลักเกณฑท่ีธรรมชาติกําหนดข้ึน แตแทจริงหาใชเปนหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติไม แต

เปนหลักเกณฑท่ีเกิดจากวัฒนธรรมและประเพณีในสังคมนั้นๆ ท่ีพัฒนามาจากความเชื่อของมนุษย 

และถูกกําหนดข้ึนมาโดยมนุษย จนกลายมาเปนประเพณีแตงงานท่ีมนุษยทุกคนไดเรียนรูและเขาใจ 

และจําเปนตองปฏิบัติตามรูปและของวัฒนธรรมและประเพณีท่ีบรรพบุรุษไดถายทอดไว ทํา
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หลักเกณฑในการประกอบพิธีกรรมแตงงานกลายเปนวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสืบทอดจากรุนหนึ่งไปสู

อีกรุนหนึ่ง แลวมนุษยก็มาอางวาเปนหลักเกณฑของธรรมชาติ อาทิ หลักเกณฑในเรื่องของ

ความสามารถของผูท่ีจะทําการแตงงาน หลักเกณฑในเรื่องของการแตงงานแบบผัวเดียวเมียเดียว 

หลักเกณฑเรื่องการสมรสซอน หลักเกณฑในเรื่องของการสมรสกันในระหวางเครือญาติ เปนตน  

   หลักเกณฑท่ีไดกลาวมานี้ เปนหลักเกณฑท่ีมนุษยเปนผูกําหนดข้ึนมาเองท้ังสิ้น และประพฤติ

ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายมาเปนวัฒนธรรม โดยเปนการอาศัยแนวคิดในดานศีลธรรม จารีต

ประเพณีทองถ่ินและความเชื่อของศาสนามาเปนสวนประกอบ  เพ่ือใหเกิดหลักเกณฑเหลานี้ข้ึน

มาแลวมาอางวาเปนสิ่งท่ีธรรมชาติเปนผูกําหนดข้ึน ซ่ึงแทจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม  แทจริงแลว

หลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตนนี้กลับเปนหลักเกณฑท่ีถูกเพ่ิมเติมข้ึนมาใหมีความเปนระเบียบในสังคม

มนุษย ท่ีตองการควบคุมพฤติกรรมการสมรสของมนุษยใหตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงามเทานั้น ซ่ึง

หลักเกณฑท่ีไดเพ่ิมเติมเขามานี้สงผลใหหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติและหลักเกณฑ

ของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีความแตกตางกัน ท้ังๆ ท่ีมีรูปแบบและ

วัตถุประสงคท่ีคลายกัน 

 หากศึกษาโดยละเอียดจะพบวา แมรูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติและ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะ

เปนไปในแนวทางเดียวกัน แตมีความแตกตางกันเพียงในเรื่องของหลักเกณฑของท้ังสองรูปแบบนี้

เทานั้น โดยรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อไดเพ่ิมเติมหลักเกณฑท่ี

เก่ียวของกับศีลธรรม จารีตประเพณีทองถ่ิน และแนวคําสอนของศาสนาเขาไป เพ่ือทําใหหลักเกณฑ

เหลานี้มีความเปนรูปธรรมมากข้ึน  

 ดังนั้น การเพ่ิมเติมหลักเกณฑท่ีมาจากวัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถ่ินและความเชื่อ ได

สงผลใหหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือประเพณีแตงงาน มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด แตหากวิเคราะหให

ละเอียดจะพบวา หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีถูกกําหนดเพ่ิมเติมจาก

วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถ่ิน และความเชื่อในทางศาสนา จนทําใหมีความแตกตางกันออกไปนั้น 

ไดแทรกซึมและถูกกลืนเขาไปในหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติจนมนุษยทุกคนมี

ความเขาใจวาหลักเกณฑเหลานี้มีท่ีมาอยางเดียวกัน  

 เม่ือศึกษาเพ่ิมเติมมากข้ึนยังไดคนพบขอมูลตอไปอีกวา การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ

และการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ท่ีมีรูปแบบและวัตถุประสงคท่ีเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน ตางกันแคเพียงหลักเกณฑเทานั้น โดยหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็มีลักษณะท่ีแยกจาก

กันไปโดยสิ้นเชิง แตมนุษยตั้งแตอดีตไดพยายามนําหลักเกณฑของการสมรสท้ังสองรูปแบบมารวมกัน
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โดยพยายามนําหลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อไปรวมเขาไวดวยกันกับ

หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ทําใหมนุษยเขาใจมาโดยตลอดวาหลักเกณฑตางๆ

ท่ีมีมากมายเหลานี้ธรรมชาติเปนผูกําหนด และมนุษยทุกคนจําตองปฏิบัติตาม เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะ

ในอดีตนั้นมนุษยยังไมกําหนดเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาบังคับใชในลักษณะของกฎหมายเหมือนใน

ปจจุบัน แตมนุษยไดพยายามนําหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาเปนกฎหมาย

เพ่ือใชในการบังคับเอากับประชากรในรัฐของตน ซ่ึงในความเปนจริงแลวอยางท่ีผูวิจัยไดกลาวไววา 

หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อไดถูกสอดแทรกและกลมกลืนเขาไป

กับหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติอยางแยกไมออก  ทําใหมนุษยในยุคนั้นนําเอา

หลักเกณฑของการสมรสของวัฒนธรรมและความเชื่อท่ีถูกรวมเขากับหลักเกณฑของการสมรสตาม

ธรรมชาติ มาพัฒนาใหอยูในลักษณะของกฎหมายท่ีเปนเง่ือนไขของการสมรสของคนในยุคนั้น อาทิ 

กฎหมายโรมัน ประมวลกฎหมายจัสติเนียน  กฎหมายศาสนาคริสต รวมถึงกฎหมายลักษณะผัวเมีย

ของไทย เปนตน ดังนั้นในยุคหนึ่งหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อจึง

ไดกลายมาเปนกฎหมายท่ีใชในการควบคุมลักษณะของการประกอบพิธีแตงงานไปโดยปริยาย กอนท่ี

จะมีการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังจะเห็นไดจาก หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไข

ของวัฒนธรรมและความเชื่อของกลุมคนท่ีนับถือศาสนาคริสตและกลุมคนท่ีนับถือศาสนาคริสต

อิสลาม หรือ หลักเกณฑของประเพณีแตงงานของชนชาติตางๆ ท่ีไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมจาก

หลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติ อาทิ การสมรสตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว สวนศาสนาอิสลามนั้น 

การสมรสของชายท่ีสามารถมีภริยาไดสี่คน หรือแมแตหลักเกณฑของศาสนาคริสตท่ีสมรสแลว มิอาจ

หยาขาดจากกันได   หรือท้ังศาสนาคริสตและอิสลามท่ีไดหามคูสมรสท่ีเปนญาติสืบสายโลหิตสมรสกัน

รวมไปถึง การสมรสจะตองกระทําตอหนาพระของศาสนานั้นๆจึงเปนการสมรสท่ีสมบูรณ เปนตน 

 ดังนั้น หลักเกณฑท่ีไดเพ่ิมเติมเขามานี้ลวนแลวแตมาจากวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และ

ความเชื่อของมนุษยในสังคมนั้นๆ เปนหลัก ซ่ึงตอมาก็กลายมาเปนสวนหนึ่งของหลักกฎหมายท่ี

นํามาใชในการกําหนดเปนเง่ือนไขของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของประชากรในรัฐ

นั้นๆ โดยในเวลาตอมาหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อเหลานี้ไดถูก

ยกเลิกไปและไดมีการนําหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐโดยวิธีการกําหนดเง่ือนไขเพ่ือทําการ

จดทะเบียนสมรสมาใชแทนหลักเกณฑของวัฒนธรรมและประเพณี โดยหลักเกณฑของการสมรสตาม

เง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อบางหลักเกณฑก็กลายมาเปนหลักเกณฑของการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐดวย ซ่ึงในสวนนี้จะกลาวโดยละเอียดในลําดับตอไป 

 แตถึงอยางไรก็ตามยังคนพบวาอีกวา ในปจจุบันหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ ประเพณีแตงงาน ก็ยังคงนํามาใชอยูกับประเทศท่ีไมมีรูปแบบของการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ หรือประเทศท่ีไมมีการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตใชหลักเกณฑ
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ของวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และความเชื่อมาเปนกฎหมายเพ่ือบังคับใชกับประชากรในรัฐในเรื่อง

การใชชีวิตรวมกัน อาทิ ประเทศอิหราน ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศซูดาน นครรัฐวาติกัน เปน

ตน สําหรับประเทศไทยนั้น กอนท่ีจะมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา

ดวย ครอบครัว ในป พ.ศ.2478 ท่ีนํารูปแบบของการจดทะเบียนสมรสมาใชบังคับ กฎหมายลักษณะ

ผัวเมียของไทย ก็ไดนําหลักเกณฑการสมรสของวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินและความเชื่อในทาง

ศาสนา มาบัญญัติใหมีลักษณะท่ีเปนกฎหมายเพ่ือใชบังคับกับการใชชีวิตรวมกันของประชากรในยุค

นั้นเชนกัน 

 

 2.4.3 หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ 

          หลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนมาโดยรัฐ ซ่ึงใน

ฐานะท่ีรัฐมีอํานาจอยูเหนือประชาชน รัฐเปนผูกําหนดเง่ือนไขตางๆ ในลักษณะของบทบัญญัติ

กฎหมาย โดยมีวัตถุประสงคหลักตามท่ีไดเคยกลาวไววา รัฐมีความตองการในการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตรวมกันของคนท่ีมีความรักใหแกกัน โดยทําการรับรองสถานะในทางกฎหมายใหแก

ประชาชนท่ีอยูในรัฐนั้นๆ ในรูปแบบของการจดทะเบียนรับรองสถานะโดยรัฐ อันเปนไปในลักษณะท่ี

คูรักไดมาลงทะเบียนวาตนมีความประสงคท่ีจะใชชีวิตรวมกันและตองการจะใหรัฐรับรองสถานะใน

การใชชีวิตรวมกันให โดยคูสมรสท่ีมาลงทะเบียนดังกลาว ก็ตองยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

บทบัญญัติของกฎหมายตางๆ  ท่ีรัฐเปนผูกําหนดข้ึนมาดวย หลังจากนั้นรัฐก็จะมีหนาท่ีในการรับจด

ทะเบียนให โดยเปนลักษณะของการบันทึกคูชีวิต หรือบันทึกความยินยอมในการเปนสามีและภริยา

ของบุคคลท้ังสอง เม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลว คูรักท่ีไดรับการบันทึกทางทะเบียนจากรัฐ ก็จะ

กลายเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของรัฐ 

           กลาวโดยสรุปก็คือ รัฐใชการจดทะเบียนมาเปนตัวกําหนดวาการสมรสใดเปนการสมรสท่ี

ชอบดวยกฎหมายหรือไม และรัฐก็ไดใชเง่ือนไขท่ีกําหนดข้ึนโดยรัฐเอง มาเปนตัวพิจารณาวาคูรักคูใดท่ี

จะสามารถไดรับการรับรองสถานะภาพชีวิตคูโดยรัฐได ซ่ึงการรับรองสถานะดังกลาวนั้น ก็เพ่ือท่ีจะได

ทําใหสถานะของคูรักท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมไดรับการรับรองและคุมครองสิทธิตางๆ  ในฐานะ

ของคูสมรสนั้นเอง ประกอบกับมีสถานะเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย แตอยางใดก็ตามการรับรอง

สถานะในทางกฎหมายใหแกคูสมรสนั้นก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีรัฐไดกําหนดไวใน

ลักษณะของกฎหมายอยางเครงครัด โดยมีหลักเกณฑท่ีมีความแตกตางจากหลักเกณฑของการสมรส

ตามเง่ือนไขธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือ 

ประเพณีแตงงาน  แตก็ยังคงความคลายคลึงกันในบางประการ 

          เหตุท่ีรัฐตองกําหนดหลักเกณฑไวใหแตกตางจากหลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติและ

หลักเกณฑการสมรสของศาสนาก็เพ่ือ รัฐตองการจะปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลังจาก
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การสมรส อาทิ การกําหนดอายุข้ันตํ่าของการสมรสไวอยางชัดเจน การกําหนดวาผูเยาวจะตองไดรับ

ความยินยอมในการสมรสจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอน การหามไมใหมีการสมรส

กับคนวิกลจริตเพราะกลัวปญหาท่ีจะเกิดข้ึนกับบุตรท่ีจะเกิดข้ึนมา เปนตน ดังนั้นรัฐจึงกําหนด

หลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขของการสมรสท่ีมีหลายประการและมีความซับซอนมากกวาหลักเกณฑการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของศาสนา เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือ

ปองกันปญหาตางๆ  ท่ีจะตามมาภายหลังจากการสมรส ไมวาจะเปนปญหาความพรอมของของคูรัก

ในการสรางครอบครัวและการปญหาสุขภาพอนามัยของบุตรท่ีจะเกิดมาในภายหนา เปนตน 

ดังนั้นรัฐจึงกําหนดหลักเกณฑของการสมรสข้ึนมา โดยท่ีหลักเกณฑของการสมรสในแตละรัฐ

นั้นถูกกําหนดไวโดยเง่ือนไขท่ีไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับความวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของแตละ

สังคมท่ีถือกําเนิดข้ึนในรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑของการสมรสของแตละรัฐก็อาจเปลี่ยนแปลงได

ตามความเหมาะสมของสังคมนั้นๆ และเม่ือกฎหมายของรัฐนั้นไดกําหนดหลักเกณฑของการสมรสไว

อยางไร ประชากรของรัฐนั้นๆ  ก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นๆ โดยท่ีหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึน

โดยรัฐในลักษณะของกฎหมายนั้น และกําหนดเง่ือนไขของการมีสิทธิท่ีจะไดรับการจดทะเบียนรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูในทางกฎหมายรวมกัน โดยมีหลักเกณฑท่ีมีความแตกตางจากหลักเกณฑของ

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อ หรือท่ีเรียกวา ประเพณีแตงงาน แตก็ยังคงความคลายคลึงกันในบางประการ โดยผูวิจัยได

ทําการศึกษาเพ่ืออธิบายหลักเกณฑของการสมรสตามเง่ือนไขตางๆ ดังนี้ 

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการแรก คือ การสมรสตองเปน

การกระทําโดยความสมัครใจของท้ังสองฝาย กลาวคือ ความสมัครใจหรือความยินยอมในการสมรส

เปนรากฐานของการสมรสท่ีมีความสําคัญท่ีสุด ซ่ึงหลักเกณฑนี้เปนหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนใน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและหลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของศาสนาดวย ดัง

จะเห็นไดจากการสมรสตามหลักเกณฑของศาสนาคริสต ท่ีกําหนดไววา หากการสมรสมิไดสมัครใจ

ยินยอมกันท่ีจะทําการสมรส แมจะมีพิธีการสมรสทางศาสนาตอหนาพระหรือพยานแลวก็ตาม การ

สมรสก็จะถือวาเปนโมฆะ สวนในระบบจารีตประเพณีของอังกฤษนั้น การสมรสมีหลักเกณฑวา การ

สมรสจะตองเกิดจากความสมัครใจของคูท่ีทําการสมรส การสมรสถาคูสมรสฝายใดไมสมัครใจสมรส 

การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆียะ และสามารถถูกยกเลิกได217 ดังเชนในคดี  Hyde v. Hyde218 ศาลได

วางหลักไววา “การสมรสตองเกิดจากความสมัครใจของชายและหญิง”219 ดังนั้นจะเห็นไดวา

                                                                                 

          217 Kate Standley, Family Law (Basingstoke: Macmillan, 1993), p. 11. 

          218 Hyde v. Hyde (Supreme Court, 1866) 

           219 P. M. Bromley, Family Law (London: Butterworths, 1981), p. 17. 
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หลักเกณฑการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐในระบบกฎหมายจารีตประเพณี ก็ยึดหลักท่ีวาการสมรสตอง

เกิดจากความสมัครใจของคูสมรสท้ังสองฝาย 

           ในกรณีของกฎหมายไทย หลักในเรื่องการสมรสเปนเรื่องเฉพาะตัวของคูสมรสโดยสมัครใจ 

เพราะฉะนั้น การสมรสจึงตองเกิดจากความยินยอมสมรสของชายและหญิงนั้น  ไมวาจะเปนผูบรรลุ

นิติภาวะแลวหรือไม ซ่ึงความยินยอมนั้นจะใหแทนกันมิได  โดยหลักเรื่องความยินยอมของชายและ

หญิงมีอยูเดิมตั้งแตกฎหมายลักษณะผัวเมีย บทท่ี 130 ซ่ึงบัญญัติวา “ชายหญิงพรหมจารี รักใครกัน

พอแมไมรู และชายอ่ืนมาขอหญิงนั้นพอแมยกใหแกชายผูสูขอ ไดแตงงานมีขันหมาก ครั้นถึง

กําหนดใหสงตัวหญิง แตหญิงนั้นมิยินยอม ทานใหเอาขันหมากนั้นตั้งไหมพอแมทวีคูณ แลวใชคาหอ

และสิ่งของทานจงเต็ม เพราะพอแมหญิงมิไดถามลูกสาวตน” ในปจจุบันกฎหมายไทยไดบัญญัติเรื่อง

ความยินยอมไว คือ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1458 บัญญัติวา “การสมรสจะ

ทําไดตอเม่ือ ชายหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดงใหปรากฎตอหนานายทะเบียน และให

นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นเอาไวดวย” ตามกฎหมายไทย การสมรสท่ีคูสมรสมิไดยินยอม

กระทําการสมรส การสมรสนั้นตกเปนโมฆะ อันเปนไปตามหลักเกณฑในมาตรา 1495 ของประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย แสดงวาการสมรสตามหลักกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน การ

สมรสจะกระทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีความยินยอม ดังนั้นความยินยอมจึงเปนหลักสําคัญของการ

สมรส  

ในกฎหมายไทย หลักความยินยอมในการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น ไมวาคูท่ีตองการสมรส

จะบรรลุนิติภาวะแลวหรือไมก็ตาม ตองแสดงเจตนายินยอมในการทําการสมรสโดยสมัครใจ ไมอยูใน

ภาวะท่ีถูกบังคับ ขมขู หรือ กลฉอฉล โดยลักษณะของการใหความยินยอมนั้นไมจํากัดวาตองแสดง

ความยินยอมอยางไร และโดยวิถีใด ฉะนั้นอาจเปนการพูดหรือการลงลายมือชื่อรับรองในแบบพิมพท่ี

แสดงความยินยอมท่ีนายทะเบียนยื่นใหกรอกก็ได การยินยอมตองกระทําโดยเจตนาท่ีบริสุทธิ์ การ

แสดงความยินยอมเพ่ือทําการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นมิอาจแสดงเจตนาแทนกันได รวมไปถึงหาก

บุคคลท่ีทําการสมรสฝายหนึ่งฝายใดแสดงเจตนายินยอมสมรสกันหลอกๆ  เพ่ือหวังผลประโยชนอยาง

ใดอยางหนึ่งจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งถือวาไมใชความยินยอม   

 ดังนั้น จากการศึกษาพบวา แมการแสดงความยินยอมในการสมรสของคูสมรสท้ังสองฝายนี้ 

จะเปนหลักเกณฑท่ีมีความสําคัญท่ีสุด และเปนหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนท้ังในรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตหากพิจารณาโดยละเอียดจะพบวา หลักเกณฑในเรื่องความยินยอมใน

การสมรสของท้ังรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐมีความแตกตางกันอยูตรงท่ี 

หลักเกณฑในเรื่องความยินยอมในการสมรสของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ  และ
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รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้น แทจริงแลวคือ ความสมัครใจยินยอมใน

การรวมประเวณีของชายและหญิงดวยกันท้ังสองฝาย เพ่ือการปฏิสนธิและกําเนิดทารกในครรภของ

หญิงนั้น อันเปนไปตามวัตถุประสงคของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย สวนหลักเกณฑในเรื่องความ

ยินยอมในการสมรสของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะรวมไปถึงความ

ยินยอมในการประกาศใหสาธารณะชนไดรับรู และเปนพยานรักใหแกคูบาวสาวถึงความเปนสามีภริยา

ของคูรักท้ังสองท่ีไดประกอบพิธีแตงงานดวย แตหลักเกณฑในเรื่องความยินยอมในการสมรสของ

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น แทจริงแลวเพียงแค คูสมรสแสดงความยินยอมใหปรากฎ

ชัดเจนตอหนานายทะเบียนท่ีจดทะเบียนสมรส และนายทะเบียนมีหนาท่ีในการบันทึกความยินยอม

นั้นไวเทานั้น โดยกฎหมายหาไดบังคับใหคูสมรสตองแสดงความยินยอมอยางลึกซ้ึงเฉกเชนความ

ยินยอมในการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและความยินยอมในการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อไม เพราะวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น คือ การรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายใหแกคูรักท่ีมีความรักใหกันและกันเทานั้น  

           หลักจากท่ีไดกลาวถึงหลักเกณฑประการแรกท่ีกลาวถึงการแสดงความสมัครใจ และความ

ยินยอมในการสมรส แตการสมัครใจท่ีจะทําการสมรสนั้น ก็ตองเปนการแสดงเจตนาท่ีแทจริง ไมได

เปนการแสดงเจตนาท่ีจะยินยอมทําการสมรสเพราะมีเหตุการณอยางหนึ่งอยางใดมาบังคับใหคูสมรส

ใหความยินยอมจึงทําใหเกิดหลักเกณฑของการสมรสประการท่ีสองข้ึนมานั้นก็คือ 

          หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีสอง คือ การสมรสตองเกิด

จากการแสดงเจตนาท่ีแทจริงของคูสมรสท้ังสองฝายเทานั้น การแสดงเจตนาท่ีแทจริง หมายถึง ความ

ยินยอมในการสมรสตองแสดงออกจากเจตนาท่ีมีใจบริสุทธิ์ไมไดยินยอมเพราะถูกบังคับ และตองเปน

เจตนาท่ีเกิดข้ึนมาจากภายในท่ีมีความตองการสมรสของคูรัก ไมไดเกิดจากเจตนาท่ีถูกหลอกใหสมรส

ดวยกลอุบายตางๆ หรือ ถูกขมขูใหทําการสมรส หรือแมแตการสําคัญผิดในตัวคูสมรสท่ีตนตองการจะ

สมรสดวย ซ่ึงหมายความวา หากเกิดการสมรสข้ึนมาแลว แตขอเท็จจริงปรากฎวาการสมรสดังกลาว

นั้นเกิดข้ึนมาจากการสําคัญผิดในตัวคูสมรส การถูกกลฉอฉลใหทําการสมรส หรือแมแต การถูกขมขู

ใหทําการสมรส การกระทําดังท่ีกลาวมานี้ก็อาจกลายเปนเหตุปจจัยท่ีมีผลใหการสมรสนั้นเปนการ

สมรสท่ีมิชอบดวยกฎหมายและอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนไดในภายหลัง 

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีสามคือ การกําหนดจํานวน

คูสมรสท่ีจะทําการสมรส ซ่ึงการสมรสสวนใหญท่ีมีอยูในประเทศตางๆ  ในโลกเปนแบบคูสมรสเพียง

คนเดียว แต ก็มีบางประเทศในโลกนี้  ท่ีนิยมการสมรสแบบมีคูสมรสหลายคน ซ่ึงข้ึนอยู กับ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และกฎเกณฑทางกฎหมายของแตละประเทศ ซ่ึงสงผลใหทําใหมี

การแบงแยกประเภทของการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายออกเปน 4 ประเภทดวยกัน ดังนี้ 
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1. การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว การสมรสเชนนี้เรียกวา แบบผัวเดียวเมีย

เดียว ซ่ึงมีอยูในประเทศท่ีประชาชนนับถือศาสนาคริสตและศาสนาพุทธ  

2. การสมรสระหวางชายคนเดียวกับหญิงหลายคน การสมรสชนิดนี้เรียกวา การสมรสแบบมี

ภริยาไดหลายคน ซ่ึงมีอยูในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาฮินดู  

3. การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงเพียงคนเดียว การสมรสดังกลาวเปนไปตามสิทธิ

ในการมีสามีไดหลายคนในเวลาเดียวกัน ซ่ึงการสมรสประเภทนี้ยังคงมีผูถือปฏิบัติอยูแตมีจํานวนนอย 

โดยสวนใหญแลวจะมีอยูในแถบเขตปกครองตนเองธิเบตของสาธารณรัฐประชาชนจีน  และประเทศ

ศรีลังกา 

4. การสมรสระหวางชายหลายคนกับหญิงหลายคน การสมรสเชนนี้ยังคงมีอยูในชุมชนเล็กๆ

ในแควนแมลละบา ทางใตของอินเดีย ซ่ึงประชาชนยังยึดถือแนวความคิดความสัมพันธทางเพศ

รวมกัน 

ในตางประเทศการสมรสก็ยึดถือหลัก การสมรสแบบชายคนเดียวกับหญิงคนเดียว โดยมีการ

บัญญัติกฎหมายรับรองหลักดังกลาวไวในเรื่องการสมรสซอน โดยท้ังระบบกฎหมายลายลักษณอักษร 

และระบบกฎหมายจารีตประเพณีก็มีแนวทางเดียวกัน คือถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว 

เชนในสหรัฐอเมริกาเปนประเทศท่ีประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต และใชระบบกฎหมายจารีต

ประเพณีซ่ึงพัฒนามาจากหลักความยุติธรรมและถือบรรทัดฐานมาจากคําพิพากษา กฎหมายของ

สหรัฐอเมริกายึดถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว ตัวอยางเชน รัฐแคลิฟอรเนีย ไดบัญญัติหาม

การสมรสซอน โดยบัญญัติไวใน California Penal Code มาตรา 281 อันมีหลัก คือ  

1. บุคคลทุกคนท่ีมีสามีหรือภริยาท่ียังมีชีวิตอยู ถาทําการสมรสกับบุคคลอ่ืนอีกบุคคลนั้นมี

ความผิดฐานสมรสซอน 

2. การพิจารณาสําหรับความผิดฐานสมรสซอนไมจําเปนตองพิสูจนพยาน แตการสมรสจะ

ไมมีลักษณะเปนการสมรสซอนถาหาก 

1) บุคคลท่ีทําการสมรสใหม เม่ือสามีหรือภริยาเดิมไดละท้ิงรางเปนระยะเวลา 5 ป  

ติดตอกัน  

2) บุคคลไดทําการสมรสใหม โดยการสมรสครั้งกอนเปนโมฆะ เม่ือสิ้นสุดลงโดยคํา

พิพากษาของศาลท่ีมีอํานาจ220 

                                                                                 

           220 Daniel R. Pinello, Gay Rights and American Law (New York: Cambridge 

University Press, 2003), p. 164.; California Family Code, Retrieved June 12, 2014 

from http://wwwcaselaw.lp.findlaw.com/cacodes/297.html 
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           ผลตามกฎหมายของการสมรสซอนจะเปนโมฆะ แตตองใหศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรส

ซอนนั้น นอกจากการสมรสซอนจะเปนโมฆะแลว บุคคลท่ีทําการสมรสซอนยังมีความรับผิดในทาง

อาญาฐานสมรสซอนเปนการลงโทษ และปรับเปนเงินมากกวา 10,000 ดอลลาร หรือลงโทษจําคุก

ตามหรือลงโทษจําคุกมากกวา 1 ป สวนกรณีบุคคลใดไดรูขอเท็จจริงและสมัครใจเขากับการสมรสกับ

สามีหรือภริยาของบุคคลอ่ืน มีความผิดโดยจะถูกปรับไมนอยกวา 5,000 ดอลลาร หรือลงโทษจําคุก

ตามพฤติการณ  

           ในกฎหมายตางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา โดยศาลยุติธรรมในระบบกฎหมายจารีต

ประเพณี ไดวางหลักวาการสมรสซอนเปนความผิดทางอาญาตอสาธารณะชนและกระทบตอหลัก

ศีลธรรม จึงกําหนดฐานความผิดข้ึน เพ่ือปองกันความสัมพันธของระบบการสมรสแบบผัวเดียวเมีย

เดียว221 ดังนั้นจึงสนับสนุนหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว  

กฎหมายฝรั่งเศสบัญญัติใหการสมรสเปนอเนกนิยมเปนโมฆะ แตตองมีคําพิพากษา สั่งใหการ

สมรสซอนเปนโมฆะ โดยท่ัวไปไมอาจกลาอางความเปนโมฆะของการสมรสซอนโดยยังไมมีคํา

พิพากษาได นอกจากนี้การสมรสซอนยังมีความผิดทางอาญา โดยประมวลกฎหมายอาญาฝรั่งเศส 

มาตรา 433-20 ไดกําหนดโทษสําหรับบุคคลท่ีทําการสมรสซอนโดยมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป และมีโทษ

ปรับไมเกิน 300,000 ฟรังคดวย” และในมาตรา 433-20 ดังกลาวยังไดกําหนดโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน 

1 ปและปรับไมเกิน 300,000 ฟรังคซ่ึงเปนโทษในระดับเดียวกันสําหรับเจาหนาท่ี ท่ีไดจัดทําเอกสาร

ใหแกคูสมรสโดยรูอยูแลววาเปนการสมรสซอน 

           กฎหมายเยอรมัน ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 1309 บัญญัติหามมิใหทําการ

สมรสครั้งท่ีสองกอนท่ีการสมรสครั้งแรกจะสิ้นสุดลง หรือมีการประกาศการสมรสครั้งแรกตกเปน

โมฆะ ซ่ึงก็คือหลักหามการสมรสซอนนั้นเอง การสมรสซอนตามกฎหมายเยอรมันมีผลคือ การสมรส

ซอนนั้นตกเปนโมฆะ อันเปนไปตามหลักเกณฑตามประมวลกฎหมายเยอรมันมาตรา 1326222 ดังนั้น

ในกฎหมายเยอรมันก็ยึดถือการสมรสตองมีคูสมรสเพียงคนเดียว 

           สวนในประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามเปนศาสนาอิสลามประจําชาติ ก็ไดยึดถือหลักการ

สมรสแบบชายคนเดียวกับหญิงหลายคน เนื่องจากการกระทําดังกลาวนั้นเปนการกระทําท่ีเปนไปตาม

หลักคําสอนของศาสนา และเปนวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในการสืบทอดบวรศาสนาใหคงอยูสืบไป 

และเปนการปองกันปญหาการผิดประเวณีระหวางชายและหญิงดวย 

สวนประเทศไทยเปนประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธ การสมรสของไทย จึงยึดถือหลักคูสมรส

เพียงคนเดียว ถาคูสมรสท่ีทําการสมรสใหม โดยการสมรสครั้งแรกยังมีผลตามกฎหมายอยูการสมรส

                                                                                 

          221 Us.Potter v. Murray City (Supremcourt, 1998) 

           222 The German Civil Code, Section 1309, 1326  
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ครั้งหลังเปนการสมรสซอนผลการสมรสจะตกเปนโมฆะ ซ่ึงในความเปนจริงแลวการจดทะเบียนสมรส

ซอนในประเทศนั้น อาจเปนความผิดในทางอาญาตามมาตรา 137 ซ่ึงบัญญัติไววา “ผูใดแจงขอความ

อันเปนเท็จแกเจาพนักงานซ่ึงอาจทําใหผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะการจดทะเบียนสมรส

ซอนคือการแจงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาท่ีนั้นเอง  

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีสี่คือ การสมรสตองไม

กระทําข้ึนระหวางญาติสืบสายโลหิต  หลักการหามสมรสในระหวางญาติสืบสายโลหิตเปนหลักสําคัญ 

โดยกฎหมายเล็งถึงเหตุผลในทางการแพทยท่ีทําใหเด็กท่ีเกิดมาจากการสมรสดังกลาว เปนโรคปญญา

ออน หรือมีสุขภาพไมแข็งแรง เนื่องจากยีนส (Genes) รวมท่ีบอด ไมถายทอดลักษณะจับคู คือ ญาติ

สนิทท่ียีนสอยางเดียวกัน ยีนสหนวยใดบอดก็จะบอดเหมือนกัน โดยบิดากับบุตรสาวมียีนสท่ี

เหมือนกันถึง 1 ใน 4 และปู ตากับหลานมียีนสท่ีเหมือนกัน 1 ใน 4 นอกจากเหตุผลในทางการแพทย

แลว ยังมีเหตุผลทางศาสนาและศีลธรรม เพราะการท่ีญาติยอมกระทบความรูสึกของสังคมในทาง

ศีลธรรม 

ความเปนญาตินั้นไมคํานึงวาเปนญาติท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไม กฎหมายกําหนดลําดับญาติ

ในลําดับท่ีหามสมรสกันไว อาทิ หามสมรสในระหวาง พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย พ่ี นอง หลาน ซ่ึง

แยกพิจารณาดังนี้  ในระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษไดวางหลัก

ในเรื่องนี้วา การสมรสจะเปนโมฆะ ถาทําการสมรสกับญาติ ผูเปนญาตินั้นคือ ผูเปนญาติสืบสายโลหิต

และรวมถึงญาติโดยการสมรส อยางไรก็ตามในปจจุบันขอจํากัดหามมิใหสมรสในระหวางญาติโดยการ

สมรส มิไดเครงครัดเหมือนกอน อันเปนไปตาม Marriage Act 1986223 

หลักกฎหมายอังกฤษหามสมรสกับญาติ เชน ผูชายหามสมรสกับ แม ยา ลูก ปู พ่ีสาว อา 

หลาน  แตสามารถสมรสกับลูกเลี้ยง แมเลี้ยง แมยาย ดังนั้นคูสมรสสามารถสมรสกับลูกของสามีหรือ

ภริยา (ลูกเลี้ยง) ถาท้ังคูมีอายุ 21 ปหรือมากกวานั้น และตองไมอยูในฐานะลูกเลี้ยงกอนอายุ 18 ป 

ผูชายสามารถสมรสกับลูกสะใภได เพียงถาท้ังสองฝายอายุ 21 ป หรือมากกวานั้น และภริยาหรือ

ลูกสะใภไดตายแลว การสมรสท่ีฝาฝนหลักดังกลาวกฎหมายกําหนดใหการสมรสตกเปนโมฆะ224 การ

ท่ีกฎหมายอังกฤษหามสมรสกับญาติหรือผูมีความสัมพันธนั้นเพ่ือปองกันการสืบพันธุดวยเชื้อสายท่ี

ใกลชิดกัน และเปนการขัดขวางการรวมประเวณีระหวางชายหญิงท่ีถือกําเนิดจากบิดามารดา

เดียวกัน225 

                                                                                 

           223 Kate Standley, op. cit., p. 26. 

           224 Ibid., pp. 26-27. 

           225 Matrimonial Causes Act  1973 section 11(a)(i) 
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           ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเฉพาะกฎหมายของฝรั่งเศส โดยในประมวล

กฎหมายแพงฝรั่งเศสบัญญัติหามการสมรสระหวางญาติดังนี้  

1. ระหวางผูบุพการี หรือผูสืบสันดานโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา226 

2. ระหวางญาติท่ีเกิดจากการสมรสในทางตรง227 เชน ระหวางบิดากับลูกสะใภ 

3. หรือระหวางลูกชายกับแมเลี้ยง 

4. ระหวางพ่ีกับนองโดยสายโลหิตหรือโดยการสมรส228 

5. ระหวางลุง นา อา กับหลาน229 

 ในหลักการตามประมวลแพงฝรั่งเศสท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนี้ ความเปนญาติตาม 1-3 นั้น

คือ ญาติท่ีชอบดวยกฎหมายและญาติตามสายโลหิตท่ีไมชอบดวยกฎหมายดวยเชนกัน 

           ตามกฎหมายอิสลามท่ีไดบัญญัติไวโดยนําหลักคําสอนมาจากพระคัมภีรอัลกรุอาน บทท่ี 4 

โองการท่ี 22:23 โดยไดบัญญัติหามไวคือ  

1. หามชายสมรสกับมารดา ยา ยาย และท่ีสูงข้ึนไป  

2. หามชายสมรสกับลูกสาว หลานสาว เหลน และท่ีต่ําลงมา 

3. หามชายสมรสกับพ่ีสาว นองสาว ปา อาสาว  

4. หามชายสมรสกับลูกสาวของพ่ีชายหรือนองชาย และท่ีต่ําลงไป 

5. หามชายสมรสกับลูกสาวของพ่ีสาวหรือนองสาว และท่ีต่ําลงมา  

6. หามชายสมรสกับแมนม พ่ีสาวหรือนองสาวท่ีรวมดื่มนมแมเดียวกัน  

7. หามชายสมรสรวมกันท้ังพ่ีสาวและนองสาว  

8. หามชายสมรสกับหลานสาวและอาสาว หลานสาวและนาสาว  

9. หามชายสมรสกับหลานสาวและปาของนาง หรือนางและหลานสาวนาง (หมายถึงหาม

ผูชายสมรสควบระหวางนางท้ังสอง) 

10. หามชายสมรสกับแมยาย ลูกเลี้ยง แมเลี้ยง (ถึงแมวาพอของเขาจะไมไดรวมหลับนอนกับ

นางแลวก็ตาม) 

การกําหนดบุคคลท่ีตองหามสําหรับการสมรสไวเชนนี้ เพราะพระเจาทรงตองการยกฐานะ

มนุษยใหสูงกวาสัตวอ่ืนๆ และเปนการปองกันการถายทอดพันธุกรรมในลักษณะดอยท่ีมีสวนทําให

ทารกเปนเด็กพิการหรือสติปญญาไมเฉียวฉลาด  

                                                                                 

           226 The Frence Civil Code Section 161 

           227 The Frence Civil Code Section 161 

          228 The Frence Civil Code Section 162 

          229 The Frence Civil Code Section 163 
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ในระบบกฎหมายไทยนั้น ในอดีตกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดวางหลักในเรื่องการหามทําการ

สมรสกับญาติซ่ึงมีหลักการดังตอไปนี้คือ  

กฎหมายลักษณะผัวเมียมาตรา 35 บัญญัติวา “หากทําชูดวยเมียลุง เมียตา เมียปู เมียอา 

เมียนา เมียพ่ีตนเอง มันผูมิกลัวเกรง มันมิอายแกบาปดังนั้น ใหเอามันคนรายจํา”  

กฎหมายลักษณะผัวเมียมาตรา 36 บัญญัติวา “พอแมลูก พ่ีนอง ยายหลาน ตาหลาน ลุง

หลาน นาหลาน ทําชูกันไซร ใหทําแพลอยผูนั้นในทะเล ใหเจาพอแมพ้ีนองพลีเมืองท้ัง 4 ประตู ไก 8 

ตัว ใหสมณชีพราหมณสวดทําพิธีการระงับอุบาทจัญไร น้ําฟาน้ําฝนจึงจะตกแกคนท้ังหลาย ฝายพอแม

พ่ีนองรูวาลูกหลานทํามิชอบ มิไดวากลาว ทานวาใหลงโทษโดยโทษานุโทษ”  

กฎหมายลักษณะผัวเมียหามทําการสมรสกับญาติ โดยมิไดหามญาติสืบสายโลหิตโดยตรงท่ีจะ

รวมประเวณีหรือสมรสเทานั้น แตหามญาติสายขางเคียงดวย โดยกฎหมายถือวาการสมรสระหวาง

เครือญาติดังกลาวเปนการละเมิดอันมีโทษ เชน นอกจากหามญาติสายตรงแลวยังหามประเวณี

ระหวางลุงกับหลาน นากับหลานดวย  

           สวนในกฎหมายไทยสมัยปจจุบันก็ยังคงหามการสมรสกันระหวางเครือญาติเชนเดียวกัน 

ดังเชนท่ีระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1450 ซ่ึงบัญญัติวา “ชายหญิงท่ีเปนญาติ

สืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะ

ทําการสมรสไมได ความเปนญาติดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบ

ดวยกฎหมายหรือไม” 

          กฎหมายหามมิใหทําการสมรสระหวางญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไป หรือลงมาระหวางพ่ี

นองรวมบิดามารดาหรือรวมเฉพาะบิดาหรือมารดาเดียวกัน โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวย

กฎหมายหรือไม ซ่ึงโดยหลักแลวญาติมีอยู 2 ประเภท คือ ความเปนญาติโดยสายโลหิต และความเปน

ญาติโดยการสมรส หรือ ญาติสายขางเคียง ญาติสืบสายโลหิต คือ ปู ยา ตา ยาย พอ แม ลูก หลาน 

เหลน พ่ี นอง สวนความเปนญาติโดยการสมรส หรือ ญาติสายขางเคียง คือ ลุง ปา นา อา ท่ีเปนเขย

หรือเปนสะใภ ไมถือวาเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรง กฎหมายจึงมิไดหามไมใหทําการสมรส อาจ

กลาวไดวากฎหมายไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นไดหามเฉพาะการสมรสระหวาง

ญาติสืบสายโลหิตเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากกฎหมายลักษณะผัวเมียในอดีต ซ่ึงหามสมรสกับญาติโดย

การสมรสหรือ ญาติสายขางเคียงดวย 

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีหา คือ คูสมรสตองไมเปน

บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ เง่ือนไขการสมรสนี้บัญญัติข้ึนเพ่ือ

คุมครองผูท่ีมีความสามารถบกพรอง โดยบุคคลท่ีวิกลจริตทําใหเกิดความบกพรองในเรื่องของความ

ยินยอมในการแสดงเจตนาท่ีจะทําการสมรส รวมไปถึงปญหาทางพันธุกรรมท่ีอาจจะสงผลไปยังบุตรท่ี

จะเกิดข้ึนมาจากบิดาหรือมารดาท่ีวิกลจริตและปญหาในเรื่องความไมพรอมทางดานตางๆ  ของความ
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เปนบิดาและความเปนมารดา อันอาจจะนํามาซ่ึงปญหาครอบครัวไดในอนาคต  ดังนั้นกฎหมายจึงได

วางเง่ือนไขมิใหผูท่ีวิกลจริตทําการสมรส  ปญหาคือ บุคคลท่ีมีลักษณะเชนใดจึงจะถือวาเปนบุคคล

วิกลจริต ในเรื่องนี้มีคําจํากัดความไดวา “บุคคลท่ีมีความวิปริตในทางจิตซ่ึงขาดความสามารถในการ

จัดการใดๆ  ของตนเอง หรือบุคคลผูมีจิตผิดปกติและยังรวมถึงบุคคลท่ีมีอาการกริยาผิดปกติเพราะสติ

วิปลาส” สวนคนไรความสามารถ คือ บุคคลท่ีวิกลจริตและถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถแลว

นั้นเอง 

โดยในหลักเกณฑขอนี้ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ไดบัญญัติไวในมาตรา 1449 ความ

วา “การสมรสจะกระทํามิไดถาชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถ” การฝาฝนเง่ือนไขในการสมรสโดยทําการสมรสกับบุคคลท่ีวิกลจริตการสมรสนั้นก็จะ

ตกเปนโมฆะ  

           ซ่ึงจากหลักกฎหมายดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา ไมวาชายหรือหญิงฝายหนึ่งฝายใดเปน

บุคคลวิกลจริต หรือ ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็มิอาจสมรสกันได การสมรสจะตกเปน

โมฆะ  ซ่ึงในท่ีนี้คําวาวิกลจริต หมายความถึงในขณะท่ีตนไดทําการจดทะเบียนสมรสนั้นตนจริตวิกล

อยูเทานั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวาคนวิกลจริตผูนั้นไมไดจริตวิกลในขณะท่ีจดทะเบียนสมรส คือ มี

สติสัมปชัญญะสมบูรณ การสมรสก็ยังมีผลสมบูรณ ซ่ึงตางจากการจดทะเบียนสมรสของคนวิกลจริตท่ี

ถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถแลว กลาวคือ หากคนวิกลจริตท่ีถูกศาลสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถแลว แมวาตนจะจดทะเบียนสมรสในขณะท่ีตนมิไดจริตวิกล และมีสติสัมปชัญญะ

สมบูรณ แตการสมรสนั้นก็ตกเปนโมฆะ 

           สวนในกฎหมายตางประเทศ โดยเฉพาะในระบบกฎหมายจารีตประเพณีนั้น โดยเฉพาะ

กฎหมายของอังกฤษไดวางหลักไววา “การสมรสท่ีมิไดรับการยินยอมท่ีสมบูรณ เนื่องจากถูกขมขู หรือ

เขาใจผิด หรือความจริตวิกล การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ” 

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีหก คือ วัยวุฒิของคูสมรส 

ในหลักเกณฑเรื่องนี้ขออธิบายวา อายุถือเปนเง่ือนไขของการสมรสท่ีสําคัญเชนกัน เพราะอายุเปนสิ่งท่ี

กําหนดความสามารถท้ังในดานรางกายและดานจิตใจของบุคคลท่ีจะทําการสมรส รวมไปถึงความ

พรอมท่ีจะมีฐานะเปนบิดาและมารดาท่ีจะทําหนาท่ีดูแลสั่งสอนบุตรท่ีถือกําเนิดมาใหเติบโตเปนผูใหญ

ท่ีดีของสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพโดยไมเปนภาระของสังคม ดังนั้น รัฐจึงมีความตองการใหบุคคลมี

ความพรอมและสมบูรณเพียงพอท้ังทางรางกายและจิตใจเทานั้นท่ีจะมีสิทธิทําการสมรสกันได  

เหตุผลนี้จึงนําไปสูการกําหนดอายุข้ันต่ําของบุคคลท่ีจะสามารถทําการสมรสไดตามเง่ือนไขของรัฐ                      
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ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษไดวางหลักในเรื่องอายุของ

บุคคลท่ีจะทําการสมรสไวโดยการสมรสจะเปนโมฆะถาคูสมรสในแตละฝายมีอายุต่ํากวา 16 ป230 ถาคู

สมรสอายุ 16 ปหรือ 17 ป ซ่ึงมีสถานะเปนผูเยาว การสมรสตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา 

ซ่ึงมีอํานาจปกครอง231 

ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเฉพาะกฎหมายของฝรั่งเศสไดวางหลักไวในประมวล

แพงฝรั่งเศส มาตรา 144 วา การสมรสจะทําไดตอเม่ือชายอายุ 18 ปบริบูรณ หญิงอายุ 15 ป

บริบูรณ”232 การสมรสท่ีฝาฝนเง่ือนไขดังกลาว การสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ233 

สวนในกฎหมายไทย ตั้งแตสมัยกฎหมายลักษณะผัวเมียไมไดกําหนดเกณฑในเรื่องอายุไวเปน

ตัวเลขท่ีแนนอนเหมือนในปจจุบัน เพียงแตกําหนดชวงวัยอันสมควรของสรีระและความพรอมของการ

สืบทอดเผาพันธุของมนุษยไดเปนเกณฑเทานั้น และตอมาหลังจากท่ีไดมีการประกาศใชประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 เดิม ในป พ.ศ.2476 โดยไดกําหนดอายุข้ันต่ําไววาชายตองมีอายุ 

17 ป และหญิงตองมีอายุ 15 ปบริบูรณ จึงจะทําการสมรสกันได ตอมาหลักจากท่ีมีการแกไขประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ในป พ.ศ.2519 ไดมีการแกไขหลักเกณฑในเรื่องของอายุของผูท่ี

จะทําการสมรสไวในมาตรา 1448 ความวา “การสมรสจะกระทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุ 17 ป

บริบูรณแลวแตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนได” หากชายและหญิง

ฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายฝาฝนเง่ือนไขนี้ การสมรสก็จะมีผลเปนโมฆียะ234 ซ่ึงผูมีสวนไดเสียคือ 

บิดามารดาของชายและหญิงนั้นเอง มีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลเพ่ือขอใหศาลเพิกถอนการสมรสนั้นได235 

การกําหนดอายุข้ันต่ําของการสมรสไวนี้ผูวิจัยพบวา หลักเกณฑในเรื่องอายุของผูท่ีจะทําการ

สมรสในแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกันสิ่งเหลานี้ ข้ึนอยู กับการกําหนดมาตรฐานของ

ความสามารถในการสมรสและความพรอมในการสรางครอบครัวตามแนวคิดของแตประเทศ โดย

จําเปนตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเชื่อและแนวคําสอนของศาสนา

ท่ีประเทศนั้นๆ ถือปฏิบัติดวย   

หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีเจ็ด คือ ความยินยอมของ

บิดามารดาหรือผูปกครองในกรณีท่ีผูเยาวจะทําการสมรส ตามปกติแลวเง่ือนไขของการสมรสบุคคล

                                                                                 

          230 Marriage Act 1949 Section 2; Matrimonial Causes Act 1973 Section 11(a)(ii) 

          231 Marriage Act 1949 Section 3 

          232 France Civil Code Article 144 

          233 France Civil Code Article 201 

          234 มาตรา 1503 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          235 มาตรา 1504 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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สองคนเม่ือยินยอมหรือตกลงใจท่ีจะอยูรวมกันยอมทําการสมรสกันได แตความยินยอมของบิดา

มารดาในการอนุญาตใหทําการสมรสไดนั้น เปนเง่ือนไขอีกประการของการสมรสเม่ือบุคคลท่ีทําการ

สมรสเปนผูเยาว ซ่ึงหากพิจารณากฎหมายของในแตละประเทศก็จะพบวา การยินยอมในการสมรสแม

จะเปนสิทธิสวนตัวของคูสมรส แตหากคูสมรสเปนผูเยาว รัฐก็จําเปนตองคุมครองดูแลสิทธิของผูเยาว

เปนกรณีพิเศษ เพราะถือวาผูเยาวนั้นเปนบุคคลท่ีออนดวยประสบการณในการตัดสินใจในการสมรส 

จึงเปนเหตุผลใหรัฐตองออกกฎหมายในการคุมครองผูเยาวในการสมรส คือ ผูเยาวตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอนจึงจะทําการสมรสได  

ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศอังกฤษ ไดวางหลักเกณฑ

ไววา ตามปกติแลวการสมรสจะตกเปนโมฆะถาปรากฎวาคูสมรสมีอายุต่ํากวา 16 ป ซ่ึงกฎหมายได

บัญญัติตอไปวา ถาหากคูสมรสท่ีมีอายุกวา 16 ป แตไมถึง 18 ป ถาจะทําการสมรสจะตองไดรับความ

ยินยอมจากบิดามารดาซ่ึงมีอํานาจปกครอง หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอํานาจปกครองผูเยาว หรือในกรณีท่ี

ผูเยาวอยูในความปกครองของศาล ศาลอาจอนุญาตใหผูเยาวทําการสมรสได236 อาจกลาวไดวาใน

กฎหมายอังกฤษการสมรสนอกจากคูท่ีสมรสตองยินยอมสมัครใจทําการสมรสแลว ถาปรากฎ

ขอเท็จจริงตอไปวาคูสมรสเปนผูเยาว คือ อายุต่ํากวา 18 ป การสมรสตองไดรับความยินยอมจากบิดา

มารดา หรือผูท่ีมีอํานาจปกครองผูเยาวและถาผูเยาวทําการสมรสโดยฝาฝนหลักดังกลาวการสมรสนั้น

เปนโมฆะ237 

           ในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร โดยเฉพาะกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส ก็ใชหลักเกณฑ

เดียวกันในการใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรส ประมวลแพงฝรั่งเศสไดวางหลักวา บุคคลท่ีอายุ

ไมถึง 21 ปบริบูรณบุคคลนั้นเปนผูเยาว238 สวนบุคคลจะบรรลุนิติภาวะเม่ืออายุครบ 21 ปบริบูรณ239 

ดังนั้นการสมรสแมวากฎหมายจะอนุญาตใหชายสมรสกันไดเม่ือมีอายุ 18 ปบริบูรณ และหญิงอายุ 15 

ปบริบูรณ ทําการสมรสกันไดก็ตาม แตบุคคลดังกลาวถายังไมบรรลุนิติภาวะคืออายุไมครบ 21 ป

บริบูรณ การสมรสนั้นตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผูซ่ึงมีอํานาจปกครองผูเยาว โดยให

บิดามารดาเปนผูใหความยินยอม ในกรณีท่ีบิดามารดาตายหรือไมสามารถใหความยินยอมได ปู ยา 

อาจใหความยินยอมแทนได ในกรณีท่ีมีความเห็นในเรื่องความยินยอมของบุคคลดังกลาวขัดแยงกัน 

ใหถือโดยปริยายวาไดใหความยินยอมแลว240 ในกรณีท่ีบิดาหรือมารดาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตาย 

                                                                                 

          236 Marriage Act 1949 Section 3  

          237 Marriage Act 1949 Section 24 

          238 France Civil Code Article 388 

          239 France Civil Code Article 488 

          240 France Civil Code Article 150  
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หรือไมสามารถใหความยินยอมได ความยินยอมของฝายบิดาหรือมารดาเพียงฝายเดียวนั้นก็เพียงพอ

ในการใหความยินยอมทําการสมรสไดแลว ถาผูเยาวทําการสมรสโดยมิไดรับความยินยอมจากบิดา

มารดาหรือผูมีอํานาจปกครองการสมรสนั้นเปนโมฆะ241 

สําหรับกฎหมายของไทยในหลักเกณฑเรื่องนี้นั้น ในอดีตกฎหมายลักษณะผัวเมีย ไดบัญญัติไว

ใน บทท่ี 79 ความวา หญิงมีอายุต้ังแต 12 ปข้ึนไปแตมีอายุต่ํากวา 20 ปลงมา ถาหญิงนั้นอยูใน

อํานาจปกครองของบิดามารดาตองใหบิดามารดายินยอมดวย หญิงจึงจะทําการสมรสได และตาม

ประกาศพระราชบัญญัติลักพา ในสมัยรัชกาลท่ี 4 จุลศักราช 1230 บัญญัติวา “แมหญิงอายุครบ 20 

ปแลว แตหญิงนั้นมีบิดามารดาท่ีมีบรรดาศักดิ์สูงกวา 400 ไร หากหญิงจะทําการสมรสกับชายท่ีมี

ตระกูลต่ํากวาตนก็ตองใหบิดามารดายินยอมเชนกัน ท้ังนี้เพ่ือจะใหสิทธิบิดามารดาในอันท่ีจะรักษา

ตระกูล” 

สวนในปจจุบัน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 บัญญัติวา “ผูเยาวจะ

ทําการสมรสใหนําความในมาตรา 1436 มาใชบังคับโดยอนุโลม” โดยในมาตรา 1436 ไดวางหลักไว

วาบุคคลท่ีมีอํานาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรสนั้น คือ 

1. บิดาและมารดา ในกรณีท่ีผูเยาวมีท้ังบิดาและมารดา เพราะบิดามารดาท้ังสองคนเปนผูใช

อํานาจปกครองบุตรผูเยาว 

2. บิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว ในกรณีท่ีผูเยาวเหลือแตบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว คือ 

บิดาหรือมารดาฝายหนึ่งฝายใดถึงแกความตายหรือถูกถอนอํานาจปกครอง หรือไมอยูในสภาพหรือ

ฐานะ หรือโดยพฤติการณ ท่ีไมอาจใหความยินยอมแกผูเยาวในการสมรสได  

3. ผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีท่ีผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม 

4. ผูปกครอง ในกรณีท่ีผูเยาวไมมีบิดามารดาหรือผูรับบุตรบุญธรรม หรือมีแตบุคคลดังกลาว

ถูกถอนอํานาจปกครองไปแลว 

          ซ่ึงหมายความวา ผูเยาวหรือบุคคลท่ีอายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ จะทําการสมรสไดตองได

ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองดังท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ในการอนุญาตใหทําการสมรสกัน

หากผูเยาวทําการสมรสกันโดยปราศจากความยินยอมของบิดามารดาหรือผูปกครอง การสมรสนั้นก็

จะมีผลเปนโมฆียะ242  

   ดังนั้น นอกจากแนวความคิดท่ีวาการสมรสตองเกิดจากความรักและความสมัครใจและความ

ยินยอมในการใชชีวิตคูรวมกันของท้ังสองฝายแลว ก็อาจยังไมเพียงพอสําหรับการสมรสตามเง่ือนไของ

รัฐได เนื่องจากในความเปนจริงแลว รัฐมองวาการสมรสถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญท่ีสุดสําหรับชีวิต

                                                                                 

          241 France Civil Code Article 201 

           242 มาตรา 1509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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ของมนุษย เพราะการสมรสคือการสรางสถานะความเปนครอบครัวข้ึนมา แมครอบครัวจะเปนสถาบัน

ทางสังคมท่ีเล็กท่ีสุด แตครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด การสมรสจะนํามาซ่ึง

ภาระอันยิ่งใหญท่ีบุคคลสองคนจะตองรวมกันรับผิดชอบในการสรางสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะ

ภาระในเรื่องของการดูแลบุตรผูเยาวท่ีจะเติบโตมาเปนอนาคตท่ีดีของสังคมตอไป ดังนั้น การสมรสจึง

เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนไมวาชายหรือหญิงตองคิดทบทวนและตัดสินใจอยางรอบคอบและจําเปนตองให

ความสําคัญท่ีสุดของชีวิตของการท่ีไดถือกําเนิดเปนมนุษย อีกท้ังรัฐยังเล็งเห็นวาแมบุคคลจะมีความ

พรอมทางดานจิตใจและมีความพรอมในดานสรีระท่ีเขาสูวัยเจริญพันธุท่ีจะทําการสมรสไดแลวก็ตาม 

แตรัฐยังเล็งเห็นวายังมีกลุมคนบางกลุมหากตองการสมรสก็ควรมีความพรอมทางดานวุฒิภาวะในการ

ตัดสินใจเพ่ิมเขามาอีกดวย กลุมคนเหลานั้นก็คือผูเยาวท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงในบางครั้ง รัฐมองวา

การตัดสินใจกระทําอะไรบางอยางของผูเยาวนั้นก็อาจไมไดคิดทบทวนอยางรอบคอบ เพราะผูเยาว

เปนบุคคลท่ีออนดวยประสบการณ เปนวัยท่ีคิดอะไรดวยความคึกคะนอง คิดเพียงดานเดียว  ดวยเหตุ

นี้หากผูท่ีทําการสมรสเปนผูเยาวแมมีสิทธิท่ีจะสมรสไดตามกฎหมายก็ควรใหบิดามารดาหรือผูท่ีมี

อํานาจปกครองเปนผูพิจารณาถึงความเหมาะสมในการสมรสนั้นดวย อันเปนการแสดงใหเห็นถึงการมี

สวนในความรับผิดชอบตอสังคมของบิดาและมารดา ในการเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาถึงอนาคต

ในการสรางสถานะความเปนสถาบันครอบครัวของบุตรผูเยาวตน ดังนั้น  กฎหมายจึงกําหนดใหบิดา

มารดาหรือผูปกครองมีอํานาจในการใหความยินยอมในการสมรสของผูเยาว   

          หลักเกณฑของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการตอมาเปนหลักเกณฑท่ีมี

ลักษณะพิเศษกวาหลักเกณฑท่ัวๆ ไปท่ีไดกลาวมาแลวขางตน โดยผูวิจัยจะไดอธิบายดังตอไปนี้ 

ประการท่ีหนึ่ง การหามสมรสกันระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม243 ประการท่ีสอง การ

หามหญิงท่ีการสมรสเดิมไดสิ้นสุดลงไมเกินสามรอยสิบวัน ทําการสมรสใหม เวนแตไดทําการสมรสกับ

สามีเดิมของตน244 ประการสุดทาย การหามมิใหคูสมรสท่ีไดครอบครองทรัพยสินของบุตร ทําการ

สมรสใหมหลังการท่ีคูสมรสเดิมของตนถึงแกความตาย 245 หลักเกณฑท่ีกลาวมาขางตนนี้ เปน

หลักเกณฑของการสมรสท่ีไมถือวาเปนหนึ่งในเง่ือนไขของการสมรส เพราะเง่ือนไขของการสมรสท่ี

แทจริงนั้นจะตองมีบทลงโทษในกรณีท่ีมีการฝาฝนอันไดแก โมฆะ246 หรือโมฆียะ247 ตามท่ีผูวิจัยได

อธิบายโดยละเอียดมาแลวขางตน ดวยเหตุนี้จึงถือวาหลักเกณฑของการหามทําการสมรสท้ัง 3 

                                                                                 

  243 มาตรา 1451 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          244 มาตรา 1453 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          245 มาตรา 1579 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          246 มาตรา 1495 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          247 มาตรา 1503 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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ประการท่ีไดกลาวมานั้นเปนเพียงขอหามมิใหนายทะเบียนทําการจดทะเบียนสมรสใหเทานั้น หาก

ขอเท็จจริงปรากฎวานายทะเบียนไมทราบขอเท็จจริงหรือถูกหลอกและไดจดทะเบียนสมรสใหแกชาย

และหญิงคูนั้นไป การสมรสดังกลาวนั้นก็ไมเสียไปแตกลับมีผลสมบูรณ ท้ังกฎหมายยังไดใหทางออกใน

การแกไขปญหาท่ีอาจจะตามมาจากการฝาฝนขอหามดังกลาว  

 โดยเริ่มจาก การฝาฝนขอหามของการสมรสระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม โดย

ในความเปนจริงแลวหากผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมไมไดมีความสัมพันธในทางสายโลหิตท่ี

เปนหลักเกณฑท่ีหามทําการสมรส  การสมรสของบุคคลท้ังสองก็ยอมเกิดข้ึนได ดังนั้น เม่ือขอเท็จจริง

ปรากฎวาผูรับบุตรบุญธรรมไดจดทะเบียนสมรสกับบุตรบุญธรรมไปแลว ถาหากกฎหมายจะบัญญัติให

การสมรสนั้นเสียไปยอมเปนผลเสียแกคูสมรสมากกวา เพราะท้ังคูไดตกลงท่ีจะเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธจากเดิมท่ีมีสถานะเปนบิดามารดาและบุตรไปเปนสามีภริยากันโดยสมัครใจแลว โดย

นอกจากจะมีผลตอคูสามีภริยาแลวยังอาจมีผลกระทบตอทารกซ่ึงอาจจะปฏิสนธิแลวในครรภของฝาย

หญิง กฎหมายจึงใหการสมรสดังกลาวมีผลสมบูรณและไดหาทางออกสําหรับปญหาเก่ียวกับสถานะ

ของคูกรณีซ่ึงในขณะนี้มีสองสถานะซอนกันอยูคือ สถานะของการเปนบุตรบุญธรรม และสถานะของ

การเปนสามีภริยา โดยในประเด็นนี้กฎหมายไดใหทางแกไววา ในการรับบุตรบุญธรรมเปนอันยกเลิก

ไปเม่ือมีการสมรสระหวางบุคคลท้ังสอง คงเหลืออยูเพียงสถานะเดียวคือ สถานะของความเปนสามี

ภริยา248  

           ตอมาเปนประเด็นการหามหญิงท่ีสมรสเดิมสิ้นสุดลงไมเกินสามรอยสิบวันสมรสใหม ใน

ประเด็นนี้หากหญิงไดทําการสมรสโดยฝาฝนขอหามนี้ การสมรสนั้นก็ยังคงมีผลสมบูรณ แตกฎหมายก็

ไดใหทางออกไวสําหรับปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับความเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของบิดา ในกรณีท่ี

หญิงนั้นคลอดบุตรมาภายในสามรอยสิบวันนับแตวันท่ีการสมรสเดิมสิ้นสุดลง ในกรณีนี้กฎหมายให

สันนิษฐานไวกอนวาเด็กเปนบุตรชอบดวยกฎหมายของชายผูเปนสามีในการสมรสครั้งใหม249 

           สวนประเด็นสุดทายคือ การหามมิใหคูสมรสท่ีไดครอบครองทรัพยสินของบุตร ทําการสมรส

ใหมหลังการท่ีคูสมรสเดิมของตนถึงแกความตาย ขอหามของบทบัญญัตินี้ใชบังคับแกคูสมรสซ่ึงได

ครอบครองทรัพยสินของบุตรหลังจากท่ีคูสมรสเดิมถึงแกความตาย ดังนั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวาคู

สมรสท่ียังมีชีวิตอยูไมไดครอบครองทรัพยสินของบุตร หรือบุตรไมไดเปนเจาของกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินประเภทท่ีไดระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 456 แลว คูสมรสผูนั้น

สามารถสมรสใหมไดทันที โดยไมตกอยูในขอหามของหลักกฎเกณฑประการนี้ ในทางตรงกันขามหาก

คูสมรสไดครอบครองทรัพยสินของบุตรตามท่ีไดกลาวมา คูสมรสผูนั้นก็จะตกอยูในขอหามมิใหสมรส

                                                                                 

          248 มาตรา 1598/32 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          249 มาตรา 1537 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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ใหมจนกวาจะไดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามหลักเกณฑท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 1579 ใหเสร็จ

สิ้นกอน เพราะเจตนารมณของขอหามประการนี้ก็เพ่ือคุมครองทรัพยสินของบุตรมิใหไปปะปนกับสวน

แบงในกองมรดกท่ีตัวบุตรเองและคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูจะไดรับจากคูสมรสท่ีถึงแกกรรม และเพ่ือมิให

ปะปนกับกองทรัพยสินใหมท่ีจะเกิดข้ึนระหวางบุตรกับบิดาหรือมารดาท่ีเปนคูสมรสเดิมท่ียังมีชีวิตอยู 

กับคูสมรสใหมของบิดาหรือมารดาของบุตรผูนั้น250  

          จะเห็นไดวาการฝาฝนขอหามท้ัง 3 ประการตามท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น หาไดมีผลทําใหการ

สมรสท่ีทําการฝาฝนนั้นมีผลไมสมบูรณประการหนึ่งประการใดไม เพราะการสมรสท่ีตกเปนโมฆะหรือ

โมฆียะจะตองฝาฝนเง่ือนไขท่ีกฎหมายระบุไวเทานั้นซ่ึงขอหามท้ัง 3 ประการท่ีไดกลาวมาขางตนมิได

อยูในเง่ือนไขของการสมรสท่ีจะตกเปนโมฆะหรือโมฆียะเหลานั้น และนอกจากการสมรสจะมีผล

สมบูรณตามกฎหมายแลว หากการสมรสดังกลาวเกิดปญหาข้ึนมาจากการฝาฝนขอหามท้ัง 3 ประการ

ดังกลาวมาแลวนั้นกฎหมายยังหาทางออกสําหรับปญหาท่ีจะตามมาจากการสมรสท่ีฝาฝนขอหาม

เหลานั้นไวอีกดวย 

           ในลําดับตอมาจะขอกลาวถึงหลักเกณฑอีกประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับ

การสมรสไมวาจะอยูในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ หรือรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของวัฒนธรรมและความเชื่อ และหรือรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ  หลักเกณฑนั้นคือ เง่ือนไข

เรื่องเพศสรีระของผูท่ีจะทําการสมรส ในความเปนจริงแลวเพศสรีระถือเปนสิ่งท่ีติดตัวมากับมนุษยทุก

คน เพศคือสิ่งท่ีธรรมชาติกําหนดใหแกมนุษยทุกคน โดยมนุษยไมสามารถเลือกไดวาจะเกิดอยูในเพศ

สรีระใด ประกอบกับหลักการสําคัญท่ีเพศของมนุษยนั้นเปนสิ่งซ่ึงระบุถึงความสามารถในการทําหนาท่ี

สืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยเฉพาะหนาท่ีของมนุษยท่ีมีสรีระเพศชายและมนุษยท่ีมีสรีระเพศหญิง โดย

ในประเด็นนี้ไดทําการศึกษาโดยละเอียดเพ่ือตอบคําถามวา แทจริงแลวเพศถือเปนเง่ือนไขของการ

สมรสของมนุษยในท้ังสองรูปแบบนี้ดวยหรือไม  

           ตามท่ีไดกลาวมาแลววา รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ

ท่ีสุด คือ การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยจากการปฏิสนธิโดยวิถีแหงธรรมชาติ ดังนั้น การสมรสตามวิถี

แหงธรรมชาติจะเปนกลไกการเลือกสรรของมนุษยท่ีธรรมชาติเปนผูกําหนดกฎเกณฑ จากพฤติกรรม

ความรักอันเกินข้ึนระหวางชายและหญิง จึงสงผลใหเพศสรีระกลายมาเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญท่ีมีสวน

ในการสรางรูปแบบของการสมรสตามวิถีของธรรมชาติ อันไดแกการรวมประเวณีดวยความสมัครใจ

ของมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงตามท่ีตนไดถือกําเนิดมา สิ่งนั้นก็จะนําไปสู

การปฏิสนธิทารกในครรภของผูเปนมารดา และถือกําเนิดเปนมนุษยชายหรือหญิงเพ่ือสืบทอดเผาพันธุ

ของตนสืบตอไป   

                                                                                 

          250 มาตรา 1579 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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จากหลักการดังท่ีไดกลาวมานี้ ในเวลาตอมาศาสนาไดนําลักษณะของการสมรสอันเปนสัจ

ธรรมแทจริงดังกลาวมาพัฒนาใหเกิดเปนแนวคําสอน อันสงผลถึงความเชื่อของมนุษยใหมนุษยตอง

ปฏิบัติตาม ดังนั้น รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อจึงมีวัตถุประสงคเปนไปในทางเดียวกันและมีลักษณะท่ีกลมกลืนเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันไปในท่ีสุด วัตถุประสงคนั้นก็คือ การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยจากการปฏิสนธิโดยวิถีแหง

ธรรมชาติ ดังนั้น รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อ หรือท่ีเรียกวาประเพณีแตงงาน จึงมีความจําเปนตองอาศัยเพศโดยกําเนิด

ของเพศสรีระชายและอาศัยเพศโดยกําเนิดของเพศสรีระหญิง มาเปนเง่ือนไขในความสมบูรณการ

สมรสตามวัตถุประสงคของการสมรสท้ังสองรูปแบบนี้     

ดังนั้นจึงขอกลาวโดยสรุปในสวนนี้วา เพศ ถือเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญของการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติและเง่ือนไขท่ีสําคัญของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่ออันมิอาจ

หลีกเลี่ยงหรือเปลี่ยนแปลงได   เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะเพศคือตัวกําหนดความสามารถในการสืบพันธุ

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามหลักเกณฑของธรรมชาติ อันมีลักษณะท่ีสอดคลองกับ

แนวคิดท่ีเปนไปตามกลไกของรางกายมนุษย 

สวนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ หรือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

มนุษยโดยรัฐ ผูวิจัยไดเคยกลาวมาแลววา การสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคท่ีสําคัญท่ีสุด คือ รัฐ

ตองการออกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูในทางกฎหมายรวมกันของมนุษย และรัฐยังมีความ

ตองการในการออกกฎหมายปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการใชชีวิตคูรวมกันรวมไปถึงการออก

กฎหมายแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ดังนั้นจากวัตถุประสงคของการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐ ตามท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหเห็นวาการสมรสในรูปแบบนี้ เปนการสมรสท่ีรัฐ

สรางข้ึนมาเองแยกออกจากรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติอยางชัดเจน เปนการสมรสท่ี

รัฐสรางรูปแบบข้ึนมาเองตางหาก ทําใหการสมรสในรูปแบบนี้เปนการสมรสท่ีมนุษยสรางข้ึนมาเพ่ือ

กําหนดมนุษยดวยกันเอง ซ่ึงการสมรสในรูปแบบนี้รัฐสามารถกําหนดหลักเกณฑในการสมรสไดเอง 

โดยไมจําเปนตองเปนไปตามเง่ือนไขของการสมรสตามธรรมชาติและเง่ือนไขของการสมรสตาม

หลักเกณฑของวัฒนธรรมและความเชื่อ โดยเฉพาะการสมรสในรูปแบบนี้ท่ีมีวัตถุประสงคของการ

สมรสท่ีแตกตางออกไปจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและวัตถุประสงคของการ

สมรสท่ีแตกตางออกไปจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือท่ีเรียกวา

ประเพณีแตงงานอยางสิ้นเชิง  

จากหลักการท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ เ ม่ือวิเคราะหหลักการดังท่ีกลาวมาจะพบวา เม่ือ

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะของการใชชีวิตคู

รวมกันในทางกฎหมายของมนุษย หลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขของการสมรสจึงมุงเนนท่ีรัฐจะตองไดรับ
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ผลประโยชนและรักษาผลประโยชนนั้น รวมดวยกับประชาชนท่ีไดจดทะเบียนการรับรองสถานะโดย

รัฐ ประกอบกับรัฐจะตองมีหนาท่ีในการควบคุมการใชชีวิตคูรวมกันของประชากรในรัฐโดยการจด

ทะเบียนสมรส ใหมีสภาพท่ีสมบูรณและไมอาจเกิดปญหาข้ึนไดในอนาคต ดังนั้นจึงเห็นไดวา การ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น มีหลักเกณฑท่ีคอนขางซับซอนกวาเง่ือนไขการสมรสของธรรมชาติ เหตุท่ี

เปนเชนนี้ก็เนื่องจากรัฐตองการเขามาดูแลลักษณะของการสมรสของประชากรในรัฐใหมีรูปแบบท่ี

สมบูรณและไมเกิดปญหาข้ึนในภายภาคหนา เพราะอาจมีความเปนไปไดท่ีปญหาเหลานั้นอาจกระทบ

ถึงสภาพของสังคมภายในของรัฐ และอาจกลายเปนปญหาท่ีรัฐตองเขามามีสวนในการแกไขตอไป 

ดังนั้นจึงสงผลใหรัฐตองกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมการสมรสในลักษณะท่ีเปนเง่ือนไขออกมา

กอนเพ่ือใหประชากรท่ีตองการจะสมรสกันปฏิบัติตามเง่ือนไขนี้กอนแลวรัฐจึงจะยอมสมรสให เพ่ือ

เปนการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดจากการสมรส ดังจะเห็นไดจากการกําหนดหลักเกณฑของ

การสมรสท้ังเจ็ดประการท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนนั้น ซ่ึงหลักเกณฑของการสมรสท้ังเจ็ดประการนั้น 

ผูท่ีจะทําการสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐจะตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด มิเชนนั้นแลวอาจสงผลใหการ

สมรสของตนกับคนรักนั้นกลายเปนการสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมายได ซ่ึงในกรณีนี้กฎหมายไดแยก

ความไมชอบดวยกฎหมายของการสมรสท่ีฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมายออกเปนสองประการดวยกัน

ประกอบดวย ประการท่ีหนึ่ง การสมรสท่ีไมสมบูรณ เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายได

ทําการฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมาย อันมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ และ ประการท่ีสอง การ

สมรสท่ีมีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใด

หรือท้ังสองฝายไดทําการฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมาย อันมีผลใหการสมรสตกเปนโมฆียะ ซ่ึงจาก

หลักการดังกลาวนี้ผูวิจัยขอแยกอธิบายโดยละเอียดดังตอไปนี้  

          ประการท่ีหนึ่ง การสมรสท่ีไมสมบูรณ เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายไดทําการ

ฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมาย อันมีผลทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ เง่ือนไขดังจะกลาวตอไปนี้ ถาหาก

คูรักฝาฝนแลวจะมีผลใหการสมรสตกเปนโมฆะประกอบไปดวย เง่ือนไขประการท่ีหนึ่ง การสมรสจะ

กระทํามิไดถ าชายหรือหญิงเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปนบุคคลซ่ึงถูกศาลสั่ ง ให เปนคนไร

ความสามารถ251 เง่ือนไขประการท่ีสอง  ชายหญิงซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี 

เปนพ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดีจะทําการสมรสกันไมได ความเปนญาติ

ดังกลาวมานี้ใหถือตามสายโลหิต โดยไมตองคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 252 

เง่ือนไขประการท่ีสาม การสมรสจะกระทําในขณะท่ีตนมีคูสมรสอยูแลวไมได253  เง่ือนไขประการ

                                                                                 

          251 มาตรา 1449 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          252 มาตรา 1450 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          253 มาตรา 1452 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
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สุดทาย การสมรสจะกระทําไดตอเม่ือชายและหญิงยินยอมเปนสามีภริยากันและตองแสดงความ

ยินยอมนั้นใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียนและใหนายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว

ดวย254 ดังนั้น หากคูรักท่ีมีความตองการจะจดทะเบียนสมรส เพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันในทางกฎหมาย ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขดังท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ การจดทะเบียนสมรสนั้นก็จะ

เปนการสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ เปนการสมรสท่ีไมสมบูรณ เพราะฝาฝนเง่ือนไขของ

กฎหมายจึงทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะมาตั้งแตเริ่มตน255 

ประการท่ีสอง การสมรสท่ีมีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได 

เพราะคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายไดทําการฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมาย อันมีผลใหการ

สมรสตกเปนโมฆียะ เง่ือนไขดังจะกลาวตอไปนี้ ถาหากคูรักฝาฝนแลวจะมีผลใหการสมรสตกเปน

โมฆียะประกอบไปดวย เง่ือนไขประการท่ีหนึ่ง การสมรสจะกระทําไดตอเม่ือชายและหญิงมีอายุสิบ

เจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนได256 เง่ือนไข

ประการนี้แยกออกมาไดเปนสองกรณีดวยกัน กรณีแรก คือ หลักเกณฑท่ีกฎหมายไดกําหนดข้ันต่ําของ

อายุของคูสมรสเอาไววาจะตองมีอายุสิบเจ็ดปข้ึนไปจึงจะสามารถทําการสมรสได ในกรณีแรกนี้คือ 

กฎหมายกําหนดอายุข้ันต่ําของการสมรสเอาไวคือท้ังสองฝายตองมีอายุสิบเจ็ดปข้ึนไป และกฎหมายก็

ไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมอีกวา แตอยางไรก็ตาม แมคูสมรสท้ังสองฝายจะมีอายุสิบเจ็ดปข้ึนไป แต

ถาขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาถาหากคูสมรสท้ังสองฝายหรือฝายหนึ่งฝายใดมีอายุไมถึงยี่สิบป กลาวคือ 

ยังมีสถานะเปนผูเยาว เพราะยังไมบรรลุนิติภาวะ ดังนั้น หากตองทําการสมรสจําตองไดรับความ

ยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองเสียกอนจึงจะสามารถทําการสมรสกันได257 หากฝาฝน

การสมรสนั้นก็จะตกเปนโมฆียะ258 กรณีท่ีสอง เปนกรณีท่ีคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายมี

อายตุ่ํากวาสิบเจ็ดป แตหากมีเหตุอันควรท่ีตองสมรส สามารถรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลอนุญาตใหทํา

การสมรสกอนได ในกรณีท่ีสองนี้ หากปรากฎขอเท็จจริงวาคูรักท่ีมีเหตุอันควรท่ีตองจดทะเบียนสมรส 

แตฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายมีอายุต่ํากวาท่ีกฎหมายอนุญาตใหสมรสได ในกรณีนี้อาจรองขอตอ

ศาลเพ่ือใหศาลอนุญาตใหทําการสมรสกอนได หากคูสมรสฝาฝนไมรองขอตอศาลเพ่ือใหศาลอนุญาต

ใหทําการสมรส การสมรสก็จะตกเปนโมฆียะ259  เง่ือนไขประการท่ีสอง การสมรสท่ีไดกระทําไปโดยคู

                                                                                 

          254 มาตรา 1458 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          255 มาตรา 1495 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          256 มาตรา 1448 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          257 มาตรา 1454 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          258 มาตรา 1509 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

          259 มาตรา 1504 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  



126 

สมรสฝายหนึ่งสําคัญผิดในตัวคูสมรส เง่ือนไขประการท่ีสาม ถาคูสมรสไดทําการสมรสโดยถูกกลฉอฉล

อันถึงขนาดซ่ึงถามิไดมีการฉอฉลนั้นจะไมทําการสมรส เง่ือนไขประการท่ีสาม ถาคูสมรสไดทําการ

สมรสโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซ่ึงถาไมมีการขมขูนั้นจะไมทําการสมรส  

จากเง่ือนไขของการสมรสท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ แมคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรสไดทําการฝา

ฝนการสมรสก็ยังมีผลสมบูรณ แตการสมรสนั้นอาจถูกศาลพิพากษาเพิกถอนได เพราะคูสมรสฝาย

หนึ่งฝายใดหรือท้ังสองฝายไดทําการฝาฝนเง่ือนไขของกฎหมายท่ีมีผลใหการสมรสตกเปนโมฆียะดังท่ี

ไดกลาวมาแลวขางตน  

ดังนั้นจะเห็นไดวา หลักเกณฑของการสมรสท่ีถูกกําหนดไวเปนเง่ือนไขสําหรับคูรักท่ีใชชีวิต

อยูรวมกันท่ีมีความตองการจะจดทะเบียนสมรสเพ่ือใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดย

ชอบดวยกฎหมายใหนั้น หากไมปฏิบัติตามการสมรสนั้นก็จะตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี แต

หากวิเคราะหโดยละเอียดแลวจะพบวาหลักเกณฑการสมรสดังกลาวมานั้นไมมีเง่ือนไขขอใดท่ีกําหนด

ในเรื่องเพศเอาไวเลย ดังนั้น หากขอเท็จจริงปรากฎวา คูรักผูชายท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูชาย หรือ 

คูรักผูหญิงท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูหญิง จะสามารถไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

โดยชอบดวยกฎหมายเหมือนกับคูรักผูชายท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันกับผูหญิงหรือไม แลวถาหากคูรักเพศ

เดียวกันทําการสมรสแลว การสมรสท่ีเกิดข้ึนนั้นจะตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ 

           จากประเด็นคําถามท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ทําใหวิเคราะหไดวา โดยหลักการท่ัวไปแลวตาม

ความเขาใจของมนุษยนั้น การสมรสตองเปนเพศท่ีตรงขามกัน หลักเรื่องนี้ถือวาเปนหลักพ้ืนฐานของ

แตละประเทศ ท่ีการสมรสจะตองเปนชายกับหญิง คือมีเพศท่ีตรงขามกัน ในกฎหมายก็บัญญัติไวอยาง

ชัดเจนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 “การสมรสจะกระทําไดเม่ือชายและหญิง

มีอายุครบสิบเจ็ดปบริบูรณ” ดังนั้นหลักเกณฑการสมรสของไทยจะมีไดเฉพาะชายกับหญิงเทานั้น  

           ในสวนกฎหมายตางประเทศ ท้ังในระบบกฎหมายจารีตประเพณีและระบบกฎหมายลาย

ลักษณอักษรมีหลักพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันวา การสมรสตองเปนการกระทําระหวางชายกับหญิงซ่ึงมีหลัก

ดังนี้  

           ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี โดยเฉพาะกฎหมายของอังกฤษ วางหลักเกณฑการสมรสวา 

ความสามารถของบุคคลท่ีจะทําการสมรสไดนั้น คูสมรสตองมีอายุตั้งแตสิบหกปข้ึนไป ถาบุคคลท่ีมี

อายุต่ํากวาสิบหกปการสมรสนั้นจะตกเปนโมฆะ260 นอกจากนี้บุคคลท่ีอายุต่ํากวาสิบแปดปทําการ

สมรส จะตองไดรับความยินยอมจากผูปกครองหรือผูมีอํานาจปกครองกอน261 และคูท่ีทําการสมรส

                                                                                 

           260 Marriage Act 1949 Section 2 

           261 Marriage Act 1949 Section 3 
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นั้นฝายหนึ่งจะตองเปนชายอีกฝายหนึ่งจะตองเปนหญิง ถาฝาฝนการสมรสนั้นตกเปนโมฆะ ดังนั้นการ

สมรสตามระบบกฎหมายจารีตประเพณี จึงยึดถือหลักวาการสมรสตองเปนเพศตรงขามกัน 

           ในคดี Baker v. Nelson262 เปนเรื่องชายขอจดทะเบียนกับชาย โดยในสหรัฐอเมริกาซ่ึงโดย 

ผูพิพากษาชื่อ Bouvier ไดพิพากษาวาไมใหนายทะเบียนจดทะเบียนสมรสให โดยใหเหตุผลวา 

“จุดมุงหมายของการสมรส คือ การใหกําเนิดบุตรและขยายเผาพันธุของมนุษย ดังนั้นคูรักเพศ

เดียวกัน ยังไมมีคุณสมบัติท่ีจะสืบพันธุไดจึงไมสามารถสมรสได” 

           ปญหาตอมาคือ กรณีท่ีมีการฝาตัดแปลงเพศ เชน ชายฝาตัดแปลงเพศเปนหญิง ถือวาเปน

หญิงและกระทําการสมรสกับชายไดหรือไม กรณีนี้ในศาลอังกฤษคดี Corbett v. Corbett263 ศาลได

มีคําพิพากษาวา สภาพบุคคลไดเริ่มตั้งแตบุคคลนั้นคลอด สภาพบุคคลรวมถึงเพศของบุคคลนั้นดวย 

เพศจึงไมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดในหลังจากท่ีไดคลอดออกมาแลว ไมวาดวยกรณีใดๆ ดังนั้นชายท่ี

ผาตัดแปลงเพศโดยการตัดอวัยวะเพศออกและสอดใสอวัยวะเพศเทียมเขาไปนั้นก็ยังคงเปนเพศชาย

อยูนั้นเอง จึงไมสามารถทําการสมรสตามกฎหมายกับชายดวยกันได264 

          สวนในระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ไดวางหลักการสมรสโดยยึดหลักการท่ีวา การสมรส

ตองเปนเพศตรงขามกันเชนกัน โดยในกฎหมายของประเทศเยอรมันในเรื่องการสมรสไดวางหลักไวใน

ประมวลแพงเยอรมัน มาตรา 1303 วา ชายกับหญิงจะทําการสมรสกันไดตองมีอายุครบสิบหกป

บริบูรณ265 

           ในกฎหมายไทยหลักเกณฑการสมรส จะตองเปนการสมรสระหวางชายกับหญิงเทานั้น ซ่ึง

เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 ตามท่ีผูวิจัยไดกลาวไว แตปญหาคือ หาก

มีการจดทะเบียนสมรสของคูรักเพศเดียวกันเกิดข้ึนมาโดยนายทะเบียนไมทราบหรือยอมใหจด

ทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสของคูรักคูนี้จะมีผลในทางกฎหมายเปนเชนใด ซ่ึงในกรณีดังกลาว

นี้ ผลตามกฎหมายคือ ไมถือวามีการสมรสใดๆ เกิดข้ึนเลย จะนํามาตรา 1458 ประกอบมาตรา 1496 

โดยอางวาเปนโมฆะไมได เพราะการสมรสท่ีจะเปนโมฆะไดตองเปนเรื่องท่ีกฎหมายบัญญัติไว

เทานั้น266 กรณีนี้ผูวิจัยวิเคราะหวาเปนการขาดองคประกอบของการสมรสมากกวา เพราะในเรื่องเพศ

ของคูสมรสนี้ แมจะไมไดเปนหนึ่งในเง่ือนไขของการสมรสท่ีจะมีผลใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือ

                                                                                 

           262 Richard John Baker v. Gerald R. Nelson (Mininesota Supreme Court, 1972) 

           263 Corbett v. Corbett (The English High Court of Justice, 1970) 
264 S. M. Crretney and J. M. Masson, Principles of Family Law (London: Sweet 

and Maxwell, 1977), pp. 52-53. 
265 The German Civil Code Section 1303 

          266 มาตรา 1494 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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โมฆียะแลวแตกรณี แตในเรื่องเพศของคูสมรสตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นคือ 

องคประกอบของการสมรสเทานั้น ไมใชเง่ือนไขของการสมรสแตอยางใด ดังนั้น การท่ีคูรักเพศเดียว

สมรสกันโดยนายทะเบียนไมรู หรือ ยอมใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักเพศเดียวกันไดนั้น ผล

ในทางกฎหมายคือ ไมเกิดผลใดๆในทางกฎหมายข้ึนเลย เพราะในเรื่องนี้คงถือวาเปนการสมรสท่ีขาด

สวนประกอบกอนท่ีจะไปพิจารณาเง่ือนไขในลําดับตอไปอีก ดังนั้น จึงมิใชการขัดตอเง่ือนไขของการ

สมรสท่ีจะทําใหการสมรสนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณีดวย 

          สวนในกรณีของผูท่ีผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนนั้น กฎหมายไทยจะถือวาเปนการสมรสกัน

ไดหรือไม ในกรณีนี้ศาลฎีกาเคยมีคําวินิจฉัยออกมาวา เพศของบุคคลธรรมดาท่ีกฎหมายรับรองถือเอา

เพศตามท่ีบุคคลผูนั้นกําเนิดมา หญิง ตามพจนานุกรมคือ คนท่ีออกลูกได ฉะนั้นโดยธรรมชาติและ

ตามท่ีกฎหมายรับรองจึงยังคงเปนเพศกําเนิดของผูนั้นอยู  ดังนั้น หากชายท่ีแปลงเพศเปนหญิงหรือ

หญิงท่ีแปลงเพศเปนชาย ก็ไมสามารถสมรสกับชายหรือหญิงซ่ึงเปนเพศเดียวกันกับบุคคลผูนั้นได267  

           ความคิดเห็นในประเด็นเรื่องบุคคลท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนนั้น ไดทําการ

วิเคราะหแลวมีความเห็นวา รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้น แมบุคคลจะไดทําการ

ผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศหนึ่งเปนอีกเพศหนึ่งแลว แตอยางไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงแกไขสถานะภาพทางเพศดังกลาวนั้นก็เปนแตเพียงการเปนแปลงเพศสภาพภายนอก

เทานั้น หาไดเปนการเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีอยูภายในรางกายอันเปนเพศสรีระแตกําเนิดของบุคคลผูนั้นได

ไม จึงทําใหบุคคลผูนั้นยังคงมีเพศสรีระตามกําเนิดของตนอยูเชนเดิม ดวยเหตุนี้จึงสงผลให บุคคลท่ีได

ทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศท่ีตองการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินี้ไม

สามารถกระทําได เพราะไมสามารถกระทําเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ได 

และไมสามารถใหกําเนิดบุตรเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยไดดวย  ดังนั้น การสมรสของบุคคล

เหลานี้ก็มีสภาพไมตางอะไรไปกับเพศเดียวกันสมรสกันอันเปนการขัดตอการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติไดโดยสิ้นเชิง 

ดังนั้นจึงขอกลาวโดยสรุปในประเด็นนี้วา เพศของคูสมรสเปนหลักเกณฑของการสมรสของ

ท้ังสองรูปแบบการสมรสหรือไมอยางไรนั้น ในสวนนี้ขอทําการวิเคราะหวาตองพิจารณาจาก

วัตถุประสงคของการสมรสท้ังสองรูปแบบ กลาวคือ หากเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ ซ่ึงการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการใหกําเนิดบุตรและการสืบทอดเผาพันธุของ

มนุษย ดังนั้น การใหกําเนิดบุตรและการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตองอาศัยการปฏิสนธิทาง

ธรรมชาติของมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง จึงสงผลใหเพศสรีระกลายเปนหลักเกณฑท่ีเปน

พ้ืนฐานของการสมรส และเปนเง่ือนไขหนึ่งท่ีมีความสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้  แตในรูปแบบ

                                                                                 

          267 คําพิพากษาฎีกาท่ี 157/2524  
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การสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น มีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมายใหแกประชาชนในรัฐ รวมไปถึงการบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและหนาท่ีใหแก

พลเมืองในรัฐในฐานะของคูสมรส ดังนั้น เพศสรีระของประชาชนในรัฐท่ีตองจดทะเบียนเพ่ือใหรัฐ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหนั้น จึงไมมีความสัมพันธกับวัตถุประสงค

ของการสมรสในรูปแบบนี้ แตถึงอยางไรก็ตามแมหลักเกณฑในเรื่องเพศของคูสมรสจะไมใชเง่ือนไข

ของการสมรสในรูปแบบนี้ แตเพศก็ยังถือเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้

เชนกัน 

           สวนในรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้น บุคคลท่ีทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศ

กําเนิดของตน จะถูกเปลี่ยนแปลงสถานะจากเพศหนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่งไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับวา รัฐได

ออกกฎหมายรับรองสถานะทางเพศของบุคคลท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงแลวหรือไม หาก

ขอเท็จจริงปรากฎวา รัฐออกกฎหมายรับรองแลว บุคคลผูนั้นก็สามารถท่ีจะจดทะเบียนสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐได โดยจดทะเบียนในฐานะเพศท่ีไดรับการแกไขใหมนั้นดวย ตัวอยางเชน นายเอ ไดทํา

การผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง ทําใหปจจุบันนายเอ มีเพศสภาพ

เปนเพศหญิง  หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา รัฐท่ีนายเอเปนพลเมืองอยูนั้น ไดยอมรับกฎหมาย

เปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมืองแลว ดังนั้นจึงสงผลให สถานะทางเพศของนายเอ ถูกเปลี่ยนแปลงเปน

เพศหญิง คือ นางสาวเอ ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นางสาวเอ สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

กับ นายบี คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลท่ีเปนเพศหญิงมาแตกําเนิดเลย   และมีสถานะเปนคูสมรสท่ี

ชอบดวยกฎหมายเสมือนคูสมรสท่ัวไป ซ่ึงในกรณีท่ีรัฐไดออกกฎหมายรับรองและแกไขสถานะของการ

เปลี่ยนแปลงเพศใหแกผูท่ีไดรับการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลวนี้ การรับรองของรัฐในลักษณะ

นี้เปนแตเพียงการรับรองและแกไขเพศสภาพท่ีไดเปลี่ยนแปลงใหมเทานั้น แตรัฐไมสามารถรับรองและ

แกไขเพศกําเนิดโดยธรรมชาติของผูนั้นได   

แตหากปรากฎขอเท็จจริงวา รัฐไมใหการรับรองสถานะทางเพศแกบุคคลท่ีไดทําการผาตัด

เปลี่ยนแปลงเพศของตน บุคคลผูนั้นก็ยังคงสถานะทางเพศตามเพศกําเนิดของตนและไมสามารถจด

ทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐได เพราะบุคคลนั้นยังคงสถานะทางเพศตามกําเนิดของตนอยู

เชนเดิม ตัวอยางเชน นายสมชาย ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปน

เพศหญิง ทําใหปจจุบันนายสมชาย มีเพศสภาพเปนเพศหญิง  หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา รัฐท่ี

นายสมชายเปนพลเมืองอยูนั้น ไมไดออกกฎหมายยอมการเปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมือง ดังนั้นจึง

สงผลให สถานะทางเพศของนายสมชาย ยังคงเปนเพศชายเชนเดิมแมนายสมชายจะไดเปลี่ยนชื่อสกุล

ใหมใหตรงกับเพศของตน คือ จากสมชาย เปนสมหญิง แตอยางไรก็ตามสถานะทางเพศในทาง

กฎหมายก็ยังคงเปนเชนเดิม คือ นายสมหญิง  ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นายสมหญิง ไมสามารถจด

ทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายอมรชัย คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลท่ีเปนเพศหญิงมาแตกําเนิด 



130 

แมจะไดผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลวก็ตาม เพราะบุคคลท้ังสองมีสถานะทางเพศในทาง

กฎหมายเดียวกัน อันเปนการขาดองคประกอบของการสมรสท่ีรัฐเปนผูกําหนด ท่ีใหเฉพาะบุคคลท่ีมี

สถานะทางเพศในทางกฎหมายท่ีตางกัน คือ เพศชายกับเพศหญิงเทานั้น  

           ในประเด็นเรื่องสถานะของบุคคลท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศ

หนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่ง  และการมีสิทธิท่ีจะสมรสของกลุมคนเหลานี้ท่ีผูวิจัยไดกลาวไปขางตนนั้น  เปน

ประเด็นท่ีมีความแตกตางจากสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยู เพราะสิ่งท่ีกําลังศึกษาอยูนี้คือ ประเด็นของการ

สมรสของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ซ่ึงหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาประเด็นท้ัง

สองนี้มีความคลายคลึงกัน แตมีลักษณะบางประการท่ีไมเหมือนกัน โดยสามารถท่ีจะดําเนินการศึกษา

ในทางวิชาการเพ่ีอเชื่อมโยงถึงกันได โดยขอนําตัวอยางท่ีไดกลาวมาขางตน มาอธิบายใหเห็นถึงความ

สอดคลองของสองประเด็นท่ีไดกลาวมา ดังนี้ จากท่ีไดกลาวไวในตอนตนวาบุคคลท่ีทําการผาตัด

เปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนแลว จะถูกเปลี่ยนแปลงสถานะจากเพศหนึ่งไปสูอีกเพศหนึ่งไดหรือไม

นั้น ข้ึนอยูกับวา รัฐไดออกกฎหมายรับรองสถานะทางเพศของบุคคลท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลง

แลวหรือไม หากขอเท็จจริงปรากฎวา รัฐออกกฎหมายรับรองแลว บุคคลผูนั้นก็สามารถท่ีจะจด

ทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐได โดยจดทะเบียนในฐานะเพศท่ีไดรับการแกไขใหมนั้นดวย 

ตัวอยางเชน นายเอ ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง จึงทํา

ใหในปจจุบันนายเอ มีเพศสภาพเปนเพศหญิง  หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา รัฐท่ีนายเอเปน

พลเมืองอยูนั้น ไดออกกฎหมายรับรองสถานะของการเปลี่ยนแปลงเพศใหแกพลเมืองแลว ดังนั้นจะ

สงผลให สถานะทางเพศของนายเอ ถูกเปลี่ยนแปลงแกไข จากเพศชายเปนเพศหญิง คือ นางสาวเอ 

หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา นางสาวเอ มีความตองการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายบี 

คูรักของตน นางสาวเอจะสามารถจดทะเบียนสมรสกับนายบีไดหรือไม  และจะสามารถจดทะเบียน

สมรสไดในฐานะของเพศเดิม คือเพศชาย หรือ ในฐานะของเพศหญิง ซ่ึงเปนเพศท่ีไดรับการแกไขใหม 

           จากขอเท็จจริงดังท่ีกลาวมานี้ไดปรากฎตอไปวา รัฐท่ี นางสาวเอ เปนพลเมืองอยูนี้ ไดออก

กฎหมายใหเพศเดียวกันสามารถสมรสกันไดดวย ในกรณีเชนนี้ นางสาวเอ ก็ไมสามารถจดทะเบียน

สมรสกับคูรักของตนในฐานะของคูรักเพศเดียวกันและตามกฎหมายท่ีใหเพศเดียวกันสามารถจด

ทะเบียนสมรสกันไดนี้  เนื่องการนางสาวเอ มีสถานภาพเปนเพศหญิงจากการเปลี่ยนสถานะทางเพศ

ของตนไปแลว จึงไมมีสถานะเพศชายซ่ึงเปนเพศเดิมของตนอยูอีก ดังนั้นหากตองการสมรสกับคูรัก 

นางสาวเอ ก็ตองสมรสกับคูรักของตนในฐานะของเพศชายกับเพศหญิงสมรสกันไดเฉกเชนบุคคลท่ีเปน

เพศหญิงมาแตกําเนิดเลย   และมีสถานะเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเสมือนคูสมรสท่ัวไป และตอง

ใชกฎหมายสมรสของชายและหญิงดวย  

แตถึงอยางไรก็ตามหากขอเท็จจริงปรากฎวารัฐท่ี นางสาวเอ เปนพลเมืองอยูนี้ ไมมีกฎหมาย

ใหเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได ในกรณีดังกลาวนี้ก็ไมมีผลกระทบตอนางสาวเอ เพราะนางสาวเอ 
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สามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศโดยท่ัวไปไดอยูแลว เนื่องจากนายเอ

หรือนางสาวเอมีสถานทางเพศเปนเพศหญิงแลว จากการท่ีรัฐไดรับรองการแกไขสถานะทางเพศของ

นางสาวเอ อยูแลว  

แตในกรณีตรงกันขามกับท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตน คือ หากรัฐไมใหการรับรองสถานะทาง

เพศแกบุคคลท่ีไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตน บุคคลผูนั้นก็ยังคงสถานะทางเพศตามกําเนิด

ของตนและไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐได เพราะบุคคลนั้นยังคงสถานะทางเพศ

ตามกําเนิดของตนอยูเชนเดิม ตัวอยางเชน นายสมชาย ไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของ

ตนจากเพศชาย เปนเพศหญิง ทําใหปจจุบันนายสมชาย มีเพศสภาพเปนเพศหญิง  หากขอเท็จจริง

ปรากฎตอไปวา รัฐท่ีนายสมชายเปนพลเมืองอยูนั้น ไมไดออกกฎหมายยอมรับการเปลี่ยนแปลงแกไข

เพศใหแกพลเมือง ดังนั้นจึงสงผลให สถานะทางเพศของนายสมชาย ยังคงเปนเพศชายเชนเดิมแมนาย

สมชายจะไดเปลี่ยนชื่อสกุลใหมใหตรงกับเพศของตน คือ จากสมชาย เปนสมหญิง แตอยางไรก็ตาม

สถานะทางเพศในทางกฎหมายก็ยังคงเปนเชนเดิม คือ นายสมหญิง  ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลให นาย

สมหญิง ไมสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายกับ นายอมรชัย คูรักของตนไดเฉกเชนบุคคลท่ีเปน

เพศหญิงมาแตกําเนิด เพราะในขณะนั้นกฎหมายอนุญาตใหบุคคลท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันไดนั้นตอง

มีเพศท่ีตางกัน แมนายสมหญิงจะไดผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลวก็ตาม แตรัฐก็ไมมีกฎหมาย

แกไขสถานะทางเพศให จึงสงผลใหในขณะนั้นท้ังบุคคลท้ังสองไมสามารถสมรสกันได เพราะบุคคลท้ัง

สองมีสถานะทางเพศในทางกฎหมายเดียวกัน อันเปนการขาดองคประกอบของการสมรสท่ีรัฐเปนผู

กําหนด ท่ีใหเฉพาะบุคคลท่ีมีสถานะทางเพศในทางกฎหมายท่ีตางกัน คือ เพศชายกับเพศหญิงเทานั้น  

           แตอยางไรก็ตาม หากขอเท็จจริงท่ีไดกลาวมาปรากฎตอไปวาในอนาคตขางหนา  รัฐท่ีนาย

สมหญิงเปนพลเมืองอยูนั้น แมจะไมยอมรับการเปลี่ยนแปลงแกไขสถานะทางเพศใหแกบุคคลท่ีทําการ

ผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศของตนแลว แตในเวลาตอมารัฐท่ีนายสมหญิงเปนพลเมืองอยูนี้ กลับมีการออก

กฎหมายท่ีอนุญาตใหคูรักเพศเดียวกันสามารถสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นจึงสงผลให ใน

กรณีเชนนี้แมนายสมหญิงจะไมสามารถเปลี่ยนสถานะทางเพศจากเพศชายมาเปนเพศหญิง เพ่ือใหตน

มีสิทธิสมรสกับนายอมรชัยตามกฎหมายสมรสของชายและหญิงท่ัวไปได แต นายสมหญิงก็สามารถจด

ทะเบียนสมรสในฐานะชายสมรสกับชาย ตามกฎหมายสมรสของคนรักเพศเดียวกันท่ีรัฐอนุญาตนี้ได 

 

2.5  วัตถุประสงคของการใชชีวิตรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักตางเพศใน

รูปแบบของการสมรส 

 
 ในหัวขอนี้จะอธิบายใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการสมรสท้ังสามรูปแบบวามีวัตถุประสงค

อยางไรโดยกอนอ่ืนนั้น ตองกลาวถึงความหมายของคําวาวัตถุประสงคกอนวามีความหมายอยางไร 
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ตอจากนั้นจึงจะวิเคราะหถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการสมรส วาแทจริงแลววัตถุประสงคการสมรส

คือสิ่งใด และเพราะเหตุผลใดการสมรสท้ังสามรูปแบบจึงมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน ดังนี้   

           วัตถุประสงค คือประโยชนข้ันสุดทายท่ีผูกระทําประสงคจะไดรับเปนการตอบแทนจากการ

กระทําสิ่งๆ นั้น การสมรสของสิ่งมีชีวิตรวมท้ังมนุษยตามวิธีแหงธรรมชาติก็เชนเดียวกัน ท่ีจําตองทํา

หนาท่ีของตนเองตามท่ีธรรมชาติไดมอบหมายใหกระทํา สวนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อ คือ การประกอบพิธีกรรมการแตงงานตามรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน และความเชื่อของคูรักท่ีนับถือศาสนานั้นๆ รวมถึงการลักษณะของประเพณีแตงงานท่ีตอง

เชิญแขกมารวมในงานมากมายเพ่ือเปนสักขีพยานในการประกาศใหสาธารณชนโดยท่ัวไปรูวา บุคคล

ท้ังสองนี้มีฐานะเปนสามีภริยากันโดยสมบูรณในทางพฤตินัย อีกท้ังการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐก็

เชนเดียวกัน ซ่ึงในความเปนจริงแลว รัฐก็มีหนาท่ีในการรับรองและคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแก

ประชาชนในรัฐนั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องของการใชชีวิตคูท่ีเกิดจากความรักของคนสองคน ทําใหรัฐมี

หนาท่ีในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายใหแกประชาชนในรัฐ

เพ่ือใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากภาครัฐในฐานะของคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย

เชนกัน   

           ดังนั้น รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ  รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไข

ของวัฒนธรรมและความเชื่อ และ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ตางก็มีวัตถุประสงคของการ

กระทําท่ีแตกตางกันออกไป โดยจะขออธิบายวัตถุประสงคของการสมรสของท้ังสามรูปแบบวามี

ลักษณะอยางไร และมีความเหมือนกันและมีความแตกตางกันอยางไร ดังนี้ 

 

 2.5.1 วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติ 

          การสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความสัมพันธทางเครือญาติของมนุษยท่ีมี

สําคัญท่ีสุด และเปนบทบาทท่ีเก่ียวของกับอารยธรรมการกําเนิดเผาพันธุของมนุษยมากกวาสิ่งใดๆ

ท้ังสิ้น การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนการตอบสนองเปาหมายของวิถีแหงธรรมชาติเพ่ือธํารงและขยาย

เผาพันธุของมนุษยเชนเดียวกับสัตวโลกชนิดอ่ืนๆท่ีตองมีการขยายเผาพันธุของตนเองเพ่ือมิใหสูญพันธุ

ไปจากโลกใบนี้ แตสิ่งท่ีมีความแตกตางระหวางมนุษยกับสัตว คือ มนุษยไมมีฤดูกาลในการสืบทอด

เผาพันธุของตน ซ่ึงแตกตางจากสัตวท่ีจะผสมพันธุไดเฉพาะในชวงเวลาท่ีธรรมชาติไดเลือกใหไวเทานั้น  

และความหมายของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติของมนุษยอยูตรงท่ี มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชาย 

และมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ท่ีตางก็สมัครใจท่ีจะอยูกินกันฉันสามีภริยากันโดยสมัครใจและ

ยินยอมในการรวมประเวณีระหวางกัน  

ดังนั้นจึงทําใหทราบไดวา หลักการท่ีสําคัญของการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติก็คือ การมี

ความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเพ่ือท่ีจะ

นํามาซ่ึงการใหกําเนิดบุตร อันเปนวัตถุประสงคในการสรางครอบครัว และขยายเผาพันธุของมนุษย
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สืบไป ซ่ึงเม่ือพิจารณาตั้งแตอดีตท่ีมนุษยอยูรวมกันเปนชนเผาจนถึงยุคปจจุบันท่ีมนุษยอยูรวมกันเปน

สังคมขนาดใหญและมีวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม จะพบวาการสมรสในรูปแบบนี้มีมา

เปนระยะเวลายาวนานแลว ความเขาใจของมนุษยอยางแทจริงในเรื่องการสมรส คือ การยินยอมใน

การมีความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง อัน

เปนวัตถุประสงคท่ีจะใหมนุษยไดอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา และขยายเผาพันธุของมนุษย ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหและสรุปผลในเรื่องวัตถุประสงคหลักของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ ท่ีอาจกลาวไดวามีอยู 5 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือตองการใหมนุษยรับรูและยินยอมในการมีความสัมพันธทางเพศของมนุษยเพศชาย

และเพศหญิง และกําหนดคูสมรสท่ีตนมีเพศสัมพันธใหเห็นตัวตนไดชัดเจนและแนนอน  

2. เพ่ือใหมนุษยไดผลิตสมาชิกใหมใหสังคมหรือเพ่ือใหกําเนิดบุตรเพ่ือสืบทอดเผาพันธุของ

มนุษย และเพ่ือการเปนทายาทและการสืบทอดวงศตระกูล 

3. เพ่ือการสรางสังคมมนุษยอันเปนการสืบทอดเจตนารมณของบรรพบุรุษ รวมท้ังการสืบ

ทอดทรัพยสมบัติอันเปนมรดกตอจากบรรพบุรุษ  และสรางความเปนปกแผนในหมูวงศาคณาญาติ  

4. เพ่ือสรางครอบครัว โดยตกลงรวมกันทําหนาท่ีของครอบครัวท้ัง 4 หนาท่ี คือ การมี

เพศสัมพันธ การอยูกินรวมกันฉันสามีภริยา การผลิตสมาชิกใหมใหแกสังคม การอบรมสั่งสอนหรือให

การศึกษาแกบุตร  

5. เพ่ืออบรมและสั่งสอนใหบุตรท่ีถือกําเนิดมาไดเรียนรูถึงหนาท่ีอันสําคัญของมนุษยในการ

ขยายเผาพันธุของตน 

จากท่ีไดกลาวไปแลวขางตนถึงวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติอันเปน

สิ่งท่ีแสดงถึงการมีความสัมพันธทางเพศระหวางมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง สิ่งเหลานี้แทจริง

แลวเปนสัจธรรมของการสมรสของมนุษยท่ีแทจริง เปนการสมรสท่ีธรรมชาติสรางใหมนุษย และเปน

การสมรสท่ีมีเปาหมายเพ่ือสรางเผาพันธุของมนุษยใหยั่งยืนสืบไป ดังนั้นทําใหการสมรสในรูปแบบนี้

เปนสิ่งท่ีอยูคูกับมนุษยมาเปนระยะเวลาอันยาวนานตั้งแตท่ีมนุษยคูแรกไดถือกําเนิดข้ึนมาบนโลกใบนี้ 

และการมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขามนั้นถือเปนสิ่งท่ีมนุษยสามารถเรียนรูไดเอง โดยไม

จําเปนตองใหใครมาแนะนําหรือสั่งสอน อาจเรียกไดวาสิ่งเหลานี้เปนสัญชาตญาณของความเปนมนุษย

เลยก็วาได  ทําใหการสมรสในรูปแบบนี้เปนการเสริมสรางศักยภาพในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย

ในทางสังคมใหมีความสมบูรณและพัฒนาถาวรตอไปอยางไมหยุดนิ่ง อยางไรก็ตามเม่ือมนุษยเพศชาย

และมนุษยเพศหญิงจะไดมีความสัมพันธทางเพศดวยกัน อันเปนการกลาวไดวาเปนการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติแลว ธรรมชาติก็จะมีการปฏิสนธิอันนําไปสูการตั้งครรภของเพศหญิงและทําให

กอกําเนิดเปนทารก อันเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติตามท่ีได

กลาวมาขางตน  
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แตในบางกรณีคูสมรสบางคูอาจจะไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติได โดยเฉพาะคูสมรสท่ีสภาพรางกายของฝายหนึ่งฝายใดยังไมพรอม หรือมีปญหาในการ

ใหกําเนิดบุตรก็เปนได อาทิ ความไมพรอมของหญิงในการตั้งครรภอาจทําใหบุตรท่ีเกิดมาพิการหรือ

ทุพพลภาพได หรือการไมสามารถมีบุตรได  เนื่องจากการเปนหมันของคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดหรือท้ัง

สองฝาย สิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้ไมไดหมายความวาคูสมรสท่ีประสบกับเหตุการณเหลานี้จะไมสามารถพยายาม

กระทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติได เพียงแตคูสมรสเหลานี้ได

พยายามทําหนาท่ีของเขาตามท่ีธรรมชาติไดมอบหมายแลว รวมท้ังไดทําตามเง่ือนไขของการสมรสใน

รูปแบบนี้แลว เพียงแตความพรอมในรางกายของมนุษยทุกคนนั้นมีไมเทากันนั้นหมายความวาความ

พยายามนั้นไมอาจบรรลุผลไดเนื่องจากความไมพรอมของสุขภาพรางกายนั่นเอง จึงทําใหเกิด

เหตุการณดังท่ีกลาวมานี้ข้ึนมาได โดยไมสามารถโทษใครได และจะกลาวโทษคูสมรสวาไมทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติก็ไมไดเชนกัน เพราะสิ่งตางๆ  เหลานี้ธรรมชาติ

เทานั้นเปนผูคัดสรรสิ่งตางๆ  ใหแกมนุษยตามความเหมาะสมอันเกิดจากสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ

นั้นเอง 

ดังนั้น วัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้จึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและเปนไปโดยวิถีแหง

ธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบนี้ก็ไมตางอะไรกับแนวคิดในเชิงปรัชญาสูงสุดของแนวทางในการกําเนิด

มนุษย เพราะการกําเนิดข้ึนของมนุษยก็มาจากการสมรสตามเง่ือนไขแหงธรรมชาติโดยท่ีธรรมชาติได

สรางวงจรการถือกําเนิดสิ่งมีชีวิตตางๆ ไวอยางเปนระบบ มนุษยก็ถือเปนสิ่งมีชีวิตท่ีตองตอบสนอง

แนวทางท่ีธรรมชาติในการสมรสท่ีไดวางไว นั้นก็คือ การมีความสัมพันธทางเพศกับเพศตรงขามกับตน 

เพ่ือทําใหเกิดการปฏิสนธิในครรภของมนุษยเพศหญิง ซ่ึงไดรับหนาท่ีอันใหญหลวงจากธรรมชาติให

เปนเพศท่ีสามารถถือกําเนิดบุตรมนุษยเพ่ือสืบทอดเผาพันธุของตนสืบไป แมในยุคหลังนี้จะมี

นักวิทยาศาสตรท่ีพยายามท่ีจะทดลองในการสรางมนุษยข้ึนมาโดยวิถีทางอ่ืนท่ีไมเปนวิถีทางแหง

ธรรมชาติ  ท่ีไมตองใชการปฏิสนธิของมนุษย เพศชายและมนุษย เพศหญิง หมายความวา

นักวิทยาศาสตรพยายามทดลองปฏิสนธิมนุษยโดยไมใชรังไขของเพศหญิง หรือ น้ําอสุจิของเพศชาย 

ฝายใดฝายหนึ่งในการปฏิสนธิ นักวิทยาศาสตรเหลานั้นก็ยังไมสามารถคนพบวิธีใดๆ ในการสราง

มนุษยข้ึนมาโดยวิธีอ่ืนท่ีไมใชการปฏิสนธิของมนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิงตามกระบวนการของ

ธรรมชาติไดเลย แตมนุษยก็ยังมีความพยายามท่ีจะเอาชนะธรรมชาติอยูเสมอ อยางท่ีเห็นในปจจุบันท่ี

วิทยาศาสตรมีความกาวหนามากข้ึน โดยมีวิธีการในการปฏิสนธิภายนอกรางกายของมนุษยหรือนําไข

มาผสมภายนอกรางกายมนุษย หรือท่ีเรียกวา เด็กหลอดแกว แตอยางไรก็ตาม การปฏิสนธิภายนอก

รางกายของมนุษยตามวิธีนี้ก็ยังคงตองอาศัยรังไขของเพศหญิงและน้ําอสุจิของเพศชายในการปฏิสนธิ

อยูเชนเดิม เพียงแตมีความแตกตางอยูตรงท่ีชายหญิงคูนี่ไมไดมีความสัมพันธทางเพศรวมกันเพ่ือใหมี

การปฏิสนธิภายในรางกายผูหญิงตามกระบวนการของธรรมชาติเทานั้นเอง จึงทําใหวิธีการดังกลาวนี้ก็
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ยังคงอาศัยปจจัยของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติในการปฏิสนธิอันเปนวิถีแหงธรรมชาติอยู

เชนเดิม ไมมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง  

ดังนั้น สิ่งเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นถึงกระบวนการสมรสท่ีเปนเง่ือนไขของธรรมชาติ ท่ี

ธรรมชาติไดสรรคสรางทุกอยางมาเพ่ือมนุษย กฎเกณฑใดท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติแลว ธรรมชาติ

จะเปนผูรักษากฎเหลานั้นเอง กฎแหงธรรมชาติเหลานี้ก็จะมีสภาพบังคับตามวิถีของธรรมชาติ แม

มนุษยจะใชกระบวนการอ่ืนในการเอาชนะธรรมชาติ แตกระบวนการเหลานั้นก็มิอาจสําเร็จไดโดยวิถี

ของมนุษย เพราะธรรมชาติไดสรางหลักการและเหตุผลท่ีสอดคลองกันอยางสมเหตุสมผล รวมถึง

ธรรมชาติก็มีวัตถุประสงคท่ีเปนจริงไดและเพ่ือประโยชนของมนุษยและสิ่งมีชีวิตท้ังปวงบนโลกมนุษย

ในการท่ีจะขยายเผาพันธุของตนไดอยางสมบูรณ 

           

 2.5.2  วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเช่ือ 

 ในประเด็นของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือท่ีเรียกกันวา 

ประเพณีแตงงานนั้น ไดเคยอธิบายไวแลวกอนหนานี้แลววา รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อมีความสอดคลองกันกับรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติจนแทบ

จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินตางๆ ก็มีพ้ืนฐานมาจากสิ่งท่ีเปน

ธรรมชาติรวมไปถึงความเชื่อในทางศาสนาตางๆ ท่ีมนุษยมีความศรัทธา เชน ศาสนาคริสต และ

ศาสนาอิสลาม ท่ีมีความเชื่อในลักษณะท่ีวา สิ่งใดท่ีเปนของธรรมชาติ หรือท่ีมาจากธรรมชาติ  สิ่งๆ 

นั้นคือสิ่งท่ีเปนพระเจา ของพระเจา และมาจากพระเจา  ดังนั้นจารีตประเพณีตางๆ ของมนุษยได

หลอมรวมกันเปนรูปแบบของวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ิน ท่ีไดนําเอาหลักการของ

ธรรมชาติท่ีเปนการแสดงออกซ่ึงแนวคิดท่ีเปนสัจธรรมมาบัญญัติไวในลักษณะของประเพณี และ

พิธีกรรมท่ีเปนแนวปฏิบัติ รวมไปถึงสิ่งท่ีมาจากความเชื่อในแตละศาสนาของมนุษยในสังคมนั้นๆ ท่ี

สงผลใหผูท่ีมีความเชื่อในศาสนานั้นๆ  จะตองปฏิบัติตาม ทําใหวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และ

ความเชื่อของมนุษยอันเกิดจากความศรัทธาตางๆ เหลานั้นมีท่ีมาจากธรรมชาติ จึงสงผลให

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีลักษณะเชนเดียวกันกับ

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ มีหลักเกณฑท่ีสอดคลองกัน และมีลักษณะท่ี

เปนไปในแนวทางเดียวกันนั้น คือ การสืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยเฉพาะการเสริมสรางความเปน

ธรรมชาติท่ีตองการสรางเผาพันธุของมนุษยใหยิ่งใหญและขยายเผาพันธุออกไปอยางไมมีท่ีสิ้นสุด โดย

อาศัยกระบวนการของการสมรสของมนุษย วัฒนธรรมและประเพณีก็มีแนวคิดเชนเดียวกันนี้ โดย

วัฒนธรรม และประเพณีไดเจริญรอยตามวิถีแหงธรรมชาติ โดยมนุษยไดพยายามนําสิ่งท่ีเปนไปตามวิถี

แหงธรรมชาตินั้นมารวบรวมไวและประพฤติปฏิบัติกันจนเปนจารีตประเพณี ท่ีทําใหมนุษยเชื่อใน

ธรรมชาติมากข้ึน และสังคมของมนุษยจะเปนตัวคัดกรองรูปแบบท่ีดีงามของธรรมชาติเพ่ือสั่งสอน
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มนุษยใหอยูในศีลธรรมและความเชื่อของชนชาติของตน โดยผานทางรูปแบบของประเพณีนิยมของ

ทองถ่ินนั้นๆ ดังจะเห็นไดจากมนุษยสรางจารีตประเพณีของตนข้ึนมา โดยนําหลักเกณฑของธรรมชาติ

มาจัดใหมีระเบียบแบบแผนมากข้ึน และสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมลงไปเพ่ือใหหลักเกณฑของ

ธรรมชาติมีความสมบูรณยิ่งข้ึน จนกลายเปนวัฒนธรรม อาทิ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาตินั้น  ท่ีมุงใหความสําคัญกับการรวมประเวณีของคูสมรสท่ีไดทําการสมรสกันแลว  จารีต

ประเพณีทองถ่ินก็ไดนําเรื่องดังกลาว  นํามาจัดระเบียบในเรื่องศีลธรรมของการครองเรือนของคูสมรส  

โดยเฉพาะเรื่องการผิดผัวผิดเมียท่ีคูสมรสนั้นจะตองไมผิดประเวณีกับบุคคลอ่ืนนอกเหนือจากคูสมรส

ของตน เปนตน  

  ดังนั้น จะเห็นไดวาธรรมชาติและจารีตประเพณีดั้งเดิมของมนุษยท่ีพัฒนาจนกลายมาเปน

วัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ินในแตละทองถ่ินมีแนวคิดท่ีสอดคลองกัน โดยตางก็พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน

และกัน จารีตประเพณีดั้งเดิมของมนุษยก็นําหลักเกณฑของธรรมชาติมาพัฒนาจนนําไปสูความเปน

วัฒนธรรมและประเพณีท่ีมนุษยสืบทอดกันตอมาจากรุนสูรุน เพ่ือกลอมเกลาจิตใจของมนุษยอันเปน

การสรางศีลธรรมและจริยธรรมในการครองเรือนและเปนแนวทางของการใชชีวิตคู วัตถุประสงคของ

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและ

ความเชื่อ จึงมีความสอดคลองกันท้ังในบริบทของหลักการและเหตุผลอันนํามาซ่ึงแนวทางของการ

เสริมสรางรูปแบบและสัจธรรมของการสมรสโดยธรรมชาติตามทฤษฎีของการกําเนิดมนุษยอยาง

แทจริง 

สวนวัตถุประสงคอีกประการของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อก็

คือ การสมรสในรูปแบบนี้เปนเรื่องของการประกอบพิธีกรรมการแตงงานตามประเพณีของแตละ

ทองถ่ินนั้นๆ ท่ีคูรักไดอาศัยอยูในสังคมนั้น และคูรักมีความเชื่อและแรงศรัทธารวมกันดวย อีกท้ังเปน

ประกอบพิธีกรรมเพ่ือแสดงความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ัวสากลโลกท่ีมนุษยมองไมเห็น อีกท้ังในพิธี

แตงงานดังกลาวจะมีการเชิญแขกมารวมพิธีมากมาย เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือใหแขกท่ีมารวมงานนั้นเปน

สักขีพยานของการสมรสของคูบาวสาว เพราะเนื่องจากการประกอบพิธีกรรรมการแตงงานนั้น แทจริง

แลวคือ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงการท่ีชายและหญิงคูนี้จะมีฐานะ

ของความเปนสามีภริยากันแลวโดยสมบูรณในทางพฤตินัย 

 อยางไรก็ตามแมวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและวัตถุประสงคของ

การสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อจะมีลักษณะท่ีคลายกัน แตผูวิจัยก็ไดทําการ

วิเคราะหเพ่ิมเติมในความหมายท่ีแทจริงของคําวา “สมรส” วานาจะเปนไปในความหมายของการอยู

กินกันฉันสามีภริยาในรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติเทานั้น เพราะการสมรสในรูปแบบ

ของธรรมชาติ คือ การมีความสัมพันธทางเพศระหวางชายและหญิงดวยความสมัครใจของท้ังสองฝาย

ซ่ึงแสดงถึงการสมรสตามวิถีของธรรมชาติอันเปนความหมายของการสมรสท่ีแทจริง เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็
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เพ่ือใหมนุษยมีการสืบทอดเผาพันธุของตนตามวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ 

อันเปนสัจธรรมโดยแทของการสมรส  

ดังนั้นแทจริงแลว คําวา “สมรส”  จึงมีความหมายท่ีแสดงถึงความสัมพันธในความเปนสามี

และภริยาของชายและหญิงในรูปแบบของธรรมชาติเทานั้น สวนรูปแบบของการประกอบพิธีแตงงาน

เพ่ือรับรองตามเง่ือนไขของศาสนารูปแบบนี้ จากการท่ีไดทําการศึกษาจึงมีความคิดเห็นวา แทจริงแลว 

ลักษณะโดยท่ัวไปของรูปแบบ และวัตถุประสงค ของการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อรูปแบบนี้ แมจะมีวัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยเหมือนอยางรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติ แตการสมรสตามรูปแบบเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนี้  ก็ไมไดบังคับวา

คูท่ีสมรสกันตามรูปแบบเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ จะตองใหกําเนิดบุตร แตการสมรสใน

รูปแบบของวัฒนธรรมและความเชื่อนั้นจะมีลักษณะท่ีออกไปในทางการประกอบพิธีกรรมตามความ

เชื่อในแตละทองถ่ินนั้นๆมากกวา อีกท้ังการประกอบพิธีกรรมแตงงาน  ก็ไมไดหมายความวาคูสมรสท่ี

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดังกลาวนั้นแลว จะตองใหกําเนิดบุตรเพ่ือขยายเผาพันธุมนุษยจึงจะเปน

พิธีกรรมแตงงานท่ีสมบูรณ แตการสมรสในรูปแบบเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อนี้ มี

วัตถุประสงคเพ่ือการยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยท่ีไดประกอบพิธีกรรมแตงงาน

ตามประเพณีทองถ่ินของตน อีกท้ังรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมแตงงานก็มีบทบาทหนาท่ีหลักใน

การเปนสื่อกลางในการประกาศใหสาธารณชนท่ัวไป ไดรับรูถึงความเปนสามีภริยาของชายและหญิงคู

ท่ีไดรวมพิธีแตงงานกันเทานั้น โดยไมไดมีลักษณะของการบังคับใหชายและหญิงคูนั้นตองมี

เพศสัมพันธกันเพ่ือสืบทอดเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด  ดังนั้นจึงไมควรจะใชคําวา “สมรส” กับ

รูปแบบการยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยภายใตเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อรูปแบบนี้ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรใชคําวา “การประกอบพิธีกรรมแตงงานเพ่ือยอมรับ

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถ่ิน” หรือพูดสั้นๆวาการประกอบ

พิธีแตงงาน เพราะจะใหความหมายท่ีตรงมากกวาใชคําวา “สมรส”  

           แตเหตุผลท่ีมนุษยตองการใชคําวา “สมรส” รวมดวยในรูปแบบการประกอบพิธีกรรม

แตงงานเพ่ือยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถ่ิน รูปแบบนี้

นั้น วิเคราะหวานาจะมาจากการท่ีผูบัญญัติศัพทของมนุษยท่ีไดนําคําวา “สมรส” มารวมใชดวย โดย

นํามาจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และนํามาใชรวมกันกับการประกอบพิธีกรรม

แตงงานเพ่ือยอมรับสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถ่ิน เพ่ือใชคํา

ในลักษณะเดียวกัน และอยางเดียวกัน และกลายเปนความเคยชิน เพ่ือทําใหเกิดความสอดคลองและ

ไมเปนท่ีสับสนของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีจะทําการสมรสกันในท้ังสองรูปแบบนั้นเอง ดังนั้น

จึงทําใหคําวา “สมรส” ไดถูกนํามาใชไดในรูปแบบของการประกอบพิธีกรรมแตงงานเพ่ือยอมรับ

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยตามประเพณีของแตละทองถ่ินดวย  
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 2.5.3  วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ 

           มนุษยเปนสัตวสังคมจึงจําเปนตองเคารพกฎเกณฑตางๆ ของสังคม เพราะมนุษยมีความ

ปรารถนาท่ีจะคนพบความสุขในการดํารงชีวิตคูภายหลังจากการสมรส รวมไปถึงความปลอดภัยใน

การอยูรวมกันในสังคมกับครอบครัวอ่ืนๆ มนุษยจึงมีจิตสํานึกในการปฏิบัติตนมิใหเปนท่ีรังเกียจ

หรือไมพึงปรารถนาของบุคคลอ่ืนท่ีอยูรวมกันในสังคม ประกอบกับมนุษยมีความเชื่อวาความโดดเดี่ยว

จะทําใหขาดทุกสิ่งทุกอยาง เพราะมนุษยไมสามารถใชชีวิตอยูบนโลกนี้ไดเพียงคนเดียว เพราะอาจ

ตองเผชิญกับสิ่งท่ีตนเกรงกลัว ฉะนั้นเม่ือมนุษยมาอยูรวมกันจากการเปนคูสมรส กฎเกณฑตางๆ ใน

การอยูรวมกันก็จะตองมีข้ึนเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นจึงสงผลใหสังคมมนุษยตองมีระเบียบแบบแผน

ในการใชชีวิตคูรวมกัน ดังนั้น จึงทําใหมีการสรางกฎเกณฑของการใชชีวิตคูในฐานะของคูสมรสเกิดข้ึน 

มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีความคิดและสติปญญาเหนือสัตวโลกอ่ืนๆ มนุษยจึงรูจักความผิดชอบชั่วดีและ

เปนสัตวโลกเพียงประเภทเดียวท่ีใชกฎหมายในการควบคุมความประพฤติได   

 ดังท่ีไดกลาวมาแลววา การสมรส คือ การสืบทอดเผาพันธุมนุษย และเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดของ

มนุษย การสมรสแมจะเปนเรื่องของธรรมชาติ แตรัฐในฐานะท่ีเปนผูควบคุมดูแลความสงบสุขของ

สังคม ก็มิอาจปลอยปละละเลยใหมนุษยสมรสกันโดยใชวิถีแหงธรรมชาติอยางไมมีระเบียบวินัยโดยท่ี

ไมเขาไปจัดการดูแลเลยก็มิอาจทําได เพราะอาจทําใหเกิดปญหาข้ึนมาได อีกท้ังปญหาเหลานั้นอาจ

เปนการกระทบกระเทือนถึงอํานาจในการบริหารและการจัดการความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ประชาชนภายในของรัฐได รัฐเองจึงมีความตองการท่ีจะเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดสรรรูปแบบของ

การสมรสของมนุษยใหมีระเบียบ โดยท่ีรัฐยังคงยึดถือรูปแบบและหลักเกณฑของการสมรสตามวิถีแหง

ธรรมชาติไวเชนเดิม เพียงแตรัฐขอมีสวนในการเขาไปวางหลักเกณฑเพ่ิมเติมใหม และสรางรูปแบบ

ของการสมรสอีกรูปแบบหนึ่งใหเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐและมีความชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือเปนการ

คุมครองสิทธิและหนาท่ีของประชาชนท่ีอยูภายใตการปกครองของรัฐนั้น โดยหลักเกณฑท่ีรัฐไดวางไว

นั้นเปนการแยกตางหากจากรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติอยางสิ้นเชิง เพราะดวย

เหตุผลท่ีวา หลักในเรื่องการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุมนุษย

นั้น รัฐใหเปนหนาท่ีของธรรมชาติ เปนหนาท่ีของการสมรสท่ีแทจริง รัฐไมสามารถเขาไปยุงเก่ียวใดๆ

ไดท้ังสิ้นกับการสมรสในรูปแบบของธรรมชาตินั้น แตรัฐมีความตองการท่ีจะเปนผูรับรองและคุมครอง

สิทธิของคูสมรสตามวิธีแหงธรรมชาตินั้น มาเปนคูสมรสตามกฎหมายของรัฐดวย  ดังนั้น ทําใหเกิด

รูปแบบท่ีรัฐตองการจะสรางข้ึนมาใหม นั้นคือ รูปแบบท่ีรัฐเพียงตองการท่ีจะรับรองและคุมครองสิทธิ

ใหแกคูสมรสจากคูสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาเปนคูสมรสตามเง่ือนไขของกฎหมาย และใน

ฐานะสิทธิของพลเมืองของรัฐท่ียอมมาอยูภายใหการบริหารและการจัดการโดยรัฐ โดยผูวิจัยไดเรียก

รูปแบบท่ีรัฐไดกระทําข้ึนนี้วา “การจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมาย

ของมนุษย” หรือเปนท่ีเขาใจโดยท่ัวไปไดวาเปนการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นเอง โดย
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ในสวนนี้ผูวิจัยไดอธิบายโดยละเอียดแลวในหัวขอท่ีผานมาแลววา การสมรสตามกฎหมายนี้จะมีได

เฉพาะการจดทะเบียนสมรสเทานั้น ประกอบกับ คูสมรสตองแสดงความยินยอมใหปรากฎโดยเปดเผย

ตอหนานายทะเบียน และนายทะเบียนก็จะตองบันทึกความยินยอมนั้นไวดวย  

           สวนในความหมายท่ีแทจริงของคําวา “สมรส” นั้นในความคิดเห็นของผูวิจัยคําวา “สมรส” 

นาจะเปนไปในความหมายของการอยูกินกันฉันสามีภริยาในรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไข

ธรรมชาติเทานั้น  เพราะการสมรสในรูปแบบของธรรมชาติ คือ การมีความสัมพันธทางเพศระหวาง

ชายและหญิงดวยความสมัครใจของท้ังสองฝายซ่ึงแสดงถึงการสมรสตามวิถีของธรรมชาติอันเปน

ความหมายของการสมรสท่ีแทจริง เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือใหมนุษยมีการสืบทอดเผาพันธุของตนตาม

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ อันเปนสัจธรรมโดยแทของการสมรส ดังนั้นใน

ความคิดเห็นของผูวิจัยคําวา “สมรส”  จึงมีความหมายท่ีแสดงถึงความสัมพันธในความเปนสามีและ

ภริยาของชายและหญิงในรูปแบบของธรรมชาติเทานั้น สวนรูปแบบของการจดทะเบียนรับรองตาม

เง่ือนไขของรัฐรูปแบบนี้ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาแทจริงแลว ลักษณะโดยท่ัวไปของรูปแบบ และ

วัตถุประสงค ของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐรูปแบบนี้ไมไดมีวัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุ

มนุษยเหมือนอยางรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เพราะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใน

มาตราใดเลยท่ีกลาววาการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยเปนหนาท่ีของคูสมรส อีกท้ังกฎหมายก็ไมได

บังคับวาคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแลวจะตองใหกําเนิดบุตรเพ่ือขยายเผาพันธุมนุษย 

แตการสมรสในรูปแบบเง่ือนไขของรัฐนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ในทางกฎหมายของมนุษยเทานั้น อีกท้ังบทบัญญัติกฎหมายมีบทบาทหนาท่ีหลักในการแกไขปญหา

การใชชีวิตคูรวมกันและปญหาครอบครัวของคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนี้เทานั้น โดย

ไมไดมีวัตถุประสงคในการสนับสนุนในเชิงกฎหมายในการขยายเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด  ดังนั้น

จึงไมควรจะใชคําวา “สมรส” กับรูปแบบการจดทะเบียนรับรองภายใตเง่ือนไขของรัฐรูปแบบนี้ ดังนั้น

ผูวิจัยจึงมีความเห็นวาควรใชคําวา “การจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทาง

กฎหมายของมนุษย” เพราะจะใหความหมายท่ีตรงมากกวาใชคําวา “สมรส”  

 แตเหตุผลท่ีรัฐตองการใชคําวา “สมรส” รวมดวยในรูปแบบการจดทะเบียนรับรองภายใต

เง่ือนไขของรัฐรูปแบบนี้นั้น ผูวิจัยวิเคราะหวานาจะมาจากการท่ีผูบัญญัติกฎหมายของรัฐนําคําวา 

“สมรส” มารวมใชดวย โดยนํามาจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และนํามาใช

รวมกันกับการจดทะเบียนรับรองในรูปแบบของรัฐเพ่ือใชคําในลักษณะเดียวกัน และอยางเดียวกัน 

เพ่ือทําใหเกิดความสอดคลองและไมเปนท่ีสับสนของคูรักชายและหญิงท่ีจะทําการสมรสกันในท้ังสอง

รูปแบบนั้นเอง ดังนั้นจึงทําใหคําวา “สมรส” ไดถูกนํามาใชไดในรูปแบบของการจดทะเบียนรับรอง

ตามเง่ือนไขของรัฐดวย  
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           ดวยเหตุนี้จึงไดทําการวิเคราะหใหเห็นถึงวัตถุประสงคหลักของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของรัฐเพ่ือใหสอดคลองกับหลักการและเหตุผลท่ีไดกลาวไวกอนหนานี้ อันเปนแนวทางในการ

สนับสนุนแนวคิดท่ีไดทําการศึกษาคนควา โดยอาจกลาวไดวาวัตถุประสงคหลักของรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐมีอยู 3 ประการใหญ ดังนี้ ประการแรก คือ รัฐตองการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันในทางกฎหมายใหแกมนุษย โดยวัตถุประสงคในขอนี้ ถือไดวาเปนวัตถุประสงคหลักท่ีรัฐมี

ความตองการยกระดับฐานะของคูสมรสท่ีไดอยูกินกันฉันสามีภริยาตามวิถีแหงธรรมชาติใหถูกตองตาม

กฎหมาย รวมท้ังใหมาอยูภายใตการควบคุมดูแลของกฎหมาย ทําใหมีสถานะเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย ซ่ึงวิธีการดังกลาวนี้คูสมรสจะตองมาจดทะเบียนเพ่ือใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันของคูสมรส ซ่ึงโดยหลักการแลวคือ การท่ีคูสมรสจะสามารถจดทะเบียนเพ่ือรับรองสถานะได

นั้น คูสมรสท้ังสองฝายจะตองเขาหลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขในการสมรสตามท่ีกฎหมายไดกําหนดไว

เสียกอน มิเชนนั้นการจดทะเบียนก็จะไมมีผลสมบูรณตามกฎหมาย โดยอาจจะตกเปนโมฆะหรือ

โมฆียะแลวแตกรณี ซ่ึงเง่ือนไขแหงการสมรสตามกฎหมายนั้นมีอยูหลายประการดวยกัน  

 ในลําดับตอมาจะขออธิบายถึงเง่ือนไขแหงการสมรส และผลของการฝาฝนเง่ือนไขของการ

สมรสท่ีจะมีผลใหการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้นตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี โดยใน

สวนแรกนี้จะขออธิบายถึงเง่ือนไขแหงการสมรสตามกฎหมาย โดยหากคูสมรสฝาฝนแลวการจด

ทะเบียนสมรสก็จะตกเปนโมฆะ ดังนี้ เง่ือนไขประการแรกคือ หามสมรสกับคนวิกลจริต เง่ือนไข

ประการท่ีสองคือ หามสมรสกับบุคคลซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมา เง่ือนไข

ประการท่ีสาม หามสมรสกับบุคคลท่ีไดจดทะเบียนสมรสกับบุคคลอ่ืนอยูกอนแลว เง่ือนไขประการท่ีสี่ 

คือ หามทําการสมรสหากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดไมยินยอมท่ีจะสมรส เง่ือนไขท้ังสี่ประการท่ีผูวิจัยได

กลาวมาขางตนนี้หากคูสมรสมิไดปฏิบัติตามแมแตขอหนึ่งขอใด ก็จะมีผลใหการจดทะเบียนสมรสนั้น

ตกเปนโมฆะทันที การสมรสท่ีเปนโมฆะ หมายถึง การกระทําท่ีถือเสมือนวาไมเคยมีการจดทะเบียน

สมรสอันใดกันมากอนนี้เลย ตอมาในสวนท่ีสอง จะขออธิบายถึงเง่ือนไขแหงการสมรสตามกฎหมาย 

โดยหากคูสมรสฝาฝนแลวการจดทะเบียนสมรสก็จะตกเปนโมฆียะ ดังนี้ เง่ือนไขประการแรกคือ การ

สมรสท่ีอายุของบุคคลท่ีจะทําการสมรสไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด เง่ือนไขประการท่ีสอง การ

สมรสท่ีเกิดการสําคัญผิดในตัวคูสมรส เง่ือนไขประการท่ีสาม คือ การสมรสท่ีคูสมรสฝายหนึ่งฝายใด

ถูกกลฉอฉลใหสมรส เง่ือนไขประการท่ีสี่ คือ การสมรสท่ีคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดถูกขมขูใหสมรส และ

เง่ือนไขสุดทาย คือ การสมรสของผูเยาวท่ีอายุตั้งแตสิบเจ็ดปแตไมถึงยี่สิบป ท่ีไมไดรับความยินยอม

จากผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองใหทําการสมรส เง่ือนไขท้ังหาประการท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ 

หากคูสมรสกระทําการสมรสท่ีเปนการเขาขายในขอหนึ่งขอใดตามท่ีกลาวมาแลวขางตน ก็จะมีผลให

การสมรสนั้นตกเปนโมฆียะ การสมรสท่ีตกเปนโมฆียะ หมายถึง การสมรสท่ีมีผลสมบูรณ จนกวาศาล

จะมีคําพิพากษาใหเพิกถอนการสมรสอันเปนโมฆียะนั้น ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไข
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ของกฎหมายท่ีจะนําไปสูการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย หรือ การสมรสตาม

กฎหมายนั้น มีหลายประการดวยกัน ซ่ึงแตกตางจากหลักเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขของการสมรสตามวิถี

แหงธรรมชาติท่ีมีเพียงหลักเกณฑ ความรัก ความสมัครใจ และความยินยอม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงมีผล

ใหวัตถุประสงคของการสมรสท้ังสองรูปแบบมีความแตกตางกันนั้นเอง 

 ตอมาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีสองคือ รัฐตองการจะ

คุมครองสิทธิในฐานะคูสมรส รวมไปถึงการมอบสิทธิประโยชนตางๆ  ท่ีไดรับในฐานะท่ีเปนคูสมรส 

จากวัตถุประสงคของการจดทะเบียนสมรสในขอนี้ ทําใหเห็นวารัฐตองการท่ีจะเขามามีสวนในการ

คุมครองสิทธิของประชากรท่ีไดสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐ รวมไปถึงรัฐตองการท่ีจะมอบสิทธิ

ประโยชนตางๆ  ในฐานะท่ีเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายดวย หรือเรียกวาสวัสดิการท่ีรัฐมอบ

ใหแกคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนั้นเอง โดยในสวนแรกนั้น รัฐตองการท่ีจะคุมครองสิทธิ

ตางๆ  อันเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกคูสมรส โดยเฉพาะการไดรับการคุมครองสิทธิในฐานะของคูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย โดยการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิแกคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสไมวาจะ

เปนสิทธิโดยท่ัวไป เชน สิทธิในการใชชื่อสกุลของคูสมรส หรือสิทธิในทางแพง เชน สิทธิในการเปนผู

อนุบาลในกรณีท่ีคูสมรสอีกฝายหนึ่งถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ  สิทธิในการเปนผูพิทักษใน

กรณีท่ีคูสมรสอีกฝายหนึ่งถูกศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ หรือสิทธิในกระบวนการ

พิจารณาความเชน สิทธิในการฟองคดีแทนคูสมรส เปนตน และในสวนท่ีสองท่ีรัฐตองการท่ีจะมอบ

สิทธิประโยชนตางๆ อันเปนสวัสดิการจากการบริหารและการจัดการในทางสังคม และในทาง

เศรษฐกิจของภาครัฐ ไมวาจะเปนสิทธิประโยชนในทางสังคม เชน สิทธิประโยชนตางๆ อันเปน

สวัสดิการของคูสมรสขาราชการ สิทธิประโยชนในเรื่องประกันสังคม เปนตน หรือสิทธิประโยชน

ในทางเศรษฐกิจ เชน สิทธิประโยชนในเรื่องของการลดหยอนภาษี สิทธิประโยชนในเรื่องของการเงิน

และการธนาคาร สิทธิประโยชนในเรื่องของประกันชีวิต เปนตน โดยท่ีคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรส

กันตามกฎหมายก็จะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการไดรับสิทธิประโยชนท่ีภาครัฐไดมอบใหดังท่ีไดกลาวมา

นี้ โดยสิทธิเหลานี้เปนสิทธิของความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีจะสามารถใชไดเทานั้น รวมไป

ถึงสิทธิท่ีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายสามารถใชแทนกันได เสมือนเปนบุคคลคนเดียวกัน หรือ

เรียกวาการใชสิทธิแทนกันนั้นเอง เชน สิทธิในการอนุญาตใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งไดรับการรักษาทาง

การแพทย ในกรณีท่ีคูสมรสฝายนั้นไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง เปนตน  

 ดังนั้น จากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนเปนการสะทอนใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการ

จัดรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการท่ีสอง ท่ีภาครัฐมุงเนนท่ีจะใหการคุมครองสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานใหแกคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย อันเปนการใชสิทธิในทางกฎหมายอยางชอบ

ธรรมในฐานะของคูสมรสดวย รวมไปถึงการท่ีภาครัฐมองเห็นถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตข้ัน

พ้ืนฐาน โดยภาครัฐจึงมุงเนนในการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ท้ังในดานสังคมและในดานเศรษฐกิจ
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เพ่ือใหคูรักท่ีไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนั้นไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีภาครัฐมอบให อันเปน

การสรางคุณภาพชีวิตของการใชชีวิตคูของมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

ตอมาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐประการสุดทาย คือ รัฐตองการ

จะออกกฎและขอบังคับเพ่ือปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในฐานะคู

สมรส รวมไปถึงออกกฎหมายท่ีเปนแนวทางในการแกปญหาจากการใชชีวิตคูอยูรวมกันของมนุษยใน

ฐานะของคูสมรส ซ่ึงในสวนนี้แสดงใหเห็นวารัฐมีความเปนหวงใยถึงการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยท่ี

ในบางครั้งอาจจําเปนตองมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไปบาง เพราะตางคนก็ตางความคิด 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีตองใชชีวิตอยูรวมกันเจอหนากันทุกวัน อาจมีบางเวลาท่ีทําใหรูสึกวาตนเริ่มมี

อาการรําคาญ จนในบางครั้งอาจจําเปนตองมีการกระทบกระท่ังกันบาง ความไมเขาใจกันหรือเขาใจ

อะไรผิด ความโกรธ อารมณหึงหวงอาจเกิดข้ึนมาไดเสมอกับคูรักท่ีตองใชชีวิตรวมกัน เพราะสิ่งเหลานี้

คือธรรมชาติของมนุษยท่ีจะตองพบกับ รัก โลภ โกรธ หลง รวมไปถึงกิเลสตัณหามากมาย ดังนั้น เม่ือ

มนุษยมีพฤติกรรมเชนนี้ จึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีตองออกกฎหมายข้ึนมาเพ่ือปองกันปญหาเวลาท่ีคู

สมรสมีความคิดเห็นท่ีไมลงรอยกันซ่ึงอาจเปนตนเหตุของปญหาครอบครัวในท่ีสุด   

โดยประการแรกนั้น เปนนโยบายเชิงปองกัน โดยรัฐจะออกกฎหมายท่ีมีลักษณะเปนการ

ปองกันปญหาท่ีรัฐมองวาอาจจะเกิดเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนมาไดในระหวางการใชชีวิตคูรวมกันของคู

สมรสเสียกอน โดยแนวทางในการปองกันสวนใหญแลวจะเนนไปท่ีเรื่องความสัมพันธระหวางคูสมรส

ในเรื่องทรัพยสิน ซ่ึงถือวาเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรกท่ีคูสมรสมักใชเปนสาเหตุในการ

ทะเลาะเบาะแวงในครอบครัว ดังนั้น กฎหมายจึงออกแบบรูปแบบของทรัพยสิน ใหอยูในรูปของสิน

สวนตัว และสินสมรส โดยถือเปนการแบงแยกประเภทของทรัพยสินท่ีมีอยูกอนสมรสและท่ีไดมาภาย

หลังจากการสมรสอยางชัดเจน รวมถึงหลักเกณฑในเรื่องของอํานาจและหนาท่ีในการจัดการทรัพยสิน

ท่ีเปนสินสวนตัว และสินสมรส เพ่ือปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดในอนาคตจากการบริหารจัดการ

ทรัพยสินรวมกันของคูสมรส 

โดยประการท่ีสอง เปนนโยบายในเชิงแกไขปญหา กลาวคือ หากคูสมรสมีประเด็นขอพิพาท

เกิดข้ึนมาแลวและมิอาจยุติขอพิพาทนั้นได ดังนั้น รัฐจึงบัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพ่ือทําหนาท่ีเปน

เครื่องมือในการแกไขปญหาและหาทางออก เม่ือคูสมรสท้ังสองฝายเกิดความขัดแยงกันข้ึนมาโดยไม

สามารถระงับขอพิพาทเหลานั้นไดดวยตนเอง อาทิ การจัดการสินสมรสท่ีกฎหมายบัญญัติใหการ

จัดการทรัพยสินบางประเภทคูสมรสตองจัดการรวมกัน หรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง แต

ขอเท็จจริงปรากฎวาคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดนั้นมิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายขางตน 

กฎหมายก็จะมีทางแกไขปญหา คือ ใหสิทธิแกคูสมรสฝายท่ีเสียผลประโยชนในการท่ีจะฟองใหศาล

เพิกถอนนิติกรรมเก่ียวกับการจัดการสินสมรสท่ีปราศจากความยินยอมของคูสมรสอีกฝายหนึ่ง เปน

ตน ซ่ึงจากหลักการและเหตุผลของกฎหมายในประเด็นนี้ ผูวิจัยคนพบวา รัฐมีความประสงคท่ีจะสราง
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ความสมานฉันทใหเกิดข้ึนจากความขัดแจงท่ีเกิดข้ึนระหวางคูสมรสมากกวาการระงับขอพิพาทดวย

การสิ้นสุดการสมรส ดังจะเห็นไดจากรัฐพยายามสรางกระบวนการในการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี

โดยอาศัยคนกลางในการไกลเกลี่ยเพ่ือการเจรจาหาขอยุติเพ่ือการตกลงยินยอมของท้ังสองฝาย ซ่ึง

วิธีการดังกลาวมานี้เปนท่ีนิยมอยางยิ่งในปจจุบัน  

           อยางไรก็ตาม จากการศึกษายังพบวาคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดท่ีเปนฝายท่ีเสียผลประโยชนจาก

กรณีท่ีกฎหมายไดบัญญัติวิธีการในการยุติขอพิพาทไวนั้น รวมถึงไมยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติของ

กฎหมาย โดยอางวาตนไมไดยอมรับขอกฎหมายดังกลาว  ซ่ึงโดยหลักแลวคูรักท่ีไดจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมาย ก็ถือวาเปนการยอมรับขอตกลงท่ีกฎหมายไดบัญญัติไวเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของคู

สมรสไปโดยปริยาย ดังสุภาษิตกฎหมายท่ีเรียกวา กฎหมายปดปาก ซ่ึงในตัวบทกฎหมายก็จะได

กําหนดสิทธิและหนาท่ีของคูสมรสท้ังสองฝาย วาแตละฝายมีสิทธิและหนาท่ีตอความเปนสามีภริยา

อยางไรบาง โดยคูสมรสท้ังสองฝายจะตองปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเหลานั้น จะอางวาตนไม

รูกฎหมายและไมยอมปฏิบัติตามมิได เพราะการจดทะเบียนสมรสเปนการกระทําดวยความยินยอม

ของคูสมรสท้ังสองฝายในการยอมรับท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการ ไมวาจะเปนในเรื่อง 

ความสัมพันธในทางสวนตัวและความสัมพันธในทางทรัพยสินระหวางคูสมรส อีกท้ังอํานาจและหนาท่ี

ในการจัดการทรัพยสินระหวางสามีภริยา หรือแมกระท้ังในกรณีท่ีคูสมรสมีบุตร กฎหมายก็ไดบัญญัติ

ถึงสิทธิและหนาท่ีของสามีภริยาท่ีตองปฏิบัติตอบุตรดวย อันเปนสิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและ

บุตรนั้นเอง  ดังนั้น คูสมรสท่ียินยอมจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐจึงมิอาจปฏิเสธบทบัญญัติ

ของกฎหมายท่ีไดถูกกําหนดไวโดยรัฐ โดยมีขออางวาตนเปนฝายเสียผลประโยชนจากการท่ีกฎหมาย

บัญญัติแนวทางการแกไขปญหาอันเกิดจากขอพิพาทระหวางคูสมรสเอาไว และไมสามารถอางไดวา

บทบัญญัติของกฎหมายนั้นเปนโทษแกตนและบุคคลท่ีเก่ียวของได  

           ดังนั้น สิ่งท่ีไดกลาวมาขางตนนี้เปนการแสดงใหเห็นวา วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐมีความแตกตางกันออกไปจากวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ หรือท่ีเรียกวาประเพณี

แตงงานอยางสิ้นเชิง ท้ังในเรื่องหลักการอันเปนท่ีมาของการเกิดข้ึนของรูปแบบการสมรสท้ังสาม

รูปแบบ และเหตผุลของการท่ีตองดํารงอยูของการสมรสท้ังสามรูปแบบ จึงสรุปไดวา การเกิดรูปแบบ

การสมรสข้ึนมาเปนสามรูปแบบท่ีมีความแตกตางกัน ก็เพราะเนื่องจากวัตถุประสงคของการสมรส

ตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐมีความแตกตางกัน จึงสงผลใหสามารถแยกการสมรสออกมาไดเปนสาม

รูปแบบนั้นเอง                  
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2.6 ลักษณะเฉพาะของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย ครอบครัว

ที่ใชไดเฉพาะรูปแบบการสมรสแบบคูรักตางเพศ 

 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนกฎหมายท่ีถือไดวาเปน

จุดเริ่มตนของการสรางสถานะความเปนครอบครัวในความหมายของกฎหมาย โดยจะเห็นไดจาก

รูปแบบของกฎหมายครอบครัวของไทยตั้งแตอดีต คือ กฎหมายลักษณะผัวเมีย ท่ีมีลักษณะของ

กฎหมายท่ีมีความสอดคลองกับรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ท่ีมุงหวังเพ่ือการสืบทอด

เผาพันธุของมนุษยเปนวัตถุประสงคหลัก และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อท่ีมุงเนนในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมดานความเชื่อเพ่ือวางรากฐานทางศีลธรรมใหแกมนุษย

ในการสมรส รวมไปถึงวัตถุประสงคของการประกาศใหสาธารชนไดรับรูถึงความเปนสามีภริยาของ

บุคคลสองคนในทางสังคมจากพิธีแตงงานดวย  

ตอมาไดมีการตราประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ข้ึนมา  

ประเทศไทยก็ยังคงยึดแนวความคิดของรูปแบบการสมรสท่ีมาจากรูปแบบการสมรสตามวิถีของ

ธรรมชาติท่ีเคยใชมาในกฎหมายลักษณะผัวเมียเปนหลักอยูเชนเดิม แตไดมีการพัฒนาลักษณะของ

กฎหมายใหมีความชัดเจนมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากมีการบัญญัติรูปแบบของการจดทะเบียนรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย หรือรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเกิดข้ึนเปนครั้งแรกใน

กฎหมายฉบับนี้ อันเปนการนํารูปแบบของการสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐมาใชเปนครั้งแรกใน

ประเทศไทย  ซ่ึงในความเปนจริงแลวหากศึกษาใหละเอียดจะพบวาประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวของไทยท่ีใชอยูในปจจุบันนั้น ไดมีการพัฒนามาจากรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย

เชนกัน ดังนั้นจึงสงผลใหลักษณะของกฎหมายฉบับนี้มีรูปแบบของการสมรสท่ียึดถือตามวิถีของ

ธรรมชาติ ท่ีเปนเรื่องของชายกับหญิงและการรวมประเวณีของบุคคลท้ังสองมาเปนองคประกอบหลัก 

รวมไปถึงการประกอบพิธีแตงงานของคูสมรส ท่ีมีลักษณะท่ีเปนไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของ

สังคมนั้นๆ ตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย  แมในวัตถุประสงค

ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ท่ีแทจริงคือ ตองการเพียงแค

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยเทานั้น   แตประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวท่ีใชอยูในปจจุบัน กลับเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบ

ของการสมรสท้ังสามรูปแบบเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว คือ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ  อาจเปนเพราะเหตุผลท่ีวาวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสท้ังสามรูปแบบนั้น แมจะ

มีความแตกตางกันอยูบางไมมากก็นอย แตก็ยังคงตองอาศัยบริบทของธรรมชาติ ในเรื่องของ
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ขอกําหนดเรื่องเพศของคูสมรสเปนองคประกอบ ประกอบกับตองอาศัยบริบทของวัฒนธรรม และ

ประเพณีทองถ่ินมาเปนสวนสําคัญในการประกอบพิธีแตงงานและการผสมผสานกับบริบทของ

กฎหมายภายในรัฐดวย  

           เม่ือไดวิเคราะหตามความเปนจริง จึงพบวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา

ดวยครอบครัว ยังคงตองอาศัยหลักเกณฑของธรรมชาติในการบรรลุเปาหมายของการสรางสถาบัน

ครอบครัว นั้นก็คือ อาศัยการรวมประเวณีของชายและหญิงเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุมนุษยสืบตอไป

นั่นเอง   เพราะฉะนั้นประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จึงเปนเปน

กฎหมายท่ีกําหนดวิธีการของการจัดตั้งสถาบันครอบครัว จากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูของ

มนุษย อันสืบเนื่องมาจากการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย ซ่ึงเปนวัตถุประสงค

หลักของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ โดยกฎหมายฉบับนี้ยังคงตองอาศัยรูปแบบการสมรส

ตามวิถีแหงธรรมชาติ คือ อาศัยการรวมประเวณีของชายและหญิงในการใหกําเนิดทารก  เพ่ือสืบทอด

เผาพันธุของมนุษยและสรางความสมบูรณใหเกิดข้ึนในสถาบันครอบครัว ท่ีประกอบไปดวยสถานะ

ของความบิดา มารดาและบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย ท่ีถือกําเนิดมาพรอมกันภายใตกฎหมายฉบับนี ้ 

          จากการคนควาขอมูลยังคนพบอีกวา แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว จะไดนําเรื่องท่ีเก่ียวกับขอกําหนดสถานะทางเพศของคูสมรสมาจากรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติ โดยนํามาเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑของผูมีสิทธิท่ีจะ

ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้ แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็ไมไดบังคับหรือกําหนดกฎเกณฑท่ีเปนเง่ือนไขใดๆ วาชายและหญิงท่ีมี

สิทธิท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายฉบับนี้จะตองมีการรวมประเวณีกันกอนจึงจะสามารถจด

ทะเบียนสมรสกันได หรือใหกําเนิดบุตรกอนจึงจะมาจดทะเบียนสมรสกันได หรือตองกระทําการตาม

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติกอนการสมรสจึงจะสมบูรณเปนการสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมายตามประมวลกฎหมายฉบับนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว

ไดกําหนดไวแตเพียงวาคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายฉบับนี้แลว จะตองอยูกินดวยกันฉัน

สามีภริยา ซ่ึงหมายความถึงเม่ือจดทะเบียนสมรสกันแลวจะตองมีการรวมประเวณีกันตามวิธีแหง

ความเปนสามีภริยานั้นเอง อันถือไดวาเปนขอกําหนดของกฎหมายท่ีกําหนดถึงความสัมพันธในทาง

สวนตัวของสามีภริยา ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส 

          ดังนั้นแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จะไดนําเง่ือนไขของ

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาใช เปนขอกําหนดของกฎหมายท่ีกําหนดถึง

ความสัมพันธในทางสวนตัวของสามีภริยา ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส แตประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็ไมไดมีวัตถุประสงคของการสมรสเชนเดียวกับรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพราะประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา
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ดวยครอบครัว มีรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังนั้น จึงมีวัตถุประสงคเพียงแครับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหกับมนุษยเทานั้น ดังนั้นเง่ือนไขในเรื่องเพศของ

คูสมรสจึงกลายมาเปนเพียงองคประกอบของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัวเทานั้น 

           สวนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ไมมีปรากฎในหลักเกณฑหรือ

เง่ือนไขท่ีมีผลกระทบตอความสมบูรณในการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัวแตอยางใด เนื่องจากหลักเกณฑในเรื่องการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรม

และความเชื่อนั้นเปนเพียงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อของแตละทองถ่ินเทานั้น ไมไดมี

ผลกระทบตอคูสมรสในทางกฎหมายแตอยางใด คูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายฉบับนี้จะ

จัดพิธีแตงงานตามประเพณีหรือไมเปนเรื่องสวนตัวของบุคคลท้ังสองท่ีจะตกลงกัน ซ่ึงกฎหมายไมเขา

ไปกาวกายแตอยางใด ดังนั้นคูสมรสจะประกอบพิธีแตงงานตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ

หรือไมนั้นก็ไมใชสาระสําคัญตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แตสิ่ง

เหลานั้นอาจมีผลกระทบตอจิตใจของคูสมรสในทางศีลธรรมและจารีตประเพณีทองถ่ินตามความเชื่อ

ของคูสมรสก็เปนได            

กลาวโดยสรุปคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แมจะตองใช

รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐเปนหลักและใหความสําคัญกับรูปแบบนี้มากกวารูปแบบอ่ืนๆ 

ดังจะเห็นไดจากการกําหนดหลักเกณฑในรูปแบบบทบัญญัติของกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับการสมรสท่ีมี

มากกวาและสําคัญกวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของวัฒนธรรมและความเชื่อ แตรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐก็ยังคงอาศัยบริบทของ

รูปแบบการสมรสอีกท้ังสองรูปแบบในการกําหนดหลักเกณฑตางๆข้ึนมาเพ่ือใหกฎหมายของรัฐนั้น

สมบูรณมากยิ่งข้ึน อีกท้ังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการ

ผสมผสานระหวางรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติเขาไวดวยกัน โดยรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐจะทําหนาท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ

อันเปนเง่ือนไขของการสมรส เพ่ือใหเกิดการรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกัน

ของมนุษย ในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส สวนการนํารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติมาใชนั้น จะเปนไปในลักษณะของการนําเง่ือนไขในเรื่องเพศของคูสมรสมาเปนองคประกอบ

ของการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐเทานั้น  

ในลําดับตอมาขออธิบายถึงนิยามของคําวา ครอบครัว ท่ีเปนสวนท่ีมีความเชื่อมโยงกับบริบท

ของกฎหมายครอบครัวของไทย โดยเริ่มตนจาก การท่ีมนุษยมีความเขาใจความหมายของคําวา 

ครอบครัว วาเกิดข้ึนมาจากการท่ี บุคคลสองคนท่ีมีความรูสึกรักใครและมีความผูกพันซ่ึงกันและกัน 

เปนการเริ่มตนของใชชีวิตคู ตอมาก็ไดอยูรวมกันในลักษณะของสามีภริยาและใหกําเนิดทารกตัว



147 

นอยๆ  ข้ึนมา ทําใหครอบครัวประกอบไปดวยสมาชิก คือ บิดา มารดาและบุตร ซ่ึงในเรื่องนี้นัก

มานุษยวิทยาก็มีความเห็นในเรื่องลักษณะของครอบครัววา มีอยูสองลักษณะดวยกัน268 กลาวคือ   

นักมานุษยวิทยาใหความเห็นของคําวาครอบครัวในลักษณะแรกวา เปนครอบครัวในความหมายอยาง

กวาง โดยกลาววา ครอบครัว คือ สังคมของมนุษยท่ีอยูรวมกันรูปแบบหนึ่ง โดยเกิดข้ึนมาจากความ

ผูกพันของคนในสังคมท่ีมีความใกลชิดกันในลักษณะของสายโลหิต และมีความผูกพันในลักษณะของ

ความเปนเครือญาติ โดยมีลักษณะเปนสังคมขนาดใหญ ท่ีคอยใหความชวยเหลือเก้ือกูลกันในลักษณะ

ของญาติพ่ีนอง โดยอาจจะประกอบไปดวย พอแมลูก  พ่ีนอง ปูยา ตายาย ลุงปา นา อา อันมีลักษณะ

เปนครอบครัวขนาดใหญ ซ่ึงครอบครัวท่ีมีลักษณะความสัมพันธเชนนี้ จะเปนลักษณะของครอบครัว

ของไทยในอดีต โดยจะพบในกฎหมายลักษณะผัวเมีย ดังท่ีผูวิจัยไดเคยกลาวมาแลวกอนหนานี้  สวน

ครอบครัวในลักษณะท่ีสองท่ีนักมานุษยวิทยาไดจําแนกไวก็คือ ครอบครัวในความหมายอยางแคบ269 

กลาวคือ มีลักษณะท่ีครอบครัวเล็กๆ ครอบครัวท่ีแยกออกไปจากครอบครัวขนาดใหญ ท่ีประกอบไป

ดวย พอแมลูก  หรืออาจจะมีเพียงสามีและภริยาท่ีอยูรวมกันสองคนโดยไมมีบุตร ครอบครัวใน

ลักษณะเชนนี้เปนครอบครัวท่ีเกิดข้ึนในสังคมสมัยใหม เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมจาก

อดีต อันมีลักษณะท่ีเปนการขยายออกมาตั้งเปนครอบครัวใหม กลาวคือ ภายหลังจากท่ีไดทําการ

สมรสแลวก็จะยายออกมาจากครอบครัวเดิมเพ่ือตั้งครอบครัวใหม ปจจัยท่ีทําใหเปนลักษณะเชนนี้

เพราะสภาพสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลง ความเจริญกาวหนาของสังคมเมืองทําใหประชาชนอพยพ

ยายถ่ินฐานท่ีอยูเพ่ือไปอยูในสังคมท่ีดีกวา ทําใหลักษณะของครอบครัวขนาดใหญตองถูกแยกออกมา

เปนครอบครัวเล็กๆ อีกหลายครอบครัว270 ซ่ึงเหตุการณในลักษณะเชนนี้ มีใหเห็นอยูเปนประจําใน

สังคมยุคปจจุบัน ซ่ึงครอบครัวขนาดเล็กนี้มีลักษณะท่ีสอดคลองกับบริบทของครอบครัวในความหมาย

ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ของไทยในปจจุบัน   

 หลังจากท่ีไดอธิบายใหเห็นถึงความหมายของครอบครัวในบริบทท่ีเชื่อมโยงกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวในปจจุบันแลว ในเรื่องตอมาขอวิเคราะหถึง

ลักษณะเฉพาะของบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดย

ผูวิจัยขอกลาวถึงทฤษฎีท่ีผูวิจัยเคยกลาวไวในเรื่องวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และ

วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังนี้ คือเม่ือวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส

                                                                                 
268 Vern L. Bullough and Bonnies Bullough, Human Sexuality and 

Encyclopedia (New York: Garland, 1994), pp. 274-276. 

          269 Ibid., p. 79. 

          270 Ibid., p. 80. 
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ท้ังสามมีความแตกตางกัน กลาวคือ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ มีวัตถุประสงคเพ่ือ

การสืบทอดเผาพันธุของมนุษยโดยการรวมประเวณีตามวิถีแหงธรรมชาติ เพศจึงถือเปนสาระสําคัญท่ี

จะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ สวนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

วัฒนธรรมและความเชื่อ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสาธารณชนไดทราบและรวมเปนพยานรัก ของคูบาว

สาวท่ียินยอมเปนสามีภริยากันโดยการประกาศสถานะภาพของการสมรสใหเปนท่ีประจักษ ดังนั้น 

เพศจึงเปนสาระสําคัญของประเพณีแตงงานท่ีในแตละทองถ่ินใหการยอมรับเชนกัน แตในรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ กลับมีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมายของมนุษยเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือขยายเผาพันธุของมนุษยเหมือนอยางรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ทําใหผูวิจัยคนพบวา เพศสรีระของมนุษยท้ังชายและหญิงไมใช

เง่ือนไขของการสมรสตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เพศจึงเปนเพียงองคประกอบของการ

สมรสในรูปแบบนี้เทานั้น  

          ดังนั้นจึงสรุปการวิเคราะหในประเด็นนี้วา หากขอเท็จจริงปรากฎเปนเชนนี้แลว รูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ก็ควรจะรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแก

คูรักเพศเดียวกันไดดวยเชนกัน เพราะเหตุผลท่ีวา รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนี้  เพศไมใช

เง่ือนไขของการสมรสแตอยางใด แตกลับเปนเพียงแคองคประกอบหนึ่งเทานั้น ประกอบกับแทจริง

แลวในสังคมของมนุษยความรักสามารถเกิดข้ึนไดกับทุกคนอยูแลว ไมวาความรักนั้นจะอยูในรูปแบบ

ใด ไมจํากัดขอบเขตวาจะตองเปนความรักของผูชายกับผูหญิงหรือคูรักตางเพศเทานั้น แตความรักก็

เกิดข้ึนไดกับผูชายท่ีรักผูชายดวยกัน หรือผูหญิงท่ีรักกับผูหญิงดวยกันหรือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันก็เปนได 

ดังนั้นรัฐจึงควรใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหกับคูรักทุก

ประเภท ท่ีใชชีวิตคูอยูรวมกันในสังคมอยางเทาเทียมกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคอันแทจริงของรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ 

 แตหากพิจารณาใหดีจะพบวา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว

ฉบับนี้ มีบทบัญญัติของกฎหมายสวนใหญท่ีมีลักษณะโดยเฉพาะท่ีไดบัญญัติข้ึนตามรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐเปนหลักสําคัญ และมีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

โดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย  แตหากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ไมไดกระทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสใน

รูปแบบนี้แตอยางใด ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติตางๆในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

ท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนเพ่ือรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกันของ

ชายและหญิงเทานั้น และเปนการจดทะเบียนสมรสเพ่ือตอบสนองตอลักษณะของการสรางสถาบัน

ครอบครัวของมนุษยท่ีเกิดจากความรักของคูรักตางเพศไดเทานั้น สวนคูรักเพศเดียวกันหาไดมีสิทธิท่ี

จะไดรับการรับรองและคุมครองในการใชชีวิตคูรวมกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 
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5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ไม  ดังจะเห็นไดจาก การแบงหมวดหมูของกฎหมายออกใหมีลักษณะท่ี

สอดคลองกับการเริ่มตนในการสรางสถาบันครอบครัวของชายและหญิงข้ึนมาเทานั้น ซ่ึงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้ แบงออกมาเปน 3 ลักษณะ ประกอบไป

ดวย ลักษณะ 1 การสมรส ลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร และลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ซ่ึงแต

ละลักษณะนั้นไดแบงออกมาเปนหมวดหมูตางๆ   

โดยในสวนนีข้อเริ่มอธิบายจากลักษณะ 1 และลักษณะ 2 และ ลักษณะ 3 ตามลําดับ ดังนี้  

ลักษณะท่ี 1 การสมรส 

หมวดท่ี 1 การหม้ัน 

หมวดท่ี 2 เง่ือนไขแหงการสมรส 

หมวดท่ี 3 ความสัมพันธระหวางสามีภริยา 

หมวดท่ี 4 ทรัพยสินระหวางสามีภริยา 

หมวดท่ี 5 ความเปนโมฆะของการสมรส 

หมวดท่ี 6 การสิ้นสุดแหงการสมรส  

โดยในลักษณะท่ี 1 การสมรส เปนบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเปนสาระสําคัญของรูปแบบของ

การสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ อันมีลักษณะท่ีเปนจุดเริ่มตนของการเขามามีสถานะคูชีวิตโดยชอบดวย

กฎหมายของคูรักตางเพศ กลาวคือ ในลักษณะท่ี 1 นี้ จะเริ่มตนดวยหมวดท่ี 1 การหม้ัน ซ่ึงในหมวดนี้

จะกลาวถึงเง่ือนไขท่ัวๆ ไปอันเปนหลักเกณฑของการหม้ัน ซ่ึงการหม้ันนั้นเปนเรื่องท่ีกฎหมายไมได

บังคับวาคูรักทุกคูจะตองทําการหม้ันกอนจึงจะสามารถทําการสมรสได คูรักชายหญิงสามารถสมรสกัน

โดยมิตองทําการหม้ันก็ได โดยลักษณะของบทบัญญัติในหมวดนี้จะมีผลบังคับใชไดกับคูรักตางเพศ

เทานั้น เนื่องจากบทบัญญัติในหมวดนี้เปนการบัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีของชายและหญิงท่ีจะทําการ

หม้ันไวอยางชัดเจน อันเปนการชี้เฉพาะเจาะจงวาชายและหญิงเทานั้นท่ีจะทําการหม้ันไดโดยชอบ

ดวยกฎหมาย อาทิ มาตรา 1453 ท่ีกําหนดอายุของชายและหญิงท่ีจะสามารถทําการหม้ันได และใน

มาตรา 1437 กําหนดถึงความสมบูรณของการหม้ัน กลาวคือ ฝายชายมีหนาท่ีสงมอบหรือโอน

ทรัพยสินอันเปนของหม้ันแกหญิงคูหม้ันอันเปนหลักฐานวาจะสมรสกับหญิงนั้น และสินสอด ท่ีเปน

ทรัพยสินซ่ึงฝายชายไดมอบใหแกบิดามารดา ผูรับบุตรบุญธรรมหรือผูปกครองฝายหญิงแลวแตกรณี 

เพ่ือเปนการตอบแทนท่ีหญิงนั้นยอมสมรสดวย รวมถึงในหมวดนี้กฎหมายยังไดบัญญัติสิทธิและหนาท่ี

ของชายและหญิงคูหม้ันไวโดยเฉพาะเจาะจงอีกหลายมาตรา อาทิ มาตรา 1442 ท่ีกําหนดเพศของผูท่ี

จะสามารถใชสิทธิตามมาตรานี้วา ชายไมสมรสกับหญิงเพราะเหตุเกิดแกหญิง รวมไปถึงมาตรา 1443 

ท่ีกําหนดวา หญิงไมสมรสกับชายเพราะเหตุเกิดแกชาย ดังนั้นจึงเปนการกลาวไดวาในหมวดนี้มี

ลักษณะของกฎหมายท่ีสามารถนํามาใชไดกับชายและหญิงเปนการเฉพาะเทานั้น เพราะเปนการระบุ

ถึงหนาท่ีของชายหรือหญิงตามลักษณะทางกายภาพของผูนั้นเทานั้น หากคูรักเพศเดียวกันมีความ
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ตองการท่ีจะทําการหม้ันกันตามบทบัญญัติในหมวดนี้ก็ไมสามารถกระทําได และไมอาจนําเรื่องการ

หม้ันในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้มาใชได เนื่องดวย

ลักษณะของกฎหมายท่ีมีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น  

ตอมาจะกลาวถึงหมวดท่ี 2 เง่ือนไขของการสมรส โดยหมวดนี้ถือเปนหมวดท่ีคัดกรองคูรักท่ี

จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนหมวดท่ีกําหนดเง่ือนไขของการ

สมรสเอาไว ซ่ึงหากคูรักคูใด ไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวในหมวดนี้ คูรักคูนั้นก็ไม

สามารถจดทะเบียนสมรสกันภายใตรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนี้ได สงผลใหคูรักคูนั้นก็จะมี

สถานภาพการสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย หากปรากฎวาคูรักคูใดไมผานหลักเกณฑของการสมรส

ตามหมวดนี้แลว อันเปนการสงผลใหไมอาจสมรสกันไดโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ไมจําเปนตองไป

พิจารณาท่ีหมวดตอๆไปอีก  โดยเฉพาะเรื่องเพศสรีระของคูสมรสท่ีถือเปนองคประกอบท่ีมี

ความสําคัญมากในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ท่ีคูสมรส

จะตองมีเพศสรีระเปนชายและหญิงเทานั้นจึงจะไดรับสิทธิตามกําหมายฉบับนี้ในการสมรส คูรักเพศ

เดียวกัน ไมวาจะเปนชายรักชายหรือคูรักท่ีเปนหญิงรักหญิง ไมครบองคประกอบท่ีจะสามารถจด

ทะเบียนสมรสกันไดตามกฎหมายนี้ 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาในหมวดนี้เปนเรื่องของคูรักชายและหญิงท่ีตองการสมรสกันภายใต

เง่ือนไขของรัฐ โดยในหมวดนี้ไดกําหนดไววา บุคคลท่ีมีเพศสรีระเปนชายและหญิงท้ังสองคนจะตอง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขอยางไรจึงจะไดรับสิทธิในการรับรองสถานะคูชีวิตตามกฎหมาย และท่ีสําคัญไปกวา

นั้น จากท่ีผูวิจัยไดกลาวไวในตอนตนวาในหมวดนี้ก็เปนอีกหมวดหนึ่งท่ีกําหนดเพศของผูท่ีจะเขารับ

สิทธิในการใชกฎหมายฉบับนี ้โดยมีลักษณะของบทบัญญัติหลายมาตราท่ีมีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตาง

เพศเทานั้น อาทิ มาตรา 1448 การกําหนดอายุของชายและหญิงท่ีจะทําการสมรส อันเปนการชี้

เฉพาะเจาะจงวาชายและหญิงเทานั้นท่ีจะทําการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนี้ได รวมไปถึงมาตรา 

1453 ท่ีไดกําหนดเง่ือนไขใหแกหญิงท่ีสามีตายหรือการสมรสสิ้นสุดลงดวยประการอ่ืน จะทําการ

สมรสใหมไดก็ตอเม่ือการสมรสเดิมไดผานพนไปแลวไมนอยกวาสามรอยสิบวัน  ดังนั้นจึงเปนการกลาว

ไดวาในหมวดนี้มีลักษณะของกฎหมายท่ีสามารถนํามาใชไดกับชายและหญิงเปนการเฉพาะเทานั้น 

เพราะเปนการระบุถึงหนาท่ีของชายหรือหญิงตามลักษณะทางกายภาพของผูท่ีทําการสมรสเทานั้น 

เชนกันกับหมวดท่ี 1 ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  ซ่ึงหากคูรักเพศเดียวกันมีความตองการท่ีจะทําการจด

ทะเบียนสมรสกันตามบทบัญญัติในหมวดนี้ก็ไมสามารถกระทําได และไมอาจนําเรื่องเง่ือนไขของการ

สมรสในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้มาใชได เนื่องดวย

ลักษณะของกฎหมายท่ีมีสภาพจํากัดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น  

  ดังนั้น หากปรากฎขอเท็จจริงวาคูรักคูใดแมจะไดใชชีวิตคูรวมกันฉันสามีภริยาเฉกเชนคูรักคู

อ่ืนๆ แตเปนคูรักท่ีไมครบองคประกอบท่ีกฎหมายกําหนดไว ในเรื่องเพศสรีระของผูท่ีมีสิทธิท่ีจะจด
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ทะเบียนสมรส อันไดแกคูรักเพศเดียวกันนั้น โดยองคประกอบเรื่องเพศนี้จะสงผลใหคูรักเพศเดียวกัน

จะไมไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะสงผลใหสถานภาพ

ของการใชชีวิตคูรวมกันเปนการใชชีวิตคูท่ีไมชอบดวยกฎหมายไปโดยปริยาย ดังนั้นคูรักเพศเดียวกันท่ี

ไดกลาวมาขางตนนี้จึงไมอาจไดรับสิทธิในทางกฎหมายเฉกเชนคูรักตางเพศท่ีไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้ สิ่งเหลานี้สงผลใหคูรักเพศเดียวกันก็ไมสามารถนําบทบัญญัติใน

หมวดท่ี 3 คือ ความสัมพันธระหวางสามีภริยา มาบังคับใชได เนื่องจากท้ังคูไมใชสามีภริยาโดยชอบ

ดวยกฎหมาย และสงผลกระทบไปถึงเรื่องระบบของการจัดการทรัพยสินท่ีทํามาหาไดรวมกันใน

ระหวางท่ีอยูกินรวมกัน ตามหมวดท่ี 4 ดวย ท่ีไมสามารถนํามาใชไดกับคูรักเพศเดียวกัน เนื่องจากท้ัง

คูไมไดอยูในฐานะของคูสมรสในความหมายของกฎหมาย ประกอบกับไมสามารถนําหมวดท่ี 5 ความ

เปนโมฆะของการสมรสมาใชไดดวย เนื่องจากการท่ีคูรักเพศเดียวกันสมรสกันนั้น แมขอเท็จจริง

ปรากฎวานายทะเบียนจะยอมจดทะเบียนสมรสให หรือคูรักเพศเดียวกันหลอกนายทะเบียนใหทําการ

จดทะเบียนสมรสให การสมรสท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําดังกลาวนั้นก็ไมไดสงผลใหการจดทะเบียน

สมรสนั้นตกเปนโมฆะแตอยางใด เพราะการสมรสจะเปนโมฆะได กฎหมายตองบัญญัติการอันเปน

โมฆะนั้นไว  ดังนั้นในกรณีคูรักเพศเดียวกันสมรสกันนี้ กฎหมายถือเสมือนวาไมมีการสมรสเกิดข้ึนมา

เลย   เพราะเพศไมใชเง่ือนไขของการสมรสท่ีจะสงผลใหการสมรสตกเปนโมฆะหรือโมฆียะ แตเพศถือ

เปนองคประกอบในการสมรสเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นเม่ือไมมีการสมรสเกิดข้ึนมาแลว คูรักเพศ

เดียวกันก็ไมมีความจําเปนตองนําหมวดท่ี 6 เรื่องการสิ้นสุดของการสมรสมาใชบังคับ เนื่องจากการ

สมรสของคูรักเพศเดียวกันยังไมไดเริ่มตนข้ึนมาเลย และจะนําบทบัญญัติเรื่องการสิ้นสุดมาใชได

อยางไร  

ดังนั้นจึงขอสรุปประเด็นท่ีไดทําการศึกษาในเบื้องตนนี้วา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ท่ีกลาวมานี้มีลักษณะของกฎหมายท่ีเปนไปตาม

รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ โดยหลักแลวรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยในรูปแบบ

ของความรักทุกประเภท แตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 

การสมรส นี้ไมไดบัญญัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้แตอยางใด แตกลับมีกา

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักตางเพศเทานั้น ดังจะเห็นไดจาก

บทบัญญัติตางๆ ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายท่ีสรางข้ึน

เพ่ือรับรองสถานะในทางกฎหมายของการใชชีวิตคูรวมกันของชายและหญิงเทานั้น และเปนการจด

ทะเบียนสมรสเพ่ือตอบสนองตอลักษณะของการสรางสถาบันครอบครัวของมนุษยท่ีเกิดจากความรัก

ของคูรักตางเพศไดเทานั้น สวนคูรักท่ีมีเพศเดียวกันหาไดมีสิทธิท่ีจะไดรับการรับรองและคุมครองใน

การใชชีวิตคูรวมกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ไม  ดัง
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จะเห็นไดจาก การแบงหมวดหมูของกฎหมายออกใหมีลักษณะท่ีสอดคลองกับการเริ่มตนในการสราง

สถาบันครอบครัวของชายและหญิงข้ึนมาเทานั้น 

ในลําดับตอมาขออธิบายถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ในลักษณะนี้เปนลักษณะของบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไดพัฒนา

แนวความคิดมาจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เพราะในลักษณะนี้ไดมีบทบัญญัติ

ของกฎหมายท่ีกลาวถึงการใหกําเนิดบุตรของผูเปนบิดาและมารดา ซ่ึงความเปนบุตรนี้เกิดข้ึนจากการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ นั้นก็คือการรวมประเวณีของชายและหญิงตามวิถีแหงธรรมชาติ  อัน

เปนวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุ

มนุษย ประกอบกับการกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของบุคคลท่ีเปนบิดามารดาและบุตรวาตองมีหนาท่ีท่ี

ตองปฏิบัติตอกันและกันอยางไร ดังนั้นจึงเปนไปตามท่ีเคยกลาวไววาประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนกฎหมายท่ีมีการผสมผสานระหวางรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติเขาไวดวยกัน อันจะวิเคราะหไดจาก 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส เปนแนวคิดท่ีมา

จากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เพราะรัฐเปนผูกําหนดหลักเกณฑในการสมรส และเปนผูให

การรับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของชายและหญิง และ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร เปน

แนวคิดท่ีมาจากรูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ เพราะในลักษณะนี้ไดกลาวถึงการ

ไดมาซ่ึงความเปนบุตร อันเปนหนอเนื้อโดยธรรมชาติของผูท่ีเปนบิดาและมารดาอันเกิดจากการสมรส

กันโดยวิถีแหงธรรมชาติ เหตุท่ีมีแนวคิดเชนนี้เนื่องจากไดทําการวิเคราะหแลวพบวา การจดทะเบียน

สมรสตามลักษณะท่ี 1 เปนรูปแบบท่ีรัฐเปนผูกําหนดและวางหลักเกณฑและกระบวนการท้ังปวงเพ่ือ

รับรองสถานะคูชีวิตใหแกบุคคลเทานั้น ดังนั้นการสมรสในรูปแบบของรัฐตามลักษณะ 1 จึงไมทําใหคู

สมรสท่ีจดทะเบียนกันใหกําเนิดบุตรข้ึนมาไดจากเพียงแคการจดทะเบียนสมรส เพราะการใหกําเนิด

บุตรเปนเรื่องของการสมรสในรูปแบบเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีชายและหญิงจะตองรวมประเวณีเพ่ือทํา

ใหเกิดการปฏิสนธิในครรภของหญิงนั้น และใหกําเนิดทารกข้ึนมาเปนหนอเนื้อของชายและหญิงคูนั้น

อันเปนวิถีแหงธรรมชาติ ดังเชนตัวอยางท่ีจะกลาวตอไปนี้ นายสมชายไดจดทะเบียนสมรสตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว  ลักษณะ 1  

การสมรสกับนางสาวสมหญิง ดังนั้นจึงสงผลใหนายสมชายและนางสาวสมหญิง มีสถานะเปนคูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย จากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของชาย

หญิง อันเปนวัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท่ีปรากฎอยูในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส นี้ แตการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของ

รัฐลักษณะ 1 นี้ ก็ไมทําใหบุคคลท้ังสองใหกําเนิดบุตรได หากบุคคลท้ังสองตองการจะใหกําเนิดบุตรก็
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ตองสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย ดังนั้นหากขอเท็จจริงปรากฎวา 

บุคคลท้ังสองไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแลว และไดใหกําเนิดบุตรอัน

เปนวัตถุประสงคของการสมรสรูปแบบนี้มา ก็จะมีลักษณะท่ีเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว  ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรตอไป แตหากบุคคลท้ังสองไดจด

ทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ลักษณะ1 การสมรส แตไมสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ คูสมรสคูนี้ก็จะไม

สามารถใหกําเนิดบุตรได และเม่ือคูสมรสไมมีบุตรจึงไมจําเปนตองนําประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว  ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตรมาใชบังคับ  

แตถาขอเท็จจริงเปลี่ยนไปวา นายสมชายและนางสาวสมหญิง ท้ังสองอยูกินดวยกันฉันสามี

ภริยา กลาวคือ ท้ังสองไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามเง่ือนไขของการสมรสในลักษณะ 1 ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว สถานะคูชีวิตของบุคคลท้ังสองก็จะไมใชคูสมรส

โดยชอบดวยกฎหมาย หากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวาท้ังสองไดรวมประเวณีกันดวยความสมัครใจ อัน

เปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ดังนั้นจึงสงผลใหท้ังคู แมจะไมไดสมรสกันในรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตท้ังคูไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติสงผล

ใหนางสาวสมหญิงใหกําเนิดบุตรมา คือ เด็กชายสมลักษณ การสมรสของบุคคลท้ังสองนี้ทําให

วิเคราะหตอไปไดวา แมจะไมเปนการสมรสท่ีสมบูรณในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตก็มี

ความสมบูรณในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ แนวความคิดนี้สอดคลองกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวท่ีวางหลักไววา แมคูรักไมไดจดทะเบียนสมรสกัน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส จึงสงผลให

เปนการสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย ท้ังคูจึงไมมีฐานะเปนสามีภริยากันตามกฎหมาย แตหากบุคคล

ท้ังสองไดใหกําเนิดบุตรมา บุตรท่ีถือกําเนิดมานั้นก็จะมีฐานะเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูท่ีเปน

มารดา แมบิดามารดาเปนคูสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม  แตอยางไรก็ตามแมการสมรสนี้จะเปน

การสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย เพราะท้ังสองฝายไมไดจดทะเบียนสมรส แตกฎหมายก็เปดโอกาสให

ผูท่ีเปนบิดาของบุตรผูนั้น จดทะเบียนรับรองบุตรได และจะสงผลใหบุตรผูนั้นเปนบุตรท่ีชอบดวย

กฎหมายของชายผูเปนบิดา โดยท่ีชายผูเปนบิดาไมจําเปนตองจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 กับผูท่ีเปนมารดาของบุตร และสามารถนํา

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับ

บุตร มาใชบังคับกับบุคคลท้ังสามไดในฐานะบิดามารดากับบุตรโดยสมบูรณ 

            ดังนั้นสิ่งท่ีไดกลาวมาท้ังหมดจึงอาจกลาวไดถึงความแตกตางระหวางลักษณะ 1 และ

ลักษณะ 2 ในเรื่องของท่ีมาของแนวคิด อันเปนรูปแบบของการสมรสท้ังตามเง่ือนไขของรัฐและ
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เง่ือนไขของธรรมชาตินั้น มีผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้

เปนการผสมผสานของแนวคิดท้ังสองรูปแบบท่ีไดกลาวมานี้เขาไวดวยกันอยางลงตัว  

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

ประกอบไปดวยเนื้อหาของกฎหมายในหมวดตางๆ  ดังตอไปนี้  

ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

หมวด 1 บิดามารดา  

หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร  

หมวด 3 ความปกครอง 

หมวด 4 บุตรบุญธรรม 

ในบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 

บิดามารดากับบุตร ในหมวด 1 หมวด 2 และหมวด 3 นี้ เปนเรื่องของความสัมพันธอันใกลชิดระหวาง

บิดามารดาและบุตร วาบุคคลท้ังสามมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอกันและกันอยางไร ซ่ึงในความเปนจริง

แลวอยางท่ีผูวิจัยไดเคยกลาวไวในตอนตนวา ความเปนบิดามารดาและบุตรในหมวดนี้พัฒนามาจาก 

รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และเกิดข้ึนไดโดยวิถีแหงธรรมชาติระหวางชายและ

หญิงเทานั้น ดังนั้นจึงเปนการนําหลักเกณฑการสมรสของธรรมชาติและวิถีของธรรมชาติมาบัญญัติให

เปนกฎหมายลายลักอักษร เพ่ือวัตถุประสงคในการกําหนดบทบาทหนาท่ีของความเปนบิดามารดา

และบุตรใหเปนท่ีประจักษตามความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของความเปนมนุษยและเปน

แนวทางในการคุมครองสิทธิและหนาท่ีใหแกสถาบันครอบครัวในฐานะท่ีเปนสถาบันหนึ่งท่ีมี

ความสําคัญตอสังคมตอไป ดังนั้นจึงสงผลใหสภาพของกฎหมายในลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

หมวด 1 ถึงหมวด 3 สามารถนํามาใชไดกับคูรักชายหญิงเทานั้นแมจะขอเท็จจริงจะปรากฎวาชายและ

หญิงคูนั้นจะจดทะเบียนสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐหรือไมก็ตาม เพราะแทจริง

แลวประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

เปนการนํารูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาปรับใชในตัวบทกฎหมายอันเปน

บทบัญญัติท่ีรัฐเปนผูตราข้ึนเพ่ือใชบังคับกับพลเมืองในรัฐโดยสมบูรณ 

ตอมาจะขออธิบายถึง ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม ในหมวดนี้มีลักษณะพิเศษแตกตางจากหมวด

อ่ืนๆเนื่องจากเปนเรื่องของบุตรบุญธรรม หรือ บุตรท่ีกําเนิดข้ึนมาโดยผลของกฎหมาย ดังนั้นใน

ความหมายอยางแทจริงของบุตรบุญธรรมคือ บุตรท่ีถือกําเนิดข้ึนมาโดยธรรมชาติของบุคลอ่ืน เปน

บุตรท่ีกฎหมายสมมติข้ึนมาวามีฐานะบุตร ดังเชนตัวอยางตอไปนี้ นายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ 

จดทะเบียนสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส รวมท้ังบุคคลท้ังสองไดสมรสกันในรูปแบบของการ
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สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย กลาวคือ มีการรวมประเวณีกันโดยความยินยอมของท้ังสองฝาย 

แตขอเท็จจริงปรากฎวานางสาวฤทัยนาถ สุขภาพไมคอยแข็งแรงจึงมิสามารถมีบุตรดวยกันกับนาย

สมควรได บุคคลท้ังสองจึงตกลงรับเด็กชายวันเฉลิม บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายคมสันตและ

นางลํายองมาเปนบุตรบุญธรรม โดยมีการปฏิบัติตามข้ันตอนของการรับบุตรบุญธรรมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตร

บุญธรรม271 และพระราชบัญญัติรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522 ทุกประการแลว ดังนั้นจึงมีผล

ใหเด็กชายวันเฉลิม เปนบุตรบุญธรรมของนายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ และผลของการรับบุตร

บุญธรรมดังท่ีไดกลาวมานั้นทําใหนายคมสันตและนางลํายองซ่ึงเปนบิดามารดาผูใหกําเนิดหมดอํานาจ

ปกครองบุตรผูเยาว นับแตวันเวลาท่ีเด็กชายวันเฉลิมเปนบุตรบุญธรรมของนายสมควรและนางสาว

ฤทัยนาถ แตไมสูญสิทธิและหนาท่ีในครอบครัวท่ีใหกําเนิด272 จากตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกลาวมาแลว

ขางตนจะเห็นไดวา บุตรบุญธรรม คือ บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลอ่ืน บุตรบุญธรรม คือ 

บุตรท่ีกฎหมายสมมติข้ึนมาวาบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรธรรม273 ดังนั้นจึงกลาวโดยสรุป

ไดวา บุตรบุญธรรมจะเกิดข้ึนไดโดยผลของกฎหมายเทานั้น274 บุตรบุญธรรมไมไดเกิดข้ึนโดยผลของ

ธรรมชาติ หรือในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตอยางใด  

จากตัวอยางท่ีไดกลาวไปขางตน หากตอมาไดเปลี่ยนแปลงขอเท็จจริงใหมวา ถาหากนาย

สมควรและนางสาวฤทัยนาถ อยูกินกันฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายเพราะ

ท้ังคูไมตองการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ บุคคลท้ังสองจึงไมมีฐานะเปนสามีภริยา

โดยชอบดวยกฎหมาย แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา บุคคลท้ังสองไดสมรสในรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของธรรมชาติ แตนางสาวฤทัยนาถสุขภาพไมแข็งแรงจึงไมสามารถใหกําเนิดบุตรได  

บุคคลท้ังสองจึงตกลงรับเด็กชายวันเฉลิม บุตรโดยชอบดวยกฎหมายของนายคมสันตและนางลํายอง

มาเปนบุตรบุญธรรม หากขอเท็จจริงเปนดังท่ีผูวิจัยไดกลาวมานี้ การรับบุตรบุญธรรมในกรณีนี้จะตอง

ใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เทานั้นเปนผูรับบุตรบุตรธรรม เพราะบุคคลท้ังสองมิไดจดทะเบียนสมรสกัน

ตามกฎหมาย จึงไมมีสถานะเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมรวมกัน275 

เพราะกฎหมายกําหนดใหการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมรวมกันกับบุคคลอ่ืนนั้นจะมีไดก็แตคูสมรส

                                                                                 

          271 มาตรา 1598/19-20, มาตรา 1598/25-27 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          272 มาตรา 1598/28 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          273 มาตรา 1598/28 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          274 มาตรา 1598/27แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          275 คําพิพากษาฎีกาท่ี 2398/2517 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 2621-2622/2531 
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โดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมนั้นเทานั้น276  ดังนั้นนายสมควรและนางสาวฤทัยนาถ

จะตองตกลงกันวาใหใครเปนผูรับเด็กชายวันเฉลิมเปนบุตรบุญธรรม  

การรับบุตรบุญธรรมนั้น บุคคลคนเดียวก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได ไมจําตองอยูกันเปนคู

หรือเปนผูรับบุตรบุญธรรมเปนคู เพราะจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 4 บุตรบุญธรรม ไดกําหนดหลักเกณฑในการ

รับบุตรบุญธรรมไวอยางชัดเจน ดังนี้ ผูรับบุตรบุญธรรมจะตองมีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปและผูนั้น

จะตองมีอายุมากกวาผูท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมอยางนอยสิบหาป277 ถาผูรับบุตรบุญธรรมหรือบุตรบุญ

ธรรมมีคูสมรสอยู ตองไดรับความยินยอมจากคูสมรสกอน278 รวมไปถึงผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมของ

บุคคลใดอยู จะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคู

สมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคู

สมรสอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย จะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซ่ึงเปนผูรับบุตร

บุญธรรมอยูแลว แตเด็กท่ีเปนบุตรบุญธรรมไมตองไดรับความยินยอมจากบิดามารดาเดิมของตนอีก

ครั้งหนึ่ง279 คูสมรสในท่ีนี้หมายถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น ตามปกติผูรับบุตรบุญธรรม

อาจรับบุตรบุญธรรมหลายคนไดในคราวเดียวกัน และกฎหมายก็ไมไดบัญญัติหามมิใหบุตรบุญธรรม

เปนบุตรบุญธรรมของผูรับบุตรบุญธรรมหลายคนในคราวเดียวกัน เพียงแตหามเฉพาะบุตรบุญธรรมท่ี

เปนผูเยาวเทานั้นท่ีจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกไมได นอกจากคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม 

เพราะจะมีปญหาในเรื่องความทับซอนของอํานาจปกครองบุตร 

ดังนั้น การรับบุตรบุญธรรมจึงเปรียบไดกับการนําบุตรของผูอ่ืนมาจดทะเบียนอุปการะเปน

บุตรของตน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ผูซ่ึงไมใชบุตรอันแทจริงหรือบุตรท่ีเปนผูสืบสายโลหิตของบิดามารดา 

แตไดดําเนินกระบวนการตามกฎหมายในการจดทะเบียนรับบุคคลคนหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตน 

อันมีฐานะเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม อันเปนการจัดตั้งครอบครัวโดยผลของ

กฎหมาย ในลําดับตอมาผูวิจัยจะกลาวถึงการจะเปนผูรับบุตรบุญธรรมไดนั้น โดยหลักแลว บุคคล

ท่ัวไปก็สามารถรับบุตรบุญธรรมไดเพียงแตมีคุณสมบัติตามท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตน ซ่ึงในการรับบุตร

บุญธรรมนั้นจะมีลักษณะท่ีเปนแนวคิดรูปแบบหนึ่งของการจัดตั้งสถาบันครอบครัวโดยผลของ

กฎหมาย ดังท่ีผูวิจัยเคยกลาวไววา รูปแบบของสถาบันครอบครัวในความหมายของสังคมวิทยานั้น 

                                                                                 

          276 มาตรา 1598/26 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

          277 มาตรา 1598/19 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          278 มาตรา 1598/25 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

          279 มาตรา 1598/26 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
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นักสังคมวิทยาไดใหความหมายของสถาบันครอบครัวจะตองประกอบไปดวย บิดา มารดา และบุตร 

หรือในบางครอบครัวอาจมีแค บิดากับบุตร หรือ มารดากับบุตร โดยบุตรนั้นจะเปนบุตรท่ีเกิดจาก

เง่ือนไขของธรรมชาติอันเกิดจากการรวมประเวณีของชายและหญิงหรือบุตรท่ีเกิดจากเง่ือนไขของ

กฎหมาย อันไดแกบุตรบุญธรรม ก็ถือไดวาบุคคลท้ังสามสถานะท่ีไดกลาวมาขางตนมีสถานะของความ

เปนครอบครัวโดยสมบูรณ เพราะโดยแทจริงแลวครอบครัวตามความหมายในทางสังคมวิทยาจะเนน

ความสําคัญท่ีบุตร เนื่องจากบุตรคือ ผลผลิตของสถาบันครอบครัวท่ีจะเปนอนาคตและทรัพยากร

มนุษยท่ีมีคาสูงสุดของสังคมท่ีจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีเยี่ยมจากสถาบันครอบครัว โดยใน

สวนนี้ผูวิจัยขอยกตัวอยางการสรางครอบครัวโดยผลของกฎหมายประกอบการศึกษา ดังนี้  

            ตัวอยางกรณีศึกษาท่ี 1 นายทศพลไดจดทะเบียนสมรสกับนางสาวพรทิพย ซ่ึงเปนการสมรส

กันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท้ังสองจึงเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย โดย

บุคคลท้ังสองไดสมรสกันมาเปนระยะเวลากวาสิบป บุคคลท้ังสองก็ไดสมรสกันในรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย กลาวคือบุคคลท้ังสองไดรวมประเวณีโดยสมัครใจ แตบุคคลท้ังสองก็ไม

สามารถมีบุตรดวยกันไดเนื่องจากนายทศพลเปนหมันจึงไมสามารถมีบุตรได ในกรณีนี้ หากพิจารณา

สถานะของความเปนครอบครัวตามแนวคิดของสังคมวิทยานั้น นายทศพลและนางสาวพรทิพยแมจด

ทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ และสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวยเชนกัน แตก็ไมมีสถานะ

ของความเปนครอบครัวตามแนวคิดของสังคมวิทยา เพราะบุคคลท้ังสองไมมีบุตรรวมกัน แตยังคงมี

สถานะของความเปนคูชีวิตโดยชอบดวยกฎหมาย จากการท่ีบุคคลท้ังสองไดจดทะเบียนสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ ตอมานางสาวพรทิพยจึงไดไปจดทะเบียนรับเด็กชายนาวามาเปนบุตรบุญธรรมของตน 

โดยนายทศพลใหความยินยอมในการรับเด็กชายนาวาเปนบุตรบุญธรรม และตอมานายนายทศพล ก็

จดทะเบียนรับเด็กชายนาวาซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของภริยาโดยชอบดวยกฎหมายของตนมาเปนบุตร

บุญธรรมของตนดวยเชนกัน ดังนั้นผูวิจัยขอวิเคราะหสถานะของบุคคลท้ังสองตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวดังนี้ บุคคลท้ังสองไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ทําใหสถานะของบุคคล

ท้ังสองเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย และในขณะเดียวกันบุคคลท้ังสองไดทําการสมรสในรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย แตไมสามารถมีบุตรรวมกันได  ดังนั้นบุคคลท้ังสองจึงไม

จําเปนตองใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 

บิดามารดากับบุตร โดยไมสามารถนํา หมวด 1  หมวด 2 หมวด 3 มาใชบังคับไดเลย เนื่องจากท้ังคูไม

มีบุตรท่ีเกิดจากการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ แตขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา ในหมวดท่ี 4 

กฎหมายไดเปดโอกาสใหคูสมรสสามารถรับบุตรบุญธรรมได ดังนั้น บุคคลท้ังสองจึงไดจดทะเบียนรับ

เด็กชายนาวาเปนบุตรบุญธรรม  เพราะฉะนั้นจึงสงผลใหบุคคลท้ังสองมีฐานะเปนบิดามารดาโดยผล

ของกฎหมาย และมีสถานะครอบครัวท่ีจัดตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย เพียงแตบุตรของบุคคลท้ังสอง
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เปนบุตรบุญธรรมเทานั้น  บุตรบญุธรรมแมไมไดเกิดมาโดยการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตบุตร

บุญธรรมก็มีสถานะเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมเชนกัน จึงสงผลใหตองนํา

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาใช

กับบุคคลท้ังสองนี้ดวย  

ตัวอยางกรณีศึกษาท่ี 2 หากเปลี่ยนนายทศพลและนางสาวพรทิพย ไมไดจดทะเบียนสมรสใน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แมบุคคลท้ังสองจะไดสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติก็ตาม แตผลในทางกฎหมายท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท้ังสองจะมีความแตกตางกัน กลาวคือ 

ในกรณีนี้บุคคลท้ังสองไมไดมีฐานะเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลท้ังสองมีบุตร

รวมกัน คือ เด็กชายมานพ และนางสาวพรทิพยไดมีความประสงคจะรับเด็กหญิงน้ําฟาเปนบุตรบุญ

ธรรมดวย ในกรณีดังกลาวมานี้ สถานะของบุตรของบุคคลท้ังสองจะมีลักษณะอยางไร  ในกรณีนี้ตาม

หลักกฎหมายแลว บุคคลท้ังสองแมจะไดทําการสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ แตบุคคลท้ังสองไมไดทําการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังนั้นจึงสงผลให

บุคคลท้ังสองเปนคูสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย และความไมชอบดวยกฎหมายนี้จะผลกระทบถึง

สถานะของบุตร กลาวคือ เด็กชายมานพจะกลายเปนบุตรมิชอบดวยกฎหมายของบิดา แตยังคงเปน

บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของมารดาผูใหกําเนิด สวนกรณีของการรับบุตรบุญธรรมนั้นก็เชนเดียวกัน ใน

เม่ือบุคคลท้ังสองไมใชคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย หากนางสาวพรทิพยตองการจะรับเด็กหญิงน้ําฟา

เปนบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้นางสาวพรทิพยไมจําเปนตองขอความยินยอมจากนายทศพลกอน 

เนื่องจากบุคคลท้ังสองไมใชสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย และหากนางสาวพรทิพยรับเด็กหญิง

น้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมแลว หากนายทศพลตองการรับเด็กหญิงน้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย 

ในกรณีนี้นายทศพลก็ไมอาจทําได เนื่องจากผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญ

ธรรม ในกรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวา

บุคคลท้ังสองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย  

ในลําดับตอมาจะไดวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลท้ังสองตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ดังนี้ บุคคลท้ังสองไมไดจดทะเบียนสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส ทําใหสถานะทาง

กฎหมายของบุคคลท้ังสองเปนคูสมรสท่ีไมชอบดวยกฎหมาย แตบุคคลท้ังสองไดทําการสมรสใน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย และมีบุตรรวมกันคือเด็กชายมานพ  ดังนั้นแมบุคคล

ท้ังสองจะไมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ลักษณะ 1 การสมรส แตบุคคลท้ังสองไดถือกําเนิดบุตรข้ึนมาถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการ

สมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ บุคคลท้ังสองจึงสามารถนําบทบัญญัติในประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาบังคับใชกับ

บุคคลท้ังสองได โดยมีผลใหเด็กชายมานพเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของนางสาวพรทิพยมารดาผูให

กําเนิด แตเปนบุตรท่ีไมชอบดวยกฎหมายของนายทศพล เนื่องจากบุคคลท้ังสองไมไดจดทะเบียน

สมรสกัน แตกฎหมายก็เปดโอกาสใหนายทศพลสามารถจดทะเบียนรับรองบุตรได ซ่ึงหากปรากฎ

ขอเท็จจริงวา นายทศพลจดทะเบียนรับรองเด็กชายมานพเปนบุตร ก็จะสงผลใหเด็กชายมานพเปน

บุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของนายทศพลโดยท่ีนายทศพลไมจําเปนตองจดทะเบียนสมรสกับนางสาวพร

ทิพยแตอยางใด ดังนั้นจะเห็นไดวาแมบุคคลท้ังสองไมไดปฏิบัติตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส แตบุคคลท้ังสองแตบุคคลท้ังสองได

ถือกําเนิดบุตรข้ึนมาถือเปนการบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ บุคคลท้ังสองจึงสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา

ดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร มาบังคับใชกับบุคคลท้ังสองได สวนในกรณีของบุตร

บุตรธรรมนั้นแตกตางออกไป กลาวคือ นางสาวพรทิพยจะมีฐานะเปนผูรับบุตรบุตรธรรมแตเพียงผู

เดียว และอํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะอยูท่ีนางสาวพรทิพยแตเพียงผูเดียว เนื่องจากบุคคลท้ังสอง

ไมใชสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมาย แมขอเท็จจริงปรากฎวา นายทศพลจะตองการรับเด็กหญิง

น้ําฟาเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย ในกรณีนี้นายทศพลก็ไมอาจทําได เนื่องจากผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญ

ธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย

เทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลท้ังสองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย 

           ตัวอยางกรณีศึกษาท่ี 3 นายสมชายกับนายสมภพเปนคูรักเพศเดียวกัน ท่ีอยูดวยกันมาเปน

เวลานาน บุคคลท้ังสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดตามกฎหมาย เนื่องจากเพศสรีระของคู

สมรสถือเปนองคประกอบหนึ่งของการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ และบุคคลท้ังสองก็ไม

สามารถสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติไดดวย เนื่องจากเพศสรีระถือเปน

เง่ือนไขของการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินี้ แตหากบุคคลท้ังสองมีความ

ประสงคจะรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรม บุคคลท้ังสองสามารถดําเนินการรวมกันไดหรือไม

อยางไร ในกรณีนี้บุคคลท้ังสองมิใชคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไมสามารถรับบุตรบุญธรรม

รวมกันได ดังนั้นหากบุคคลท้ังสองตองการรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้กฎหมาย

ไมไดหามคูรักเพศเดียวกันในการรับบุตรบุญธรรม เพียงแตบุคคลท้ังสองจะตองตกลงกันวา จะใหใคร

คนใดคนหนึ่ง คือนายสมชายหรือนายสมภพเปนผูรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรมแตเพียงผูเดียว 

เนื่องจากผู เยาว ท่ีเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกใน

ขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ในกรณีนี้คูสมรส
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หมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้นแตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลท้ังสองไมใชสามี

ภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย เพราะบุคคลท้ังสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดตามกฎหมาย  

ในลําดับตอมาขอวิเคราะหถึงสถานะทางกฎหมายของบุคคลท้ังสองตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวดังนี้ บุคคลท้ังสองไมสามารถจดทะเบียนสมรสตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรสได เนื่องจาก

บุคคลท้ังสองมีเพศสรีระเดียวกัน ทําใหสถานะของบุคคลท้ังสองเปนคูสมรสท่ีไมอาจชอบดวยกฎหมาย

ได  แตหากมีการรับบุตรบุญธรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบรรดาคูรักเพศเดียวกันท่ีอยูรวมกันนี้  

เชน นายสมชายรับเด็กชายณัฐพลเปนบุตรบุญธรรม เด็กชายณัฐพลก็เปนบุตรบุญธรรมของนาย

สมชายผูรับบุตรบุญธรรมแตเพียงผูเดียว อํานาจปกครองบุตรก็จะอยูท่ีนายสมชายแตเพียงผูเดียว 

สงผลใหนายสมชายสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร มาใชได

กับตนซ่ึงมีฐานะเปนผูรับบุตรบุญธรรมและเด็กชายณัฐพลผูซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมไดเทานั้น สวนนาย

สมภพไมมีฐานะเปนผูรับบุตรธรรมของเด็กชายณัฐพลแตอยางใด  ดังนั้นในสวนนี้ผูวิจัยขอสรุปไดวา 

คูรักเพศเดียวกันไมสามารถจดทะเบียนสมรสกันไดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส อันเปนการสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ และ

บุคคลรักเพศเดียวกันก็ไมสามารถสมรสกันในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติไดดวย 

เนื่องจากมีเพศสรีระเดียวกัน ดังนั้น จึงไมสามารถนําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและ

หนาท่ีของบิดามารดาและบุตร หมวด 3 ความปกครองมาใชไดกับคูรักเพศเดียวกันได สวนในหมวด 4 

บุตรบุญธรรม ก็เปนเรื่องของการรับบุตรบุตรธรรม ซ่ึงกฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษ กลาวคือ การ

รับบุตรบุญธรรมไมจําเปนตองเกิดจากการสมรสท้ังรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ หรือรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพียงแตกฎหมายกําหนดใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียง

บุคคลเดียวก็สามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได เชนเดียวกับคูรักเพศเดียวกัน ท่ีสามารถรับบุตร

บุญธรรมได แตจะตองตกลงกันวาใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูรับบุตรบุญธรรม เพราะในกรณีดังกลาว

นี้ไมสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันท้ังสองฝายได เพราะคูรักเพศเดียวกันถือเปนคูสมรสท่ีไมชอบดวย

กฎหมาย จึงไมสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันได อันมีผลในทางกฎหมายเชนเดียวกับคูรักชายหญิงท่ี

ไมไดจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายนั้นเอง 

           ดังนั้นจึงขอสรุปประเด็นจากตัวอยางกรณีศึกษาท้ัง 3 กรณีนี้ โดยจะขอทําการแบงแยก

ออกเปนความเหมือนกันและความแตกตางกันของท้ัง 3 กรณี โดยขอเริ่มจากความแตกตางกันกอน

คือ ท้ังสามกรณีนี้ บุคคลท้ังสองคนไดอาศัยอยูรวมกันเปนคูชีวิต กลาวคือ คูท่ี 1 จดทะเบียนสมรส แต

คูท่ี 2 ไมไดจดทะเบียนสมรส และคูท่ี 3 ไมสามารถจดทะเบียนสมรสได ดังนั้นจึงสงผลใหสถานะ
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ในทางกฎหมายของท้ังสามคูมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตความเหมือนกันของท้ังสามคูอยูตรงท่ี

คูรักทุกคูมีความประสงคจะรับผูเยาวเปนบุตรธรรมรวมกันท้ังสองฝาย แตหากพิจารณาจากขอเท็จจริง

ประกอบกับหลักกฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตน ก็จะสามารถวิเคราะหตามหลักกฎหมายไดวา การท่ีจะ

รับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมรวมกันไดนั้น บุคคลท้ังสองฝายจะตองเปนคูสมรสกันโดยชอบดวย

กฎหมายเทานั้น กลาวคือ มีการจดทะเบียนสมรสในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือการ

ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส  จึงจะ

มีฐานะเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของคูสมรสของ

ตนเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย แตหากคูรักคูใดท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียน

สมรสตามกฎหมาย รวมถึงคูรักเพศเดียวกันท่ีไมสามารถจดทะเบียนกันไดตามกฎหมาย มีความ

ประสงคจะรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมก็สามารถกระทําได แตตองตกลงกันเพ่ือใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

เปนผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น เนื่องจากผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรม

ของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม ใน

กรณีนี้คูสมรสหมายความถึงคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายเทานั้น แตขอเท็จจริงปรากฎวาบุคคลท้ัง

สองไมใชสามีภริยาโดยชอบดวยกฎหมาย รวมไปถึงคูรักเพศเดียวกันดวยท่ีไมสามารถเปนคูสมรสโดย

ชอบดวยกฎหมายไดดวย แตเหตุท่ีเปนเชนนี้ไมใชวาคูรักเพศเดียวกันไมยอมไปจดทะเบียนสมรสเพ่ือ

ทําใหถูกตองตามกฎหมาย แตกลับไมสามารถจดทะเบียนสมรสไดเนื่องจากไมมีกฎหมายใดอนุญาตให

กลุมคนเหลานี้ไดจดทะเบียนสมรสอยางถูกกฎหมาย ซ่ึงแตกตางจากคูรักตางเพศโดยสิ้นเชิงท่ีสามารถ

จดทะเบียนสมรสกันไดโดยชอบ แตกลับไมยอมจดทะเบียนใหถูกตองตามกฎหมาย  

ตอมาขออธิบายสรุปแนวคิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร ดังนี้ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติถือเปน

ลักษณะท่ีนํามาปรับใชกับลักษณะ 2 นี้ เนื่องจากเปนการกลาวถึงการไดมาซ่ึงบุตร เพราะโดยแทจริง

แลว บุตรคือวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ดังนั้นจึงกลาวไดวา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร หมวด 

1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความปกครอง มี

รากฐานของแนวคิดมาจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นเอง แตในหมวด 4 มีความ

แตกตางจากอ่ืนๆ  อยางชัดเจน เพราะหมวด 4 จะกลาวถึงบุตรบุญธรรม ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยขอแยก

บุตร ท่ีปรากฎข้ึนในลักษณะ 2 ดังนี้ ในลักษณะ 2 นี้จะปรากฎบุตรอยู 2 ประเภทดวยกัน คือ 

ประเภทท่ี 1 บุตรท่ีถือกําเนิดโดยธรรมชาติ บุตรประเภทนี้คือบุตรท่ีเกิดจากรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติ กลาวคือ เกิดจากการรวมประเวณีของชายและหญิงจนทําใหเกิดการปฏิสนธิใน

ครรภของหญิง และตอมาก็ถือเกิดเปนทารก บุตรประเภทนี้จะไดรับการรับรองและคุมครองตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและบุตร หมวด 
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1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความปกครอง สวนบุตร

ประเภทท่ี 2 คือ บุตรท่ีถือกําเนิดโดยผลของกฎหมาย หรือ บุตรบุญธรรม บุตรประเภทนี้คือ บุตรท่ีถือ

กําเกิดโดยธรรมชาติจากบุคคลอ่ืน แตมีผู อ่ืนท่ีมิใชบิดามารดาแทๆ ของตนรับมาอุปการะไว บุตร

ประเภทนี้จะตองจดทะเบียนรับเปนบุตรบุญธรรมตามข้ันตอนของกฎหมายเทานั้นจึงจะมีสถานะเปน

บุตรโดยสมบูรณ อันเปนการไดมาซ่ึงอํานาจปกครอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ สถานะความเปนบุตรบุญ

ธรรมนี้ไมไดถือกําเนิดสถานะข้ึนมาจากการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตอยางใด เพียงแตอาศัย

บุตรท่ีเกิดจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติของบุคคลอ่ืน มาเปนบุตรของตนดวยวิธีการ

จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามเง่ือนไขของกฎหมายนั้นเอง บุตรประเภทนี้จะไดรับการรับรองและ

คุมครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 บิดามารดาและ

บุตร หมวด 4   

          บุตรท้ังสองประเภทจะมีความแตกตางกันคือ บุตรประเภทท่ี 1 จะตองเกิดจากชายและหญิง

เทานั้น สวนบุตรประเภทท่ี 2 ไมจําเปนตองเกิดจากชายและหญิง เพราะบุตรประเภทนี้จะเกิดจาก 

ชายท่ีไดจดทะเบียนรับเด็กผูนั้นเปนบุตรตามเง่ือนไขของกฎหมาย หรือหญิงท่ีไดจดทะเบียนรับเด็กผู

นั้นเปนบุตรตามเง่ือนไขของกฎหมาย สวนความเหมือนกันของบุตรท้ังสองประเภทนี้คือ บุตรประเภท

ท่ี 1 หากบิดาและมารดาไดจดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วา

ดวยครอบครัว ลักษณะ 1 การสมรส อันเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ก็จะสงผลใหบุตร

นั้นเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของท้ังบิดาและมารดา แตหากขอเท็จจริงปรากฎวา บิดามารดาไมได

จดทะเบียนสมรสกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 1 

การสมรส อันเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ก็จะสงผลใหบุตรนั้นเปนบุตรท่ีชอบดวย

กฎหมายของมารดาแตเพียงผูเดียว หากบิดาตองการรับเด็กผูนั้นเปนบุตรก็จําเปนตองจดทะเบียน

รับรองบุตรตามกฎหมายตอไป สวนบุตรประเภทท่ี 2 หากผูท่ีจะรับเด็กผูนั้นไดจดทะเบียนรับบุตรบุญ

ธรรมตามข้ันตอนของกฎหมายเปนท่ีเรียบรอย เด็กผูนั้นก็จะมีสถานะเปนบุตรบุญธรรมและเปนบุตรท่ี

ชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมตอไป ดังนั้นจะสังเกตไดวา บุตรท้ังสองประเภทกฎหมายได

รับรองและคุมครองใหตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวลักษณะ 2 

บิดามารดาและบุตร ดังนั้น สถานะความสัมพันธระหวางผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมี

ลักษณะท่ีคลายคลึงกันกับความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร ในแงของความสถานะในทาง

ศีลธรรมและฐานะความเคารพยําเกรงของบุคคลในทางสังคม แตสถานะในทางกฎหมายนั้นบุตรบุญ

ธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมจะมีความคลายคลึงกันกับสถานะของความเปนสามีภริยาในแงท่ีวา 

สถานะของท้ังสองประเภทนี้กอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย นั้นก็คือ การจดทะเบียน ดังนั้นท้ังสอง

สถานะนี้จึงสามารถสิ้นสุดลงไดดวยการฟองศาลหรือการจดทะเบียนยกเลิกสถานะของการเปนสามี

ภริยาหรือ การเปนบุตรบุญธรรม  
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ในลําดับตอมาขออธิบายถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว 

ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ในลักษณะนี้ซ่ึงมีอยูเพียง 4 มาตราเทานั้น และ 4 มาตราดังกลาวก็

ไมไดใหความหมายของคําวาคาอุปการะเลี้ยงดูไวเลย โดยมาตราแรกบัญญัติถึงเรื่องการเรียกคา

อุปการะเลี้ยงดูและดุลพินิจของศาลในการให มาตราท่ีสองเปนเรื่องการเปลี่ยนแปลงคาอุปการะเลี้ยง

ดู มาตราตอไปเปนเรื่องวิธีการชําระคาอุปการะเลี้ยงดูและมาตราสุดทายเปนเรื่องลักษณะเฉพาะของ

คาอุปการะเลี้ยงดู แตอยางไรก็ตามในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูนี้ไดถูกสอดแทรกเขาไปในทุกลักษณะ

ของกฎหมายครอบครัว ดังจะเห็นไดจากหนาท่ีการอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา ตามลักษณะ 1 

และระหวางบิดามารดากับบุตรในลักษณะ 2 เปนตน เนื่องจากคาอุปการะเลี้ยงดูเปนคาใชจาย

เก่ียวกับทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีพ ไมวาจะเปนอาหาร หรือท่ีพักอาศัย 

ความสําคัญท่ีกฎหมายใหทําการอุปการะเลี้ยงดูอยูในระดับท่ีวา หากบุคคลใดมีหนาท่ีแลวไมปฏิบัติ 

อีกฝายสามารถอางเหตุแหงการอุปการระเลี้ยงดูมาฟองศาลเพ่ือใหศาลสั่งยกเลิกความสัมพันธของ

บุคคลคนนั้นในสถานะท่ีเปนอยูได  เชน ฟองหยา ฟองเลิกรับบุตรบุญธรรม หรือ ฟองใหถอนอํานาจ

ปกครอง เปนตน  

           สถานะความสัมพันธในทางกฎหมายของบุคคลท่ีกฎหมายกําหนดหนาท่ี ท่ีตองอุปการะเลี้ยง

ดูระหวางกัน มีดังนี้ ประการท่ี 1 สถานะของสามีและภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวย

กฎหมาย ประการท่ี 2 สถานะของบิดามารดาและบุตร ประการท่ี 3 สถานะของผูรับบุตรบุญธรรม

และบุตรบุญธรรม และประการท่ี 4 ผูปกครองตอผูอยูในปกครอง ลักษณะพิเศษของคาอุปการะเลี้ยง

ดูนี้ เปนเรื่องท่ีแทรกอยูในลักษณะ 1 และลักษณะ 2 โดยในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูนี้เปนหนาท่ี 

ท่ีกฎหมายกําหนดใหบุคคลบางสถานะเทานั้น บุคคลอ่ืนท่ีไมอยูในฐานะดังท่ีไดกลาวมาขางตนยอมไม

มีหนาท่ีตองเลี้ยงดูกัน ซ่ึงโดยหลักแลวจะเปนหนาท่ี ท่ีท้ังสองฝายตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

ข้ึนอยูกับวาฝายใดมีรายไดและอีกฝายมีความขัดสนมากนอยเพียงใด  

           การอุปการะเลี้ยงดูกันนี้จะถูกกําหนดใหเปนหนาท่ีเฉพาะ บุคคลท่ีกฎหมายกําหนดสถานะ

ในทางกฎหมายไวเทานั้น หากบุคคลใดท่ีไมไดอยูในสถานะท่ีกฎหมายกําหนดไวท้ัง 4 สถานะ ตามท่ี

ไดกลาวมาขางตน บุคคลผูนั้นก็ไมจําตองอยูในหนาท่ี ท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูกันบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง 

ตัวอยางเชน ชายและหญิงท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย หรือ คูรัก

เพศเดียวกันท่ีอยูดวยกันแตไมสามารถจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมายได เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ ดังนั้นบุคคลท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนจึงไมมีสถานะในทาง

กฎหมายท่ีจะตองมีหนาท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูกันและกัน  โดยเฉพาะคูรักเพศเดียวกัน แมบุคคลท้ัง

สองจะมีความรักและความหวงใยใหกันไมแตกตางจากความรักของคูรักตางเพศ แตกลุมคนเหลานี้

กลับไมไดรับการรับรองสถานะของพวกเขา ทําใหพวกเขากลายเปนกลุมคนท่ีอยูนอกสายตาของ

กฎหมาย ท่ีแมแตสถานะในทางกฎหมายยังไมมีกฎหมายรองรับ ทําใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ
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เดียวกันเหลานี้ไมไดรับการคุมครองในเรื่องของการเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูจากคูรักของตนเหมือน

อยางเชนคูรักตางเพศท่ีมีกฎหมายรับรองสถานะใหได   

ตอมาจะกลาวถึงคาเลี้ยงชีพ จุดมุงหมายของการจายคาเลี้ยงชีพก็นาจะเปนไปในลักษณะ

เดียวกันกับคาอุปการะเลี้ยงดู คือเปนคาใชจายแกคูสมรสอีกฝายเพ่ือการดํารงชีพประจําวัน โดยคา

เลี้ยงชีพจะมีความแตกตางจากคาอุปการะเลี้ยงดูอยูตรงท่ี คาเลี้ยงชีพนั้นจะจายใหเม่ือการสมรส

สิ้นสุดลงโดยการฟองหยา หรือเม่ือการสมรสตกเปนโมฆะหรือ โมฆียะ สวนคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะ

จายใหในระหวางท่ีชายและหญิงยังคงมีฐานะเปนสามีภริยากันอยู  

ตามท่ีไดกลาวมาขางตนวา การเรียกคาเลี้ยงชีพนั้นจะเรียกไดก็ตอเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงแลว

เทานั้น ดังนั้นตราบใดท่ีการสมรสยังคงมีอยูตามกฎหมายแลว จะเรียกใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งจายคา

เลี้ยงชีพใหแกตนไมได นอกจากการจายคาเลี้ยงชีพจะมีข้ึนเม่ือการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยา หรือ

ศาลพิพากษาเพิกถอนดวยเหตุท่ีทําใหการสมรสตกเปนโมฆียะแลว ยังมีการจายคาเลี้ยงชีพในกรณีท่ี

การสมรสถูกศาลพิพากษาใหเปนโมฆะอีกดวย ดังนั้นจึงสรุปไดวา เรื่องคาเลี้ยงชีพนั้น จะมีการเรียกใน

กรณีท่ีการสมรสสิ้นสุดลง 3 ประการ ดวยกันคือ ประการท่ี 1 การหยาโดยคําพิพากษาของศาล 

ประการท่ี 2 การสมรสตกเปนโมฆะ ประการท่ี 3 การท่ีศาลพิพากษาเพิกถอนการสมรสท่ีตกเปน

โมฆียะ และนอกจากเง่ือนไขท้ังสามประการดังท่ีไดกลาวมาแลว การเรียกคาเลี้ยงชีพยังมีเง่ือนไขอีก

ประการหนึ่ง  คือ ตองเปนเหตุท่ีทําใหการสมรสสิ้นสุดลงนั้น มีผลกระทบตอรายได หรือกระทบตอ

ความเปนอยูของคูสมรสอีกฝาย โดยสงผลตอการงานท่ีเคยมีหรือเคยทําในระหวางการสมรส และเปน

เหตุท่ีทําใหคูสมรสอีกฝายยากจนลง เพราะไมมีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามท่ีเคยทํา

อยูระหวางสมรส  เหตุนี้เม่ือคูสมรสมาทําใหสภาพดังกลาวหมดสิ้นไป กฎหมายจึงจําเปนตองมี

มาตรการในการดูแลและเยียวยาคูสมรสฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการสมรสท่ีสิ้นสุดลงนั้น ดวยการ

ไดรับคาเลี้ยงชีพจากคูสมรสอีกฝายท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีดีกวา อันเปนการปลอบขวัญคูหยาอีกฝายท่ี

ไมมีความผิด ท้ังยังเปนการลงโทษคูสมรสฝายท่ีตองการอิสรภาพของตน โดยคูสมรสฝายนั้นจําตอง

จายคาเลี้ยงชีพ เพ่ือเปนการตอบแทนแกคูสมรสอีกฝายท่ีไดรับผลกระทบจากการสมรสท่ีสิ้นสุดลง  

ดังนั้นจากท่ีไดกลาวมาขางตน ก็จะสังเกตไดวา คาเลี้ยงชีพนั้นจะสามารถเรียกไดเฉพาะกรณี

กาท่ีการสมรสไดสิ้นสุดลง และการสมรสท่ีสิ้นสุดลงนั้นตองเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเทานั้น 

คูสมรสจึงจะสามารถเรียกคาเลี้ยงชีพได และการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายนี้ ก็คือการสมรสท่ีไดรับ

การรับรองสถานะในทางกฎหมายจากรัฐเทานั้น นั้นก็คือ การสมรสของคูรักตางเพศ ดังนั้นจึงสงผลให

การอยูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันท่ีสิ้นสุดลงจากการอยูรวมกันไมไดรับการคุมครองเหมือนคูรักตาง

เพศ แมในความเปนจริงแลว การใชชีวิตอยูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันก็มีลักษณะของการใชชีวิต

เชนเดียวกับคูรักตางเพศ แตกฎหมายกลับคุมครองเฉพาะคูรักตางเพศท่ีการสมรสสิ้นสุดลงเทานั้น 
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เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะรัฐไมไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรัก

เพศเดียวกันนั้นเอง   

ทายท่ีสุดนี้ขอสรุปประเด็นของการศึกษาในหัวขอนี้ ดังนี้  ตามท่ีไดเคยกลาวไวแลววา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ โดยรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐถูกบัญญัติไวใน ลักษณะ 1 การสมรส และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ

ถูกนํามาใชใน ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร เฉพาะในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2สิทธิและหนาท่ี

ของบิดามารดาและบุตร  และหมวด 3 ความปกครอง สวนในหมวด 4 บุตรบุญธรรม เปนเรื่องท่ี

กฎหมายบัญญัติไวเปนกรณีพิเศษโดยไมเก่ียวพันกับรูปแบบการสมรสท้ังสองรูปแบบ อันเปนเรื่อง

เก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม บุตรท่ีไมใชบุตรท่ีถือกําเนิดข้ึนมาโดยธรรมชาติของผูรับบุตรบุญธรรม  

แตเปนบุตรท่ีกฎหมายกําหนดสถานะทางกฎหมายข้ึนมาโดยเฉพาะ โดยกฎหมายอนุญาตใหบุคคล

ท่ัวไป โดยไมจํากัดเพศ ท่ีมีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑตามท่ีกฎหมายกําหนดความสามารถในการจด

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมได ดังนั้นการรับบุตรบุญธรรมตามกฎหมายฉบับนี้ถือไดวาเปนการจัดตั้ง

สถานะของบุตรโดยผลของกฎหมายเทานั้น  

 รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐถูกบัญญัติไวใน ลักษณะ 1 การสมรส เพราะในลักษณะ

นี้มีรูปแบบของกฎหมายท่ีกําหนดเง่ือนไขของการการจดทะเบียนสมรส อันเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการสมรสในรูปแบบนี้คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของ

มนุษย แตเปนท่ีนาเสียดายท่ีลักษณะ 1 นี้ใหการรับรองเฉพาะความรักของคูรักตางเพศเทานั้น ซ่ึงไม

รวมถึงความรักของคูรักเพศเดียวกัน แมในความเปนจริงความรักระหวางมนุษยท่ีมีเพศตางกันหรือ

ความรักของมนุษยท่ีมีเพศเดียวกัน ก็ลวนแลวแตเปนความรักท่ีมนุษยสองคนมีใหกัน ความรักท่ีเกิด

ข้ึนมาจากหัวใจ อันเปนความรักท่ีบริสุทธิ์และกลั่นมาจากสวนลึกของความรูสึกของมนุษยอยางแทจริง

เชนเดียวกัน 

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติถูกนํามาใชใน ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

เฉพาะในหมวด 1 บิดามารดา หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร และหมวด 3 ความ

ปกครอง ในลักษณะนี้จะกลาวถึงความเปนบิดามารดาและบุตร โดยเฉพาะความเปนบุตรท่ีถือกําเนิด

ข้ึนมาจากวิถีการสมรสแบบธรรมชาติ อันเปนการรวมประเวณีระหวางชายและหญิงเทานั้น ใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะนี้ เปนการนํารูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของธรรมชาติมาพัฒนาใหเปนกฎหมายลายลักษณอักษร เหตุท่ีผูวิจัยมีความเห็นเปน

ประการนี้ก็เพราะ วัตถุประสงคของลักษณะนี้ไดมีการรับรองและคุมครองใหแกผูท่ีเปนบุตร ผูซ่ึงเปน

หนอเนื้อของบิดามารดาอันเปนจุดมุงหมายสูงสุดของการสมรส นั้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุของ

มนุษย โดยมีวัตถุประสงคเดียวกันกับรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นเอง  
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         ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร 

หมวด 4 บุตรบุญธรรม ในหมวดนี้แมจะอยูในหมวดท่ี 2 แตหมวดนี้ก็ไมไดนํารูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติมาปรับใชแตอยางใด รวมถึงไมไดนํารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐมาปรับ

ใชดวย ในหมวดนี้มีความพิเศษ เพราะเปนการจัดตั้งสถานะในทางกฎหมายใหแกบุคคล โดยบุคคลผู

นั้นจะมีสถานะเปนบุตรบุญธรรม สถานะท่ีถูกสมมติข้ึนมาโดยบทบัญญัติของกฎหมาย และทําใหเกิด

สถานะข้ึนมาสองสถานะคือ ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม โดยความสัมพันธระหวางบุตรบุญ

ธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมมีลักษณะท่ีคลายคลึงกันกับความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตร ใน

แงของความสถานะในทางศีลธรรมและฐานะความเคารพยําเกรงของบุคคลในทางทางสังคม แต

สถานะในทางกฎหมายนั้นบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมจะมีความคลายคลึงกันกับสถานะของ

ความเปนสามีภริยาในแงท่ีวา สถานะของท้ังสองประเภทนี้กอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย นั้นก็คือ การ

จดทะเบียน ดังนั้นท้ังสองสถานะนี้จึงสามารถสิ้นสุดลงไดดวยการฟองศาลหรือการจดทะเบียนยกเลิก

สถานะของการเปนสามีภริยา หรือการเปนบุตรบุญธรรม  

           ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู 

เปนการกําหนดหนาท่ีจากสถานะความสัมพันธในทางกฎหมายของบุคคล ท่ีกฎหมายกําหนดใหตอง

อุปการะเลี้ยงดูระหวางกัน โดยบุคคลท่ีมีสถานะตางๆ ดังตอไปนี้จะตองอุปการะเลี้ยงดูระหวางกัน คือ 

สถานะของสามีและภริยาท่ีจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย สถานะของบิดามารดาและ

บุตร สถานะของผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรม และ สถานะผูปกครองตอผูอยูในปกครอง โดย

ในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูนี้เปนหนาท่ี ท่ีกฎหมายกําหนดใหบุคคลบางสถานะเทานั้น บุคคลอ่ืนท่ี

ไมอยูในฐานะดังท่ีไดกลาวมาขางตนยอมไมมีหนาท่ีตองเลี้ยงดูกันซ่ึงโดยหลักแลวจะเปนหนาท่ี ท่ีท้ัง

สองฝายตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน ข้ึนอยูกับวาฝายใดมีรายไดและอีกฝายมีความขัดสนมาก

นอยเพียงใด  ในเรื่อง คาอุปการะเลี้ยงดูในลักษณะนี้ เปนเรื่องท่ีแทรกอยูในบทบัญญัติบางมาตราของ 

ลักษณะ 1 การสมรส และลักษณะ 2 บิดามารดากับบุตร ดวย 

            และจากท่ีไดกลาวมาท้ังหมดในหัวขอนี้ โดยมีความพยายามในการสื่อความหมายใหเห็นวา 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ ถูกสรางข้ึนมาจากพ้ืนฐานของ

ความรักของชายและหญิง ในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติเปนหลัก เพราะหาก

พิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวา มนุษยพยายามสรางความเขาใจข้ึนมาเองวา รูปแบบของความรัก

ท่ีแทจริงมีเพียงรูปแบบเดียว คือรูปแบบความรักของมนุษยท่ีมีเพศท่ีตางกัน มนุษยพยายามบังคับ

ตนเองใหเขาใจความรักในแบบนี้ วาเปนสิ่งท่ีถูกตอง โดยจะเห็นไดจากการนิยามความหมายของความ

รักเพ่ือเขาขางความรักของคนสวนใหญและมองขามความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงเปนความรักของคน

สวนนอย จนสังคมมองวาความรักของคนสวนนอยนี้เปนความรักท่ีไมปกติ และมองวาความรักใน

รูปแบบท่ีแตกตางกับตนนั้นเปนสิ่งท่ีแปลกและไมควรสนับสนุน   
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  ดังนั้นทายท่ีสุดจึงสงผลใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัว ได

บัญญัติข้ึนมาจากความเขาใจของมนุษยท่ีถือวาความรักของคนใหญ ท่ีเปนความรักในรูปแบบของกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศนั้นเปนสิ่งท่ีถูกตองแลว สวนความรักในรูปแบบอ่ืนท่ีเปนของคนสวนนอย

นั้น ไมควรมีกฎหมายรองรับและไมควรสนับสนุน เพราะฉะนั้นจึงเปนเหตุใหกฎหมายฉบับนี้ ได

ออกแบบมาเพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบความรักของคนสวนใหญและท่ีคนสวนใหญยอมรับวาเปนสิ่ง

ท่ีถูกตองและเหมาะสมเทานั้น โดยเปนการนํารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีคนสวน

ใหญรูจักและยอมรับมาพัฒนาใหกลายเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ  และพัฒนาจนกลาย

มาเปนกฎหมายท่ีทุกคนในรัฐจะตองปฏิบัติตาม ประกอบกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันของคูรักชายและหญิงของไทยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัวนั้น ไดบัญญัติข้ึนมาเพ่ือเปนใหรัฐรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักชายและ

หญิงเทานั้น เพ่ือคูรักท่ีไดรับการรับรองสถานะการใชชีวิตคูตามกฎหมายฉบับนี้จะไดรับสิทธิประโยชน

ตางๆ ทางกฎหมายในฐานะของคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรส

ตามเง่ือนไขของรัฐ แตกฎหมายฉบับดังกลาวนี้กลับสรางความไมเทาเทียมใหเกิดข้ึนกับคูรักท่ีมี

พฤติกรรมความรักในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสมควรจะไดรับการรับรองและคุมครองโดยรัฐดวย ซ่ึงโดยหลัก

แลวรัฐควรรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ภายใต

กฎหมายเดียวกันดวยซ่ึงก็คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันภายใตประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ฉบับนี้ดวย เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรัฐ และตาม

วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ แตหากวิเคราะหโดยละเอียดจะพบวา

โครงสรางของกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะท่ีเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาเพ่ือการสมรสของคูรักชายและ

หญิงท่ีมีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั่งเดิมของไทยตามรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปน

สัญลักษณของสรางสถาบันครอบครัวของไทยท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนานนับรอยป  ซ่ึงคูรักท่ีมีเพศ

สภาพชายและหญิงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของประเพณีนี้เชนกัน ทําใหประเพณีแตงงานของไทย

เปนสัญลักษณของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ 

และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย ทําใหประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ี

มีเพศสภาพเปนชายและหญิงเทานั้น เพราะเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐไดอยางลงตัว 

 



 

บทท่ี 3 

 

แนวคิด ทฤษฎี ท่ีนําไปสูแนวการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 
 ในสังคมยุคปจจุบันคนในสังคมมีความคิดเห็นในมุมมองของความรักท่ีแตกตางกัน โดยทุกคน

มีความเขาใจตรงกันวาความรักเปนสิ่งท่ีสวยงาม และเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ 

ทุกศาสนา อยางไมมีขอจํากัด และไมวาจะเปนความรักในรูปแบบชายรักหญิง ชายรักชาย หรือ หญิง

ท่ีรักหญิง ทุกรูปแบบลวนแลวแตเปนความรักท่ีดูสวยงามดวยกันท้ังสิ้น แตถึงอยางไรก็ตามความรัก

บางรูปแบบกลับไมไดรับการรับรองและคุมครองดวยกฎหมายอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะความรัก

ของชายรักชาย หรือหญิงรักหญิง เพียงเพราะสังคมมองกลุมคนเหลานั้นวา เปนผูท่ีมีความรักท่ีไมเปน

ปกติ แลวอะไรคือความรักท่ีเปนปกติ อะไรเปนเกณฑในการกําหนดความรักของมนุษยวาสิ่งไหนเปน

ปกติ สิ่งไหนไมเปนปกติ   

 ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จะกลาวถึง ความรัก และกฎหมาย วาท้ังสองคํานี้มีความสอดคลองกัน

อยางไร เหตุใด กฎหมายถึงตองเขามาเก่ียวของกับบริบทในเรื่องของหัวใจของมนุษยในสังคม โดยคํา

วา ความรัก และกฎหมายนี้ มีความเก่ียวโยงซ่ึงกันและกันอยางแยกไมออก โดยมีคําบางคํามาทํา

หนาท่ีเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงคําสองคํานี้ใหขาดจากกันไมได คํานั้นคือ คําวา เพศ คําวาเพศนี้มี

ความสัมพันธกับสองคํานี้อยางไร เหตุใดจึงเปนตัวกําหนดเง่ือนไขในการไดรับสิทธิตามกฎหมายอัน

เกิดจากความรักได  โดยเฉพาะความรักในรูปแบบของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีสังคมมอง

วาเปนความรักท่ีเปนปกตินั้น ความรักในรูปแบบนี้มีสิทธิท่ีไดรับความคุมครองทางกฎหมายจากการท่ี

เขาท้ังสองคนรักกัน กฎหมายรับรองความรักของเขาท้ังสองวาเปนสิ่งท่ีถูกตองและถูกกฎหมาย แตกับ

มีกลุมคนอีกบางกลุมท่ีมีความรักเชนกันแตเปนความรักในรูปแบบของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน อาทิ คูรักชายรักชายและคูรักหญิงรักหญิงท่ีถูกสังคมมองวาไมปกติ จนในท่ีสุดตองถูก

กฎหมายตั้งขอกีดกัน และวางบทลงโทษ  เหตุใดจึงเปนเชนนี้ไดมีความรักแลวผิดกฎหมายอยางนั้น

หรือ เหตุใดกฎหมายจึงไมรับรองความรักในรูปแบบท่ีพวกเขาท้ังสองเลือกท่ีจะเปน โดยบางครั้งก็

ไมไดรับการดูแลและคุมครองจากกฎหมายเลยท้ังๆ ท่ีบุคคลท้ังสองมีความรักเชนเดียวกับรูปแบบของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศในสังคม เพียงเพราะคนในสังคมตราหนาพวกเขาเหลานั้นวา เปน

พวกไมปกติ เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะคําเพียงคําเดียวท่ีมากําหนดและชี้ชะตาความรักของพวกเขา นั้นก็

คือคําวา เพศ ท่ีเปนเง่ือนไขสําคัญของการไดรับสิทธิจากกฎหมายอันเกิดจากความรักของคนสองคน 
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จึงเปนคําถามวาเปนการกระทําท่ียุติธรรมแลวหรือ ท่ีใชเพศมาเปนตัวกําหนดเง่ือนไขในการไดรับสิทธิ

ทางกฎหมายท่ีเกิดข้ึนจากความรัก มนุษยใชเพศมาตัดสินรูปแบบของความรักวาความรักรูปแบบใด

ถูกรูปแบบใดผิดเทานั้นหรือ 

กอนเขาสูเนื้อหาขออธิบายระดับของความรักตั้งแตจุดเริ่มตนของการกอใหเกิดความรูสึกดีๆ 

ท่ีเรียกวาความรักจนนําไปสูการเริ่มตนของการใชชีวิตคูรวมกัน รวมไปถึงระดับท่ีกฎหมายใหการ

รับรองสถานะของความรักในรูปแบบของกฎหมายครอบครัว ความรักเกิดข้ึนจากจุดเริ่มตน คือ ระดับ

ท่ี 1  สนใจ แอบมอง ตอมารูจัก สนิทสนม เกิดความรูสึกดีๆ ระดับนี้ยังไมเรียกวาความรัก จากนั้นเขา

สูระดับท่ี 2 กอเกิดเปนความรัก ความผูกพันและพัฒนาไปสู ระดับท่ี 3 ความใคร ความหลง ความ

เสนหา ความอยากไดมาครอบครอง กาวเขามาสู ระดับท่ี 4 การตกลงใชชีวิตคูรวมกัน และระดับ

สุดทายจะจบลงดวยการฝากชีวิตไวซ่ึงกันและกัน โดยการสรางสถาบันครอบครัวและอยูกินรวมกัน  

โดยความรักในทุกระดับท่ีกลาวมาขางตนเกิดข้ึนไดกับท้ังชายหรือหญิงรวมท้ังความรักในทุกรูปแบบ 

ไมวาจะเปนความรักแบบชายรักหญิง ชายรักชาย หญิงรักหญิง อยางไมมีขอจํากัด แตพัฒนาการของ

ความรักท้ัง 5 ระดับนี้มีเพียงระดับสุดทายเทานั้นท่ีมีการรับรองสถานะทางกฎหมาย และรับรอง

สถานะทางกฎหมายในการใชชีวิตคูรวมกันใหเฉพาะความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้น280 จึง

เปนคําถามวา แลวทําไมความรักในรูปแบบชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิง เหตุใดจึงไมไดรับการรับรอง

สถานะเชนเดียวกับคูรักชายหญิง ท้ังๆ ท่ีความรักของพวกเขามีจุดเริ่มตนมาจากระดับเดียวกัน  การท่ี

รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส  รัฐมี

แนวทางในการพิจารณาอยางไร เหตุใดรัฐจึงใชเง่ือนไขเรื่องเพศมาใชเปนเกณฑในการตอรอง   จริงอยู

ท่ีการแสดงความคิดเห็นดานความรักของคนสังคมในชวงหลายศตวรรษท่ีผานมาไดรับอิทธิพลดาน

ความคิดภายใตวิธีคิดท่ีวาความรักท่ีแทจริงตองเปนความรักท่ีถูกทํานองครองธรรม และจะตองอยูใน

รูปแบบของคูเพศตรงขามเทานั้น แตในสังคมยุคปจจุบันกลับมิไดเปนเชนนั้นเลย  เพศสภาพของ

บุคคลอันเปนองคประกอบท่ีมนุษยนํามาจัดไววาเปนสาระสําคัญของการใหคํานิยามของความรัก โดย

มนุษยไดใหความสําคัญกับการสรางองคประกอบของความรักท่ีสมบูรณแบบท่ีตองมาจากเพศสรีระ

ตามกําเนิดของตนและตองเปนเพศตรงขามกับเพศสรีระของตน ซ่ึงก็หมายความวา มีเพียงความรัก

ของเพศชายกับเพศหญิงเทานั้นท่ีถูกตองตามความเขาใจของมนุษยโดยท่ัวไป และทําใหสังคมยอมรับ

เฉพาะความรักในรูปแบบดังกลาวมานั้นวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง ทําใหความรักในลักษณะท่ีแตกตางออกไป

                                                           
              

280 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสมาคมฟาสีรุง, สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศ (กรุงเทพฯ: สีเมืองการพิมพ, 2550), หนา  125 อางถึงใน วัชรา อ่ิมจิตร,  

พฤติกรรมทางเพศ และเจตคติของนักเรียนวัยรุน เขตการศึกษา 11 (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532), หนา 81. 
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จากกรอบแนวคิดดังกลาวไมไดรับการยอมรับในระดับเดียวกันกับบุคคลท่ีมีเพศวิถีในลักษณะท่ีเปน

ความรักของชายกับหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ดังท่ีได

กลาวมาขางตน สิ่งเหลานั้นอาจเปนเพราะ การมีเพศวิถีในลักษณะท่ีสังคมมองวาไมถูกตอง281   

   ดังนั้นในบทนี้จะขอกลาวถึงประวัติความเปนมาแนวคิดวาทําไมมนุษยจึงมีความคิดเชนนั้น 

และอะไรเปนสาเหตุของความเชื่อท่ีวา ความรักอันบริสุทธิ์จะเปนความรักของชายกับหญิงเทานั้น 

ประกอบกับมนุษยอางทฤษฎีใดในการกําหนดนิยามความหมายของความรักท่ีถูกตอง รวมท้ังนิยาม

ของคําวาครอบครัว วาจะมีเพียงแครูปแบบความรักของชายรักหญิงเทานั้นหรือ แลวความรักใน

รูปแบบชายรักชายหรือหญิงรักหญิง เหตุใดจึงไมอยูในนิยามของคําวาครอบครัว หรือเปนเพราะความ

รักในรูปแบบชายรักชายและหญิงรักหญิงนั้น ไมสามารถใหกําเนิดบุตรได ถาเปนเหตุผลนี้แลวถาความ

รักในรูปแบบของชายรักหญิงถาฝายหนึ่งฝายใดไมสามารถใหกําเนิดบุตรไดเพราะตนเปนหมัน คูรักคู

นั้นก็ไมสามารถมีบุตรไดเชนกัน แลวทําไมสังคมจึงยอมรับวาคูรักตางเพศท่ีไมมีบุตรเปนครอบครัว แต

เหตุใดมนุษยกลับไมยอมรับคูรักเพศเดียวกัน ใหมีสถานะความเปนครอบครัวท้ังท่ีมีบุตรไมไดเชนกัน                                

กลาวคือ มนุษยใชทฤษฎีใดท่ีนํามาเปนเกณฑในการตัดสินความรักของผูอ่ืน แลวนําความคิดนั้นไป

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศเหลานั้นวาถูกตองตามกฎหมาย  

รวมท้ังศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎีท่ีมนุษยนํามา ปฏิเสธความรักของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในสังคมวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง และไมใหการยอมรับในการดําเนินชีวิตในสังคมรวมถึงการไม

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันใหถูกตองตามกฎหมาย จนนํามาสูความ

ขัดแยงในทางความคิดของคนในสังคมวา เหตุใดคูรักท่ีแสดงออกซ่ึงความรักแบบรักเพศเดียวกัน ไมได

รับการรับรองสถานะในทางกฎหมายเหมือนเชนคูรักตางเพศ ท้ังๆ ท่ีเขาเหลานั้นก็เปนมนุษยเชนกัน 

จนนํามาซ่ึงแนวทางในการตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธิใหเกิดความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย โดยในบทนี้

ก็จะไดศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใชในการอางสิทธิในการตอสู 

และเรียกรองเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันในทางกฎหมาย จนเปนเหตุผลใหรัฐบาลของประเทศตางๆ 

ออกกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันข้ึนใน

รูปแบบของกฎหมายมากมาย โดยรัฐบาลของประเทศเหลานั้นไดอางทฤษฎีใดในการตรากฎหมาย

ดังกลาว  

          ดังนั้น ในบทนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาถึงประวัติความเปนมาของแนวคิด และ

ทฤษฎี ท่ีไมยอมรับความรักและการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคม 

จนนําไปสูแนวทางในการเรียกรองเพ่ือใหเกิดการยอมรับของสังคมในยุคตอๆ มา ประกอบกับ

                                                           
            

281 สุรศักดิ์ มณีศร, “การสมรสของพวกรักรวมเพศ,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร 24, 1 (มีนาคม 2537): 45-54. 
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การศึกษาทฤษฎีท่ีใหการยอมรับในทางกฎหมายแกกลุมคนเหลานี้ วาทฤษฎีเหลานั้นตั้งอยูบนพ้ืนฐาน

ของความเทาเทียมกันในสังคมจริงหรือไมอยางไร โดยจะศึกษาท้ังในประวัติความเปนมาของแนวคิด

ท้ังของไทยและตางประเทศ ดังตอไปนี้ 

 

3.1  แนวคิดในการไมรับรองและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 

         ในประเด็นของการศึกษาหัวขอนี้จะศึกษาใหเห็นถึงภาพรวมของสภาพสังคมมนุษยโดยท่ัวไป 

ท่ีแสดงออกถึงการไมยอมรับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยชี้ใหเห็นวาสังคมตอตานและ

ไมยอมรับกลุมคนประเภทนี้อยางไรและเหตุผลอะไรท่ีสังคมปฏิเสธความรักในแบบของกลุมคน

เหลานั้น  โดยการศึกษาประกอบในเชิงมานุษยวิทยาเพ่ือใหเขาใจความรูสึกนึกคิดของมนุษยท่ีไมให

การยอมรับ ในการรับรองสถานะในทางกฎหมายและการจัดตั้งสถาบันครอบครัวของกลุมบุคคล

เหลานี้ รวมท้ังศึกษาถึงความเขาใจถึงวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินของมนุษย ท่ีมีแนวคิดท่ีปฏิเสธ

รูปแบบความรักท่ีแตกตางจากท่ีสังคมใหการยอมรับ โดยศึกษาใหเห็นถึงความเขาใจของวัฒนธรรม

ของมนุษยในสังคม ท่ีแสดงออกถึงการปฏิบัติตอเพศวิถีของมนุษยในรูปแบบตางๆ ท้ังท่ีเปนรูปแบบ

ของคูรักตางเพศ และรูปแบบของคูรักเพศเดียวกัน โดยศึกษาถึงพฤติกรรมท่ีมนุษยแสดงออกทางเพศ

มานั้นวามีท่ีมาจากอะไร สิ่งท่ีเปนแรงผลักดันทําใหมนุษยมีความรักและความผูกพันซ่ึงกันและกัน ท่ี

จะนําไปสูการความตองการในการใชชีวิตคูรวมกัน และเหตุผลท่ีกฎหมายจะตองใหการยอมรับและ

รับรองสถานะในการตั้งสถาบันครอบครัว  

           รวมท้ังการศึกษาแนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และความเชื่อของมนุษยในสังคม

นั้นๆ ท่ีสงผลตอความคิดความอานของมนุษยในการไมยอมรับ ตอตาน ดูหม่ิน เกลียดชัง ดังเหตุการณ

ท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผานมา เพราะวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน และความเชื่อของมนุษยในสังคมนั้นๆ 

ถือเปนกลไกสําคัญในการกําหนดสภาพจิตใจของมนุษยวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดในทุกยุคทุกสมัย282 นําไปสู

แนวคิดของการออกกฎหมายตอตานและลงโทษกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ไมวาจะเปน

แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ ตลอดจนแนวคิดตางๆ ท่ีนําไปสูการ

ยอมรับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน283 โดยแนวคิดท่ีใหการยอมรับนั้นมีท่ีมาอยางไร รวมถึง

                                                           
             

282
 จุมพต สายสุนทร, “ฐานะทางกฎหมายของผูรักรวมเพศ,” วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 13, 2 (มิถุนายน 2526): 60. 

        283 จันทรจิรา บุญประเสริฐ, “สิทธิมนุษยชนของผูหญิง ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.2550,” วารสารมุมมองสิทธิ 7, 1 (มกราคม-มีนาคม): 14. 
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การพัฒนามาสูแนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันไมผิดกฎหมายและกฎหมายเองก็ไมไดหาม และไมมี

บทลงโทษ เพียงแตกฎหมายไมยอมรับเทานั้น หรือแมแตแนวคิดท่ียอมรับแบบสุดข้ัวท่ีวารักเพศ

เดียวกันเปนสิ่งท่ีถูกกฎหมาย กฎหมายใหการยอมรับ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตมีท่ีมาและแนวทางในการ

คิดท่ีแตกตางกัน และเปนวิวัฒนาการของการใหการยอมรับในการสรางสถาบันครอบครัวของกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน284  

 

3.1.1  แนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือ   

          มนุษยทุกคนเกิดข้ึนมาในสังคมใด ยอมตองเรียนรูและเขาใจจากสังคมนั้นถึงสิ่งท่ีบรรพบุรุษได

มอบไวเปนมรดก สิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานอันทรงคุณคาของความเปนมนุษย สิ่งนั้นคือ วัฒนธรรม และ

ประเพณีทองถ่ิน โดยท้ังสองสิ่งนี้เกิดข้ึนมาจากจินตนาการของมนุษยดวยกันท้ังสิ้น เพราะสองสิ่งนี้เกิด

ข้ึนมาจากพลังแหงความศรัทธาและความเชื่อรวมกันของคนในสังคมท่ีมีมาอยางยาวนาน รวมถึงสิ่งท่ี

เกิดข้ึนจากการเรียนรูของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และสรางขอกําหนดวาสิ่งใดถูก หรือสิ่งใด

ผิด และสังคมสอนใหเรียนรูถึงสิ่งเหลานั้น โดยการสรางเขาใจในรูปแบบของจารีตประเพณีท่ีสืบทอด

กันมาอยางยาวนานจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง ดังนั้น วัฒนธรรมและประเพณี ก็เปรียบเสมือน

จินตนาการรวมกันของมนุษยในสังคม ท่ีสืบทอดกันมาจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง และสิ่งเหลานั้น

จะตองเปนความเขาใจวาเปนสิ่งท่ีดีงานและยอมรับรวมกันของมนุษยในสังคมนั้นๆ ดวย 

           จากการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมนี้ทําใหมนุษยพบเจอหรือไดสัมผัสกับสิ่งเลวรายดวยตนเอง

หรือมีผูอ่ืนบอกกลาวกันมาเปนทอดๆ สิ่งเหลานั้นอาจนํามาซ่ึงความกลัว และไมกลาท่ีจะดําเนินชีวิต

อยูบนโลกในนี้เพียงลําพัง มนุษยจึงพยายามท่ีจะแสวงหาสิ่งท่ีใชในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพ่ือทําให

มนุษยปราศจากจากความกลัวเหลานั้น  ความเชื่อท่ีอาศัยความศรัทธาในสิ่งท่ีมนุษยมองไมเห็น จึง

กลายมาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษยเพ่ือใหมนุษยหลุดพนจากความกลัว ความหวาดระแวง

บรรดาภยันตรายตางๆ ท่ีจะเขามาในชีวิต ดังนั้น ศาสนา และลัทธิตางๆ จึงกลายมาเปนวัฒนธรรม

และประเพณีท่ีชี้นําแนวทางใหกับมนุษยทุกคนท่ีมีความเชื่อและพลังแหงศรัทธาในวัฒนธรรม และ

ประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ วาถาเชื่อแลวปฏิบัติแลวจะเกิดความปลอดภัยไมวาภพนี้หรือภพหนา หรือมี

ชีวิตท่ีเปนนิรันดรไมมีภพหนาหรือภพตอๆ ไปอีก 

         โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรม และประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ จะเปนสิ่งท่ีวางรากฐานใน

ความคิดของมนุษยวาสิ่งใดถูกและสิ่งใดผิด สิ่งใดควรทําสิ่งใดไมควรทํา เชนเดียวกับการกําหนด

รูปแบบของการดําเนินวิถีทางเพศของมนุษยในสังคม ก็ลวนแลวแตเปนสิ่งท่ีวัฒนธรรมและประเพณี

                                                           
             

284 นฤพนธ ดวงวิเศษ,  แนวคิดทฤษฎีเรื่องความหลากหลายทางเพศ, หนา 1, คนวันท่ี 12 

ธันวาคม 2557 จาก http://www.sac.or.th/main/uploads/article/Sexual-diversity.pdf   
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ทองถ่ินทําหนาท่ีเปนสิ่งท่ีคอยควบคุมและกําหนดถึงนิยามความหมายของการใชชีวิตคูของมนุษยวา

ควรท่ีจะเปนไปในรูปแบบใด โดยวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินจะสรางกรอบของความถูกตองโดย

ยึดหลักความเชื่อตามหลักการของธรรมชาติมาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการสอนใหมนุษยเรียนรู

และปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้น ความเชื่อวาเปนสิ่งท่ีถูกตองและจําตองปฏิบัติตามของการใชชีวิตคู

รวมกันอันเกิดจากความรัก จึงมีแนวคิดมาจากพ้ืนฐานของวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน ท่ีทําให

มนุษยเชื่อม่ันและศรัทธาประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ินเหลานั้น 

สงผลใหรูปแบบของทัศนคติของมนุษยถูกควบคุมโดยแนวทางวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน ซ่ึง

ทัศนคติเหลานั้นอาจมีผลในแงลบตอเพ่ือนมนุษยดวยกันเองท่ีถูกปฏิเสธเพียงเพราะไมไดดําเนินวิถีทาง

เพศตามหลักของวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน จึงทําใหกลุมคนเหลานั้นถูกสังคมพิพากษาโดยใช

บรรทัดฐานของวัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน นั้นๆ มาเปนกลไกลในการตัดสิน  

           ดังนั้น ในสวนนี้จึงขอนําเสนอแนวคิดในเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อตางๆ ท่ีสําคัญ

ของโลกเหลานั้นวามีสวนในการเขามากําหนดการดําเนินเพศวิถีของมนุษยในรูปแบบตางๆ ไดอยางไร 

และอะไรเปนปจจัยท่ีทําใหวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อตางๆ เหลานั้นปฏิเสธความรักของ

มนุษยท่ีมีเพศวิถีในรูปแบบท่ีแตกตางจากท่ีวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ ใหยอมรับ  และจริง

หรือไมท่ีมนุษยอางวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อเปนเครื่องมือในการปฏิเสธความรักของเพ่ือน

มนุษยดวยกันเอง 

                 3.1.1.1  แนวคิดในเชิงวัฒนธรรม และประเพณี 

             มนุษยท้ังชายและหญิงทุกคนท่ีเกิดมา ยอมรูดีวาตนมีหนาท่ีในการสืบทอดเผาพันธุ

ของตน เฉกเชนสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ แตมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตท่ีมีรูปแบบของการดําเนินวิถีชีวิตท่ีมีระเบียบ

แบบแผนมากกวาสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆ บนโลก เพราะมนุษยรูจักการเลียนแบบวิธีการดําเนินชีวิตท่ี

เปนไปตามสิ่งท่ีบรรพบุรุษของพวกเขาไดถือปฏิบัติมา และมนุษยรูจักสืบทอดวิธีการและพัฒนาวิถีชีวิต

ใหเปนไปตามแนวทางท่ีสังคมสวนใหญเขาใจและยอมรับ สิ่งเหลานั้นถูกเรียกวา วัฒนธรรม ซ่ึงใน

ความเปนจริงแลว วัฒนธรรมก็คือจารีตประเพณีท่ีมีการสืบทอดกันมาอยางยาวนานอันเปนท่ียอมรับ

วาเปนสิ่งท่ีถูกตองและดีงามของชนกลุมใดกลุมหนึ่งในสังคมท่ีจารีตประเพณีเหลานั้นถือกําเนิดข้ึน 

และมีการพัฒนามาเปนลําดับเพ่ือใหเกิดความสมบูรณแบบมากยิ่งข้ึน ประกอบกับการท่ีตองอาศัย

ลูกหลานในยุคตอๆ มาสืบทอดกระบวนการในการประกอบพิธีกรรมตางๆ ตามความเชื่อของบรรพ

บุรุษของตนมาเปนทอดๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้จึงถูกนํามาเรียกวา ประเพณีนิยม  เชนเดียวกับประเทศตางๆ 

บนโลกใบนี้ท่ีตางก็มีประเพณีเปนของตนเอง ซ่ึงสิ่งเหลานั้นแสดงใหเห็นถึงความมีวัฒนธรรมท่ีมีมา

อยางยาวนาน ซ่ึงแตละชนชาตินั้นก็ไดยึดถือมาจากความเชื่อและความศรัทธาของคนในชาติ ท่ีใหการ

ยอมรับวาประเพณีตางๆ เหลานั้นเปนสิ่งท่ีดีงาม และประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมาชั่วลูกชั่วหลาน 

ดังนั้นวัฒนธรรมและประเพณี จึงเปรียบไดกับจินตนาการรวมกันของมนุษยในสังคม ท่ีสืบทอดกันมา
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จากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง และสิ่งเหลานั้นจะตองเปนความเขาใจวาเปนสิ่งท่ีดีงามและยอมรับรวมกัน

ของมนุษยในสังคมนั้นๆ ดวย 

          ดังเชนประเพณีท่ีถือวามีความเก่ียวของกับการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยชาติ 

อยางเชนประเพณีแตงงาน หรือ พิธีมงคลสมรส หรือบางท่ีเรียกวา พิธีวิวาหก็ยอมได ซ่ึงพิธีดังกลาวมา

นี้ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีมาอยางยาวนานตามความเชื่อของมนุษย และเปนประเพณีท่ีมีความ

เปนสากล ท่ีไมวาจะเปนเชื้อชาติใดหรือชนกลุมในบนโลกใบนี้ก็ตองมีประเพณีแตงงานเปนของชาติ

พันธุของตนท้ังนั้น เพราะประเพณีนี้เปนประเพณีท่ีแสดงถึงจุดเริ่มตนของการสรางชีวิตครอบครัวของ

มนุษย ท่ีตองอยูรวมกันเปนสังคมขนาดใหญ โดยประเพณีแตงงานท่ีไดกลาวมานี้ถือวาเปนประเพณีท่ี

มีพ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมของมนุษยท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนานหลายชั่วอายุคน  โดยเฉพาะเปน

รูปแบบประเพณีท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความรักของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

หญิง โดยท่ีบุคคลท้ังสองฝายไดตกลงปลงใจในการรวมเรียงเคียงหมอน หรือ การยินยอมเปนสามี

ภริยากันโดยชัดแจงผานประเพณีแตงงานนี้ โดยพิธีกรรมนี้ไมวาในจะเปนของชนชาติใด มักจะตองมี

การเชิญแขก ท่ีเปนท้ังญาติสนิทมิตรสหาย มารวมในงานพิธีนี้ดวย อันมีสาระสําคัญเพ่ือท่ีจะประกาศ

ใหสาธารณชนไดรับรูถึงความเปนสามีภริยากันของชายและหญิงคูนี้ และเพ่ือจะไดรูเห็นเปนพยานวา

บุคคลท้ังสองไดเปนสามีภริยากันถูกตองตามประเพณีและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆ      

           คําวา งานแตงงาน ในภาษาไทยนั้นใชพูดกันหมายความถึงการท่ีคูรักชายหญิง 

ประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมของทองถ่ินของตน โดยในแตละภาคก็จะมีการเรียกขานพิธีกรรม

เหลานี้แตกตางกันออกไป อาทิ ทางภาคเหนือเรียกวา กินแขก ทางภาคอีสานเรียกวา กินดอง ภาค

กลางตอนบนเรียกวา กินสามถวย กลางตอนลางเรียกวา แตงงาน และทางภาคใตเรียกวา กินงาน 

หรือ กินเนี้ยว โดยจะสังเกตวาในภาคกลางตอนลางเหตุใดจึงไมใชคําวา กิน ข้ึนตนของคําเหมือนอยาง

ท่ีใชกันอยูในภาคอ่ืนๆ ขอสงสัยนี้ก็ไมสามารถชี้ชัดถึงท่ีมาและความหมายของคําได และท่ีนาสังเกต

อีกประการคือ คําวา แตงงาน มีท่ีมาอยางไร ในสวนนี้ก็ไมสามารถทราบได แตพอท่ีจะอนุมานจาก

รูปแบบของการผสมคําไดวา แตง แปลวา จัดใหงาม ทําใหดี งาน ก็คือ การท่ีตองทํารวมกัน แตงงาน 

ก็คือ การท่ีตองทําเพ่ือจัดใหงามหรือ ทําใหดี แปลความออกมาในลักษณะเชนนี้อาจจะถูกหรืออาจจะ

ผิดก็เปนได เพราะเม่ือแปลแลวก็ยังไมไดความหมายท่ีชัดเจนวาเปนพิธีกรรมท่ีทําใหหญิงและชายเปน

สามีภริยากัน หรืออาจหมายความถึงการตบแตงใหเปนเนื้อเปนตัวของงานบาวสาวก็อาจเปนได หรือ

ขอสันนิษฐานท่ีวาในภาษาจีนมีคําวา ติ้นหงัน หรือ ติ้งหงัน ซ่ึงเปนคําท่ีใชเรียกพิธีแตงงานของชาวจีน 

โดยเสียงของคํานั้นมีความคลายคลึงกันมาก สิ่งนี้อาจเปนอีกขอสันนิษฐานหนึ่งท่ีอาจเปนไปได แตก็ไม

มีหลักฐานอ่ืนมาประกอบยืนยันใหชัดข้ึน ทางภาคใตเรียก การแตงงานอีกอยางหนึ่งวา งานเมีย และ

เรียกพิธีแตงงานวา ไหวเมีย แตเหตุผลวาเพราะเหตุใดจึงเรียกเชนนี้ก็ไมมีหลักฐานปรากฎชัดแจง

เชนกัน  
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      ในอดีตนั้นคนไทยเรียกพิธีแตงงานวา วิวาหมงคล หรือ อาวาหมงคล แลวแตกรณี 

ตอมาเปลี่ยนมาใชคําวา งานมงคลสมรส และพัฒนามาสูคําท่ีใชกันในปจจุบัน โดยมีท่ีมาจากคําวา พิธี

อภิเษกสมรส ซ่ึงใชเรียกสําหรับงานแตงงานเจานาย ท่ีจะประกอบพิธี อภิเษก คือ การหลั่งน้ําเพ่ือ

สถาปนาใหเปนภริยาเจา สวนงานแตงงานของพระมหากษัตริยจะใชคําวา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมรส  

          โดยในอดีตนั้น เจานายเชื้อพระวงศจะทรงหาหมอมหามไดตามความพึงพอใจแตจะ

ไมมีพิธีแตงงานหรือสถาปนาใดๆ เกิดข้ึน แตตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมีการจัดพิธีแตงงานให

เจานายข้ึนเปนครั้งแรก โดยเรียกวา พิธีอภิเษกสมรส แลวสืบเปนราชประเพณีนี้จนมาถึงในสมัย

รัชกาลท่ี 6 จึงทรงบัญญัติคําวา สมรส ข้ึนเพ่ือใหสามัญชนไดใช แตทรงตัดคําวา อภิเษก ออกเสีย 

เพราะเปนคําราชาศัพทท่ีใชเฉพาะงานแตงงานของเจานายชั้นสูงเทานั้น และใหใสคําวา มงคล เขาไป

เพ่ือเพ่ิมความหมายท่ีดีงามใหเกิดข้ึน ดังนั้นจึงกลายเปนท่ีมาของคําวา งานมงคลสมรส ท่ีใชกันมามา

จวบจนปจจุบัน สวนคําวา วิวาหมงคล หรือ อาวาหมงคล ก็ไมปรากฎใหเห็นและไมนิยมใช ตอมาจึง

ไดเลิกใชไปในท่ีสุด  

           สวนคําเรียกขานพิธีแตงงานตามภูมิภาคตางๆ ของไทยนั้นก็แตกตางกันออกไป

ตามท่ีไดกลาวมาแลว โดยเฉพาะความหมายของ งานแตงงานท่ี ทางภาคเหนือและภาคอีสานใชวา 

เอาผัวเอาเมีย พิธีแตงงานทางไทยใหญใชวา มังกะเหลาเอาก๋ัน มังกะเหลา คือ มังกลา หรือ มงคล 

เอาก๋ัน คือ เอากัน ซ่ึงเปนคําซ่ึงถือวาไมสุภาพสําหรับภาคกลาง แตเปนคําท่ีใหความหมายท่ีตรง

ตัวอยางชัดเจน รวมถึงคนไทยในทองถ่ินตางๆ ก็ไดใชคําวา เอากัน ซ่ึงหมายความเปนผัวเมียกัน ถาจะ

พูดวามีเรือนแลว เขาจะใชคําวา เอาผัวหรือเอาเมียแลว ซ่ึงมีเฉพาะภาคกลางตอนลางเทานั้น ท่ีนิยม

ใชคําวาแตงงาน และทําใหคําวา แตงงาน กลายเปนคํากลางท่ีใหความหมายถึงการประกอบพิธีมงคล

สมรสของคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ 

           ชาวกัมพูชาเรียกงานแตงงานวา เรียบการ แปลวา จัดการ หรือ จัดงาน (บาวสาว) 

ไมทราบไดแนวาจะแปลคํานี้ไปจากคําวาแตงงานหรือคําวาแตงงานจะแปลมากจากคําวา เรียบการ 

ทางมอญเรียกแตงงานวา เพรงโกน แปลวา แตงลูก นั้นเอง คําวา วิวาห และ อาวาห ซ่ึงก็ใชกันเปนคํา

ท่ีมีความหมายเปนทางการนั้น โดยการจัดพิธีแตงงานนั้น เม่ือเจาสาวไปอยูบานเจาบาว ก็จะเรียกวา 

วิวาหมงคล ถาตรงกันขาม คือเจาบาวไปอยูบานเจาสาว ก็เรียกวา อาวาหมงคล คําท้ังสองนี้ไมใชคําใน

ภาษาไทยมาแตเดิม แตเปนคํามาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ชาวอินเดียเรียกแตงงานวา วิวาห 

สวนคํา อาวาห เขาหมายถึงพิธีสงตัวเจาสาว หรือการตอนรับเจาสาวในขณะท่ีไปสูบานเจาบาว

ภายหลังเม่ือไดพิธีวิวาหแลว ประเพณีแตงงานของไทยในปจจุบันไมไดมีการกําหนดไวอยางชัดเจนวา 

เม่ือประกอบพิธีแตงงานแลว เจาสาวจะตองไปอยูบานฝายเจาบาว หรือเจาบาวจะตองไปอยูบานฝาย

เจาสาว โดยในเรื่องนี้ข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและประเพณีของคนในทองถ่ินนั้นๆ  
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         สวนในวัฒนธรรมของคนไทยนั้น พิธีแตงงานท่ีจะตองมีการเชิญแขกมามากมายใน

งาน ดังนั้นจึงมีคําท่ีใชเรียกแตกตางกันออกไปตามแตละทองถ่ิน อาทิ ทางภาคเหนือเรียกวา กินแขก 

ทางภาคอีสานเรียกวา กินดอง ภาคกลางตอนบนเรียกวา กินสามถวย กลางตอนลางเรียกวา แตงงาน 

และทางภาคใตเรียกวา กินงาน หรือ กินเนี้ยว เหตุท่ีเรียกเชนนี้ก็เพราะพิธีแตงงานนั้นเปน งานท่ีตองมี

การเชิญแขกมารวมในงานมากมายเพ่ือจะไดรูเห็นเปนพยานรักวา คูบาวสาวท้ังสองไดเปนสามีภริยา

กันอยางถูกตองตามประเพณี ดังเชนมีขอความตอนหนึ่งในบทสูขวัญบาวสาวในวันประกอบพิธี

แตงงานของภาคอีสานวา “เพ่ือประกาศความเปนผัวเมีย ใหเจาโคตรตายายรูเห็นกันท้ังสองฝายกอน 

จะไดเปนสักขีพยานรูเห็นวาท้ังสองไดเปนสามีภริยากันตามประเพณี”285 

            พิธีแตงงานตามวัฒนธรรมของไทยนั้นจะเริ่มตนจาก การมีเฒาแกมาทาบทามสูขอ 

เพ่ือเปนการแจงใหผูใหญฝายหญิงไดรูและยินยอมในการยกบุตรสาวของตนใหแกฝายชาย ตอมาในวัน

งาน ก็เริ่มตนจากพิธีหม้ันท่ีจะมีการจัดเตรียมข้ันหมากหม้ัน โดยจะใชคําวา ขันหมากและทองหม้ัน 

โดยสวนใหญแลวคนไทยจะนิยมหม้ันตอนเชาแลวมีพิธีแตงงานตอนสาย กินเลี้ยงฉลองมงคลสมรสใน

ตอนเย็น และสงตัวเจาสาวในตอนกลางคืน ก็เปนอันเสร็จพิธี โดยรูปแบบของพิธีนั้นโดยสวนใหญแลว

คนไทยจะใหความสําคัญกับการถือฤกษและวันเดือนท่ีจะจัดงาน เพราะสิ่งเหลานี้ถือเปนความเชื่อท่ีมี

มาแตโบราณของคนไทย เพราะอาจมีผลตอชีวิตความเปนอยูของคูบาวสาวท่ีจะประกอบพิธีแตงงานก็

เปนได สิ่งท่ีมีความสําคัญอีกประการคือเม่ือแตงงานแลว ชายและหญิงอาจตองแยกออกจากบานและ

ครอบครัวของตนเอง อันเปนการแสดงสัญลักษณของการสรางครอบครัวใหมของบุคคลท้ังสอง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งคนไทยจะสรางบานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยภายหลังจากท่ีไดแตงงาน โดยเรียกวา 

การปลูกเรือนหอ ท้ังนี้ก็เพราะตามประเพณีไทยแตเดิมมา การแตงงานตองมีการปลูกเรือนหอ เพ่ือจะ

ไดประกอบพิธีแตงงาน และประกอบพิธีข้ึนเรือนใหมควบคูกันไป เม่ือเสร็จแลวก็จะใชเปนเรือนท่ีอยู

ของคูบาวสาวตอไป สวนลักษณะของพิธีแตงงานนั้น ในแตละทองถ่ินอาจมีการประกอบพิธีกรรมท่ี

แตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ เชน ภาคกลางจะมีพิธีรดน้ําสังข 

เพ่ือประสาทพรใหแกคูบาวสาว ภาคอีสาน ก็จะมีการผูกขอมือเพ่ือเปนการรับขวัญและประสาทพร

ใหแกคูบาวสาว เปนตน  

          จากท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหพบวา ประเพณีแตงงานนั้น มีพ้ืนฐานมาจาก

วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ินนั้นๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพของพิธีกรรมท่ีแสดงใหเห็น

ถึงความเปนวัฒนธรรมของความเปนมนุษยในรูปแบบของการเชื่อมความสัมพันธในความรักของ

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเขาดวยกัน โดยผานการประกอบ

                                                           
           285 เสฐียรโกเศศ, แตงงาน (กรุงเทพฯ: สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, 2531), หนา 

96. 
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พิธีกรรมตามความศรัทธาและวัฒนธรรมของคนในทองถ่ินนั้นๆ เพ่ือเปนรากฐานของการสราง

ครอบครัวท่ีเกิดจากความผูกพันกันในฐานะเครือญาติท่ีไดเกิดข้ึนตามมา และเปนสักขีพยานในการ

ประกาศใหสาธารณชนไดรับรูถึงภาระหนาท่ีของคูบาวสาวในพิธีแตงงานวาบุคคลท้ังสองมีฐานะเปน

สามีภริยากันโดยสมบูรณในทางพฤตินัย เพราะฉะนั้นจึงสงผลทําใหรูปแบบของประเพณีแตงงานนี้ 

เปนประเพณีท่ีเกิดข้ึนมาจากการขัดเกลาของสังคมจนไดรับการยอมรับวาเปนประเพณีท่ีดีงามและ

สมควรท่ีจะไดรับการสืบทอดมาชั่วลูกชั่วหลานสืบไป  ในกรณีของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีมีความ

ประสงคจะประกอบพิธีแตงงานตามวัฒนธรรมในทองถ่ินของตนก็อาจจะเปนไปไดยากท่ีจะกระทําได

ตามรูปแบบของประเพณีท่ีไดกลาวมานี้ เนื่องจากเปนการยากท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขลักษณะทาง

กายภาพของเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญประเพณีแตงงานนี้ แตอยางไรก็ตามการประกอบพิธีแตงงาน

ใหแกคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันก็มีทางท่ีจะเกิดข้ึนได หากในอนาคตสังคมหรือกลุมคนสวนใหญท่ีอยู

ในสังคมนั้นๆ ไดใหการยอมรับในรูปแบบของความรักท่ีแตกตางกันออกไปจากความรักท่ีคนสวนใหญ

ไดเขาใจกันมาโดยตลอดวามีเพียงรูปแบบเดียวคือรักตางเพศ การประกอบพิธีแตงงานใหกับคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันก็สามารถเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม เพราะหากพิจารณาใหดีแลวจะพบวาแทจริงแลว

วัตถุประสงคท่ีของการประกอบพิธีแตงงานตามรูปแบบของวัฒนธรรมและประเพณีนี้ ก็เพียงตองการ

ประการใหสาธารณชนใหไดรับรูและเปนพยานรักถึงสถานะทางพฤตินัยของความเปนคูรักของคนสอง

คนเทานั้น โดยไมมีเรื่องเง่ือนไขของคําวา เพศสรีระมาเก่ียวของใดๆ เลยกับความสมบูรณของพิธีกรรม

เลย เพศสรีระชายและเพศสรีระหญิงของบุคคลท่ีเปนเง่ือนไขท่ีจะสามารถประกอบพิธีกรรมแตงงาน

ไดนั้น เปนเพียงสิ่งท่ีมนุษยไดสมมุติข้ึนมาเองเทานั้น ไมมีสวนท่ีจะทําใหพิธีกรรมเกิดความสมบูรณ

ข้ึนมาแตอยางใด เพราะความสมบูรณของประเพณีแตงงานนี้อยูท่ีการยอมรับของคนสวนใหญใน

สังคมเทานั้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การท่ีคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะสามารถประกอบพิธีแตงงานกันตาม

ประเพณีของทองถ่ินนั้นๆ ไดหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับวา กลุมคนสวนใหญในสังคมนั้นใหการยอมรับ

หรือไม  

                 3.1.1.2  แนวคิดในความเชื่อของศาสนาคริสต 

                    ในพระคริสตธรรมคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งท่ีอยูเหนือจิตใจของชาวคริสตมาเปน

เวลาอันยาวนาน ความเชื่อในพระคัมภีรเลมนี้ถือวาการสมสูกับเพศเดียวกันนั้นไมใชเรื่องสวนตัวท่ีใคร

เปนคนทําใครคนนั้นก็รับผิดเทานั้น แตถาเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนในสังคมใด สังคมนั้นตองรับผิดชอบ

รวมกัน286 ในตํานานการสรางโลก หรือเยเนซิศ287 การประพฤติตนในการมีเพศสัมพันธกับบุคคลเพศ

                                                           
286 บาทหลวงวิชา หิรัญญการ,  กฎหมายศาสนาจักรโรมันคาทอลิก (นครปฐม: วิทยาลัย

แสงธรรม, 2551), หนา 30. 

           287 Genesis XIX 4-11 ของ The Old Testament  
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เดียวกันเปนเหตุ ท่ีทําใหพระเจาลงโทษมนุษยอยางรุนแรงถึงขนาด ทรงใหไฟบรรลัยกัลป เผาบานเผา

เมือง ใหวอดวาย ดังจะเห็นไดจากในพระคัมภีร ซ่ึงไดกลาวถึงการท่ีพระผูเปนเจาทรงบันดาลให

ไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญแผนดิน ประชากรในเมืองและบรรดาสรรพสิ่งตางๆ ในเมืองใหหมดสิ้น อยาง

พินาศยอยยับท้ังหมด เมืองนี้คือ เมืองซะโดม (Sodom) และอโมรา (Gromarrah)288 เหตุเพราะ

ชาวเมืองมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันและประพฤติตัวในทางเพศวิถีแบบวิปริตผิดมนุษย ตามตํานาน

เลาวาพระผูเปนเจาไดสงทูตสวรรคโดยแปลงตัวมาพํานักอยูกับชายคนหนึ่งชื่อ Lot พอชาวเมืองทราบ

วามีแขกมาพํานักท่ีบานของ Lot ชาวเมืองก็บอกให Lot นําชายท้ังสองมาเพ่ือพวกตนจะไดรวม

ประเวณีกับชายท้ังสอง289 จากเหตุการณดังกลาวนี้ทําใหองคพระผูเปนเจาทรงพิโรธเปนอยางยิ่งจึง

ทรงบันดาลใหไฟบรรลัยกัลปเผาผลาญแผนดิน ประชากรในเมืองและบรรดาสรรพสิ่งตางๆ ในเมืองให

หมดสิ้น อยางพินาศยอยยับท้ังหมด ภายหลังเมืองซะโดมไดถูกทําลายลงเพราะไฟบรรลัยกัลปตาม

พระประสงคของพระผู เปนเจา เพราะความประพฤติท่ีนอกรีตของคนในเมืองนี้ จึงเกิดคําวา 

“Sodomy”290 ท่ีใหความหมายถึง “anal intercourse” หมายถึง การรวมเพศกันทางทวารหนัก 

การกระทําดังกลาวมาขางตนนี้เปนการกระทําท่ีไมพอพระทัยของพระผูเปนเจา  

              บทบัญญัติในพระคริสตธรรมคัมภีร เลวีติ บทท่ี 18 ขอท่ี 22 ความวา “เจาอยาสมสู

กับผูชายใชตางผูหญิงเปนสิ่งพึงรังเกียจ” และในบทท่ี 20 ยังไดกําหนดโทษผูนั้นถึงแกชีวิตดังนี้ “ชาย

ใดสมสูกับผูชายเชนเดียวกับการกระทําอยางผูหญิง ท้ังสองไดกระทําในสิ่งพึงรังเกียจเขาท้ังสองจะถูก

ประหารและนําเลือดของเขาไปราดบนรางนั้น”291 

             ในกลางศตวรรษท่ี 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดยอมรับคริสตศาสนาเปนศาสนาของ

รัฐ และเปนผูสนับสนุนการเผยแพรศาสนาเองดวย การยอมรับศาสนาคริสตเปนศาสนาประจํา

จักรวรรดิ์นี้เปนการสืบทอดความคิดท่ีถือวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเรื่องเสื่อมเสียและถือวาเปน

                                                           
           288 สําราญ วงศเสง่ียม, พิธีกรรมเบ้ืองตน (นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม, 2529), หนา  61. 

           289 “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 คําท่ีแสดงความหมายถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ซ่ึงในทางศาสนา

คริสตจะใชเรียกกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกดานความรักท่ีมีความแตกตาง; วิฑูรย อ่ึงประพันธุ, 

“การพิสูจนเพศ (Sex & Identification),” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 4, 2 

(กันยายน 2515): 126-144.  
291 พระคริสตธรรมคัมภีร, เรื่องเดิม, หนา 178. 
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ความผิดอาญารายแรงผูประพฤติตองถูกลงโทษดวยการเผาไฟท้ังเปน ตอมาพระเจาวาเลนติเนียทรง

ประกาศเก่ียวกับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันวา “เราจะไมยอมใหกรุงโรมอันศักดิ์สิทธิ์ท่ีเปนแมบทแหง

คุณธรรมความดีของมนุษยท้ังมวล ตองถูกทําลายดวยบาปแหงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอีกสืบไป”292

และในพระคัมภีรไบเบิล ในพันธสัญญาใหม  ไดมีบางชวงบางตอนท่ีอาจารยเปาโล อัครสาวกของพระ

เยซูคริสต เขียนจดหมายถึงคริสตศาสนิกชนในกรุงโรม ทานเห็นวา การรวมเพศกับคนเพศเดียวกัน

เปนการละตัวใหถูกตองตามธรรมชาติมีใจกําเริบดวยราคะตัณหาอันผาวรอนแกกันและกัน ผูชายกับ

ผูชายดวยกันกระทําการชั่วนาละอาย บุคคลนั้นจึงตองรับผลกรรมอันสมควรแกความผิดบาปของ

ตน293 

             ในปรัชญากรีกหรือพวกคริสเตียนโรมันคาธอลิคไดกําหนดสิทธิหนาท่ีและความรับ

ผิดของบุคคลโดยใหสอดคลองกับธรรมชาติสิ่งใดท่ีขัดธรรมชาติถือวาไมมีความเปนธรรม  ซ่ึงกรีก

เรียกวา “Dike” ตอมาภายหลังเรียกวา “The Concept of Unfairness” หรือ “Injustice” หรือ

บางกรณีท่ีจะถือวาผิดศีลธรรม ปรัชญาคริสตศาสนานั้นถือวาการรวมเพศระหวางคนเพศเดียวกันเปน

การขัดธรรมชาติ ซ่ึงเปนการผิดศีลธรรมข้ันรายแรง เพราะฉะนั้นคนท่ีมีอวัยวะเพศชายแตชอบใหผูอ่ืน

รวมเพศทางชองขับถายหนัก จะมาอางสภาพทางจิตใจ วาตนเปนหญิงยอมไมไดเลย294 ในสมัยกรีก

โบราณ อริสโตเติล ขณะสอนวิชา Metaphysics295 อธิบายวา คนท่ีมีอวัยวะเพศชาย สองคนรวมเพศ

กันยอมเปนการผิดศีลธรรมและมีโทษทางอาญา จะเห็นไดวา อริสโตเติล พิเคราะหเพศโดยดูท่ีอวัยวะ

เพศเปนสําคัญ ถาคนท่ีมีอวัยวะเพศชายสองคนมารวมเพศกันทางทวารหนักยอมถือวาเปนโทษทาง

อาญาโดยไมวิเคราะหถึงสภาพจิตใจ หรือ Psychology ของคนท้ังสองคนเลย และคนท้ังสองคนจะมา

                                                           
292 พิชัย รัตนประทีป, “เลสเบี้ยนในสมัยคลาสิค,” ใน เลสเบ้ียน-กามวิตถารของสตรี 

(กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, 2518), หนา 47 อางถึงใน ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 37. 

           293 พระคริสตธรรมคัมภีร, เรื่องเดิม, หนา 489. 

      294 รองพล เจริญพันธ, “ปญหากฎหมายครอบครัวและกฎหมายอาญาท่ีเก่ียวกับการผาตัด

แปลงเพศในประเทศท่ีใชคอมมอนลอว,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 10, 3 

(กันยายน 2525): 414. 

           295 วิชาท่ีวาดวยการคิดดวยเหตุผลหรือการแกปญหาโดยใชความคิดท่ีเลื่อนลอย คํานี้เปนคํา

ท่ีตรงกันขามกับคําวา “Positivism” แปลวา สิ่งท่ีเปนกิฐานสัมผัสไดดวยประสาทท้ัง 5; ยุทธนา 

สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 37. 
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อางวาคนหนึ่งมีจิตใจท่ีเปนหญิงไมได296 ในศตวรรษท่ี 12 ทฤษฎีของอริสโตเติล ไดถูกนํามาประยุกต

กับวิชาเทววิทยา ของคริสตศาสนา โดยนักบวชรูปหนึ่งชื่อ St.Thomas Aquinas และทฤษฎีของเขา

นี้ปรากฎในหนังสือชื่อวา “Theologiga” ในหนังสือเลมนี้อธิบายวา “ธรรมชาติของสิ่งใด คือ 

สาระสําคัญของสิ่งนั้น ซ่ึงมีวัตถุประสงคในตัวของมันเอง”297 เพราะฉะนั้นถาจะดูธรรมชาติของคนเรา

ตองดูท่ีวัตถุประสงค อยางอวัยวะเพศชายนั้นมีไวเพ่ือวัตถุประสงคในการสืบพันธุดวยการรวมเพศกับ

หญิง ดังนั้นการไปรวมเพศกับบุคคลเพศเดียวกันจึงถือวาขัดตอธรรมชาติ 

               ดังนั้น จากท่ีกลาวมาขางตนจะพบวา ศาสนาคริสตมีความเชื่อวาพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันเปนบาป และยังพบอีกวา การกระทําใดๆ ท่ีตรงขามกับสิ่งท่ีธรรมชาติสั่ง การกระทําเหลานั้น

ก็จะเปนการขัดตอพระประสงคของพระเจา เพราะตามหลักคําสอนของศาสนาคริสต ภารกิจท่ี “ประ

จักชัด” ของการสมรสตามแนวคิดของศาสนา และวัตถุประสงคของการสมรสในความหมายของ

ศาสนาคือ ใหกําเนิดบุตรเพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษย ดังนั้น จึงถือวาพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน

เปนสิ่งท่ีขัดกับระเบียบของธรรมชาติ และไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการสมรสในความหมาย

ของศาสนาได 

              ตามปรัชญาของศาสนานั้นถือวาคนเปนหญิงหรือชายใหดูตอนถือกําเนิด ตอจากนั้น

ธรรมชาติจะไมเปลี่ยนและท่ีจริงก็เปลี่ยนแปลงมิได จิตใจของคนนั้นจะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม แต

ธรรมชาติจะไมเปลี่ยนและในความเปนจริงก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางเด็ดขาด ผลของการ

ประพฤติผิดธรรมชาตินี้ในยุโรปถือวา เปนโทษรายแรงถึงตาย โดยมีแนวคิดวาตามหลักดังกลาววาไมมี

ความแตกตางระหวางมาตรฐานศีลธรรมทางสังคมกับกฎหมายอาญา มาตรฐานศีลธรรมทางสังคมจึง

ควรปรากฎอยูในกฎหมายอาญาท่ีมีท่ีมาสวนใหญมาจากคัมภีรไบเบิล กฎหมายอาญาจึงควรแสดงให

เห็นถึงมาตรฐานของพระประสงคของพระเจา เชนเดียวกับท่ีปรากฎเปนขอบัญญัติอยูในคัมภีรไบเบิล 

ซ่ึงกลาวประณามพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน298  ในสมัยของพระเจาเอ็ดเวอรดท่ี 1 ของอังกฤษ        

                                                           
296 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 Sodomists299 ในยุโรปถูกฝง

ท้ังเปน ในอังกฤษนั้นแตเดิมศาลทางศาสนา300 มีอํานาจลงโทษ Sodomists ถึงตาย แตศาลคอม

มอนลอวก็ไมลงโทษคนเหลานั้น ครั้นถึงป ค.ศ.1533 ในสมัยของพระเจาเฮนรี่ท่ี 8 ไดมีการตรา

พระราชบัญญัติกําหนดใหมีการลงโทษประหารชีวิตแกบุคคลท่ีกระทําผิดธรรมชาติดังกลาว แต

กฎหมายนี้ถูกยกเลิกไปเม่ือป ค.ศ.1861 โดยกฎหมายท่ีมีชื่อวา The Offence Against the Person 

Act, 1861 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมในป ค.ศ.1885301  และในสมัยของพระราชินีนาถอลิซาเบถท่ี 1 มีบันทึก

ไววามี Sodomists ไมต่ํากวา 72,000 คนถูกประหารชีวิตตามกฎหมายนี้ รวมท้ังมี Sodomists ชื่อ

ดังหลายคน เชน Oscar Wilde ซ่ึงกระทําความผิดฐานนี้กับลูกชายของ Marquis of Queensberry 

เจาของกติกามวยสากล ก็ถูกลงโทษตามกฎหมายนี้ ตอมาโทษประหารตามกฎหมายนี้ไดถูกยกเลิก

เม่ือป ค.ศ.1885 แตยังถือวาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันเปนความผิดอยู 302 

              เหตุผลของการหามมิใหบุคคลประพฤติผิดธรรมชาติเชนนี้ มี 2 ประการ คือ303 

          1.  เปนการทําลายจิตใจของคนในสังคมและเปนการผิดศีลธรรมอยางรายแรง 

          2.  เปนการคุมครองบุคคลจากการกระทําผิดธรรมชาติและผิดบาปของตนเอง  

          ในปรัชญาของคริสตศาสนาเรียกวา “Paternalism” หรือ “บิดาธรรม” ปรัชญาทาง

คริสตศาสนาเห็นวา ผูเยาวผูท่ีขาดประสบการณหรือคนไรสติปญญายอมสนุกสนานและงมงายไปกับ

ความสุขท่ีผิดธรรมชาติ304 ในวิชานิติปรัชญานั้นเชื่อวา “ความสุข” ท่ีเกิดจากปฏิกิริยากามกิจท่ีวิปริต

ถือเปนความเจ็บปวยอยางหนึ่ง และมีนักจิตวิทยาจํานวนมากอางวา คนท่ีเปน Homosexual นี้ปวย

เปนโรคจิตบางอยางและอางวาไมมีประโยชนท่ีจะไปปองกันคนปวยไมใหปวยได305 

                                                           
           299 คําท่ีใชเรียกกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน; ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, 

หนา 40. 

           300 Eccleslastical Court; ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 40. 

           301 พิชัย รัตนประทีป, เรื่องเดิม, หนา 48 อางถึงใน ยุทธนา สุวรรณประดิษฐ, เรื่องเดิม, หนา 

40. 

           302 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การอภิปรายเรื่องเกย vs กฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 13, 2 (2526): 105.   
303 บาทหลวงเพ่ิมศักดิ์ 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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           ประกอบกับมีการแสดงความคิดเห็นของฝายศาสนจักรดวยเหตุผลอ่ืนๆ ท่ีถือวา 

พฤติกรรมของชายและหญิงท่ีมีการแสดงออกซ่ึงการรักเพศเดียวกันนั้น เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดความ

เสียหายแกสังคมสวนรวม ไมวาจะเปนอุบัติการณของพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะเพ่ิมมากข้ึน เอดส

และโรคติดตออ่ืนๆ ท่ีติดตอทางเพศสัมพันธจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว พฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะเปน

แบบอยางใหเยาวชนเลียนแบบ เปนตน 

        จากแนวคิดของศาสนาคริสตท่ีมีตอกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังท่ีได

กลาวมาขางตน ไมไดมีอิทธิพลของความเชื่อแตเฉพาะประเทศในแถบตะวันตกเทานั้น  แตยังมี

อิทธิพลของความเชื่อของศาสนาคริสตตอประเทศไทยดวย ดังนี้ ในสมัยของรัชกาลท่ี 5  มีการ

ประกาศใชพระราชกําหนดลักษณะขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 (พ.ศ.2441) กําหนดโทษผูขมขืน

กระทําชําเราหญิงอันมิใชภรรยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย นับไดวาพระราชกําหนด

ฉบับนี้ไดนําเอาแนวคิดความรับผิดฐาน Sodomy ของประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสตมาบัญญัติเปน

กฎหมายวาดวยการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนครั้งแรก ในครั้งนั้นผูกระทําชําเราผิดธรรมดา

มนุษยตองถูกลงโทษจําคุกสูงสุดถึงสิบป แตตอมาเม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา         

ร.ศ.127 ความผิดฐานนี้ไดรับการลดหยอนใหมีโทษต่ําลงเหลือเพียงโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงสามป

เทานั้น อนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดาถูกเรียกเสีย

ใหมวา “ความผิดฐานกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษย”  ดังท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา   

ร.ศ.127 มาตรา 242 ความวา “ผูใดกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยดวยการชําเราก็ดี หญิงก็ดีหรือทํา

ชําเราดวยสัตวเดรัจฉานก็ดี ทานวามีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนข้ึนไปจนถึงสามป 

และใหปรับตั้งแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาทดวยโสดหนึ่ง” ความผิดฐานนี้เปนแนวคิดแบบใหม

ของวัฒนธรรมไทย ทําใหนักกฎหมายในสมัยนั้นตองพยายามอธิบายถึงหลักการและเหตุผลอันเปน

มูลเหตุของความผิดฐานนี้วาเหตุท่ีผูกระทําตองรับผิดก็เพราะการกระทําความผิดดังกลาวเปนการ

กระทําท่ีผิดธรรมชาติ และถวงความเจริญของบานเมือง306 แตหลังจากท่ีไดมีการประกาศใชประมวล

กฎหมายอาญา เม่ือป พ.ศ.2499 การกระทําดังกลาวก็ไมมีการบัญญัติไววาเปนการกระทําท่ีเปน

ความผิดอีกตอไป โดยใหเหตุผลวา ท่ีไมไดบัญญัติใหมีโทษแลวเนื่องจากไมมีคดีเกิดข้ึนในลักษณะ

เชนนี้ และไมควรนํามาบัญญัติไวโดยชัดแจง เพราะความผิดในลักษณะเชนนี้เปนท่ีนาอับอายตอนานา

                                                           
306 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, หนา 86. 
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อารยประเทศ คลายกับวาประเทศไทยมีการกระทําเชนนี้มาก จึงตองบัญญัติกฎหมายหามไว307 

ดังนั้นการกระทําเชนนี้จึงไมมีความผิดอีกตอไป  

         สวนประเด็นในการพิจารณาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในทางนิติศาสนา วาการมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน สมควรจะบัญญัติใหเปนความผิดในทางอาญาหรือไมนั้น อยูท่ีปญหา

เก่ียวกับมาตรฐานของศีลธรรมอันดีของประชาชนในสังคมนั้นประกอบกับทัศนคติในดานความเชื่อวา

เปนอยางไร และยอมรับการกระทําเชนนั้นไดหรือไม โดยเหตุท่ีคานิยมในประเด็นมีความแตกตางกัน 

ดังนั้นในขณะท่ีบางชาติถือวาการมีพฤติกรรมท่ีเรียกวา “Sodomy” ตองมีโทษถึงตาย แตประเทศ

ไทยลงโทษไมเกินสิบป และประเทศไทยไดยกเลิกความผิดฐานนี้เม่ือป พ.ศ.2499 หรือ ค.ศ.1956308 

          จากการศึกษาคนควาในทางศาสนาและความเชื่อของชาติตะวันตก จะพบวาแนวคิด

ท่ีวาการกระทําชําเราผิดธรรมดามนุษยเปนความผิดรายแรงมีกฎขอหาม และมีบทลงโทษนี้ มีเฉพาะ

การมีเพศสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น  โดยไมถือวาการมีเพศสัมพันธระหวางหญิงกับหญิงเปน

ความผิด309   โดยตอมาไดวิเคราะหถึงเหตุผลดังกลาวไดวา สาเหตุประการแรกคือ ในอดีตประเทศ

ตางๆ ตองเผชิญกับการสูรบแยงชิงดินแดนระหวางกัน การจะสรางความเกรียงไกรในกองทัพเพ่ือ

ปองกันประเทศจากขาศึกหรือสรางความนาเกรงขามของการท่ีจะเปนประเทศเจาอาณานิคม  สิ่งท่ี

กลาวมานี้ ตองอาศัยการทําสงคราม การตอสูแยงชิงโดยใชกําลัง และตองอาศัยพละกําลังและ

ความสามารถจากบรรดาชายฉกรรจ จํานวนไมนอยในการสรางอาณาจักรท่ียิ่งใหญ   ดังนั้นหาก

ประชากรชายจํานวนหนึ่งกลับเปนผูท่ีมีรสนิยมรักใครในความเปนชายดวยกันเอง หรือดูออนแอ ไม

เขมแข็ง สิ่งเหลานี้อาจทําใหรัฐตองขาดกําลังพลท่ีจะสรางความม่ันคงและความเกรียงไกรใหกับ

อาณาจักรท่ียิ่งใหญได  จึงเปนไปไดท่ีรัฐตองสรางกุศโลบายข้ึน โดยอางวาการมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันนั้นเปนบาปและเปนขอหามท่ีปรากฎในพระคัมภีรไบเบิล โดยกําหนดโทษอยางสูงดวยการ

ประหารชีวิต สาเหตุประการท่ีสอง ในยุคนั้นชาวตะวันตกเชื่อวาเพศชายถือเปนเพศท่ีสําคัญกวาเพศ

หญิง ดังจะเห็นไดจากในพระคริสตธรรมคัมภีร บทปฐมกาล ท่ีกลาววา พระเจาทรงสรางโลก และทรง

สรางมนุษยข้ึนมาบนโลก โดยทรงสรางมนุษยเพศชายใหมีลักษณะตามพระฉายาของพระองคข้ึนมา

กอน จากนั้นพระองคจึงสรางมนุษยเพศหญิงตามมา โดยทรงสรางมนุษยเพศหญิงข้ึนจากกระดูกเชิง

                                                           
              

307 แสวง บุญเฉลิมวิภาส, “ผูปวยจิตเวช: ความเขาใจท่ีตางกันระหวางนักกฎหมายกับ

จิตแพทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 17, 2 (ธันวาคม 2530): 177-178. 

          308 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, หนา 86. 

          309 เรื่องเดียวกัน, หนา 87. 
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กรานของมนุษยเพศชาย310 ดังนั้น จึงมีความเชื่อวามนุษยเพศชายเปนเพศท่ีมีสรีระคลายกับพระเจา 

และสําคัญกวาเพศหญิง และเหตุผลดังกลาวนี้จึงเกิดความเชื่อวาผูชายไมควรนําสรีระรางกายของตน

ท่ีเปนดังตัวแทนของพระฉายาของพระเจา ไปทําสิ่งท่ีมัวหมองและนารังเกียจในสายพระเนตรของพระ

เจา ดังนั้นจึงเปนเหตุผลท่ีรัฐออกกฎหมายหามมนุษยผูชายมีความสัมพันธทางเพศกันเอง 

                  3.1.1.3  แนวคิดในความเชื่อของศาสนาอิสลาม 

        สวนแนวคิดของศาสนาอิสลามนั้น การรักเพศเดียวกันถือเปนสิ่งตองหามอยาง

เครงครัด และในบางประเทศการกระทําดังกลาวถือเปนความผิดรายแรง มีโทษถึงประหารชีวิต 

แนวความคิดนี้มีข้ึนตั้งแตในสมัยอดีต และไดมีการยกเลิกในหลายๆ ประเทศ แตในบางประเทศยังคง

มีการลงโทษเชนนี้อยู  เพราะศาสนาอิสลามเชื่อวาการรักเพศเดียวกัน และการสมสูกับมนุษยท่ีมีเพศ

เดียวกันเปนการกระทําท่ีขัดตอพระบัญชาของพระเจา ท่ีพระองคทรงตองการใหมนุษยสมสูกันเพ่ือผล

แหงการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย   เพราะแนวคําสอนของศาสนาอิสลาม ไดกลาวไวอยางชัดเจนวา 

“พระเจาทรงบังเกิดมนุษยมาโดยมี 2 เพศ คือ เพศชายและเพศหญิง แตละเพศจะมีคุณลักษณะพิเศษ

อยางชัดเจน เปาหมายท่ีพระเจาทรงบังเกิดเพศชายและเพศหญิงข้ึนมานี้ ก็เพ่ือใหแตละเพศมีหนาท่ี

ตองปฏิบัติและจะตองมีความรับผิดชอบ อาทิ ผูชายมีหนาท่ีปกปอง ดูแล รับผิดชอบผูหญิงในฐานะ

หัวหนาครอบครัวหรือผูปกครอง สวนผูหญิงมีหนาท่ีดูแลบาน ดูแลลูกๆ เสริมสรางบรรยากาศในบาน

ใหมีความอบอุน และชวยเหลือสามีตามความสามารถ และเปาหมายอีกประการหนึ่งท่ีพระเจา ทรง

บังเกิดใหมนุษยมีท้ังเพศชายและเพศหญิงคือ เพ่ือใหมนุษยมีการสืบเชื้อสายและเผาพันธุตอไป ท้ังนี้

โดยการใชการแตงงานโดยถูกตองตามหลักศาสนาบัญญัติเปนพ้ืนฐาน”311 

       จากแนวคําสอนท่ีกลาวมาขางตน ทําใหเห็นวาวัตถุประสงคของการสมรสตาม

เง่ือนไขของศาสนาอิสลามคือ การสืบเชื้อสายของเผาพันธุมนุษย ดังนั้นการท่ีมนุษยเพศเดียวกันสมสู

กัน จะเปนการกระทําท่ีขัดพระบัญชาของพระเจา โดยแนวคิดของอิสลามเชื่อวาการกระทําท่ีเปนการ

ขัดพระบัญชาของพระเจานั้น ถือเปนการทําสงครามกับพระเจา และคนผูนั้นก็จะตองถูกประหารชีวิต

แลวเสียบประจาน หรือถูกตัดมือของพวกเขาแลวถูกสลับขาง หรือถูกเนรเทศออกจากแผนดิน  

        ชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาทรงตรัสวา “ดังนั้นสูเจาจงผินหนาของสูเจาสูศาสนาโดย

นอบนอม อันเปนธรรมชาติของอัลลฮฺท่ีพระองคทรงประทานใหมนุษยดํารงอยูบนธรรมชาตินั้น ไมมี

                                                           
         310 บาทหลวงไพยง มนิราช, เรื่องเดิม, หนา 55. 

          311 เสาวนีย จิตตหมวด, วัฒนธรรมอิสลาม, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ทางนํา, 2535), หนา 

43. 



185 

การเปลี่ยนแปลงในการเกิดของอัลลฮฺ อยางเด็ดขาดนั้นเปนศาสนาท่ีเท่ียงตรง แตทวามนุษยสวนมาก

ไมรู อัลลฮฺทรงสาปแชงบรรดาผูชายท่ีทําตัวคลายผูหญิง และบรรดาผูหญิงท่ีทําตัวคลายผูชาย”312 

   จากท่ีกลาวมาขางตนนี้ เปนแนวคําสอนของศาสนาอิสลามในเรื่องการเปลี่ยนเพศ

สรีระโดยกําเนิดของตนดวย โดยชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาจะทรงสาปแชงกลุมคนเหลานี้ตลอดไป โดย

ไมไดรับความเมตตาจากพระเจา รวมถึงผูใดตั้งใจวาจะไมแตงงานหรือไมมีชีวิตครอบครัวตลอดชีวิต 

ชาวมุสลิมเชื่อวากลุมคนท่ีมีความคิดเชนนี้ ก็จะไมอยูในฐานะของประชาชาติของทานนบีมูฮัมมัด ดังท่ี

ทานนบีมูฮัมมัด กลาวไววา “การนิกะฮฺ (การสมรส) เปนแนวทางของฉัน ท่ีใครไมปฏิบัติ แทจริงพวก

เขาก็จะไมไชพวกของฉัน”313 และยังมีหลักคําสอนท่ีกลาวตอไปอีกวา “ผูใดท่ีทําตัวเปนคนจิตวิปริต 

หรือแกลงทําเปนจิตวิปริต ก็จงพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจของเขาใหเปนท่ีมีจิตใจปกติ 

ตามธรรมชาติ ท่ีอัลลฮฺทรงประทานมาเถิด อยาไดทําตัวเปนคนผิดธรรมชาติเลย เพราะนั่นเปนสิ่งท่ีนา

ละอาย แมวาเขาจะไมละอายผูอ่ืน ก็ใหละอายตอตนเองบาง”314 

                จากแนวคิดจากคําสอนของศาสนาอิสลาม ท่ีไดถูกนําไปบัญญัติใหเปนกฎหมายใน

รูปแบบของกฎหมายภายในของหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีไดนับถือศาสนาอิสลาม ตั้งแต

ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกกลาง จนถึงเพ่ือนบานของเราอยาง มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย และบรูไน ทําใหเกิดเปนกฎหมายอิสลาม ข้ึนมาอยางแพรหลาย และแนวคิดและหลัก

ศาสนาถือเปนสวนหนึ่งของกฎหมายท่ีใชในการปกครองรัฐ  โดยเฉพาะรูปแบบของการสมรสของ

ศาสนาอิสลาม ท่ีใหความสําคัญกับรูปแบบพิธีกรรมของศาสนาเปนอยางมาก โดยผูท่ีจะสมรสกัน

จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของศาสนาอยางเครงครัด โดยพิธีกรรมทางศาสนาจะถูกแยกออกมาจาก

รูปแบบการจดทะเบียนสมรสของรัฐอยางชัดเจน โดยเง่ือนไขของการสมรสท้ังสองรูปแบบนั้นมีความ

สอดคลองกันอยางเห็นไดชัด ผูวิจัยขออธิบายถึงเง่ือนไขของการสมรสตามหลักศาสนาอิสลามดังนี้ 

                 เง่ือนไขประการแรก คือ อายุ  ศาสนาอิสลามมิไดกําหนดเง่ือนไขข้ันต่ําเอาไว แตถึง

อยางไรก็ตาม หลักเกณฑเรื่องอายุนี้ก็ตองดูตามลักษณะทางกายภาพของคูสมรสดวยวามีความพรอม

ท่ีจะสืบพันธุตามวิถีของธรรมชาติแลวหรือไม เพราะสิ่งเหลานี้อาจสงผลถึงบุตรท่ีจะตองเกิดมาใน

ภายหลัง เง่ือนไขประการนี้มีท้ังสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน การสมรสตามเง่ือนไขของ

ศาสนาและเง่ือนไขของการสมรสของรัฐ   

                                                           
312

 อารง  สุทธาศาสน, สถาบันครอบครัวอิสลามกับการมีภริยาส่ีคน, พิมพครั้งท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: ทางนํา, 2541), หนา 40. 

           313 เสาวนีย จิตตหมวด, เรื่องเดิม, หนา 46. 

           314 อารง สุทธาศาสน, เรื่องเดิม, หนา 36. 
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                 เง่ือนไขประการท่ี 2 ศาสนาของคูสมรส คูสมรสจะตองนับถือศาสนาอิสลามท้ังสอง

คน ฝายหญิงหรือฝายชายจะสมรสกับคนท่ีมิไดนับถือศาสนาอิสลามมิได แตถึงอยางไรก็ตามเง่ือนไข

ประการนี้ ถาฝายหญิงหรือฝายชายมิไดสมรสกับคนท่ีนับถือศาสนาอิสลาม การสมรสจะไมสมบูรณใน

รูปแบบพิธีกรรมของศาสนาอิสลาม แตอาจสมบูรณตามรูปแบบภายใตเง่ือนไขของการจดทะเบียน

สมรสของรัฐก็เปนได   

                 เง่ือนไขประการท่ี 3 คือ ความยินยอม ซ่ึงแนวทางของการใหความยินยอมของการ

สมรสนี้จะแบงออกมาเปนสองลักษณะดวยกันคือ ความยินยอมของตัวคูสมรสเอง และ ความยินยอม

ของบิดามารดาของคูสมรส โดยความยินยอมท้ังสองลักษณะนี้จะตองใหความยินยอมอยางเปดเผย

ตามหลักของศาสนาอิสลาม คือใหความยินยอมในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และตอหนานาย

ทะเบียนรัฐของการจดทะเบียนสมรส เง่ือนไขประการนี้มีท้ังสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน 

การสมรสตามเง่ือนไขของศาสนาและเง่ือนไขของการสมรสของรัฐ 

                 สวนเง่ือนไขประการท่ี 4 และเง่ือนไขประการท่ี 5 เปนขอหามของการสมรส 

กลาวคือ เง่ือนไขประการท่ี 4 ความสัมพันธทางสายโลหิต โดยหลักศาสนาอิสลามมีขอหามโดยชัดแจง

ในเรื่องนี้โดยมิใหบุคคลท่ีเปนญาติสืบสายโลหิตกันนั้นสมรสกัน อันเปนไปตามพระบัญชาของพระเจา

ท่ีตองการใหบุตรท่ีเกิดมานั้นมีความสมบูรณท้ังในความรางกายและสติปญญา อันเปนไปตามพระ

ประสงคของพระผูเปนเจา ทําใหเง่ือนไขประการนี้ถูกบัญญัติไวในหลักกฎหมายอิสลามในการหามการ

สมรสกับญาติท่ีสืบสายโลหิตดวย ทําใหเง่ือนไขประการนี้มีท้ังสองรูปแบบของการสมรส ไมวาจะเปน 

การสมรสตามเง่ือนไขของศาสนาและเง่ือนไขของการสมรสของรัฐ 

                สวนเง่ือนไขประการสุดทายคือ การสมรสกับคูสมรสของบุคคลอ่ืน ในท่ีนี้หมายถึง

ในทางศาสนาอิสลามมีขอบังคับของหลักศาสนาหามโดยชัดแจงในการสมรสกับคูสมรสของบุคคลอ่ืน 

โดยสามารถแยกพิจารณาไดดังตอไปนี้ กรณีของฝายชาย หลักศาสนาอิสลามใหมีภรรยาไดใน

ขณะเดียวกัน 4 คน โดยภริยาท้ัง 4 คนนี้จะตองไมเปนคูสมรสของบุคคลอ่ืน โดยฐานะของภรรยาท้ัง 

4 จะตองมีความเทาเทียมกันไมมีคนใดเปนภริยาหลวงหรือเปนภริยานอย โดยฝายชายท่ีมีภริยา

มากกวา 1 แตไมเกิน 4 คนนี้จะตองสามารถอุปการะเลี้ยงดูภริยาทุกคนไดเปนอยางดี และภริยาท้ัง 4 

คนจะตองไมเปนพ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันดวย  สวนในกรณีของฝายหญิงนั้น ผูหญิงมุสลิมเม่ือ

สมรสแลวจะมีสามีไดเพียงคนเดียวเทานั้น การสมรสท่ีฝาฝนเง่ือนไขประการนี้จะไมสมบูรณท้ังสอง

รูปแบบของการสมรสไมวาจะเปน การสมรสตามเง่ือนไขของศาสนาและเง่ือนไขของการสมรสของรัฐ    

             จากเง่ือนไขท่ีกลาวมาขางตนนี้ กลับไมมีเง่ือนไขในเรื่องเพศปรากฎอยูในเง่ือนไขของ

การสมรสเลย ทําใหตองกลับไปศึกษาถึงแนวคิดดังเดิมตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามอีกครั้งจน

ไดพบวา แทจริงแลวเพศเปนสิ่งท่ีชาวมุสลิมมีความเชื่อวาพระเจาเปนผูกําหนดให และพระองคทรง

ประทานมาใหแกมนุษยทุกคนตามพระประสงคของพระองค โดยพระองคทรงทราบวามนุษยคนใด
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คูควรแกสถานะทางเพศในลักษณะใด ดังนั้นชาวมุสลิมจึงมีความเชื่อวาเพศคือของประทานท่ีพระเจา

ทรงประทานมาใหแกพวกเขาเหลานั้นตามพระประสงคของพระองค มนุษยทุกคนจึงควรชื่นชมยินดี

กับสิ่งท่ีพระเจาประทานใหนี้  ดังนั้น มนุษยคนใดพยายามเปลี่ยนแปลงเพศท่ีพระเจาประทานมาให 

มนุษยผูนั้นกําลังกระทําการขัดตอพระประสงคของพระเจาอยูนั่นเอง ซ้ึงในหลักคําสอนของศาสนา

อิสลามกลาวไวโดยชัดแจงวา “มนุษยผูใดกระทําการขัดตอพระประสงคของพระเจา มนุษยผูนั้นกําลัง

ทําสงครามกับพระองคอยูนั่นเอง”315 

                  อยางไรก็ตามในการศึกษาในประเด็นนี้ก็ยังมีขอสงสัยตอไปวา ในเม่ือหลักคําสอน

ของศาสนาอิสลาม หามมนุษยเปลี่ยนแปลงเพศท่ีพระเจาประทานมาให แตการท่ีมนุษยเพศชายและ

เพศหญิง มีเพศวิถีรักเพศเดียวกันโดยท่ีมิไดเปลี่ยนแปลงเพศท่ีพระเจาประทานมาใหเลย  เชนมนุษยท่ี

มีเพศสรีระแบบชายมีความรักกับมนุษย ท่ีมีเพศสรีระแบบชายดวยกัน โดยท่ีเขาท้ังสองมิได

เปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนแตอยางได  จึงไมนาจะเก่ียวของกับแนวคิดนี้เลย และเหตุใดเขาท้ังสอง

จึงมิอาจสมรสตามหลักของศาสนาอิสลามได   แตถึงกระนั้นก็ตามก็ไดมีความพยายามท่ีจะศึกษา

แนวคิดของศาสนาอิสลามจนไดคนพบคําตอบวา แทจริงแลวชาวมุสลิมเชื่อวาพระเจาทรงสรางให

มนุษยเกิดมาบนโลกใบนี้ เพศสรีระและเพศสภาพ พระองคจะทรงกําหนดข้ึนตามพระประสงคของ

พระองค วาพระองคตองการใหมนุษยผูนี้เกิดมาเปนเพศใด  สวนประเด็นเรื่องเพศวิถีนั้น แนวคิดของ

ศาสนาอิสลามเชื่อวา การดําเนินเพศวิถีสิ่งนี้เปนพระบัญชาของพระเจา ท่ีมนุษยท่ีเกิดมาในเพศสรีระ

ชายและหญิงจะตองทําตามพระบัญชาของพระองค นั้นก็คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยนั้นเอง 

และการการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยนั้นก็จะเกิดข้ึนไดเฉพาะเพศวิถีแบบชายรักหญิงเทานั้น ดังจะ

เห็นไดจาก การท่ีศาสนาอิสลามอนุญาตใหชายมีภริยาไดถึง 4 คน หลักความเชื่อนี้ก็เพ่ือท่ีจะทําให

เผาพันธุของมนุษยเจริญงอกงามในพระบวรแหงศาสนาอิสลาม  ดังนั้นแนวคิดของอิสลามเชื่อวา การ

ท่ีมนุษยท่ีมีเพศสรีระแบบชาย มีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระแบบชายดวยกัน หรือ การท่ีมนุษยท่ีมี

เพศสรีระแบบหญิง มีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระแบบหญิงดวยกันนั้น ความรักในรูปแบบนี้ไม

สามารถสืบทอดเผาพันธุของมนุษยได ทําใหไมเปนตามพระบัญชาของพระองคได และถามนุษยผูใดมี

เพศวิถีในรูปแบบนี้ ก็จะเปนผูท่ีขัดพระบัญชาของพระเจา ซ่ึงก็ตรงกับหลักคําสอนของศาสนาอิสลาม

ท่ีกลาวไวโดยชัดแจงวา “มนุษยผูใดกระทําการขัดตอพระบัญชาของพระเจา มนุษยผูนั้นกําลังทํา

สงครามกับพระองคอยู”316 

                                                           
           315 ยูสุฟ ก็อรฎอวี, หะลาลและหะลอมในอิสลาม, แปลโดย บรรจง นันกาซัน (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2553), หนา 54. 

          316 อารง สุทธาศาสน, เรื่องเดิม, หนา 37. 
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          ดังนั้น จากท่ีกลาวมาขางตนขอสรุปในประเด็นเรื่องเพศของคูสมรสท่ีไมถูกกําหนดไว

ในเง่ือนไขของการสมรสของศาสนาอิสลามไดวา แทจริงแลวเรื่องเพศสรีระ และการดําเนินเพศวิถี 

เปนหลักความเชื่อพ้ืนฐานท่ีชาวมุสลิมรับรูและเขาใจกันมาโดยตลอด วามนุษยจะเกิดมาเปนเพศชาย

หรือเพศหญิง เปนพระประสงคของพระเจา สวนการดําเนินเพศวิถีเปนพระบัญชาของพระเจา ท่ี

พระองคตองการใหสืบทอดเผาพันธุของมนุษย จึงทําใหสิ่งเหลานี้จึงไมจําเปนตองกําหนดไวในเง่ือนไข

ของการสมรสแตอยางใด เพราะเปนศรัทธาท่ีหยั่งลึกเขาไปในเบื้องลึกของจิตใจชาวมุสลิมทุกคน  

           ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักธรรมคําสอนของศาสนาอิสลามมีสวนของการเกิดข้ึนของ

แนวทางในการปกครองประชาชนในรัฐท่ีนับถือศาสนาอิสลามนั้นๆ อันมิอาจแยกออกจากกันได หลัก

คําสอนของศาสนาอิสลามจึงเปนแนวคิดและความเชื่อท่ีหยั่งลึกลงไปในจิตใจอันนํามาซ่ึงรูปแบบของ

การดําเนินชีวิตของชาวมุสลิม ท่ีมีศรัทธาอันแรงกลาตอพระศาสนา ดังจะเห็นไดจากหลักธรรมคําสอน

ท่ีแปรเปลี่ยนมาเปนรูปแบบของกฎหมายท่ีนํามาเปนหลักในการปกครองรัฐ รวมท้ังรูปแบบและ

เง่ือนไขของการสมรสท่ีกลาวมาขางตน ท่ีบัญญัติไวอยางชัดเจน ทําใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันมิอาจสมรสกันไดตามแนวทางของศาสนาอิสลามท่ีมีผลไปสูการเกิดข้ึนมาของกฎหมาย

ครอบครัวอิสลามนั้นเอง  

 

          3.1.2  แนวคิดในเชิงมานุษยวิทยา 

          ตามแนวคิดในเชิงสังคมวิทยาประกอบการศึกษาดานมานุษยวิทยา แตเดิมมนุษยมีความ

เขาใจกันมาโดยตลอดเก่ียวกับเรื่องเพศสภาพของมนุษยวามนุษยเกิดมาจะมีเพศสภาพเปนเพศชาย

หรือเพศหญิงเทานั้น  โดยในเรื่องนี้นักมานุษยวิทยาไดอธิบายตอไปวา เพศสภาพของมนุษยทุกคนบน

โลกใบนี้นั้นมีเพียง 2 เพศ โดยไดแบงมนุษยออกเปนมนุษยท่ีมีสรีระเพศหญิงหรือมนุษยท่ีมีสรีระเพศ

ชายเทานั้น โดยมองจากลักษณะทางกายภาพของมนุษยจากภายนอก การเกิดเปนเพศชายหรือเพศ

หญิงนั้น เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนไมอาจเลือกได มนุษยพยายามคนหาคําตอบมาโดยตลอดวา เม่ือมนุษย

เราไมสามารถเลือกเพศของตนเองจากการเกิดได และถามนุษยคนใดไมปรารถนาในเพศท่ีตนเองเกิด

มา แลวถามนุษยผูนั้นจะเปลี่ยนแปลงเพศของตนภายหลัง ตามความตองการของตนจะกระทําได

หรือไม  สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปนสิ่งท่ีถูกตองและไดรับการยอมรับจากสังคมหรือไม แตในปจจุบันก็

ยังไมพบคําตอบของคําถามนี้ แมจะมีความพยายามในการคนหาคําตอบนั้นเรื่อยมา จนทําใหนัก

มานุษยวิทยาพบคําถามใหมเพ่ิมข้ึนอีกวา แลวทําไมมนุษยเพศชายจะตองคูกับมนุษยเพศหญิงเทานั้น 

และมีความจําเปนแคไหนท่ีมนุษยตองมีความรักและความสัมพันธทางเพศกับเพศท่ีตรงขามกับตน

เทานั้น  การท่ีมนุษยเพศชายอยากจะคูกับมนุษยเพศชายดวยกัน หรือมนุษยเพศหญิงอยากคูกับ

มนุษยเพศหญิงบาง สิ่งเหลานี้ผิดหรือไม แลวถาคําตอบคือ ผิด คําถามตอมาคือ แลวอะไรคือความ

ถูกตอง แลวใครเปนผูกําหนดมาตรฐานของความถูกตอง   คําถามเหลานี้คือคําถามในเชิงสังคมวิทยา
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ประกอบกับการศึกษาทางมานุษยวิทยา  โดยในปจจุบันมนุษยก็ไดพยายามคนหาคําตอบดวยการ

คนควา และทําการวิจัยตามทฤษฎีตางๆ โดยไดมีการเสนอแนวคิดท่ีเก่ียวกับการแสดงออกทางเพศ

ของมนุษยไดวา 

         ในปจจุบันไดมีการแบงพฤติกรรมทางเพศของมนุษยจากการแสดงความรักในลักษณะท่ี

แตกตางกันออกไปไดหลายรูปแบบ ซ่ึงแปลวา การท่ีบุคคลหนึ่งมีความรูสึกดึงดูดสนใจ ท้ังทางอารมณ 

ความรักใคร และในสัมพันธภาพท่ีมีลักษณะความใกลชิดกันทางเพศสัมพันธ  ท่ีมีตอบุคคลอีกบุคคล

หนึ่ง ซ่ึงอาจมีเพศท่ีแตกตางไปหรือมีเพศเดียวกันก็อาจเกิดข้ึนไดในสังคมยุคปจจุบันไดแบงเพศวิถีของ

มนุษยออกเปน 3 ประเภท317  ดวยกัน ดังนี้   

           1.  รักตางเพศ (Heterosexuality) ไดแก กลุมประชากรสวนใหญของสังคม นั้นก็คือ ชายรัก

หญิง หญิงรักชาย 

           2.  รักสองเพศ (Bisexuality) ไดแก กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีสามารถมีความรักและมี

ความสัมพันธทางเพศไดกับท้ังผูชายและผูหญิง นั้นก็คือ ชายท่ีรักชายก็ไดหรือรักหญิงก็ได หรือหญิงท่ี

รักชายก็ไดหรือรักหญิงก็ไดเชนกัน 

           3.  รักเพศเดียวกัน (Homosexuality)318 ไดแก กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีสามารถมี

ความรักและมีความสัมพันธทางเพศไดกับเพศเดียวกับตนเทานั้น หรือ สังคมจะเรียกกลุมคนเหลานี้วา 

“เกย”319 โดยแยกอธิบายไดดังนี้320  

                                                           
317 ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชสิทธิทางกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ (กรุงเทพฯ: สํานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2551), หนา 11.   

              
318 หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางคนสองคนท่ีเปนเพศเดียวกัน คํานี้มีรากศัพทมาจากคํา

วา Homoios ซ่ึงเปนภาษากรีก แปลวา เหมือนกัน เชนเดียวกัน เปนศัพทท่ีแพทยชาวฮังการีซ่ึงมีชื่อ

วา เบงเกิตรต บัญญัติใช ซ่ึงมีความหมายตรงขามกับคําวา Heterosexual อันมีรากศัพทมาจากคําวา 

Hetro หมายถึง ความแตกตาง โดยใหความหมายถึงความแตกตางของผูชายและผูหญิงท่ีมีความ

พอใจในเพศตรงขามกัน 

          319 เปนคําท่ีใหความหมายถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และเปนคําท่ีนิยมใชเรียก

กลุมคนกลุมนี้กันมากในปจจุบัน สําหรับประเทศไทยมีความเขาใจท่ีสับสนวาเกยคือ บุคคลท่ีมีเปนเพศ

ชายและรักเพศชายดวยกันเทานั้น จริงๆ แลวคํานี้มีความหมายครอบคลุมถึง บุคคลท่ีเปนเพศหญิง

และรักเพศหญิงดวยกันดวย และเม่ือตองการเนนถึงบุคคลรักเพศเดียวกันท่ีเปนผูหญิง Gay Woman  

และจะใชคําวา Gay Man  เม่ือตองการท่ีจะเนนถึงบุคคลรักเพศเดียวกันชาย คําวาเกย ประกอบไป
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               1) ชายรักชาย คือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระแตกําเนิดเปนชายมีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

แตกําเนิดเปนชาย แยกเปน  

                  (1) ชายรักชายท่ีเปนฝายกระทํา (Gay King) คือ ผูท่ีแสดงบทบาทเปนชายในความรัก

ของชายกับชาย และหมายความรวมถึงผูชายท่ีมีพฤติกรรมในการแสดงออกซ่ึงความรักกับผูชายท่ีมี

เพศสรีระแตกําเนิดเปนชายแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะ

สืบพันธุคลายผูหญิงดวย 

                  (2) ชายรักชายท่ีเปนฝายถูกกระทํา (Gay Queen) คือ ผูท่ีแสดงบทบาทเปนหญิงใน

ความรักของชายกับชาย บางคนจะมีลักษณะพฤติกรรมเรียนแบบผูหญิง นิยมแตงตัวเลียนแบบเพศ

หญิง และดําเนินชีวิตในลักษณะท่ีเลียนแบบเพศหญิง และหมายความรวมถึงผูชายท่ีมีเพศสรีระแต

กําเนิดเปนชายแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะสืบพันธุคลาย

ผูหญิงดวย321 

                   (3) ชายรักชายท่ีเปนไดท้ังสองฝาย (Gay Both) คือ ผูท่ีแสดงบทบาทไดท้ังหญิงและ

ชายในความรักของชายกับชาย ข้ึนอยูกับสถานการณวาตนอยูกับชายรักชายท่ีเปนฝายกระทําหรือถูก

กระทํา  

               2) หญิงรักหญิง คือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระแตกําเนิดเปนหญิงมีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระแตกําเนิดเปนหญิง แยกเปน  

                  (1) หญิงรักหญิงท่ีเปนฝายกระทํา (Tom) คือ ผูท่ีแสดงบทบาทเปนชายในความรักของ

หญิงกับหญิง บางคนจะมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบผูชาย นิยมแตงตัวเลียนแบบเพศชาย และ

ดําเนินชีวิตในลักษณะท่ีเลียนแบบเพศชายและหมายความรวมถึงผูหญิงท่ีมีเพศสรีระแตกําเนิดเปน

เพศหญิงแตไดผาตัดแปลงเพศโดยวิธีการทางการแพทยแผนปจจุบันจนมีอวัยวะสืบพันธุคลายผูชาย

ดวย 

                                                           
ดวยคําอุปสรรคภาษากรีกและรากศัพทของภาษาลาติน ซ่ึงหมายถึงบุคคลท่ีมีความพอใจในการมี

เพศสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกับตน ตรงกันขามกับคําวา “Straight” 
320 ประนอม  สโรชมาน, “รักรวมเพศ,” วารสารธรรมศาสตร 2, 65 (กันยายน 2524): 165. 

 321 จากการศึกษาคนพบวา แมบุคคลท่ีไดทําการผาตัดแปลงเพศเพ่ือใหตนมีเพศสรีระเปน

เพศหญิงโดยสมบูรณแลว แตก็เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงเพศสภาพภายนอก หาไดเปลี่ยนแปลง

ลักษณะของเพศสภาพภายในโดยกําเนิดได จึงยังถือวาบุคคลท่ีทําการผาตัดแปลงเพศแลว  ยังคงถือ

วาเปนชายตามเพศท่ีกําเนิดอยู; วิจิตร บุณยะโหตร,  “โรคหลงเพศ,” แพทยสภาสาร 2 (กรกฎาคม 

2543): 530.; วัชรินทร สังสีแกว, สถานะทางกฎหมายของผูแปลงเพศ (สารนิพนธคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547), หนา 76. 
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                   (2) หญิงรักหญิงท่ีเปนฝายถูกกระทํา (Lady) คือ ผูท่ีแสดงบทบทบาทเปนหญิงใน

ความรักของหญิงกับหญิง  

                   (3) หญิงรักหญิงท่ีเปนไดท้ังสองฝาย (Lesbian)322 คือ ผูท่ีแสดงบทบาทไดท้ังหญิง

และชายในความรักของหญิงกับหญิง ข้ึนอยูกับสถานการณวาตนอยูกับหญิงรักหญิงท่ีเปนฝายกระทํา

หรือถูกกระทํา  

 สําหรับการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาซ่ึงในท่ีนี้นั้นเปนการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาประกอบการ

ศึกษาดานมานุษยวิทยาเก่ียวกับวัฒนธรรมทางเพศของมนุษยดวยกันนั้น นักมานุษยวิทยาพบวา เพศ

สภาพตามท่ีไดกลาวมาขางตนในนั้นถูกนําไปใชในการอธิบายและการจําแนกเพศของบุคคลในมุมมอง

ท่ีวาเพศสภาพ คือ ลักษณะของเพศสรีระทางชีวภาพ  โดยปจจัยตางๆ ท่ีกอในเกิดแนวความคิดเชนนี้ 

คือ ปจจัยในทางสังคม วัฒนธรรมท่ีหลอหลอมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งแสดงออกซ่ึงเพศสภาพอันแทจริง

ของตนเอง สวนในประเด็นเรื่องเพศวิถี จะถูกนํามาใชในความหมายเฉพาะท่ีหมายความถึงเรื่องภาวะ

ทางเพศของบุคคล หรือ รสนิยมความชอบในเรื่องเพศของบุคคล มากกวาจะเปนไปในความหมายของ

การอธิบายถึงความมีเพศสภาพหญิงหรือชายของบุคคล323 ซ่ึงในทางสังคมวิทยามีความเห็นวา 

แนวคิดเรื่องภาวะทางเพศของบุคคลอันจะนํามาซ่ึงรสนิยมความชอบในเรื่องเพศของบุคคลนั้นเกิดข้ึน

จากการปรุงแตงภายในจิตใจและองคประกอบการปรุงแตงจากการเรียนรูในทางสังคมและวัฒนธรรม  

ประกอบกับนักมานุษยวิทยายังพบวาการแสดงออกซ่ึงภาวะทางเพศของมนุษยท่ีถือวาเปนความ

ตองการข้ันพ้ืนฐานข้ันแรกตามลําดับข้ันของความตองการของมนุษยตามกฎของมาสโลวก็คือ การมี

เพศสัมพันธนั้นเอง324 

                                                           
          322 Lesbian  หรือ  Sapphic ซ่ึงมาจากชื่อเกาะในประเทศกรีซ คือ เกาะ Lesbos ท่ีตั้งอยูใน

ทะเลอาเจี่ยน ในเกาะนี่มีสตรีท่ีมีชื่อเสียงชื่อ Sappho ท่ีเขียนบทกลอนสําหรับความรักของผูหญิง

ชาวเมืองท่ีเปนผูหญิงสวนใหญท่ีชื่นชอบในผลงานของ Sappho นั้นเปนพวกผูหญิงท่ีมีพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันประกอบกับเปนชาวเกาะ Lesbos ใครๆ จึงเรียกผูหญิงกลุมนี้วาพวก Lesbian หรือ

เรียกชื่อตามกวีคนนี้ และสื่อความหมายถึง หญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันหรือผูหญิงท่ีพอใจรักใคร

ผูหญิงดวยกัน จึงเปนท่ีมาของคําวา Lesbian และ Sapphic ท่ีเรียกบุคคลรักรวมเพศหญิงในปจจุบัน

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 เปนนักจิตวิทยาท่ีมีความสนใจในการศึกษา เรื่องลําดับข้ันของการ

พัฒนาชีวิตมนุษย ซ่ึงเปนแนวคิดในทางจิตวิทยาการพัฒนาการ โดย มาสโลวไดนําเสนอและมีการ

นํามาใชในการศึกษาทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา อันไดแก ทฤษฎีลําดับข้ันของความตองการของ
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ดังนั้น สังคมท่ีมนุษยดํารงอยูกอใหเกิดพฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลายได ตามเหตุผลท่ีกลาว

มาขางตน  นอกจากนี้การศึกษาในเชิงสังคมวิทยาเก่ียวกับรสนิยมดานความชอบในเรื่องเพศของ

บุคคล ยังกอใหเกิดแนวความคิดท่ีวา สังคมเปนตัวกําหนดบทบาทของพฤติกรรมทางเพศของบุคคลไว 

โดยมีการจํากัดเพียงบทบาทของเพศชายและบทบาทของเพศหญิงเทานั้น ดังนั้นจึงเปนเรื่องท่ีไม

สมเหตุสมผลเนื่องดวยภาวะและพฤติกรรมความสนใจทางเพศของคนในสังคมนั้นมีความหลากหลาย 

การท่ีมีการจํากัดไวเพียงสองเพศนั้น สงผลกระทบตอการอธิบายบทบาทและพฤติกรรมทางเพศของ

บุคคลอ่ืนท่ีอาจจะไมมีความชัดเจนในบทบาทท่ีเปนชายหรือหญิงและทําใหบุคคลเหลานั้นกลายเปน

พวกท่ีแปลก ไมตรงกับบรรทัดฐานท่ีสังคมไดกําหนดข้ึน ซ่ึงแทจริงแลวการท่ีบุคคลเหลานั้นจะมีการ

แสดงออกของพฤติกรรมทางเพศเชนนั้นเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดเองตามธรรมชาติท่ีอาจจะตองมีความ

หลากหลายมากกวาท่ีมีอยู 

ดังนั้น จึงสรุปไดวาวิวัฒนาการของแนวคิดในทางสังคมวิทยาประกอบกับมานุษยวิทยาใน

เรื่องวัฒนธรรมทางเพศของบุคคลนั้นพบวา พฤติกรรมทางเพศเปนสิ่งท่ีถูกสรางโดยสังคมและ

สภาพแวดลอมรอบตัวท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับการเรียนรูพฤติกรรมจากการเลียนแบบคนในสังคม สิ่ง

เหลานี้จะเปนกลไกในการหลอหลอมและสรางแนวทางปฏิบัติวาสิ่งท่ีไดแสดงออกมานั้นสังคมสามารถ

ใหการยอมรับไดหรือไมนั้นจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของคนในสังคมของแตละยุคแตละสมัย

นั่นเอง325 และเม่ือพิจารณาแนวคิดดังกลาวกับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน ก็จะถือเปน

สิ่งท่ีมีข้ึนเองตามธรรมชาติเฉกเชนเดียวกับมนุษยทุกคนมีความหลากหลายในทางชาติพันธุ สีผิว 

รวมถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองกับบุคคลโดยท่ีบุคคลเหลานั้นไมสามารถเลือก

กําหนดเองได  เพราะถาพวกเขาเหลานั้นสามารถเลือกเกิดเองไดก็คงจะเกิดมาในเพศท่ีเขาตองการ 

และแมวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนจะมีความบกพรองหรือแตกตางออกไปก็ไมถือเปนเหตุผิดพลาดท่ีเกิดจากตัว

บุคคล แตการท่ีถูกกําหนดวาสิ่งนั้นเปนความบกพรองหรือเปนสิ่งท่ีไมดีนั้นข้ึนอยูกับกรอบของสังคม

และกฎเกณฑท่ีคนในสังคมชวยกันต้ังไว โดยใหเหตุผลวาความแตกตางความไมถูกตองตามครรลอง

ครองธรรมทางสังคมของบุคคลนั้นเปนสิ่งท่ีผิดและนําไปสูเหตุผลของการท่ีทําใหกลุมคนท่ีแตกตางใน

สังคมถูกเลือกปฏิบัติ  โดยเฉพาะในโลกแหงความเปนจริง กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน

สังคมยุคปจจุบันไดถูกมองจากสังคมรอบขางวาเปนสิ่งท่ีแปลกประหลาดและไมเปนธรรมชาติอยูเชน

                                                           
มนุษยมีดวยกัน 5 อันดับ; พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ, พิมพครั้งท่ี 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

และความเขาใจกับตัวตนของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันแลวก็ตาม แตกลับไมไดรับการตอบ

รับเทาท่ีควรจะเกิดข้ึน  

           แมวาแนวคิดในทางสังคมวิทยาประกอบกับการศึกษารวมกับแนวคิดในทางมานุษยวิทยาท่ี

ไดกลาวมาท้ังหมดจะไดใหความตอบเรื่องสภาวะทางเพศของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน

สังคมวาไมใชสิ่งท่ีแปลกประหลาดแลวก็ตาม ประกอบกับความเชื่อแบบผิดๆ ท่ีวาภาวะทางเพศของ

บุคคลเปนสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไมได เพียงเพราะมนุษยถูกเลือกใหเปนเพศชายและเพศหญิงตั้งแต

เกิดแลว และจะกําหนดไวเพียงบทบาทหนาท่ีของเพศท่ีมีแคชายหรือหญิงเทานั้น ความเชื่อเหลานี้

เปนความเชื่อแบบผิดๆ เพราะในความเปนจริงแลว ภาวะทางเพศของบุคคลโดยปกติมีความ

หลากหลายมากกวานั้น เชน ชายอาจมีเพศทางชีววิทยาท่ีเปนชายและอาจจะมีภาวะทางเพศท่ีเปน

ชายรักชายไดเพราะถือเปนรสนิยมดานความรักในเรื่องเพศท่ีเกิดข้ึนไมถือเปนความผิดปกติ เพราะใน

ความเชื่อแบบเดิมๆ สังคมมองเรื่องดังกลาววาเปนความผิดปกติเนื่องจากสังคมไดกําหนดหรือสราง

ขอจํากัดเหลานี้ข้ึนและใหการยอมรับตอมาจนกลายเปนบรรทัดฐานแบบผิดๆ ของสังคม โดยแนวคิด

ท่ีสนับสนุนและมีความคิดเห็นเชนเดียวกับเรื่องนี้คือ ทฤษฎีท่ีมีชื่อวา Queer Theory326 ซ่ึงเปน

ทฤษฎีท่ีไดทําการศึกษาในขอบเขตของเรื่องเพศสภาพของบุคคล แนวคิดดังกลาวเกิดข้ึนในป ค.ศ.

1990 โดยแนวคิดดังกลาวเปนการศึกษาเพ่ืออธิบายในเรื่อง ภาวะทางเพศของบุคคล ผูริเริ่มแนวคิดดัง

กลาวคือ Michel Foucault327 ซ่ึงในการศึกษาเรื่องดังกลาวเปนการศึกษาในเชิงการอธิบายเรื่อง

ความเปนปกติตามธรรมชาติท่ีมองวาการท่ีบุคคลมีภาวะทางเพศท่ีปกติหรือไมเกิดจากการจําแนกโดย

สังคมท่ีจํากัดและนํามาสูการสรางรูปแบบเฉพาะวารูปแบบทางเพศของบุคคลนั้นตองเปนอยางไร แต

แทจริงแลวนั้นการท่ีจะกําหนดรูปแบบทางเพศของบุคคลหรือกวาการท่ีบุคคลนั้นจะมีพัฒนาการใน

การแสดงออกทางเพศของตนเองนั้นเกิดข้ึนจากปจจัยหลายประการท่ีจะทําใหบุคคลแสดงภาวะหรือ  

อัตลักษณทางเพศของตนเองออกมา  

 ถึงอยางไรก็ตามจากการท่ีไดศึกษาวิวัฒนาการของแนวคิดท่ีไดกลาวมาขางตน ยังไดคนพบ

อีกวา แนวคิดเหลานี้เปนแนวคิดในทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยายุคใหม ยากท่ีจะสรางความ

                                                           
           

326 ทฤษฎีเควียร, คนวันท่ี 7 พฤษภาคม 2553 จาก http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Queer_theory 
327 Michel Foucault เปนนักวิชาการท่ีมีความสนใจในเรื่องของการกําหนดเพศของบุคคล

เนื่องจากคนพบวาตนเองเปนผูมีรสนิยมความชอบในเรื่องเพศแบบรักเพศเดียวกันและไดใชเวลาใน

การศึกษาเก่ียวกับเรื่องดังกลาวและเขียนหนังสือไวหลายเลมดวยกัน เชน  The History of 

Sexuality เปนตน 
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เขาใจและการยอมรับโดยท่ัวไปของคนในสังคม และอาจจะตองใชระยะเวลาพอสมควรในการ

เปลี่ยนแปลงความเชื่อและทัศนคติของมนุษย  เพราะจะเห็นไดวาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็ยังคงไมไดรับการยอมรับเทาท่ีควรจากสังคม ดังจะเห็นไดจากหลาย

ประเทศในโลกการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมาย มีบทลงโทษ และอีกหลาย

ประเทศยังคงใหการปฏิเสธท่ีจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกัน  โดยประเทศตางๆ เหลานั้นมีพัฒนาการของแนวคิดมาจากความเชื่อในทาง

ศาสนามาเปนเหตุผลสําคัญในการไมยอมรับทางสังคมของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ใน

ลําดับตอไปจะขออธิบายโดยละเอียดถึงแนวคิดของการไมยอมรับทางสังคมโดยอางแนวคิดในทาง

ปรัชญา ศาสนาและความเชื่อ โดยจะศึกษาประกอบแนวคิดท่ีนําไปสูแนวทางในการยอมรับในสังคม

ยุคปจจุบัน  

3.1.3  แนวคิดในเชิงวิทยาศาสตรการแพทย 

         แนวคิดของมนุษยในปจจุบันมีความคิดเห็นท่ีแตกตางกันออกไปเก่ียวกับการอธิบายถึง

ลักษณะเพศสภาพ  ความคิดเห็นเหลานั้นสามารถแบงออกมาไดเปน 2 กลุมใหญๆ  ดวยกัน328 ดังนี้  

         กลุมแรกเปนแนวความคิดท่ีเชื่อในระบบสองเพศหรือทรรศนะแบบทวิเพศ โดยมีฐานความ

เชื่อวามนุษยตามธรรมชาติมีอยูเพียงสองเพศเพียงแคชายและหญิง ท้ังสองเพศมีคุณลักษณะบางอยาง

ท่ีแตกตางกันและเปนสิ่งท่ีธรรมชาติไดกําหนดข้ึน การจําแนกเพศของมนุษยในลักษณะเชนนี้เปน

ความเขาใจถึงสภาวะของมนุษยโดยธรรมชาติ ท่ีถูกยอมรับกันโดยท่ัวไป จนในท่ีสุดก็กลายเปนความ

ความเขาใจและยอมรับในความรูสึกของคนสวนใหญ แนวคิดนี้ใชเพศสรีระแตกําเนิดเปนตัวกําหนด

เพศ ในปจจุบันนักวิทยาศาสตรในทางชีววิทยายังไดคนพบวา ในความเปนจริงแลวเพศสภาพของ

มนุษยท่ีมีเพียง 2 เพศตามลักษณะทางกายภาพนั้น แตเพศเปนเพียงสิ่งท่ีมนุษยไดติดตัวมาพรอมกับ

การเกิด เพ่ือใหสภาพรางกายมนุษยมีความสมบูรณเทานั้น329 แตไมไดเปนตัวกําหนดความสัมพันธ

ของภาวะจิตใจ หรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยเลย จึงอาจกลาวไดวา การท่ีเกิดมาเปนเพศชายหรือ

เพศหญิงนั้น เปนสิ่งท่ีมนุษยทุกคนไมอาจเลือกได แตถึงอยางไรก็ตามเพศก็เปนเพียงสวนประกอบท่ี

ทําใหความเปนมนุษยสมบูรณทางรางกายเทานั้น ไมไดเปนตัวกําหนดถึงสภาพจิตใจ และความรูสึก

ของมนุษยเลย330  

                                                           
        328 นฤพนธ ดวงวิเศษ, เรื่องเดิม, หนา  1. 

329 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 ท้ังทางการแพทย จิตวิทยา และ

รวมถึงคําอธิบายของหลักคําสอนของคริสตศาสนาท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขาใจ

แบบทวิเพศ331 

          โดยแนวความคิดในลักษณะเชนนี้มีผลตอการจําแนกเพศของบุคคลออกเปนชายและหญิง

อยางเครงครัด ทําใหสิทธิและหนาท่ีตางๆ ก็มีผลสืบเนื่องมาจากความเปนชายและความเปนหญิง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของการจดทะเบียนสมรส ก็นําเรื่องเพศมาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการ

พิจารณาสถานะของบุคคลในทางกฎหมาย สงผลใหความสัมพันธในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมใชระหวาง

บุคคลท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกัน จะไมไดรับการคุมครองและไมยอมรับวาเปนรูปแบบของการมี

ความสัมพันธท่ีถูกตอง รวมท้ังเปนการกระทําท่ีมิชอบดวยบทบัญญัติของกฎหมายในบางชวงเวลาหรือ

ในบางสังคม 

  สวนแนวคิดของกลุมท่ี 2 เชื่อวามนุษยบนโลกใบนี้มีมากกวาสองเพศ โดยเปนแนวคิดใน

ลักษณะท่ีแสดงถึงความหลากหลายทางเพศหรือเปนทรรศนะแบบพหุเพศ332 แนวคิดนี่ใชพฤติกรรม

การแสดงออกทางเพศของมนุษยเปนตัวกําหนดเพศ โดยมีลักษณะท่ีเปนการจําแนกเพศของบุคคลท่ี

สามารถเลื่อนไหลและไมถูกยึดใหติดกับเพศกําเนิดอยางเครงครัด บุคคลท่ีมีเพศกําเนิดในแบบหนึ่ง

อาจเลื่อนไหลไปอีกเพศหนึ่งก็ได รวมท้ังเพศของบุคคลอาจไมจําเปนตองถูกลดทอนใหเหลือเพียงแต

เพศชายและเพศหญิงตามกําเนิด พฤติกรรมทางเพศของบุคคลก็เชนเดียวกันไมไดถูกกําเนิดใหตอง

เปนรูปแบบของรักตางเพศเทานั้น ความสัมพันธในรูปแบบรักเพศเดียวกัน ก็เปนรูปแบบของ

พฤติกรรมอีกประเภทหนึ่งในทามกลางความสัมพันธท่ีแตกตางไปจากความสัมพันธแบบรักตางเพศ333   

         โดยในปจจุบันไดมีการใชตัวอักษรในภาษาอังกฤษวา LGBTIQ ซ่ึงยอมาจากคําวา Lesbian 

Gay Bisexual Transgender Intersexual และ Queer แปลโดยรวมในภาษาไทยและใชเรียกกลุม

คนเหลานี้วา กลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือ กลุมเพศท่ี 3 เปนคําศัพทและแนวคิดของ

ประเทศในแถบตะวันตก ในชวงศตวรรษท่ี 20 โดยอธิบายถึงผูท่ีมีเพศสภาพและการแสดงออกทาง

                                                           
331 อัญชนา สุวรรณานนท, “รักประเภทสอง: เธอผิดหรือไร,” สตรีทัศน 2 (กุมภาพันธ-

เมษายน 2527): 20-25. 

          332 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, “วิพากษองคความรูและธรรม

เนียมปฎิบัติเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย,” ใน รายงานการประชุมประจําปวิถีเพศศึกษาในสังคมไทย 

ครั้งท่ี 1 (กรุงเทพฯ: เจริญดีการพิมพ, 2551), หนา 34. 

           333 Chris Beasley, Gender & Sexuality Critical Theories Critical Thinkers 

(London: Sage, 2005), p. 76. 
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พฤติกรรมดานความรักและพฤติกรรมทางเพศท่ีมีความแตกตางออกไปจากความเขาใจของกลุมคน

สวนใหญในสังคม โดยกลุมคนท่ีเรียกตนเองวา กลุมคนสวนใหญในสังคมจะมีการแสดงออกทาง

พฤติกรรมท่ีตรงตามเพศสรีระโดยกําเนิดของตน และมีพฤติกรรมดานความรักกับเพศท่ีตรงกันขามกับ

ตน (Heterosexual) แตกลุมคนท่ีถูกเรียกวา กลุมคนสวนนองเหลานั้นจะมีเพศวิถีท่ีแตกตางออกไป 

โดยเฉพาะการใชคําศัพทท่ีมีความแปลกใหมท่ีใชเรียกกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ เชน 

Intersex และ Queer ซ่ึงเปนคําศัพทแปลกใหมท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา และมี

ผูนิยมใชกันอยางแพรหลาย334  ในการเรียกบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศนี้ไดมีความพยายามใน

การจําแนกกลุมบุคคลดังกลาวออกในลักษณะตางๆ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงความเปนเพศเฉพาะของแต

ละกลุม โดยจําแนกเพศท่ีหลากหลายออกมาเปนสองกลุมใหญ โดยกลุมแรกเปนกลุมท่ีพอใจในเพศ

และสรีระรางกายของตน ถาเปนความรักระหวางชายดวยกันจะเรียกวา เกย แตถาเปนความรัก

ระหวางหญิงกับหญิงจะเรียกวา เลสเบี้ยน และ ดี้ สวนกลุมท่ีสองเปนกลุมท่ีปฏิเสธเพศสรีระแตกําเนิด

ของตนเอง ซ่ึงมักจะเรียกวา “คนขามเพศ” ถาเปนกรณีของเพศชายท่ีมีความตองการเพศสรีระใน

แบบผูหญิง จะถูกเรียกวา กระเทย หรือ สาวประเภทท่ี 2 ถาเปนกรณีของเพศหญิงท่ีมีความตองการ

เพศสรีระในแบบผูชาย จะถูกเรียกวา ทอมบอย เปนตน โดยในกลุมท่ีสองนี้มีความตองการท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนรางกายใหเปนไปตามความตองการท่ีเกิดข้ึนจากความรูสึกของตน335 

          ดังนั้น กลุมผูท่ีมีความหลากหลายทางเพศในกลุมท่ีสองนี้มีความเชื่อวาตนเปนเพศอ่ืนท่ีไมใช

เพศชายหรือเพศหญิงตามเพศสรีระของตนท่ีถือกําเนิดมา และมีความเปนเพศท่ีหลากหลายมากกวา

ความเปนชายและความเปนหญิง อันเปนการปฏิเสธเพศสรีระแตกําเนิดของตน โดยมีคําท่ีใชเรียกกลุม

คนเหลานี้ อาทิ ทอมบอย336 (Tom) สาวประเภทสอง337 (Transgender) ตามท่ีไดกลาวมาขางตน   

พวกเขามีความเชื่อวาตนสามารถเลือกท่ีจะเปลี่ยนแปลงเพศสรีระของตนได โดยมิไดยึดตามเพศสรีระ

ตอนกําเนิด338 

  แนวความคิดนี้เชื่อวามนุษยสามารถแสดงเพศสภาพไดอยางหลากหลายโดยไมจําเปนตองผูก

ติดกับเพศกําเนิด ตามทรรศนะแบบพหุเพศ  โดยแนวคิดนี้ไดทาทายตอแนวคิดท่ีแยกมนุษยออกเปน

                                                           
           334 พีรดา ภูมิสวัสดิ์, LGBT สิทธิมนุษยชนและการดําเนินงานดานสตรีและครอบครัว,    

คนวันท่ี 13 เมษายน 2556 จาก http://www.gender.go.th/article/Data/1266811565.pdf  

           335 Reza Banakar and Max Travers, An Introduction to Law and Social 

Theory (Oxford: Hart, 2002), p. 35. 

           336 มนุษยเพศหญิงท่ีมีความตองการเปลี่ยนเพศสรีระเปนเพศชาย 

          337 มนุษยเพศชายท่ีมีความตองการเปลี่ยนเพศสรีระเปนเพศหญิง 

           338 Vern L. Bullough and Bonnies Bullough, op. cit. 

http://www.gender.go.th/article/Data/1266811565.pdf
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สองเพศ และอธิบายตอไปวาเพศของมนุษยมีความซับซอน อารมณ พฤติกรรมทางเพศ ไมไดถูก

กําหนดจากเง่ือนไขของเพศกําเนิดแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนจากเง่ือนไขทาง

สังคมท่ีอาจทําใหบุคคลสามารถมีลักษณะทางเพศท่ีหลากหลายไมเพียงเฉพาะในสวนของชายหรือ

หญิงเทานั้น ดังนั้นมนุษยสามารถมีเพศไดหลากหลาย  ประเด็นสําคัญของแนวคิดกลุมท่ีสองนี้ คือ 

เพศของมนุษยมีความหลากหลาย ไมไดถูกจํากัดใหมีเพียงแคชายและหญิงเทานั้น รวมถึงเพศสรีระท่ี

ติดตัวมาก็ไมจําเปนตองมีรูปแบบของรักตางเพศเพียงอยางเดียวเทานั้น การเปนชายรักชาย หรือหญิง

รักหญิง ก็เปนสิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนได และท่ีสําคัญก็คือความหลากหลายทางเพศ มิใชสิ่งท่ีผิดปกติหรือ

ขัดกับธรรมชาติของมนุษยท่ีตองไดรับการแกไขใหถูกตองดังเชนท่ีเคยเขาใจกันมา แนวความคิดนี้จึงมี

ทรรศนะแบบ “พหุลักษณทางเพศ”339 หรือการยืนยันถึงความหลากหลายทางเพศของบุคคลวาเปน

สิ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนได 

  หลักจากท่ีไดศึกษาแนวคิดท้ังสองรูปแบบคือ ท้ังทรรศนะแบบทวิเพศและทรรศนะแบบพหุ

เพศ วิเคราะหแลวมีแนวคิดวา เพศสรีระของมนุษยท่ีถือกําเนิดมาบนโลกนี้ มีเพียงเพศชายและเพศ

หญิงเทานั้น340  ตามทรรศนะแบบทวิเพศ เพราะเพศเปนสิ่งท่ีธรรมชาติสรางข้ึนมาพรอมกับมนุษย ทํา

ใหมนุษยมีความสมบูรณทางสรีระ ประกอบกับความหมายของคําวา “เพศ” ท่ีแทจริงแลว มนุษยเรา

ไดยึดถืออวัยวะเพศชายหรือหญิงเปนตัวกําหนดเทานั้น เพศจึงเปนตัวกําหนดสถานะของการแบงแยก

ประเภทของชายและหญิงโดยยึดถืออวัยวะเพศเปนตัวบงชี้ตามท่ีกลาวมาแลวขางตน ประกอบกับ

คําอธิบายของศาสตรสาขาวิชาทางการแพทย หรือ วิทยาศาสตร ก็ยังไมเคยคนพบอวัยวะเพศใน

รูปแบบอ่ืนท่ีมีความแตกตางจากอวัยวะเพศชายและอวัยวะเพศหญิงท่ีมีมาแตเดิม341 ดังนั้นจึงทําให

เชื่อไดวา เพศของมนุษยมีเพียงสองเพศเทานั้นคือเพศชายและเพศหญิงตามทรรศนะแบบทวิเพศ ไมมี

เพศอ่ืนๆ นอกเหนือจากสองเพศท่ีระบุมานี้แตอยางใด  ดังนั้น แนวความคิดเก่ียวกับความหลากหลาย

ทางเพศ หรือเพศอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเพศชายและหญิงตามความเขาใจของกลุมท่ีมีความเชื่อ

ทรรศนะแบบพหุเพศนั้นจึงมิอาจเปนจริงได  ดังเชน ตัวอยางตอไปนี้  คือ หากทําการแยกมนุษย

ออกเปนสองกลุม โดยกลุมท่ีหนึ่ง มีรางกายเปนผูชายมีอวัยวะเพศชายแตกําเนิด แตมีพฤติกรรมท่ี

                                                           
339 Francisco Caron, Schouten Caron and Michel Caron, The Mighty Kingdom 

of Japan and Saim (1671) (Bangkok: Saim Society, 1986), p. 43. 
340 Foman L. Deborah. “Same-Sex Partners: Strangers, Third Parties, or 

Parents? The Changing Legal Landscape and the Struggle for Parental Equality,” 

Family Law Quaterly 40, 1 (2006): 34. 

               
341 P. R. Ghandhi, Blackstone’s International Human Rights Documents,    

3rd ed.  (Great Britian: Oxford University Press, 2002), p. 25. 
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แสดงออกแบบเพศหญิง คือ ออนหวาน ออนโยน นารัก นุมนิ่ม รักสวยรักงาม เอ้ืออาทรดูแลเอาใจใส 

และมีความรักในเพศสรีระเดียวกับตน หรือ มีรางกายเปนผูชายมีอวัยวะเพศชายแตกําเนิดแตไดทํา

การผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิดของตนใหมีอวัยวะคลายเพศหญิง ตัวอยางกลุมท่ีสอง รางกายเปน

ผูหญิงมีอวัยวะเพศหญิงแตกําเนิดแตมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกเปนเพศชาย คือ บึกบึน กลาหาญ 

เขมแข็ง มีลักษณะเปนผูนํา กลาตัดสินใจอยางเด็ดเดียว  และมีความรักในเพศสรีระเดียวกับตน หรือ 

มีรางกายเปนผูหญิงมีอวัยวะเพศหญิงแตกําเนิดแตกําเนิดแตไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศกําเนิด

ของตนใหมีอวัยวะคลายเพศชาย กลุมคนเหลานี้เรียกตนเองวาความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศท่ี

อ่ืนๆ และมนุษยก็เขาใจเชนนี้กันมาโดยตลอด342   แตแทจริงแลวสิ่งท่ีเกิดข้ึนนี้ไมใชเพศอีกเพศหนึ่งใน

ความหมายท่ีแทจริงของคําวา “เพศ” สิ่งเหลานี้เปนเพียงความพึงพอใจในการแสดงออกดวย

พฤติกรรมทางเพศภายนอกเทานั้น เพราะในความจริงแลวจากตัวอยางกลุมท่ี 1 แมจะมีพฤติกรรม

ดังกลาวแตเพศสรีระก็ยังเปนเพศชายตามท่ีกําเนิด หรือตัวอยางกลุมท่ีสอง แมจะมีพฤติกรรมดังกลาว

แตเพศสรีระก็ยังเปนเพศหญิงตามท่ีกําเนิด ไมใชความหลากหลายทางเพศ หรือเพศอ่ืนๆ ตามความ

เขาใจของทรรศนะแบบพหุเพศแตอยางใด เพราะมนุษยท่ีเกิดมาบนโลกใบนี้ มีเพียงสองเพศ ท่ีถูก

กําหนดตามอวัยวะท่ีบงบอกถึงความเปนเพศของตนเทานั้น 343 เพราะมนุษยยึดลักษณะของอวัยวะ

เพศเปนตัวกําหนดเพศและไมเคยมีการคนพบอวัยวะเพศแบบท่ีสามในโลกใบนี้แตอยางใด344  

  ดังนั้น จึงไมเคยปรากฎหลักฐานในทางการแพทยวามนุษยมีเพศท่ีสามเกิดข้ึนใหมแตอยาง

ใด345 หรือหากกลาวถึงบุคคลท่ีเปนอินเตอรเซ็กหรือบุคคลท่ีเกิดมามีเพศสรีระมากกวาหนึ่งเพศ346 ซ่ึง

มีความซับซอนทางอารมณและความรูสึกเปนอยางมากแตจะถูกความรูทางดานการแพทยและ

วิทยาศาสตรมองวาการมีเพศสรีระมากวาหนึ่งเปนความผิดปกติท่ีตองไดรับการแกไขใหเหลือการเปน

                                                           
           342 Hale Brenda Dame, The Family, Law and Society Casses and  Masterialls 

5th ed. (London: Butterworth, 2002), p. 23. 

           343 Gilbert Herdt, Third Sex, Third Gender Beyond Sexual Dimmorphism in 

Culture and History (New York: Zone Books, 1996). 

           344 Jr. Eskridge N. William, The Case for Same-Sex Marriage from Sexual 

Liberty to Civilized Commitment (New York: The Free, 1996). 

           345 Arthur S. Leonard, Sexuality and the Law An Encyclopedia of Major 

Legal Cases (New York, NY.: Garland, 1993), p. 78. 

           346 Magill N. Frank, The International Encyclopedia of Psychology V. 1      

(New York, NY.: Garland, 1996), p. 56. 
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เพศใดเพศหนึ่งเทานั้น347 รวมถึงการผาตัดเปลี่ยนแปลงอวัยวะเพศของมนุษยในยุคปจจุบันดวย 

เพราะในทางการแพทยก็ระบุไวแตเพียงวาเปนการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอวัยวะเพศแตภายนอก

เทานั้น ไมสามารถทําใหมนุษยเปลี่ยนเพศสรีระภายในท่ีมีมาแตกําเนิดได348    ดังเชนคํากลาวของ ซิก

มันด ฟรอย นักจิตวิทยาท่ีกลาวไววา “มนุษยเกิดมาดวยสรีระเพศใด เม่ือตายก็ยอมตองตายดวยสรีระ

เพศนั้น”349  เพียงแตในความเปนจริงแลวเพศกําเนิดไมไดเปนเง่ือนไขกําหนดถึงพฤติกรรมทางเพศ

ของมนุษยในรูปแบบท่ีตายตัวเทานั้น เพราะในความเปนจริงแลวผูท่ีมีเพศกําเนิดเปนชายอาจมี

พฤติกรรมทางเพศในแบบรักตางเพศหรืออาจเปนผูท่ีสนใจในเพศเดียวกัน หรือสามารถมีพฤติกรรม

ทางเพศในแบบท่ีเปนไดท้ังรักเพศเดียวกันหรือรักตางเพศก็เปนได ดังนั้น มนุษยสามารถแสดง

พฤติกรรม อารมณความรูสึกทางเพศไดอยางหลากหลายโดยไมจําเปนตองผูกติดกับเพศกําเนิดเพศ

ของมนุษยมีความซับซอน ประกอบกับภาวะทางอารมณ พฤติกรรมทางเพศ ไมไดถูกกําหนดจาก

เง่ือนไขของเพศกําเนิดแตเพียงอยางเดียว หากยังเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนจากเง่ือนไขทางสังคมท่ีอาจทํา

ใหบุคคลสามารถมีลักษณะทางอารมณทางเพศท่ีหลากหลายไมเพียงเฉพาะในการแสดงออกซ่ึงความ

รักแบบชายรักหญิงเทานั้น แตยังรวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณของชายท่ีรักชาย หรือหญิง

ท่ีรักหญิงดวย ดังนั้นมนุษยสามารถมีอารมณทางเพศไดหลากหลาย และบุคคลสามารถมีพฤติกรรม

ทางเพศไดท้ังในรูปแบบรักเพศเดียวกันและพฤติกรรมท่ีเปนรูปแบบท่ีเปนรักตางเพศ และบุคคลท่ีอยู

ตรงกลางระหวางรูปแบบคือพฤติกรรมท่ีสามารถรักไดท้ังชายและหญิง ดังนั้นจึงสรุปประเด็นนี้ไดวา 

ความหลากหลายทางเพศเปนเพียงอารมณ พฤติกรรมท่ีแสดงออกในความตองการทางเพศของมนุษย

เทานั้น ซ่ึงวางอยูบนพ้ืนฐานของแนวความคิดแบบทวิเพศ นั่นเอง 

การท่ีมีเพศวิถีแบบชายรักชาย หรือ หญิงรักหญิงเชนนี้  เกิดข้ึนจากเหตุปจจัยทางธรรมชาติท่ี

บุคคลไมสามารถกําหนดพฤติกรรมความรักใหตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนได เพราะสิ่งเหลานี้

มันอยูท่ีความพึงพอใจของมนุษย เปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมีอยูในตัวมนุษยทุกคน   แตเดิมในความ

เขาใจของมนุษยเพศสรีระของบุคคลท่ีแสดงออกโดยตองคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ และตองแสดง

ถึงเพศวิถีของบุคคลวาบุคคลดังกลาว มีการดําเนินเพศวิถีอยางไร เชน เพศสรีระท่ีเปนชายตองมีการ

แสดงออกซ่ึงความรักตอเพศสรีระหญิงเทานั้น   สวนในกรณีของบุคคลท่ีไมสามารถดําเนินชีวิตไดตาม

                                                           
           347 Helen Meenan, ed., Equality Law in an Enlarged European Union 

Understanding the Article 13 Directives (Cambridge: Cambridge University Press, 

2007) p. 70. 

          348 Daniel R. Pinello, op. cit., p. 89. 

           349 Robert Wintemute, Legal Recognition of Same-sex Partnerships: A 

Study of National, European and International Law (Oregon: Hart, 2001), p. 87. 
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เพศวิถีของตนตามท่ีบรรทัดฐานของสังคมกําหนดไว  มักถูกสังคมมองวา  “บุคคลดังกลาวเปนพวก

วิปริต หรือ มีความบกพรองทางจิต” 

ซ่ึงแทจริงแลวในการศึกษาทางการแพทยขององคการอนามัยโลก  ไดมีการยอมรับวา  การท่ี

บุคคลไมสามารถดําเนินเพศวิถีของตนตามครรลองของสังคม  ดังเชน  ในกรณีของ บุคคลท่ีรักเพศ

เดียวกันนั้น ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะเลือกรักชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนโดย

ไมถือวาเปนบุคคลท่ีมีความบกพรองทางจิตแตอยางใด เพราะเพศเปนเพียงสิ่งท่ีกําหนดเปลือกนอก

ของมนุษยเทานั้น เพราะแทจริงสิ่งท่ีถูกหอหุมอยูขางในเปลือกท่ีเปนเพศของมนุษยคือความรูสึกท่ี

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักจากภายใน นั้นคือ สิ่งท่ีบงบอกถึงความตองการของมนุษยท่ีแทจริง  

จึงถือเปนสภาวะท่ีสังคมไมควรท่ีจะนํามาตัดสินเพ่ือแบงแยกบุคคลดังกลาวจากสังคม  แตตองยอมรับ

ในความหลากหลายของรูปแบบความรักท่ีมีอยูในตัวตนของมนุษยทุกคน   

  

 3.1.4  แนวคิดในเชิงวิวัฒนาการของกฎหมาย 

  กฎหมายเปนสิ่งท่ีมีคอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษยในสังคมใหมีระเบียบวินัย และเปนสิ่งท่ี

สรางรูปแบบของสังคมมนุษยใหมีมาตรฐานเดียวกันในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม กฎหมายจึง

เปรียบไดกับเครื่องมือท่ีรัฐใชในการมอบสิทธิประโยชนใหกับประชาชน โดยเฉพาะเรื่องการดําเนิน

ชีวิตตามเพศวิถีของประชาชน ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนรูปแบบเพศวิถีแบบรักตางเพศหรือรักเพศ

เดียวกัน แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมารัฐกับมอบสิทธิและเสรีภาพรวมท้ังสิทธิประโยชนตางๆ ในการ

ดําเนินเพศวิถี เฉพาะรูปแบบความรักแบบรักตางเพศเทานั้น โดยรัฐมองวารูปแบบของการดําเนินเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีผิดและไมควรไดรับการยอมรับจากภาครัฐทําใหผูท่ีมีวิถีทางเพศใน

ลักษณะนี้ไมไดรับสิทธิประโยชนใดๆ จากภาครัฐเลย ซํ้ารายไปกวานั้น เม่ือครั้งในอดีตการมีวิถีทาง

เพศแบบรักเพศเดียวกันถูกกําหนดใหเปนความผิดในทางกฎหมาย หรือแมจะไมเปนความผิดในทาง

กฎหมายแตก็ไมมีการรับรองเพศวิถีในรูปแบบนี้ในทางกฎหมายไว กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีดําเนินชีวิตอยูในสังคมจึงไมไดรับการรับรองสถานะ ซ่ึงไมตางอะไรกับกลุมคนเรรอนใน

สังคมท่ีถูกรัฐทอดท้ิงใหอยูอยางโดดเดี่ยวไมมีกฎหมายรับรองและคุมครอง แตในปลายศตวรรษท่ี 20 

ท่ีผานมาไดปรากฎความเปลี่ยนแปลงในระบบกฎหมายอยางกวางขวางตอการรับสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และมีแนวโนมในทิศทางท่ีขยายตัวมากข้ึนใน

หลายประเทศ แตอยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีใหการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ยังปรากฎขอเท็จจริงจํานวนไมนอย

เชนกันซ่ึงอาจทําใหมองเห็นภาพท่ีขัดแยงกับทิศทางของระบบกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ท่ีไห

การยอมรับ แตมีอีกหลายประเทศท่ียังคงมีบทลงโทษตอพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอยางรุนแรง และมี

บางประเทศท่ีมีบทลงโทษตอผูมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันดวยการประหารชีวิต และในอีกหลาย
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ประเทศก็มีบทลงโทษแมวาจะไมไดเปนโทษท่ีรุนแรงถึงข้ันประหารชีวิตก็ตาม อะไรคือความแตกตาง

ของรูปแบบกฎหมายของประเทศตางๆ ในการพิจารณากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน หรือ

เปนเพราะความจริงประการหนึ่งท่ียังคงปรากฎความไมลงรอยในการยอมรับ อันสืบเนื่องจากเหตุผล

ทางวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ จารีตประเพณี หรือเง่ือนไขปจจัยอ่ืนท่ีมีความแตกตางกันท่ีมี

อิทธิพลอยางสําคัญตอการบัญญัติกฎหมายในเรื่องดังกลาว ดังนั้น จึงขอนําเสนอวิวัฒนาการของ

แนวคิดในการรับรองสถานะของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน อาจจัดแบงออกเปน 3 แนวคิด 

ดังนี้คือ แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันเปนความผิด  แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันไมเปนความผิด และ

แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย ดังเชนท่ีจะขอทําการอธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

3.1.4.1  แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันผิดกฎหมาย 

เม่ือพิจารณากฎหมายของประเทศแถบตะวันตกหลายประเทศในอดีต จะพบวามี

การบัญญัติกฎหมายเอาผิดกับบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน โดยถือวาเปนการกระทําท่ีผิด

กฎหมายและมีบทลงโทษ ปรากฎการนี้สามารถพบไดในวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับความเชื่อท่ีมีมาอยาง

ยาวนาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการมีความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลเพศเดียวกันไมวาจะเปนชาย

กับหรือหญิงกับหญิง แตการกระทําท่ีจะเปนความผิดและมีบทลงโทษในประเทศแถบตะวันตกนั้น 

พบวาจะมีแคประเด็นของความสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น สวนประเด็นความสัมพันธระหวาง

หญิงกับหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกบัญญัติใหเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายมากอน350 และบทลงโทษ

ตอการกระทําดังกลาวนี้ก็มักจะปรากฎในรูปแบบท่ีรุนแรง ไมวาจะเปนการประหารชีวิต การฝงหรือ

การเผาซ่ึงบุคคลท่ีกระทําความผิด 

          แนวคิดหลักท่ีมีอิทธิพลตอการใหกฎหมายกําหนดบทลงโทษแกกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเพราะผลของแนวคิดทางคริสตศาสนา ซ่ึงใหคําอธิบายตอการกระทํา

ดังกลาววาเปนสิ่งท่ีขัดตอพระประสงคของพระเจา ตามพระคริสตธรรมคัมภีร ในพันธะสัญญาเดิม  

ความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันเปนการกระทําท่ีถือเปนความผิดบาปรายแรง และเปนเหตุใหพระ

เจาทรงบันดาลใหเกิดไฟบรรลัยกัลปเผาเมือง Sodom และ เมือง Gomorrah เนื่องจากคนในเมืองนี้

มีรสนิยมรักเพศเดียวกันซ่ึงตอมา คําวา “Sodomy” ไดกลายเปนคําท่ีไดอธิบายถึงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลเพศเดียวกัน และเปนการกระทําท่ีเปนความผิดในทางกฎหมายประเภทหนึ่ง  

          ในชวงกลางศตวรรษท่ี 4 จักรพรรดิคอนแสตนติน ไดรับเอาศาสนาคริสตเปนศาสนา

ประจําของอาณาจักรโรมัน และไดนําเอาแนวความคิดท่ีวา ความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกันเปน

สิ่งท่ีตองหามและมีความผิดรายแรง แนวคิดนี้พัฒนามาถึง ในศตวรรษท่ี 6 เม่ือจักรพรรดิจัสติเนียนได

มีพระบรมราชโองการใหจัดทําประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมันข้ึนมา ตอมาเรียกวาประมวล

                                                           
350 Grosman L. Joanna, op. cit., p. 238. 
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กฎหมายจัสติเนียน และกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหการกระทําในลักษณะความสัมพันธของมนุษยท่ีมี

เพศสรีระเดียวกันเปนความผิดท่ีมีบทลงโทษอยางรายแรง351 

          แนวคิดของศาสนาจักรท่ีมีตอกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ยังสงผลใหรัฐ

ตางๆ ในยุโรป รวมถึงรัฐท่ีไดรับอิทธิพลของศาสนาคริสต ตางพากันบัญญัติใหการกระทําดังกลาวเปน

ความผิดท่ีตองไดรับการลงโทษ และเปนการลงโทษท่ีรุนแรง  ในสมัยของพระเจาเอ็ดเวิรดท่ี 1 

ผูกระทําความผิดฐานมีความสัมพันธกับบุคคลเพศเดียวกันจะถูกฝงท้ังเปน352 และในป ค.ศ.1533 

สมัยพระเจาเฮนรีท่ี 8 ไดมีการตรากฎหมายไวเปนลายลักษณอักษรใหการกระทําดังกลาวตองไดรับ

โทษประหารชีวิต ซ่ึงมีการคาดการณวามีบุคคลท่ีถูกประหารชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้สูงถึง 72,000 

คน353  

          จะเห็นไดวาแนวคิดอันแสนโหดรายท่ีมีตอกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น 

เปนแนวคิดท่ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลทางดานความเชื่อของศาสนจักรท่ีสงผลไปยังรัฐตางๆ ท่ีอยูภายใตการ

ครอบงําของแนวคิดเหลานั้นรวมถึงรัฐตางๆ ในยุโรปท่ีไดขยายอํานาจออกไปในชวงระยะเวลาของการ

ลาอาณานิคม ก็ไดมีผลสําคัญตอการนําเอาแนวคิดในลักษณะดังกลาวไปสูดินแดนตางๆ ท่ีอยูภายใต

อํานาจบังคับ อันเปนการสงผลโดยตรงท่ีทําใหผูปกครองหรือผูนําของแตละรัฐตางๆ เหลานั้นบัญญัติ

กฎหมายใหบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนผูกระทําผิด  

           ประกอบกับแนวคิดท่ีวา รัฐสามารถออกกฎหมายมาเพ่ือจํากัด หรือควบคุมการ

กระทําบางอยางของปจเจกชนได แมวาการกระทํานั้นอาจเปนเพียงแคเรื่องขัดกับศีลธรรมก็ตาม 

แนวคิดนี้ใหเหตุผลวา สังคมทุกสังคมเกิดจากการเมืองและศีลธรรม สังคมไมไดเปนเพียงท่ีรวมตัวกัน

ของกายภาพเทานั้น หากยังมีการยึดโยงกันดวยความคิดหรือบรรทัดฐานบางอยางรวมกัน ซ่ึงเปน

บรรทัดฐานของสวนรวม หรือถือวาเปนศีลธรรมของสังคมท่ีสมาชิกในสังคมควรจะตองปฏิบัติตาม 

รวมถึงเสรีภาพของบุคคลจะมีไดตราบเทาท่ีไมขัดหรือแยงตอศีลธรรมของสังคม การกระทําท่ีขัดกับ

ศีลธรรมสวนมากก็เหมือนกับการกระทําท่ีบั่นทอนตอความม่ันคงซ่ึงจะคุกคามการดํารงอยูของสังคม

การควบคุมการกระทําท่ีกระทบตอการดํารงอยูของสังคมจึงเปนสิ่งท่ีตองกระทํา และไมอาจถือไดวา

การกระทําเหลานี้เปนเรื่องสวนตัวทางศีลธรรม สุดทายคือสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือการชั่งน้ําหนักระหวาง

ผลประโยชนสาธารณะกับผลประโยชนสวนตัว แมไมไดมีกฎเกณฑตายตัวท่ีบอกไดวาควรจะตองทํา

อยางไร แตหลักการท่ัวไปประการหนึ่งก็คือ การมีขันติธรรมตอเสรีภาพของปจเจกบุคคลตราบเทาท่ี

                                                           
351 Marriane Hajgaard Pederson, op. cit., p. 256.  
352 Karen Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention of 

Human Rights (London: Sweet and  Maxwell, 1998), p. 342. 

           353 Barbara Stark, International Family Law (Aldershot: Ashgate, 2005), p. 25. 



203 

ยังสอดคลองกับความม่ันคงของสังคม และขอบเขตของขันติธรรมสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตาม

สมัย อยางไรก็ตาม  ขันติธรรมตอการกระทําใดๆ จะยุติลงทันทีเม่ือพิจารณาอยางถ่ีถวนแลวปรากฎวา

การกระทําดังกลาวเปนสิ่งท่ีเปนอันตรายตอสังคม ดังนั้นรัฐจึงออกกฎหมายมาเพ่ือจํากัดหรือควบคุม

การกระทําบางอยางของปจเจกชนได แมวาการกระทํานั้นอาจเปนเพียงแคเรื่องขัดกับศีลธรรมก็

ตาม354  

              แตถึงอยางไรก็ตาม การบัญญัติกฎหมายใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปน

การกระทําท่ีเปนความผิด และมีการลงโทษท่ีรุนแรงเพียงใดก็ข้ึนอยูกับเง่ือนไขภายในของแตละสังคม

ในรัฐนั้น ประกอบกับในชวงเวลานั้นคนในสังคมมีการยอมรับมากนอยแคไหนท่ีจะทําใหระดับของ

ความผิดฐานนี้มีบทลงโทษในระดับท่ีรุนแรง 

                 3.1.4.2  แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันไมผิดกฎหมาย 

              ความเปลี่ยนแปลงแนวคิดของกฎหมายท่ีเก่ียวกับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันปรากฎข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 โดยปรากฎความเปลี่ยนแปลงในบทบัญญัติของ

กฎหมาย โดยจากเดิมท่ีกําหนดใหการรวมประเวณีกับเพศเดียวกันเปนความผิดในทางอาญาและมี

บทลงโทษอยางรุนแรง มาสูการยกเลิกใหการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดท่ีไมตองรับการลงโทษ 

กลาวไดวาความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเชนนี้เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนในกฎหมายภายในของหลายๆ ประเทศ 

ทําใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันท่ีถูกกําหนดใหเปนความผิดตามกฎหมายท่ีมีมาแตเดิม ตอนนี้กําลัง

ไดรับการแกไขใหเปนการกระทําท่ีไมใชความผิด355 ดวยเหตุผลท่ีวาในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 นี้ 

บทบาทในทางการเมืองของศาสนจักรเริ่มลดนอยลง เปดทางใหแนวคิดแบบเสรีนิยม ไดเขามามี

อิทธิพลเพ่ิมมากข้ึน แนวความคิดแบบเสรีนิยมเห็นวาบทบาทของรัฐควรมีอยูอยางจํากัดอยูเฉพาะใน

เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตของผูคน กฎหมายควรบัญญัติข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือคุมครอง

ประชาชนใหอยูอยางสงบสุขในการดํารงชีวิตอยูรวมกัน สําหรับการกระทําใดท่ีเปนเรื่องของศีลธรรม

และมิไดสงผลกระทบถึงผูอ่ืนโดยตรง ก็ไมใชหนาท่ีของกฎหมายหรืออํานาจรัฐท่ีจะเขาไปเก่ียวของใน

ลักษณะของการใชอํานาจในการออกกฎหมายบังคับ บุคคลควรมีอํานาจในการตัดสินใจท่ีจะเลือกใน

สิ่งท่ีเห็นวาเปนประโยชนกับตนเองมากท่ีสุด หลักการพ้ืนฐานแบบเสรีนิยมนี้ จึงแยกเอาการกระทําท่ี

เปนหลักศีลธรรมในทางศาสนา โดยถือวาเปนสิ่งท่ีบุคคลแตละคนสามารถเลือกไดดวยตนเอง 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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เพศเดียวกันเปนความผิดตามกฎหมายยอมเปนการกระทําท่ีไมเหมาะสม เนื่องจากเปนการเขามากาว

กายในพ้ืนท่ีของความรูสึกท่ีปจเจกบุคคลควรมีอํานาจในการแสดงออกและมีอํานาจในการตัดสินใจ

ดวยตนเอง 

       ในความเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของกฎหมายในสวนท่ีมีความสัมพันธกับบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันท่ีปรากฎข้ึนในหลายมิติ  โดยเฉพาะแนวทางในการพิจารณาแกไขเพ่ิมเติม

กฎหมายดวยความพยายามท่ีจะยกเลิกบทบัญญัติของกฎหมายท่ีไดกําหนดใหการมีเพศสัมพันธของ

บุคคลเพศเดียวกันมีความผิด โดยในป ค.ศ.1957 รัฐบาลอังกฤษ มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงแกไข

กฎหมายดังกลาว โดยรัฐบาลไดดําเนินการตั้ง คณะกรรมการวาดวยความผิดของการรักเพศเดียวกัน

และโสเภณี356  โดยคณะกรรมการดังกลาวไดเสนอรายงานเก่ียวกับการประชุมในเรื่องดังกลาว หรือท่ี

เรียกวา “Wolfenden Report” โดยรายงานฉบับดังกลาวไดยืนยันวา เปาหมายของกฎหมายอาญามี

วัตถุประสงคเพ่ือรักษาความสงบสุขของสาธารณะปกปองประชาชนจากการถูกละเมิดและทําอันตราย 

หรือการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมคนท่ีมีความบอบบางใน

การตัดสินใจ ซ่ึงอาจมีเหตุจากความเยาววัย การขาดประสบการณ หรือมีความไมสมบูรณในดาน

รางกายและจิตใจ357 

               ดังนั้น สําหรับการกระทําท่ีเปนความผิดตอศีลธรรมหรือสิ่งท่ีผิดบาป แตการกระทํา

นั้นไมไดมีผลกระทบไปยังบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แตเปนการกระทําท่ีอาจทําใหเกิดความไมสบายใจแก

บุคคลอ่ืนๆ ท่ีไดรับรูหรือรับทราบถึงการกระทํานั้น เชน พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน การกระทําใน

ลักษณะเชนนี้ตองปลอยใหเปนหนาท่ีของความรูสึกถึงความรับผิดชอบชั่วดีในศีลธรรม หรือ การไม

คํานึงถึงเรื่องการมีศีลธรรมท่ีเปนเรื่องสวนตัว ในการตัดสินใจท่ีจะประพฤติปฏิบัติหรือไม  กลาวให

เขาใจท่ีสุด คือ การกระทําในลักษณะเชนนี้ เปนเรื่องของจิตใตสํานึกของบุคคล ไมใชหนาท่ีของ

กฎหมายท่ีจะเขาไปยุงเก่ียว358  

              รายงานฉบับนี้มีขอสรุปวา การมีความสัมพันธระหวางผูใหญเพศชายดวยกันเองดวย

ความสมัครใจและเกิดข้ึนในท่ีรโหฐานก็ไมควรเปนความผิด จากเดิมท่ีกฎหมายกําหนดใหการกระทํา

เชนนั้นเปนความผิด การพิจารณาในประเด็นนี้จะพิจารณาเพียงประเด็นของพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

ในชาย เพราะในขอเท็จจริงแลวความสัมพันธระหวางเพศหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกกําหนดใหเปน

ความผิดมากอนในกฎหมาย359 

                                                           
           356 Committee on Homosexual Offences and Prostitution. 

           357 Gilbert Herdt, op. cit., p. 25. 

           358 Jr. Eskridge N. William, op. cit., p. 56. 

           359 Arthur S. Leonard, op. cit., p. 54. 
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              ศาสตราจารย เอช แอล เอ ฮารท ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมาย ไดเสดงความคิดเห็น

สนับสนุนแนวคิดของการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือยกเลิกความผิดฐานรักเพศเดียวกันตามขอเสนอของ 

“Wolfenden Report” ดังนี้ 

              ประการแรก ในการพิจารณาถึงการกระทําท่ีควรถูกควบคุมไวโดยกฎหมาย เขาได

แยกแยะระหวางภาระของอันตรายซ่ึงจะเกิดข้ึนกับบุคคลโดยการเผชิญกับพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน 

เชน การถูกทํารายรางกาย หรือ ถูกลวงละเมิดทางเพศ กับอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการรับรูวาบุคคล

อ่ืนทําอะไร ดังเชน การท่ีไมพอใจวาบุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน  สําหรับการกระทําแบบแรก

เปนสิ่งท่ีกระทบถึงความสงบเรียบรอยของสังคม จึงเปนภาระหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองมีกฎหมายในการ

ท่ีจะเขามาควบคุมพฤติกรรมซ่ึงละเมิดตอบุคคลอ่ืน แตสําหรับกรณีหลังเปนเรื่องสวนตัวทางศีลธรรมท่ี

ไมละเมิดใคร จึงไมใชภาระหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองออกกฎหมายบังคับแตอยางใด   

             ประการตอมา เขาตองการอธิบายวาการรักษาศีลธรรมของสังคมมีความสําคัญตอ

การปกปองความม่ันคงของสังคม ในทัศนะของเขานั้น การตั้งขอสมมติฐานวาศีลธรรมทางเพศเปนสิ่ง

เดียวกันกับการฆา การทํารายรางกาย หรือการลักขโมย เปนสิ่ง ท่ีผิดพลาด เนื่องจากไม มี

พยานหลักฐานยืนยันไดอยางชัดเจนวาการมีพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางไปจากบรรทัดฐานหลักของ

สังคมจะทําใหสังคมนั้นลมสลายลง 

             ประการสุดทาย เขาไดโตแยงวาศีลธรรมของสังคมก็เปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู

ตลอด การยึดถือหลักคุณคาตางๆ มิใชสิ่งท่ีตายตัวหากสามารถผันเปลี่ยนไปได ดังจะเห็นไดจากการ

เปลี่ยนแปลงในคานิยมหรือหลักคุณคาหลายเรื่องท่ีเกิดข้ึนท้ังท่ีสังคมก็สามารถดํารงสืบเนื่องตอมาได 

ตัวอยางท่ีอาจแสดงใหเห็นภาพไดชัดเจนก็คือการเปดกวางในความคิดทางดานเพศในหลายสังคม ก็

เปนขอเท็จจริงท่ีทําใหเห็นถึงการดํารงอยูของสังคมภายใตความเปลี่ยนแปลงดานศีลธรรมทางเพศ  

               ท้ังนี้ ศาสตราจารย เอช แอล เอ ฮารท  ไดสนับสนุนใหนําทฤษฎีภยันตราย หรือ 

“Harm Principal” ท่ีถูกเสนอโดย จอหน สจวต มิลล มาใชเปนหลักในการพิจารณาในการบัญญัติ

กฎหมายเพ่ือควบคุมศีลธรรมของประชาชน  

               ตามทฤษฎีภยันตราย หรือ “Harm Principal” รัฐมีสิทธิท่ีจะใชอํานาจในทาง

กฎหมายในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไดก็ตอเม่ือ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนนั้นเปนอันตราย

โดยตรง เชน การฆาคนโดยเจตนา หรือการทํารายรางกาย ดวยวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนคนอ่ืนมี

ชีวิตท่ีสงบสุข และปลอดภัย แตถาหากการกระทําใดมีผลกระทบแคเพียงบุคคลท่ีกระทําคนเดียวและ

ไมไดมีบุคคลใดไดรับผลรายจากการกระทํานั้น กฎหมายก็ไมควรเขามายุงเก่ียวแตอยางใด360  ดังนั้น 

การพิจารณาขอบเขตของกฎหมายในการเขามาจํากัดเสรีภาพของประชาชาชนบนหลักทฤษฎี

                                                           
360 Helen Meenan, ed., op. cit., p. 215. 
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ภยันตราย มิไดหมายความวา สังคมจะไมสนใจในเรื่องศีลธรรม ตรงกันขาม แนวความคิดนี้ มี

ความเห็นในเรื่องของศีลธรรมท่ีตองเปดโอกาสใหแตละคนไดสามารถใชเสรีภาพของตนในการ

ไตรตรอง คิดและตัดสินใจ และหากตองการใหพลเมืองในสังคมแตละคนตระหนักถึงหลักคุณคาของ

ศีลธรรมในเรื่องตางๆ ก็ควรจะเปนไปในลักษณะของการใหความรูและการศึกษา มิใชดวยการใช

อํานาจของรัฐบังคับโดยการออกกฎหมายใหประชาชนในรัฐทําความดี 

             ดังนั้นจึงสรุปไดวา เหตุผลสําคัญของการสนับสนุนการยกเลิกความผิดฐานมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ก็เนื่องมาจากวัตถุประสงคของกฎหมายอาญาไมควรเขามาเพ่ือกํากับหรือ

ควบคุมศีลธรรมของบุคคลในลักษณะของการบังคับเอากับจิตใจ  โดยเห็นวาความรักท่ีมนุษยมีตอคน

เพศเดียวกันในสังคมเปนความจริงของชีวิต เปนความรักท่ีมนุษยมีใหแกกัน ตางกันตรงท่ีเขามีความรัก

ตอเพศเดียวกันเทานั้น ถึงแมอาจจะเปนเรื่องท่ีดูทาทายความเชื่อและสวนทางกับแนวคิดในทาง

ศาสนาท่ียึดถือกันโดยท่ัวไปก็ตาม ดังนั้น การออกกฎหมายท่ีใชเฉพาะกับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันหรือใชกฎหมายท่ีแตกตางกันระหวางคนรักเพศเดียวกันกับคนท่ีรักตางเพศ เปนการดูถูก

คุณคาและความเทาเทียมของความเปนมนุษยดวยกันอยางหลีกเลี่ยงมิได ประกอบกับกฎหมายควร

สะทอนถึงความตองการท่ีแทจริงของสังคม ไมใชเปนกฎหมายท่ีเกิดจากความขัดแยงของศีลธรรม 

หรือ เพราะเปนความเห็นท่ีสังคมคิดแตกตางกัน ปญหาดานศีลธรรมเปนสิ่งท่ีมีโอกาสจะมีความคิด

เห็นท่ีแตกตางกันได  การออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมก็ควรจะแทรกแซงในขอบเขตท่ีจําเปน

เทานั้น เพ่ือเปนการปกปองสังคมหรือคุมครองบุคคลท่ีมีความตองการปกปองเปนพิเศษ และจาก

เหตุผลดังท่ีไดกลาวมานี้ ตอมาก็ไดมีการยกเลิกกฎหมายท่ีเอาผิดแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน 

              3.1.4.3  แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย 

              แนวคิดท่ีวารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมายนั้น ปรากฎข้ึนอยางชัดเจนในชวง

ปลายศตวรรษท่ี 20 ปรากฎการณนี้เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาอยางเหนือความคาดหมาย เพราะเปนสิ่งท่ีอยู

เหนือความคิดของมนุษย ท่ีจะสามารถจะจินตนาการไดวาสิ่งเหลานี้จะสามารถเกิดข้ึนไดบนโลกมนุษย 

เพราะจากในอดีตท่ีผานมาแนวคิดนี้ไมเคยแมแตจะมีผูใดกลาคิด กลาเสนอ และทําใหเกิดข้ึนไดจริง 

อาจเปนเพราะความเกรงกลัวท่ีจะลมลางและตอตานแนวคิดของศาสนจักรท่ีแผอิทธิพลดานความเชื่อ

ปกคลุมมวลมนุษยชาติ ใหหลงใหลในความเชื่อท่ีวาเพศสรีระชายและหญิงเทานั้นท่ีสามารถจะรักกัน

บนโลกใบนี้ได และรัฐจะตองยอมรับและรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกคูรักท่ีเปนชายและหญิง

เทานั้น แตความคิดเหลานั้นกลับเปลี่ยนแปลงไป เพราะในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงท่ีโลกตองตะลึง และไมเชื่อวาจะเกิดข้ึนมาได สิ่งๆ นั้นก็คือ รัฐออกกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูใหกับคูรักท่ีเปนชายและชาย หญิงกับหญิง แนวคิดแบบสุดข้ัวนี้เกิดข้ึนได

อยางไร ทําไมถึงเกิดข้ึนได ท้ังๆ ท่ีในอดีตรัฐเคยมองกลุมคนรักเพศเดียวกัน ไมตางอะไรกับโจรใน
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สังคม ปรากฎการณนี้เกิดข้ึนท้ังในระดับขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศ อันนํามาซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของรัฐตางๆ โดยการแกไขกฎหมายภายในใหมีการจดทะเบียนรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันอยางถูกกฎหมายเฉก

เชนเดียวกับคูรักตางเพศ 

                ตอมาไดทําการศึกษาในสวนของขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศท่ีเปนสิ่ง

ท่ีออกมาสนับสนุนใหเกิดปรากฎการณดังกลาววาเหตุใดจึงเปนเชนนั้น รัฐตางๆเหลานั้นอางหลักการ

อะไรในการรับรองวาความรักของเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมาย จากการศึกษาพบวารัฐตางๆท่ีถือวา

ความรักของเพศเดียวกันนั้นเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมายเกิดจากแนวคิดท่ีวา การรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนสิทธิมนุษยชนอยางหนึ่ง และเปนสิ่งท่ี

รัฐตองปฏิบัติตามหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน รวมถึงการอางถึงสิทธิท่ีเทาเทียม

ของความเปนมนุษย ไมวาจะชายหรือหญิง ท่ีตางก็มีสิทธิท่ีเทาเทียมกัน และสิทธิท่ีมนุษยชายและ

หญิงจะสามารถรักและใชชีวิตรวมกับชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนอยางไรก็ได จึงสงผลให

รัฐตางๆเหลานั้นออกกฎหมายข้ึนมา แตหากศึกษาใหดีแลวจะพบวาหาเปนเชนนั้นไม เพราะสิทธิ

มนุษยชน คือ สิทธิตางๆท่ีไดถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเทานั้น และใน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนก็มิไดบัญญัติวารัฐตางๆท่ีเปนภาคีจะตองรับรองวาความรักของ

กลุมคนท่ีมีเพศสรีระเดียวกันเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมาย  

                 หากแตศึกษาใหดีจะพบวาสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก ซ่ึงถือเปนสิทธิ

โดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยท่ีควรจะไดรับการยอมรับ ในความเปนจริงแลวสิทธิเหลานี้

ควรไดรับการรับรองและคุมครองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและขอตกลงระหวาง

ประเทศอ่ืนๆ เพราะโดยหลักแลวสิทธิโดยธรรมชาติทุกอยางก็ควรท่ีจะตองเปนสิทธิมนุษยชนดวย 

หากแตสิทธิมนุษยชนไดถูกกําหนดข้ึนมาโดยปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมิไดเอาสิทธิโดย

ธรรมชาติมาบัญญัติไวทุกประการ ทําใหสิทธิมนุษยชนท่ีเรารูจักและเขาใจกันเปนเพียงสิทธิมนุษยชน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีสิทธิโดยธรรมชาติถูกกําหนดไวเพียงบางเรื่องในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

เทานั้น เพราะหากพิจารณาแลวจะพบวา ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนกําหนดไวแตเพียงสิทธิ

ในการสมรส361 ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก แตสิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงถือเปนสิทธิโดยธรรมชาติประการหนึ่งและมีความหมายท่ีกวางกวา 

                                                           
361

  สิทธิในการสมรส เปนสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระหญิงเทานั้น อันเปนสิทธิท่ีธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของตน 
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กลับไมไดรับการรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเลย362 หากแตรัฐตางๆท่ีออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันกลับเขาใจ

ผิดโดยอางหลักสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักวาอยูในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

เพ่ือออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน

รัฐของตน แตแทจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนสิทธิโดย

ธรรมชาติอยางหนึ่ง แตมิไดถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน จึงไมไชสิทธิมนุษยชน 

สงผลใหรัฐตางๆจะมาอางหลักสิทธิมนุษยชนไมได ดังจะเห็นไดจากในตัวปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ไมมีขอใดเลยท่ีระบุใหรัฐตางๆตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

         ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน363 ไดมีการประกาศโดยองคการสหประชาชาติ

เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ปฏิญญาฉบับนี้เปนการแสดงถึงเจตนารมณรวมกันของประเทศ

ตางๆ ในอันท่ีจะปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยท่ัวไป โดยไดรวมกันจัดทําปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน ฉบับนี้ข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและความปรารถนาในอันท่ีจะรวมกัน

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยถอยคําท่ีใชจึงเปนถอยคําท่ีมีลักษณะท่ีสามารถครอบคลุม

บุคคลไดอยางกวางขวาง เชน คําวาท้ังหมด (All) มวลมนุษยชาติ (All Human Beings) ทุกคน 

(Everyone) โดยไมมีการจําแนกแยกแยะออกมาเปนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ทุกคนมีสิทธิใน

การดํารงชีวิต เสรีภาพและความม่ันคงแหงตัวตน ทุกคนมีสิทธิท่ีจะไดรับการยอมรับวามีสภาพบุคคล

ตามกฎหมาย และทุกคนมีความเทาเทียมกันตามกฎหมายรวมถึงสิทธิท่ีจะไดรับการรับรองและ

คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  

          ในสวนเนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึง

ความเขาใจท่ีมีตอสิทธิและเสรีภาพในเรื่องสิทธิในการสมรสของมนุษยเพศชายและหญิงเทานั้น แต

กลับไมระบุสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติไวใน

เนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเลย แตกลับระบุสิทธิในการสมรสท่ีเปนเพียงสวนหนึ่ง

ของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเทานั้นประกอบกับไมมีขอใดเลยท่ีระบุใหรัฐตางๆตอง

                                                           
362

 สิทธิในการสมรส เปนสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก ซ่ึงสิทธิใน

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ 

               
363 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  (Universal Declaration on Human Rights)

ประกอบดวยเนื้อหา 30  ขอ และสามารถจําแนกสิทธิมนุษยชนท่ีไดรับการคุมครองเปน 2 ประเภท 

คือ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Civil and Political Rights) และ สิทธิทางเศรษฐกิจและ

สังคม (Economic and Social Rights) 
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ออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ซ่ึง

พิจารณาจากบางสวนของหลักการปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 364 

            ขอ 2 “(1) ทุกคนยอมมีสิทธิและอิสรภาพกับบรรดาสิ่งตางๆ ท่ีกําหนดไวในปฏิญญา

นี้ โดยปราศจากความแตกตางใดๆ ดังเชน เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง 

หรือทางอ่ืนเผาพันธุแหงชาติหรือสังคม ทรัพยสิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืนๆ” 

            ขอ 16 “(1) ชายและหญิงท่ีมีอายุเต็มบริบูรณ มีสิทธิท่ีจะทําการสมรสและจะกอตั้ง

ครอบครัว โดยปราศจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องจากเชื่อชาติหรือศาสนา ตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน

เรื่องการสมรส ระหวางสมรส และการขาดจากการสมรส  

                     (2) การสมรสแตกระทําดวยความยินยอม โดยอิสระและเต็มท่ีของผูท่ีเจตนาจะเปน

คูสมรส 

                     (3) ครอบครัวเปนหนวยยอยของธรรมชาติ และหลักมูลฐานของสังคมและมีสิทธิท่ี

จะไดรับความคุมครองจากสังคมและรัฐ” 

                   ในประเด็นนี้รัฐตางๆท่ีออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันอาจเขาใจผิด โดยการอางหลักการของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็

เปนได ซ่ึงในความเปนจริงแลวหลักการในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพียงตองการใหรัฐตางๆ

คํานึงถึงการมีอยู และใหการยอมรับการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

เทานั้นก็เพียงพอแลว หาจําตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไม  

             ดังเชนตัวอยาง ประเด็นเรื่องของความรักของเพศเดียวกันไดท่ีถูกหยิบยกข้ึน

พิจารณาในคดีของ Nicholas Toonen v. Australia 1994365  ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง

สหประชาชาติ มีความเห็นวากฎหมายของออสเตรเลียมีบทลงโทษตอพฤติกรรมรักเพศเดียวกันท่ี

เกิดข้ึนโดยความสมัครใจของบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลวในเคหะสถานสวนบุคคล ถือเปนสิ่งท่ีฝาฝน

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในการหามปฏิบัติตอบุคคลดวย

เหตุผลของความแตกตางทางเพศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติมีความเห็นวา 

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนเรื่องของความพึงพอใจของบุคคล ควรท่ีจะอยูใน

                                                           
          364 ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน, แปลโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 

พิมพครั้งท่ี  3 (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2554). 
365 Nicholas Toonen v. Australia (Human Rights Committee Communication, 

1992) 
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เหตุผลของการท่ีไมนํามาเปนสิ่งท่ีเลือกปฏิบัติตอบุคคล ตามหลักเกณฑขอท่ี 2366 และขอ 26367 และ

สามารถนํามาปรับใชในกรณีของการหามท่ีรวมไปถึงการขัดขวางเพ่ือไมใหมีการจดทะเบียน

ความสัมพันธของคูรักเพศเดียวกัน โดยตองถือวาการกระทําท่ีเปนการขัดขวางดังกลาว ขัดตอกติกา

ระหวางประเทศฉบับนี้ เพราะเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลทางเพศ เชนเดียวกับการใหเหตุผลใน

ลักษณะดังกลาวเปนประเด็นท่ีมีความสําคัญเนื่องจากเปนการพิจารณาถึงสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน บนพ้ืนฐานของความเสมอภาค โดยถือวากลุมบุคคลดังกลาวตองไมถูกเลือก

ปฏิบัติ เพราะเหตุท่ีมีรักเพศเดียวกัน  

                   แนวคิดดังกลางนี้กลายมาเปนหลักสําคัญตอการพัฒนาสิทธิของความเทาเทียมใน

ประเด็นเรื่องความรัก  และถูกนํามาตีความวาเปน “สิทธิมนุษยชน” อยางเขาใจผิด ท้ังๆท่ีในตัว

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศฉบับตางๆ มิไดกลาวไวเลยวารัฐจะตอง

ออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

หากแตเปนแนวคิดท่ีรัฐตางๆใชเปนขออางในการตีความอยางเขาใจผิดในทํานองวา สิทธิท่ีมนุษยชาย

และหญิงจะสามารถมีความรักและใชชีวิตคูรวมกับชายหรือหญิงตามความปรารถนาของตนอยางไรก็

ได ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการตีความท่ีเขาขางกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้น จึงอาจเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหแนวคิดของรัฐบางรัฐท่ีถือวารักเพศเดียวกันชอบดวยกฎหมายนั้น ไมแคใหการ

ยอมรับอยางเดียว แตตองรับรองสถานะโดยมีการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเฉกเชนเดียวกับคูรักตางเพศในปจจุบันดวย 

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. ครอบครัวเปนหนวยรวมของสังคมซ่ึงเปนพ้ืนฐานและเปน

ธรรมชาติ และยอมมีสิทธิไดรับความคุมครองจากสังคมและจากรัฐ 

2. สิทธิของชายและหญิงท่ีอาจสมรสได ในการท่ีจะสมรสและมี

ครอบครัวยอมไดรับการรับรอง 

3. การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมอยางเต็มใจ

ของผูท่ีจะเจตนาสมรสกันมิได 

4. รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันความ

เสมอภาคแหงสิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส 

ระหวางสมรส และเม่ือการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณีการสิ้นสุดของการสมรส

จะตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองท่ีจําเปนแกบุตร 

 

                  จากกติกาฉบับดังท่ีไดกลาวมาจะเห็นไดวาบทบัญญัติเรื่องการสมรสในกติการะหวาง

ประเทศวาดวย สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีลักษณะท่ีรับรองสิทธิในการสมรสของชายและ

หญิงไวอยางชัดเจน อันสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจท่ีมีตอสิทธิและเสรีภาพในการสมรสของมนุษย

เพศชายและเพศหญิง หรือ คูรักตางเพศ รวมไปถึงเรื่องสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวของกลุมคน

ดังกลาว ในประเด็นนี้ก็เชนเดียวกันรัฐตางๆท่ีออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีอางหลักการของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมืองในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันอาจเขาใจผิด โดยตีความวา สิทธิในการสมรสและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว

ตามกติการะหวางประเทศฉบับนี้เปนสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย ซ่ึงในความ

เปนจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม เพราะหลักการในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมืองมีลักษณะท่ีรับรองสิทธิในการสมรสของชายและหญิงไวอยางชัดเจน ประกอบกับสิทธิใน

การสมรสเปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีจะเกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิง

เทานั้น อันเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจท่ีมีตอสิทธิและเสรีภาพในการสมรสของมนุษยเพศ

ชายและหญิง   

 

  3.1.5  แนวคิดท่ีเปนสาเหตุของการไมยอมรับและแนวคิดท่ีนําไปสูการยอมรับกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคม 

   หลังจากท่ีไดนําเสนอประวัติความเปนมาของแนวคิดตั้งแตการไมยอมรับ และตอตานการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคมมนุษยตั้งแต
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อดีตจนถึงปจจุบัน และเหตุผลของการนํามาซ่ึงการใหการยอมรับและบัญญัติเปนรูปแบบของ

กฎหมายในการรับรองสถานะใหแกกลุมคนดังกลาว จึงขอนําขอมูลมาวิเคราะหใหเห็นถึงหลักการและ

เหตุผลของแนวคิดท่ีไมใหการยอมรับ จนนําไปสูแนวคิดท่ีใหการยอมรับในการรับรองสถานะแกคูรัก

เพศเดียวกันวาอะไรเปนเหตุและผลท่ีทําใหรัฐยอมออกกฎหมายรับรองสถานะใหแกกลุมบุคคล

ดังกลาว โดยผูวิจัยจะขอแยกประเด็นวิเคราะหออกเปน ประวัติความเปนมาของตางประเทศ และ

ประวัติความเปนมาของไทย ดังนี้ 

                   3.1.5.1  วิเคราะหแนวคิดของตางประเทศ 

                เม่ือกลาวถึงประวัติความเปนมาของการมีอยูของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันจะพบวา กลุมบุคคลดังกลาวเกิดข้ึนมาพรอมๆ กับการเกิดสังคมมนุษย พฤติกรรมหรือความ

ประพฤติอยางท่ีพวกเราเรียกวา เกย หรือ กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนพฤติกรรมท่ีมีมา

ชานาน จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร และการคนควาในสมัยปจจุบัน พบวามีหลักฐานท่ี

เก่ียวกับเรื่องนี้พอท่ีจะอธิบายไดวา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเชนนี้เปนสิ่งท่ีเกาแกและมีมานานและ

มิไดมีเฉพาะแตในมนุษยเทานั้น ตามรายงานของนักวิชาการท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมของสัตว เคยมี

การคนพบวาลิงก็มีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไดเชนกัน และในรายงานของนักมานุษยวิทยาก็พบวา

พฤติกรรมเชนนี้อยูในหมูชนเผาหลายชนเผาเชนกัน368 นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมดังกลาวในผูชาย

ชาวอินเดียแดงท่ีเรียกวา “เบอรดาเช”  ซ่ึงเปนผูชายท่ีตองแตงกายเปนผูหญิงและตองปฏิบัติตนเปน

ผูหญิงไปตลอดชีวิต โดยมีหนาท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางจิตวิญญาณและการติดตอกับพระเจา 

ดังนั้น จึงไดรับเกียรติจากชนเผา และยังไดพบพฤติกรรมดังกลาวท้ังในในประเทศแถบแอฟริกา 

ออสเตรเลีย และเอเชีย เชน การแตงงานระหวางเพศหญิงดวยกันในชนเผาแถบแอฟริกา หรือการให

ทหารมีภรรยาเปนเด็กผูชาย ของพวกซามูไรในประเทศญี่ปุน369 

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนพฤติกรรมทางเพศท่ีมีมานานตั้งแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรดังปรากฎหลักฐานในภาพวาดตามผนังถํ้าของมนุษยยุคหิน จากขอมูลเก่ียวกับ

การศึกษาเรื่องประวัติศาสตรครอบครัวในสมัยอียิปตโบราณหรือสมัยเมโสโปเตเมีย ตามขอมูลแมจะ

มิไดมีการระบุหรือมีการบันทึกถึงพฤติกรรมหรือความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันเอาไว แตจาก

การศึกษาหลักฐานในทางประวัติศาสตรไดมีการคนพบหลุมศพโบราณ ซ่ึงเปนสุสานฝงศพของชายใน

ราชสํานักชั้นสูงของอียิปต ในสมัยราชวงศท่ี 5 ของอียิปต ซ่ึงในสุสานเปนศพชายสองคนท่ีนัก

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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หลายอยางท่ีทําใหเชื่อวาพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันนั้นเกิดข้ึนมานานและเปนท่ียอมรับกันในสมัย

นั้น370 

 ตอมาไดทําการศึกษาความเปนมาของความคิดเก่ียวกับเรื่องพฤติกรรมการ

แสดงออกซ่ึงความรักของมนุษยและไดพบวาเรื่องความรักท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน

ดังกลาวนี้มีมาตั้งแตสมัยฮินดู รวมถึงประวัติศาสตรของชาวกรีกและโรมันก็แสดงใหเห็นวาเรื่อง

ดังกลาวเปนเรื่องพ้ืนฐานของมนุษยเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตท่ัวไป ท่ีตองการการมีเพศสัมพันธเพ่ือ

วัตถุประสงคในการขยายเผาพันธุของตนเอง และไดพบวาการแสดงออกซ่ึงความรักของมนุษยนั้นมี

ลักษณะท่ีแตกตางและหลากหลายกันออกไปข้ึนอยูกับภาวะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของแตละ

บุคคล และตองเปนไปตามแนวทางท่ีสังคมนั้นๆ ยอมรับไดดวย เชน ในสมัยกรีกและโรมัน แนวคิด

เรื่องรสนิยมความชอบในเรื่องเพศของคนในสังคมยุคนั้นมีความหลากหลายท้ังแบบท่ีเปนการแสดง

ความรักท่ีลึกซ้ึงระหวางบุคคลตางเพศ โดยมีท้ังรูปแบบ ผูชายท่ีมีภรรยาคนเดียว ผูชายมีภรรยาได

หลายคน หรือภรรยามีสามีไดหลายคน นอกจากนี้แลว ยังรวมถึงการมีรสนิยมทางเพศกับบุคคลท่ีมี

เพศเดียวกันหรือแมแตการมีรสนิยมทางเพศในแบบท่ีสามารถจะมีความรักไดท้ังกับบุคคลท่ีมีเพศ

สรีระเดียวกันหรือท่ีมีเพศสรีระตางเพศกับตนก็ได ก็มีใหเห็นในสังคมยุคนั้น 

ในสมัยกรีกในยุคของนักปราชญ Plato และ Socrates ท่ียึดถือหลักการวาชาย

เทานั้นท่ีสามารถเปนนักปราชญ การคบหาสมาคมกับหญิงจะทําใหปญญาของตนเสื่อมลงตลอดชีวิต

ของพวกนักปราชญเหลานี้จะถกปญหาและมีการรวมตัวในหมูชายเทานั้น ทําใหเชื่อวามหาปราชญ

เหลานี้เปนตนแบบของกลุมคนรักเพศเดียวกันในสมัยกรีก371 แตพฤติกรรมดังกลาวนั้นจะมีไดก็แต

เฉพาะชนชั้นสูงของสังคมเทานั้น และเปนเรื่องตองหามสําหรับพวกทาส ถึงขนาดมีกฎหมายหามทาส

ผูชายสมสูกัน372 

สวนในยุคโรมันเชื่อวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนเรื่องของพิธีกรรมทางความเชื่อ 

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันในสมัยดังกลาวจึงเปนสิ่งท่ีผูคนยอมรับและยกยอง แตตอมาภายหลัง

พฤติกรรมดังกลาวถูกมองวาเปนความผิดบาปทําลายศีลธรรมอันดีและเปนเรื่องตองหามในทาง

กฎหมาย  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการมีความสัมพันธทางเพศระหวางบุคคลเพศเดียวกันไมวาจะเปน

ชายกับหรือหญิงกับหญิง แตการกระทําท่ีจะเปนความผิดและมีบทลงโทษในประเทศแถบตะวันตกนั้น 

                                                           
      370 Jr. Eskridge N. William, op. cit., p. 18. 

            371 สุรศักดิ์ มณีศร, เรื่องเดิม, หนา 46. 

           372 P. R. Ghandhi, op. cit. 
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พบวาจะมีแคประเด็นของความสัมพันธระหวางชายกับชายเทานั้น สวนประเด็นความสัมพันธระหวาง

หญิงกับหญิงดวยกันเอง ไมเคยถูกบัญญัติใหเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายมากอน373  กลาวคือ  

ในสมัยศตวรรษท่ี 1 กษัตริยเนโรไดข้ึนเปนกษัตริยแหงกรุงโรมซ่ึงจากหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวากษัตริยเนโรไดสมรสกับชาย ซ่ึงในโรมยุคนั้นตางเห็นวาความรักระหวาง

ชายกับชายดวยกันเทานั้น ท่ีถือวาเปนความรักท่ีบริสุทธิ์ ซ่ึงชาวโรมันในขณะนั้นก็ยกยองวาคนท่ีมี

พฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกัน เปนคนกลาหาญและ มีความเขมแข็ง ความสัมพันธเชนนี้เปน

เครื่องหมายของความเข็งแกรงของลูกผูชาย รวมท้ังยังมีหลักฐานปรากฎสตรีชั้นสูงในราชสํานัก

จักรวรรดิโรมันก็มีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน374 

ตอมาในสมัยศตวรรษท่ี 4 จักรพรรดิคอนสแตนตินไดรับเอาศาสนาคริสตเขามาเปน

ศาสนาของจักรวรรดิโรมัน การมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันก็ถูกมองวาเปนเรื่องเสื่อมเสีย 

และมีความผิดในทางอาญารายแรง โดยผูท่ีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะมีความผิดในทางอาญาและ

ถูกลงโทษดวยการเผาท้ังเปน375 

และตอมาในศตวรรษท่ี 6 จักรพรรดิจัสติเนียนไดมีพระบรมราชโองการใหจัดทํา

ประมวลกฎหมายของจักรวรรดิโรมันข้ึนมาและไดทรงอธิบายถึงโทษในความผิดฐานนี้ไวโดยละเอียด

วา   

    

“โดยท่ีชนบางเหลา ผูถูกยุยงดวยบาปกิเลส ไดทอดตาเล็งสูทราม

วิสัย ท้ังไดบังอาจกระทําอาชญากรรมตอธรรมชาติ เราจึงจะบังคับชน

เหลานั้นใหมีความเกรงกลัวในองคพระผูเปนเจา และคําพิพากษาของ

พระองค ในอนาคตใหละเสียจากทรามวิสัยอันซ่ึงจัญไรนั้นและอัปมงคล

เหลานั้นเสีย มิใหกรรมอันชนเหลานั้นไดลวงสูบาปชักนําพระอาญาแหง

พระผูเปนเจาอันทรงเดชาหรือเปนทางสูเหตุวิบัติแกพระนครและชาวอาณา

ประชาราษฎร อาชญากรรมตอธรรมชาติเชนนั้น จักตองรับผิดชอบตอ 

อัคคีภัย แผนดินไหว ธรณีสูบ โรงหาไขพิษ เพ่ือขจัดรังควาญแหงบาป

เชนนั้นและเพ่ือรักษามนุษยไวมิสูญเสียวิญญาณแหงตน ดังนั้น เราตองการ

                                                           
           373 Grossman L. Joanna, op. cit. 

           374 J. A. C. Thomas, op. cit., p. 211. 

           375 Ibid., pp. 12-19.  
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ใหชนเหลานี้ละเลีย จากการทอดตนลงสูการอันไรศรัทธาแหงพระธรรม

เชนนั้นเสีย”376 

 

จากการอธิบายแนวคิดถึงในบัญญัติกฎหมายและลงโทษในความผิดของกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันของจักรพรรดิจัสติเนียนนั้นเปนการอธิบายวา  การท่ีบุคคลมีพฤติกรรม

เชนนี้เปนสิ่งท่ีฝาฝนตอธรรมชาติของมนุษยและเปนการไมศรัทธาในพระเจาตามหลักความเชื่อใน

ศาสนาคริสต ดังนั้นจึงทําใหเกิดการลงโทษผูท่ีกระทําความผิดเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามกฎหมาย

ในยุคนั้นการมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันเปนการกระทําผิดตอบานเมือง และกระทบตอศีลธรรม

ประกอบกับความเชื่อในทางศาสนาของประชาชนในสังคมดวย 

แตเนื่องจากหลักคําสอนของศาสนาคริสตนี้อยูในความรูสึกนึกคิดของชาวตะวันตก

วาเกยเปนสิ่งท่ีชั่วชา และไดกลายมาเปนมาตรฐานทางศีลธรรมโดยท่ัวไปวาการเปนเกยเปนสิ่งท่ี

อุบาทวบานอุบาทวเมือง และยอมรับกันไมได และเม่ือสังคมรับไมได กฎหมายในฐานะท่ีเปนเครื่องมือ

ในการควบคุมสังคมและทําหนาท่ีเปนตัวแทนของสังคม ในการกําหนดหามประพฤติตนเปนคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน และถามนุษยคนใดฝาฝนมนุษยคนนั้นก็จะถูกลงโทษอยางโหดเหี้ยม เพราะ

ถือเปนความผิดรายแรงอยางหนึ่งของประเทศท่ีนับถือศาสนาคริสต  

แมในยุคสมัยใหม นับตั้งแตศตวรรษท่ี 17 การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็ยังถือวา

มีความผิดรายแรง เชน ในอังกฤษใครมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันตองถูกลงโทษโดยการแขวนคอ และ

ในอังกฤษไดมีการยกเลิกความผิดฐานนี้กันในป ค.ศ.1967 โดยไดมีการเรียกรองใหยกเลิกความผิด

ฐานนี้ตั้งแตป ค.ศ.1957 จึงเห็นไดวาแนวคิดในเรื่องความเชื่อทางศาสนา ถือเปนสวนสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตดานความเชื่อของมนุษยและมีอิทธิพลตอการกฎเกณฑของสังคมนั้นๆ เพราะแนวคําสอน

ของศาสนาในสมัยนั้นเปนสวนหนึ่งท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคม 

นอกจากนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการลงโทษบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักเพศ

เดียวกัน โดยมีการลงโทษดวยการจําคุกตลอดชีวิต แตตอมาไดถูกยกเลิกไปความผิดฐานดังกลาวมานี้

ไป377 

แตตอมาแนวความคิดสมัยใหมเกิดข้ึนในชวงปลายศตวรรษท่ี 18 โดยมนุษยมีความ

เชื่อท่ีเปลี่ยนไป เพราะในยุคนั้นอํานาจและอิทธิพลของศาสนาเริ่มเสื่อมถอยลง378 แตถึงอยางไรก็ตาม

                                                           
           376 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “การอภิปรายเรื่องเกย vs กฎหมาย,” วารสารนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 105. 

              
377 Daniel R. Pinello, op. cit., p. 119.  
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พฤติกรรมรักเพศเดียวกันก็ยังถือวาเปนเรื่องท่ีผิดหลักศาสนาและเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายอยู ซ่ึงใครมี

พฤติกรรมเชนนี้ก็จะตองถูกลงโทษทางกฎหมาย  แตในยุคนี้มนุษยกลับมีแนวทางความเชื่อและวิถี

ชีวิตเปนของตนเองมากข้ึน โดยในยุคนี้มนุษยมีความเชื่อวาพระเจาทรงสรางมนุษยเปน 2 เพศ คือ 

ชายและหญิงจริง 379 แตในเรื่องของการใชวิถีทางเพศของมนุษยนั้นพระเจามิอาจทรงกําหนด

พฤติกรรมทางเพศของมนุษยได มนุษยในยุคนั้นจึงมีความคิดวา พฤติกรรมรักตางเพศ หรือ พฤติกรรม

รักเพศเดียวกัน เปนเพียงความพึงพอใจในทางเลือกเรื่องเพศสวนบุคคลของมนุษย เปนความรูสึกสวน

บุคคลท่ีพึงพอใจตอการเลือกดําเนินชีวิตทางเพศ380 ในหลายประเทศแถบตะวันตกมีแนวคิดเชนนี้ 

โดยเฉพาะประเทศอังกฤษ  โดยเรียกแนวคิดนี้วา ความโนมเอียงในทางเพศ381 ซ่ึงจะตรงกับคําใน

ภาษาอังกฤษวา “Inclination”  นาสังเกตวาแนวคิดเรื่องความโนมเอียงทางเพศท่ีเปนแนวคิดของ

ชาวอังกฤษแตในความเปนจริงแลวไมไดมีจุดเริ่มตนมาจากชาวอังกฤษหรือชาวตะวันตกแตอยางใด382 

โดยแนวคิดนี้มีมาตั้งแตยุคโบราณของวัฒนธรรมเอเชีย และจึงมาสูวัฒนธรรมของชาวยุโรป และ

วัฒนธรรมอเมริกา ตามลําดับ ซ่ึงปรากฎหลักฐานเก่ียวกับแนวคิดความโนมเอียงทางเพศเชนนี้ กับ

กษัตริยองคท่ี 3 ของประเทศญี่ปุน ชื่อโชกุนลือมิทจึ ซ่ึงครองราชยในชวงศตวรรษท่ี 17 ในป 

ค.ศ.1604-1651 กษัตริยองนี้มีความหลงใหลในความเปนชายและมีเพศวีถีแบบรักเพศเดียวกันทรงให

เสรีภาพดานความรักกับประชากรของพระองครวมถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของพวกซามูไรญี่ปุนก็

                                                           
           378 Court Annuls  France’s  First  Same-Sex  Marriage,  Retrieved July 13, 

2013 from http://www.baywindoes.com/media/paper328/news/2003/09/11/News 

Brirfs /International.Briefs-463116.shtml 

        379 Jenn Buck, N. H. Court Rules Same-Sex Relations Not Adultery, 

Retrieved May 15, 2009 from http://thedartmouth.com/2003/11/14/news/nh/,2013 

           380 นฤพนธ ดวงวิเศษ, รายงานวิจัย เรื่อง ประมวลแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมบริโภคในมิติ

เพศวิถี (รายงานการวิจัย เสนอตอศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2557), หนา 42. 

           381 Rita A. Webb, Overview of Same Sex Marriage in the U.S.: The Struggle 

for Civil Rights and Equality, Retrieved June 6, 2013 from http:// www.social 

workers.org/diversity/lgb/062005.asp 

           382 C. N. Armstrong, “Intersexuality in Man,” In Intersexuality in Vertebrates 

including Man, C. N. Armstrong and A. J. Marshall, eds. (London: Academic, 1964),  p. 

349. 

http://www.baywindoes.com/media/paper328/news/2003/09/11/News%20Brirfs/International.Briefs-463116.shtml
http://www.baywindoes.com/media/paper328/news/2003/09/11/News%20Brirfs/International.Briefs-463116.shtml
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เกิดในยุคนี้383กษัตริยองคนี้เคยเหนี่ยวรั้งเด็กหนุมท่ีกําลังจะเขาพิธีแตงงานกับหญิงสาว และกษัตริย

องคนี้ สั่งใหจับกุมหญิงสาวท่ีเด็กหนุมจะเขาพิธีแตงงานดวยเอาไว384  

ตอมาในป ค.ศ.1798 ไดมีงานเขียนของ Sappho บรรยายถึงความทุกขของการมี

พฤติกรรมโนมเอียงทางเพศซ่ึงมีมาแตกําเนิด หรือแมแตงานเขียนของ Aristotle เรื่อง Problems ซ่ึง

ไดพูดถึงความพึงพอใจในพฤติกรรมรักเพศเดียวกันท่ีมีมาแตกําเนิด โดย Aristotle ไดขอมูลจากการ

วิเคราะหความพึงพอใจในทางเพศของผูชายท่ีมีความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธกับเพศชายดวยกัน

ดวยการสอดใสทางทวาร ขอมูลเหลานี้ไดจากบันทึกของตํารวจกรุงปารีสกับผูตองหาชายในป 

ค.ศ.1720 วา “พวกตนมีรสนิยมทางเพศเชนนี้มาตลอดชีวิตตน” หรือ “ตนมีความสุขเม่ือไดมี

เพศสัมพันธกับผูชาย ท้ังๆ ท่ีตั้งแตวัยเด็กตนไมเคยมีเพศสัมพันธในลักษณะเชนนี้มากอนเลย ความชื่น

ชอบเชนนี้มันอยูในสายเลือดของตนแลว”385  

จากแนวคิดเรื่องความพึงพอในทางเพศไมเพียงแตปรากฎในประวัติศาสตรมาอยาง

ยาวนานแตยังสังเกตไดวา ยังนํามาซ่ึงแนวคิดในการยอมรับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันสูยุค

ตอๆ ไป เพราะเปนการสรางคุณคาในการประพฤติตน ประกอบกับเปนแนวคิดในการปรับตัว เพ่ือให

เกิดการเคารพและยอมรับในพฤติกรรม และเสริมสรางความสมบูรณของแตละบุคคลในสังคมดวย 

และแนวคิดนี้ไดพัฒนามาตั้งแตศตวรรษท่ี 18 กลายมาเปนตนแบบของแนวคิดยุคปจจุบัน ซ่ึงเรียก

แนวคิดนี้วา ความพึงพอใจในการเลือกเรื่องเพศ ซ่ึงภาษาอังกฤษใชคําวา “Sexual Orientation”

หมายถึงความพึงพอใจในการเลือกเพศ แบบรักเพศเดียวกัน หรือแบบรักตางเพศ และรักไดท้ังสอง

เพศ ท่ีบุคคลมีอยูในตัว และท่ีแสดงออกตอคูรักของตน 

ในชวงตนศตวรรษท่ี 19 มนุษยก็ยังคงมีแนวคิดวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ี

ผิดศีลธรรมและเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายอยู ซ่ึงใครมีพฤติกรรมเชนนี้ก็จะไดรับโทษ ซ่ึงรวมถึงกิจกรรมทาง

เพศตางๆ ท่ีไมกอใหเกิดการสืบทอดบุตร และความสัมพันธทางเพศท่ีไมไดเกิดข้ึนภายหลังการสมรส 

ก็ถือเปนเรื่องผิดศีลธรรมเชนกัน386 แนวความคิดในยุคนี้ไมยอมรับวาการมีพฤติกรรมท่ีรักเพศเดียวกัน

เปนสิ่งท่ีติดตัวมาตามธรรมชาติ อิทธิพลของแนวความคิดดังกลาวทําใหศาลสหรัฐในยุคนั้น ตัดสินคดี

                                                           
           383 Gerhard O. W. Mueller, Sexual Conduct and the Law, 2nd ed. (New York: 

Oceana, 1980), p. 23. 

           384 J. E. de Becker, Annototed Civil Code of Japan (London: Butterworth & 

Co, 1910), p. 5. 
385 Brenda M. Hoggett and David S. Pearl, op. cit., p. 67. 
386 Daniel S. Leonard, “Sexual Orientation and the Law,” The Editors of the 

Harvard Law Review 2, 12 (May 1990): 2.  



218 

ระหวาง นายชเลเกล กับ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยปฏิเสธไมใหขาราชการพลเรือนท่ีเปนบุคคลท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันซ่ึงถูกไลออกจากราชการ กลับเขามารับราชการอีกครั้ง โดยศาลใหเหตุผลวา 

การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของเขาถือเปนเรื่องผิดศีลธรรม หยาบชา เลวทราม และนารังเกียจ387 

ตอมาในปลายศตวรรษท่ี 19 จนถึงชวงกลางศตวรรษท่ี 20 เริ่มมีการเปลี่ยนแนวคิดวา พฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ซ่ึงยุคนี้แพทยและนักจิตวิทยาไดพยายามหาวิธีการรักษา

ใหหายจากการมีพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงในยุคนั้นถือวากลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนอาการ

เจ็บปวยของผูปวยทางจิต388  

จากนั้นในป ค.ศ.1968 สมาคมจิตแพทยของประเทศสหรัฐอเมริกา389 ไดบรรจุให

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนความผิดปกติทางจิต  และองคการอนามัยโลก ไดมีการประชุมเพ่ือ

จําแนกโรคสากล ครั้งท่ี 9 หรือ ICD 9390 ในป ค.ศ.1978 และไดลงความเห็นวา บุคคลท่ีมีพฤติกรรม

รักเพศเดียวกันกับตน และมีรสนิยมมีเพศสัมพันธกับบุคคลท่ีมีเพศเดียวกับตน เปนผูมีกามวิปริต จัด

ไดวาเปน โรคหลงเพศ391 จึงทําใหคนในสังคมยุคนั้นเกิดความรูสึกรังเกียจและเหยียดหยามกับบุคคลท่ี

มีพฤติกรรมเชนนี้  แตตอมาในป ค.ศ.1973 สมาคมจิตแพทยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเพิกถอน

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันออกจากรายการความผิดปกติทางจิต  โดยใหเหตุผลวาความเลวทรามตามท่ี

คิดและเชื่อกันมาในสังคมท่ัวไป เปนสิ่งท่ีถูกกําหนดมาจากพระเจา ซ่ึงปจจุบันจิตแพทยไดพิจารณา

อยางละเอียดถ่ีถวนแลววา การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันไมไดกอใหเกิดความผิดปกติทางเพศใดๆ 

เลย392 ขณะท่ีสมาคมวาดวยวิชาโรคจิตแหงประเทศสหรัฐอเมริกา สมาคมนักสังคมสงเคราะห

                                                           
387 Kanongnij Sribuaiam, “Living Together: Rights of Heterosexual and 

Homosexual,” Chulalongkorn Law Review 64, 1 (March 1990): 59. 

           388 Ibid., p. 60. 

           389 The American Psychological Association (APA) 
390 ICD 9 ซ่ึงยอมาจาก International Classification of Deceases 9 Revision  เปนการ

ประชุมเพ่ือจําแนกโรคแหงชาติ ครั้งท่ี 9 จัดโดยองคการอนามัยโลก; วิจิตร บุณยะโหตร, เรื่องเดิม, 

หนา 530. 
391 มณฑาทิพย ชัยเปรม, ปจจัยทางจิต สังคมท่ีเกี่ยวของกับผูชายท่ีมีความผิดปรกติของ

เอกลักษณทางเพศซ่ึงไดรับการผาตัดแปลงเพศ (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตเวช

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 31. 

           392 David Cole and Jr. Eskridge N. William, “From Hand-Holding to Sodomy: 

First Amendment Protection of Homosexual (Expressive) Conduct,” Harverd Civil 

Rights Cites Civil Liberties Law Review 27, 2 (June 1994): 241-254.  
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แหงชาติ องคกรวิชาชีพทางดานสุขภาพจิตในประเทศสหรัฐอเมริกา และการประชุมการจําแนกโรค

แหงชาติ ครั้งท่ี 10 หรือ ICD 10  ขององคการอนามัยโลก ตางลงความเห็นเหมือนกันวา กลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน มิใชคนท่ีมีอาการปวยทางจิตและเปนโรคอีกตอไป  เนื่องจากมีงานวิจัยท่ี

สําคัญทางการแพทยมากมาย ท่ีแสดงใหเห็นวาความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันไมเก่ียวกับความ

เจ็บปวย และไมไดมีอาการทางจิต393 และตอมานักวิชาการในขณะนั้น ไดยอมรับวาการแสดงออกซ่ึง

ความรักของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมเปนเรื่องผิดปกติและผิดธรรมชาติอีกตอไป 

จากการท่ีไดศึกษาถึงแนวคิดของสังคมในยุคอดีตท่ีผานมาพอจะทําใหวิเคราะหไดวา

ศาสนาและความเชื่อมีอิทธิพลตอการยอมรับและไมยอมรับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันอยาง

มากเพราะจะเห็นไดจากกอนท่ีศาสนาจะเขามามีบทบาทในสังคมมนุษย ในขณะนั้นมนุษยมีแนวคิดท่ี

เปดกวางและยอมรับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพราะคําสอนของศาสนายังไมเขามาถึง โดยมนุษยโดย

มองวาพฤติกรรมเหลานี้เปนเพียงความพึงพอใจในทางเลือกเรื่องเพศ ไมไดเปนเรื่องท่ีแปลก และกลับ

มองวาเปนเรื่องธรรมดาท่ีสามารถเกิดข้ึนได เชน แนวคิดของชาวกรีกท่ีมองวา รูปรางและสรีระของ

ความเพศชายท่ีดูนาหลงใหล394 เปนยุคของนักปราชญ Plato และ Socrates ท่ียึดถือหลักการวาชาย

เทานั้นท่ีสามารถเปนนักปราชญ การคบหาสมาคมกับหญิงจะทําใหปญญาของตนเสื่อมลงตลอดชีวิต

ของพวกนักปราชญเหลานี้จะถกปญหาและมีการรวมตัวในหมูชายเทานั้น ทําใหเชื่อวามหาปราชญ

เหลานี้เปนตนแบบของกลุมคนรักเพศเดียวกันในสมัยกรีก และเปนเรื่องของชนชั้นสูง   หรือตอมาใน

ยุคของอาณาจักรโรมันท่ีมองวาพฤติกรรมเหลานี้เปนเพียงสวนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้จึงไดรับการยอมรับและยกยอง แตเม่ือศาสนาเขามามี

บทบาทในสังคมแนวคําสอนของศาสนาจึงกลายมาเปนเครื่องมือในการจํากัดแนวความคิดของมนุษย 

ใหเปนไปตามหลักคําสอนของศาสนา ดังจะเห็นไดจากชวงกอนกลางศตวรรษท่ี 19 ศาสนาคริสตมี

อิทธิพลและบทบาททางการเมืองตอผูนําประเทศในตะวันตกมาก395 เชน ประเทศอังกฤษ ประเทศ

ฝรั่งเศส ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศเจาอาณานิคม ท่ีมีศาสนาคริสตเปนศาสนาประจําชาติ  

ดังนั้น นโยบายทางการเมืองของประเทศเหลานั้นจึงถูกแทรกแซงดวยคําสอนของ

ศาสนาโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได โดยแนวความคิดเรื่องพฤติกรรมรักเพศเดียวกันซ่ึงถือเปนบาปท่ีถูก

ถายทอดไปยังผูปกครองคนในสังคมและกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมเหลานั้น รวมถึงประชาชนท่ีอยูใน

                                                           
393  American Psychological Association, September 30, 1995  

 394 Catherine Fairbaire, “Protection of Homosexual (Expressive) Conduct,” 

Harvard Civil Rights Cites Civil Liberties Law Review 27, 1 (June 1994): 4. 
395  เสรี พงศพิศ, ศาสนาคริสต (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2511), หนา 32. 
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ประเทศเมืองข้ึนซ่ึงหยั่งรากลึกตอความเชื่อของประชาชนบางคนจวบจนปจจุบัน396 จนกระท่ังใน

ปลายศตวรรษท่ี  19 ถึงกลางศตวรรษท่ี 20 เม่ือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเจริญมากข้ึน วิวัฒนาการ

ทางดานการแพทยก็เจริญกาวหนาตามไปดวย นักวิชาการจากแขนงตางๆ พยายามหาวิธีบําบัดรักษา 

ผูท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในเชิงวิทยาศาสตรและการแพทย และพยายามตั้งสมมุติฐานวา

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนโรคท่ีผิดปกติทางจิตชนิดหนึ่ง ซ่ึงเกิดมาจากความผิดปกติของฮอรโมน

ในรางกายมนุษย397 ดังนั้นในยุคนี้จึงมีการทําวิจัยเพ่ือหาวิธีการรักษาและบําบัดผูท่ีมีพฤติกรรมทาง

เพศท่ีคนในยุคนั้นมีความเชื่อวาผิดปกติ แตก็เปนอันไรผล เพราะวิทยาศาสตรและการแพทยมีความ

เจริญกาวหนามากข้ึน ทําใหการเชื่อถือสิ่งใดจะตองมีเหตุและผลท่ีสามารถพิสูจนได  จึงทําใหคนพบวา

พฤติกรรมดังกลาวไมไดเปนโรคอาการทางจิต หรือเปนการผิดศีลธรรมตามหลักความเชื่อของศาสนา

อยางรายแรง ตามความเชื่อในอดีตแตอยางใด  กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจึงพยายาม

พิสูจนตนเองวาพฤติกรรมดังกลาวนั้นไมใชภาวะท่ีผิดปกติทางเพศตามท่ีสังคมเขาใจ จึงไดมีการ

เคลื่อนไหวเพ่ือเรียกรองสิทธิและเสรีภาพประกอบกับความเสมอภาคในพฤติกรรมทางเพศของกลุม

คนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในประเทศประชาธิปไตยมากข้ึน  

นับตั้งแตศตวรรษท่ี 20 เปนตนมา เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดท่ีมีตอกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในทางท่ีดีข้ึน สังคมเริ่มมีความเขาใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติกับกลุมคน

ดังกลาว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดในทางกฎหมายอยางกวางมากยิ่งข้ึน ดังจะเห็นได

จากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับกฎหมายภายในของหลายประเทศท่ีไดมีการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดข้ึน อันเปนการยอมรับเสรีภาพในเพศวิถีท่ี

แตกตาง สวนในระดับของขอตกลงระหวางประเทศยังไมไดมีการรับรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันไวอยางชัดเจน จนมาสูศตวรรษท่ี 21 ไดปรากฎคําวินิจฉัยของศาลสิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศไดใหการคุมครองตอสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดข้ึน และยัง

ปรากฎชัดเจนอยูในหลักการยอกยาการตา398 (The Yogyakarta Principles ค.ศ.2006) ซ่ึงตอมา

                                                           
396 Catherine Fairbaire, “Sam-Sex Marriage and Civil Partnerships,” Harvard 

Civil Rights Cites Civil Liberties Law Review 27, 1 (March 1994): 111. 
397 Morton J. Horwitz, “Rights,” Harvard  Civil Rights Cites Civil Liberties Law 

Review 23 (Summer 1988): 393-406. 
398 Daniel J. Kane, “Homosexuality and the  European Convention on Human 

Rights: What Rights ?,” Hastings  International and Comparative Law Review 11 

(1988): 447-486. 
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กลายมาเปนหลักฐานสําคัญในการอางถึงสิทธิของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในการท่ีจะ

ไดรับการปกปองและคุมครองวิถีทางเพศจากกฎหมายดวย  

ครั้งหนึ่งในออสเตรเลียเคยกําหนดใหการมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงระหวางมนุษยท่ีมี

เพศสรีระเดียวกันในหลายรัฐเปนการกระทําท่ีมีความผิด แตในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 ไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอยางมากในออสเตรเลีย รัฐตางๆ ไดมีการปรับแกกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่งการยกเลิก

ความผิดอาญา ในความผิดฐานรักเพศเดียวกันโดยรัฐ South Australia เปนรัฐแรกท่ียกเลิกความผิด

อาญากับการมีความสัมพันธท่ีลึกซ้ึงระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ค.ศ.1972 รัฐ Australian 

Capital Territory กับ รัฐ Victoria มีการยกเลิกความผิดอาญากับพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในป 

ค.ศ. 1976 และ ค.ศ. 1980 ตามลําดับ รัฐ Northern Territory เปนรัฐถัดมาท่ีมีการยกเลิกความผิด

อาญากับการกระทําของชายรักเพศเดียวกันท่ีทําดวยความสมัครใจท้ังสองฝายในป 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 เปนรัฐสุดทายในออสเตรเลียท่ียกเลิกกฎหมาย

ลงโทษแกรักเพศเดียวกันในป ค.ศ.1997 และเปนรัฐแรกท่ีไดมีการยอมรับสิทธิในการใชชีวิตคูของ

กลุมคนรักเพศเดียวกัน แตอยางไรก็ตามกฎหมายของรัฐตางๆ เหลานี้มีความแตกตางกันมาก  แต

ลักษณะท่ีเหมือนกันก็คือ การไมเอาผิดทางอาญากับการกระทําแบบรักเพศเดียวกันท่ีทําดวยความ

สมัครใจท้ังสองฝายในสถานท่ีท่ีเปนสวนตัว โดยกฎหมายไดกําหนดอายุข้ันต่ําท่ีอนุญาตใหมีพฤติกรรม

รักเพศเดียวกันได และไดกําหนดขอกฎหมายเพ่ือใชคุมครองบุคคลท่ีมีอายุต่ํากวาท่ีกฎหมายกําหนด 

หรือบุคคลท่ีมีความบกพรองทางจิตไมใหถูกเอาเปรียบ และยังไดบัญญัติขอกฎหมายเพ่ือคุมครอง

บุคคลจากการกระทําท่ีพวกเขาไมยินยอม 

และจากท่ีกลาวมาขางตนอาจทําใหดูราวกับวาการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในโลก

ยุคปจจุบันมีทิศทางท่ีนําไปสูการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันเละเพศวิถีในแบบตางๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งของคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเพ่ิมมากข้ึน ไมวาจะเปนท้ังความรวมมือใน

ระดับประเทศหรือการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของรัฐตางๆ ก็มีแนวโนมท่ีเปดกวางและมี

แนวทางในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย ท่ีทําใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีท่ียืนในสังคม ท่ี

แตกตางไปจากอดีตท่ีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีกําหนดใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนการกระทําท่ีมี

ความผิดและตองรับโทษ 

3.1.5.2  วิเคราะหแนวคิดของประเทศไทย 

ในสังคมไทยพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมีมานานแลว แตไมเปนท่ียอมรับ โดยใน

สังคมไทยเชื่อวาบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน เปนสิ่งท่ีนารังเกียจ เปนความวิปริตผิดเพศ จึง

ตอตานการอยูกินรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และมิยอมใหมีการจดทะเบียน

สมรสกัน จวบจนปจจุบัน  



222 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวจะพบวาประเทศไทยไมมีแนวคําสอน

หรือแนวความคิดท่ีวา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งชั่วราย เปนความผิดบาปรายแรง กฎหมาย

ไทยถือวาการกระทําดังกลาวนั้นตองหามสําหรับผูถืออุโบสถศีล หรือศีลแปดขอ หรืออาจผิดศีลอ

พรหมาจรยา และจากหลักฐานในอดีตก็พบแตเพียงวา พฤติกรรมรักเพศเดียวกันนี้ จะมีการหาม

เฉพาะ สนม นางใน หรือกลุมคนชั้นสูงในราชสํานักเทานั้น หากฝาฝนก็จะตองมีโทษตามกฎมณเฑียร

บาล ดังนั้นจึงเห็นไดวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันของสังคมไทยในอดีตไมถือเปนความผิดรายแรงถึง

ขนาดตองลงโทษทางอาญาใหถึงแกชีวิตเหมือนของตางประเทศ 

สวนประวัติความเปนมาของและพัฒนาการทางดานแนวคิดของไทยนั้น ยังไมพบ

บันทึกท่ีกลาวถึงแนวคิดท่ีไมยอมรับการมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันปรากฎเปนลายลักษณอักษรใน

ลักษณะของขอมูลในสังคมท่ัวไป  จะมีก็แตการกลาวถึงขอหามในการกําหนดพฤติกรรมของชนนั้นสูง

ในราชสํานัก เชน กรณีของเจานายบางพระองคท่ีไมอยูรวมกับหมอมหาม แตกลับบรรทมอยูกับเหลา

นักแสดงละครท่ีทรงเลี้ยงไว ดังเชน กรมหลวงรักษรณเรศร ท่ีปรากฎในพระราชพงศาวดาร รัชกาลท่ี 

3 ความวา การคบกับพวกละครเชนนั้นเปนการชักพาใหเสียคน วินิจฉัยคดีไมเปนธรรม และเปน

สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวไมทรงไววางพระราชหฤทัย หลังจากนั้นทรง

ทราบวา กรมหลวงรักษรณเรศร คิดการกบฏจึงทรงลงพระราชอาญาสําเร็จโทษเสีย399 ดังปรากฎ

ขอความในพระราชพงศาวดารวา “ทรงขัดเคืองกรมหลวงรักษรณเรศร วาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ

ชุบเลี้ยงใหเปนผูใหญ เปนท่ีทรงไววางพระราชหฤทัยตางพระเนตรพระกรรรณ แตก็หาตั้งอยูใน

ยุติธรรมไม  กดข่ีหักหาญถอยความผิดๆ อยางนี้คงมีหลายเรื่องมาแลว และดวยอายพวกละครชักพา

ใหเสียคน จึงใหตะลาการคนหาความอ่ืนตอไป ใหไดความวากรมหลวงรักษรณเรศรชําระความของ

ราษฎรมิไดเปนยุติธรรม ดวยพวกละครรับสินบนท้ังฝายโจทกฝายจําเลยแลวก็หักเอาชนะความจงได 

ตั้งแตเลนละครเขาแลว ก็ไมไดบรรทมขางในในดวยหมอมหามเลย บรรทมอยูแตเกงขางทองพระโรง

ดวยพวกละคร จึงรับสั่งใหเอาพวกละครมาแยกยายกันไตถาม ไดความกันวาเปนสวาทไมถึงชําเรา แต

เอามือเจาละครและมือทานกําคุยหฐานดวยกันท้ังสองฝาย ใหสําเร็จภาวะธาตุเคลื่อนพรอมกันเปนแต

เทานั้น400 และตัวประพฤติการคตโกงเอาสินบนในการชําระถอยความและตั้งขุนนางก็ทรงเคย

เตือนสติหลายครั้งหลายคราววาอยาทําใหราษฎรเขาติฉินนินทาหม่ินประมาทได อยาใหชื่อชั่วอยูใน

แผนดินเหมือนตัวประพฤติการท่ีไมอยูกับเมียดังนี้ ก็มีผูมาพูดวากลาวท้ังผูชายและผูหญิง ขางผูชาย

นั้นก็กรมขุนรามอิศเรศ เปนตน จนกระท่ังมหาดเล็กเด็กชาย ฝายผูหญิงเมียของตัวท่ีไดรับ

                                                           
399 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, หนา 85-95.  
400 การชวยกันสําเร็จความใครดวยมือเพ่ือท่ีจะสําเร็จความใครพรอมกันท้ังสองฝาย 
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พระราชทานเบี้ยหวัดก็มาเลาใหเขาฟงออกเซ็งแซไปวาตัวไมอีนังขังขอกับลูกเมีย401 มาหลงรักอายคน

โขนละคร พระเจาอยูหัวก็ทรงทราบ จึงทรงพระราชดําริวาจะชอบใจอยางเจาปกก่ิง (เตากวาง) รักง้ิว 

จะซองเสพผูชายบาง ผูหญิงบางกระมัง ครั้งจะหามปรามวากลาวใหรูสึกตัวเสียวาทําดังนี้ไมงามไมดี

ความก็จะอ้ืออึงไปเหมือนจะแกลงประจานใหญาติไดความอัปยศ แลวทรงพระราชดําริวา แตกอนกรม

หลวงเทพพลภักดิ์ก็ประพฤติการไมอยูกับลูกเมียเหมือนกันนี้ สมเด็จพระบรมวงศาธิราชซ่ึงเปนผูใหญก็

ทรงทราบทุกพระองค ก็หาไดวากลาวกรมหลวงเทพพลภักดิ์ ประการใดไม พระเจาอยูหัวจึงมิไดเอา

พระทัยเปนธุระ ดวยสําคัญพระทัยวาเขาประพฤติใหเหมือนพ่ีชายเปนพืชพันธุลูกอียายเดนเกือก เปน

คนอุบาทวบานเมือง แลวมิหนําซํ้ากระทําใหแผนดินเดือดรอนไปทุกหญาใบไม ดวยความโลภเจตนาให

ขายพระพักตรใตฝาละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงทรงพระเดชพระคุณเปนลนพนของ

พระบรมวงศานุวงศท้ังปวงท้ังขายหนาขาราชการผูใหญผูนอย สมณชีพราหมณไพรฟาขาแผนดิน ดวย

ความเชื่อของตัวมันฟุงเฟองเลื่องฤาไบท่ัวนานาประเทศท้ังปวงหาควรไมเลย ตางคนตางมีใจโกรธแคน

ยิ่งนัก แลวยังมาคิดมักใหญใฝสูงจะเปนวังหนาบาง เปนเจาแผนดินบาง อยาวาแตมนุษยเขาจะยอมให

เปนเลย แตสัตวเดียรัจฉานมันก็ยังไมยอมใหตัวเปนเจาแผนดิน จึงโปรดใหถอดเสียจากกรมหลวงให

เรียกวาหมอมไกรสรลงพระราชอาญาใหไปสําเร็จโทษดวยทอนจันทนท่ีวัดปทุมคงคา ณ วันพุธเดือน 1 

แรม 3 คํ่า อายุ 58 ป พรอมบาว 3 คน ขุนวุทธามาตย ขุนศาล 1 คน รวม 4 คนดวยกัน ไปประหาร

ชีวิตท่ีสําเหรในวันเดียวกัน”402 

จากเนื้อความตามพระราชพงศาวดารท่ีไดกลาวมาขางตน พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

ระหวางเจานายกับคนละครนั้น ในพระราชพงศาวดารฉบับนี้เรียกวา “การเลนสวาท”403ดังนั้นจึง

อธิบายไดวาในสมัยนั้นพฤติกรรมรักเพศเดียวกันระหวางผูชายก็จะถูกเรียกวา “การเลนสวาท”เชนกัน 

แตท่ีนาสังเกตคือ พฤติกรรมเหลานั้นแมจะถือวาเปนพฤติกรรมท่ีนารังเกียจ อัปยศ และสังคมไม

ยอมรับ แตก็ไมถือเปนความผิดและจากเนื้อความในพระราชพงศาวดารดังกลาวก็ไมมีบทบัญญัติหาม

มิใหผูชายมีความสัมพันธทางเพศกับผูชายดวยกันแตอยางใด404 เพราะจากเนื้อความในพระราช

พงศาวดารฉบับนี้ จะพบวา กรมหลวงรักษรณเรศร ถูกประหารชีวิตดวยทอนจันทนท่ีวัดปทุมคงคา

                                                           
401 การมิไดอยูกินกันฉันสามีภรรยา 
402 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 ดวยสาเหตุของการซองสุมกําลังพลเพ่ือจะเปนกบฏ มิใชสาเหตุของการมีพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันไม  

สวนพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกันของสังคมไทยในอดีตก็มีคําศัพทเฉพาะท่ีใชเรียก

พฤติกรรมดังกลาวนี้วา “เลนเพ่ือน”405  ซ่ึงในชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน สมัยรัชกาลสมเด็จพระ

บรมไตรโลกนาถ การมีพฤติกรรมรักรวมเพศของผูหญิงถือเปนการกระทําท่ีผิดกฎมณเฑียรบาล ซ่ึง

ปรากฎขอความตอนหนึ่งในกฎหมายตราสามดวงวา “อนึ่งสนมกํานัล คบผูหญิงหนึ่งกันทําดุจชายเปน

ชูเมียกันใหลงโทษดวยลวดหนัง 50 ที ศักคอประจานรอบพระราชวัง ทีหนึ่งใหเอาเปนชาวสดึง ทีหนึ่ง

ใหแกพระเจาลูกเธอหลานเธอ”406 

ในสมัยรัตนโกสินทร การเลนเพ่ือนในหมูสนมกํานัล เปนพฤติกรรมท่ีมีกันอยาง

แพรหลายจนถึงขนาดเอามาเลาลือกันไปตางๆ นานาในสมัยนั้นวาเปนพฤติกรรมท่ีแปลกและ

วิตถาร407 จึงถือเปนเรื่องท่ีนาวิตกกังวลของพระบรมวงศานุวงศชั้นผูใหญท่ีตองคอยควบคุมดูแลพระ

เจาหลานเธอท้ังหลาย พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเคยมีพระราชหัตถเลขากําชับสั่ง

พระเจาลูกเธอและอมรมสั่งสอนบรรดาพระเจาหลานเธอท้ังหลายหามมิใหเลนเพ่ือน408 และในสมัย

นั้นสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว ก็เคยไดทรงพระราชนิพนธ เพลงยาวอบรมในเรื่องเลนเพ่ือนวา 

 

“การสิ่งใดท่ีไมดีเรามิชอบ                 ออนวอนปลอบจงจําอยาทําหนา 

ก็ไมฟงขืนขัดอัธยา                         ยิ่งกับวาตอไมไมไหวตัว  

ท่ีขอใหญชี้ใหเห็นเรื่องเลนเพ่ือน          ทําใหเพ่ือนราชกิจผิดทุกสิ่ง 

ถาจะเปรียบเนื้อความไปจริง              เสมอหญิงเลนชูจากสามี”409 

 

          จากพระราชหัตถเลขากําชับเปนลายลักษณอักษร รวมถึงพระราชนิพนธเพลงยาว ท่ี

เกิดข้ึนในชวงเวลายุคสมัยเดียวกัน ทําใหสังเกตไดวาพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกัน ท่ีเรียกกันในสมัย

                                                           
405 “Notes and Comments: Transsexuals in Limbo: The Search for a Legal 

Definition of Sex,” Maryland  Law  Review 31 (1971): 236-254. 
406 กฎมณเทียรบาล มาตรา 124 วรรคสอง; กฎหมายตราสามดวง, เรื่องเดิม, หนา 218. 
407 กิตติศักดิ์ ปรกติ, “ตํานานรักรวมเพศของไทย,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, หนา 89. 
408 เรื่องเดียวกัน, หนา 92.  
409 โสมทัต  เทเวศร, เจาฟาจุฬามณี (กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2513), หนา 223-226. 
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นั้นวา เลนเพ่ือนนี้เปนสิ่งท่ีแพรหลายและปราบปรามกันไดยากเชนเดียวกับการปราบปรามการ

คาประเวณีในปจจุบัน  

             ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ทานเคยเขียนไวในหนังสือชื่อวา โครงกระดูกในตู ท่ีบรรยาย

ถึงการลงโทษหญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศหญิงดวยกันในสมัยนั้นวา “การลงโทษผูประพฤติเลนเพ่ือน คือ

การสักเปนจุดเล็กๆ ลงบนหนาผาก เพ่ือใหสังเกตเห็นไดวาคนท่ีถูกสักหนาแลวจะเขาไปในพระราชวัง

อีกไมไดเปนอันขาด ดังมีขอความตอนหนึ่งบันทึกไววา เม่ือเจาจอมมารดาแพ (เจาคุณประยูรวงศ) ใน

รัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเปนคนในสกุลบุนนาค เปนหลานปูของสมเด็จเจาพระยาศรีสุริยงศ ไดหัดละครผูหญิง

ข้ึนในพระบรมมหาราชวัง ปาชุมก็เขาไปสอนละครใหทานอยูในวัง เม่ือปาชุมเปนพระเอกละครก็มี

ผูหญิงติดกันมาก ภาษาปจจุบันเรียกวามีแฟนมากมาย เพ่ือใหสมกับท่ีปาชุมเปนพระเอกละคร ปาชุม

ก็แตงตัวและไวผมเผาเหมือนผูชาย คือ นุงผาพ้ืนมวงชักชายพกใหใหญใสเสื้อผาสกรีผาปาน สูบบุหรี่

สะพานโพ เปนตน ยิ่งไปกวานั้นในพระราชฐานชั้นในเมืองท่ีมีแตผูหญิงลวนๆ ปาชุมก็ประพฤติตัวแบบ

ท่ีชาววังเรียกวา “เลนเพ่ือน” กับบรรดาแฟนละครซ่ึงมีสตรีบรรดาศักดิ์รวมอยูดวย ตอมาความทราบ

ฝาละอองธุลีพระบาท ก็ทรงโปรดเกลาโปรดกระหมอมชําระความเปนสัตย จึงโปรดฯ ใหลงพระราช

อาญาแหตระเวนรอบวัง แลวก็ใหสักหนาไลออกจากพระบรมมหาราชวังไป”410 

ตอมาในสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการตอตานการสมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน โดยในสมัยนั้นไดดัดแปลงกฎหมายท่ีมีลักษณะความผิดฐานโซโดมี (Sodomy)411 ของฝรั่ง 

โดยกฎหมายกําหนดใหผูท่ีมีความสัมพันธทางเพศกับเพศเดียวกันตองรับผิดทางอาญาฐานกระทํา

ชําเราผิดมนุษย โดยความผิดฐานนี้ไดรวมอยูในพระราชกําหนดลักษณะขมขืน ลวงประเวณี ร.ศ.118 

(พ.ศ.2443) ตอมาไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2452) ซ่ึงมีบทลงโทษท่ี

กําหนดไวในมาตรา 242 แหงประมวลกฎหมายอาญา ร.ศ.127 บัญญัติวา “ถาผูใดกระทําชําเราผิด

ธรรมดามนุษย ดวยชายก็ดี หญิงก็ดี หรือกระทําชําเราดวยสัตวเดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด 

ตองระวางโทษตั้งแตสามเดือนข้ึนไปจนถึงสามป แลใหปรับตั้งแตหาสิบบาทข้ึนไปจนถึงหารอยบาท

ดวยอีกโสดหนึ่ง” ตอมาในป พ.ศ.2499 ไดมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้ใหม โดยยกเลิกความผิดฐานนี้

เสีย เนื่องจากคณะกรรมการรางกฎหมายเห็นวามักไมมีคดีทํานองนี้เกิดข้ึน และเปนการเสื่อมเสีย

                                                           
410 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช, โครงกระดูกในตู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพชัยฤทธิ์, 2524), หนา 108. 
411 P. J. Pace, “Sexual  Identity and the Criminal Law,” The Criminal Law 

Review 23, 2 (May 1983): 317-321. 
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เกียรติยศของชาติ412 ทําใหไมมีกฎหมายท่ีกลาวโทษผูท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในระบบกฎหมาย

ไทย นับตั้งแต พ.ศ.2449 เปนตนมา  

จากท่ีไดกลาวมาขางตน สถานะทางกฎหมายของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในอดีตนั้นพบวา เม่ืออิทธิพลของประเทศแถบตะวันตกมีความสําคัญมากข้ึนในชวงสมัยของ

รัชกาลท่ี 5  ก็ไดมีการบัญญัติกฎหมายซ่ึงกําหนดใหพฤติกรรมทางเพศในแบบท่ีเรียกวา “ผิด

ธรรมชาติของมนุษยหรือ ผิดธรรมดาของมนุษย” เปนการกระทําท่ีเปนความผิด โดยในรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 นั้นทรงมีพระบรมราชโองการใหประกาศใช

พระราชกําหนดขมขืนลวงประเวณี ร.ศ.118 กําหนดโทษสําหรับคดีขมขืนกระทําชําเราหญิงอ่ืนซ่ึงมิใช

ภรรยาตน และผูกระทําชําเราผิดธรรมชาติของมนุษย โดยมีโทษจําคุกสูงสุดถึง 10 ป ซ่ึงจากหลัก

กฎหมายดังท่ีไดกลาวมาขางตนเปนการกระทําท่ีประเทศไทยไดรับแนวคิดและอิทธิพลของศาสนา

คริสตท่ีเปนความเชื่อของประเทศในแถบตะวันตกมาบัญญัติไวเปนสวนหนึ่งของกฎหมายไทย413 

ตอมาในชวงของการปฏิรูปกฎหมายของไทยเพ่ือใหเกิดความทันสมัยแบบประเทศใน

แถบตะวันตก ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระบรม

ราชโองการใหประกาศใชกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 (พ.ศ.2451) ซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวได

กําหนดโทษของการท่ีมนุษยมีการรวงประเวณีท่ีผิดธรรมชาติไวในกฎหมายฉบับดังกลาวดวยเชนกัน414 

ซ่ึงจากกฎหมายดังกลาวหมายความรวมไปถึงการมีประเวณีท่ีผิดธรรมชาติของมนุษยดวย อาทิ การ

รวมประเวณีทางเวจมรรค การรวมประเวณีทางทวารหนัก รวมไปถึงการรวมประเวณีระหวางบุคคลท่ี

มีเพศสรีระเดียวกันไมวาวิธีใดก็ตามดวย ซ่ึงการกระทําดังท่ีไดกลาวมานี้ถือวาเปนการกระทําท่ีเปน

ความผิดซ่ึงตองไดรับการลงโทษ แตกฎหมายฉบับดังกลาวนี้ไดลดโทษลงเหลือเพียงโทษจําคุกตั้งแต

สามเดือนแตไมเกินสามป ตอมาไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2499 ข้ึนมาแทน 

กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 และบทบัญญัติในลักษณะดังกลาวจึงไดถูกนําออกไป ซ่ึงเหตุท่ีนํา

บทบัญญัติดังกลาวออกไปอาจเปนเพราะ บทบัญญัติดังกลาวมีลักษณะความผิดท่ีลาสมัย ประกอบกับ

ไมเคยมีคดีความในลักษณะดังกลาวเกิดข้ึนเลย ดังนั้นจึงไมสมควรท่ีจะนําบัญญัติในลักษณะเชนนี้มา

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

เดียรฉานก็ดี ทานวามันมีความผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนข้ึนไปจนถึงสามป แลให

ปรับตั้งแตหาสิบบาทจนถึงหารอยบาท ดวยอีกโสดหนึ่ง” 
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บัญญัติกฎหมายเพ่ือเอาผิด ประกอบกับวิเคราะหแลวเห็นวา อิทธิพลของประเทศในแถบตะวันตกก็ได

ยกเลิกความผิดในลักษณะดังกลาวไปกอนหนานี้แลวเชนกัน  

นับตั้งแตนั้นเปนตนมา แนวคิดท่ีวาการมีประเวณีท่ีผิดธรรมชาติของมนุษย อาทิ 

การรวมประเวณีทางเวจมรรค การรวมประเวณีทางทวารหนัก รวมไปถึงการรวมประเวณีระหวาง

บุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันไมวาวิธีใดก็ตามเปนการกระทําท่ีเปนความผิด ก็หมดสิ้นไปจากระบบ

กฎหมายของไทย เม่ือความรักของกลุมคนท่ีมีเพศสรีระเดียวกันไมถือวาเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย

อีกตอไป  พัฒนาการท่ีสําคัญของสังคมไทยตอมาคือ การผลักดันใหเกิดความชอบธรรมข้ึนในระบบ

กฎหมายของไทย ในการยอมรับแนวคิดท่ีวา ความรักในรูปแบบของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันเปนสิ่งท่ีชอบดวยกฎหมาย จึงกอใหเกิดปรากฏการตางข้ึนมากมายในการผลักดันแนวคิด

ดังกลาว โดยเริ่มจากชวงระยะเวลาของการจัดทํารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

ซ่ึงองคกรเครือขายเพ่ือความหลากหลายทางเพศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดยื่นเรื่อง

ตอคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญในขณะนั้น โดยตองการใหเพ่ิมคําวา “บุคคลท่ีมีความหลากหลาย

ทางเพศ” ไวในมาตรา 30 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวดวย415 จากขอเสนอดังกลาวนํามา

ซ่ึงการถกเถียงกันอยางกวางขวางในระหวางคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีท้ังฝายท่ีเห็นดวยและ

ฝายท่ีไมเห็นดวยกับแนวคิดดังกลาว โดยเฉพาะแนวคิดดังกลาวเปนการระบุโดยเฉพาะเจาะจงถึงการ

บัญญัติบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศไวในมาตรา 30 ของรัฐธรรมนูญ  

แตในทายท่ีสุดก็มิไดมีการบัญญัติถอยคําอันมีความหมายเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลท่ีมี

ความหลากหลายทางเพศไวในรัฐธรรมนูญ มาตรา 30 แตก็เปนการยอมรับในทางปฏิบัติวา 

บทบัญญัติในมาตรา 30 มีเจตนารมณในการสรางความเสมอภาคและหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีมี

ความแตงตางในเรื่องพฤติกรรมและการดําเนินชีวิต โดยไดอธิบายเพ่ิมเติมวา คําวา “เพศ” มี

ความหมายท่ีสมบูรณอยูในตัวเองอยูแลว โดยเฉพาะความแตกตางในเรื่องเพศนั้นนอกจากจะ

หมายความถึงความแตกตางระหวางชายและหญิงแลว ซ่ึงยังหมายความรวมไปถึงพฤติกรรมในการ

ดําเนินชีวิตทางดานเพศวิถีของชายและหญิงดวย ซ่ึงหมายความถึงเพศสภาพหรือความหลายหลายใน

พฤติกรรมของชายและหญิงเหลานั้นท่ีถือกําเนิดมาดวย เพราะฉะนั้นจึงไมจําเปนตองมีการบัญญัติ

เพ่ิมเติมไวในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงตอมาก็ไดเปนท่ียอมรับกันวาบทบัญญัติในเรื่องความเสมอภาคในมาตรา 

30 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 นั้นครอบคลุมถึงการดําเนินเพศวิถีของมนุษยใน

รูปแบบตางๆ แลว และไดกลายมาเปนหลักการท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีถูกนํามาอางอิงในการผลักดัน

เพ่ือใหเกิดการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในพฤติกรรมดานความรักของมนุษย 

                                                           
415 ชาย หญิง และบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศตองมีความเทาเทียมกัน 
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ซ่ึงจากประเด็นดังกลาว ไดทําการวิเคราะหแลวเห็นวา การท่ีจะบัญญัติคําวา บุคคล

ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ไวในรัฐธรรมนูญนั้น ตองมีการศึกษาถึงแนวคิดและท่ีมาของคําดังกลาว

เปนอยางดีกอน เนื่องจากแทจริงแลวมนุษยท่ีไดถือกําเนิดมาบนโลกใบนี้ก็มีเพียงเพศสรีระท่ีปรากฎ

เพียงสองเพศเทานั้น คือมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิง ไมเคยมีปรากฏเพศอ่ืนๆ

นอกเหนือจากสองเพศนี้แตอยางใด เพราะในทางวิทยาศาสตรแลว เพศของสิ่งมีชีวิต จะยึดจาก

อวัยวะเพศท่ีปรากฏเปนสําคัญ อวัยวะเพศของมนุษยท่ีปรากฎนั้น จึงมีเพียง 2 ลักษณะเทานั้น  แมใน

บางกรณีมนุษยผูใดผูหนึ่งอาจมีความปกติทางดานรางกายทํากฎปรากฏอวัยวะท้ังเพศชายและเพศ

หญิงอยูในบุคคลคนเดียวกัน ในทางวิทยาศาสตรแลวก็มิไดยอมรับวาบุคคลผูนั้นเปนเพศท่ีสามแต

ประการใด เพราะเพศท่ีปรากฏในรางกายของบุคคลผูนั้นก็ยังคงเปนอวัยวะของเพศชายและเพศหญิง

อยูดี ไมไดเปนอวัยวะเพศในรูปแบบอ่ืนแตอยางใด หากแตความแตกตางท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยนั้นมันคือ

พฤติกรรมในการแสดงออกดานตางๆ ของมนุษย ท้ังดานความรัก และดานความตองการทางเพศท่ีมี

ความแตกตางกันออกไปตางหาก เพราะพฤติกรรมตางๆ ท่ีมีความหลากหลายของมนุษยท่ีมนุษยได

แสดงออกมามันมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ไมใชเพศสรีระของมนุษยท่ีมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น

การท่ีคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญไมไดระบุขอความดังกลาวลงไปไวในบทบัญญัติก็เปนการกระทําท่ี

ชอบแลว เพราะหากรัฐธรรมนูญระบุคําวา บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศลงไปในบทบัญญัติก็

อาจเปนประเด็นขัดแยงกับทางวิทยาศาสตรและเกิดปญหาในการตีความข้ึนมาในอนาคตไดอยาง

แนนอน 

พัฒนาการตอมาในการยอมรับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางคือ รางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาญาจักรไทยฉบับปจจุบัน ท่ีดําเนินการโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ ค.ส.ช. ซ่ึงกําลัง

ดําเนินการอยูในข้ันตอนและกระบวนการในการรางอยูขณะนี้ ไดมีการบัญญัติคําวา “เพศสภาพ” ไว

ในมาตรา......416  โดยเพ่ิมคําศัพทดังกลาวไวในวรรคสาม ซ่ึงวิเคราะหแลวพบวา คําวาเพศสภาพในราง

                                                           
416  รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ..... 

มาตรา.....  “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในถ่ินกําเนิด เชื่อชาติ 

ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพรางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

ของสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ

บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได  

           มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ

ไดเชนเดียวกันกับบุคคลอ่ืนยอมไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม  
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รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไมไดหมายความถึงกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ หรือเพศอ่ืนๆนอกจากชาย

และหญิงตามแบบท่ีเขาใจกันแตอยางใดเพราะรัฐยังคงเชื่อตามแนวทางของวิทยาศาสตรวามนุษยมี

เพียงสองเพศคือ มนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น เพราะหากวิเคราะห

ใหเห็นถึงเจตนารมณ ของรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้แลว ก็จะพบวา รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้มุงตองการท่ีจะ

คุมครองกลุมคนกลุมหนึ่งท่ีมีลักษณะท่ีแตกตางออกไปจากกลุมคนสวนใหญในสังคม คําวา “เพศ

สภาพ” จึงหมายความถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษยคนหนึ่งท่ีมนุษยคนอ่ืนๆ  ในสังคม

สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได หรือเปนอัตลักษณทางเพศท่ีปรากฏอยูตามท่ีมนุษยทุกคนท่ีมองเห็นมี

ความเขาใจ รวมไปถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนท่ีสงผลใหเกิดสภาวะท่ี

ไมตรงกับความเขาใจของคนสวนใหญในสังคม ทําใหกลุมคนบางกลุมในสังคมเกิดภาวะอันไมพึง

ปรารถนา ซ่ึงหากวิเคราะหใหดีแลวจะพบวา การท่ีรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตองการบัญญัติคําวา “เพศ

สภาพ” ลงไปดวยนั้นก็เพ่ือไมตองการใหกลุมคนดังท่ีไดกลาวมานั้น ถูกเลือกปฏิบัติจากคนในสังคมท่ี

ไมปรารถนาบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาว ไมวาจะเปนความไมปรารถนาในการดําเนินชีวิตรวมดวย 

หรือไมปรารถนาในการเปนเพ่ือนรวมงาน เพียงเพราะเหตุแหงเพศวิถีของบุคคลเหลานั้นไมเปนไปตาม

ความเขาใจของกลุมคนสวนใหญในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลือกปฏิบัติดังกลาวตอกลุมคนขาม

เพศ หรือ กลุมคนท่ีมีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนท่ีตองเกิดสภาพปญหาของการถูก

เลือกปฏิบัติในเรื่องตางๆ มากมายเพียงเพราะเหตุแหงเพศวิถีและอัตลักษณทางเพศของบุคคล

เหลานั้นแตกตางจากความเขาใจของคนในสังคม สงผลใหรัฐธรรมนูญฉบับนี้จําตองบัญญัติคําศัพท

ดังกลาวไว  

ดังนั้นจะเห็นไดวา พัฒนาการทางดานกฎหมายท่ีมีผลตอกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันของไทยตั้งแตในอดีตมีการพัฒนาไปในรูปแบบท่ีดีเสมอมา ซ่ึงแมแตในอดีตนั้นสังคมไทยก็

มิไดถือวาการรักเพศเดียวกันเปนการกระทําชั่วรายเหมือนอยางในตางประเทศ และเปนการหาม

พฤติกรรมดังกลาว เฉพาะชนชั้นสูงในราชสํานักเทานั้น มิไดหามสามัญชนท่ัวไป  มีแตในสมัยรัชกาลท่ี 

5 เทานั้นท่ีบัญญัติใหมีโทษในทางอาญา แตเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับตางประเทศจะพบวาแนวคิดของ

ตางประเทศในการกําหนดใหพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนความผิด มีความรุนแรงกวาประเทศไทย

เนื่องจากแนวคิดของตางประเทศไดนําคําสอนของศาสนาคริสตและอิสลามมาเปนสวนในการบัญญัติ

กฎหมายโดยถือวาเปนความชั่วรายไมประพฤติตามพระประสงคของพระเจา ดังนั้นโทษท่ีนํามาบังคับ

กับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจึงมีความรุนแรงถึงข้ันประหารชีวิต แตถึงอยางไรก็ตาม

กฎหมายของตางประเทศไดมีการพัฒนาแนวคิด ไปโดยตลอด โดยบางประเทศนําไปสูการออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน แตใน

ประเทศไทยนั้นแมในอดีตพฤติกรรมรักเพศเดียวกันจะมีสิทธิดีกวาในตางประเทศก็ตาม แตกฎหมาย

ไทยก็มิไดพัฒนาในการใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน



230 

เลย นอกจากนี้ในสังคมไทย พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน มักจะถูกประณามจากสังคมวาเปนคนท่ีมี

วิปริตทางเพศ แตเม่ือสภาพทางสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป แนวความคิดในเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลง มีการ

ยอมรับมากข้ึนในสังคมไทยทําใหกลุมบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันกลาเปดเผยตัวเองในสังคม

มากข้ึน มีการรวมกันเปนสังคม มีองคกรท่ีทํางานเพ่ือสังคมท่ีเก่ียวของกับบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันมากมายในปจจุบัน  

 

3.2 ทฤษฎีกฎหมายที่สําคัญตอแนวทางของการยอมรับและไมยอมรับการรับรอง           

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 

          ทฤษฎีกฎหมายถือเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางมากตอแนวคิดของการยอมรับและไมให

การยอมรับในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน เพราะทฤษฎีกฎหมายบางทฤษฎีจะเปนตัวท่ีคอยสนับสนุนถึงแนวทางของการ

ยอมรับการรับรองสถานะ และทฤษฎีกฎหมายบางทฤษฎีก็จะเปนตัวท่ีคอยคัดคานหรือไมเห็นดวยกับ

การรับรองสถานะใหแกกลุมคนเหลานั้น ดังกลาวไดวารูปแบบของทฤษฎีกฎหมายมีแนวคิดท่ีเปน

ผูสนับสนุนและคอยคัดคานอยูในตัว จึงทําใหผูท่ีตองการศึกษาถึงเรื่องใดๆ ก็ตามตองเขาใจรูปแบบ

ทฤษฎีนั้นๆ อยางถองแท  ดังนั้น จึงขอนําเสนอรูปแบบของแนวคิดในแตละทฤษฎีท่ีใหการยอมรับ

และไมยอมรับการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน โดยจะขอนําเสนอรูปแบบของทฤษฎีท่ีใหการสนับสนุนแนวคิดในการยอมรับกอน 

หลังจากนั้นจึงเปนการหักลางทฤษฎีสนับสนุนการบัญญัติกฎหมายดวยทฤษฎีคัดคาน ตามลําดับ

ดังตอไปนี้ 

 

3.2.1  ทฤษฎกีฎหมายท่ีสําคัญตอแนวทางของการยอมรับการรับรองสถานะในการใช 

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

  จากท่ีไดกลาวมาแลวในขางตนวา ขอนําเสนอทฤษฎีกฎหมายท่ีใหการยอมรับการออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันกอน เนื่องจากทฤษฎีของการให

การยอมรับนี้  เปนทฤษฎีกฎหมายพ้ืนฐานท่ีตองการจะวางรากฐานแนวคิดในเชิงบวกใหแกผูท่ีกําลัง

ศึกษาผลงานวิจัยชิ้นนี้ และเพ่ือใหการศึกษาเปนไปในรูปแบบท่ีนําเสนอถึงแนวคิดในการสนับสนุนการ

บัญญัติกฎหมายรับรองสถานะของคูรักเพศเดียวกันวามีหลักการและเหตุผลอยางไร ใชทฤษฎี

กฎหมายอะไรมาอางวาควรจะมีการบัญญัติกฎหมายรับรอง โดยเฉพาะการนําเสนอทฤษฎีรูปแบบของ

การสมรสวามีท่ีมาอยางไร เหตุใดจึงมีความเก่ียวของกับแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกัน รวมไปถึงหลักการของแนวคิดเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติประกอบ
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หลักการในเรื่องสิทธิมนุษยชนวามีแนวคิดอยางไรกับรูปแบบความรักและการเลือกท่ีจะใชชีวิตคู

รวมกันของมนุษย อันนํามาซ่ึงสิทธิพลเมืองท่ีรัฐควรจะออกกฎหมายรับรองรูปแบบของการใชชีวิตคู

ของมนุษยในทุกรูปแบบโดยไมใชหลักเกณฑของธรรมชาติและศาสนามาเปนเง่ือนไขในการปฏิเสธ 

รวมไปถึงทฤษฎสีิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ และทฤษฎีสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความ

รัก ท่ีจะนํามาซ่ึงการไดรับการรับรองสถานการณใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ การไดรับสิทธิประโยชนตางๆ 

ในรูปแบบของกฎหมาย หลังจากนั้นจึงเปนการศึกษาแนวคิดท่ีเปนการคัดคาน เพ่ือหักลางแนวคิดท่ีให

การสนับสนุนการออกกฎหมายรับรองสถานะของคูรักเพศเดียวกัน ดังนั้น จึงขอนําเสนอแนวคิดจาก

ทฤษฎีในทางกฎหมายท่ีใหการยอมรับในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังตอไปนี้  

                   3.2.1.1  ทฤษฎรีูปแบบของการสมรส 

                   ทฤษฎีท่ีสําคัญตอแนวทางของการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันของชายหรือหญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวทฤษฎีแรกคือ ทฤษฎีรูปแบบของการสมรส ซ่ึง

ทฤษฎีนี้ กลาวถึงการจําแนกการสมรสออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ ซ่ึงท้ัง 3  รูปแบบนั้นตางก็มีหลักเกณฑ และวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

โดยเฉพาะรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีถือวาเปนการสมรสของมนุษยท่ีแทจริง เปน

การยินยอมในการรวมประเวณีของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงโดย

กําเนิด โดยมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายจะตองอวัยวะเพศท่ีเรียกวาองคชาติ มีน้ําเชื้ออสุจิ และมนุษยท่ีมี

เพศสรีระหญิงจะตองอวัยวะเพศหญิง มีรังไข และมีมดลูก โดยตองเปนการยินยอมในการรวมประเวณี

ของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงดังกลาว และเปนลักษณะของ

พฤติกรรมทางเพศสัมพันธโดยวิถีแหงธรรมชาติ คือการใหอสุจิและไขไดมีการปฏิสนธิเปนตัวออน ซ่ึง

เปนหลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติ ซ่ึงจะเกิดข้ึนโดยวิถีแหงธรรมชาติหรือเกิดข้ึนโดยอาศัย

เทคโนโลยีท่ีชวยในการเจริญพันธทางการแพทยก็ยอมได แตท่ีสําคัญคือจะตองเกิดจากการปฏิสนธิ

ระหวางอสุจิและไข เพศจึงเปนสาระสําคัญกับการสมรสในรูปแบบนี้ เหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะ

วัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ก็เพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ดังนั้นการสมรสใน

รูปแบบนี้จึงเปนเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย ธรรมชาติท่ีใหแกมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมี

เพศสรีระหญิง ซ่ึงรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติจะมีความสอดคลองและมีลักษณะท่ี

คลายคลึงกับรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ท่ีเปนการนําสิ่งท่ีเกิดจาก

ธรรมชาติมาเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและประเพณี จนกลายมาเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีมนุษย

เรียกวา การแตงงาน หรือ ประเพณีแตงงาน ซ่ึงรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อจะมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ เพศของรักจะเปน
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องคประกอบท่ีสําคัญหรือไม ข้ึนอยู กับวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ ดวยเชนกัน 

วัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อจึงเปนเพียงการใหสังคม

รับรูและยอมรับความมีตัวตนของคูรักท่ีเขาพิธีแตงงานเพ่ือใหสังคมของคูรักท่ีเขาพิธีแตงงานไดยอมรับ

และรับรูโดยท่ัวไปเทานั้น ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยเหมือนอยางเชน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติแตอยางใด ทําใหรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อมีความแตกตางกัน ท้ังใน

เรื่องรูปแบบ หลักเกณฑ และวัตถุประสงค ซ่ึงรูปแบบการสมรสท้ัง 2 รูปแบบนี้มีความแตกตางจาก

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐดวย เพราะเหตุผลท่ีวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือ

สิ่งท่ีไดถูกกําหนดไวโดยรัฐนั้นๆ โดยแตละรัฐจะไดกําหนดเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาเองในรูปแบบ

ของกฎหมาย โดยการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

โดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย เพราะรัฐตองการใหคูรักท่ีเปนประชากรของรัฐนั้นๆ ตองทําปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑของรัฐเพ่ือใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพ่ือใหไดรับสิทธิ

ประโยชนในฐานะคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย  

           รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือ สิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซ่ึงสิทธิท่ีกลาวมานี้เปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ 

ไมไชสิทธิท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบนี้จึงเปนเรื่องระหวางรัฐกับประชาชนของรัฐ

นั้นๆ โดยท่ีหลักเกณฑและวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ก็มีความแตกตางจากรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่ออยาง

ชัดเจน เพราะวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐนั้นคือ การรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายใหแกประชากรในรัฐ ในลักษณะของการข้ึนทะเบียนกับรัฐ โดยท่ีรัฐไดนํา

กฎหมายมาบัญญัติไวเพ่ือแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนของประชากรเม่ือมีการใชชีวิตคูรวมกัน ไมไดมี

วัตถุประสงคในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยแตอยางใด เพศจึงไมไชสาระสําคัญของรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เม่ือเปนเชนนี้แลวรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไของรัฐ หรือ กฎหมายสมรส ก็

จะตองไมนําเรื่องเพศเขามาเปนองคประกอบท่ีเปนสาระสําคัญในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกประชากรในรัฐ ดังนั้นสงผลใหสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซ่ึงสิทธิท่ีกลาวมานี้เปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ และจะตอง

เกิดข้ึนกับทุกรูปแบบของความรัก ไมไชเกิดข้ึนกับความรักในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเทานั้น 

                   ดังนั้นจึงสรุปในทฤษฎีนี้ไดวา รูปแบบการสมรสท้ัง 3 รูปแบบมีความแตกตางกันอยาง

ชัดเจน เพศเปนสาระสําคัญของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติเทานั้น และอาจมี

ความสําคัญกับรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวยข้ึนอยูกับวัฒนธรรมและ

ความเชื่อของสังคมนั้นๆ สวนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ เพศไมไชสาระสําคัญอันใดเลย รัฐ
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จึงจําเปนตองคํานึงถึงสถานะและรูปแบบความรักโดยท่ีไมไชเพศเปนองคประกอบในการออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ 

                   3.2.1.2  ทฤษฎสีิทธิโดยธรรมชาติ    

ทฤษฎท่ีีสําคัญตอแนวทางของการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันของชายหรือหญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันทฤษฎีตอไปคือ ทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติ 

ทฤษฎีนี้เปนการกลาวถึงสิทธิท่ีเกิดข้ึนมาโดยธรรมชาติ เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษย เปน

สิทธิท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษยทุกคนท่ีเกิดข้ึนมาบนโลกใบนี้โดยอัตโนมัติ ไมจําตองมีกฎเกณฑหรือ

ขอกําหนดใดๆมาเปนเง่ือนไขของการไดรับสิทธิ สิทธิโดยธรรมชาติจึงเปรียบไดกับอวัยวะท่ีติดตัวของ

มนุษยผูนั้นมานับตั้งแตมนุษยผูนั้นถือกําเนิดข้ึนมาบนโลก  

สิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษยจึงมีความเปนเอกภาพใน

ตัวของสิทธิและเปนสิทธิท่ีปรากฏข้ึนในตัวของมนุษยทุกคน อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู สิทธิในเนื้อตัว

และรางกาย สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความเปน

มนุษย ซ่ึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของความเปนมนุษยก็จะหมายความถึง การแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมดานความรัก การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานความตองการทางเพศ เปนตน สิทธิโดย

ธรรมชาติจึงเปนเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนสามารถแสดงออกไดอยางเสรีโดยท่ีไมเปนการ

กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 

ตอมาสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษยไดถูกนํามาพัฒนา

และทําใหกลายเปนสิทธิในรูปแบบใหม โดยท่ีมนุษยนําสิทธิโดยธรรมชาติมารวบรวมไวในขอตกลง

ระหวางประเทศ ท่ีเรียกวา “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” และเรียกสิทธิประการนี้ใหมวา 

“สิทธิมนุษยชน” สิทธิมนุษยชนจึงมีท่ีมาจากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน หากแตการนําสิทธิ

โดยธรรมชาติมาบัญญัติใวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเพ่ือเปนสิทธิมนุษยชนนั้นกลับเปน

การนําสิทธิโดยธรรมชาติมาบัญญัติไวเพียงบางประการเทานั้น ทําใหสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญา

สากลฯฉบับนี้เปนเพียงสิทธิโดยธรรมชาติบางประการไมไชสิทธิโดยธรรมชาติในความหมายท่ี

ครอบคลุมตามท่ีมนุษยเขาใจกัน ดังเชนสิทธิท่ีจะกลาวตอไปนี้คือ สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม

ความรักซ่ึงมีสถานะเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ แตปฏิญญาสากลฯฉบับนี้กลับไมนําสิทธิ

ดังกลาวมาบัญญัติไว แตกลับนําเพียงสิทธิในการสมรส417ซ่ึงเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการ

                                                           
417 สิทธิในการสมรส เปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

หญิงเทานั้น เปนสิทธิท่ีธรรมชาติมอบใหแกมนุษยเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของตน สิทธิดังกลาวนี้จึง

เกิดข้ึนไดกับรูปแบบความรักตางเพศเทานั้น สิทธิในการสมรสเปนสวนหนึ่งในสิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรัก เพราะสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักคือรูปแบบของการแสดงออก
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แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักมาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลเทานั้น ทําใหสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญา

สากลฯฉบับนี้ไมครอบคลุมถึงสิทธิดังกลาว สงผลใหสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักไมมี

สถานะเปนสิทธิมนุษยชน  

จากการศึกษาถึงความเปนมาของแนวคิดในการรับรองสิทธิโดยธรรมชาติของบุคคล

จะเห็นไดวาเปนการรับรองสิทธิในลักษณะท่ีเปนสิทธิโดยเด็ดขาด เชน สิทธิในเนื้อตัวและรางกาย  

สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักท่ีศึกษาควบคูไปกับการรับรองสิทธิของบุคคลในฐานะท่ี

เปนพลเมืองของรัฐซ่ึงการรับรองสิทธิโดยธรรมชาตินั้นจะพบวาเปนสิ่งท่ีรัฐมุงรับรองและคุมครองให  

เปนการตระหนักในเห็นถึงคุณคาของบุคคลในสังคมวาทุกคนนั้นมีคุณคาในตนเอง และสิทธิโดย

ธรรมชาติท่ีติดตัวมาแตกําเนิดหรือสิ่งท่ีติดตัวไปโดยธรรมชาติของบุคคลนั้น ถือวาเปนสิ่งท่ีรัฐตอง

รับรองและคุมครองให แมวาแตเดิมนั้น การรับรองสิทธิเหลานี้อาจไมไดอยูในรูปแบบของกฎหมาย

ลายลักษณอักษร แตก็เปนสิทธิท่ีสามารถกลาวอางตอกันได ตอมาเม่ือมีการพัฒนาบทบัญญัติเรื่องการ

รับรองสิทธิโดยธรรมชาติในรูปแบบของกฎหมายลายลักษณอักษรเกิดข้ึนก็เพ่ือเปนประโยชนตอการ

กลาวอางการท่ีจะไดรับการรับรองและคุมครองจากรัฐเม่ือสังคมมีการยอมรับมากข้ึน  นอกจากนี้จะ

พบวาการรับรองสิทธิของบุคคลนั้นจะมีการรับรองไวในกฎหมายสูงสุดของแตละรัฐดวย 

สําหรับความเปนมาของการรับรองสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน แมจะไมไชสิทธิท่ีถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันอันเปนการจัดตั้งครอบครัว แตก็ยังถือไดวาเปน

สิทธโดยธรรมชาติท่ีรัฐตางๆตองคํานึงถึง นับวาเปนจุดเริ่มตนมาจากแนวคิดในแคเรื่องสิทธิในการ

สมรสของเพศชายและเพศหญิงกอน ซ่ึงตอมาไดมีแนวคิดในการคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรัก ซ่ึงรวมถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย  เนื่องจากไดมีการเลือก

ปฏิบัติแกบุคคลดังกลาว โดยท่ีรัฐไมไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมบุคคล

ดังกลาวนี้ โดยคํานึงวาแมสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักไมไชสิทธิมนุษยชนแตก็ถือเปน

สิทธิโดยธรรมชาติ และไดมีการเรียกรองความเปนธรรมใหแกกลุมคนเหลานี้ โดยไดปรากฎจากคํา

วินิจฉัยของศาลในตางประเทศซ่ึงเปนแนวคําวินิจฉัยของศาลในระดับระหวางประเทศและศาลภายใน

ของประเทศตางๆ ดังท่ีจะไดมีการนําเสนอดังนี้ 

จากการศึกษาในหนังสือ  Sexuality  and  the  Law  An  Encyclopedia of 

Major  Legal  Cases418 พบวา  ในประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาแตเดิมนั้นการ

                                                           
ทางดานความรักของมนุษยไมวาจะเปน รักตางเพศ รักเพศเดียวกัน หรือรักไดท้ังสองเพศ ทําใหสิทธิ

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมีความหมายกวางกวาสิทธิในการสมรส 

           418 Arthur S. Leonard, op. cit., p. vi. 
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แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมรักเพศของบุคคลถูกควบคุมโดยบทบัญญัติของกฎหมายภายในของรัฐ วาการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีผิดตามบทบัญญัติกฎหมายอาญาของรัฐ  ตอมาในป

ค.ศ.1957  ประเทศอังกฤษไดมีการทบทวนเพ่ือแกไขกฎหมายดังกลาวเสียใหม  โดยประธาน

คณะกรรมการในการเสนอเพ่ือแกไขกฎหมายในขณะนั้นคือ  Lord Wolfenden เห็นวาการท่ีมีการ

ลงโทษบุคคลท่ีกระทําการหรือมีการแสดงพฤติกรรมทางเพศในท่ีรโหฐานหรือในท่ีสวนบุคคลของ

บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว ไมวาจะเปนการแสดงพฤติกรรมดังกลาวของคนรักเพศเดียวกันหรือคน

ตางเพศกันท่ียินยอมเกิดกันนั้น เปนเรื่องท่ีควรมีการยกเลิกการลงโทษดังกลาวนั้นเสีย แตอยางไรก็

ตาม  แมจะมีการยกเลิกการลงโทษทางอาญาแกบุคคลท่ีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน แตก็มิไดมี

กฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนเหลานี้  และในท่ีสุดเม่ือป ค.ศ.2004  

ประเทศอังกฤษก็ไดมีการจัดทํากฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนรักเพศ

เดียวกัน ในขณะท่ีประเทศตางๆ ในภาคพ้ืนยุโรปไดมีการบัญญัติกฎหมายดังกลาวมากอนหนานั้น

หลายป 

สวนในฝงอเมริกาแมจะมีการยกเลิกโทษตามกฎหมาย  Sodomy  Law  แลวเม่ือป 

ค.ศ.1960  ตามขอเสนอแนะในรายงานวิจัยของ  อัลเฟรด คินสเช  (Alfred  Kinsey) ซ่ึงเปนนักเพศ

วิทยาท่ีมีความสนใจศึกษาถึงเรื่องพฤติกรรมทางเพศของมนุษยท่ีเห็นวาควรท่ีจะมีการยกเลิกการ

ลงโทษแกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน  ท้ังนี้เนื่องจากการศึกษาของเขาพบวาการท่ีบุคคลมี

พฤติกรรมเชนนี้เปนไปตามความตองการตามธรรมชาติ  เม่ือเขาไดกระทําการในท่ีสวนบุคคล รัฐก็ไม

ควรท่ีจะลงโทษแกบุคคลเหลานั้นดวยโทษทางอาญา  แตอยางไรก็ตามในขณะนั้นแมจะมีการยอมรับ

ใหยกเลิกการลงโทษทางอาญาแกบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันโดยรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา

แลวแตยังปรากฎวาในกฎหมายระดับภายในของบางรัฐนั้นยังคงมีการลงโทษทางอาญาสําหรับการ

กระทําดังกลาวในกรณีการรวมเพศโดยมิไดสมรส  การรวมเพศกับผูคาประเวณีท่ีเปนลักษณะการรวม

เพศกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน 

จากการท่ียังถูกกีดกัน  ไมเปนท่ียอมรับทําใหกลุมบุคคลท่ีมีรสนิยมแบบรักเพศ

เดียวกัน ไดรวมพลังกันเพ่ือเรียกรองสิทธิของตนเองโดยไดมีการรวมกลุมนัดชุมนุมซ่ึงการชุมนุมท่ี

แสดงใหเห็นถึงการเรียกรองสิทธิของการเปนชนกลุมนอยของสังคมอเมริกันในขณะนั้นท่ีนับวาเปน

เหตุการณสําคัญก็คือการชุมนุมประทวงในป ค.ศ.1969 ท่ีเรียกวา Stonewall Riots of 1969419 การ

                                                           
             

419 Ibid., p. iiv.; Stonewall Riots 1969 เปนการชุมนุมประทวงเพ่ือเรียกรองสิทธิของกลุม

ความหลากหลายทางเพศในสหรัฐอเมริกาท่ีนิวยอรค การประทวงในครั้งนี้เปนการชุมนุมประทวงของ

กลุมเกยในนิวยอรคเพ่ือเรียกรองสิทธิจากการถูกเลือกปฏิบัติจากพนักงานของรัฐภายใตกฎหมายการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ซ่ึงในขณะนั้นบารเกยมักถูกตรวจและปรับมากกวาบารเหลาปกติและ
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รองรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีรักเพศ

เดียวกันก็ยังมิไดมีการยอมรับและบัญญัติเปนกฎหมายกลางระดับสหพันธรัฐ การรับรองสิทธิของ

บุคคลเพ่ือใหสอดคลองกับความพึงพอใจในการใชชีวิตคูนั้น มีแคการยอมรับกฎหมายระดับมลรัฐ

เทานั้น และในหลายมลรัฐยังไมยอมรับในเรื่องดังกลาวและเห็นวาการท่ีมีกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูของกลุมคมท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันดังกลาวถือวาเปนเรื่องท่ีขัดตอหลักความเชื่อ

ทางศาสนาคริสต ท่ีเห็นวาบุคคลท่ียังมีรสนิยมทางเพศท่ีแตกตางจากบุคคลท่ัวไปนั้นเปนกลุมบุคคล

นอกรีต 

นอกจากนี้การยอมรับและการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของคูรักเพศเดียวกันในตางประเทศนั้นนับวา เริ่มมีการท่ีจะศึกษาเพ่ืออธิบายถึงภาวะความ

หลากหลายของพฤติกรรมทางเพศของบุคคลนั้นวามีสาเหตุอยางไร ดังท่ีไดนําเสนอแลวในบทท่ีผาน

มาเพ่ือหาแนวทางท่ีจะมุงรับรองและคุมครองสิทธิแกบุคคลกลุมดังกลาวท้ังในระดับท่ีเปนกฎหมาย

ภายในของรัฐและมีการนําไปเปนประเด็นอภิปรายในระดับสากล โดยในป ค.ศ.1994 คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (The Human Rights Committee) ไดมีแกไขบทบัญญัติเพ่ือใหมี

การตีความคําวาเพศในขอบทท่ี 26 ของปฏิญญาสากลวาสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948420นั้นใหมีการ

ตีความครอบคลุมไปถึงรสนิยมทางเพศของบุคคลท่ีมีความแตกตางหลากหลายดวยซ่ึงเปนผลจากการ

วินิจฉัยของศาลในคดี Toonen v. Australia421 

นอกจากนี้การรับรองสถานะในการจัดตั้งครอบครัวแกชายหรือหญิงท่ีมีพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันไดมีการยอมรับมากข้ึนดังจะเห็นไดจากการตีความของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปและศาล

ยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปท่ีไดเคยมีการวินิจฉัยเปนการคุมครองบุคคลผูมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

จากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุเรื่องรสนิยมทางเพศเชนใน ค.ศ.1996 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป

                                                           
มักจะถูกเขาบุกตรวจในขอหาวามีการคาประเวณีแกบุคคลท่ีมีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกัน ซ่ึง

เหตุการณนี้เกิดข้ึนเม่ือมีการบุกเขาตรวจรานบารเกยท่ีมีชื่อวา Stonewall Inn เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 

ค.ศ.1969 และจากเหตุการณการชุมนุมเรียกรองในครั้งนั้นทําใหกลุมชาวเกยไดมีการรวมกลุมกันเพ่ือ

คุมครองสิทธิของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมแบบรักเพศเดียวกันเปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา 

          420 The Declaration  of  Human  Rights  1948 Article 26; วราภรณ อินทนนท, การ

รับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานแกปจเจกชนบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศ (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2552), หนา 51. 

          421 Nicolas Toonen v. Australia (Human Rights Committee, Communication,  

1992); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 52. 
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ไดตัดสินในคดี P. v. S. and Cornwall County Council422 วาการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงการท่ี

บุคคลมีรสนิยมรักเพศเดียวกันถือเปนการเลือกปฏิบัติทางเพศและเปนการขัดตอกฎหมายของสหภาพ

ยุโรป 

ในป ค.ศ.2002 ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดตัดสินในคดี Goodwin v. The United 

Kingdom423 วาคนท่ีแปลงเพศแลวมีสิทธิท่ีขอแกไขเอกสารสวนบุคคลจากรัฐโดยแกไขจากเพศเดิมไป

เปนเพศตามเพศใหมท่ีผาตัดแปลงเพศ และมีสิทธิท่ีจะสมรสไดซ่ึงจากคดีนี้สงผลใหประเทศอังกฤษ

ตองมีการแกไขกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิแกบุคคลท่ีผาตัดแปลงเพศในเวลาตอมา 

ในป ค.ศ.2006 ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดตัดสินคดี Tadao Maruko v. 

Versorgungsanstalt der deutschenBuhnen Case C-267/06424 ในคดีนี้ถือวาเปนอีกคดีหนึ่งท่ี

เก่ียวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ของ

การไดรับสิทธิประโยชนบางประการในฐานะท่ีเปนคูชีวิตท่ีมีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกัน โดยในกรณีนี้

เปนการเรียกรองสิทธิของคูรักท่ียังมีชีวิตอยูและมีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกัน ท่ีไดจดทะเบียน

ความสัมพันธท่ีเรียกวา Life of Partnership เพ่ือจะขอรับเงินบํานาญของคูรักท่ีเสียชีวิตซ่ึงในคดีนี้

ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดตัดสินวาการท่ีบริษัทกองทุนเงินบํานาญของเยอรมันปฏิเสธการ

จายเงินแกคูรักท่ีจดทะเบียนความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกันท่ียังมีชีวิตอยูซ่ึงตามกฎหมายภายใน

ของประเทศนั้นไดรับรองวาคูรักท่ีจดทะเบียนแบบ Life of Partnership นั้นมีฐานะและสิทธิ

เชนเดียวกันกับการจดทะเบียนเปนคูสมรสของบุคคลตางเพศกัน ดังนั้นการปฏิเสธท่ีจะจายเงิน

บํานาญแกผูรองจึงเปนการเลือกปฏิบัติตอผูรองดวยเหตุท่ีผูรองมีรสนิยมแบบรักเพศเดียวกันโดยเปน

การฝาฝนตอบทบัญญัติของกฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความ

แตกตางทางเพศและรสนิยมทางเพศ 

จากการเรียกรองสิทธิของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ตั้งแตเริ่มมีการศึกษา

เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรมของชายหรือหญิงท่ีมีรสนิยมรักเพศเดียวกัน เพ่ือพยายามอธิบายสิ่งท่ีสังคม

ไมยอมรับ จนกระท่ังนํามาซ่ึงการยอมรับวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนสิ่งท่ีบุคคลไมสามารถ

                                                           
           422 P. v. S. and Cornwall County Council (The European Court of Justice, 

1996);  

            423 Goodwin v. The United Kingdom (The European court of Human Rights, 

1995); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 52. 

            424 Tadao Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschenBuhnen (The European 

Court of Justice, 2006); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 52. 
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กําหนดไดเปนสิ่งท่ีมีอยูแลวในสังคมและยังคงตองดํารงอยูตอไป แมรัฐและสังคมตางๆ เปนจํานวน

มากจะมีการกําหนดบรรทัดฐานในเรื่องวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศใหแกบุคคลโดยอาศัยจารีต

ประเพณี กฎหมาย และการใชความรุนแรงเพ่ือควบคุมชายหรือหญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมิให

แสดงออกซ่ึงเพศวิถีและอัตลักษณของตนซ่ึงกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติ การไมเทาเทียมกันอยาง

ตอเนื่องยาวนานจนถึงปจจุบัน 

อยางไรก็ตามการเรียกรองสิทธิท่ีพึงจะไดรับของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันทําใหสังคมเริ่มตระหนักวา การท่ีชายหรือหญิงมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้นไมใชสิ่งท่ีผิด

แปลกเพราะแมวาบุคคลเหลานี้จะมีรสนิยมทางเพศและเพศวิถีท่ีแตกตางจากบุคคลโดยสวนใหญแต

เขาเหลานี้ยังเปนสมาชิกของสังคมท่ีสังคมตองใหการยอมรับอยางเขาใจและรับรอง คุมครองสิทธิให

ในฐานะสมาชิกของสังคม ดวยเหตุนี้เพ่ือท่ีจะทําใหบุคคลเหลานั้นสามารถท่ีจะดํารงชีวิตไดอยางมี

ศักดิ์ศรีและมีความเสมอภาคเทาเทียมกับบุคคลในสังคม ปจจุบันรัฐตางๆ จึงไดมีการรับรองและ

คุมครองสิทธิแกบุคคลเหลานี้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐเพ่ือเปนการประกันถึงสิทธิตางๆ 

อยางเสมอภาค ปองกันการถูกเลือกปฏิบัติจากเหตุแหงความแตกตางของเพศวิถีเพศ และอัตลักษณ

ทางเพศท่ีแตกตาง 

นอกจากนี้ในสังคมระหวางประเทศไดเริ่มตระหนักถึงเรื่องการสรางความเสมอภาค

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลาย จึงไดมีการพยายามสรางความเขาใจท่ีตรงกันใน

การนําหลักการคุมครองและรับรองสิทธิตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศมาใชกับการ

ปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับเพศวิถีและอัตลักษณทางเพศของบุคคล โดยกลุม

ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนกลุมหนึ่งซ่ึงเปนท่ียอมรับไดมีการจัดทํารางพัฒนาการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือแกไขและพัฒนาหลักการคุมครองสิทธิมนุษยชนแกคูรักชายหญิงท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกัน โดยไดมีมติเปนเอกฉันทในการรับรอง “หลักการยอกยาการตา วาดวยการใชกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ”425 เพ่ือเปนแนวทางรวมกัน

                                                           
425 หลักการยอกยาการตา เปนหลักการท่ีเกิดจากการระดมความคิดของนักวิชาการผูมีความ

เชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชนจํานวน 29 คน ซ่ึงมาจาก 25 ประเทศซ่ึงหนึ่งในนั้นรวมถึงนักวิชาการ

จากประเทศไทยดวยคือ ศาตราจารยวิทิต มันตาภรณ ศาสตราจารยประจําคณะนิติศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยการประชุมดังกลาวไดจัดข้ึนท่ี มหาวิทยาลัย GadjahMada เมืองยอก

ยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหวางวันท่ี 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 

 สาระสําคัญในหลักการดังกลาวคือการสรางแนวทางรวมกันการคุมครองและรับรองสิทธิแก

บุคคลตามเพศวิถีและอัตลักษณทางเพศ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในเรื่องพันธกิจของรัฐภายใตกฎหมาย

ระหวางประเทศท่ีมีอยูและสงเสริมการคุมครองสิทธิมนุษยชนแกมนุษยทุกคนบนหลักพ้ืนฐานของ



239 

ในการคุมครองและรับรองสิทธิแกบุคคลตามเพศวิถีและการดํารงชีวิตตามอัตลักษณทางเพศไดอยาง

เสมอภาคในสังคม ท้ังนี้เพราะแมจะมีการตระหนักถึงเรื่องการรับรองและคุมครองสิทธิแกบุคคลตาม

เพศวิถีวาเปนสิ่งท่ีรัฐพึงกระทําแตยังปรากฎวาแนวปฏิบัติของรัฐในเรื่องดังกลาวยังมิไดเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน ยังมีความเหลื่อมล้ําและการเลือกปฏิบัติอยูในหลายๆ รัฐ 

ดังนั้น จึงไดสรุปหลักการและเหตุผลของทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติไดวา สิทธิตาม

ธรรมชาติเปนสิทธิท่ีเกิดมาพรอมกับมนุษยทุกคน ดังเชนอวัยวะสวนหนึ่งในรางกายของมนุษย 

เชนเดียวกับความรักของมนุษยก็เปนสิ่งท่ีเกิดมาพรอมกับรางกายของมนุษยเชนกัน ดังนั้นการท่ีมนุษย

ชายและหญิงมีความปรารถนาท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรักตอกันและกัน การแสดงออกของพวกเขา

เหลานั้นก็เปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีปราศจากเง่ือนไขใดๆ ท่ีมนุษยจะมาสรางกําแพงท่ีบดบังสิทธิโดย

ธรรมชาติ โดยการนิยามความถูกตองของความรักกันข้ึนมาเอง วารักรูปแบบความรักของชายรักหญิง

นั้นถูกตองเทานั้น และรูปแบบความรักของชายรักชายหรือหญิงรักหญิงนั้นเปนรูปแบบท่ีผิด โดย

มนุษยจะมาอางวาธรรมชาติเปนผูกําหนดใหไมได เพราะธรรมชาติไดมอบสิทธิและเสรีภาพในการ

เลือกรูปแบบของความรักและการเลือกคูชีวิตนั้นใหแกมนุษยแลว สวนมนุษยจะทําอยางไรนั้นก็เปน

สิทธิของมนุษย  ตอมา สิทธิพลเมือง สิทธิในฐานะท่ีเปนประชากรของรัฐ สิทธิดังกลาวนี้จึงเปนสิ่งท่ี

กฎหมายรับรองและคุมครองใหมนุษยทุกคนในรัฐอยางเทาเทียม สิทธิประเภทนี้รัฐใหในฐานะท่ี

ประชาชนเปนสวนหนึ่งขององคประกอบความเปนรัฐ สิทธิท่ีไดรับจากรัฐนี้จึงเปนกลไกสําคัญท่ีรัฐมอบ

ใหประชาชนในการเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม อันเปนการเชื่อมโยง

ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน หรือ ประชาชนกับประชาชนดวยกัน  

ดังนั้น เม่ือรับไดมอบสิทธิใหกับผูท่ีอยูภายใตการปกครองของรัฐแลว ประชาชนก็จะ

ไดรับการปกปอง คุมครอง ดูแลจากรัฐนั้นเอง  เชนเดียวกับแนวคิดของหลายๆ รัฐท่ียอมรับและมอบ

สิทธิเหลานี้ใหประชาชนโดยการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกประชาชนทุกคน ไมวาจะเปนชาย

หรือหญิง รวมถึงรับรองในทุกรูปแบบของความรักของชายหรือหญิงเหลานั้นดวย เพราะรัฐไดคํานึงวา 

นี่คือหนาท่ีของรัฐ โดยจะเห็นวาในหลายๆ รัฐในปจจุบันเริ่มมีการตระหนักวาเรื่องสิทธิโดยธรรมชาติ

และสิทธิพลเมืองของบุคคลนั้น แมจะมีเพศวิถีท่ีตางกัน แตบุคคลดังกลาวก็พึงท่ีจะตองไดรับการ

รับรองสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว และการเลือกคูชีวิตอยางเสมอภาคและเทาเทียมกันโดยไมมีเง่ือนไข

เรื่องเพศเขามาเก่ียวของ ดังหลักการและแนวคิดดังท่ีไดกลาวมาขางตน 

 

 

                                                           
ความเสมอภาคโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ; สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 

หลักการยอกยาการตา (กรุงเทพฯ: เอสเอ็มเซอรคิทเพรส, 2551), หนา 15. 
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              3.2.1.3  ทฤษฎสีิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ 

ทฤษฎีตอมาท่ีสนับสนุนแนวทางในการใหการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันคือ ทฤษฎสีิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ สิทธิ

ประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอยางวา สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย สิทธิประการนี้เปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึน

โดยรัฐ รัฐเปนผูสถาปนาสิทธิตางๆข้ึนมาในรูปแบบของการกําหนดไวเปนระเบียบ ขอบังคับ หรือตัว

บทกฎหมาย โดยนํามาสรางเปนเง่ือนไข หรือหลักเกณฑของการไดรับสิทธิตามความพึงพอใจของรัฐ 

อาทิ สิทธิพลเมือง สิทธิในการไดรับสัญชาติ สิทธิในสวัสดิการตางจากรัฐ รวมไปถึงสิทธิในการไดรับ

การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซ่ึงสิทธิท่ีกลาวมานี้

เปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐท้ังนั้น ไมไชสิทธิท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ ทําใหสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐและ

สิทธิโดยธรรมชาติมีลักษณะท่ีแตกตางในแงของท่ีมาแหงสิทธิโดยสิ้นเชิง 

ในประเด็นนี้ตองศึกษาถึงสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ตามกฎหมาย หรือสิทธิในกฎหมายสมรสซ่ึงเปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ ซ่ึงมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกับสิทธิ

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติวามีความเก่ียวของกันไดอยางไร ซ่ึง

จากการศึกษาพบวา หากเปนลักษณะท่ีเรียกวาเปนการคาบเก่ียวแหงสิทธิ ระหวางสิทธิโดยธรรมชาติ

และสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ หลักการนี้ก็ตองเปนไปตามหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติ ท่ีกําหนดวา

สิทธิประการใดท่ีเปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิเหลานั้นปจเจกชนไมจําเปนตองรอง

ขอจากรัฐ เปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะมอบสิทธิเหลานี้ใหแกประชาชน และรัฐก็ไมอาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ 

ในทางกฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิเหลานั้นไดเลย นั้นหมายความวา สิทธิในกฎหมายสมรสท่ีเปนสิทธิท่ี

กอตั้งข้ันโดยรัฐ รัฐเองก็ไมอาจบัญญัติเง่ือนไขใดๆ ท่ีเปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติของปจเจกบุคคลไดเลย จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของรัฐใน

การออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย โดยตองคํานึงถึงสิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก426 

                                                           
426 อยางไรก็ตามมีการตั้งขอสังเกตวา สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก เปนสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานท่ีมนุษยสามารถแสดงออกไดโดยอิสระ  และในความเปนจริงหากมนุษยมีการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักท่ีตองการอยูรวมกันในลักษณะท่ีไมใชรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวตามลักษณะท่ีรัฐให

การรับรอง  การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักในลักษณะเชนนี้ รัฐตองใหการรับรองดวยหรือไม  ใน

ประเด็นนี้ขออธิบายวา การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนเสรีภาพของมนุษยโดยแทจริงไมวาจะ

เปนความรักในรูปแบบรักตางเพศ  รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ  ซ่ึงรูปแบบของการแสดงออกซ่ึงความ

รักในลักษณะนี้โดยหลักแลวคือสิ่งท่ีรัฐตองใหการรับรอง ตามทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมีลักษณะคาบ

เก่ียวกับสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ  สวนลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบผัวเดียวเมียเดียว ผัวเดียว
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                 ดังนั้น จึงสรุปในประเด็นนี้ไดวา สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐสิทธิใด หากสิทธินั้นเปนสิทธิท่ี

มีลักษณะคาบเก่ียวกับสิทธิโดยธรรมชาติ สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐสิทธินั้น รัฐไมอาจบัญญัติเง่ือนไขใดๆ 

ท่ีเปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิท่ีมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกับสิทธิโดยธรรมชาติสิทธินั้นไดเลย 

3.2.1.4 ทฤษฎสีถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก 

                 ทฤษฎีสุดทายท่ีใหการยอมรับการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันคือ ทฤษฎีท่ีวาดวยสถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรัก โดยทฤษฎีนี้จะกลาวถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก427 เปนสิทธิท่ี

ธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยทุกคนอยางเทาเทียมโดยพ้ืนฐานของความเปนธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิ

โดยชอบธรรมในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักตามท่ีตนปรารถนา โดยการแสดงออกซ่ึงความรัก

นั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลอ่ืน ความรักตามวิถีแหงธรรมชาติอาจเปน

การแสดงออกกับบุคคลท่ีตางเพศกับตน บุคคลท่ีมีเพศเดียวกันกับตน หรือแสดงออกไดกับบุคคลท้ัง

สองเพศ หากแตธรรมชาตินั้นไดมอบหนาท่ี ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งใหแกรูปแบบความรักตางเพศ คือ

หนาท่ีในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ความสามารถในการสืบพันธุ หรือเรียกอีกอยางวา สิทธิใน

การสมรส  ความแตกตางระหวางสิทธิท้ังสองประการนี้คือ สถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักเปนการแสดงออกซ่ึงความรักของมนุษยในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนความรักกับ

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตนหรือกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระตางกันกับตน เพศจึงไมใชองคประกอบ

ของสิทธิประการนี้ ตางจากสิทธิในการสมรสซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยเชนกัน แตมีไดเฉพาะ

กับมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีแตกตางกันเทานั้น เนื่องจากสิทธิดังกลาวนี้เปนเรื่องสิทธิในการสมรส ซ่ึงก็คือ

วิถีแหงการสืบทอดเผาพันธุมนุษยนั้นเอง จึงทําใหเกิดข้ึนไดเฉพาะมนุษยท่ีมีอวัยวะเพศท่ีแตกตางกัน

ตามท่ีธรรมชาติสราง และเปนผูกําหนดใหเทานั้น เพศจึงเปนสาระสําคัญของสิทธิประการนี้ ดังนั้น

สิทธิในการสมรสจึงมีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก  

         ดังนั้น สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก จึงเปนสิทธิท่ีมนุษยสามารถแสดงออกซ่ึง

ความรักไดโดยอิสระ และมีเสรีภาพในการเลือกท่ีจะใชชีวิตกับบุคคลใดก็ไดตามท่ีตนตองการ ซ่ึง

                                                           
หลายเมีย  เมียเดียวหลายผัว หรือ หลายผัวหลายเมีย สิ่งเหลานี้แมจะเปนเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักของมนุษยเชนกัน หากแตการรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของรัฐในเรื่อง

ของการใชชีวิตแบบเปนคูหรือแบบไมเปนคูนั้น อาจมีลักษณะท่ีตองเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐท่ี

ใชหลักการตามแนวทางของวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ มาเปนองคประกอบตามทฤษฎี

สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐดวย  

     427 เปนสิทธิท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลวา เปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ัน

พ้ืนฐาน แตสิทธิดังกลาวนี้ไมไดถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 
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สถานะแหงสิทธิในลักษณะนี้เปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับกันในทางปฏิบัติของนานาประเทศวา สิทธิ

ดังกลาวนั้นเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลโดยธรรมชาติ และเกิดข้ึนไดโดย

อัตโนมัติ ไมจําเปนตองรองขอและไมอาจถูกจํากัดไดเลย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ ซ่ึงมีสถานะเปนจุดเริ่มตนของ

สิทธิในการสมรส และสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ซ่ึงสิทธิท้ังสองประการนี้ไดรับการรับรองไวใน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 นั้นเอง   

          สิทธิมนุษยชนเกิดจากการท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ

และแนวคิดตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยหรือสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในปฏิญญาฉบับนี้ และรวมเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ

มนุษยชน” ข้ึนมาบนโลกอยางเปนทางการ โดยปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ท่ีเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานใหมีลักษณะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิในการ

กอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอท่ี 16 (1)428 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ

ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนไดกับความรักใน

รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอท่ี 23429 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนท่ีมี

                                                           
428 ขอ 16 (1) “ชายและหญิงท่ีมีอายุเต็มบริบรูณแลวมีสิทธิท่ีจะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว

โดยปรารถจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

  การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูท่ีเจตนาจะเปนคูสมรส 

           ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพ้ืนฐานของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจาก

สังคมและรัฐ” 

  429 ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับ

การคุมครองจากสังคมและรัฐ  

        สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัวพ่ึงไดรับการ

ยอมรับ 

        การสมรสจะกระทําโดยปรารถจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูท่ีเจตนาจะเปนคู

สมรสกันมิได 

        บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือรับรองความเสมอภาคแหง

สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ

สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองบุตรเทาท่ีจําเปน 
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูท่ีไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้ 

แมวาสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน แตไม

ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลฯกลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซ่ึงมีฐานะเปน

เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเทานั้น    

            

3.2.2  ทฤษฎกีฎหมายท่ีสําคัญตอการแนวทางการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

จากท่ีไดนําเสนอแนวคิดของทฤษฎีการยอมรับและสนับสนุนในการออกกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้น ตอมาผูวิจัยขอนําเสนอ

แนวคิดของการคัดคานการยอมรับการออกกฎหมายรับรองสถานะใหแกคูรักเพศเดียวกัน โดยกลุมผูท่ี

ไดคัดคานนี้สวนใหญจะมีเปนผูท่ีมีแนวคิดท่ีเปนไปในแนวอนุรักษนิยม ท่ีมองไมเห็นถึงแนวคิดท่ี

ยอมรับการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานของสังคม โดยกลุมผูท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยมจะคํานึงถึงความเปน

อนุรักษนิยม โดยกลุมคนเหลานี้จะมองสิ่งรอบตัววามีความสมบูรณดีอยูแลวไมจําเปนตอง

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมสิ่งใดอีก เพราะกลุมคนท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยมเกรงกลัววาการเปลี่ยนแปลง

อาจนํามาซ่ึงการทําลายวัฒนธรรมท่ีดีงามของความเปนมนุษยชาติท่ีสั่งสมมานานนับพันป โดยเฉพาะ

การรับรองสถานะในทางกฎหมายแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท่ีกลุมแนวคิดอนุรักษนิยมมองวาเปนการ

ทําลายระบบการสืบทอดเผาพันธุของมวลมนุษยชาติท้ังหลายใหพังทลายลง ดังนั้นกลุมแนวคิด

อนุรักษนิยมจึงคัดคานการสนับสนุนใหมีการรับรองสถานะใหคูรักเพศเดียวกัน  

แตในความเปนจริงแลวจากการท่ีไดศึกษาถึงแนวคิดของกลุมอนุรักษนิยมอยางแทจริงจะ

พบวา  กลุมคนเหลานี้ไมไดมีแนวความคิดท่ีตอตานทฤษฎีกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ ทฤษฎี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และทฤษฎีความเสมอภาคเลย  เนื่องจากกลุมท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยมมีความ

คิดเห็นวา มีความเปนจริงอยูท่ีมนุษยทุกคนมีอิสระและเสรีภาพท่ีจะแสดงออกซ่ึงความรักและมี

เสรีภาพท่ีจะเลือกคูชีวิต วาจะใชชีวิตรวมกับใครบนโลกใบนี้ รวมถึงการเลือกท่ีจะใชชีวิตคู ของคูรักท่ี

มีเพศเดียวกันในสังคม  แตสิ่งท่ีกลุมอนุรักษนิยมตองการจะคัดคาน คือคัดคานการรับรองสถานภาพ

ทางกฎหมายใหแกคูรักเพศเดียวกันเทานั้น หรือคัดคานการออกกฎหมายรับรองสถานะใหแกกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน  โดยเฉพาะการจดทะเบียนสมรสท่ีมีลักษณะเหมือนคูรักตางเพศ โดย

กลุมผูมีแนวคิดอนุรักษนิยมมองวา สังคมในปจจุบันใหการยอมรับและใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไดใชชีวิต

รวมกันในสังคมอยางเสรี โดยใชกฎหมายท่ีมีอยูในปจจุบันก็นาจะเพียงพอแลว รัฐไมควรออกกฎหมาย

ใดๆ ก็ตามท่ีเปนการสนับสนุนใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันแตงงานกันไดเหมือนคูรักตางเพศ เพราะสิ่ง

                                                           
   (2) สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสได ในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัว ยอมไดรับ

การรับรอง” 
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เหลานั้นจะเปนการทําลายซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของรูปแบบการสมรสของมนุษย และอาจสงผลถึง

การสนับสนุนใหเยาวชนมีพฤติกรรมดังกลาวนี้มากข้ึน รวมถึงกลุมแนวคิดอนุรักษนิยมมองไกลไปถึง

ข้ันมนุษยจะหันมามีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันมากข้ึน เพราะมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

ใหและอาจเปนการทําลายซ่ึงสถาบันครอบครัวและอาจจะอันตรายถึงข้ันมนุษยสูญพันธุไปจากโลกใบ

นี้เลยทีเดียว 

ดังนั้นในหัวขอนี้จึงไดนําแนวคิดของทฤษฎีในทางกฎหมาย ท่ีกลุมผูท่ีมีแนวคิดในเชิงอนุรักษ

นิยมใชเปนแนวทางในการตอสู และใชเปนเหตุผลเพ่ือคัดคานแนวทางการสนับสนุนการออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน  โดยผูวิจัยขอเริ่มจากแนวคิดของ

ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ โดยเปนการการเริ่มตนของการมองทุกอยางทุกอยางบนโลกใหเปนแนวคิด

ตามธรรมชาติ เปนแนวคิดท่ีมาจากการสรางสรรคโดยธรรมชาติ ตามมาดวยทฤษฎีสํานักกฎหมาย

บานเมือง ท่ีเปนการกําหนดใหมีกฎหมายโดยรัฏฐาธิปตยของรัฐ และทฤษฎีของการเกิดข้ึนของ

กฎหมายโดยอาศัย หลักศีลธรรม จารีตประเพณี และคําสอนของศาสนา ดังตอไปนี้ 

   3.2.2.1  ทฤษฎีสํานักกฎหมายธรรมชาติ 

                    แนวความคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติ ถือกําเนิดและมีวิวัฒนาการมาตั้งแตสมัย

กรีกและโรมัน กฎหมายธรรมชาติ หมายถึง กฎเกณฑทางกฎหมายในอุดมคติ ซ่ึงอาจจะเห็นวาอยู

เหนือกฎหมายท่ีมีอยูจริงโดยถือวากฎหมายธรรมชาติมาจากธรรมชาติของสรรพสิ่งท้ังหลาย โดยบาง

คนอาจจะโตแยงวากฎหมายธรรมชาติมีอยูจริงหรือไม  และจากความเชื่อท่ีวากฎหมายธรรมชาติมี

ท่ีมาอยูในพระเจา พระเจาจึงทรงเปนผูกําหนดกฎหมายท้ังปวงใหแกมนุษย 

โดยนักปราชญของสํานักความคิดนี้ท่ีมีชื่อเสียงมีอยูหลายคน เชน เพลโต อริสโตเติล 

ซิเซโร และ นักบุญโธมัส อไควนัส สํานักความคิดนี้เห็นวากฎหมายนั้นมีข้ึนเองตามธรรมชาติเกิดข้ึน

เองโดยท่ีมนุษยไมไดสรางข้ึน เปนรูปแบบท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เชนเดียวกันกับเรื่องของการ

สืบพันธุของมนุษย ท่ีเปนไปโดยการสรางข้ึนของธรรมชาติ ท่ีชายและหญิงเทานั้นท่ีจะสามารถให

กําเนิดบุตรได ดังนั้นจึงทําใหแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติยอมรับแตเพียงวาการสมรสควร

เกิดข้ึนเฉพาะรูปแบบความรักของชายกับหญิงเทานั้น  เพราะเปนกฎแหงธรรมชาติ อันนํามาซ่ึง

แนวทางท่ีสังคมตองยอมรับในแนวทางของวิถีทางเพศท่ีเปนธรรมชาติเทานั้น  

               โดยนักปราชญท้ังหลายของสํานักความคิดกฎหมายธรรมชาติไดมีความคิดเห็นวา

กฎหมายเก่ียวกับการสมรสและการใหกําเนิดบุตรมีท่ีมาดวยกัน 3 ทางดวยกัน คือ 

1. เกิดข้ึนเองจากธรรมชาติโดยตรงเหมือนปรากฎการณอ่ืนๆ ของโลก 

2. เกิดจากพระเจา โดยพระเจาเปนผูกําหนดใหมีข้ึน 

3. เกิดจากความรูสึกผิดชอบชั่วดีของมนุษยเอง เปนกฎท่ีสอดคลองกับความ

ยุติธรรม มโนธรรมและศีลธรรมของมนุษยในการเลือกคูครองของตน 
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จากแนวคิดในเรื่องท่ีมาของกฎหมายเก่ียวกับการสมรสและการใหกําเนิดบุตรอัน

เปนแนวคิดตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาตินี้เอง จึงทําใหผูวิจัยคนพบวากฎหมายเก่ียวกับการสมรส

และการใหกําเนิดบุตรตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติมีลักษณะพิเศษหลายประการดวยกัน กลาวคือ 

สามารถใชไดไมจํากัดเวลา สถานท่ี มีความเปนธรรมชาติ และอยูเหนือกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสมรส

และการใหกําเนิดบุตรของรัฐตามเง่ือนไขท่ีรัฐเปนผูกําหนด กฎหมายธรรมชาติยอมมีความยุติธรรม

สูงสุด กฎหมายของรัฐจะขัดหรือแจงกับธรรมชาติไมได โดยเฉพาะการท่ีกฎหมายรัฐยอมใหกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันโดยชอบดวยกฎหมาย อันเปนการบัญญัติกฎหมายท่ีขัด

กับหลักกฎหมายธรรมชาติ เพราะวัตถุประสงคของการสมรสตามกฎหมายธรรมชาติคือ การใหกําเนิด

บุตรเพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษย เพราะฉะนั้นรัฐจึงไมควรบัญญัติกฎหมายท่ีไมสอดคลองกับแนวทาง

ของธรรมชาติ โดยเฉพาะการออกกฎหมายใหคูรักเพศเดียวกันสมรสอยางถูกกฎหมาย  

ถึงแมหลักการท่ีแทจริงนั้น มนุษยทุกคนจะเกิดมาพรอมกับสิทธิตามธรรมชาติ 

โดยเฉพาะสิทธิในเรื่องของความรัก สิทธิการเลือกคูครอง และสิทธิในการใชชีวิตอยูรวมกับใครคนใด

คนหนึ่งในสังคมมนุษย ไมวาจะเปนการใชชีวิตคูระหวางชายกับหญิง ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง 

แมสิทธิเหลานี้จะเปนสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมนุษยสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินชีวิตไดดวยตนเอง

ก็ตาม แตสิทธิในการใหกําเนิดบุตรนั้นเปนเรื่องท่ีธรรมชาติไดกําหนดไวตามหลักเกณฑท่ีแตกตาง โดย

ท่ีมนุษยจําตองเขาใจหนาท่ี ท่ีธรรมชาติไดมอบหมายใหแกใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  หนาท่ีนั้นก็คือ 

การสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนสิทธิและหนาท่ีท่ีธรรมชาติไดใหเฉพาะชายกับหญิงท่ีใชชีวิตคูรวมกัน

เทานั้น ดังนั้นรัฐจึงควรบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับธรรมชาติ และมีวัตถุประสงคเดียวกันกับ

แนวทางของสํานักกฎหมายธรรมชาติดวย 

แนวความคิดนี้สอดคลองกับแนวคําสอนของศาสนาคริสตและอิสลามท่ีไดสอนให

มนุษยไดรูจักการทําหนาท่ีท่ีพระเจาไดมอบหมายใหแกมนุษยในการสืบทอดเผาพันธุของมนุษยตาม

พระประสงคของพระเจาไดทรงสรางมนุษยท้ังชายและหญิงข้ึนมา    

ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นเก่ียวกับทฤษฎีแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติท่ีไม

ยอมรับการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน ไดวา สํานักกฎหมายธรรมชาติ มีแนวคิดวากฎหมายเกิดข้ึนจากธรรมชาติ พระเจาเปนผู

กําหนดจากพฤติกรรมและการดําเนินชีวิตรวมกันของมนุษย มนุษยยอมรูถึงความตองการของ

ธรรมชาติ  ธรรมชาติจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑในการสรางความชอบธรรมใหแกสังคม มนุษยจึงตอง

บัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับแนวทางของธรรมชาติ โดยเฉพาะการสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนสิทธิ

และหนาท่ีท่ีธรรมชาติไดใหเฉพาะชายกับหญิงท่ีใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น ดังนั้นรัฐจึงควรบัญญัติ

กฎหมายใหสอดคลองกับธรรมชาติ และมีวัตถุประสงคเดียวกันกับแนวทางของสํานักกฎหมาย

ธรรมชาติดวย สํานักกฎหมายธรรมชาติยอมรับวา สิทธิท่ีจะแสดงออกดานความรักเปนสิทธิโดย
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ธรรมชาติ ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบชายรักหญิง ชายท่ีรักชาย หรือหญิงท่ีรักหญิง สิทธิท่ี

แสดงออกเหลานี้เปนสิทธิท่ีไมมีสิ่งใดมาขวางก้ันได เปนสิทธิโดยชอบธรรมของมนุษย แตสํานัก

กฎหมายธรรมชาติกลับมองวา การสืบทอดเผาพันธุมนุษยเปนหนาท่ี ท่ีธรรมชาติสรางไวและใชไดกับ

ความรักในรูปแบบของชายท่ีรักกันกับหญิงเทานั้น ความรักในรูปแบบอ่ืนไมสามารถใหกําเนิดบุตรตาม

วัตถุประสงคของการสมรสตามรูปแบบของธรรมชาติได ดังนั้น สิทธิในการสมรสตามหลักธรรมชาติ 

คือ สิทธิท่ีธรรมชาติไดมอบไวเฉพาะแกคูรักชายท่ีรักกันกับหญิงเทานั้น อันเปนกฎหมายธรรมชาติ

นั่นเอง และสํานักกฎหมายธรรมชาติเองก็มีความตองการใหรัฐหรือผูปกครองรัฐบัญญัติกฎหมายให

สอดคลองกับแนวคิดของกฎหมายธรรมชาติ โดยการการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกคูรักตาง

เพศ ตามแบบอยางของแนวคิดของสํานักกฎหมายธรรมชาติเทานั้น  

          ในปจจุบันแนวความคิดในเรื่องความมีอํานาจสูงสุดของกฎหมายธรรมชาติไมคอย

ไดรับการยอมรับมากนักเพราะเปนลักษณะท่ีคอนขางอุดมคติและเปนนามธรรม แตทฤษฎีกฎหมาย

ธรรมชาติก็ใชวาจะไรประโยชนเสียทีเดียว อยางนอยก็สามารถใชตอสูกับฝายปกครองเพ่ือมิใหกระทํา

การใชอํานาจเกินขอบเขตหรือตามอําเภอใจได 

3.2.2.2  ทฤษฎี สํานักกฎหมายบานเมือง 

แนวคิดของสํานักกฎหมายบานเมืองนี้ไดรับอิทธิพลมาจากนักปราชญชาวอังกฤษชื่อ 

โทมัส ฮอบส และจอนห ออสติน ซ่ึงบุคคลท่ีกลาวมานี้มีความเห็นวา รัฏฐาธิปตยเปนผูท่ีสามารถใช

กฎหมายเปนเครื่องมือในการปราบปราม หรือปองกันผูท่ีมีความตองการทําลายความสงบเรียบรอย

และศีลธรรมอันดีของสังคมในรัฐนั้นๆ ได กฎหมายจึงมีท่ีมาจากรัฏฐาธิปตย หรือผูท่ีมีอํานาจสูงสุดใน

รัฐนั้นๆ โดยมีลักษณะเปนคําสั่งท่ีมาจากรัฏฐาธิปตย เปนสิ่งท่ีสรางข้ึนมาจากแนวคิดและแนวนโยบาย

ของรัฏฐาธิปตย ซ่ึงคําสั่งดังกลาวนั้นจะนํามาใชบังคับกับผูท่ีอยูภายใตการปกครองหรือประชาชน

ท่ัวไป หากขอเท็จจริงปรากฎวา ผูท่ีอยูในอํานาจปกครองผูใด ไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือกฎหมาย

เหลานั้น บุคคลผูนั้นก็จะตองถูกรัฐลงโทษ430 

          เชนเดียวกับการท่ีรัฐบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสมรสหรือการใชชีวิตคู

รวมกันของมนุษยข้ึนมา รัฐตองมีเหตุผลประการใดประการหนึ่งจากการกระทําดังกลาวเปนแนแท ทํา

ใหผูวิจัยไดทําการศึกษาและคนพบวา เหตุผลท่ีรัฐบัญญัติกฎหมายสมรสก็เพราะรัฐตองการมีสวนใน

การจัดการและควบคุมดูแลประชากรในการใชชีวิตคูรวมกันและกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาท่ี

อาจจะเกิดข้ึนมาจากการใชชีวิตคูรวมกัน รวมไปถึงการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ในฐานะท่ีเปนคู

สมรสในความหมายของรัฐโดยสมบูรณ ซ่ึงแทจริงแลวกฎหมายสมรส คือ กฎหมายท่ีรัฏฐาธิปตย

กําหนดข้ึนมาเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย โดยนํารูปแบบการสมรสตาม

                                                           
           430 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หนา 34. 
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เง่ือนไขของธรรมชาติ คือ ความยินยอมในประเวณีดวยความความสมัครใจของมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

ชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิง อันมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุมนุษย มาเปนแนวทางใน

การบัญญัติกฎหมายสมรสโดยรัฐจะเปนผูท่ีกําหนดเง่ือนไขตางๆ ข้ึนมา เพ่ือใหผูท่ีอยูภายใตการ

ปกครองของรัฐท่ีตองการจะไดรับการรับรองสถานะของความเปนคูชีวิตโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐ 

ก็จะตองมาทําการบันทึกทางทะเบียนตามเง่ือนไขและหลักเกณฑตางๆ ท่ีรัฐเปนผูกําหนดข้ึน การ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษยจึงเปนหนาท่ีของรัฐ ในการออก

กฎหมายเพ่ือรับรองและคุมครองใหแกผูอยูภายใตอํานาจปกครองของรัฐในการใชชีวิตคูรวมกัน ซ่ึง

การออกกฎหมายในลักษณะนี้ก็เปนไปตามแนวคิด ทฤษฎีของสํานักกฎหมายบานเมืองตามแนวทางท่ี

ผูวิจัยไดกลาวมาขางตน  

        สวนในประเด็นท่ีรัฐรับรองและคุมครองใหเฉพาะรูปแบบความรักท่ีเกิดข้ึนใน

ลักษณะของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงนั้น ก็เพราะรัฐมีเหตุผลท่ี

สําคัญบางประการในการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหเฉพาะรูปแบบความรักของ

คูรักท่ีมีเพศท่ีตางกันเทานั้น และจากการท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาและพบวา กฎหมายสมรสท่ีใชอยูใน

ปจจุบันไดกําเนิดข้ึนมาจากแนวคิดและความเชื่อของสังคม โดยท่ีรัฏฐาธิปตยก็ไดนําความเชื่อและการ

ยอมรับของสังคมนั้นๆ มาบัญญัติใหเปนกฎหมาย โดยท่ีรัฏฐาธิปตยตองการดําเนินนโยบายในการ

รับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย รัฏฐาธิปตยจึงไดนําทฤษฎีรูปแบบการ

สมรสท่ีเปนเง่ือนไขของธรรมชาติตามความเขาใจโดยท่ัวไปของมนุษยมาเปนแนวทางในการกําหนด

กฎหมายสมรสข้ึนมา โดยรัฐไดอาศัยแนวทางของธรรมชาติ แนวคิดและการยอมรับของสังคมสวน

ใหญมาเปนหลักในการกําหนดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการสมรสในความหมายของรัฐ431 เพราะความรักใน

รูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายท่ีมีความรักตอมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงนั้นเปนลักษณะท่ีธรรมชาติ

เปนผูกําหนดข้ึนมาเพ่ือใหมนุษยท่ีมีความรักในรูปแบบนี้ รูวาตนมีหนาท่ีหลักคือ สืบทอดเผาพันธุของ

มนุษย เพราะฉะนั้นความรักในลักษณะนี้จึงเปนความเขาใจของมนุษยทุกคน ท่ีจะใหการยอมรับ และ

คุนเคยกับความรักในลักษณะนี้ดีท่ีสุด432 ดังนั้น รัฐจึงไมไดออกกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตาง   

         แตถึงอยางไรก็ตาม ในสังคมยุคปจจุบันแนวความคิดของมนุษยเริ่มมีการเปดกวาง

เพ่ือท่ีจะยอมรับความแตกตางท่ีเกิดข้ึนในสังคม โดยเฉพาะแนวคิดของการใหการยอมรับกลุมคนท่ีมี

                                                           
431 เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน, “สิทธิข้ันพ้ืนฐานของความเปนมนุษยของบุคคลรักรวมเพศใน

กรอบแหงกฎหมายของฝรั่งเศส,” วารสารศาลรัฐธรรมนูญ 3, 5 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2543): 68. 

         432 สุวัฒนา อารีพรรค, ความผิดปกติทางจิต (กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2524), หนา 57. 
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เพศวิถีท่ีแตกตางจากท่ีมนุษยเขาใจกันโดยสวนรวม ไมวาจะเปนความรักในลักษณะของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันความรักในลักษณะของคูรักท่ีรักไดทุกเพศ ดังนั้น หากสังคมใดหรือรัฐใดใหการยอมรับกับเพศ

วิถีท่ีแตกตางของมนุษยแลว ก็ไมแปลกท่ีรัฏฐาธิปตยของสังคม หรือในรัฐนั้นๆ จะไดกําหนดนโยบาย

ในการออกกฎหมายเพ่ือรับรองและคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ี

แตกตางกันออกไปดวย433 ดังเชนตัวอยางของหลายๆ รัฐในสังคมโลกยุคปจจุบันท่ีกําลังดําเนินอยู  

            ดังนั้น จึงขอสรุปแนวคิดท่ีไดจากการศึกษาในประเด็นนี้วา กฎหมายสมรสตาม

ความเห็นของนักคิดในสํานักกฎหมายบานเมืองนั้น คือ กฎเกณฑท่ีรัฐไดสรางข้ึนโดยอาศัยบริบทของ

ธรรมชาติเปนองคประกอบหลัก กลาวคือ กฎหมายสมรสหรือเง่ือนไขการสมรสท่ีรัฐตราข้ึนก็เพ่ือใช

บังคับสังคมนั้นๆ กฎหมายสมรสจึงเกิดข้ึนมาจาก ความเขาใจโดยท่ัวไปของสังคมสวนรวม และถูก

นํามาเปนแนวทางในการกําหนดเปนกฎหมายสมรสข้ึน โดยรัฐไดอาศัยแนวคิดของธรรมชาติ และการ

ยอมรับของสังคมสวนใหญมาเปนหลักในการกําหนดเง่ือนไขท่ีนําไปสูการสมรสในความหมายของรัฐ 

เพราะความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายท่ีมีความรักตอมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงนั้นเปน

ลักษณะท่ีธรรมชาติเปนผูกําหนดข้ึนมาเพ่ือใหมนุษยท่ีมีความรักในรูปแบบนี้ รูวาตนมีหนาท่ีหลักคือ 

สืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพราะฉะนั้นความรักในลักษณะนี้จึงเปนความเขาใจของมนุษยทุกคนท่ีจะ

ใหการยอมรับและคุนเคยกับความรักในลักษณะนี้ดีท่ีสุด ดังนั้น รัฐจึงไมไดออกกฎหมายเพ่ือรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตาง  แตถึงอยางไรก็ตาม

หากสังคมใดหรือรัฐใดใหการยอมรับกับเพศวิถีท่ีแตกตางของมนุษยแลว ก็ไมแปลกท่ีรัฏฐาธิปตยของ

สังคม หรือในรัฐนั้นๆ จะไดกําหนดนโยบายเพ่ือออกกฎหมายเพ่ือรับรองและคุมครองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางกันออกไปดวย 

                   3.2.2.3  ทฤษฎี ศีลธรรม จารีตประเพณี และศาสนาเปนท่ีมาของกฎหมาย      

            มนุษยเปนสิ่งมีชีวิตในสังคมท่ีมีสัญชาตญาณในการดํารงชีวิตแตกตางจากสิ่งมีชีวิต

อ่ืนๆ มนุษยไมชอบอยูอยางโดดเดี่ยวลําพังตนเอง เพราะมนุษยไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของตนไดดวยการอยูเพียงลําพัง มนุษยจึงชอบอยูรวมกันเปนหมูเปนกลุม ในระยะแรกมนุษยไดกอตั้ง

ครอบครัวเพ่ืออยูรวมกันระหวางบุคคลในครอบครัวในเผาของตน ตอมาเม่ืออารยธรรมเจริญข้ึนมนุษย

มีความจําเปนท่ีตองรวมมือกันในดานตางๆ จากสังคมหรือจากเผาอ่ืนๆ กลุมชนท่ีมีภาษาวัฒนธรรม

หรือขนบธรรมเนียมประเพณีเดียวกันหรือใกลเคียงกันก็ไดรวบรวมกันเปนรัฐ มีการจัดวางระเบียบ

กฎเกณฑตางๆ ในการสอดสองดูแลความประพฤติของมนุษยภายในรัฐนั้น และเพ่ือควบคุมดูแล

ความเห็นท่ีแตกตางอันเปนแนวคิดของปจเจกชน และเพ่ือหาแนวทางควบคุมพฤติกรรมของมนุษยให

อยูในสังคมรวมกันอยางเปนสุข  ระเบียบและกฎเกณฑตางๆ จึงเปนเง่ือนไขอันจําเปนของการอยู

                                                           
433 รองพล เจริญพันธ, เรื่องเดิม, หนา 413. 
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รวมกันในสังคมมนุษย กฎเกณฑเหลานี้จะไดรับการพัฒนาข้ึนมาเปนระเบียบแบบแผนท่ีมีสภาพบังคับ

ท่ีเด็ดขาด หากผูใดผาฝนก็จะไดรับผลรายจากการถูกลงโทษ สิ่งเหลานี้กลายเปนกฎเกณฑท่ีบังคับคน

ในสังคมโดยท่ัวไป และตอมาถูกเรียกวา กฎหมาย นอกจากนี้สังคมมนุษยยังมีกฎเกณฑทีใชควบคุม

พฤติกรรมของมนุษยในรูปแบบอ่ืนๆ เชน ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี  ซ่ึงสิ่งเหลานี้มี

ความสัมพันธกับกฎหมายในฐานะท่ีเปนตนแบบของแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายท่ีถูกนํามาใช

ควบคุมมนุษยในสังคมนั่นเอง โดยท่ีศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี ตางก็มีจุดมุงหมายเดียวกัน

คือ เพ่ือกําหนดความประพฤติของมนุษยใหอยูรวมกันในสังคมอยางเปนสุข434   

        ศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี ท้ังสามประการนี้ถือเปนรากฐานของแนวความ

เชื่อของมนุษย เปนแนวทางท่ีมนุษยใชเปนเครื่องชี้นําในการใชชีวิตในสังคม จนทําให ศาสนา ศีลธรรม 

และจารีตประเพณี พัฒนามาเปนกฎหมายท่ีบังคับเอากับคนในสังคมอยางเปนรูปธรรม เชนเดียวกับ

แนวคิดของการมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักชายหญิง หรือการรับรอง

สถานะของการสมรสโดยรัฐ  ท่ีมีแนวคิดเริ่มตนมาจากความรักของมนุษยตามแนวคิดของศาสนา 

ศีลธรรม และจารีตประเพณีแตเดิม โดยรัฐในการรับรองสถานะชีวิตคูของรักตางเพศ โดยไมสนใจ

รูปแบบของความรักในลักษณะอ่ืนๆ สิ่งเหลานี้เกิดข้ึนเพราะรัฐก็ไดถูกครอบงําโดยแนวคิดของศาสนา 

ศีลธรรม และจารีตประเพณี ท่ีเชื่อวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง ทําใหความรักรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนมาบนโลก 

ไมไดรับการรับรองสถานะทางกฎหมายจากรัฐ เพียงเพราะไมเปนท่ียอมรับในทางศาสนา ศีลธรรม 

และจารีตประเพณีนั้นเอง ความคิดในลักษณะเชนนี้เกิดข้ึนหลักจากท่ีมนุษยไดรูจักกับคําวา “ศาสนา 

ศีลธรรม และจารีตประเพณี” มนุษยกลับใชความเชื่อในสามคํานี้มาเปนขออางในการแบงแยกความ

เปนมนุษยจากรูปแบบของความรัก วาความรักรูปแบบใดถูกหรือรูปแบบใดผิด มนุษยนิยามความ

ถูกตองข้ึนมาเองจากความเชื่อในหลักของศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี โดยท่ีไมสนใจความ

เปนเพ่ือนมนุษยรอบขางท่ีไดรับผลกระทบจากการสรางนิยามท่ีเขาขางตนเองของมนุษยบางกลุมท่ี

อางวาตนคือกลุมคนสวนใหญ ทําใหกลุมคนกลุมอ่ืนท่ีไมถูกจํากัดอยูในนิยามท่ีสรางข้ึนมานั้น 

กลายเปนมนุษยท่ีไมสมบูรณแบบ พวกนอกรีต นอกศาสนา หรือพวกจิตวิปริตไปในท่ีสุด435  

            ดังนั้น จึงไดศึกษาแนวคิดของศาสนา ศีลธรรม และจารีตประเพณี อันเปนท่ีมาและ

แนวคิดของการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักชายหญิง และเพ่ือศึกษา

                                                           
434 วิยะดา สมสวัสดิ์ และวีระวุฒิ  วัฑฒนายน, กฎหมายเบ้ืองตน (กรุงเทพฯ: มิตรนราการ

พิมพ, 2524), หนา 134. 
435 หยุด แสงอุทัย, ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร, 2518), หนา 187. 
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วาเหตุใดจึงเปนทฤษฎีท่ีสําคัญตอการแนวทางการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน  

           โดยขอเริ่มตนศึกษาจากแนวคิดของศีลธรรมอันเปนท่ีมาของกฎหมายกอนเปน

ประเด็นศึกษาแรก เนื่องจากตามความเชื่อของมนุษยแลว ศีลธรรมถือเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับ

มนุษย และมีอยูในตัวมนุษยทุกคนตามสัญชาตญาณของความเปนมนุษย  ศีลธรรม คือ ความรูสึกนึก

คิดของมนุษยวาการกระทําอยางไรถูกตองดีงามการกระทําอยางไรเปนสิ่งท่ีไมถูกตองดีงาม ท่ีเกิด

ข้ึนมาพรอมกับมนุษย  มนุษยสามารถเรียนรูศีลธรรมไดจากสังคมท่ีมนุษยอาศัยอยูประกอบกับ

ความรูสึกนึกคิดของความเปนมนุษยควบคูกันไป ดังนั้นศีลธรรมจึงเปนท่ีมาของกฎหมาย เพราะมีสิ่งท่ี

คลายคลึงกันตรงท่ีวา ศีลธรรมและกฎหมายตางก็เปนกฎเกณฑท่ีกําหนดพฤติกรรมหรือความ

ประพฤติของมนุษย แตศีลธรรมแมจะไดรับยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกฎหมายเพราะมีวัตถุประสงค

ในการควบคุมพฤติกรรมของมนุษยคลายกับวัตถุประสงคของกฎหมายแตก็มีบางสิ่งบางอยางก็มีความ

แตกตางจากกฎหมาย 

          ในการศึกษาประเด็นนี้ขอยกตัวอยางความสัมพันธระหวางศีลธรรมและกฎหมายใน

ระบบกฎหมายของไทยในบางกรณีท่ีมีแนวคิดในการใชศีลธรรมและกฎหมายเคียงคูกันไป โดยเฉพาะ

แนวคิดท่ีวา การฝาผืนศีลธรรมก็เปนการฝาฝนกฎหมาย เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของ

ไทย มาตรา 150 บัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัย หรือ

เปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ” โดยเฉพาะการ

นําหลักกฎหมายดังกลาวมาปรับใชกับแนวคิดท่ีเก่ียวกับกฎหมายครอบครัวของประเทศไทย ท่ียึดถือ

วาความสัมพันธกันในลักษณะสามีภริยาท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัวนั้น เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  ดังนั้นจึง

มีผลทําใหแนวคิดของกฎหมายตางประเทศท่ีอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน โดยไดจดทะเบียนสมรสในตางประเทศและเปนการกระทําท่ีชอบดวยกฎหมาย

ของประเทศตางๆ ท่ีใหการอนุญาตนั้น แตการจดทะเบียนสมรสดังกลาวนี้จะไมไดรับการยอมรับวา

เปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไทย เพราะบทบัญญัติมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

ขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 ท่ีวา “ถาจะตองใชกฎหมายตางประเทศบังคับ ใหใชกฎหมายนั้นเพียง

ท่ีไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแหงประเทศสยาม”   จากแนวคิด

ขางตนพอสรุปไดวาศีลธรรมอันเปนท่ีมาของกฎหมายไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน  

          ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นความสัมพันธระหวางศีลธรรมกับกฎหมายไดวา ศีลธรรม

เปนสิ่งท่ีอยูลึกลงไปในจิตใจของมนุษยทุกคน เปนสิ่งท่ีเกิดมาพรอมกับมนุษย และกาวไปสูพัฒนาการ

ของการเปนกฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายเก่ียวกับการสมรส หรือการจัดตั้งครอบครัว ถือ
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เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะ

ศีลธรรมเปนสิ่งท่ีไมตองมีใครมาบังคับใหปฏิบัติตาม แตความรูสึกท่ีจะประพฤติตามศีลธรรมมีอยูใน

จิตใจของมนุษยทุกคน ซ่ึงตางจากกฎหมายท่ีจําตองมีสภาพบังคับและบทลงโทษ  ดังนั้นกฎเกณฑของ

สังคมจึงตองอาศัยความนาเชื่อถือของศีลธรรมมาเปนแบบอยางในการบัญญัติกฎหมายนั่นเอง 

           ตอมาขออธิบายถึงประเด็นศึกษาท่ีสอง คือการศึกษาถึงทฤษฎีท่ีวาจารีตประเพณี

เปนท่ีมาของกฎหมาย และจารีตประเพณีอันเปนท่ีมาของกฎหมายไมยอมรับการรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน กอนอ่ืนขออธิบายวาจารีตประเพณี คือ 

ระเบียบแบบแผนของความประพฤติของมนุษยท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา และเชื่อวาการกระทําดังกลาว

เปนสิ่งท่ีถูกตองดีงามและมีความเหมาะสมของสังคมนั้นๆ โดยมุงถึงสิ่งท่ีเปนการกระทําภายนอกของ

จิตใจมนุษยเทานั้น จึงขอยกตัวอยางในเรื่องประเพณีการหม้ันกันระหวางชายและหญิง ซ่ึงเปน

จุดเริ่มตนของนิติสัมพันธสวนตัวระหวางบุคคลนั้นเอง ประเพณีการหม้ันเปนจารีตประเพณีท่ีเก่ียวของ

กับทางศาสนาอยางหนึ่งท่ีถูกบัญญัติไวในกฎหมายครอบครับของไทย โดยเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะ

พิเศษแตกตางจากกฎหมายลักษณะอ่ืนๆ โดยสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดวากฎหมายในเรื่องของการหม้ันจะ

เปนนิติสัมพันธแรกของการนําไปสูการสมรสตามกฎหมาย และจะเห็นไดวาประเพณีเก่ียวกับการหม้ัน

ท่ีไดพัฒนาจนกลายมาเปนรูปแบบหนึ่งของกฎหมายนี้ ไดบังคับวาคูสัญญาในสัญญาหม้ันจะตองมีเพศ

ท่ีตางกัน ซ่ึงแตกตางจากสัญญาในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมไดกําหนดเพศของคูสัญญาทําใหการหม้ันถือเปน

จารีตประเพณีเฉพาะชายและหญิงท่ีไดรับการยอมรับใหกลายมาเปนกฎหมายมาตั้งแตสมัยโบราณ

กาลแลว  

               ประเพณีตางๆ ท่ีปฏิบัติกันมาอยางยาวนานในสังคมยอมกอตัวตกผลึกเปนตัวบท

กฎหมายในท่ีสุด หรือจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎหมายมีท่ีมาและรองรับประเพณีอยู436 ในประเทศท่ีมี

การจัดระบบกฎหมายเปนหมวดหมูและมีประเพณีการหม้ันแลว กฎหมายเหลานี้จะบัญญัติเรื่องหม้ัน

ไว โดยอาจจะรับรองไวในลักษณะตางๆ แลวแตวาประเทศไหนเห็นความสําคัญของประเพณีท่ีวานี้

บางประเทศอาจจะไมรับรองเลยก็ได437 

                                                           
436 ปรีดี  เกษมทรัพย, กฎหมายแพง: หลักท่ัวไป, พิมพครั้งท่ี 5  (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ

บริการทางวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), หนา 20-22.; การบัญญัติ

กฎหมายลายลักษณอักษรเกิดข้ึนภายหลังกฎหมายจารีตประเพณี ระบบกฎหมายใดก็ตามจะมีแตลาย

ลักษณอักษรลวนๆ โดยไมบัญญัติจารีตประเพณีเลยเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได  

           437 ไพโรจน กัมพูสิริ, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ครอบครัว 

พิมพครั้งท่ี 8 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556), หนา 32. 
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              ประเพณีเก่ียวกับการหม้ันถือกันวาฝายชายจะตองหม้ันฝายหญิงกอนการแตงงานมี

ลักษณะในการขอหญิงมาเปนภริยาชาย วัตถุประสงคของจารีตประเพณีการหม้ันก็คือการเปดโอกาส

ใหชายหญิงคูหม้ันมีโอกาสสนิทสนมคุนเคยกัน ซ่ึงหากไมมีการหม้ันแลวชายหญิงจะไมมีโอกาสเชนนี้

เลย เม่ือเปนคูหม้ันกันแลวจะไดใกลชิดเพ่ือเรียนรูนิสัยใจคอซ่ึงกันและกันโดยไมเปนท่ีครหาของใคร 

หากวานิสัยใจคอไมถูกกันก็จะไดบอกเลิกกันไปดีกวาแตงงานแลวตองมาเลิกกันทีหลัง438  ประเพณี

การหม้ันยังเปนการประกาศใหญาติพ่ีนองเพ่ือนฝูง ตลอดจนผูท่ีรูจักชายหญิงคูหม้ันใหรูวา ชายและ

หญิงคูหม้ัน ไดมีการผูกพันกันตามประเพณีในระดับหนึ่งแลว สุดทายการหม้ันยังมีประโยชนในแงท่ีวา 

ท้ังฝายชายและฝายหญิงจะไดมีโอกาสเตรียมตัวเองใหพรอมสําหรับการเปนคูสมรสโอกาสตอไป ดวย

เหตุผลทางจารีตประเพณีและประโยชนท่ีการหม้ันจะใหแกชายหญิงในลักษณะท่ีไดกลาวมาขางตน 

การหม้ันจึงไดรับการยอมรับและเปนจารีตประเพณีท่ีถือปฏิบัติกันอยางแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้439  

ดังท่ีมีหลักฐานปรากฎในกฎหมายโรมัน สมัยพระเจาจัสติเนียน ค.ศ.530 วาการหม้ันเปนสัญญาของ

ฝายชายและฝายหญิงท่ีตกลงยอมรับผลผูกพันวาจะเปนสามีภริยากันในอนาคตโดยการสาบานตอสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ หากฝายหนึ่งฝายใดไมปฏิบัติตามขอตกลงอีกฝายหนึ่งยอมมีสิทธิฟองรอง เพ่ือใหมีการ

ชดเชยคาเสียหายได โดยการหม้ันนั้นมีธรรมเนียมประเพณีวาชายคูหม้ันจะใหทรัพยสินเพ่ือเปน

หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา แกหญิงคูหม้ันท่ีเรียกวา “arra” ซ่ึงพัฒนามาจากธรรมเนียมปฏิบัติ

ของชาวตะวันออกท่ีมีการใหคาตัวหญิง และถามีการเลิกสัญญาหม้ันก็จะตองคืนใหแกฝายชาย โดย

ประเพณีนี้จะเปนการตกลงเจรจากันระหวางครอบครัวของคูสมรสกอนการแตงงาน ชาวโรมันไดถือ

ปฏิบัติสืบตอกันมาอยางเปนปกติ โดยในยุค Bas-Empire ซ่ึงการหม้ันในยุคนั้นจะทํากันในรูปแบบ

ของสัญญาท่ีถูกเรียกวา “Sponsio” อันมีรากฐานความเชื่อมาจากศาสนา โดยท้ังสองฝายจะทําพิธี

หม้ันโดยการตกลงยอมรับผลผูกพันวาจะเปนสามีภริยากันในอนาคต โดยการสาบานตอหนาสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ และแมวารูปแบบของการผูกพันกันดวยพิธีทางศาสนาแบบนี้จะไมกอใหเกิดผลบังคับใหตอง

มีการสมรสก็ตาม แตคูหม้ันก็ไดลั่นวาจาสาบานตนไปแลว หากตอไปผิดคําสาบานไมทําตามคําม่ัน

สัญญาท่ีใหไวเทากับเปนการผิดตอศาสนาดวย440 ตอมากฎหมายของเยอรมันก็ไดรับอิทธิพลของ

กฎหมายโรมัน ซ่ึงตอมาไดยอมรับใหมีการหม้ันโดยชายจะตองใหคาตัวแกฝายหญิง 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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รับรองสัญญาจะสมรสหรือการหม้ันมาโดยตลอด โดยหลักคอมมอนลอวถือวาสัญญาจะสมรสมีผล

ผูกพันเหมือนสัญญาอ่ืนๆ441 

            ตอมาจะไดทําการศึกษาประวัติของประเพณีการหม้ันท่ีพัฒนามาสูการบัญญัติให

เปนกฎหมายของไทย โดยรูปแบบประเพณีการหม้ันของไทยนั้นไดถือปฏิบัติกันมาอยางยาวนาน

กลาวคือกอนท่ีชายและหญิงจะทําการสมรสกันนั้นจะตองประกอบพิธีการหม้ันเสียกอน โดยประเพณี

การหม้ันมีหลักฐานปรากฎมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช442 และปฏิบัติสืบเนื่องกันตอมา 

โดยตอนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทรมีหลักฐานวาการหม้ันเปนเรื่องปฏิบัติกันในหมูชาวบาน และในตัว

บทกฎหมายเองก็ไดมีการบัญญัติรับรองประเพณีการหม้ันนี้มาโดยตลอดนับแตสมัยลานนา443 รวมถึง

ในกฎหมายตราสามดวงก็ไดมีการบัญญัติประเพณีการหม้ันไวเปนกฎหมาย ในกฎหมายลักษณะผัว

เมียท่ีอธิบายถึงขันหมากตางๆ ท่ีใชในพิธีหม้ัน นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงประเพณีท่ีผูใหญฝายชายและ

ผูใหญฝายหญิงเขามารวมกันจัดการใหบุตรธิดาของตนทําการหม้ัน444 มาจนถึงในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยของไทย บรรพ 5 ในปจจุบันนั้นก็ไดบัญญัติรับรองประเพณีการหม้ันในรูปแบบของ

สัญญา โดยคําพิพากษาศาลฎีกาเทาท่ีมีมา ไดยอมรับวา การหม้ันเปนประเพณีอยางหนึ่งในสังคมท่ีมี

ลักษณะพิเศษท้ังในรูปแบบและบุคคลท่ีจะเขาไปเก่ียวของในการหม้ัน กฎหมายครอบครัวท่ีใชอยูใน

ปจจุบันไดคงสัญญาหม้ันตามบรรพ 5 เดิมแทบทุกประการ แมวาท่ีมาของกฎหมายเก่ียวกับการหม้ัน

จะไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายของตางประเทศ แตประเพณีการหม้ันเดิมนั้นก็หาไดท้ิงรองรอยเดิม

ไปไม กฎหมายเก่ียวกับการหม้ันจึงสอดคลองกับสภาพการณท่ีแทจริงของประเพณีดังกลาว445  

           ตอมาเปนการวิเคราะหถึงเหตุผลท่ีกฎหมายเก่ียวกับเรื่องหม้ันเปนสิทธิท่ีจะสามารถ

กระทําไดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะกฎหมายเรื่องหม้ันเกิดข้ึนมาจากจารีต

ประเพณีท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาอยางอยางยาวนาน เปนประเพณีท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะใหคูรักไดทําการ

สมรสกันตามตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขตามศาสนา โดยท่ีประเพณีนี้เปนการยอมใหชายและ

หญิงท่ีตกลงปลงใจท่ีจะสมรสกันไดหม้ันหมายจับจองกันไวกอน เพ่ือเปนการเรียนรูนิสัยซ่ึงกันและกัน

กอนท่ีจะทําการสมรสกันอยางเปนทางการ รูปแบบประเพณีนี้จึงเปนความเชื่อของคนในยุคกอน และ

ประเพณีการหม้ันก็เกิดจากแนวคิดคิดของคนในยุคกอนท่ีนําความเชื่อในทางศาสนานั้นมาประยุกตใช

                                                           
441 Chris Beasley, op. cit., p. 128. 
442 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.  

           445 เรื่องเดียวกัน, หนา 22. 
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กับลักษณะของประเพณี โดยยอมรับในรูปแบบความรักของชายและหญิงเทานั้น เพราะรูปแบบความ

เชื่อของคนในยุคโบราณจะเนนท่ีความเชื่อท่ีมาจากศาสนา และเชื่อในเรื่องความรักท่ีเปนธรรมชาติ

ของชายกับหญิง และเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาในอดีตรูปแบบความรักเพศเดียวกันไมไดรับการ

ยอมรับในสังคมเลย ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีคูรักเพศเดียวกันจะไมสามารถปฏิบัติตามประเพณีอันเปน

ความเชื่อของคนในสังคมยุคนั้นได 

             ตอมาประเพณีการหม้ันนี้ก็ตกผลึกเปนกฎหมายในท่ีสุด แตถึงอยางไรก็ตามแม

ประเพณีการหม้ันจะไดกลายมาเปนรูปแบบหนึ่งของกฎหมาย แตกฎหมายเองก็ไมไดบังคับใหชาย

หญิงตองทําการหม้ันกอนการสมรส จะทําการสมรสโดยท่ีไมมีการหม้ันก็ได อีกท้ังการหม้ันท่ีแมจะ

สมบูรณตามกฎหมายแลวก็ไมเปนเหตุท่ีจะขอใหศาลบังคับใหมีการสมรสไดดวย จึงทําใหกฎหมาย

เรื่องหม้ันนี้ แมจะเปนสิทธิตามกฎหมายท่ีกระทําไดเฉพาะคูรักตางเพศ คูรักเพศเดียวกันไมสามารถทํา

การหม้ันตามกฎหมายได เพราะลักษณะเฉพาะของประเพณีนี้จะมุงสูแนวทางท่ีจะสมรสกันในรูปแบบ

ท่ีเปนเง่ือนไขของศาสนามากกวาจะมุงสูแนวทางท่ีจะสมรสในรูปแบบท่ีเปนเง่ือนไขของรัฐ เพราะเปน

รูปแบบประเพณีท่ีมีจุดเริ่มตนจากความเชื่อของศาสนาเปนสวนใหญ  และเหตุผลอีกประการท่ีสําคัญ

คือ รูปแบบของพิธีหม้ันท่ีฝายชายมีหนาท่ีจะตองมอบสินสอดและของหม้ันใหแกฝายหญิง อันเปนการ

ระบุหนาท่ีของฝายท่ีเปนชายและฝายท่ีเปนหญิงไวอยางชัดเจน ทําใหคูรักท่ีเปนเพศเดียวกัน ไมวาจะ

เปนหญิงรักหญิง หรือชายรักชาย ไมสามารถระบุหนาท่ีของฝายท่ีเปนผูใหสินสอดและของหม้ันกับ

ฝายท่ีเปนผูรับการใหสินสอดและของหม้ันไดอยางชัดเจนเนื่องจากความรักในรูปแบบนี้มีลักษณะทาง

กายภาพเปนเพศเดียวกัน และรูปแบบของการใหสินสอดและของหม้ันนี้ก็ไมสามารถแยกออกจาก

ประเพณีการหม้ันได เพราะถือเปนสาระสําคัญของประเพณีการหม้ัน  

                ดังนั้น จากการศึกษาขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตน จึงมีความเห็นวาไมมีประโยชนอะไร

ท่ีตองมาแกไขกฎหมายเรื่องหม้ันใหคูรักเพศเดียวกันสามารถหม้ันกันได เนื่องจากการศึกษาขอมูลเพ่ือ

การวิเคราะหกับแนวคิดดังท่ีกลาวมาแลวนั้น ประกอบกับการหม้ันเปนเรื่องของประเพณีตามความ

เชื่อของศาสนาท่ีมีมาตั้งแตอดีต ท่ีพัฒนามาสูการบัญญัติเปนกฎหมาย และเปนความคิดริเริ่มของ

มนุษยในยุคกอน ดังนั้น ถาจะแกไขก็ควรจะตองยอนเวลากลับไปแกไขตั้งแตอดีตโดยการแกไขรูปแบบ

ประเพณีการหม้ันเสียกอน เพราะผูวิจัยมีความคิดเห็นวาถาจะแกไขกฎหมายอะไร ก็ควรจะยอนไปดู

ท่ีมา หลักการและเหตุผลของการบัญญัติกฎหมายเรื่องนั้นเสียกอน เพราะความคิดรูปแบบใหมใน

ปจจุบันแกไขความเชื่อท่ีเกิดข้ึนในอดีตไมได  เฉกเชนเดียวกับแนวคิดในการแกไปกฎหมายเรื่องหม้ัน 

ก็ควรจะยอนไปดูประเพณีการหม้ันท่ีเปนท่ีมาของกฎหมายเรื่องนี้เสียกอน วาแทจริงแลวประเพณีการ

หม้ันมีท่ีมาจากความเขาใจเรื่องความรักรูปแบบเดียวคือ ความรักแบบชายและหญิง เทานั้นตามความ

เชื่อของศาสนาและธรรมชาติ ดังนั้นการบัญญัติกฎหมายเรื่องการหม้ันจึงตองยึดรูปแบบดังกลาว ตาม

ประเพณีท่ีมีมา  
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            ดังนั้น จึงขอสรุปประเด็นท่ีไดทําการศึกษาเก่ียวกับการนําจารีตประเพณีของการ

หม้ันท่ีพัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายลายลักอักษรไดวา ประเพณีการหม้ันเปนรูปแบบของ

วัฒนธรรมท่ีปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนานของสังคมมนุษย ตามความเชื่อของศาสนากอนการ

เริ่มตนการใชชีวิตคูรวมของชายและหญิงหรือท่ีเรียกวาการสมรส  จนนําไปสูแบบแผนท่ีจําตองกระทํา

ใหเกิดผลอยางสมบูรณตามความเชื่อของการสมรสของคูรักตางเพศ จนในท่ีสุดแบบแผนท่ียึดถือ

ปฏิบัตินี้ก็กลายมาเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย ดังนั้นทําใหเห็นไดการหม้ันถือเปนแนวปฏิบัติตาม

ประเพณีของรูปแบบความรักตางเพศ ท่ีถือปฏิบัติกันมาอยางยาวนานจนพัฒนามาสูการบัญญัติใหเปน

กฎหมายในท่ีสุด  จึงทําใหรูปแบบคูรักเพศเดียวกันไมสามารถปฏิบัติตามรูปแบบจารีตประเพณีนี้ได

ดวยเหตุผลในเรื่องขอจํากัดในเรื่องประเพณีและความเชื่อท่ีมีมาอยางยาวนานตามรูปแบบของการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและศาสนานั่นเอง ดวยเหตุผลประการสําคัญคือ รูปแบบของความรัก

เพศเดียวกัน ในอดีตนั้นไมไดรับการยอมรับในสังคม  จึงสงผลใหจารีตประเพณีท่ีเปนท่ีดีงามจะมีแต

เฉพาะรูปแบบความรักท่ีไดรับการยอมรับเทานั้น นั้นก็คือรูปแบบความรักตางเพศท่ีไดรับการยอม

รับมาตั้งแตโบราณ  ดังนั้นจึงทําใหรูปแบบประเพณีการหม้ันไมสามารถตอบสนองและใหการยอมรับ

กับแนวความคิดแปลกใหมท่ีไมเคยไดรับการยอมรับมาตั้งแตอดีตอยางเชนรูปแบบของความรักของ

เพศเดียวกัน จึงทําใหกฎหมายเก่ียวกับการหม้ันเปนเรื่องเฉพาะของรูปแบบความรักตางเพศเทานั้น 

จึงสรุปไดวา แนวคิดของการนําจารีตประเพณีมาบัญญัติใหเปนกฎหมายจึงไมยอมรับการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

ในลําดับตอมาจะขออธิบายถึงประเด็นศึกษาสุดทายท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีสุด คือ 

ประเด็นศึกษาทฤษฎีศาสนาเปนท่ีมาของกฎหมาย และแนวคิดของการนําศาสนามาบัญญัติใหเปน

กฎหมายท่ีนําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกัน  กอนอ่ืนผูวิจัยขออธิบายความหมายของศาสนากอนวา ศาสนา คือ กฎหรือขอบังคับ

ท่ีศาสดาของแตละศาสนากําหนดข้ึนเพ่ือใหมนุษยท่ีนับถือหรือศรัทธาในศาสนานั้นๆ มีความเชื่อและ

บังคับตนเองใหประพฤติแตสิ่งท่ีเปนแนวทางตามคําสอนของศาสดา วาสิ่งใดท่ีดีสิ่งใดท่ีไมดีและควรละ

เวน ศาสนามีสวนคลายคลึงกับกฎหมายตรงท่ี ท้ังศาสนาและกฎหมายตางก็เปนกฎเกณฑท่ีกําหนด

ความประพฤติของมนุษย ผูท่ีละเมิดไมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาก็ดี หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายก็

ดี ยอมจะไดรับผลรายเปนการตอบแทน แตท้ังนี้ศาสนาและกฎหมายมีขอแตกตางในประเด็น

สาระสําคัญในเรื่องของสภาพบังคับ กลาวคือ ถาหากไมปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาแลวผลรายท่ีจะ

ไดรับเปนเรื่องในภายหนาซ่ึงยังอยูหางไกล ไมมีสภาพบังคับท่ีเด็ดขาด จะมีผลเฉพาะผูท่ีมีความเชื่อ

และศรัทธาในศาสนานั้นเทานั้น แตในมุมของกฎหมายไมเปนเชนนั้น คือ ถาหากมีการฝาฝนไมปฏิบัติ

ตามกฎหมายแลว กฎหมายจะมีสภาพบังคับท่ีเด็ดขาดจริงจังและสามารถเห็นไดในปจจุบัน เชน การ

นําตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษ หรือบังคับใหชดใชคาเสียหายแกผูอ่ืน เปนตน  
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              แตอยางไรก็ตามแมศาสนาและกฎหมายจะมีขอแตกตางในสาระสําคัญดังกลาว

แลวแตศาสนาและกฎหมายก็มีสวนท่ีมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ในแงท่ีศาสนาเปนท่ีมาของ

กฎหมาย และมีสวนท่ีทําใหกฎหมายมีความถูกตองยุติธรรมได ดังตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาจากแนว

คําสอนของศาสนาคริสตท่ีพัฒนามาสูกฎหมายท่ีถูกบัญญัติเพ่ือใชในการปกครองรัฐ อันเปนรูปแบบท่ี

รัฐถูกปกครองภายใตนิตินโยบายท่ีมาจากหลักคําสอนของศาสนา ท่ีถูกเรียกวา “ประมวลกฎหมาย

แคนนอน” หรือ “กฎหมายพระ” กฎหมายแคนนอนไดรับการรวบรวมข้ึนเปนประมวลกฎหมายโดย

พระรูปหนึ่งชื่อ John Gratian เม่ือประมาณป ค.ศ.1140 เปนภาษาลาตินเรียกวา Concordia 

Discordantium Canonum หรือแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา Harmony of Contradictory Laws 

และไดมีการปรับปรุงแกไขในป ค.ศ.1917 จัดทําเปน Cordex Juris canonici และมีการปรับปรุง

แกไขครั้งสําคัญ เม่ือป ค.ศ.1959 โดยพระสันตะปาปา จอหน ท่ี 23 และไดปรับปรุงแกไขวาง

หมวดหมูประมวลกฎหมายแคนอนใหเรียบรอยใหมอีกในป ค.ศ.1968446 

            กฎหมายแคนอนมีประโยชนแกสังคมในดานตางๆ มาหลายยุคหลายสมัยในหมู

คริสตศาสนิกชนในยุโรปและแถบเมดิเตอเรเนียน และยิ่งไปกวานั้น กฎหมายแคนอน ยังไดมีบทบาท

สําคัญในการถายทอดหลักกฎหมายของกรีกและโรมัน ดังนั้นจึงกลาวไดวา ยุโรปสมัยกลางอยูภายใต

อิทธิพลของศาสนาคริสต จึงไมอาจเขียนประวัติศาสตรของยุโรปสมัยนั้นโดยไมกลาวถึงเม่ือครั้งยุโรป

ถูกปกครองโดยกฎหมายแคนนอน  โดยเฉพาะกฎหมายครอบครัวในเรื่องเก่ียวกับการสมรส กฎหมาย

ของหลายประทศในอดีตเคยยอมรับกฎหมายแคนนอนในเรื่องเก่ียวกับการสมรส และการสมรส

จะตองถูกจัดอยูในรูปแบบของเง่ือนไขตามศาสนา ท่ีจะตองมีการประกอบพิธีโดยพระในศาสนา โดย

พิธีจะตองกระทําในโบสถ การแสดงความยินยอมของชายและหญิงท่ีจะเปนสามีภริยาตอกันก็จะตอง

กระทําตอหนาพระท่ีประกอบพิธี447 โดยกฎหมายแคนนอนไดบัญญัติวาการสมรสคือ “การอยูรวมกัน

ตลอดชีพระหวางชายกับหญิงเพ่ือใหกําเนิดบุตร” ดังนั้น การสมรสตามกฎหมายของศาสนาคริสตท่ีได

นิยามไว ไมไดกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีหรือสิ่งอ่ืนใดนอกจากวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการสมรสตาม

เง่ือนไขของศาสนา คือ การใหกําเนิดบุตรเพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษย โดยมีหลักการวาเปนการอยู

รวมกันระหวางชายและหญิงโดยถาวร ซ่ึงหลักการนี้เกิดข้ึนจากพระคัมภีรไบเบิล อันถือวาเปน

บทบัญญัติของพระผูเปนเจาท่ีทุกคนตองถือปฏิบัติอยางเครงครัด จึงสงผลใหการสมรสของชาวคริสต

ไมสามารถหยาไดนั้นเอง ดังนั้นจะสังเกตไดวาแนวคิดของกฎหมายแคนนอนท่ีเปนแนวคิดในทาง

ศาสนาคริสต ไดยอมรับรูปแบบท่ีเปนการสมรสตามธรรมชาติท่ีเปนการสมรสระหวางชายและหญิง

                                                           
446 ปรีดี เกษมทรัพย, นิติปรัชญา, พิมพครั้งท่ี 11 แกไขเพ่ิมเติม (กรุงเทพฯ: โครงการตํารา

และวารสารนิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553), หนา 76. 
447 เสรี พงศพิศ, เรื่องเดิม, หนา 68. 



257 

เทานั้น เพราะวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติและศาสนา คือ การให

กําเนิดบุตร เพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษย ดังนั้นจึงไมยอมรับการสมรสในรูปแบบของรักเพศเดียวกัน

เพราะไมสามารถใหกําเนิดบุตรได รวมถึงกฎหมายในบางประเทศท่ีไดรับอิทธิพลของกฎหมาย

แคนนอน ยังมีการกําหนดโทษสําหรับกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน อันเปนการทําผิดกฎหมาย

ของศาสนา และเปนการกระทําท่ีผิดธรรมชาติตามแนวคิดของศาสนาคริสตนั่นเอง ดังนั้นจึงสรุปไดวา

แนวคิดของการนําหลักคําสอนศาสนาคริสตมาบัญญัติใหเปนกฎหมายหรือท่ีเรียกวา กฎหมาย

แคนนอน นําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน 

             ตอมาผูวิจัยไดทําการศึกษาแนวคิดของการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมาบัญญัติ

ใหเปนกฎหมาย หรือท่ีเรียกวา กฎหมายอิสลาม โดยเปนกฎหมายท่ีมีแหลงท่ีมาท่ีสําคัญ อยู 5 

ประการดวยกัน คือ448  

1. คัมภีรโกหราน หรือ อัลกุรอาน ซ่ืงเปนท่ีมาท่ีสําคัญท่ีสุดของกฎหมายอิสลาม โดย

ถือเปนคัมภีรอันศักดิ์สิทธิ์ และแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีเปนตนแบบแหงการประพฤติปฏิบัติตัวของผู

ท่ีนับถือศาสนาอิสลาม แตลักษณะทางกฎหมายในคัมภีรนั้นยังไมมีความสมบูรณเพียงพอ คัมภีร

ดังกลาวนี้ยังไมอาจถือไดวาเปนประมวลกฎหมายอิสลามท่ีสมบูรณ หากตองประกอบไปดวยหลักคํา

สอนอ่ืนๆ อีกมากมาย 

2. ซุนหะห มีความหมายตามหลักวิชาวา เปนวจนะหรือการปฏิบัติตลอดจนการ

ยอมรับโดยพฤตินัยของทานศาสดา ซุนหะห และมีคําเรียกอีกอยางวา “หะดิษ” สิ่งเหลานี้ไดถูก

บันทึกไวในตําราหลายเลมดวยกัน แตท่ีมีเผยแพรในวงการศาสนาและการศึกษามีอยูดวยกัน 6 เลม

ดังนี้ 1. อัลบุคอรี 2. มุสลิม 3. อิบนุมาญะห 4. อะบูดาวุด 5. ติระมิซีย 6. นะซาอี ดังนั้น ซุนนะจึงเปน

ท่ีมาของศาสนาอิสลามอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากคัมภีรโกหราน เพราะนอกจากเปนคําอธิบายขยาย

ความบทบัญญัติในคัมภีรโกหรานแลว ยังไดบัญญัติเพ่ิมเติมในหนังสือตางๆ หรือปญหาตางๆ ท่ีมิได

ระบุไวในคัมภีรโกหรานดวย 

3. อิจมาอู คือ หลักกฎหมายท่ีบรรดานักปราชญทางศาสนาไดมีความเห็นรวมกัน

เปนเอกฉันทใหนํามาใชแกปญหาตางๆ ในกรณีท่ีไมอาจนําเอาบทบัญญัติในคัมภีรโกหราน และ ซุน

หะหมาใชบังคับได 

4. อัลอูรฟ ไดแก จารีตประเพณี แตจารีตประเพณีท่ีกฎหมายอิสลามยอมรับได

จะตองไมขัดตอบทบัญญัติแหงคัมภีรโกหราน ซุนนะห และอิจมาอู 

                                                           
448 เสาวนีย จิตตหมวด, เรื่องเดิม, หนา 49. 
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5. กิยาส คือ การนําเอาหลักกฎหมายท่ีใกลเคียงอยางยิ่งมาเทียบเคียงใชบังคับใน

กรณีท่ีไมมีบทกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง  

                   ดังนั้นจากท่ีกลาวมาถึงท่ีมาของกฎหมายอิสลามในขางตนนั้นจะพอเขาใจไดวา แนว

คําสอนของศาสนาไดตกผลึกกลายมาเปนบรรทัดฐานของการบัญญัติใหเปนกฎหมายในท่ีสุด 

โดยเฉพาะในหลายๆ ประเทศในโลกท่ีไดยอมรับศาสนาอิสลามเปนศาสนาประจําชาติโดยบัญญัติไวใน

บทบัญญัติแหงกฎหมายหรือบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญของรัฐอิสลามนั้นๆ ซ่ึงเปนอันยอมรับกฎหมาย

อิสลามไปโดยปริยาย449  

                สําหรับในศาสนาอิสลาม การสมรสตามความหมายของกฎหมายอิสลาม หมายถึง 

“การท่ีชายคนหนึ่งและหญิงคนเดียวหรือหลายคนมาอยูรวมกันเปนครอบครัวเพ่ือใหเกิดบุตร”450  

                ดังนั้นจะเห็นไดวา การสมรสในศาสนาอิสลามนั้นจะแตกตางกับการสมรสในสังคม

อ่ืน โดยใหชายมีภริยาได 4 คนก็เนื่องจากสภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อท่ี

แตกตางออกไปเนื่องจากอิสลามมีการดําเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ การสมรสในรูปแบบของ

ธรรมชาติและศาสนาคือการสืบทอดเผาพันธุมนุษย ทําใหการสมรสตามความหมายของอิสลามจึง

เปนไปในรูปแบบของวัฒนธรรม และหลักศาสนาท่ีบัญญัติไว โดยผูวิจัยมีความเห็นวาอิสลามมองวา

การสมรสเปนเปนรูปแบบหนึ่งตามเง่ือนของธรรมชาติและศาสนา ท่ีเปนผูท่ีคอยกําหนดเง่ือนไขของ

การสมรส แยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังนั้นในศาสนาอิสลาม ความหมาย

ของการสมรสท่ีวาชายหญิงมาอยูรวมกันในฐานะสามีภริยา โดยชายมีภริยาได 4 คนตามสภาพของ

สังคมและวัฒนธรรม จึงสงผลใหรูปแบบการสมรสตามธรรมชาติและศาสนา คือการสรางครอบครัว

เพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษย รวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันดวย ดังนั้นในศาสนาอิสลาม ความหมายของ

การสมรสจะหมายความรวมถึงการใชชีวิตอยูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย

หรือไมนั้น  

                ในกรณีนี้ หลักในศาสนาอิสลามท่ีพัฒนามาเปนกฎหมายอิสลามไดกลาวไววา 

“อัลลอฮผูทรงเกรียงไกรจะไมมองยังชายท่ีรวมเพศกับชายทางทวารหนักและรวมเพศกับหญิงทาง

ทวารหนัก”451 จะเห็นไดวาหลักกฎหมายอิสลาม ท่ีพัฒนามาจากคําสอนของศาสนาอิสลามหามการมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน โดยศาสนาอิสลามเชื่อวาการมีพฤติกรรมเชนนี้เปนการสวนทางกับกฎของ

ธรรมชาติ เปนการทําลายความรูสึกทางเพศของผูชาย และเปนอาชญากรรมตอการสืบทอดเผาพันธุ

                                                           
449 อารง สุทธาศาสน, เรื่องเดิม, หนา 40. 
450 เสาวนีย จิตตหมวด, เรื่องเดิม, หนา 49. 
451 สุลัยมาน  ดอเลาะ และญาดุลฮัก ม่ิงสมร, กฎหมายอิสลามลักษณะอาญา (กรุงเทพฯ: 

บันลือการพิมพ, 2557), หนา 87. 
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มนุษย ขอหามนี้จะใชกับผูหญิงท่ีมีพฤติกรรมชอบเพศหญิงดวยเชนกัน ดังนั้นการสมรสตามศาสนา

อิสลามและกฎหมายอิสลามจะกระทําไดเฉพาะความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้น ดังนั้นจึง

สรุปไดวาแนวคิดของการนําหลักคําสอนศาสนาอิสลามมาบัญญัติใหเปนกฎหมายหรือท่ีเรียกวา 

กฎหมายอิสลาม นําไปสูการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน 

              ตอมาไดศึกษาเพ่ิมเติมถึงแนวคิดของการนําคําสอนของศาสนามาบัญญัติใหเปน

กฎหมายอีก 2 รูปแบบศาสนาท่ีมีความสําคัญและมีความแตกตางในการพัฒนาไปสูกฎหมายของรัฐ 

รวมถึงความแตกตางในเรื่องแนวคิดในการไมยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน นั้นก็คือ ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ท่ีมีแนวคิดในลักษณะท่ีคลายคลึง

กัน เริ่มจากแนวคิดและคติความเชื่อของศาสนาฮินดูท่ีมีหลักเกณฑในทางศาสนาหลายประการท่ี

แทรกซึมอยูในระบบกฎหมายเกาๆ ของประเทศไทยดวย โดยมีคัมภีรพระธรรมศาสตรเปนตนแบบท่ี

สําคัญ นํามาซ่ึงแนวคิดตามหลักความเชื่อของศาสนาฮินดูท่ีฝงรากอยูในกฎหมายเกาๆ ของไทย

มากมาย หลักของคัมภีรพระธรรมศาสตรนี้ ท่ีมีสวนสําคัญในการบัญญัติกฎหมายลายลักษณอักษร

หลายฉบับของไทยในอดีต ไมวาจะเปนกฎหมายลักษณะผัวเมีย หรือกฎหมายตราสามดวงท่ีลวน

แลวแตมีท่ีมาจากแนวคิดและคติความเชื่อของทางศาสนาฮินดูท้ังสิ้นรวมไปถึงการเปนตนแบบของ

ประเพณีท่ีมาจากความเชื่อตางๆ ของสังคมไทยในอดีตมากมาย อยางไรก็ตามจากการท่ีผูวิจัยไดศึกษา

เก่ียวกับแนวคําสอนของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธนั้น เปนท่ีนาสังเกตวาแนวคิดของศาสนาฮินดูท่ี

อยูในรูปแบบของคัมภีรพระธรรมศาสตร หรือ พระไตรปฎกของศาสนาพุทธไมไดกําหนดโทษหรือตี

ตราวากลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนการกระทําทีเปนความผิด ดังเชน ในสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงมีพระราชโองการใหปรากฎในกฎหมายตรา

สามดวงกําหนดใหราษฎรรักษาศีลหาเปนนิจศีล และศีลแปดในฐานะอุโบสถศีล ซ่ึงการมีพฤติกรรมรัก

เพศเดียวกันตามแนวคําสอนศาสนาแลวถือวาเปนสิ่งท่ีผิดธรรมชาติ หมายความวาในกฎหมายฉบับนี้

การเสพเมถุนทางมุขมรรคและเวจมรรคในกริยาตนเอง เปนการละเมิดศีลหาขอท่ีวาดวยกาเมสุมิจฉาฯ 

สวนการเสพเมถุนทางธรรมทางเวจมรรคกับผูหนึ่งผูใดแมจะไมตองหามตามศีลขอกาเมสุมิจฉาฯแตก็

ถือเปนการละเมิดศีลขอ อพรหมาจริยาฯ อันเปนอุโบสถศีล ซ่ึงในกฎหมายฉบับนี้แมจะไมมีการ

กําหนดโทษสําหรับการละเมิดศีลตามพระราชกําหนดนี้ไวเปนการเฉพาะแตไดระบุเปนการท่ัวไปวา 

“ถาแลผูใดมิไดกระทําตามพระราชกําหนดนี้จะเอาผูนั้นเปนโทษตามโทษานุโทษ” ซ่ึงในความเห็นของ

ผูวิจัยขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวาศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูใหสิทธิบุคคลในการดําเนินชีวิตของ

ตนเอง เพียงแตศาสนาเปนผูชี้แนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสมตามคําสอนทางศาสนาท่ีไมใชเปน

ขอบังคับ ซ่ึงใครไมประพฤติจะตองมีความผิดและมีโทษ อนึ่งความเชื่อของศาสนาฮินดูและศาสนา

พุทธท่ีสงมายังผูปกครองรัฐในฐานะผูท่ีมีอํานาจออกกฎหมายไมถือวาพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปน
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ความผิด และตองลงโทษจากการกระทําเหลานั้นแตอยางใด  แตถึงอยางไรก็ตามศาสนาฮินดูและ

ศาสนาพุทธก็ยังมีความเชื่อเชนเดียวกับศาสนาคริสตและอิสลามในเรื่องรูปแบบของการสมรสตาม

เง่ือนไขของธรรมชาติและยอมรับความรักในรูปแบบของชายรักหญิงเทานั้นท่ีเปนสิ่งท่ีธรรมชาติและ

ชอบธรรม ท่ีคูรักชายหญิงเทานั้นท่ีจะสามารถใหกําเนิดบุตรเพ่ือสืบทอดเผาพันธุมนุษยตาม

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ ดังจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะผัวเมียของ

ไทย ท่ียอมใหมีการสมรสไดเฉพาะชายกับหญิงในพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น รวมถึงความเชื่อในเรื่อง

ประเพณีตางๆ ท่ีจะใหความสําคัญเฉพาะคูรักชายหญิงโดยไมเคยมีหลักฐานปรากฎในทาง

ประวัติศาสตรวาท้ังสองรูปแบบศาสนายินยอมใหมีการสมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันแตอยางใด 

            ดังนั้น จึงขอสรุปแนวความคิดท่ีไดศึกษาจากหลักการและเหตุผลของคําสอนทุก

ศาสนาท่ีพัฒนามาสูการเปนกฎหมายท่ีใชปกครองรัฐและประชาชนท่ีอยูภายใตอํานาจของการ

ปกครองตามกฎหมายศาสนาและความเชื่อ ไดวา ศาสนาคือตัวแทนของธรรมชาติท่ีเชื่อมโยงสิ่งตางๆ 

มายังมนุษย โดยมีหลักท่ีวาศาสนาท่ีเชื่อวามีพระเจา ความเปนกฎของธรรมชาตินั้นคือ กฎของพระ

เจานั้นเองหรือความหมายอีกนัยหนึ่งคือ ธรรมชาติคือพระเจา ดังนั้นศาสนาเองจึงเปนผูรวบรวม

กฎเกณฑตางๆ ของธรรมชาติไวและสรางกฎเกณฑเหลานั้นเปนกฎเกณฑของศาสนาและนําสิ่งๆ นั้น

มาเปนคําสอนเพ่ือชี้แนวทางใหกับมนุษยในการถือปฏิบัติ ประกอบกับมนุษยเองก็มีพ้ืนฐานความเชื่อ

จากหลักคําสอนของศาสนาท่ีตนนับถือนั้นอยูกอนแลว ทําใหเกิดเปนหวงโซแหงศรัทธาของมนุษย 

ศาสนา และธรรมชาติ และมีทัศนคติในแงลบกับสิ่งท่ีตรงกันขามกับคําสอนของศาสนาท่ีตนเองนับถือ

ทําใหมนุษยเขาใจทุกสิ่งทุกอยางในโลกดวยการบอกเลาของมนุษยดวยกันเอง ทําใหคําสอนของ

ศาสนาเหลานั้นพัฒนามาสูการเปนความเชื่อของคนสวนใหญและเปนท่ียอมรับของสังคมสวนรวมท่ี

พัฒนามาสูการบัญญัติใหเปนกฎหมายท่ีใชในการปกครองรัฐและประชาชนผูท่ีอยูภายใตการปกครอง

ของรัฐ ดังเชนการจับคูใหกับมนุษยชายและหญิงท่ีเปนกฎเกณฑของธรรมชาติ อันนํามาซ่ึงการให

กําเนิดบุตรและสืบทอดเผาพันธุมนุษย ศาสนาก็ยึดถือกฎเกณฑนี้ในการสรางรูปแบบของคําสอนให

สอดคลองกับกฎของธรรมชาติ พัฒนาใหเกิดความเชื่อและแนวทางการปฏิบัติสืบตอกันมาจนกลายมา

เปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติท่ีศาสนาเปนตัวการในการเชื่อมความสัมพันธระหวาง

ธรรมชาติกับมนุษย อันจะเห็นไดจากการสมรสตามรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนานั้นเอง ตอมากฎเกณฑ

ของศาสนาเหลานั้นกลายมาเปนสิ่งท่ีรัฐนํามาบัญญัติใหเปนกฎหมายดวยเหตุผลท่ีวารัฐตองการจะยก

สถานะของกฎเกณฑของศาสนาท่ีไมมีสภาพบังคับมาเปนกฎของรัฐเพ่ือใหเกิดสภาพบังคับกับผูท่ีอยูใต

การปกครองของรัฐตอไป จึงทําใหเกิดเปนกฎหมายสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐตามมานั้นเอง ซ่ึง

หมายความวาในเม่ือกฎเกณฑของศาสนาเชื่อวาความรักมีเฉพาะในรูปแบบของชายและหญิงเทานั้น 

อันเปนรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขธรรมชาติและศาสนา จึงทําใหในยุคนั้นการบัญญัติกฎหมาย รัฐ
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ของจึงมีพ้ืนฐานมาจากกฎเกณฑของศาสนา และจําตองยึดหลักเกณฑเดียวกันกับศาสนาในการ

บัญญัติเปนกฎหมาย  ทําใหเรียกกฎหมายนั้นวา “กฎหมายศาสนา” นั้นเอง สงผลใหเกิดรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐเปนในลักษณะเดียวกันกับการสมรสตามเง่ือนไขของศาสนานั้นเอง ท้ังๆ ท่ีท้ัง

สองรูปแบบสามารถแยกออกจากกันได เพราะมีวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน แตในยุคนั้นศาสนามี

อิทธิพลเหนือการเมืองและการปกครองของรัฐ ทําใหรัฐจําตองออกกฎหมายท่ีเปนไปในแนวทางของ

ศาสนา และใชกฎหมายเหลานั้นมาจวบจนทุกวันนี้   



 

บทท่ี 4 

 

หลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวางประเทศและรูปแบบของ 

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน 

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในตางประเทศ 

 
สําหรับการนําเสนอเนื้อหาในบทนี้ ขอนําเสนอหลักการและเหตุผลตามขอตกลงระหวาง

ประเทศ ท่ีใหการสนับสนุนแนวคิดในการยอมรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมายใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยผูวิจัยจะทําการศึกษาขอตกลงตางๆ 

เหลานั้น ไมวาจะเปนขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากล หรือระดับภูมิภาค เพ่ือศึกษา

เปรียบเทียบแนวคิดท้ังสองระดับ ท่ีตางก็ไดมีแนวคิดในการสนับสนุนวาบุคคลยอมมีความเสมอภาค

กันในทางกฎหมาย และจะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลท่ีไมเปนธรรม ดวยเหตุแหงความแตกตางใน

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศ โดยจะทําการศึกษาวาเพราะเหตุใดหลักขอตกลงระหวางประเทศ

เหลานั้นจึงมีลักษณะของแนวคิดในการรับรองสถานะใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดย

เนนท่ีจะศึกษาวา อะไรเปนสาเหตุท่ีนําไปสูปจจัยหลักท่ีขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้นใหการ

สนับสนุนแนวคิดดังกลาว เพ่ือจะไดนํามาวิเคราะหใหเขาใจถึงสถานะและความมีอยูของหลักการและ

เหตุผลท่ีจะนําไปสูวัตถุประสงคของขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้นวามีลักษณะอยางไร   

ประกอบกับศึกษาใหเห็นถึงการนําแนวคิดและทฤษฎีของขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้น 

มาปรับใชใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมในลักษณะของกฎหมายภายในของประเทศตางๆ ท่ีใหการ

ยอมรับ และออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยเฉพาะประเทศตางๆ  ท้ังในทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และ

ออสเตรเลีย ท่ีตางก็ไดนําแนวคิดตามขอตกลงระหวางประเทศเหลานี้มาเปนเหตุผลในการออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของบุคคลโดยไมคํานึงถึงเพศมาเปนองคประกอบ  อัน

เปนการรับรองสิทธิของบุคคลโดยไมคํานึงถึงความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศ  

  โดยจะศึกษาถึงรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศตางๆ ท่ีเปนตนแบบของกฎหมายท่ีใหการรับรองสถานะชีวิตคู

แกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันนี้ เพ่ือศึกษาใหเห็นถึงลักษณะโดยท่ัวไปของกฎหมายภายในของประเทศท่ีให

การยอมรับในประเด็นดังกลาวนี้ โดยจะเนนศึกษาโครงสรางทางกายภาพของกฎหมายเพ่ือนํามา
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ประกอบกับการเปรียบเทียบโครงรางของตัวบทกฎหมายและวิธีการในการรางกฎหมายท่ีมีลักษณะท่ี

พิเศษนี้ เพ่ือใหเขาใจถึงลักษณะของการมอบสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังการไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพ่ือใหเขาใจวาคูรักท่ีมีเพศเดียวกันนั้น จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จาก

รัฐเฉกเชนเดียวกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสหรือไม 

 

 4.1 ขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากล 

 

  การรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยในปจจุบันนั้น เริ่มตนจากการสรางความเสมอภาคของ

มนุษย โดยยึดหลักวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีความแตกตางในเรื่องเพศสรีระท่ีเปนชายหรือเพศสรีระท่ี

เปนหญิง หรือมีความแตกตางกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา หรือ อายุ  แตทุกคนท่ีเกิดมาบน

โลกนี้ตางก็มีความเปนมนุษยโดยเทาเทียมกันทุกคน ดังนั้นทําใหสังคมระหวางประเทศไดมีแนวคิดท่ี

จะกําหนดขอตกลงในเรื่องสิทธิมนุษยชนข้ึนมา เพ่ือสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติ

รวมกัน ในการสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนในสังคมมนุษยนี้  โดยเริ่มจากการสรางความเขาใจวา

มนุษยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และมีความเทาเทียมกัน โดยไมคํานึงวามนุษยผูนั้นจะเปนใคร 

และไมวามนุษยผูนั้นจะเปนชายหรือหญิงก็มีสิทธิและเสรีภาพในการท่ีจะกําหนดวิถีชีวิตของตน และ

ดํารงชีวิตของตนนั้นอยางมีเสรีธรรม 

           ดังนั้น ในยุคปจจุบันท่ีสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหแนวคิดดังกลาวไดรับการยอมรับ

มากข้ึน โดยท่ีสภาพสังคมโดยท่ัวไปมองเห็นวามนุษยทุกคนมีคุณคาในตนเองไมวาเขาจะเปนบุคคลท่ี

เกิดมาจากชาติ เผาพันธุ ภาษา เพศ ใดๆ  ก็ตามพึงท่ีจะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันภายใต

กฎหมายท้ังในระดับรัฐและในระดับระหวางประเทศ ดวยเหตุดังกลาวจึงไดมีการรับรองแนวคิด เรื่อง

สิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยวาควรท่ีจะตองมีการรับรองในรูปแบบของขอตกลงระหวางประเทศในระดับ

สากล เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอมนุษยดวยกันอยางเทาเทียมและเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษยอยางเปนรูปธรรมตอไป มิใชเปนเพียงแคหลักการโดยท่ัวไปท่ีกลาวถึงกันเทานั้น 

           สวนในกรณีของการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคล โดยคํานึงถึงเรื่องความหลากหลายใน

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศของมนุษยนั้น ในปจจุบันเรื่องดังกลาวเริ่มมีการกลาวถึงในระดับ

สังคมระหวางประเทศมากข้ึน แมวาจะไมไดมีการบัญญัติถึงเรื่องความหลากหลายของพฤติกรรมทาง

เพศท่ีมนุษยไดแสดงออกมา ไวในรูปแบบของขอตกลงใดๆ โดยเฉพาะเจาะจงก็ตาม แตก็ไดมีการ

รับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกกลุมคนเหลานี้ ในลักษณะของการสรางความเขาใจ รวมไปถึงไดมีการ

รับรองในทางระหวางประเทศวาบุคคลเหลานั้นจะไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเรื่องของความพึง

พอใจทางเพศหรือรสนิยมในความชอบเรื่องเพศของบุคคล ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางและหลากหลาย

กันออกไป โดยในหัวขอตอไปนี้จะนําเสนอ ขอตกลงระหวางประเทศท่ีอยูในระดับสากล ท่ีมีความ
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เก่ียวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึงเรื่องความหลากหลาย

ของพฤติกรรมทางเพศ และสรางความเขาใจใหแกสังคมมนุษย เพ่ือใหเกิดการยอมรับในความ

หลากหลายของรสนิยมในความชอบเรื่องเพศ รวมไปถึงการสรางความเสมอภาคในการแสดงออกซ่ึง

ความพึงพอใจทางเพศของบุคคลท่ีปรากฎในขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานั้น โดยจะ

ใชความพยายามในการสื่อใหเห็นวาขอตกลงระหวางประเทศเหลานั้นมีการคํานึงถึงเรื่องดังกลาวและ

พยายามในการสรางความเขาใจใหสังคมโลกเขาใจและยอมรับถึงสภาพความเปนจริงท่ีมีอยูของความ

รักท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงถึงความแตกตางเรื่องเพศสภาพ    

 ดังนั้น ในสวนรายละเอียดของขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลท่ีจะไดกลาวในลําดับ

ตอไปนี้ จะเปนสิ่งท่ียืนยันและเปนเครื่องมือในการสนับสนุนแนวคิดในการสรางกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในรูปแบบของกฎหมาย

ภายในของแตละรัฐท่ีใหการยอมรับกฎหมายดังกลาวไดอยางชัดเจน และสมบูรณแบบ  

 

4.1.1  ปฏญิญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไดจัดทําข้ึนโดยองคการสหประชาชาติ ซ่ึงไดมีการจัดทํา

รางปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีท่ีไดระบุไวในกฎบัตรสหประชาชาติ และไดมีการ

ลงมติยอมรับหลักการดังกลาว และประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 

ค.ศ.1948452 ปฏิญญาดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนเครื่องท่ีแสดงถึงการมีเจตนารมณรวมกันของประเทศ

ตางๆ ในการมุงท่ีจะคุมครองสิทธิมนุษยชนรวมกัน โดยวัตถุประสงคหลักของการจัดทําปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชนก็เพ่ือเปนหลักฐานวาสิทธิมนุษยชนมีความสําคัญและเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของ

มนุษยท่ีควรจะไดรับการคุมครอง453 โดยเนื้อหาของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนนี้ประกอบไป

ดวย ขอความท่ีกลาวถึงการคุมครองสิทธิมนุษยชนท้ังหมด 30 ขอ และสามารถจําแนกประเภทของ

สิทธิตางๆ  ท่ีไดรับการคุมครองออกเปน 2 ประเภทดวยกัน ซ่ึงในรายงานของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนนั้นเรียกวา “สิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” (Civil and Political Rights) และ 

“สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม” (Economic and Social Rights) โดยเนื้อหาของสิทธิของพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง ดังกลาวไดปรากฎอยูในบทบัญญัติ 21 ขอ โดยขอแรกของปฏิญญาสากลวา

ดวยสิทธิมนุษยชน เปนการกลาวถึงสิทธิตามธรรมชาติของมนุษยท่ีมีแตดั้งเดิม 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 สิทธิดังกลาวไดมีการรับรองไวเริ่มตั้งแตขอท่ี 22 เปนตน

ไป ไดแก สิทธิในการศึกษา (The Right to Education) สิทธิในการทํางาน (The Right to Work)

สิทธิท่ีจะจัดตั้งสหภาพแรงงาน (The Right to Form Trade Union) เปนตน454 

          สิทธิมนุษยชนเกิดจากการท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ

และแนวคิดตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยหรือสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในปฏิญญาฉบับนี้ และรวมเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ

มนุษยชน” ข้ึนมาบนโลกอยางเปนทางการ455 โดยปฏิญญาสากลฯ  ฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ท่ีเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานใหมีลักษณะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิใน

การกอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอท่ี 16 (1)456 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ 

ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนไดกับความรักใน

รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอท่ี 23457 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนท่ีมี

                                                   

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

p. 45 

        456 ขอ 16 (1) “ชายและหญิงท่ีมีอายุเต็มบริบูรณแลวมีสิทธิท่ีจะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว

โดยปราศจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูท่ีเจตนาจะเปนคูสมรส

ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพ้ืนฐานของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจากสังคมและ

รัฐ”  

           457 ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับ

การคุมครองจากสังคมและรัฐ  

        สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัวพึงไดรับการ

ยอมรับ 

        การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูท่ีเจตนาจะเปนคู

สมรสกันมิได 
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูท่ีไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้ 

แมวาสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน แตไม

ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ  ปฏิญญาสากลฯ กลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซ่ึงมีฐานะเปน

เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเทานั้น  

   แตอยางไรก็ตาม แมหลักการสิทธิมนุษยชนจะถูกกําหนดข้ึนจากปฏิญญาสากลฯ  โดยการ

บัญญัติสิทธิตางๆ  ไวในปฏิญญาสากลฯ แลวมีการเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน แตในความเปน

จริงแลว ปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ก็มิไดนําหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติมาปรับใชอยางถูกตอง

ครบถวน ทําใหหลักสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากการนิยามความหมายของปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ไมมี

ความสมบูรณแบบตามหลักของสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริง สงผลใหหลักของสิทธิมนุษยชน ตาม

ปฏิญญาสากลฯ  ฉบับนี้มีสถานะเปนเพียง หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเทานั้น458 หากมีความเปนไป

ไดในอนาคตท่ีปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้จะไดรับการพัฒนาใหสมบูรณแบบข้ึน โดยการนําหลักการของ

สิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานมาปรับใชอยางถูกตองท้ังหมด ก็จะสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชนมี

สถานะเทียบเทากับหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานและมีสถานะกลายเปนหลัก

สิทธิมนุษยชนชั้นสูงอยางแทจริง459 แมวาในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนจะมิไดมีการกลาวถึง

การรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลายไวอยางชัดแจง แตหากเม่ือ

พิจารณาจากคําปรารภของปฏิญญาฉบับนี้ท่ีเริ่มวา 

 

“ดวยเหตุท่ีการยอมรับศักดิ์ศรีท่ีมีมาแตกําเนิด และสิทธิในความเสมอภาค

และรวมถึงสิทธิท่ีไมอาจโอนแกกันไดของสมาชิกท้ังปวงในครอบครัวของมนุษยนั้น 

เปนรากฐานของเสรีภาพความยุติธรรมและสันติภาพของโลก. . . ดวยเหตุท่ีบรรดา

ประชาชนแหงสหประชาชาติไดยืนยันไวในกฎบัตรถึงความเชื่อม่ันในสิทธิมนุษยชน

ข้ันพ้ืนฐาน ในศักดิ์ศรีและคุณคาของตัวบุคคลและในความเสมอกันแหงสิทธิท้ังชาย

                                                   

        บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือรับรองความเสมอภาคแหง

สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ

สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองบุตรเทาท่ีจําเปน 

(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสได ในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัว 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 และไดตัดสินใจท่ีจะสงเสริมความกาวหนาทางสังคมตลอดจนมาตรฐาน

แหงชาติใหดีข้ึน มีเสรีภาพมากข้ึน”460 

 

จากคําปรารภดังกลาวจะพบวาในปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้  ไดมีการกลาวถึงสิทธิอันเปนสิทธิ

โดยธรรมชาติของมนุษยวามีความเสมอภาคกันโดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออกของความตองการ

ดานความรัก ประกอบกับแนวคิดในเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหวางเพศ ท่ีควรจะไดมีการรับรอง

ความเสมอภาคแหงสิทธิของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง รวมไปถึง

พฤติกรรมในการแสดงออกดานความรักของพวกเขาเหลานั้นในทุกรูปแบบไมวาจะเปน ความรักท่ี

แสดงออกกับเพศเดียวกัน หรือความรักท่ีมีตอเพศสรีระท่ีตางจากตน แตสิ่งท่ีปรากฎคือ ปฏิญญา

สากลฉบับนี้ไดใหการรับรองเฉพาะความรักในรูปแบบของรักตางเพศเทานั้น ไมไดมีการกลาวถึงเรื่อง

การรับรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไวแตอยางใด ท้ังนี้เปนเพราะประเด็น

ดังกลาวเปนประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหม โดยเฉพาะเรื่องของความหลากหลายของรสนิยมและความพึงพอใจ

ทางเพศของบุคคลซ่ึงประเด็นนี้ถือเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดกับมนุษยทุกคน ท้ังท่ีเปนเพศชายหรือเพศหญิง 

ประกอบกับเรื่องความเสมอภาคในการแสดงออกของความตองการดานความรักดังกลาว ซ่ึงเปนเรื่อง

ท่ียากตอการสรางความเขาใจใหกับมนุษยโดยท่ัวไป  

ดังนั้นจึงตองศึกษาเพ่ือวิเคราะหใหเห็นถึงแนวทางท่ีสามารถท่ีจะพัฒนาไปสูการสรางความ

เขาใจแกคนในสังคม เพ่ือนําไปสูการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม

บุคคลดังกลาวไดอยางเปนรูปธรรม ท้ังในระดับของขอตกลงระหวางประเทศ และในขอตกลงระดับ

ภูมิภาค ใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน หากจะพิจารณาวาเหตุใดปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนไมมี

การรับรองสิทธิดังกลาวอยางชัดเจนและตรงประเด็นในชนิดท่ีวาไมตองอาศัยการตีความนั้น เปน

เพราะประเด็นท่ีเกิดข้ึนเปนประเด็นท่ีเกิดข้ึนใหมในสังคมระหวางประเทศหลังจากป ค.ศ.1948 ท่ีไดมี

การประกาศใชปฏิญญาฉบับนี้ หรือเปนเพราะวาการท่ีมีรัฐท่ีใหการยอมรับและออกกฎหมายภายใน

เพ่ือรับรองสิทธิดังกลาวนั้นยังมีไมมากพอ และยังมิใชประเด็นท่ีจะสามารถนําเสนอในวาระการ

ประชุมของสหประชาชาติในแตละครั้งไดโดยงาย จึงทําใหการรับรองสิทธิในทางกฎหมายของคูรักท่ีมี

เพศเดียวกัน ยังไมถูกหยิบยกข้ึนมาอภิปราย ท้ังนี้เพราะการประชุมในแตละครั้ง การจัดลําดับของ

วาระการประชุมมีปญหามากมาย เพราะปญหาท่ีประชาคมโลกหรือรัฐสมาชิกสวนใหญเห็นวาควรมี

การแกไขก็จะถูกหยิบยกข้ึนมาพิจารณากอน หรืออาจเปนเพราะสาเหตุท่ีประเด็นดังกลาวนี้ไมไดเปน

                                                   
460 วีระ โลจายะ, กฎหมายสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: แสงจันทรการพิมพ, 2524), หนา 

145. 
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ปญหาท่ีมีความจําเปนและเรงดวนท่ีควรจะไดรับการแกไข สงผลใหประเด็นดังกลาวจึงยังมิไดมีการ

หยิบยกข้ึนมาพิจารณาในเวทีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  

หากจะพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ก็จะพบวาหลักการของสิทธิประเภทนี้

มีความหมายท่ีกวางกวาหลักสิทธิมนุษยชนท่ีถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ  เนื่องจากหลักสิทธิ

มนุษยชนท่ีถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ไมใช

หลักการท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด ดังจะเห็นไดจากหลักการในเรื่องสถานะแหงสิทธิในการสมรส ท่ี

ปฏิญญาสากลฯ กําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐตางๆ ท่ีใหการยอมรับจะตองปฏิบัติตามพันธกรณี 

โดยสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิท่ีจํากัดเฉพาะรูปแบบความรักของมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันเทานั้น ซ่ึง

หากศึกษาจะพบวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีพฤติกรรมความรักในรูปแบบใด ก็ตองไดรับการรับรองและ

คุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกัน แตปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ กลับนําหลักสิทธิโดยธรรมชาติมา

กําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนเพียงดานเดียว โดยคํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญแควา ตองเปนแนวคิดท่ี

สังคมใหการยอมรับเทานั้น จึงจะสามารถนํามาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯ ได 

ตอมาไดทําการศึกษาและคนพบวาในสถานการณปจจุบัน กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันไดพยายามรณรงคตอสูเพ่ือใหไดรับสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวย

กฎหมายจากรัฐ และยึดแนวทางในการตอสูในประเด็นสิทธิของความหลากหลายทางเพศ หรือ เพศท่ี

สาม โดยใชประเด็นดังกลาวเปนแนวทางเริ่มแรกของการรณรงควาสิทธิท่ีควรจะไดรับจะตองมีความ

เทาเทียมกับเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงในเรื่องนี้วิเคราะหไดวาเปนการตอสูท่ีผิดถูกวิธีและมีลักษณะท่ี

เปนไปไดยากท่ีจะไดรับชัยชนะ เพราะการตอสูในลักษณะเชนนี้จะตองสรางความเขาใจใหกับคนใน

สังคมท่ีจะยอมรับกลุมคนเพศท่ีสาม หรือกลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศกอน และตอจากนั้นจึง

เปนการตอสูเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนในทางสังคมประเภทอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงในความเปนจริงแลว

การตอสูในลักษณะดังกลาวมีความเปนไปไดยากท่ีจะทําใหประชาชนยอมรับแนวความคิดดังกลาว 

รวมไปถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ก็ไมไดกลาวถึง หรือใหนิยาม

ความหมายใดๆ ท่ีเก่ียวของกับกลุมคนเพศท่ีสาม หรือ กลุมคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศไวใน

บทบัญญัติขอใดเลย ดังนั้น จึงเปนไปไดยากท่ีจะทําใหแนวความคิดในเรื่องสิทธิของกลุมคนท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ หรือ กลุมคนเพศท่ีสามใหไดรับการยอมรับในระดับสากล   

อยางไรก็ตามแมในปจจุบันจะไมไดมีการรับรองสิทธิดังกลาวในทางกฎหมายอยางเปน

รูปธรรม แตในขณะนี้ไดมีความพยายามท่ีจะเสนอแนวทางและหลักการในการคุมครองและรับรอง

สิทธิใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจากการถูกเลือกปฏิบัติ ดวยเหตุท่ีเปนเพราะการมีพฤติกรรมทางเพศ

และอัตลักษณทางเพศของกลุมบุคคลดังกลาว โดยกลุมนักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญดานกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนไดนําเสนอหลักการเพ่ือเปนแนวทางรวมกันระหวางรัฐภาคีขององคการสหประชาชาติ

ในการคุมครองบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงพฤติกรรมทางเพศและอัตลักษณทางเพศ 
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ท้ังนี้เนื่องจากในปจจุบันการเสริมสรางความเสมอภาคในการแสดงออกของความตองการดานความรัก

ท่ีแตกตางของบุคคล โดยอาศัยกลไกหลักดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติของรัฐภาคี ใน

เรื่องดังกลาวนั้นยังมีความแตกตางและขัดแยงกันอยูมาก ซ่ึงเปนไปตามแนวความเชื่อและสภาพสังคม

วัฒนธรรมท่ีมีตอเรื่องอัตลักษณทางเพศของบุคคล 

ดังนั้น จึงไดพยายามวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

โดยเสนอใหควรมีแนวทางในการรณรงคตอสูในรูปแบบใหม โดยใชหลักการพ้ืนฐานของสังคมมาเปน

สาระสําคัญ โดยเริ่มจากการนําแนวคิดท่ีวามนุษยทุกคนไมวาชายหรือหญิง มีสิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงออกของความตองการดานความรักท่ีแตกตางกันของแตละบุคคล มีเสรีภาพในการเลือกคูครอง

ในการจัดตั้งครอบครัวของตนโดยเสรี ไมวาคูครองของตนนั้นจะเปน เชื่อชาติ ศาสนา หรือเพศใดก็

ตาม แนวคิดดังกลาวนี้เปนการแสดงใหเห็นถึงสิทธิและความเทาเทียมท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยโดยไมไดยึด

เพศสรีระเปนตัวกําหนด เพราะหากมีความเปนไปไดในอนาคต กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

อาจจะไดรับการยอมรับภายใตปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ โดยการแกไข

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติฉบับนี้ เพ่ือใหสิทธิดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย 

 

      4.1.2 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 

หากจะพิจารณาถึงความมีอยูของการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคลในระดับสากลนั้น ตาม

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ไดมีการรับรองไวโดย

เนื้อหา ประกอบดวยวรรคอารัมภบทและบทบัญญัติ 53 ขอ โดยแบงเนื้อหาไดเปนหกสวน461 ดังนี้ 

วรรคอารัมภบท กลาวถึงพันธกรณีของรัฐ ดานสิทธิมนุษยชน ตามกฎบัตรสหประชาชาติ

รวมท้ังหนาท่ีของบุคคลท่ีจะสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังไดรับสิทธิท้ังดานพลเมือง 

การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมอยางเทาเทียมกัน 

สวนท่ี 1 (ขอ 1) กลาวถึงสิทธิในการกําหนดเจตจํานงของตนเอง (Right of Self 

Determination) 

สวนท่ี 2 (ขอ 2-5) กลาวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะรับรองวาจะเคารพและประกันสิทธิของ

บุคคล รวมถึงการหามเลือกปฏิบัติไมวาจะดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ

คิดเห็นทางดานการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถ่ินกําเนิด หรือสภาพอ่ืนใด โดยจะ

ดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติข้ึนภายในประเทศ เพ่ือเปนการประกันวาบุคคลท่ีถูกละเมิดจะไดรับ

การเยียวยา ไมวาบุรุษหรือสตรีจะไดรับสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมืองอยางเทาเทียมกัน การ

                                                   

           461 วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม,  หนา 70. 
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ริดดรอนสิทธิในสถานการณฉุกเฉินและการหามการตีความตามกติกาในอันท่ีจะไปจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพอ่ืนๆ ลง 

สวนท่ี 3 (ขอ 6-27) กลาวถึงสิทธิในสวนท่ีเปนสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันไดแก 

สิทธิในชีวิต เสรีภาพจากการถูกทรมาน การหามบุคคลมิใหตกอยูในภาวะเยี่ยงทาส การหามมิใหมีการ

จับกุมบุคคลตามอําเภอใจ การปฏิบัติตอผูถูกริดรอนสิทธิเสรีภาพอยางมีมนุษยธรรม การหามจําคุก

บุคคลดวยเหตุท่ีไมสามารถชําระหนี้ตามสัญญาได บุคคลมีเสรีภาพในการโยกยายถ่ินฐาน บุคคลยอมมี

ความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย การหามมิใหบังคับใชกฎหมายอาญาท่ีมีผลยอนหลัง สิทธิท่ีจะ

ไดรับการรับรองเปนบุคคลตามกฎหมาย การหามท่ีจะแทรกแซงความเปนสวนตัวของบุคคล การ

คุมครองเสรีภาพทางความคิด เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การหามมิใหการ

โฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงคราม หรือการกอใหเกิดการเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิท่ีจะสามารถชุมนุม

อยางสันติ การรวมกันเปนสมาคม สิทธิของชายหญิงท่ีอยูในวัยเหมาะสมในการท่ีจะมีครอบครัว การ

คุมครองสิทธิของเด็ก การรับรองวาพลเมืองทุกคนมีสิทธิท่ีจะมีสวนรวมในกิจการสาธารณะของรัฐ 

การรับรองวาบุคคลท้ังปวงยอมมีความเสมอภาคกันตามกฎหมายและพึงท่ีจะไดรับการคุมครองอยาง

เทาเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุมนอยทางเผาพันธุ ศาสนา และภาษาภายในรัฐ 

สวนท่ี 4 (ขอ 28-45) กลาวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซ่ึงมีหนาท่ีดูแล

รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐท่ีไดมีการกําหนดไวในกติกา รวมท้ัง

พันธกรณีท่ีรัฐภาคีตองเสนอรายงาน การยอมรับถึงอํานาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและ

ข้ันตอนของการพิจารณาขอรองเรียน 

สวนท่ี 5 (ขอ 46-47) กลาวถึงการหามการตีความไปในทางท่ีจะขัดกับกฎหมายระหวาง

ประเทศอ่ืนๆ  รวมท้ังการหามมิใหตีความไปในทางท่ีจะเปนการริดรอนสิทธิท่ีจะใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ 

สวนท่ี 6 (ขอท่ี 48-53) กลาวถึงการเขาเปนภาคีและการแกไขเพ่ิมเติมกติกา462 

หากจะพิจารณาถึงความมีอยูของการคุมครอง การเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลของการ

แสดงออกในความตองการดานความรักท่ีแตกตางแลว แมวาในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 จะมิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในประเด็นดังกลาวแตยัง

มีการรับรองการตอตานการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลเรื่องความแตกตางในรสนิยมทางเพศ ซ่ึง

                                                   

         462 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไป

เก่ียวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (กรุงเทพฯ: เอราวัณการพิมพ, 2546), หนา 1-13 อางถึงใน วราภรณ อินทนนท, เรื่อง

เดิม,  หนา 70-71. 



271 

ในประเด็นเรื่องนี้เคยไดมีการถูกหยิบยกข้ึนมากลาวถึงหลายครั้ง แตก็ยังไมไดรับการพิจารณาแกไข

อยางเปนรูปธรรมแตอยางใด 

อยางไรก็ตามในประเด็นเรื่องนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติก็ไดเคยมี

โอกาสหยิบยกข้ึนมากลาวในคดี Nicholas Toonen v. Australia 1994463  ซ่ึงในคดีดังกลาว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติมีความเห็นวา การท่ีกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย

ไดมีการลงโทษแกกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น เปนการกระทําของรัฐท่ีไมสมควรอยางยิ่ง 

เพราะการท่ีบุคคลท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกันเปนเพียงการแสดงออกในความตองการดาน

ความรักท่ีแตกตางเทานั้น และบุคคลเหลานั้นก็ไดบรรลุนิติภาวะแลว โดยการกระทําการดังกลาว

เกิดข้ึนในท่ีรโหฐานและเกิดจากความยินยอมของบุคคลท้ังสอง ดังนั้น ถือไดวาการท่ีกฎหมายได

ลงโทษการกระทําดังกลาวในความผิดฐานมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันในประเทศออสเตรเลียนั้นฝา

ฝนตอบทบัญญัติของ กติกาวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 ท่ีวาดวยการหาม

เลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความแตกตางในเรื่องรสนิยมทางเพศของบุคคล 

จากคดีดังกลาวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติยังเห็นวา ควรท่ีจะถือวาการ

แสดงออกในความตองการดานความรักท่ีแตกตางของมนุษยนั้น ควรท่ีจะรวมอยูในเหตุผลของการท่ี

จะไมนํามาเปนเหตุท่ีจะเลือกปฏิบัติในทางเพศของบุคคลตามมาตรา 2464 และมาตรา 26465 ของ

กติกาฉบับนี้ดวย เพราะเกิดจากหลักการและเหตุผลเดียวกันท่ีสมควรจะนําไปปรับใชกับกรณีท่ีมีการ

                                                   

         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 การอยูรวมกันของบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย และใหถือวาการกระทําใน

ลักษณะตอตานการแสดงออกในความตองการดานความรักท่ีแตกตางเปนการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล

ทางเพศท่ีขัดตอกติกาดวยเชนกัน เนื่องจากเห็นวาการเลือกคูครองในการใชชีวิตคูรวมกันนั้น ควรเปด

โอกาสใหทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในความตองการดานความรักอยางเทาเทียมกัน 

หากพิจารณาถึงบทบัญญัติท่ีคุมครองสิทธิในเรื่องสวนตัว โดยเฉพาะสิทธิในการกอตั้ง

ครอบครัวไวนั้น ครอบครัวมีบทบาทในการเปนรากฐานของสังคมท่ีบมเพาะความเปนมนุษย และ

บทบัญญัติท่ีรับรองสิทธิในเรื่องนี้ คือ ขอ 23 ท่ีบัญญัติวา  

1. ครอบครัวคือกลุมซ่ึงเปนหนวยธรรมชาติและพ้ืนฐานของสังคมและมีสิทธิไดรับความ

คุมครองโดยสังคมและรัฐ 

2. สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรส และมีครอบครัวพึงไดรับการ

ยอมรับ 

3. การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรี และบริบูรณของผูท่ีเจตนาจะเปน

คูสมรสกันมิได 

4. บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้ จะดําเนินการเทาท่ีเหมาะสม เพ่ือรับรองความเสมอภาค

แหงสิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส การอยูกินระหวางสมรส และการสิ้นสุด

ของการสมรส ในกรณีเก่ียวดวย การสิ้นสุดของการสมรสยอมตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองบุตร

เทาท่ีจําเปน 

จากบทบัญญัติดังกลาว แสดงใหเห็นวาทุกคนมีสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและมีสิทธิในการสรางครอบครัว ซ่ึงถือเปนวิถีชีวิตปกติโดยท่ัวไป

ของมนุษย แตอยางไรก็ตามรัฐอาจจะกําหนดเง่ือนไขบางประการ แตตองไมเปนการละเมิดกติกา

ดังกลาว โดยเง่ือนไขของกฎหมายอาจกําหนดใหมีความแตกตางกันตามประเพณีขนบธรรมเนียม 

คานิยม วัฒนธรรม และศาสนาของแตละประเทศ466  

การท่ีรัฐจะมีหรือไมมีการบัญญัติกฎหมายรับรองและคุมครองสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว 

และการสมรสของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้นก็เปนแนวทางท่ีรัฐจะสามารถกําหนดเองได 

เพราะสิ่งเหลานี้เปนนโยบายของรัฐในเรื่องของคานิยม วัฒนธรรมท่ีสังคมของรัฐนั้นเชื่อวาทําไดหรือ

ทําไมได ตามแนวทางท่ีรัฐเห็นวามีความเหมาะสมกับสภาวะทางสังคมของรัฐนั้นๆ  และหากมีการ

พิจารณาตามบทบัญญัติของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

                                                   
466 David Beetham, ed., Politics and Human Rights (Oxford: Blackwell, 1995) 

อางถึงใน กัลยา เกียรติถาวรชัย, สิทธิในการกอตั้งครอบครัวของคนไรสัญชาติในประเทศไทย 

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), หนา 32. 
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พลเมืองและสิทธิทางการเมืองฉบับนี้แลว ก็จะพบวาไมไดมีการบังคับใหรัฐตางๆ ท่ีเปนภาคีจะตองให

การรับรองสถานะคูชีวิตใหแกคูรักเพศเดียวกันแตอยางใด 

 ดังนั้น หากจะมีหรือไมมีการบัญญัติลงไปในกฎหมายภายในของรัฐท่ีเปนภาคีหรือไมนั้น 

ยอมไมผิดพันธกรณีตามขอตกลงระหวางประเทศดังกลาว 

 เหตุใดในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966  ฉบับนี้

จึงมิไดมีการกลาวถึงเรื่องสิทธิในการกอตั้งครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไวเฉพาะนั้น อาจเปน

เพราะกติกาฯ ฉบับนี้มีลักษณะเปนกติกามาตรฐานสากล เปนขอตกลงระหวางประเทศ จึงตองมีการ

บัญญัติการรับรองสิทธิการจัดตั้งครอบครัวไวในความหมายอยางกวาง และมีลักษณะท่ีเปนกลาง โดย

การรับรองสิทธิของชายหญิงในวัยท่ีสมรสไดและมีครอบครัวได ก็ยอมอาจขยายความไปถึงการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและจัดตั้งครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันได

ดวยเชนกันก็เปนได ข้ึนอยูกับสังคมท่ีคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไดอาศัยนั้นใหการยอมรับหรือไมและมีการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายภายในของรัฐนั้นหรือไม 

              

   4.1.3 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 

ตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ค.ศ.1966 นั้นโดย

สภาพในเนื้อหาของกติกาไดมีการบัญญัติถึงเจตนารมณท่ีจะมุงคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและ

สรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึน โดยสอดคลองกับแนวความคิดของการมุงคุมครองสิทธิมนุษยชนท่ีได

ประกาศไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมนั้นมีความมุงหวังท่ีจะใหมนุษยเขาถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ทางวัฒนธรรมของตนในฐานะท่ีบุคคลเปนพลเมืองของรัฐ 

สําหรับในประเด็นเรื่องความมีอยูของการรับรองความเสมอภาคของการแสดงออกในความ

ตองการดานความรักท่ีแตกตาง และภาวะความพึงพอใจในพฤติกรรมทางเพศของบุคคลนั้น ใน

กติกาฯฉบับนี้ ไดกลาวถึงการรับรองเรื่องความเสมอภาคของบุคคลในการเขาถึงสิทธิตางๆ  ไวใน

บทบัญญัติตามมาตรา 2 วรรคสอง467 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 ซ่ึงแมแตในมาตรา 7468 ของกติกาฉบับนี้

ในสวนของเรื่องการจางงานนั้น ก็ยังมีเพียงแคการบัญญัติรับรองความเสมอภาคในการจางงาน

ระหวางเพศชายและเพศหญิงไวเทานั้น 

 

         4.1.4  หลักการยอกยาการตา469 

หลักการยอกยาการตาวาดวยการใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในประเด็น

วิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ เปนหลักการท่ีสรางความเขาใจรวมกันในดานมาตรฐานของสิทธิ

และความเสมอภาคระหวางเพศในระดับสากล โดยไดมีการรับรองสิทธิและความเทาเทียมกัน โดยการ

ไมเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานเรื่องเพศสรีระ (Sex) เพศภาวะ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ไวใน

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศแทบทุกฉบับ แตเนื่องจากปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลท่ีมี

เพศวิถีท่ีแตกตางยังเปนท่ีพบไดท่ัวไป นักสิทธิมนุษยชน นักเคลื่อนไหว รวมถึงผูเชี่ยวชาญตางๆ  จึงได

รวมกันรางหลักการวาดวยการใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนสากลในเรื่องเก่ียวกับวิถีทางเพศและอัต

ลักษณทางเพศภาวะ (Principles on the Application of International Human Rights Law in 

Relation to Sexual Orientation and Gender Identity) หรือท่ีเรียกกันวา หลักการยอกยาการ

ตาฉบับนี้ข้ึน470 

ไมมีบทบัญญัติกฎหมายท่ีมีลักษณะเฉพาะในประเด็นสิทธิดานความหลากหลายทางเพศ หรือ

เพศท่ีสาม  หลักการนี้เปนผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูเชี่ยวชาญดานสิทธิมนุษยชน นัก

นิติศาสตรระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาหลักการตางๆ  ตามกฎหมายวาดวยการใชกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ ณ มหาวิทยาลัย Gadjah 

                                                   

           468Article 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. 

           469 ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, เรื่องเดิม, หนา 81-85. 

           470 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, รายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนป 

2547-2550 ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, 2552), 

หนา 130-131. 
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Mada เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวันท่ี 6-8 พฤศจิกายน ค.ศ.2006 โดยการประชุม

ดังกลาว ศาสตราจารยวิฑิต มันตาภรณ จากประเทศไทยไดรวมลงนามรับรองหลักการยอกยาการตา

ในฐานะประธานรวมของการประชุม โดยหลักการยอกยาการตา ไดยืนยันมาตรฐานกฎหมายสิทธิ

มนุษยชนระหวางประเทศ ในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศท่ีมีผลผูกพันรัฐภาคีใหปฏิบัติ

ตามพันธกรณีเพ่ือสรางหลักประกันคุมครองสิทธิมนุษยชนใหกาวไปสูความเสมอภาค เคารพศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย หลักการนี้ไดชี้ใหเห็นวา การเคารพสิทธิทางเพศ วิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศ 

มีความสําคัญอยางยิ่งในการสรางหลักประกันความเสมอภาคระหวางหญิงชายและบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ โดยมีขอแนะนําท่ีเปนรายละเอียดในทางปฏิบัติสําหรับรัฐภาคีสถาบันสิทธิ

มนุษยชนระดับชาติ สื่อมวลชน องคกรพัฒนาเอกชนใหดําเนินการเพ่ือสรางหลักประกันคุมครองสิทธิ

มนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุจากวิถีทางเพศและอัตลักษณทาง

เพศ โดยไดกําหนดหลักการไวท้ังสิน จํานวน 29 ขอ ดังนี้ 

หลักการขอท่ี 1 สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนท่ีเปนสากล 

หลักการขอท่ี 2 สิทธิในความเสมอภาคและการหามเลือกปฏิบัติ 

หลักการขอท่ี 3 สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย 

หลักการขอท่ี 4 สิทธิในชีวิต 

หลักการขอท่ี 5 สิทธิในหลักประกันของบุคคล 

หลักการขอท่ี 6 สิทธิในความเปนสวนบุคคล 

หลักการขอท่ี 7 สิทธิในความเปนอิสระจากการถูกเพิกถอนเสรีภาพโดยพลการ 

หลักการขอท่ี 8 สิทธิในการพิจารณาคดีดวยความเปนธรรม 

หลักการขอท่ี 9 สิทธิในดานการปฏิบัติในลักษณะความเปนมนุษยระหวางถูกควบคุมตัว 

หลักการขอท่ี 10 สิทธิในความเปนอิสระจากการทรมานและการปฏิบัติหรือลงโทษใน 

ลักษณะทารุณโหดราย ไรมนุษยธรรม หรือทําลายศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

หลักการขอท่ี 11 สิทธิในการคุมครองจากการแสวงหาประโยชนการคา และการลักพา 

มนุษยในทุกรูปแบบ 

หลักการขอท่ี 12 สิทธิในการทํางาน 

หลักการขอท่ี 13 สิทธิในประกันสังคม และมาตรการคุมครองทางสังคมอ่ืนๆ   

หลักการขอท่ี 14 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพตามสมควร 

หลักการขอท่ี 15 สิทธิในการมีท่ีอยูอาศัยตามสมควร 

หลักการขอท่ี 16 สิทธิในการศึกษา 

หลักการขอท่ี 17 สิทธิในการจัดใหมีมาตรฐานสูงสุดดานสุขภาพ 

หลักการขอท่ี 18 ความคุมครองจากการกระทําท่ีมิชอบทางการแพทย 
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หลักการขอท่ี 19 สิทธิในความเห็นและการแสดงความคิดเห็น 

หลักการขอท่ี 20 สิทธิในอิสระดานการชุมนุมโดยสงบและสมาคม 

หลักการขอท่ี 21 สิทธิในอิสระดานความคิด ความเชื่อ และศาสนา 

หลักการขอท่ี 22 สิทธิในอิสระดานการยายถ่ินฐาน 

หลักการขอท่ี 23 สิทธิในการแสวงหาท่ีพักพิง 

หลักการขอท่ี 24 สิทธิในการกอตั้งครอบครัว 

หลักการขอท่ี 25 สิทธิในการมีสวนรวมในการดํารงชีวิตทางปกครอง 

หลักการขอท่ี 26 สิทธิในการมีสวนรวมในการดํารงชีวิตทางวัฒนธรรม 

หลักการขอท่ี 27 สิทธิในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

หลักการขอท่ี 28 สิทธิในการเยียวยาแกไขและการชดใชในลักษณะเกิดผลใชบังคับได 

หลักการขอท่ี 29 ภาระความรับผิด471 

ซ่ึงในหลักการยอกยาการตา ไดกลาวถึงหลักการเก่ียวกับการสมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน ไวในหลักการขอ 24 สิทธิในการกอตั้งครอบครัวไววา 

มนุษยทุกคนมีสิทธิในการสรางครอบครัวโดยไมข้ึนกับวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศ 

ครอบครัวมีหลายรูปแบบ หามมิใหครอบครัวใดตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแหง

วิถีทางเพศ และอัตลักษณทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว ซ่ึงรัฐจะตอง 

1. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและอ่ืนๆ  ท่ีจําเปนเพ่ือรับรองสิทธิในการสราง

ครอบครัว รวมท้ังโดยใหมีโอกาสในการอุปการะบุตรบุญธรรมหรือการตั้งครรภโดยใชเทคโนโลยีทาง

การแพทยชวย (รวมถึงการผสมเทียม) โดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแหงวิถีทางเพศและอัตลักษณ

ทางเพศ 

2. ใชกฎหมายและนโยบายตางๆ  ใหการยอมรับความหลากหลายของรูปแบบครอบครัว 

รวมท้ังท่ีไมไดมาจากสายเลือดหรือการสมรส และตองใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและ

อ่ืนๆ  ท่ีจําเปน เพ่ือมิใหครอบครัวใดตกเปนเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแหงวิถีทางเพศ 

และอัตลักษณทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว รวมท้ังดานสวัสดิการสังคมในครอบครัว

และสิทธิประโยชนจากรัฐ การจางงาน หรือการเขาประเทศ 

3. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครอง และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน เพ่ือใหการกระทําหรือการ

ตัดสินใจท้ังหมดเก่ียวกับเด็กไมวากระทําโดยสถาบันสวัสดิการสังคมของรัฐหรือเอกชน ศาล อํานาจ

ปกครอง หรือนิติบัญญัติ ตองถือเอาประโยชนของเด็กเปนสําคัญ และตองไมถือวาวิถีทางเพศและอัต

ลักษณทางเพศของเด็กหรือสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดขัดกับประโยชนดังกลาว 

                                                   

           471 ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, เรื่องเดิม, หนา 81-85. 
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4. ใหเด็กท่ีมีวุฒิภาวะเพียงพอตอการมีความคิดเห็นสวนตัวมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ดังกลาวอยางอิสระ และตองใหน้ําหนักตอความคิดเห็นดังกลาวตามสมควรแกวัย และวุฒิภาวะของ

เด็ก ในการกระทําหรือการตัดสินใจใดๆ เก่ียวกับเด็ก 

5. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครอง และอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือรับรองสิทธิประโยชน 

ผลประโยชน หรือหนาท่ีใดๆ  แกการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางเพศเดียวกัน 

เทาเทียมกับการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางตางเพศ ในรัฐท่ียอมรับการสมรส

หรือการจดทะเบียนเปนหุนสวนชีวิตระหวางเพศเดียวกัน 

6. ใชมาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครอง และอ่ืนๆ  ท่ีจําเปน เพ่ือรับรองสิทธิ สิทธิ

ประโยชน ผลประโยชน หรือหนาท่ีใดๆ  ตอคูไมไดสมรสระหวางเพศเดียวกันเทาเทียมกันกับคูไมได

สมรสระหวางตางเพศ 

7. ใหการสมรสหรือการจดทะเบียนเปนคูชีวิตท่ีไดรับการยอมรับทางกฎหมายมีผลก็ตอเม่ือ

บุคคลท้ังสองใหการยินยอมอยางอิสระและสมบูรณ472 

จากหลักการยอกยาการตาท่ีไดกลาวมาแลวขางตนนั้น จะพบไดวา หลักการดังกลาวนี้ มี

ลักษณะท่ีเปนแนวทางในการสรางความเทาเทียมระหวางเพศชายและเพศหญิง และการสรางความ

เขาใจในเรื่องความเสมอภาคจากการแสดงออกในดานความรักท่ีแตกตางของเพศชายและเพศหญิง 

และไมเลือกปฏิบัติจากเหตุผลดังกลาวโดยการสรางความแตกตางใหเกิดข้ึนในสังคม หรือสราง

บทลงโทษในทางกฎหมายหรือบทลงโทษในทางสังคมตอกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเหลานี้ 

จากการท่ีกลุมคนเหลานี้มีรสนิยมทางเพศท่ีแตกตางจากคนสวนใหญในสังคม แตอยางไรก็ตามแม

หลักการดังกลาวจะมีลักษณะเปนเพียงบันทึกความเขาใจรวมกันเทานั้น โดยไมไดมีฐานะเปนขอตกลง

ระหวางประเทศท่ีรัฐตางๆ ท่ีเปนสมาชิกของสหประชาชาติจะตองปฏิบัติตามแตอยางใด  แตบันทึก

ความเขาใจฉบับนี้ ก็เปนแนวทางท่ีประเทศตางๆ ท่ัวโลกควรจะตองสรางความเขาใจ และตระหนักถึง

วางแนวทางในทางปฏิบัติรวมกันกับแนวคิดในการสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึนกับกลุมคนท่ีมีการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางในสังคมอยางเทาเทียมกัน 

 

4.2  ขอตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาค 

 

         นอกจากในสังคมระหวางประเทศในระดับสากลจะไดมีการจัดตั้งองคการระหวางประเทศ

ตางๆ  ข้ึนหลายองคการและองคกรเหลานั้นตางก็มีบทบาทสําคัญตอการใหแนวทางในการชวยเหลือ

ประชากรของชาติตางๆ ท่ีตองประสบปญหาเก่ียวกับการไมไดรับความเสมอภาคเทาเทียมในทาง

                                                   

           472 Jr. Eskridge N. William, op. cit., p. 124. 
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กฎหมาย อาทิ องคการสหประชาชาติ รวมท้ังองคกรเหลานี้ก็ไดจัดทําขอตกลงระหวางประเทศใน

รูปแบบของสนธิสัญญา อนุสัญญาและบันทึกความตกลงระหวางประเทศตางๆ ข้ึนมาหลายฉบับ ใน

ขณะเดียวกันรัฐใด ท่ีมีความใกลชิดกันในทางภูมิศาสตร หรือเปนรัฐท่ีมีความเปนมาทางสังคมและ

วัฒนธรรมรวมกันหรืออาจมีการนับถือศาสนาเดียวกัน หรือการมีการพัฒนาเศรษฐกิจรวมกันใน

ภูมิภาค เปนตน โดยรัฐตางๆ เหลานี้ไดมีการรวมกลุมกันในระดับภูมิภาค ซ่ึงถือตามหลักภูมิศาสตร

หรือตามหลักการความสัมพันธกันในรูปแบบตางๆ ตามท่ีไดกลาวมาขางตน เพ่ือรวมมือกันในการ

พัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงยังไดมีความพยายามในการท่ีจะมุงคุมครองสิทธิมนุษยชน

เพ่ือสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนในระดับภูมิภาคของตนดวย 

ในโลกยุคปจจุบันการคุมครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคนั้น ไดมีการจัดทําขอตกลง

ระหวางประเทศตางๆ  ข้ึนมาหลายฉบับ สําหรับการศึกษาในสวนนี้ จะศึกษาถึงการคุมครองและ

รับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคลโดยคํานึงถึงความหลากหลายในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศ

ท่ีแตกตางวาในขอตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาคนั้น วามีการยอมรับและรับรองในเรื่อง

ดังกลาวนี้หรือไม อยางไร  โดยจะเริ่มทําการศึกษาจากบทบัญญัติใน สนธิสัญญาท่ีเก่ียวของกับการ

รับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสถานะในทางกฎหมายของปจเฉกชนภายใตแนวคิดของสหภาพยุโรป  

อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950473 อนุสัญญา

อินเตอร อเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969474  กฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยและ

ประชาชน ค.ศ.1981475 ท่ีไดแถลงตอท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ476 โดยเปนการศึกษา

วาไดมีการบัญญัติการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกกลุมบุคคลท่ีมีการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ี

แตกตางกันอยางเทาเทียมหรือไม อยางไร และขอตกลงระหวางประเทศในระดับภูมิภาคเหลานั้น ไดมี

วิธีการในการพัฒนาไปสูแนวทางการยอมรับในการออกกฎหมายภายในของประเทศตางๆ  เพ่ือเปน

การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลโดยคํานึงถึงความเสมอภาค

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางและหลากหลายวามีเนื้อหาอยางไร 

                                                   
473 อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 ซ่ึงได

จัดทําข้ึนในคณะมนตรียุโรปนั้น แมยังไมไดมีสถานะเปนกฎหมาย แตหลักการท่ีมีการรับรองสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานแกบุคคลในดานตางๆ  นั้นไดถูกนํามาบัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

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 อนุสัญญาและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานและสถานะในทาง 

                 กฎหมายของปจเฉกชนภายใตแนวคิดของสหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรป ถือไดวาเปนความสําเร็จอีกตัวอยางหนึ่งของประเทศตางๆ  ท่ีมีการรวมกลุมกัน

ในระดับภูมิภาค โดยไดมีการรวมตัวกันในดานเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม รวมท้ังไดกําหนดแนว

ทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐในรูปแบบของกลุมความรวมมือ กวาท่ีจะกลายมาเปนสหภาพยุโรป

ดังเชนปจจุบันนี้ ท่ีประกอบไปดวยรัฐสมาชิกครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญของทวีปยุโรป โดยไดมีการลง

นามรวมกันของรัฐสมาชิกของประชาคมยุโรปเพ่ือจัดตั้งสหภาพยุโรปในสนธิสัญญาจัดตั้งสหภาพยุโรป

หรือท่ีเรียกวา สนธิสัญญามาสทริกท เม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ ค.ศ.1992 สหภาพยุโรปนั้น ถือไดวาเปน

วิวัฒนาการของการพัฒนาท่ีกาวหนาไปอีกระดับหนึ่งของประชาคมยุโรป รวมไปถึงการขยายเขต

ความรวมมือกันในดานสิทธิข้ันพ้ืนฐานของปจเจกชนระหวางรัฐสมาชิก ท่ีไดรวมลงนามในสนธิสัญญา

กอตั้งประชาคมยุโรป เพ่ือท่ีจะดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณแหงประชาคมยุโรปรวมกัน477  

ในการจัดตั้งสหภาพยุโรปนั้นสิ่งท่ีรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรป ใหความสําคัญและมุงท่ีจะให

เกิดข้ึนในภูมิภาคนี้ คือ การยกระดับมาตรฐานของการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนใน

สหภาพยุโรป ดังจะเห็นไดจาก มีรูปแบบของการบัญญัติกฎหมายรวมกันในการรับรองและคุมครอง

สิทธิพ้ืนฐานตางๆ ของปจเจกชน และมีผลบังคับใชในฐานะท่ีเปนกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกได

ทันที ซ่ึงเปนลักษณะกฎหมายท่ีเปนแบบ Direct Effect เชน กฎบัตรวาดวยการคุมครองสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานแหงสหภาพยุโรป ค.ศ.2000 (The Charter of Fundamental Rights of the European 

Union 2000) โดยในเนื้อหาของกฎบัตรฉบับนี้ไดมีการกลาวถึงการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของบุคคล

โดยท่ีรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรปจะตองมีการรับรองสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามพันธะกรณีท่ีไดมี

การทําความตกลงรวมกันในกฎบัตร ซ่ึงไดกลาวถึงการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของปจเจกชนท่ีตอง

รับรองใหนั้น รวมถึงสิทธิท่ีรับรองไวในกฎบัตรและความรวมมือตางๆ  สิทธิท่ีเกิดจากการตีความของ

ศาลในคดีท่ีศาลประชาคมยุโรปและศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดเคยมีการตัดสินในเรื่องดังกลาวไวและ

ใหถือวาหนาท่ีในการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานดังกลาวตามกฎบัตรเปนเสมือนกฎหมายภายในของรัฐอัน

จะกลาวอางไดเม่ือมีการกระทําการละเมิดสิทธิท่ีกฎบัตรใหการรับรอง478 

โดยเนื้อหาของกฎบัตรฉบับนี้ไดกลาวถึงการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานนั้นตองมีการรับรองท่ี

กอใหเกิดความเสมอภาค และไดมีการกลาวถึงการท่ีจะไมมีการเลือกปฏิบัติ โดยรับรองไวในมาตรา 

                                                   

           477 วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 78. 

 478 คําปรารภใน The Charter of Fundamental Rights of the European Union 

2000; เรื่องเดียวกัน, หนา 80. 
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20479 วาทุกคนมีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย และทุกคนจะตองไมถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลท่ี

ไมเปนธรรม ไมวาอันเนื่องจากเชื้อชาติ เพศ สีผิว ความเชื่อทางศาสนา ภาษา การเปนชนกลุมนอย 

ความพิการ อายุ การมีรสนิยมหรือความพึงพอใจในทางเพศ480 ซ่ึงจะเห็นไดวาในสหภาพยุโรปนั้น ได

มีการคํานึงเรื่องความเสมอภาคในการแสดงออกในดานตางๆ ของบุคคล ในประเด็นเรื่องเพศวิถีถือวา

เปนสิ่งท่ีไมควรจะนํามาเปนเหตุผลท่ีจะเลือกปฏิบัติตอบุคคลเนื่องจากการแสดงออกซ่ึงความตองการ

ในดานความรักของแตละบุคคลอาจมีความแตกตางกัน และเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอันเปน

สิทธิพ้ืนฐานท่ีรัฐสมาชิกจะตองออกกฎหมายรับรองและคุมครองให481 

นอกจากนี้ในสหภาพยุโรป แนวคิดในประเด็นเรื่องการรับรองและคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

ของปจเจกชนโดยคํานึงถึงความเสมอภาคในเพศวิถีนั้นยังไดมีการกําหนดนโยบายรวมกันในอีกหลาย

ฉบับท่ีแสดงใหเห็นชัดเจนวา มีการกลาวถึงเรื่องดังกลาววาควรจะมีการรับรองและสรางความเสมอ

ภาคในเรื่องเพศวิถีเพศ โดยจะไมนําเหตุของความแตกตางในเพศวิถีมาใชเปนเหตุผลของการเลือก

ปฏิบัติในการจางงานดังท่ีปรากฎใน Council Directive 2000/78/EC ท่ีมีการเสนอ เม่ือวันท่ี 27 

พฤศจิกายน ค.ศ.2000 ซ่ึงรัฐสมาชิกตองนําไปออกเปนกฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติการและใหเสรีภาพ

แกรัฐในการท่ีจะสรางมาตรการหรือกฎหมายภายในแตตองสอดคลองกับหลักเกณฑและวัตถุประสงค

ท่ีไดรับรองไวใน Council Directive ฉบับนี้482 

ตัวอยางเชน  สหราชอาณาจักรท่ีไดมีการแกไขกฎหมายเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 

Council Directive 2000/78 ดังกลาว โดยไดมีการบัญญัติกฎหมายท่ีเรียกวา The Equality Act 

2006 ข้ึนมา เพ่ือสรางความเสมอภาคและขจัดปญหาการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุผลของความ

แตกตางในเรื่องเพศวิถี ซ่ึงในกฎหมายดังกลาวไดมีการกลาวถึงการบังคับใหตองเปนไปตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายวาดวยเรื่องความเสมอภาค การตีความ และใหนิยามเก่ียวกับการแสดงออกซ่ึงความ

ตองการในดานความรักท่ีแตกตางของบุคคลไวในบทบัญญัติของกฎหมายวาเปนกลุมบุคคลใดบางท่ีอยู

                                                   
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. 



281 

ในนิยามท่ีตองรับความเสมอภาคในการจางงาน483 โดยไดกําหนดแนวทางการคุมครองสิทธิของบุคคล

ดังกลาวเพ่ือใหบุคคลดังกลาวไดรับความเสมอภาคในการจางแรงงานไวในหมวดท่ี 3 มาตรา 81-82484 

ในปจจุบันประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปหลายประเทศ ไดมีการบัญญัติกฎหมายภายใน

เพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็

เพ่ือตอบสนองกับรูปแบบการใชชีวิตของปจเจกชนในรัฐ แตกฎหมายดังกลาวก็เปนเพียงการใหสิทธิ

แกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันภายในรัฐของตนเทานั้น ยังไมมีความเปนสากล ซ่ึงในปจจุบันไดมีความ

พยายามท่ีจะกําหนดแนวทางรวมกันสําหรับการรับรองกฎหมายดังกลาวในกลุมรัฐสมาชิกของสหภาพ

ยุโรป485 

                                                   

 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  อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 

อนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 เปน

อนุสัญญาเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีไดมีการจัดตั้งข้ึนในยุโรปโดย

องคการระหวางประเทศท่ีสําคัญคือ คณะมนตรียุโรป จัดตั้งข้ึนในป ค.ศ.1949 โดยมีประเทศสมาชิก

จํานวนท้ังหมด 46 ประเทศ ซ่ึงเปนประเทศในภูมิภาคยุโรปและไดมีการจัดทําความตกลงรวมกัน

ในทางระหวางประเทศของรัฐสมาชิกเพ่ือมุงคุมครองและรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานของประชาชนใน

ยุโรป486 

โดยคณะมนตรียุโรป ไดมีการจัดทําอนุสัญญายุโรปเพ่ือการคุมครองสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของมนุษยฉบับนี้ข้ึน หรือท่ีเรียกชื่อโดยยอวา “ECHR” ซ่ึงอนุสัญญาฉบับดังกลาว

นี้ไดเปดลงนามเม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ.1950 และมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 3 กันยายน ค.ศ.1953 

ในอนุสัญญาฉบับดังกลาวไดมีการบรรจุเนื้อหาและบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

และไดมีการจัดตั้งกลไกสําหรับการควบคุมดูแลและบังคับใชบทบัญญัติในฉบับดังกลาว นอกจากนี้

อนุสัญญาฉบับดังกลาวยังใชเปนกฎเกณฑพ้ืนฐานสําหรับศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซ่ึงคณะมนตรียุโรป

ไดจัดตั้งข้ึนเพ่ือวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิมนุษยชน487 

หากพิจารณาถึงความมีอยูของการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากการถูกเลือกปฏิบัติ

ดวยเหตุเนื่องจากความหลากหลายในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศ โดยมีหลักการพิจารณาจาก

รสนิยมทางเพศท่ีแตกตางกันของมนุษย โดยจะพบวา ในอนุสัญญาฉบับนี้ยังมิไดมีการบัญญัติรับรอง

เรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจน ดังเชนในตัวอยางของบทบัญญัติในอนุสัญญาดังกลาวท่ีไดมีการบัญญัติ

รับรองสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายและการจัดตั้งครอบครัว

ไวในขอ 12488 โดยมีเนื้อหาดังนี้ คือ ชายหญิงเม่ือถึงวัยเจริญพันธุหรือวัยอันสมควรท่ีจะทําการสมรส 

                                                   

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 เพ่ือจัดตั้งครอบครัว โดยสิทธิดังกลาวยอมไดรับการคุมครอง

และรับรองสิทธิใหโดยรัฐเจาของสัญชาติ 

แมตามบทบัญญัติดังกลาวจะรับรองสิทธิในการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ หรือเรียกวาการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย และการจัดตั้งครอบครัวไววาเปนเสรีภาพ

ข้ันพ้ืนฐานท่ีอนุสัญญาฯฉบับนี้ใหการคุมครองก็ตาม แตจากการตีความสิทธิท่ีอนุสัญญาฯ นี้รับรอง 

เปนการรับรองสิทธิแกการสมรสระหวางบุคคลท่ีเปนบุคคลตางเพศกันเทานั้น ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป 

ไดมีการตีความในเรื่องนี้โดยในขณะนั้นยังไมไดมีการขยายความไปถึงการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูโดยชอบดวยกฎหมายและการจัดตั้งครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท่ีจะไดรับการคุมครองและ

รับรองตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ แมวาในขณะนั้นจะมีบางประเทศ ท่ีเปนประเทศภาคีสมาชิกตาม

อนุสัญญาฉบับนี้ไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย และการ

จัดต้ังครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันบางแลวก็ตาม แตในขณะนั้นคําตัดสินของศาลก็ยังไม

ครอบคลุมถึงสิทธิและความเสมอภาคในความตองการแสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตาง 

แตหากพิจารณาในสวนเนื้อหาของบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ถึงความมีอยูของการรับรอง

สิทธิข้ันพ้ืนฐานใหแกบุคคลโดยอาศัยความเสมอภาคระหวางเพศ จะพบวาการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐาน

แกบุคคลท่ีอนุสัญญาฉบับนี้รับรองนั้น เปนการรับรองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในความหมายอยางกวาง มิไดมี

การบัญญัติแตเฉพาะการปฏิบัติเพ่ือความเสมอภาคระหวางเพศชายและเพศหญิงเทานั้น หากแต

หมายความรวมถึงความเสมอภาคในการแสดงออกซ่ึงความตองการในรูปแบบความรักท่ีแตกตางของ

ชายและหญิงดวย ซ่ึงในท่ีนี้ก็คือ ความหลากหลายในรสนิยม และความพึงพอใจทางเพศของท้ังชาย

และหญิง 

อยางไรก็ตามแมจะมิไดมีการรับรองวาการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลอันเนื่องมาจากรสนิยมทาง

เพศของบุคคลถือเปนสิ่งท่ีไมควรนํามาเปนเหตุแหงการเลือกปฏิบัติแตในชวงเวลาท่ีผานมาใน

กระบวนการของการวินิจฉัยคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปก็ไดเคยมีการพิจารณาคดีหลายคดีใน

ประเด็นดังกลาวซ่ึงตัวอยางคดีตางๆ  ท่ีจะไดมีการกลาวถึงในท่ีนี้ เพ่ือใหเห็นถึงแนวทางและการมี

สภาพบังคับของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 ท่ี

เปนการนํามาบังคับใชกับศาลระหวางประเทศของสหภาพยุโรป ประกอบกับผูวิจัยตองการเสนอให

เห็นวา การตีความของอนุสัญญาดังกลาวมีความสอดคลองและคํานึงถึงสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมยุคปจจุบันของประเทศในแถบยุโรปหรือไม  ดังนั้น จึงขออธิบายถึงกรณีของการตีความตาม

บทบัญญัติของอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะของการเปนสนธิสัญญาวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ท่ีเคยไดมีการตีความและ

มีสภาพบังคับท่ีเกิดข้ึนในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และศาลยุติธรรมยุโรป โดยไดมีการพัฒนาหลักการ

ของอนุสัญญาดังกลาวและสรางแนวทางในการตีความอนุสัญญาดังกลาวใหครอบคลุมถึงการคุมครอง
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และรับรองสิทธิแกกลุมบุคคลผูท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เพ่ือปองกันปญหาจากการถูกเลือก

ปฏิบัติดวยเหตุอันไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุของการมีรสนิยมทางเพศและอัตลักษณทางเพศ

ท่ีแตกตางจากบุคคลโดยท่ัวไป ดังนี้ 

โดยขอเริ่มตนจาก ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ซ่ึงเปนศาลท่ีทําหนาท่ีในการตัดสินกรณีพิพาทท่ี

เก่ียวกับสิทธิมนุษยชนซ่ึงไดจัดตั้งตามอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ

ข้ันมูลฐาน ค.ศ.1950 ซ่ึงเปนการจัดทําของ The Council of Europe แตเดิมนั้นการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนตามอนุสัญญาดังกลาวมีองคกรเก่ียวของรวมสามองคกรดวยกัน คือ คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน ศาลสิทธิมนุษยชน และคณะกรรมการรัฐมนตรี ตอมาหลังจากไดมีการแกไขอนุสัญญาในพิธี

สารฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ.1998 ทําใหศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปกลาย

มาเปนองคกรเดียวท่ีทําหนาท่ีคุมครองสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาดังกลาวขางตน489 

ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปเปนศาลท่ีมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีท่ีเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ี

เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีตางๆ ในอนุสัญญายุโรปฯ และพิธีสารท่ีเก่ียวของกับ

อนุสัญญาฉบับนี้ โดยอํานาจในการพิจารณาคดีกอนหนานี้ เอกชนผูถูกละเมิดสิทธิไมอาจฟองคดีตอ

ศาลไดโดยตรง490 เพราะศาลเองก็ไมมีอํานาจในการพิจารณาคดีไดโดยตรงท่ีรับจากการฟองรองของ

ประชาชนได แตตองยื่นคําฟองผานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรป 

กลาวคือ กอนการแกไขอนุสัญญา ในพิธีสารฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีผลบังคับใชเ ม่ือวันท่ี 1 

พฤศจิกายน ค.ศ.1998 การนําคดีข้ึนสูศาลท่ีทําการพิจารณาจะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือ การระงับขอพิพาท

เบื้องตนในกรอบของคณะกรรมาธิการนั้นไมบรรลุผล และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนยุโรปมีมติ

เห็นชอบใหนําขอพิพาทดังกลาวเขาสูกระบวนการพิจาณาของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปตอไป แตมี

เง่ือนไขวารัฐท่ีตกเปนผูถูกกลาวหาตองใหการยอมรับเขตอํานาจของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปดวย แต

ตอมาหลังจากการแกไขอนุสัญญา ในพิธีสารฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน ค.ศ.

1998 แนวทางกระบวนการพิจารณาในระบบใหมนั้น ไดมีการอนุญาตใหนําขอพิพาทระหวางรัฐกับรัฐ

ท่ีเกิดข้ึนนั้น ยื่นโดยตรงตอศาลไดเลย กลาวคือ ศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปมีสิทธิรับคํารองของรัฐสมาชิก

ท่ีไดกลาวหารัฐสมาชิกอ่ืน วาละเมิดสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีตางๆ ในอนุสัญญาและพิธีสารอ่ืนๆ 

                                                   

 489 John A. USHER, European Court Practice (London: Sweet and Maxwell, 

1983), p. 124.; Chris VINCENZI and John FAIRHURST, Law of the European 

Community,  3rd ed. (London: Longman, 2002), p. 173 อางถึงใน วราภรณ อินทนนท, เรื่อง

เดิม, หนา 91. 

         490 ECHR  Article 34; วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 91. 
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ไดโดยตรง อีกท้ังยังใหสิทธิกับปจเจกชนและองคการเอกชนท่ีไมใชองคการของรัฐหรือกลุมบุคคล 

สามารถยื่นคํารองตอศาลไดโดยตรงอันมีลักษณะพิเศษเม่ือเปรียบเทียบกับศาลระหวางประเทศ

อ่ืนๆ491 

แนวความคิดในการใหสิทธิแกประชาชนผูถูกละเมิดสิทธิ ตามท่ีอนุสัญญายุโรปวาดวยการ

คุมครองสิทธิมนุษยชนไดกําหนดไว สามารถยื่นคํารองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปไดโดยตรงนั้น 

พัฒนามาจากการนําเอาหลักกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในระบบการพิจารณาคดีของศาลภายในของประเทศ

เยอรมันท่ีมีการตีความวา ประชาชนสามารถเปนโจทกโดยอาศัยสิทธิตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือฟอง

ประชาชนดวยกันหรือรัฐท่ีไดกระทําการละเมิด แลวกอใหเกิดการกระทบตอสิทธิท่ีไดรับรองไวตาม

รัฐธรรมนูญแกตนโดยแนวคิดดังกลาวไดมีการพัฒนาและนํามาใชในเยอรมันตั้งแตป ค.ศ.1950 และได

มีการนําหลักการดังกลาวมาปรับใชในการพิจารณาคดีของศาลภายในของประเทศแถบยุโรปหลาย

ประเทศ รวมท้ังในศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ในป ค.ศ.1998492 

โดยในการพิจารณาคดีของศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป ก็เคยวินิจฉัยคํารองขอของปจเจกชนซ่ึง

เปนผูเสียหาย โดยใหสิทธิแกผูเสียหายหรือตัวแทนของผูเสียหายสามารถยื่นคํารองเพ่ือขอเยียวยา

ความเสียหายกรณีการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนตามท่ีอนุสัญญายุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชน

และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 

คดี Goodwin v. United Kingdom 2002493 

ในคดีนี้ผูรองซ่ึงเปนเอกชนไดนําคดีไปฟองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และตอมาศาลสิทธิ

มนุษยชนยุโรปพิจารณาและไดพิพากษาวา ประเทศอังกฤษนั้นละเมิดตอพันธกรณีในอนุสัญญาสิทธิ

มนุษยชนยุโรป โดยถือวาเปนคดีท่ีนําไปสูการแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษ 

ท่ีเก่ียวกับการรับรองสถานะทางกฎหมายของบุคคลไดทําการผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศและการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในเวลาตอมา ซ่ึงเนื้อหา

ในคดีมีดังนี้คือ 

คดีนี้เกิดข้ึนจากการท่ี Christine Goodwin บุคคลซ่ึงไดทําการผาตัดแปลงเพศและมีความ

ประสงคท่ีจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแตถูกปฏิเสธจากรัฐ จากนั้นจึงไปฟองศาลอังกฤษ และ

ศาลก็ไดปฏิเสธผูรอง จากนั้นผูรองจึงตัดสินใจนําคดีดังกลาวไปฟองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป โดย

                                                   

           491 ECHR  Article 34 ท่ีไดแกไขอนุสัญญา ในพิธีสารฉบับท่ี 11 ซ่ึงมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 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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ท้ังนี้ผูรองใหเหตุผลวาผูรองแมเดิมจะเปนชายแตเม่ือผูรองไดผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศแลวนั้นผูรองมี

ความตองการท่ีจะใชชีวิตแบบเพศหญิงและตองการท่ีจะมีครอบครัวและไดรับการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย แตเม่ือผูรองไปรองขอตอศาลภายในของประเทศอังกฤษ แตผูรอง

ก็ถูกปฏิเสธ 

ผูรองจึงรองตอศาลสิทธิมนุษยชนยุโรปวาประเทศอังกฤษละเมิดบทบัญญัติของอนุสัญญา

ยุโรปวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในมาตรา 8 วาดวยเรื่องสิทธิในความเปน

สวนตัวและครอบครัวและมาตรา 12 สิทธิในการสมรส 

ตามคําฟอง ผูรองอางวาเขาไดรับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมในประเทศอังกฤษ เพราะทําให

ผูรองไมสามารถใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามปกติได เชนการถูกลวงละเมิดและเหยียดหยามทางเพศ การ

ไมไดรับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน ท้ังนี้เพราะตามกฎหมายภายในของประเทศอังกฤษยังเห็นวาผูรอง

เปนเพศชาย ซ่ึงเปนเพศโดยกําเนิดเดิมกอนการผาตัดแปลงเพศ ผูรองไมสามารถเรียกรองเงินบํานาญ

ไดเม่ือผูรองเกษียณตอนอายุ 60 ป ซ่ึงตามกฎหมาย ผูใชแรงงานหญิงทุกคนในอังกฤษจะตองไดรับ 

นอกจากนี้ในดานการจายเบี้ยประกันการขับรถยนตผูรองยังคงตองชําระตามอัตราของเพศชายซ่ึงมี

อัตราท่ีสูงกวาเพศหญิง และในหลายครั้งท่ีผูรองไปติดตอราชการหรือการเขารับบริการตางๆ  ของรัฐผู

รองจะตองมีการแสดงสูจิบัตร เปนสิ่งท่ีทําใหผูรองมีความยากลําบากกวาบุคคลอ่ืน และการท่ีผูรองไม

สามารถไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายไดนั้นผูรองเห็นวาไมเปน

ธรรมแกผูรอง 

 การตัดสินของศาลในคดีนี้ศาลมีความเห็นเปนเอกฉันท เห็นวาการท่ีประเทศอังกฤษปฏิเสธ

การไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของผูรองถือเปนการละเมิด

ตอบทบัญญัติในมาตรา 8 และมาตรา 12 ของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิข้ัน

พ้ืนฐานของมนุษย การท่ีประเทศอังกฤษไมไดมีการจัดทํากฎหมายท่ีชัดเจน ศาลไดมีการเรียกรองให

เกิดความแนนอนทางกฎหมาย และความเทาเทียมกันตามกฎหมาย ซ่ึงผลกระทบจากคดีนี้ทําใหเกิด

การอภิปรายในประเด็นดังกลาวอยางกวางขวางและนําไปสูการบัญญัติกฎหมายภายในเพ่ือรับรอง

สิทธิของชายและหญิงท่ีมีการแสดงออกซ่ึงความตองการในดานความรักท่ีแตกตาง อันเปนท่ีมาของ

การบัญญัติกฎหมายวาดวยการเปลี่ยนสถานะทางเพศของบุคคลผูซ่ึงผาตัดเปลี่ยนแปลงเพศ (Gender 

Recognition Act 2004) และการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน หรือ The Civil Partnership Act 2004 ในเวลาตอมา 

 นอกจากนี้ในคดี Norris v. Ireland494 ท่ีศาลมีคําตัดสินวาการท่ีกฎหมายภายในของ 

Ireland ไดมีการกําหนดโทษท่ีรุนแรงแกผูท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันนั้น ถือวาเปนการละเมิดสิทธิ

                                                   

          494 Norris v. Ireland (The European Court of Justice, 1988); เรื่องเดียวกัน, หนา 97. 
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สิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาฯ ในคดีนี้แม Ireland จะยอมรับปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาล แต

เนื่องจากการแกไขกฎหมายในเรื่องนี้เก่ียวของกับความเชื่อทางศาสนา ซ่ึงประชาชนสวนใหญใน 

Ireland นับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก โดยตามความเชื่อของศาสนาคริสตนิกายนี้เห็นวา 

การมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกในทางเพศกับผูท่ีมีเพศเดียวกันกับตนเปนการกระทําท่ีผิดบาปอยาง

รายแรง สมควรไดรับการลงโทษท่ีรุนแรง ผลจากความเชื่อในลักษณะดังกลาว ทําใหการแกไข

กฎหมายภายในเก่ียวกับการกําหนดโทษในเรื่องนี้ รัฐบาล Ireland ตองใชเวลานานในการสรางความ

เขาใจใหแกประชาชนเพ่ือทําการแกไขกฎหมายดังกลาว  

ตอมาจะขอกลาวถึง ศาลยุติธรรมแหงยุโรป (European Court of Justice) ซ่ึงเปนศาล

ยุติธรรมกลางแหงสหภาพยุโรป ซ่ึงมีหนาท่ีหลักคือ การบังคับใชกฎหมายและการตีความกฎหมายของ

สหภาพยุโรป รวมไปถึงพิจารณาและชี้ขาดประเด็นขอพิพาทวากฎหมายของสหภาพยุโรปท่ีบัญญัติมา

นั้นมีการนํามาปรับใชและมีความสอดคลองตามเจตนารมณผูรางของกฎหมายหรือไม โดยศาล

ยุติธรรมแหงยุโรปนอกจากจะมีหนาท่ีในการพิจารณาการบังคับใชกฎหมายของสหภาพยุโรปโดยรัฐ

สมาชิกแลว ศาลยังใหสิทธิแกพลเมืองของรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปสามารถยื่นคํารองตอศาลได

โดยตรง เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือใหศาลพิจารณาและวินิจฉัยในกรณีท่ีเก่ียวกับความชอบดวยกฎหมาย

ขององคกรในสหภาพยุโรป  รวมไปถึงเพ่ือใหศาลวินิจฉัยขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญากอตั้ง

องคการ และเพ่ือกรณีท่ีกฎหมายของสหภาพยุโรปวาดวยสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญากอตั้งองคการ

และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของวาเรื่องท่ีบุคคลดังกลาวรองเรียนตอศาลนั้น อยูในขอบเขตของกฎหมาย

ท่ีไดมีการรับรองสิทธิไวหรือไม อยางไร495 

ศาลยุติธรรมแหงยุโรปมีเขตอํานาจตามท่ีไดมีการบัญญัติไวในสนธิสัญญาโรม ค.ศ.1957 ขอท่ี 

220 และตามท่ีไดมีการบัญญัติไวในขออ่ืนๆ  เปนกรณีเฉพาะเชน ในสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ค.ศ.

1992 ในขอท่ี 35 วรรคหนึ่ง  ซ่ึงภายใตเง่ือนไขท่ีบัญญัติไวในขอนี้โดยพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติ

ในธรรมนูญศาลยุติธรรมแหงยุโรปขอท่ี 1 ท่ีกลาววาศาลประชาคมยุโรปไดกอตั้งข้ึนเพ่ือมีหนาท่ีตามท่ี

บัญญัติไวในสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ค.ศ.1992 และตามธรรมนูญฉบับนี้496 

ศาลยุติธรรมแหงยุโรปถือไดวาเปนกลไกในการคุมครองสิทธิมนุษยชนกลไกหนึ่งในระดับ

ภูมิภาค โดยท่ีไดมีการจัดตั้งข้ึนในประชาคมยุโรปและไดมีการพิจารณาในประเด็นเรื่องท่ีเก่ียวของกับ

การละเมิดสิทธิ ความเสมอภาคระหวางเพศซ่ึงรวมไปถึงความแตกตางในการแสดงออกซ่ึงความ

ตองการในดานความรักของบคุคลนั้น ซ่ึงเคยไดมีการนําคดีข้ึนสูศาลมาแลวหลายคดีดวยกันโดยในท่ีนี้

ผูวิจัยจะขอนําเสนอคดีท่ีศาลไดเคยวินิจฉัยมาแลว และรวมถึงผลของคําวินิจฉัยของศาลท่ีนําไปสูการ

                                                   
495 เรื่องเดียวกัน, หนา 98. 

          496 Helen Meenan, op. cit., p. 126. 
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ออกกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคล ในประเด็นเรื่องการหามเลือกปฏิบัติดวยเหตุทางเพศ ซ่ึงศาลได

รวมประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงความตองการดานความรักท่ีแตกตางหรือ ความพึงพอใจใน

รสนิยมทางเพศของบุคคลไวดวยวาไมควรท่ีจะนํามาเปนเหตุในการเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูซ่ึงมีความ

รักในลักษณะท่ีแตกตาง497 

         คดี Lisa Jacquerline Grant v. South-West Trains Ltd. 1998 (Case C-249/96)498 

คดีท่ีจะนําเสนอตอไปนี้เปนคดีท่ีศาลของประเทศอังกฤษ เปนผูรองขอใหนําคดีนี้ข้ึนสูศาล

ยุติธรรมแหงยุโรปเพ่ือใหศาลดังกลาวตีความบทบัญญัติในมาตรา 119 ของสนธิสัญญากอตั้ง

ประชาคมยุโรป เนื่องจากผูเสียหายไดมาฟองตอศาลของประเทศอังกฤษ เนื่องจากเห็นวาตนไมไดรับ

การคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในเรื่องของความเสมอภาคในการทํางานและการจางงานในประเด็นเรื่อง

ของสวัสดิการจากการทํางานท่ีเทาเทียมกัน โดยการเลือกปฏิบัติทางเพศดวยเหตุผลของความแตกตาง

ในรสนิยมทางเพศ โดยศาลของประเทศอังกฤษ มีความตองการใหศาลยุติธรรมแหงยุโรปตีความ

บทบัญญัติในมาตราท่ีไดกลาวมาขางตน 

โดยขอเท็จจริงในคดีนี้ผูรองคือ Lisa Jacqueline Grant เจาหนาท่ีธุรการของบริษัท South-

West Trains Ltd. ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนผูท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยไดใชชีวิตรวมกัน

กับ Jillian Percy ในลักษณะท่ีเปนขอตกลงของปจเจกชนในการใชชีวิตรวมกัน ซ่ึงในขณะท่ีฟองคดี

นั้นอังกฤษยังไมมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันมาบังคับใช 

ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลยุติธรรมแหงยุโรปวาการท่ีบริษัทไมไดใหสิทธิแกผูรองและคนรักของ

ผูรองท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันในการไดรับสวัสดิการตางๆ ของบริษัทท่ีใหสิทธิแกพนักงานและครอบครัว 

ในการไดรับสวนลดคาบริการในการเดินทางท่ีเปนสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว โดยทาง

บริษัทไดอางเหตุผลวาการท่ีผูรองและคนรักของผูรองไมไดมีการรับรองโดยกฎหมาย วาการอยูรวมกัน

ในลักษณะครอบครัว ดังเชนการอยูรวมกันระหวางคูสมรสชายหญิงและคูรักตางเพศท่ีทําขอตกลงใน

การใชชีวิตรวมกันท่ีเปนชายกับหญิง ซ่ึงเปนขอตกลงระหวางบุคคลตางเพศกันท่ีมีกฎหมายรับรอง 

ดังนั้นจึงสงผลใหผูรองและคนรักของผูรองไมมีสิทธิในการใชสวัสดิการดังกลาว จากเหตุการณดังกลาว

ทําใหผูรองไดนําคดีข้ึนสูศาลของประเทศอังกฤษ และศาลของประเทศอังกฤษไดรองขอใหศาล

ยุติธรรมยุโรปตีความบทบัญญัติในมาตราดังกลาว และศาลยุติธรรมยุโรปไดตีความบทบัญญัติดังกลาว

วา การกําหนดเง่ือนไขในเรื่อง สวัสดิการพนักงานของบริษัท South-West trains Ltd. นั้นไมขัดตอ

                                                   

           497 วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดียวกัน, หนา 98. 

          498 Lisa Jacquerline Grant v. South-West Trains Ltd. (The European Court of 

Justice, 1998); วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 99. 
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หลักความเสมอภาคในการจางงานตามมาตรา 119 ของอนุสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป จากการท่ี

บริษัทปฏิเสธในการใหสิทธิแกพนักงานบริษัทของผูรองและคูรักของผูรอง ท่ีจะไดรับสวนลดในการใช

บริการการเดินทางของบริษัท เพราะเหตุท่ีผูรองมีรสนิยมทางเพศแบบรักเพศเดียวกัน499 

อยางไรก็ตามในคดีนี้ศาลไดใหความเห็นวา เนื่องจากในกฎหมายของประชาคมยังมิไดมีการ

บัญญัติวา การเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลเพราะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศท่ีแตกตางจากบุคคล

ท่ัวไปนั้น เปนเหตุผลท่ีไมควรนํามาใชในการเลือกปฏิบัติตอบุคคลอ่ืนเปนอยางยิ่ง จึงควรท่ีจะมีการ

แกไขกฎหมายของประชาคมโดยเพ่ิมเหตุดังกลาวบรรจุเขาไปเพ่ือมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติดวยเหตุผล

ดังกลาวอีก ซ่ึงคดีดังกลาวทําใหมีการแกไขสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป ค.ศ.1957 มาตรา 13 

โดยเพ่ิมขอ 6 (a) เขาไปในสนธิสัญญาอัมสเตอรดัมซ่ึงเปนสนธิสัญญาแกไขเพ่ิมเติม เม่ือวันท่ี 2 

ตุลาคม ค.ศ.1997 และมีผลบังคับใชตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา500 

      คดี Tadao Maruko v. Versorgungsantalt der deutschenBuhnen Case C-

267/06501 

ในคดีนี้ถือวาเปนอีกคดีหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมายของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รวมไปถึงการมีสิทธิท่ีจะไดรับสิทธิประโยชน

ตางๆ ตามกฎหมายในฐานะคูรักท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธกัน โดยในกรณีนี้เปนการเรียกรองสิทธิ

ของคูรักท่ีไดจดทะเบียนสัมพันธท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธท่ีเรียกวา Life of Partnership ตาม

กฎหมายภายในของประเทศเยอรมัน เพ่ือจะขอรับเงินบํานาญของคูรักท่ีไดจดทะเบียนสัมพันธท่ีได

เสียชีวิต แตถูกบริษัทท่ีรับจัดการกองทุนบํานาญของรัฐนั้นปฏิเสธ โดยอางวาสิทธิการขอรับเงิน

บํานาญของคูสมรสอีกฝายหนึ่งท่ีเสียชีวิตนั้นเปน สิทธิท่ีไดกําหนดไวสําหรับคูสมรสหรือบุคคลท่ีมี

รสนิยมรักตางเพศเทานั้น ซ่ึงคูรักท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธซ่ึงเปนคนท่ีมีเพศเดียวกัน ไมอยูภายใต

เง่ือนไขของขอตกลงท่ีไดกําหนดไวในเง่ือนไขการขอรับเงินบํานาญในฐานะของคูสมรสของผูตายซ่ึง

เปนสมาชิกของกองทุนดังกลาว 

จึงเปนเหตุใหผูรอง คือ Mr. Tadao Maruko ซ่ึงเปนคูรักท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธกับ

ผูตายผูซ่ึงประกอบอาชีพนักออกแบบเสื้อผาในโรงละครและ เปนสมาชิกของกองทุนเงินบํานาญตาม

นโยบายสวัสดิการสังคมของประเทศเยอรมันตั้งแตป ค.ศ.1959 โดยท้ังสองไดจดทะเบียน

ความสัมพันธเม่ือป ค.ศ.2001 ตามกฎหมาย Life or Partnership ของประเทศเยอรมัน ท่ีใหสิทธิแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนความสัมพันธ โดยท้ังสองจะไดรับสิทธิ

                                                   

           499 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 

           500 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 

           501 เรื่องเดียวกัน, หนา 100. 
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ในทางกฎหมายเสมือนคูสมรสชายหญิงท่ีจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ในคดีผูรองไดยกขอ

กลาวหาอางการคุมครองตาม The Council Directive 2000/78: Article 1, 2 และมาตรา 141 

ของสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป (The Treaty of Establishing the European Community 

1957) ซ่ึงไดแกไขใหมตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 502 ตอศาลภายในของประเทศเยอรมัน 

วาการท่ีบริษัทท่ีจัดการกองทุนบํานาญของรัฐนั้นปฏิเสธการจายเงินแกตน เนื่องจากเปนผูรองและ

คูรักของผูรองมีเพศเดียวกัน การกระทําดังกลาวนี้จึงเปนการกระทําท่ีฝาฝนตอหลักการหามมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุของความแตกตางในการแสดงออกซ่ึงความตองการดานความรักท่ี

แตกตางตามนโยบายสงเสริมความเสมอภาคในการจางงานและสิทธิประโยชนจากอาชีพของสหภาพ

ยุโรป503 

ท้ังนี้เพราะตามขอตกลงท่ีคูรักของผูรองผูซ่ึงเสียชีวิตไปแลวนั้น ไดทํากับบริษัทจัดการกองทุน

ซ่ึงมีหนาท่ีบริหารเงินท่ีไดจากเงินท่ีหักจากสวนหนึ่งของเงินเดือนผูตาย โดยเม่ือผูจายเงินตายลงนั้น ให

ทายาทหรือคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูสามารถยื่นคํารองเพ่ือขอรับเงินแทนได (ซ่ึงคูสมรสในเง่ือนไขนั้นตอง

เปนกรณีของคูสมรสท่ีเปนคูสมรสท่ีเกิดจากการสมรสระหวางชายกับหญิงเทานั้น) ท้ังนี้เพราะใน

ขณะท่ีลงนามในเง่ือนไขขอตกลงระหวาง คูรักของผูรองกับบริษัทดังกลาว ในขณะนั้นบริษัทยังไมออก

กฎท่ีเปนการอนุญาตใหคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธกันตาม

กฎหมายเยอรมัน มีสิทธิเฉกเชนคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรส ซ่ึงมีผลใหผูรองและคูรักท่ีเสียชีวิต แม

ไดกระทําการจดทะเบียนความสัมพันธแบบ Life of Partnership ตามท่ีกฎหมายภายในของประเทศ

เยอรมันใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันสามารถกระทําได แตการลงนามในขอตกลงระหวางคูสัญญาท้ัง

สองฝาย เกิดข้ึนกอนท่ีบริษัทจะออกกฎท่ีเปนการอนุญาตใหคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดจด

ทะเบียนความสัมพันธกันตามกฎหมายเยอรมัน มีสิทธิไดรับเงินบํานาญแทนเฉกเชนคูสมรสท่ีไดจด

ทะเบียนสมรส504  

เม่ือขอเท็จจริงประกอบกับหลักกฎหมายของผูรอง โดยผูรองไดยกขอตอสูท่ีเปนกฎหมายของ

สหภาพยุโรป ดังนั้นศาลภายในของประเทศเยอรมันผูรับคํารองจึงสงคํารองดังกลาวนี้ เพ่ือใหศาล

ยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป ไดพิจารณาและตีความขอกฎหมายท่ีผูรองกลาวอาง ท้ังสองประเด็นคือ 

ประเด็นแรก กรณีดังกลาวอยูภายใตบริบทของเรื่องความเสมอภาคในสิทธิประโยชนจากอาชีพตาม 

                                                   
502 The Council Directive 2000/78 (Equal Treatment in Employment and 

Occupation): Article 1, 2 และ The Treaty of Establishing The European Community 

1957 ซ่ึงไดแกไขใหมตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 Article 141; เรื่องเดียวกัน, หนา 100.  
503 เรื่องเดียวกัน, หนา 101. 

           504 เรื่องเดียวกัน, หนา 101. 
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The Council Directive 2000/78 และมาตรา 141 ของสนธิสัญญากอตั้งประชาคมยุโรป ค.ศ.1957 

(The Treaty of EstablishingThe European Community 1957) ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมตาม

สนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 หรือไม และประเด็นท่ีสอง การท่ีบริษัทผูมีหนาท่ีจัดการกองทุน

บํานาญปฏิเสธการจายเงินของผูรอง เนื่องจากผูรองไมใชคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ของผูตาย แตเปนคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธ จึงถือวาไมอยูภายใตเง่ือนไขการ

จายเงิน เพราะคูสมรสในเง่ือนไขของกองทุนนั้นใหสิทธิเฉพาะคูสมรสท่ีเปนคนตางเพศ เง่ือนไข

ดังกลาวเปนการกําหนดเง่ือนไขท่ีมีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลดวยเหตุแหงการแสดงออก

ซ่ึงความตองการดานความรักท่ีแตกตาง505 

ในคดีดังกลาวนี้ ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยในเรื่องดังกลาวไววา ในประเด็น

เรื่องการตีความเก่ียวกับสิทธิประโยชนท่ีไดจากการประกอบอาชีพตามมาตรา 141 โดยจาก

ขอเท็จจริงในกรณีดังกลาวเม่ือเงินรายไดจากกองทุนบํานาญของรัฐนั้นเปนรายไดอันเกิดจากการหัก

เงินสวนหนึ่งของเงินเดือนของผูตาย ดังนั้นสิทธิประโยชนในเงินบํานาญจึงอยูในหลักเกณฑของมาตรา

ดังกลาวท่ีวาดวยความเสมอภาคในการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการทํางานของผูตายและจะตองมีการ

ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักการเรื่องความเสมอภาคในการจางงานและการเขาถึงสิทธิประโยชน

จากการทํางานตามมาตรา 1 และ 2 ของ The Council Directive 2000/78 ท่ีไดวางหลักการเรื่อง

ความเสมอภาคในการจางงานและการเขาถึงสิทธิประโยชนท่ีเกิดจากการทํางานวาตองมีการกระทํา

การไปดวยความเสมอภาค และไมมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ เชื้อชาติ  และตลอดจนรสนิยม

ทางเพศของบุคคล ดังนั้น จากคําวินิจฉัยในประเด็นแรก จึงเปนเหตุผลท่ีศาลใชประกอบการวินิจฉัยใน

ประเด็นตอมาเรื่องการท่ีบริษัทบริหารเงินบํานาญปฏิเสธคําขอของผูรองซ่ึงเปนคูสัมพันธท่ีจดทะเบียน

ของผูตายตามกฎหมาย Life of Partnership วาไมอยูในเง่ือนไขการจายเงินตามขอตกลงท่ีบริษัทได

ทําไวกับคูสัมพันธของผูรองท่ีเสียชีวิตแลว ซ่ึงในกรณีนี้ผูตายเปนผูทําสัญญากับบริษัทไวตั้งแตป ค.ศ.

1959 กอนท่ีประเทศเยอรมันจะรับรองสิทธิในการจดทะเบียนความสัมพันธใหกับบุคคลท่ีมีรสนิยม

แบบรักเพศเดียวกัน506 

โดยในกรณีนี้ศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปไดวินิจฉัยวา แมในขณะท่ีคูรักของผูรองในคดีได

ทําสัญญากับบริษัทจัดการเงินกองทุนบํานาญจะไดมีขอตกลงท่ีใหสิทธิในการรับเงินบํานาญของผูทํา

สัญญาเม่ือผูทําสัญญาไดเสียชีวิตใหตกแกคูรักของผูตายซ่ึงไดจดทะเบียนสมรสกันเทานั้น ซ่ึงในขณะท่ี

ทําสัญญาแมจะใหความหมายถึงคูสมรสท่ีเกิดจากการสมรสระหวางชายและหญิงก็ตาม แตเม่ือใน

เวลาตอมากฎหมายภายในของรัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและบัญญัติเพ่ือใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศ

                                                   
505

 เรื่องเดียวกัน, หนา 101. 
506 เรื่องเดียวกัน, หนา 102. 
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เดียวกันสามารถทําการจดทะเบียนความสัมพันธเพ่ืออยูรวมกันในลักษณะเชนเดียวกับการจดทะเบียน

สมรสของคนตางเพศ507  

ดังนั้น คูรักท่ีไดทําการจดทะเบียนความสัมพันธภายใตกฎหมายภายในของประเทศเยอรมัน

ยอมมีสิทธิเชนเดียวกับคูสมรสตางเพศท่ีไดรับรองไวในสัญญาระหวางบริษัท กับคูรักของผูรอง คือ มี

สิทธิเฉกเชนเดียวกับคูสมรสท่ีจะขอรับเงินบํานาญของผูตายซ่ึงเปนคูสัญญาของบริษัทได ดวยเหตุนี้

การท่ีบริษัทจัดการกองทุนเงินบํานาญไดปฏิเสธการจายเงินแกผูรองซ่ึงเปนคูรักท่ีไดจดทะเบียน

ความสัมพันธตามกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันของประเทศ

เยอรมัน จึงเปนการกระทําท่ีฝาฝนตอบทบัญญัติตาม The Council Directive 2000/78 และ

สนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรป (The Treaty of Establishing the European Community) ซ่ึง

แกไขใหมตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม ค.ศ.1997 มาตรา 141 วาดวยความเสมอภาคในการจางงาน

และการเขาถึงสิทธิประโยชนจากการทํางาน และการหามเลือกปฏิบัติตอบุคคลดังกลาวในเรื่องการ

จางงานและสิทธิประโยชนจากการทํางานดวยเหตุจากรสนิยมทางเพศของบุคคล508 

จากคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรปจะเห็นวาแนวทางในการตีความของศาลได

นําเอาหลักในการตีความกฎหมายตามหลักการของสภาพสังคมท่ีเกิดข้ึนในยุคปจจุบัน คือเม่ือ

สภาพการณของสังคมท่ีเปลี่ยนไปการตีความกฎหมายของศาลนั้น จําเปนท่ีจะตองมีการตีความให

เปนไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมและบริบทของกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไปดวย509 

 

  4.2.3  อนุสัญญาอินเตอร-อเมริกาวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 

สําหรับความเปนมาของ อนุสัญญาอินเตอร-อเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1969 เกิดข้ึน

จากการประชุมรวมกันของ Inter-American Commission on Human States (OAS) เพ่ือสงเสริม

สิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานในอเมริกา และตอมาในป ค.ศ.1959 ไดมีการยกรางอนุสัญญาวาดวยสิทธิ

มนุษยชนข้ึน โดยอนุสัญญาดังกลาวถือเปนการเตรียมการเพ่ือกอตั้งศาล Inter-American Court of 

Human Rights สําหรับใหความคุมครองสิทธิมนุษยชน510 

ตอมาไดมีการลงนามในอนุสัญญาอินเตอร-อเมริกันวาดวยสิทธิมนุษยชน (The Inter 

American Convention on Human Rights) เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน ค.ศ.1969 อนุสัญญา

                                                   
507 เรื่องเดียวกัน, หนา 102. 

           508 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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ดังกลาวไดมีการจัดตั้งศาลและคณะกรรมาธิการข้ึน และอนุสัญญาฉบับดังกลาวนี้ ก็ไดเริ่มมีผลบังคับ

ใชอยางเปนทางการในวันท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ.1978511 

จากการศึกษาบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ คนพบวา ไดมีการบัญญัติถึงการรับรองสิทธิ

มนุษยชนในดานตางๆ  ดังเชนปรากฎในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน โดยในกรณีของการ

รับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนแกบุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติดวยเหตุผลในเรื่องของความ

แตกตางในเพศวิถี โดยพิจารณาจากการแสดงออกซ่ึงความตองการดานความรักท่ีแตกตางของบุคคล

นั้นในการจัดตั้งสถาบันครอบครัว ไดมีการบัญญัติรับรองไวโดยชัดแจง เม่ือพิจารณาจากบทบัญญัติ

ดังเชนในขอ 17512 ท่ีวาดวยสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวท่ีมีเนื้อหาดังนี้ 

“ขอ 17 (1) ครอบครัวถือไดวาเปนกลุมทางสังคมโดยธรรมชาติของมนุษยและควรท่ีจะไดรับ

การคุมครองจากสังคมและรัฐ 

2. ชายและหญิงท่ีถึงวัยอันสมควรแกการสมรสมีสิทธิในการสมรสและจัดตั้งครอบครัว และ

ควรท่ีจะไดรับการรับรองโดยรัฐ การบัญญัติเง่ือนไขแหงการสมรสตามกฎหมายภายในของรัฐจะตอง

ไมขัดกับหลักท่ีบัญญัติไวตามอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ 

3. การสมรสจะเกิดข้ึนมิไดหากปราศจากเสรีภาพและความยินยอมของคูสมรส” 

จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวามีลักษณะท่ีคลายคลึงกับปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ

มนุษยชน ค.ศ.1948 และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 

ซ่ึงก็มิไดมีการบัญญัติไวอยางชัดเจนในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมายใหแกคูรักเพศเดียวกันหรือการกอตั้งครอบครัว ดังนั้น หากพิจารณาหลักการดังกลาว หากรัฐ

ยินยอมหรือไมท่ีจะใหมีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันนั้น ยอมสามารถทําไดหากสังคมในรัฐนั้นใหการยอมรับหรือไมยอมรับแนวคิดดังกลาว เพราะ

ขอตกลงระหวางประเทศก็มิไดบังคับไวแตประการใด 

 

 4.2.4  กฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยและประชาชน ค.ศ.1981 

แนวคิดในการรางกฎบัตรแอฟริกาวาดวยสิทธิมนุษยและประชาชน ค.ศ.1981 เริ่มตนมาจาก 

ประวัติศาสตรในการสถาปนาองคการ African Union มีท่ีมาจากแนวคิดท่ีวาประชาชนชาวแอฟริกัน

                                                   

        511 สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไป

เก่ียวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนและกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง, หนา 87.  

         512 Article 17 The Inter-American Convention on Human Rights; วราภรณ อิน

ทนนท, เรื่องเดิม, หนา 76. 
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ยังไมไดรับความคุมครองในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพจากผูนําทางการเมืองหรือถาไดก็ในลักษณะท่ี

นอยมาก จนมีการกลาววาผูนําทางการเมืองมีลักษณะของการใชอํานาจในการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ 

จนอาจเรียกไดวาเปนผูนําเผด็จการ (Dictators) ดังนั้นจึงไดริเริ่มกอตั้งองคการท่ีจะทําหนาท่ีในเรื่อง

ของการคุมครองในเรื่องสิทธิตางๆ ของประชาชน โดยมีการตั้งองคการท่ีชื่อวา Organization of 

African Unity (OAU) ข้ึนในวันท่ี 25 พฤษภาคม ค.ศ.1963513 

ตอมาแนวคิดในการกอตั้ง African Union ถูกรื้อฟนข้ึนในกลางป ค.ศ.1990 อันเปนผลจาก

ความพยายามของการรวมตัวของชาวแฟริกัน ซ่ึงผูนําของ OAU ไดประกาศจัดตั้งเม่ือวันท่ี 9 

กันยายน ค.ศ.1999 อันเปนการจัดตั้ง African Union ข้ึน โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมสุด

ยอดรัฐสมาชิกท่ีกรุงโรมป 2000 และมีการจัดทําตราสารกอตั้ง African Union ซ่ึงเรียกวา 

“Constitutive Act of the African Union” ข้ึน ซ่ึงในปจจุบันมีประเทศสมาชิกจํานวน 53 ประเทศ 

โดย Constitutive Act of the African Union มีการกําหนดให African Union สนับสนุนและ

คุมครองสิทธิของมนุษยและประชาชน โดยวัตถุประสงคของการจัดตั้ง African Union เปนไปตามท่ี

กําหนดไวโดย Constitutive Act of the African Union ขอ 3...h ซ่ึงบัญญัติวา “เพ่ือสงเสริมและ

คุมครองมนุษยและสิทธิพลเมืองตามบทบัญญัติของกฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของประชาชน 

(African Charter People’s Rights) และบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน514 

โดยกฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของประชาชนนั้นไดรับความเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 

ค.ศ.1981 ในการประชุมสุดยอดของรัฐสมาชิกครั้งท่ี 18 ซ่ึงรัฐสมาชิกของ Organization of African 

Unity ไดเสนอใหมีการตั้งชื่อวา “กฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชน” ซ่ึงในกลุม

ประเทศแอฟริกานั้น มีการจัดทํากฎบัตรแอฟริกันวาดวยสิทธิของมนุษยและประชาชนในป ค.ศ.1981 

โดยในกฎบัตรดังกลาวไดมีการบัญญัติเก่ียวกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนแอฟริกาเอาไว 

และหากจะศึกษาวาในกฎบัตรฉบับดังกลาวไดมีการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากการถูก

เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมดวยเหตุอันเนื่องมาจากการแสดงออกของความตองการในดานความรัก

ท่ีแตกตาง โดยจากการศึกษาพบวาบทบัญญัติในบางประการเชน ในเรื่องสิทธิของการไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยรัฐและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว กฎบัตรฉบับนี้ไดมีการบัญญัติ

รับรองสิทธิในการไดรับ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและ

                                                   

        513 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 18515 โดยมีใจความดังนี้วา ครอบครัวเปนสถาบันธรรมชาติข้ันพ้ืนฐาน

ของสังคมท่ีจะตองไดรับการคุมครองโดยรับโดยการดูแลทางดานกายภาพและดานสุขภาพจิต รัฐควร

มีหนาท่ีในการปลูกฝงศีลธรรมอันดีและคานิยมทางจารีตประเพณี อันเปนท่ียอมรับจากสังคม เปนตน 

บทบัญญัติดังกลาวยังมิไดมีการกลาวถึงการท่ีรัฐจะตองรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

และสิทธิในการกอตั้งครอบครัวท่ีใหความหมายรวมไปถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

เพราะตามเนื้อหาในกฎบัตรฯ ดังกลาว ไดวางหลักไวแตเพียงวาครอบครัวควรจะไดรับการรับรองและ

คุมครองสิทธิโดยกฎหมายของรัฐเทานั้น516 

 

4.3  รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถี  

      แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายภายในของตางประเทศ 

 

  โดยท่ัวไปเม่ือกลาวถึงการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ทุกคนก็จะเขาใจวา

หมายถึงการสมรส และผูท่ีจะทําการสมรสไดก็จะตองมีเพศสรีระเปนชายและหญิงเทานั้น อันหมายถึง

รูปแบบการสมรสท่ีเรียกวาการแตงงานแบบคูรักตางเพศ (Heterosexual Marriage) และเปนสิ่งท่ี

สืบเนื่องมาถึงความเขาใจถึงระบบครอบครัววาจะตองประกอบดวยบุคคลท่ีเปนชายและหญิงใน

สถานะของพอและแม ดังนั้น จึงสามารถพบไดวาในกฎหมายของประเทศตางๆ ก็จะใหการรับรอง

ลักษณะของการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ในแบบท่ีเปนการสมรสของบุคคลท่ีมีเพศตางกันเปนหลัก  

 อยางไรก็ตามจากการเคลื่อนไหวและการเรียกรองสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในหลายประเทศก็ได

นํามาสูความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิของการใชชีวิตคูรวมกันของบุคคลท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางกัน

ออกไป ไมวาจะเปน คูรักชายรักชาย หรือคูรักหญิงรักหญิง ซ่ึงกฎหมายวาดวยการสมรสแบบดั้งเดิม

มักจะไมไดใหการรับรองความรักในลักษณะนี้ไว แตในสถานการณปจจุบันแนวความคิดนี้ได

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 ไดมีการบัญญัติกฎหมาย

เพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันข้ึน และบัญญัติ

ใหเปนกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ  ในประเด็นเรื่องการรับรองสถานะของการใชชีวิตคูรวมกันท่ีรัฐให

การยอมรับในหลายๆ ประเทศ อันเปนการทําใหการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของมนุษย

                                                   

           515 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. 

           516 เรื่องเดียวกัน, หนา 85. 
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ไมไดจํากัดไวเพียงระหวางบุคคลท่ีมีเพศตางกันเทานั้นแตยังรวมถึงคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอีกดวย ซ่ึงการ

รับรองสถานะในทางกฎหมายใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดขยายตัวอยางกวางขวาง

และนับเปนการเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญเก่ียวกับสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางใหมี

ความเดนชัดมากข้ึน ดังจะเห็นไดจากตัวอยางในบางประเทศท่ีมีการรับรองสิทธิโดยการออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน โดยไดมีการบัญญัติไวในกฎหมาย

ภายในของประเทศนั้นในรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันอยางชัดเจน กลุม

ประเทศตางๆ ท่ีใหการรับรองเหลานั้น ไดนําเอาขอตกลงระหวางประเทศท้ังในระดับสากลและใน

ระดับภูมิภาคมาปรับใชใหเกิดความเปนรูปธรรม และการใหความสําคัญในการยอมรับสิทธิมนุษยชน

อีกข้ันหนึ่งในการแสดงออกซ่ึงความตองการดานความรักตามท่ีตนปรารถนา ซ่ึงเปนเสรีภาพในการ

เลือกคูชีวิต  

           ในปจจุบัน สิทธิในการสมรสและสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว รวมไปถึงสิทธิในการไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐจะเปนสิทธิท่ี

ถูกจํากัดไวเฉพาะความรักในรูปแบบของรักตางเพศเทานั้น เพราะสิทธิดังกลาวไดถูกกําหนดสิทธิไว

เปนลายลักษณอักษรณในขอตกลงระหวางประเทศ ดังนี้  

          ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right) รับรอง

โดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ขอ 16 บัญญัติไววา  

(1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวัยบริบูรณแลว มีสิทธิท่ีจะสมรส และท่ีจะสรางครอบครัวโดยไมมี

การจํากัดใดๆ เนื่องจากเชื้อชาติ สัญญาติ หรือ ศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเทาเทียมกันในเรื่องการ

สมรส ในระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระทําไดก็โดยความยินยอมอยางเสรี และเต็มใจของคูบาวสาวผูตั้งใจจะ

กระทําการสมรส 

(3) ครอบครัว คือ กลุมซ่ึงเปนหนวยธรรมชาติและพ้ืนฐานของสังคมและชอบท่ีจะไดรับการ

คุมครองโดยสังคมและโดยรัฐ517  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 

on Civil and Political Rights: ICCPR) ซ่ึงรับรองโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 16 

ธันวาคม ค.ศ.1966 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม ค.ศ.1976 ขอ 23 บัญญัติวา  

(1) ครอบครัวเปนหนวยรวมของสังคมซ่ึงเปนพ้ืนฐานและเปนธรรมชาติและยอมมีสิทธิไดรับ

ความคุมครองจากสังคมและรัฐ 

                                                   
517 อิทธิพร บุญประคอง และคณะ, ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพฯ: กรม

องคการระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, 2551), หนา 217. 
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(2) สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัวยอมไดรับ

การรับรอง 

(3) การสมรสจะกระทําโดยปราศจากความยินยอมอยางเต็มใจ ของผูท่ีเจตนาจะสมรสกัน

มิได 

(4) รัฐภาคีแหงกติกานี้จะดําเนินการท่ีเหมาะสมเพ่ือประกันความเสมอภาคแหงสิทธิและ

ความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส ระหวางการสมรส และเม่ือการสมรสสิ้นสุดลง ในกรณี

การสิ้นสุดของการสมรส จะตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองท่ีจําเปนแกบุตร518 

อยางไรก็ตามขอตกลงระหวางประเทศท่ีไดกลาวมานั้น แมตามเนื้อหาจะบัญญัติวาการสมรส 

เปนสิทธิของชายกับหญิงหรือท่ีเรียกวาคูรักตางเพศเทานั้น แตสิ่งนั้นเปนเพียงความเขาใจเพียงดาน

เดียว เพราะสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 เปนเพียงสิทธิมนุษยชน

ในระดับข้ันพ้ืนฐานเทานั้น โดยเกิดจากการบัญญัติตามสภาพความจริงในของสังคมขณะนั้น ทําให

ความหมายของสิทธิมนุษยชนตามความเขาใจของมนุษยนั้นเกิดจากการตีความตามตัวอักษรตาม

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ท่ีกลาวถึงสิทธิในการสมรสท่ีสามารถเกิดข้ึนไดกับคูรัก

ท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันเทานั้น  

         แตหากพิจารณาใหเห็นถึงความเปนจริงในยุคปจจุบันแลว สิทธิท่ีจะเลือกคูครองในการสมรส

หรือการเลือกท่ีจะใชชีวิตคูรวมกับใครนั้นเขาใจวา สิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิอันเกิดจากธรรมชาติโดยแท 

เปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนมาพรอมกับมนุษยท้ังชายและหญิงทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกใบนี้และสามารถท่ีจะใช

สิทธิอันเกิดจากธรรมชาตินี้ในการเลือกคูชีวิตตามความปรารถนาของตน และก็ถือเปนสิทธิมนุษยชน

อีกประเภทหนึ่งเชนกัน ดังนั้น หากมนุษยเพศชายเลือกท่ีจะใชชีวิตคูรวมกับมนุษยเพศชายดวยกัน

หรือเลือกคูครองของตนท่ีเปนมนุษยเพศชาย หรือ มนุษยเพศหญิงท่ีเลือกท่ีจะใชชีวิตคูกับมนุษยท่ีมี

หญิงดวยกัน หรือเลือกคูครองท่ีเปนมนุษยเพศหญิง และท้ังคูตองการจะใชชีวิตอยูรวมกัน สิทธิท่ี

มนุษยเพศชายและมนุษยเพศหญิง ท่ีมีความตองการในลักษณะท่ีกลาวมานี้จะสามารถทําได เหตุท่ี

เปนเชนนี้ก็เพราะสิ่งเหลานี้เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย อันเปนสิทธิโดยธรรมชาติในการเลือกท่ีจะ

แสดงความรัก และในการเลือกคูครองเพ่ือทําการสมรสหรือใหรัฐใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

ของบุคคลท้ังสองดวยเชนกัน  

           ดังนั้น จึงมีความคิดเห็นวา การสมรสท่ีใหความหมายท่ีมากเกินไปกวาขอตกลงระหวาง

ประเทศเหลานี้ท่ีกําลังเขาใจกันอยู เปนการใหความหมายท่ีทําใหเกิดแนวคิดท่ีเปนสิทธิมนุษยชนใน

                                                   

         518 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไปเกี่ยวกับ

สนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, 

หนา 17. 
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ระดับสูง คือ การท่ีรัฐยอมรับและใหการรับรองหรือท่ีเรียกวา การสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ซ่ึงรัฐจะ

เปนผูรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย และใหแกคูรักท่ีมีความ

ประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบของการออกกฎหมายรับรองสถานะคูชีวิต โดยคํานึงถึงรูปแบบ

ความรักท่ีแตกตางจากท่ีรัฐเขาใจอยูแตเดิม ซ่ึงการกระทําในลักษณะเชนนี้ถือเปนสิทธิมนุษยชนในอีก

ระดับหนึ่งท่ีสูงข้ึน และมนุษยจะตองพัฒนาไปใหถึง ไมไชสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐตางๆ  เขาใจอยูและ

ปฏิบัติตามอยูในปจจุบันนั้นเอง โดยในปจจุบันนี้ ในตางประเทศไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย เพ่ือเปนการรับรอง

สถานะคูชีวิตตามกฎหมาย ซ่ึงอาจกําหนดสิทธิและหนาท่ีไวใหเหมือนกันหรือใกลเคียงกันกับคูรักตาง

เพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส โดยในปจจุบัน กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนี้ แยกเปน 2 ลักษณะใหญๆ ดังนี้ คือ 

 ลักษณะท่ี 1 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส519  

 ลักษณะท่ี 2 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนความสัมพันธ520 หรือการบันทึกคูชีวิต 

 ลักษณะท่ี 3 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการรับรองโดยปริยาย หรือ  Cohabitation521 

 โดยจะขออธิบายท้ังสามลักษณะเพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางกันและมีความเหมือนกันของท้ัง

สามลักษณะดังนี้                      

 ลักษณะท่ี 1 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงแตเดิมนั้นการจดทะเบียนในรูปแบบนี้จะนํามาใช

เฉพาะกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น แตในปจจุบันการจดทะเบียนสมรสใหแกพลเมือง

ของบางรัฐไดมีการพัฒนามาสูการเปนกฎหมายท่ีสามารถรับรองการสมรสระหวางกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันไดดวย ซ่ึงรูปแบบของการจดทะเบียนก็ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ี

รัฐเปนผูกําหนด การจดทะเบียนสมรสในรูปแบบนี้จะเปนการใหสิทธิประโยชนแกคูรักท่ีไดจดทะเบียน

                                                   

           519 Vern L. Bullough and Bonnies Bullough, op. cit., p. 264. 

           520 Ibid., p. 265. 

  521 Cohabitation หมายถึง การอยูกินรวมกันโดยไมไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียน 

ความสัมพันธใดๆ  หากแตรัฐไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการเปนคูชีวิตใหโดยปริยาย โดย

พิจารณาจากการดําเนินชีวิตอยูรวมกัน 
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สมรสกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตน เชนเดียวกันกับคูรักท่ีไดจดทะเบียนสมรสกับบุคคลท่ีมีเพศ

สรีระท่ีแตกตางกับตนอยางเทาเทียมกันทุกประการ522  

ลักษณะท่ี 2 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการจดทะเบียนความสัมพันธ มีลักษณะเปนการจดทะเบียนความสัมพันธ โดย

มีหลายลักษณะดวยกัน เชน Civil Union, Same-Sex Union, Same-Sex Registered 

Partnerships, Civil Partnership, Domestic Partnership ซ่ึงกฎหมายท่ีไดกลาวมานั้นเปน

กฎหมายท่ีออกมาเพ่ือรองรับสถานะในการใชชีวิตคูของคูรักเพศเดียวกัน และมีลักษณะท่ีคลายคลึง

กับกฎหมายท่ีใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตรงท่ีวา บุคคลท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้นจะไดรับ

สิทธิท่ีเทาเทียม หรืออาจจะไดรับสิทธิท่ีไมเทาเทียมตามกฎหมายเหมือนการจดทะเบียนสมรสระหวาง

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ โดยในเรื่องนี้จะมีความแตกตางกันออกไปตามบทบัญญัติของ

กฎหมายของแตละประเทศ  แตสิ่งท่ีมีความแตกตางและถือเปนสาระสําคัญก็คือ คูรักเพศเดียวกันท่ีได

จดทะเบียนในลักษณะของการจดทะเบียนความสัมพันธนั้น ไมสามารถเรียกไดวาเปนการสมรส 

สาเหตุสําคัญท่ีไมสามารถกลาวไดวาการจดทะเบียนความสัมพันธนี้เปนการสมรส เนื่องจากคําวา 

สมรส ของชาวตะวันตกในหลายประเทศนั้นมีความผูกพันกับศาสนาคริสต และคนสวนใหญมองวา

การสมรสนั้นเปนเสมือนรูปแบบการสมรตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีผูท่ีจะสามารถกระทําตามให

เปนไปตามเง่ือนไขนั้นไดคือ ความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนระหวางหญิงและชายเทานั้น ซ่ึงตามประมวล

กฎหมายของพระศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส ไดกําหนดไววา การ

สมรสเปนหนึ่งในศีลศักดิ์สิทธิ์ท้ังเจ็ดประการของพระศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก โดยท่ีเปน

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขแหงธรรมชาติ และเปนสิ่งท่ีมนุษยไดรับการถายทอดมาโดยวิถีแหง

ธรรมชาติ ดังนั้น พระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิกจึงไดวางขอจํากัดในเรื่องเก่ียวกับการสมรสวา

เปนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์สําหรับชายและหญิงเทานั้น ซ่ึงท้ังสองจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ประมวลกฎหมายของพระศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส มาตรา 

1058 จึงจะสามารถสมรสกันได และการสมรสนั้นจึงจะมีผลสมบูรณมีผลตามกฎหมายของพระ

ศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิก523 ซ่ึงแนวคิดในลักษณะเชนนี้เปนแนวคิดแบบดั้งเดิมท่ีศาสนจักรเขา

มามีบทบาทในการควบคุมกฎหมายของรัฐ โดยการนิยามความหมายของกฎหมายสมรสใหอยูภายใต

หลักเกณฑแหงธรรมชาติ ซ่ึงในความเปนจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม จึงสงผลใหรัฐตองกระทําการโดย

วิธีอ่ืนๆ เพ่ือลดความขัดแยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนและลดการเผชิญหนากับศาสนจักร 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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รูปแบบของการจดทะเบียนความสัมพันธข้ึนมา ทําใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

คูรักเพศเดียวกันโดยวิธีจดทะเบียนความสัมพันธเปนท่ีนิยมของรัฐตางๆ  ซ่ึงอาจเปนเพราะการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันในรูปแบบนี้สรางความขัดแยงนอยกวาการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันโดยวิธีจดทะเบียนสมรส 

อยางไรก็ตาม ลักษณะของกฎหมายท่ีใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรัก

เพศเดียวกันนั้น มิไดเปนการรับรองในลักษณะเดียวกันท้ังหมด แตหากมีลักษณะบางประการท่ีอาจจะ

มีความแตกตางกันออกไป โดยในบางประเทศอาจใหการรับรองในลักษณะเชนเดียวกันกับการสมรส

ของคูรักตางเพศตามลักษณะท่ี 1 ตามท่ีไดกลาวไว โดยคูรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนสมรสกันตาม

ลักษณะท่ี 1 นี้จะไดสิทธิตางๆ อันเปนผลสืบเนื่องในทางกฎหมายตอการจดทะเบียนของบุคคลเพศ

เดียวกันในระดับท่ีเหมือนกันกับการสมรสของบุคคลตางเพศ แตในบางประเทศอาจจํากัดสิทธิบาง

ประการใหมีความแตกตางไปจากการสมรสของบุคคลตางเพศ โดยอาจมีขอจํากัดสิทธิในบางประการ

ซ่ึงถูกพิจารณาวาเปนเรื่องท่ีละเอียดออนมีไดเฉพาะคูรักตางเพศเทานั้น กลาวคือ คูรักเพศเดียวกันท่ี

จดทะเบียนสมรสอาจไมไดรับสิทธิตางๆ เฉกเชนการจดทะเบียนของคูรักตางเพศก็เปนได หรือในบาง

ประเทศท่ีใหคูรักตางเพศเทานั้นท่ีมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันได สวนคูรักเพศเดียวกันมีสิทธิท่ีจะ

จดทะเบียนความสัมพันธกันไดเทานั้น โดยท่ีรัฐใหสิทธิแกคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสกันไดรับ

สิทธิตางๆ จากภาครัฐมากกวาการใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธ หรือใน

บางประเทศท่ีใหคูรักตางเพศเทานั้นท่ีมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนสมรสกันได สวนคูรักเพศเดียวกันมีสิทธิท่ี

จะจดทะเบียนความสัมพันธกันไดเทานั้น โดยรัฐใหสิทธิแกคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสไดรับ

สิทธิตางๆ จากภาครัฐเทาเทียมกันกับการใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธก็

เปนไดเชนกัน 

ลักษณะท่ี 3 การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการรับรองโดยปริยาย หรือ Cohabitation ซ่ึงแตเดิมนั้นการรับรองในรูปแบบ

นี้จะนํามาใชเฉพาะกับรูปแบบความรักของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น โดยการรับรองใน

รูปแบบนี้จะเปนการรับรองในลักษณะท่ีพิเศษ เพราะคูรักท่ีมีเพศท่ีตางกันท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันนั้น หา

จําเปนตองจดทะเบียนภายใตกฎหมายใดๆ ของรัฐนั้นไม เปนรูปแบบของการรับรองสถานะท่ีรัฐไดรับ

รองข้ึนมาใหโดยปริยาย โดยพิจารณาจากการดําเนินชีวิตอยูรวมกันของบุคคลสองคนท่ีมีความรัก

ใหแกกันและมีความปรารถนาท่ีจะใชชีวิตรวมกัน หากแตสิทธิประโยชนท่ีไดมาจากการรับรองสถานะ

ในรูปแบบดังกลาวมานั้นอาจไมเทาเทียมกันกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในรูปแบบ

ของการจดทะเบียนสมรส หรือ รูปแบบของการจดทะเบียนความสัมพันธ ซ่ึงในปจจุบันการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในลักษณะนี้ไดถูกนํามาปรับใชกับความรักของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันดวย 
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สําหรับประเทศท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภายในใหมีการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดนั้น สวนใหญจะปรากฎอยางกวางขวางใน

ทวีปยุโรปและบางสวนในทวีปอเมริกาเหนือ และบางสวนในทวีปอเมริกาใต และออสเตรเลีย แต

สําหรับประเทศในแถบเอเชียของเรานั้นแมจะมีการปรากฎขาวการเคลื่อนไหวของกลุมคนรักเพศ

เดียวกันในการออกมารณรงคตอสู เพ่ือสิทธิของพวกเขาเหลานั้น และการพยายามสรางความ

เคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ  อาทิ การจัดพิธีแตงงาน รวมไปถึงการจัดพิธีฉลองการแตงงานในทางพฤติ

นัยอยางเปดเผยระหวางคูรักเพศเดียวกันเกิดข้ึนจํานวนมากในหลายประเทศ ตั้งแตป ค.ศ.2000 เปน

ตนมา ไมวาจะในจีน ฮองกง ไตหวัน ฟลิปปนส เวียดนาม กัมพูชา และไทยก็ตาม524 แมจนกระท่ังใน

ป ค.ศ.2012-2013 ก็ยังไมมีประเทศใดในเอเชียท่ีใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมายแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันบังเกิดข้ึน525 

สําหรับตัวอยางกฎหมายของประเทศท่ีผูวิจัยจะไดนํามาศึกษาในท่ีนี้จะเปนประเทศท่ีไดมีการ

ปรับเปลี่ยนระบบกฎหมายภายในของตนใหมีลักษณะท่ีเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

โดยชอบดวยกฎหมายของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันได โดยเปนประเทศท่ีมีลักษณะของ

กฎหมายท่ีเปนตนแบบในการศึกษา มีดังตอไปนี้ 

 

4.3.1  รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศฝรั่งเศส 

           ประเทศฝรั่งเศสมีรูปแบบของกฎหมายสมรสท่ีเปนไปตามเง่ือนไขของรัฐ โดยรัฐไดใหการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกความรักในทุกรูปแบบ โดยไมไดนํา

เรื่องเพศสรีระมาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาใหการรับรอง ทําใหการสมรสภายใตกฎหมายของ

ประเทศฝรั่งเศสเปนการสมรสท่ีอยูภายใตเง่ือนไขของมนุษยสองคนท่ีมีความรักใหแกกันและมีความ

ประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น526  จากการศึกษาพบวาแนวคิดของประมวลแพงของฝรั่งเศสนั้นมี

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ โดยมีลักษณะท่ีแยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของธรรมชาติ และแยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ดวย

เหตุผลท่ีวา หลักเกณฑ รูปแบบและวัตถุประสงคของการสมรสท้ังสามรูปแบบมีความแตกตางกัน

                                                   

           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 โดยรูปแบบการสมรสภายใตเง่ือนไขของรัฐนั้น มีข้ึนเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย เปนเรื่องระหวางรัฐกับประชาชน ดังนั้นหากรัฐออก

กฎหมายมาเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตใหแกคูรักท่ีเปนชายกับหญิงท่ีมีความรักในรูปแบบนี้

เทานั้น ก็จะเปนการกระทําท่ีขัดตอสิทธิของกลุมคนท่ีมีความรักในรูปแบบท่ีแตกตาง ดังนั้น รัฐบาล

ฝรั่งเศสจึงมีความเห็นชอบท่ีจะแกไขกฎหมายสมรสท่ีมีอยูใหคลอบคลุมการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันในบริบทของความรักรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตางออกไปดวย โดยใชกฎหมายเดียวกันกับทุก

คน โดยไมมีเง่ือนไขเรื่องเพศสรีระมาเปนอุปสรรคขวางก้ัน527  

กฎหมายของประเทศฝรั่งเศสในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมายหรือกฎหมายสมรส ใหสิทธิเฉพาะมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น

ท่ีจะไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายหรือ ทําการจดทะเบียน

สมรสกันได ทําใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันแมมีความรักใหกันและเจตนาท่ีจะใชชีวิตอยูรวมกัน ก็ไมไดรับ

การรับรองตามกฎหมายในการจดทะเบียนสมรส นอกจากนี้กฎหมายในเรื่อง Cohabitation528 ท่ีใหคู

ท่ีตองการอยูรวมกันซ่ึงไมตองการสมรสไดรับสิทธิและการรับรองตามกฎหมาย แมกฎหมายดังกลาว

จะใหสิทธิกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน แตสิทธิของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีอยูกินรวมกัน (Cohabitation) ก็

ไมมีทางเทาเทียมกับคูรักตางเพศท่ีอยูกินรวมกัน (Cohabitation) โดยในป ค.ศ.1989 “Court De  

Cassation” (ศาลสูงของฝรั่งเศส) ไดวางหลักไววา สิทธิในเรื่องการโอนสิทธิการเชาในสัญญาเชาของ

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีอยูกินรวมกัน (Cohabitation) ก็ไมมีสิทธิในเรื่องการโอนสิทธิการเชาในสัญญา

เชานี้ 529 ซ่ึงก็คือกรณีท่ีคูท่ีอยูกินรวมกัน (Cohabitation) ฝายหนึ่งทําสัญญาเชาไวแลวหลังจากนั้น

ตายลง สิทธิการเชานั้นจะสิ้นสุด คือ สิทธิการเชานั้นจะไมโอนไปยังอีกฝายหนึ่งดังนั้นจึงเกิดความไม

เทียมกันข้ึนตามกฎหมาย กลาวคือ แมคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะอยูกินรวมกันเหมือนคูรักตางเพศท่ีไดจด

ทะเบียนสมรสหรือคูรักตางเพศท่ีอยูกินรวมกัน (Cohabitation) แตสิทธิตางๆ ของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันก็ยังไมเทาเทียมกันกับคูรักตางเพศท่ีไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมายท้ังสองกรณีเลย  

การท่ีกฎหมายมิไดคุมครองคูรักท่ีมีเพศเดียวกันใหเทาเทียมกับคูรักตางเพศ จึงทําใหเกิด

ความไมเทาเทียมข้ึนภายในสังคม อันนํามาซ่ึงการเลือกปฏิบัติ ดังนั้น ในเวลาตอมาจึงเกิดการ

เรียกรองและเสนอขอจดทะเบียนรับรองสถานะใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันข้ึน แตขอเรียกรองนี้ไดถูก

                                                   

           527 Karen Reid, op. cit., p. 342. 

           528 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 

http://www.france.qrd.org/texts/partnership/fr/
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ปฏิเสธโดยรัฐและไดรับการตอตานอยางรุนแรงจากองคกรในฝรั่งเศส เชน องคกรเอดส แตกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันยังคงเรียกรองใหกฎหมายรับรองสิทธิโดยใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย จนในท่ีสุดเม่ือเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1998 

ไดมีรางกฎหมายท่ีเรียกวา Paces โดย Michel และ Bloche และในเดือนมิถุนายน รัฐมนตรียุติธรรม

ไดใหรัฐบาลยอมรับกับรางกฎหมายนี้ แตประธานาธิบดี Jacques Chirac ไมเห็นดวยกับกฎหมาย

ดังกลาว โดยประธานาธิบดี Jacques Chirac ไดมีแนวคิดท่ีตอตานการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

แตตอมาวันท่ี 13 ตุลาคม ค.ศ.1999 รัฐสภาของฝรั่งเศสก็ไดลงมติผานรางกฎหมายใหม และเรียก

กฎหมายฉบับนี้วา “Civil Solidarity Pact”530 โดยมีผลใชบังคับในวันท่ี 15 พฤศจิกายน ค.ศ.1999 

อันเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิแกบุคคล 2 กลุม คือ 1. กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีตองการใช

ชีวิตคูอยูรวมกัน 2. และกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีตองการใชชีวิตคูอยูรวมกันแตไมตองการ

จดทะเบียนสมรส ใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันและคุมครองตามกฎหมายเสมือน

คูรักตางเพศท่ีทําการจดทะเบียนสมรส531 

ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) เปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาใหมมิใชการ

สมรส แตกฎหมายดังกลาวใหสิทธิในเรื่องการอยูรวมกันเสมือนเปนการสมรส โดยกฎหมายใหสิทธิแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันและกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีจะผูกพันตามกฎหมาย

นี้ ในกรณีของคูรักตางเพศ แมจะมีสิทธิจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แตคูรักตางเพศบางกลุมท่ีไม

ตองการจดทะเบียนสมรสแตตองการกินอยูรวมกัน และมีสิทธิท่ีจะผูกพันตามขอตกลงในการอยู

รวมกันได (Civil Solidarity Pact) โดยมิไดถือวาเปนการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 

ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) มีแนวความคิดมาจาก 

1. กฎหมายยอมรับวามีคูรักชายหญิงท่ีอยูรวมกันโดยมิไดสมรสเปนจํานวนมาก ท่ีไมยอมจด

ทะเบียนสมรสเนื่องจากการสมรสมีความยุงยากและซับซอน อีกท้ังยังมีคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

Homosexual ท่ีมีความรักใหแกกันและไดใชชีวิตคูรวมกัน โดยสิ่งซ่ึงแสดงออกถึงความรักนั้นมีคุณคา

ท่ีเทาเทียมกันกับความรักของคูรักตางเพศ 

                                                   

           530 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 

http://www.perso.clud-internet.fr/ccucs/
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2. การยอมรับวารูปแบบในการดําเนินชีวิตมีหลายรูปแบบ การสมรสเปนเพียงทางเลือกหนึ่ง

เทานั้นและมิใชบรรทัดฐานท่ียาวนานกวาทางเลือกอ่ืนๆ532 

ดังนั้น ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) บัญญัติข้ึนมาบนพ้ืนฐานความเทา

เทียมกันตามกฎหมาย โดยขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) บัญญัติแยกออกจาก

สวนอ่ืนของกฎหมาย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

4.3.1.1  เง่ือนไขการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

การท่ีบุคคลจะผูกพันตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) (Pacs) 

จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด เง่ือนไขในการเขาสูขอตกลง (Pacs) 

นั้น กฎหมายไดวางหลัก 4 ประการ คือ 1. จะตองเปนบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันหรือตางเพศ 2. ตองเปน

บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ 3. หามทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กับผูท่ีมี

ความสัมพันธใกลชิด 4. หามทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) ซอนซ่ึง

รายละเอียดจะกลาวตอไป 

1) บุคคลท่ีมีเพศเดียวกันหรือตางเพศ 

กฎหมายวางหลักวา ขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

เปนขอตกลงท่ีทําข้ึนโดยบุคคลสองคนท่ีบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงเปนคูรักท่ีมีเพศเดียวกันหรือคูรักท่ีมีเพศท่ี

ตางกัน เพ่ือจัดการความเปนอยูรวมกัน533 จากบทบัญญัติดังกลาวกฎหมายไดกําหนดบุคคลท่ีจะ

ผูกพันในการทําขอตกลงในการอยูรวมกันไว 2 ประเภท คือ ใหสิทธิท้ังคูรักท่ีมีเพศเดียวกันและคูรักท่ี

มีเพศท่ีตางกัน 

จะเห็นไดวากฎหมายไดเปดกวาง โดยใหสิทธิบุคคลอยางกวางขวาง ไม

จํากัดเฉพาะกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นแตยังรวมถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันดวย ดังนั้น ในกรณีของคูรักตางเพศ ตามปกติกฎหมายรับรองใหมีสิทธิสมรสกันอยูแลว แต

ตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) ฉบับนี้ยังใหสิทธิแกคูรักตางเพศท่ีไมตองการ

จดทะเบียนสมรส ใหไดรับความคุมครองตามกฎหมาย โดยทําการจดทะเบียนเพ่ือผูกพันตามขอตกลง

ในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact )ฉบับนี้ไดดวย 

การท่ีกฎหมายใหสิทธิกับบุคคลตางเพศดวยนั้น เพราะในประเทศฝรั่งเศส

คูรักท่ีใชชีวิตคูอยูรวมกันไมนิยมชมชอบกับการจดทะเบียนสมรส แตอาจตองการอยูกินรวมกันแบบ

ทดลองอยู หรืออยูกินรวมกันกอนการจดทะเบียนสมรส ปญหาคือ บุคคลเหลานี้ไมไดรับสิทธิท่ีคูสมรส

พึงมีพึงได เชน ในเรื่องภาษี ทําใหคูรักตางเพศท่ีอยูรวมกันเหลานี้ไมไดรับการรับรองสถานะในทาง

                                                   

           532 R. Lalement, op. cit. 

           533 มาตรา 515-1 Civil Solidarity Pact  
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กฎหมาย ดังนั้นจึงไมไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ในทางกฎหมายในฐานะคูสมรส เชน สิทธิลดหยอน

ภาษี ดวยเหตุนี้รัฐจึงมีการออกกฎหมายข้ึนมาโดยใหสิทธิแกคูรักตางเพศท่ีอยูรวมกันโดยมิไดจด

ทะเบียนสมรส ใหไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมายสถานะใดสถานะหนึ่ง เพ่ือใหไดสิทธิ

ประโยชนเทาท่ีจําเปนในฐานะท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกัน โดยท่ีรัฐเองก็ไดเล็งเห็นถึงชีวิตความเปนอยูของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดใชชีวิตคูรวมกัน ดังนั้น รัฐจึงยอมใหกฎหมายฉบับนี้มีผลใช

บังคับไดกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันดวย เพราะทายท่ีสุดแลวกฎหมายฉบับนี้ก็เปนการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูของคนสองคนท่ีเกิดจากความรัก ความรักท่ีไมมีพรมแดนของคําวาเพศมาขวางก้ัน สงผล

ใหกฎหมายฉบับนี้ก็กลายเปนผลพลอยไดสําหรับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายตาม (Civil Solidarity Pact) ฉบับนี้ดวย 

2)  บุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะ 

ตามท่ีกลาวมาแลววา คูรักท่ีจะผูกพันตามขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil 

Solidarity Pact) ได ตองเปนคูรักท่ีมีเพศเดียวกันหรือคูรักท่ีมีเพศท่ีตางกัน แลวบุคคลเหลานี้จะตอง

เปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะดวย534 แสดงวากฎหมายประสงคใหบุคคลท่ีจะทําขอตกลงในการอยูรวมกัน 

(Civil Solidarity Pact) ตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการเขาทําสัญญา เพราะ กฎหมาย

ตองการใหบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะดีพอและมีความสามารถในการตัดสินใจโดยสมบูรณเทานั้น ท่ีจะเขา

ผูกพันตามตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 2 535 ของ Civil Solidarity Pact บัญญัติวา 

หลังจากมาตรา 506 ของประมวลกฎหมายแพงใหเพ่ิมมาตรา 506-1 อันมีหลักวา ผูท่ีบรรลุนิติภาวะท่ี

อยูภายใตการดูแล (ผูไรความสามารถ) ไมสามารถเปนคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity 

Pact) ได ดังนั้นเง่ือนไขของบุคคลในการเขาเปนคูตกลงในการอยูรวมกันตองประกอบดวย 2 ประการ 

คือ 1. บุคคลนั้นตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 2. ยังตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถถาบุคคลนั้นไร

ความสามารถจะไมมีสิทธิเปนคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

3)  ทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กับบุคคลท่ีมี 

ความสัมพันธใกลชิด 

กฎหมายวางหลักวาขอตกลงในการอยูรวมกันจะไมเกิดข้ึนระหวางบุพการี 

และผูสืบสันดานในทางตรง ท่ีเก่ียวพันโดยการสมรสโดยตรงและระหวางญาติพ่ีนอง จนถึงทายาท

ลําดับท่ีสาม536 

                                                   

           534 มาตรา 515-1 Civil Solidarity Pact 
535 มาตรา 2 Civil Solidarity Pact  

           536 มาตรา 515-2 Civil Solidarity Pact  
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เหตุท่ีกฎหมายไมใหสิทธิทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity 

Pact) กับบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด เพราะกฎหมายมิประสงคใหเกิดสัมพันธข้ึนระหวาง บิดา 

มารดา หรือญาติพ่ีนอง ซ่ึงทําใหเกิดปญหาครอบครัว เชน กฎหมายมิใหบิดาทําขอตกลงกับบุตรชาย 

แตในสวนกรณีญาติ กฎหมายจํากัดไวจนถึงทายาทลําดับท่ี 3 เทานั้น 

4) มิใหทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กับบุคคลท่ี  

สมรสหรือทําขอตกลงในการอยูรวมกันอยูกอนแลว 

ตามมาตรา 515-2 (2) (3)537 ของ Civil Solidarity Pact วางหลักวา มิให

ทําขอตกลงในการอยูรวมกัน ถาบุคคลหนึ่งเปนคูสมรสของบุคคลอ่ืน หรือไดทําขอตกลงในการอยู

รวมกันกับบุคคลอ่ืนอยูกอนแลว 

หลักดังกลาวเปนการวางเง่ือนไขในการทําขอตกลงทางแพงในการอยู

รวมกัน โดยไมใหมีการตกลงซอน เพราะกฎหมายฝรั่งเศสยึดถือหลักการสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว 

4.3.1.2  วิธีการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

เม่ือบุคคลตามเง่ือนไขจะทําการจดทะเบียนการทําขอตกลงในการอยูรวมกันตาม

กฎหมายนี้ บุคคลท้ังสองฝายตองรองขอตอจากศาลของศาลชั้นตน ซ่ึงคูตกลงฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยู

ในเขตศาล ใหดําเนินการประกาศขอตกลงในการอยูรวมกัน538 

วิธีการคือ คูตกลงในการอยูรวมกันจะตองยื่นขอตกลงในระหวางคูตกลงในการอยู

รวมกันตอจาศาล โดยทําเปนเอกสารตัวจริงสองฉบับ และแนบเอกสารทางทะเบียนราษฎร และตองมี

การพิจารณาและรับรองวา คูตกลงในการอยูรวมกันมิไดเปนคูตกลงในการอยูรวมกันกับคูตกลงอ่ืน ผู

ท่ีมีอํานาจรับรองคือ จาศาลของศาลชั้นตน ซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือสถานท่ีเกิด ถาเปนกรณีท่ีเกิดใน

ตางประเทศ จาศาลชั้นตนแหงกรุงปารีสมีอํานาจรับรอง539 

หลังจากท่ีเอกสารท้ังหมดไดยื่นมาจนครบแลว จาศาลนําประกาศตกลงนี้ไปจด

ทะเบียนขอตกลงในการอยูรวมกัน540 จาศาลจะตรวจดูและลงวันท่ีขอตกลงท้ังสองฉบับ และใหคูตก

ลงเก็บไวคนละฉบับ541 และตองมีการประกาศการจดทะเบียน ผูท่ีมีอํานาจประกาศแยกพิจารณาได

ดังนี้ 

                                                   

           537 มาตรา 515-2 (2) (3) Civil Solidarity Pact  

           538 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  
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1) ถากรณีคูตกลงเกิดในประเทศฝรั่งเศส ผูมีอํานาจประกาศ คือ จาศาล

ของศาลชั้นตน ซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือสถานท่ีเกิดของคูตกลง 

2) กรณีหากคูตกลงเกิดในตางประเทศผูมีอํานาจประกาศคือจาศาลแหง

กรุงปารีส542 

ในกรณีรองขอจดทะเบียนในตางประเทศคูตกลงฝายหนึ่งตองมีสัญชาติ

ฝรั่งเศส การจดทะเบียนนั้นคูตกลงท้ังสองฝายตองแนบขอตกลงทําเปนเอกสารตัวจริงสองฉบับและ

แนบเอกสารทางทะเบียนราษฎร ซ่ึงเหมือนกับหลักการของการจดทะเบียนท่ีทําในประเทศ แตบุคคล

ท่ีมีอํานาจทําการรับรองและประกาศการจดทะเบียน คือ เจาหนาท่ีสถานทูต หรือกงสุลฝรั่งเศส543 

ขอตกลงท่ีคูตกลงในการอยูรวมกันกระทํากอนท่ีจะนําไปจดทะเบียน

สามารถแกไขได โดยทําการรองขอตอจาศาลชั้นตนท่ีรับเรื่องเดิมไว โดยคํารองขอแกไขขอตกลงทํา

เปนสองฉบับและขอตกลงท่ีแกไขนั้นตองมีการประกาศ544 และจาศาลตองลงวันท่ีขอตกลงท้ังสอง

ฉบับ และใหคูตกลงเก็บไวคนละฉบับ545 แตกรณีการจดทะเบียนในตางประเทศ การแกไขขอตกลง

ตองกระทําท่ีสถานทูตหรือกงสุลฝรั่งเศส 

4.3.1.3 ผลตามกฎหมายของการทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity 

Pact) 

เม่ือบุคคลผูกพันหรือเขาทําขอตกลงในการอยูรวมกัน ยอมเกิดสิทธิหนาท่ีระหวาง

กันเสมือนคูสมรส ซ่ึงผลตามกฎหมายจะไดพิจารณาดังนี้ 

1)  สิทธิและความสัมพันธในระหวางคูท่ีทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil 

Solidarity Pact) 

(1) หนาท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

คูรักท่ีไดตกลงกันตามขอตกลงในการอยูรวมกันตองชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันรวมถึงทางดานการเงิน การชวยเหลือนี้จะตองกําหนดไวในขอตกลง546 

คูรักท่ีไดตกลงกันตามขอตกลง ตองรับผิดชอบรวมกันในหนี้ท่ีเกิดข้ึน

จากคูตกลงอีกฝายหนึ่ง เปนจํานวน 1 ใน 3 ในการดํารงชีวิต และรวมกันรับผิดชอบในคาใชจายท่ี

เก่ียวกับท่ีอยูอาศัย547 

                                                   

           542 มาตรา 515-3 วรรคหา Civil Solidarity Pact 

           543 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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จากหลักกฎหมายดังกลาวคูท่ีทําการตกลงในการอยูรวมกัน ตองทํา

ขอตกลงในการชวยเหลือกันไวในขอตกลงในขณะท่ีจดทะเบียน 

(2) ความสัมพันธในทางทรัพยสิน 

คูรักท่ีไดตกลงกันตามขอตกลงในการอยูรวมกันจะมีความสัมพันธกัน

ในทางทรัพยสิน คูตกลงอาจกําหนดการจัดการทรัพยสินไวในขอตกลงในขณะท่ีจดทะเบียน หากคูตก

ลง ตกลงในการจัดการทรัพยสินอันเปนทรัพยท่ีไมสามารถแบงแยกได กฎหมายใหสันนิษฐานวาไม

สามารถแบงครึ่งได548 

(3) สิทธิในทางภาษี 

คูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) กฎหมายใหสิทธิ

เสมือนกับคูสมรสโดยกฎหมายใหนําขอบังคับในการปฏิบัติ และการปฏิบัติการทางภาษี การชําระภาษี 

การจายภาษีรายได ภาษีทองถ่ิน การแจงการบังคับภาษีของกฎหมายภาษี มาใชกับคูตกลงตาม

ขอตกลงในการอยูรวมกัน549 คูตกลงจะมีสิทธิรวมกันในผลประโยชนในทางภาษี หลังจากจดทะเบียน

ในการอยูรวมกันแลวเปนเวลา 3 ป550 

นอกจากนี้กฎหมายยังใหนํากฎหมายภาษีตามมาตรา 777 ทวิมาใช คือ 

ภาษีรายไดสุทธิของคูตกลงเก่ียวกับผูใหหรือผูทําพินัยกรรมเรียกเก็บในอัตรารอยละ 40 ของทรัพยท่ี

ไมเกิน 100,000 ฟรังค และในอัตรารอยละ 50 สําหรับราคาทรัพยท่ีมากกวานั้น อัตราภาษีนี้ไมใชถา

การใหหรือมรดกท่ีรับมานั้นไดรับภายหลัง 2 ป จากวันท่ีจดทะเบียน551 

นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดจํานวนเงินท่ีไดรับการยกเวนภาษี โดย

กฎหมายกําหนดไววาคูตกลงท่ีใหหรือทําพินัยกรรมเปนจํานวนเงิน 300,000 ฟรังค ไมตองเสียภาษี 

ตอมากฎหมายไดมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2000 การโอนทรัพยของผูตายใน

จํานวน 375,000 ฟรังค ไมตองเสียภาษี 

 

 

 

                                                   

           547 มาตรา 515-4 วรรคสอง Civil Solidarity Pact  

           548 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  

http://www.steff.suite/
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(4)  สิทธิในการประกันสังคม 

คูตกลงท่ีทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

กฎหมายใหสิทธิในการประกันสังคมโดยใหนําหลักในเรื่องประกันสังคมมาใช552 คือ คูตกลงมีสิทธิ

ไดรับผลประโยชนจากการประกันสังคมโดยรัฐ   นอกจากนี้หากไมมีการกําหนดบุริมสิทธิไวทาย

สัญญา เงินประกันสังคมจะตกเปนของคูตกลงตามขอตกลงท่ีเหลืออยูหากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หรือเปนของผูสืบสันดาน และในกรณีท่ีไมมีคูตกลงในการอยูรวมกันหรือผูสืบสันดานเหลืออยูใหเงิน

ประกันสังคมนั้นตกเปนของผูบุพการี553 

(5)  สิทธิในเรื่องอ่ืนๆ  

สิทธิในเรื่องการเชา สิทธิในการเชาสามารถโอนไปยังอีกฝายหนึ่งไดถา

ฝายหนึ่งไมอยูหรือตาย กรณีนี้เปนกรณีท่ีคูตกลงในการอยูรวมกันไดทําสัญญาเชาไวเม่ือฝายหนึ่งตาย

สัญญาเชานั้นมิไดสิ้นสุดลงแตสิทธิการเชาจะโอนยังอีกฝายหนึ่ง นอกจากสิทธิในเรื่องการเชาแลว

กฎหมายยังใหสิทธิรวมกันในการประกันภัย สิทธิในเรื่องงาน554 

แมกฎหมายจะใหสิทธิตางๆ  แตสิทธิบางประการคูตกลงไมมีสิทธิ เชน 

การรับบุตร บุญธรรม การผสมเทียม เม่ือพิจารณาขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

กฎหมายดังกลาวมีความเทาเทียมกันเพราะกฎหมายมิไดจํากัดหรือแบงแยกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน เชน 

กฎหมายมิไดบัญญัติปฏิเสธสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมไวในขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil 

Solidarity Pact) แตการจํากัดสิทธิหรือการแบงแยกเปนไปตามกฎหมายอ่ืนของฝรั่งเศส555กลาวคือ 

หลักเกณฑในการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส ผูจะรับบุตรบุญธรรมจะตองมี

อายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณ โดยอาจเปนชาวตางชาติ หรือเปนผูชายหรือผูหญิงก็ได หรือจะเปนบุคคล

ท่ีมีสถานภาพโสดหรือทําการสมรสแลวก็ได ซ่ึงอาจเปนการรับบุตรบุญธรรมฝายเดียวหรือเปนการรับ

บุตรบุญธรรมของคูสมรสรวมกันก็ได การรับบุตรบุญธรรมของคูสมรสรวมกันนั้น คูสมรสตองทําการ

สมรสกันมาเปนเวลาอยางนอย 5 ป โดยมิไดแยกกันอยู แตหากคูสมรสท้ังสองฝายมีอายุเกินกวา 30 

ป ระยะเวลาการสมรสอาจจะนอยกวา 5 ปก็ได การเปนบุตรบุญธรรมตองเปนบุตรบุญธรรมของ

                                                   

           552 มาตรา 7 Civil Solidarity Pact  

           553 มาตรา 9 Civil Solidarity Pact  

           554 Steffen Jensen, op. cit., p. 5. 

           555 Ibid., p. 5. 
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บุคคลเพียงคนเดียว556 จากหลักการรับบุตรบุญธรรมดังกลาวบุคคลท่ีมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมจะเปน

ผูหญิงหรือผูชายก็ได และการรับบุตรบุญธรรมฝายเดียวหรือรวมกับคูสมรส ดังนั้นกฎหมายในเรื่อง

การรับบุตรบุญธรรมมิไดหามกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันรับบุตรบุญธรรม คือ กลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันโดยลําพังคนเดียวมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะรับบุตรบุญธรรมได หรือคูสมรส

ตางเพศ ฝายใดฝายหนึ่งเพียงฝายเดียวก็มีสิทธิรับบุตรบุญธรรมไดเชนกัน แตกฎหมายในเรื่องการรับ

บุตรบุญธรรมใหมีสิทธิรับบุตรบุญธรรมรวมเฉพาะกับคูสมรส กรณีคูตกลงในการอยูรวมกัน (Civil 

Solidarity Pact) ท้ังในระหวางคูรักตางเพศหรือคูรักเพศเดียวกันนั้นมิไดถือวาเปนการสมรสตาม

กฎหมาย ดังนั้นจึงไมมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันกับคูรักของตนอีกฝายหนึ่งเพราะไมเปนไป

ตามเง่ือนไขของกฎหมายวาดวยการรับบุตรบุญธรรม เหตุดังกลาวทําใหคูตกลงในการอยูรวมกันจึงไม

มีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกัน ในกรณีการผสมเทียมก็เชนเดียวกันตามขอตกลงในการอยู

รวมกัน (Civil Solidarity Pact) มิไดจํากัดสิทธิเอาไว แตคูตกลงในการอยูรวมกันก็ไมมีสิทธิในการ

ผสมเทียมเพราะไมเปนไปตามเง่ือนไขในเรื่องการผสมเทียม 

4.3.1.4  การสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

1)  เหตุการณสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

การทําขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) จะสิ้นสุดลงดวยเหตุดังนี้ 

(มาตรา 515-7 วรรคเจ็ด)557 

(1) เ ม่ือคูตกลงไดรวมกันตัดสินใจโดยตกลงกันในการสิ้นสุด ซ่ึง

ขอตกลงในการอยูรวมกัน และคูตกลงไดประกาศเปนลายลักษณอักษร 

(2) เม่ือคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจท่ีจะใหสิ้นสุดซ่ึงขอตกลงในการ

อยูรวมกันและแสดงการตัดสินใจตอคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลวเปนเวลาสามเดือนนับแตการแสดงการ

ตัดสินใจ 

(3) ในวันท่ีคูตกลงสมรสหรือถึงแกความตาย 

2)  วิธีการสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) 

วิธีการสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน (Civil Solidarity Pact) นั้นจะ

แยกพิจารณาตามเหตุของการสิ้นสุดได 4 กรณี คือ 

                                                   

          556 อาจารี มีอินทรเกิด, เง่ือนไขการรับบุตรบุญธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541), หนา 

61-62, 65. 
557 มาตรา 515-7 วรรคเจ็ด Civil Solidarity Pact  
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(1) ในกรณีท่ีการสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงไดรวมกันตัดสินใจท่ีจะสิ้นสุดซ่ึง

ขอตกลงในการอยูรวมกัน คูตกลงจะตองประกาศเปนลายลักษณอักษร โดยยื่นตอจาศาลชั้นตนซ่ึงมี

เขตอํานาจของคูตกลงในการอยูรวมกันท้ังสองฝายหรือฝายใดฝายหนึ่ง หรือภูมิลําเนาของคูตกลง จา

ศาลรับประกาศไปจดทะเบียนและเก็บไว (มาตรา 515-7 วรรคหนึ่ง)558 

(2) ในกรณีท่ีการสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจท่ีจะให

สิ้นสุดซ่ึงขอตกลงในการอยูรวมกัน ใหแสดงการตัดสินใจตอคูตกลงในการอยูรวมกันอีกฝายหนึ่ง และ

ใหสงสําเนาการแสดงการตัดสินใจไปยังจาศาลชั้นตนซ่ึงไดรับเรื่องเดิมไวแลว (มาตรา 515-7 วรรค

สอง)559 

(3) ในกรณีท่ีการสิ้นสุดดวยเหตุคูตกลงฝายใดฝายหนึ่งตัดสินใจท่ีจะให

สิ้นสุดซ่ึงขอตกลงในการอยูรวมกันโดยการสมรส คูตกลงจะตองแจงอีกฝายหนึ่งและสงสําเนาการ

แสดงการตัดสินใจนี้พรอมกับสูติบัตร และทะเบียนสมรสไปยังจาศาลชั้นตนซ่ึงไดรับเรื่องเดิมไวแลว 

(มาตรา 515-7 วรรคสาม)560 

(4) ในกรณีท่ีเหตุสิ้นสุดดวยความตาย คูตกลงไมวาท้ังสองฝายหรือฝาย

เดียว ผูท่ีเหลืออยูหรือผูท่ีมีสวนไดเสีย จะตองสงสําเนามรณะบัตรไปยังจาศาลชั้นตนท่ีไดรับเรื่องเดิม

ไว (มาตรา 515-7 วรรคสี่)561 

เม่ือมีการดําเนินตามวิธีการขางตนแลว หรือจาศาลไดรับคําประกาศแลว 

จาศาลจะตองดําเนินการใหขอตกลงในการอยูรวมกันสิ้นสุดลงตามเหตุดังกลาว และตองนําการขอ

ยกเลิกนี้ไปจดทะเบียน (มาตรา 515-7 วรรคหา)562 

กรณีท่ีกระทําในตางประเทศ วิธีการขอยกเลิกจะเหมือนกับท่ีกลาวมาแลว 

แตเจาหนาท่ี ท่ีดําเนินจะเปนเจาหนาท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุลฝรั่งเศส (มาตรา 515-7 วรรคหก)563 

ปญหาถาในระหวางท่ีเปนคูตกลงในการอยูรวมกันหากฝายใดฝายหนึ่งเปน

ผูไรความสามารถคือตองอยูภายใตการดูแล และถามีเหตุการณสิ้นสุดของขอตกลงในการอยูรวมกัน

                                                   
558 มาตรา 515-7 วรรคหนึ่ง Civil Solidarity Pact  

          559 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  
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ข้ึนกฎหมายใหผูดูแลซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยองคกรท่ีปรึกษาครอบครัว หรือผูพิพากษาคดีสามารถให

ขอตกลงนั้นสิ้นสุดลงได (มาตรา 2)564 

จะเห็นไดวาแมในขณะนั้น กฎหมายฝรั่งเศสแมจะมิใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกัน ในการทําการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แตประเทศฝรั่งเศสในขณะนั้นก็ไดบัญญัติ

กฎหมายข้ึนมาเพ่ือใหการรับรองและคุมครองการอยูรวมกัน โดยใหสิทธิท้ังคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ี

ตองการอยูรวมกันและคูรักตางเพศท่ีตองการอยูรวมกันแมมิไดจดทะเบียนสมรสกันก็ตาม  และการ

ไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย โดยความผูกพันตามขอตกลงในการอยู

รวมกัน (Civil Solidarity Pact) นั้น กฎหมายก็ไดมอบสิทธิประโยชนตางๆ  เสมือนกับการจด

ทะเบียนสมรสแทบทุกประการ 

แตอยางไรก็ตามกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีความพยายามท่ีจะ

พัฒนาสิทธิของตนมาโดยตลอดนับตั้งแตรัฐไดออกกฎหมาย Civil Solidarity Pact และรัฐบาล

ฝรั่งเศสก็มีความพยายามในการพัฒนากฎหมายดังกลาว โดยจะเห็นไดจากรัฐบาลไดตรากฎหมาย ใน

ป ค.ศ 1999 รัฐยอมออกกฎหมายใหคูชีวิตท่ีจดทะเบียนความสัมพันธตาม Civil Solidarity Pact มี

อํานาจปกครองบุตรท่ีติดมาของคูรักท่ีจดทะเบียนความสัมพันธอีกฝายหนึ่งรวมกันโดยกอนหนานี้

กฎหมายใหเฉพาะบิดามารดาโดยกําเนิดเทานั้นท่ีจะใชสิทธิเดียวกันนี้ได ตอมา ในป ค.ศ.2004 โดย

การออกกฎหมายหามดูหม่ินเหยียดหยามกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน พรอมท้ังวาง

บทลงโทษกรณีฝาฝนมีโทษจําคุกและโทษปรับ และเหตุการณท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคือ เม่ือตนป 

ค.ศ.2011 ศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสเห็นวาการออกกฎหมายอนุญาตใหทําการสมรสกันไดอยางเสมอ

ภาคในฝรั่งเศสนั้น ไมเปนการฝาฝนรัฐธรรมนูญ หมายความวาใหรัฐสภาสามารถออกกฎหมายใหทุก

คนไมวาจะเปนคูรักเพศเดียวกันหรือคูรักท่ีมีเพศท่ีตางกันสามารถสมรสกันได โดยไมเปนการฝาฝน

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาก็มีอํานาจในการตรากฎหมายดังกลาวนี้ไดโดยชอบ565 แต

ขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา ในวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ.2011 รัฐสภาฝรั่งเศสไดปฏิเสธรางกฎหมายท่ีให

สิทธิแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใหสมรสกันไดเฉกเชนคูรักตางเพศ โดยลงคะแนนไมให

ความเห็นชอบถึง 293 ตอคะแนนท่ีเห็นชอบ 222 คะแนนทําใหรางกฎหมายดังกลาวนั้นไดตกไปแต

อยางไรก็ตามทายท่ีสุดเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ.2012 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางแกไข

กฎหมายเพ่ือการสมรสสําหรับทุกคน Le Projet De Loi Du Marriage Pour Tous ตอมาในวันท่ี 12 

กุมภาพันธ ค.ศ.2013 สภาผูแทนราษฎรฝรั่งเศสไดลงมติผานรางแกไขกฎหมายการสมรสสําหรับทุก

                                                   
564 มาตรา 2 Civil Solidarity Pact  
565 Mme Corinne C., Conseil Constitutionnel: Interdiction Du Marriage Entre 

Personnes De Meme Sexe (Paris: University of Paris I, 2011), p. 129.  
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คนโดยลงคะแนนใหความเห็นชอบถึง 329 ตอคะแนนท่ีไมเห็นชอบ 229 คะแนน และในวันท่ี 12 

เมษายน ค.ศ.2013 วุฒิสภาลงมติเห็นชอบรางแกไขกฎหมายการสมรสสําหรับทุกคนเพ่ือเปนการให

สิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันทําการสมรสเหมือนคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส และมีสิทธิในการ

รับบุตรบุญธรรม วันท่ี 23 เมษายน ค.ศ.2013 รัฐสภาฝรั่งเศสไดลงมติดวยคะแนน 331 ตอ 225 

เห็นชอบรางแกไขกฎหมายท่ีอนุญาตใหมีการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันและสิทธิในการรับบุตรบุญ

ธรรมของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในวาระสุดทาย และในวันท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ.2013 ศาลรัฐธรรมนูญ

ปฏิเสธกรณีมีการโตแยงการกระทําของฝายนิติบัญญัติท่ีใหแกไขกฎหมายเพ่ือใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันในการสมรสและรับบุตรบุญธรรม และการกระทําดังกลาวนี้เปนการเปดทางใหรางกฎหมาย

ดังกลาวเปนกฎหมายโดยประธานาธิบดี Francois  Hollande จนมีผลใหทายท่ีสุดในวันท่ี 18 

พฤษภาคม ค.ศ. 2013 ประธานาธิบดี Francois  Hollande ไดลงนามประกาศใชกฎหมายท่ีไดแกไข

ใหมท่ีใหทุกคนสามารถสมรสกันได โดยมิตองอาศัยเพศเปนองคประกอบของการสมรส และกฎหมาย

ฉบับนี้จะมีผลใชบังคับไดตั่งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ.2013 เปนตนไป โดยท่ีไดมีการแกไข

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส มาตรา 143  เปน “การสมรสทําไดโดยบุคคลสองคนท่ีมี

เพศตางกันหรือมีเพศเดียวกัน”566  อีกท้ังการแกไขกฎหมายดังกลาวยังยอมใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน

สามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดดวย567  

โดยในการแกไขประมวลแพงฝรั่งเศสในประเด็นดังกลาวนั้น รัฐบาลฝรั่งเศส

ไดทําการเสนอแกไปเปน 4 บทใหญๆ ดังนี้ บทแรกแกไขเพ่ิมเติมการสมรสในประมวลแพง ในบทท่ี

สอง ปรับบทบัญญัติท่ีเก่ียวกับการรับบุตรบุญธรรม เพราะกฎหมายแพงฝรั่งเศสอนุญาตใหคูรักเพศ

เดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดดังนั้นจึงมีความจําเปนตองแกไขสวนท่ีเก่ียวกับการรับบุตร

บุญธรรมเดิม ใหสอดคลองกับความสัมพันธระหวางบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมท่ีมีเพศสภาพ

เดียวกัน สวนบทท่ีสามเปนการแกไขเพ่ิมเติมโดยการเปลี่ยนถอยคําท่ีใชในกฎหมายท่ีเก่ียวของฉบับ

ตางๆ  อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเก่ียวกับอาชีพเฉพาะทาง เปนตน 

                                                   

           566 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  



314 

เพ่ือใหสิทธิตามกําหมายเหลานั้นเกิดข้ึนแกคูสมรสท่ีมีเพศสภาพเดียวกันดวย และในบทสุดทายเปน

บทท่ีใหการแกไขกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับในดินแดนโพนทะเลของประเทศฝรั่งเศสดวย568 

           ดังนั้น รูปแบบของการจดทะเบียนสมรสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนลักษณะของการจด

ทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใช

กฎหมายแตประการใด เหตุท่ีประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถกระทําการแกไขกฎหมายในตัวบทของ

กฎหมายแพง เพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหกับคูรักในทุกรูปแบบนั้น ก็เปนเพราะระบบ

กฎหมายแพงของฝรั่งเศสไมไดวางรากฐานรากของกฎหมายเปนลักษณะของกฎหมายครอบครัวท่ีตอง

มีการผูกพันตอเนื่องกันไปตอของความเปนครอบครัวในฐานะบิดามารดาและบุตรรวมกันอยูดวยใน

บรรพเดียวกันเหมือนอยางเชนกฎหมายแพงเยอรมันและกฎหมายแพงของไทย กฎหมายแพงฝรั่งเศส

แยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ  โดยแยกตางหากจากเรื่องสิทธิและหนาท่ีของความเปนบิดา

มารดาและบุตร และเรื่องมรดก  ทําใหกฎหมายแพงฝรั่งเศสไมไดยึดติดกับเรื่องของเพศสรีระของคูท่ี

สมรส ท่ีจะตองมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และไมเปนการเชื่อมกับความ

เปนบิดามารดาและบุตรสิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการท่ีกฎหมายแยกเรื่อง

ออกจากกัน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูกแยกหนาท่ี

ออกจากกันอยางสิ้นเชิง ดังนั้นสงผลใหประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถแกไขไดเลยในตัวบท

กฎหมาย ในเรื่องของผูท่ีไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ569 และสามารถใหการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักท่ีมีความรักโดยไมคําถึงเพศสรีระ

มาเปนองคประกอบดวย  

เม่ือมองพัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการสมรสของฝรั่งเศส ก็จะพบวาแนวทางท่ีเปนการ

สนับสนุนการสมรของคูรักท่ีมีเพศสภาพเดียวกัน เริ่มดวยกฎหมายฉบับลงวันท่ี 3 ธันวาคม พ.ศ.2544 

ท่ีทําใหบุตรจากชูมีสิทธิเทาเทียมกับบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายทุกประการ และตอมาวันท่ี 4 สิงหาคม 

พ.ศ.2545 บุตรนอกกฎหมายและบุตรชอบดวยกฎหมายมีสิทธิใชชื่อสกุลและไดประโยชนจากการใช

อํานาจปกครองอยางเทาเทียมกัน และสุดทาย กฎหมายฉบับลงวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ.2548 ออกมา

ยกเลิกขอพิจารณาท่ีจะทําใหเด็กดวยสิทธิจากระยะเวลาการตั้งครรภตลอดจนสถานะของผูคลอด ไม

                                                   
568 ไพโรจน กัมพูสิริ, “พัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกัน

ในประเทศฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  43, 3 (กันยายน 2557): 513. 

           569 ขอความกอนท่ีทําการแกไข คือ Article 143 du code civil  “Le marriage est 

contracte  pas deux  personnes  de sexe  different ou  de  meme  sexe” แกไขเปน

Article 143 du code civil  “Le marriage est contracte  pas deux  personnes  de sexe  

different ou  de  meme  sexe”  
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วาบิดาและมารดาจะไดทําการจดทะเบียนสมรสกันหรือไมก็ตาม โดยบุตรท่ีถือกําเนิดข้ึนมาจากการท่ี

บิดามารดาไมไดจดทะเบียนสมรสกันนั้นจะไดรับสิทธิเทาเทียมกับบุตรท่ีเกิดมาจากบิดามารดาท่ีจด

ทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงแตเดิมนั้นความชอบดวยกฎหมายของการใหกําเนิดทารกมี

ความเก่ียวพันอยางแนบแนนกับการจดทะเบียนสมรส เนื่องจากการสมรสจะเปนรากฐานสําคัญท่ีกอ

ฐานะท่ีชอบดวยกฎหมายใหทารกนั้น ปจจุบันฐานะทางกฎหมายของทารกไดตัดขาดจากการจด

ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดาโดยสิ้นเชิง การจดทะเบียนสมรสหรือไมของบิดามารดาของทารก

ไมมีผลทางกฎหมายใดๆ ตอฐานะตลอดจนสิทธิและหนาท่ีตางๆ ของทารก ดังนั้น การสืบทอด

เผาพันธุมนุษยจึงมิไดเปนสาระสําคัญของการสมรสอีกตอไป จึงไมมีเหตุผลอันใดท่ีกฎหมายจะไปหาม

บุคคลท่ีมีเพศสภาพเดียวกันทําการสมรส570 

 

4.3.2   รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศเยอรมัน 

ระบบกฎหมายแพงของเยอรมันมีการวางรูปแบบของกฎหมายท่ีแตกตางจากประมวลแพง

ของฝรั่งเศส โดยเฉพาะการวางรูปแบบของกฎหมายในลักษณะของกฎหมายครอบครัวท่ีจะพบ

ลักษณะเชนนี้ไดเฉพาะในประมวลแพงของเยอรมันเทานั้น โดยมีการวางลักษณะของกฎหมายเรื่อง

การสมรส และความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาท่ีในความเปนบิดามารดาและบุตรไวใน

บรรพเดียวกัน ดังนั้นจึงมีผลตอความหมายของคําวา การสมรสท่ีตองผูกพันและเชื่อมโยงกับความเปน

สถาบันครอบครัว ท่ีจะใหความหมายถึงการท่ีชายและหญิงท่ีมีความสมัครใจท่ีจะใชชีวิตคูรวมกันใน

ฐานะของความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาค

หนา และยังสงผลไปตอการมีสิทธิและหนาท่ีของความเปนบิดามารดาและบุตรสืบตอไปดวย การ

สมรสในความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะท่ีเกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายกับ

มนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยาของบุคคลท้ังสองจะนํามาซ่ึงความเปน

บิดาและมารดาอันเปนวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป 

สงผลใหระบบกฎหมายเยอรมันในปจจุบันยอมรับสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

โดยเฉพาะในเรื่องการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย เหตุท่ีเปนเชนนี้ ก็

เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันกับการแสดงออกซ่ึงเพศวิถีในรูปแบบตางๆ ของมนุษย ดังนั้น รัฐบาลของ

ประเทศเยอรมันก็ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญวาตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน คูรักท่ีมีเพศเดียวกัน

ท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันมีเปนจํานวนมาก ความรักของพวกเขาเหลานั้นก็ไมตางอะไรกับความรักของชาย

                                                   

          570  ไพโรจน กัมพูสิริ, “พัฒนาการของกฎหมายเก่ียวกับการสมรสระหวางบุคคลเพศเดียวกัน

ในประเทศฝรั่งเศส,” วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, หนา 512. 
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และหญิง เปนความรักท่ีเกิดจากความตองการภายในของจิตใจ เปนความรักและความผูกพันอยาง

แทจริงตามรูปแบบของเพศวิถีของความเปนมนุษยท่ีแตกตางกันออกไป แตกลุมคนเหลานี้กลับมิไดรับ

การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมาย ถูกรัฐทอดท้ิง อีกท้ังไมไดรับการคุมครองตาม

กฎหมายของรัฐ เชนเดียวกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ 

ดังนั้น ในเวลาตอมารัฐบาลเยอรมัน ไดมองเห็นคุณคาของความรักท่ีบริสุทธิ์ของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันท่ีไดใชชีวิตคูรวมกัน และรัฐก็ยังไดมองเห็นถึงความเทาเทียมกันท่ีจะตองเกิดข้ึนกับความรัก

ทุกรูปแบบไมวาจะเปนความรักของคูรักท่ีมีเพศท่ีตางกันหรือความรักของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในสังคม

เยอรมัน ประกอบกับในขณะนั้นประเทศเยอรมันเปนประเทศผูรวมกอตั้งสหภาพยุโรป ซ่ึงสหภาพ

ยุโรปไดใหความสําคัญกับเรื่องสิทธิและความเสมอภาคของปจเจกชนเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการลง

นามในกรอบความรวมมือเก่ียวกับสิทธิและความเสมอภาคมากมาย อาทิ อนุสัญญายุโรปวาดวยสิทธิ

มนุษยและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน ค.ศ.1950 เปนตน รวมไปถึงการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนยุโรป และ

ศาลยุติธรรมยุโรป เพ่ือการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนในระดับภูมิภาคยุโรป รวมไปถึง

การสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึน ในการไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมายของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีในรูปแบบตางๆ อยางเทาเทียมกัน 

รัฐบาลเยอรมันจึงไดบัญญัติกฎหมายข้ึนมาฉบับหนึ่งซ่ึงเรียกวา “Act on Life Partnership” 

กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ ค.ศ.2001 โดยท่ี Act on Life Partnership 

เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันเพ่ือใหเกิดสถานะในการใชชีวิตคูท่ีชอบดวยกฎหมายเหมือนคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียน

สมรส โดยกฎหมายฉบับนี้ใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ไมวาจะเปนคูรักเพศเดียวกันท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพเปนหญิงกับหญิง หรือท่ีเรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbien) หรือคูรักเพศเดียวกันท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพเปนชายกับชาย หรือท่ีเรียกวา เกย (Gay) ท่ีจะไดใชชีวิตอยูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย

เหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ กฎหมายดังกลาวไดใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันท่ีใช

ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ท่ีจะมีสิทธิประโยชนในทางกฎหมายเหมือนคูรักตางเพศท่ีไดจด

ทะเบียนสมรส อาทิ สิทธิในการรับมรดกเม่ือคูรักของตนอีกฝายหนึ่งถึงแกความตาย สิทธิในเรื่อง

ทรัพยสินท่ีทํามาหาไดรวมกันในระหวางท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน หรือสิทธิในเรื่องอุปการะเลี้ยงดูตางๆ ใน

ระหวางท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน เปนตน 571ซ่ึงเง่ือนไขและหลักเกณฑการจดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้

นั้น ผูวิจัยจะไดกลาวโดยละเอียดดังตอไปนี้  

 

 

                                                   

          571 Steffen Jensen, op. cit. 
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4.3.2.1  เง่ือนไขโดยชอบดวยกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกัน  

1) ตองเปนบุคคลเพศเดียวกัน 

ตาม Act onLife Partnership บุคคลท่ีสามารถจดทะเบียนเพ่ือไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายตามกฎหมายฉบับนี้ไดตองเปนบุคคลสอง

คนท่ีมีเพศเดียวกัน อันเปนไปตามมาตรา 1 (1) ของ Act on Life Partnership572 ท่ีบัญญัติวา 

“บุคคลเพศเดียวกันสองคน ท่ีตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน” ดังนั้นหลักการสําคัญของการจดทะเบียนใน

การใชชีวิตอยูรวมกัน บุคคลนั้นตองมีเพศสรีระเดียวกัน ดวยเหตุนี้ ในระหวางบุคคลท่ีมีเพศท่ีตางกัน

จึงมิอาจจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ตามกฎหมายฉบับนี้ได 

เพราะคูรักตางเพศจะตองจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพง (Civil Code) ของเยอรมัน 

ดังนั้น จึงสรุปเง่ือนไขแรกและเปนเง่ือนไขสําคัญของการไดรับสิทธิตาม

กฎหมายฉบับนี้ไดวา กฎหมายบัญญัติใหบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจดทะเบียนในการใชชีวิตอยู

รวมกันไดนั้น ก็จะเปนกรณีของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน โดยมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนชายกับชาย หรือ

ท่ีเรียกวา เกย (Gay) หรือกรณีของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน โดยมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนหญิงกับหญิง 

หรือท่ีเรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbian) โดยท่ีกฎหมายระบุเพียงวาบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันสองคนท่ี

ตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน มิไดระบุจํากัดประเภทไว ดังนั้นบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดรับความคุมครอง

ตามบทบัญญัตินี้ จึงหมายถึง กรณีของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนหญิงกับหญิง 

หรือท่ีเรียกวา เลสเบี้ยน (Lesbian) หรือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีเปนชายกับ

ชายหรือท่ีเรียกวา เกย (Gay) เทานั้น 

2)  ไมมีคูสมรสหรือจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันอยูกอน (Life 

Partnership)  

การจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ไมชอบดวยกฎหมาย ถาบุคคลท่ี

จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันนั้น ไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน

กับบุคคลอ่ืนอยูกอนแลว 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

การทะเบียนท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

3)  อายุของผูท่ีจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน 

กฎหมายไดกําหนดเง่ือนไขอายุในการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันไว

ตามมาตรา 1(2) 1 ของ Act on Life Partnership บัญญัติหลักวา การใชชีวิตอยูรวมกันจะไมชอบ

ดวยกฎหมาย ถาใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) กับบุคคลซ่ึงเปนผูเยาว หรือเยาวชน ตาม

ประมวลแพงของเยอรมัน (Civil Code) ไดวางหลักวา ผูเยาวตามกฎหมายของเยอรมัน หมายถึง 

บุคคลท่ีมีอายุไมเกิน 18 ป ดังนั้นคูรักท่ีมีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนในการอยูรวมกันไดจะตอง

เปนผูใหญ คือ บุคคลท่ีมีอายุเกินกวา 18 ป แลว 

การท่ีกฎหมายวางหลักมิใหผูเยาวทําการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยู

รวมกันนั้น เนื่องจากกฎหมายประสงคใหบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะท่ีดีพอในการตัดสินใจท่ีจะใชชีวิตอยู

รวมกัน ไมตองการคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายเปนผูเยาวจดทะเบียนในการ

ใชชีวิตอยูรวมกัน เพราะกฎหมายเห็นวา ผูเยาวอาจตัดสินใจตามกระแสของสังคมตามเพ่ือน หรือ

ตัดสินใจดวยอารมณชั่ววูบ 

หลักในเรื่องอายุในการจดทะเบียนของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน เปนเง่ือนไขใน

การจดทะเบียน โดยกฎหมายระบุไวชัดเจนวา คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจะจดทะเบียนตามบทบัญญัตินั้น

ตองไมเปนผูเยาว และถาคูรักท่ีมีเพศเดียวกันคูใดฝาฝนบทบัญญัตินี้ ผลตามกฎหมายจะถือวาการจด

ทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

4)  หามมิใหมีการจดทะเบียนกับผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิด  

แมกฎหมายจะใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนในการใช

ชีวิตอยูรวมกันไดก็ตาม แตกฎหมายก็ไดกําหนดเง่ือนไขในการจดทะเบียนเอาไวดวย โดยเง่ือนไขในขอ

นี้คือ คูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะทําการจดทะเบียน (Life Partnership) ระหวางบุคคลท่ีเปนญาติโดยตรง

หรือระหวางพ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมเฉพาะบิดา หรือมารดามิได ซ่ึงหลักการท่ีผูวิจัยไดกลาวมา

นี้เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา 1(2), 2, 3574 ของ Act on Life Partnership จาก

หลักดังกลาว กฎหมายวางเง่ือนไขโดยหามมิใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันทําการจดทะเบียนกับบุคคลท่ีมี

ความสัมพันธ ใกลชิด เพราะกฎหมายเกรงวาจะเกิดปญหาความสัมพันธในครอบครัวท่ีตามมา โดย

กฎหมายมิประสงคใหเกิดความสัมพันธข้ึนระหวางญาติ หรือบุคคลในครอบครัวอันเปนการไม

เหมาะสม เชน พ่ีชายจดทะเบียนกับนองชาย 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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หากขอเท็จจริงปรากฎวาคูรักท่ีมีเพศเดียวกันคูใดทําการฝาฝนในเง่ือนไขขอ

นี้ ผลตามกฎหมายของการฝาฝนเ ง่ือนไขโดยการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life 

Partnership) กับบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิด กฎหมายวางหลักไววาการจดทะเบียนหรือการใช

ชีวิตอยูรวมกันนั้นไมชอบดวยกฎหมาย 

5)  จดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันกอใหเกิดภาระหนาท่ีระหวางกัน 

หลักดังกลาวเปนไปตามมาตรา 1(2) 4575 การใชชีวิตอยูรวมกันไมชอบดวย

กฎหมาย ถาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันในขณะท่ีตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไมตองการ

กอใหเกิดภาระหนาท่ีระหวางกัน ซ่ึงก็คือกฎหมายกําหนดใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจดทะเบียนใน

การใชชีวิตอยูรวมกันได เหตุนี้ในระหวางกันจะตองมีภาระหนาท่ีตามกฎหมาย กฎหมายจึงวางเง่ือนไข

ในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไววา คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

ตองยอมรับท่ีจะมีภาระหนาท่ีหรือหนี้ในระหวางกัน 

ถาคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ไมตองการผูกพันในการมี 

ภาระหนาท่ีในระหวางกันในขณะตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกันแลว ผลตามกฎหมายถือวาการใชชีวิต อยู

รวมกัน (Life Partnership) นั้น ไมชอบดวยกฎหมาย 

4.3.2.2  วิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) 

บทบัญญัติการใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ใหสิทธิบุคคลท่ีมีเพศ

สรีระเดียวกันท่ีตองการใชชีวิตอยูรวมกัน ไดรับการรับรองตามกฎหมาย นอกจากนี้กฎหมายยัง

กําหนดวิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน โดยบุคคลสองคนท่ีมีเพศสรีระ

เดียวกัน เม่ือตัดสินใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnerships) แลวตองประกาศรวมกันวาพวกเขา

ตองการใชชีวิตอยูรวมกัน และการประกาศนั้นจะสมบูรณก็ตอเม่ือมีการจดทะเบียนท่ี “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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ดังนั้นคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจะผูกพันตามบทบัญญัตินี้ตองมีการจดทะเบียนซ่ึงรัฐจะ

มีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียน 

4.3.2.3  ผลตามกฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน     

(Life Partnership) 

เม่ือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ไดดําเนินการตาม

เง่ือนไขและวิธีการจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันแลว การจดทะเบียนนั้นยอมสมบูรณ และมีผล

บังคับตามกฎหมาย กอใหเกิดสิทธิหนาท่ีระหวางคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน เสมือนกับคูรักตางเพศพึงมีตอ

กันในการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงตามบทบัญญัติการใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ได

วางหลักในเรื่องผลตามกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกันดังนี้ 

1)  ความสัมพันธระหวางคูท่ีใชชีวิตรวมกัน 

(1) หนาท่ีรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน  

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนในการใชชีวิตรวมกันมีหนาท่ีตาม

กฎหมายในระหวางกัน อันเปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 2577 ของ Act on Life Partnership ซ่ึง

บัญญัติวาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีหนี้ท่ีตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การดูแลกันตองใหดีเทากับความ

ตองการท่ัวไปในการดําเนินชีวิตคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันจะตองมีความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน ดังนั้นจะ

เห็นไดวา คูท่ีจดทะเบียน ในการใชชีวิตอยูรวมกันยอมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เสมือนสามี 

ภรรยา พึงมีตอกันและมีหนาท่ีระหวางกันในการชวยเหลือ และดูแลซ่ึงกันและกัน ตามกฎหมาย 

(2) ชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน 

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนตามบทบัญญัตินี้ ดังไดกลาวแลววา

มีสิทธิไดรับการรับรองคุมครองตามกฎหมาย รวมท้ังมีสิทธิเสมือนคูรักเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียน

สมรส นอกจากนี้บทบัญญัติ การใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life Partnership) ยังใหสิทธิแกคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันในเรื่องการใชชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันดังนี้ 

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิท่ีจะ

เปลี่ยนชื่อสกุล เหมือนกับการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอันเปนไปตามหลักในมาตรา 3(1)578 ซ่ึง

                                                   

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 
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บัญญัติวาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันสามารถใชชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership 

Name) เปนชื่อปกติท่ัวไป คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันสามารถท่ีจะเลือกชื่อเดิมของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคน

ใดคนหนึ่ง สําหรับใชเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) โดยการแจงชื่อ

สกุลนี้ใหกระทําในขณะตกลงใจใชชีวิตอยูรวมกัน การแจงชื่อสกุลจะเปนผล หากไดกระทําท่ี 

Competent Office ซ่ึงจะเปนผลสมบูรณตามกฎหมายตอไปภายหลังจากการแจง และข้ึนอยูกับการ

รับรองโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจ 

จากหลักดังกลาว คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีใชชีวิตอยูรวมกันตามกฎหมาย

มีสิทธิเปลี่ยนชื่อสกุล โดยกฎหมายใหสิทธิท้ังสองฝายตัดสินใจเลือกใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งมา

เปนชื่อสกุลของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน หลักดังกลาวเหมือนการ

เปลี่ยนชื่อสกุลของคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส 

นอกจากนี้ ในกรณีคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน ฝายท่ีไมไดใชชื่อสกุลของตน

เปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน สามารถเพ่ิมชื่อสกุลของตนลงในชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน 

หรือเพ่ิมชื่อท่ีใชในขณะท่ีแจงชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน โดยอาจจะเพ่ิมเขาไปหนาชื่อหรืออาจ

เติมเขาไปในชื่อสกุล ในกรณีท่ีชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) มีหลายชื่อ

อยูแลว หลักในการเพ่ิมชื่อสกุลดังกลาวขางตนจะไมนํามาใช ในกรณีการเพ่ิมชื่อสกุลนี้หากคูท่ีใชชีวิต

อยูรวมกันคนใดมีหลายชื่อ หนึ่งในชื่อนั้นอาจนําไปเพ่ิมในชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life 

Partnership Name) ได การแจงชื่อสกุลนี้ จะมีผลเม่ือไดกระทําท่ี Competent Office การแจง

ดังกลาวสามารถเพิกถอนได ซ่ึงผลถือวาไมมีการแจงมาแตแรก การเพิกถอนนี้จะเปนผลเม่ือกระทําท่ี 

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 งนั้ น  ตามบทบัญญัติ การ ใช ชี วิ ตอยู ร วม กัน  (Ac t  on L i fe 

Partnership) ใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจะจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิเปลี่ยนชื่อ

สกุลไดโดยกฎหมายไดวางหลักไว สรุปวิธีการไดคือ กฎหมายใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีใชชีวิต

อยูรวมกันมีสิทธิท่ีจะเลือกใชชื่อสกุลในการท่ีจะใชชีวิตอยูรวมกัน โดยกฎหมายบัญญัติใหคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันนั้นเลือกใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันก็ได ตัวอยางเชน 

Michael Meyer จะจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกับ Tomas Schmid พวกเขาสามารถเลือกชื่อ

สกุล Meyer หรือ Schmid เปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันได และถาเลือกใชชื่อสกุลของฝายใด

ฝายหนึ่งเปนชื่อสกุลในการใชชีวิตอยูรวมกันแลว อีกฝายหนึ่งอาจจะใหเพ่ิมชื่อสกุลของตนเขาไปในชื่อ

สกุลท่ีใชในการจดทะเบียนในการอยูรวมกันได ตัวอยางเชน Michael Meyer จดทะเบียนในการใช

ชีวิตอยูรวมกันกับ Thomas Schmid ถาเลือกใชชื่อสกุล Schmid ดังนั้นก็จะเปน Michael Schmid 

ซ่ึงสามารถขอเพ่ิมชื่อสกุลของตนเองเขาไปไดเปน Michael Schmid-Meyer 

ปญหาท่ีตองพิจารณา คือ ในกรณีท่ีคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจดทะเบียนใน

การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดความสัมพันธ สิทธิในการใชชื่อสกุลจะเปนเชนไร ยังมีสิทธิในการใชชื่อ

สกุลในการใชชีวิต อยูรวมกันหรือไม มาตรา 3(3)580 ของ Act onLife Partnership บัญญัติวา คูท่ีใช

ชีวิตอยูรวมกัน ยังคงสามารถใชชื่อสกุลของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) อยู 

แมวาการใชชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลงแลว หรือจะกลับไปใชชื่อสกุลเดิมกอนท่ีจะใชชื่อสกุลในการใช

ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) หรืออาจจะเพ่ิมชื่อสกุลของตนเขาไปในชื่อสกุลของการใช

ชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership Name) ท้ังการเพ่ิมเขาไปขางหนา หรือเพ่ิมเขาไปในชื่อสกุล 

ดังนั้น เม่ือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดความสัมพันธแลว มีสิทธิใช

ชื่อสกุลในการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน หรือกลับไปใชชื่อสกุลของตนเองก็ได เปนสิทธิท่ีจะเลือก 

จากหลักดังกลาวขางตน ผลตามกฎหมายของการใชชีวิตอยูรวมกันนั้น ผูท่ีจดทะเบียนมีสิทธิโดยชอบ

                                                   

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)  หนาท่ีดูแลซ่ึงกันและกัน 

การจดทะเบียนของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันตามบทบัญญัตินี้ กอใหเกิด

สิทธิหนาท่ีข้ึนคือใน ระหวางพวกรักรวมเพศท่ีจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน มีหนาท่ีดูแลซ่ึงกัน

และกัน อันเปนไปตามมาตรา 4581 ของ Acton Life Partnership ซ่ึงบัญญัติวา คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

มีหนาท่ีตองดูแลซ่ึงกันและกัน เพียงเทาท่ีตนเคยดูแลเรื่องสวนตัวของตนเองเทานั้น ดังนั้น ตามหลัก

ดังกลาวกฎหมายกําหนดหนาท่ีของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันใหมีหนาท่ีตามกฎหมายตองดูแลซ่ึงกันและกัน 

(4)  หนาท่ีในการอุปการะเลี้ยงดูกัน  

คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน อัน

เปนไปตามมาตรา 5582 ของ Act on Life Partnership และใหนําประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน 

มาตรา 1360 a และ 1360 b มาปรับใช ซ่ึงก็คือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนมีหนาท่ีอุปการะ

เลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน โดยจํานวนเงินคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นข้ึนอยูกับรายไดซ่ึงแตละฝายหาได 

(5)  หนาท่ีแจงบัญชีทรัพยสิน 

เม่ือคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกัน ยอม

เกิดความสัมพันธในเรื่อง ทรัพยสินในระหวางกัน ปญหาคือ ทรัพยสินตางๆ  ควรเปนของใคร ฝายใดมี

อํานาจในทรัพยสิน และระบบทรัพยสินควรจะเปนอยางไร มาตรา 6(1)583 ของ Act on Life 

Partnership บัญญัติวา คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันจะตองแจงบัญชีทรัพยสินกอนท่ีจะมาใชชีวิตอยูรวมกัน 

โดยคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ังคูจะตองแจงทรัพยสินท้ังตามระบบ Regime of Aquests หรือตามสัญญา

ใชชีวิตอยูรวมกัน ซ่ึงก็คือ กฎหมายวางหลักใหผู ท่ีจดทะเบียนในการใชชีวิตอยูรวมกันตองแจง

ทรัพยสินของตนกอนมาใชชีวิตอยูรวมกัน ตามปกติแลวกฎหมายใหสิทธิผูท่ีจดทะเบียนเลือกจะผูกพัน

                                                   

           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

คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันจะเลือกระบบใด จะตองมีการแจงบัญชีทรัพยสินกอน 

ในระบบทรัพยสิน Regime of Aquests ทรัพยสินของคูรักท่ีใชชีวิตอยู

รวมกัน ท้ังท่ีมีอยูกอนและไดมาระหวางอยูรวมกันจะไมตกเปนสินสมรส แตละคนมีสิทธิจัดการ

ทรัพยสินของตน และเม่ือระบบทรัพยสินดังกลาวสิ้นสุดลงสวนท่ีท้ังคูไดมาเพ่ิมเติมจะถูกกําหนดให

เปนของฝายนั้น อันเปนไปตามมาตรา 6(2)584 ของ Act on Life Partnership ระบบ Regime of 

Aquests คือ บท บัญญัติท่ัวไปของเรื่องสินสมรสในกฎหมายครอบครัวเยอรมัน โดยทรัพยสินซ่ึงคูรัก

ท่ีไดใชชีวิตอยูรวมกันท้ังสองคนหามาไดรวมกันในขณะท่ีสมรสกัน หรือใชชีวิตอยูรวมกันควรเปนของ

ท้ังสองคน เทาๆ  กันในระหวางคูสมรส หรือคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน และจะไมมีการแบงจนกวาการใช

ชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดดวยเหตุคนใดคนหนึ่งหรือท้ังคูตายหรือหยา ในกรณีของการสิ้นสุดดวยการตาย

ฝาย ท่ีมีชีวิตอยูจะไดรับ 1 ใน 4 ของทรัพยมรดกตามท่ีเปนจริงของ Aquests regime โดยจะไมไดรับ

สวนอ่ืนอีก ในกรณีท่ีการสิ้นสุดดวยการหยา จะตองแบงทรัพยสินเทาๆ กัน 

(6)  สัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน 

กฎหมายวางหลักคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิทําสัญญาในการใชชีวิต

อยูรวมกันไดตามท่ีกลาวมาแลววา คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน ตามกฎหมายยอมมีความผูกพันในเรื่อง

ทรัพยสินระหวางกัน กฎหมายกําหนดใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันตองแจงทรัพยสินของตน โดยมีสิทธิ

เลือกใชระบบ Regime of Aquests หรือทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership 

Contract) หลักสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกันมีดังนี้ 

มาตรา 7(1)585 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักไววา คูรัก

ท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอาจวางระเบียบดานการเงินโดยการทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน 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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จะตองกระทําตอหนาท้ังคู และจะตองบันทึกเปนหนังสือโดย Notary อยางไรก็ตาม บทบัญญัติในการ

ใชชีวิตอยูรวมกัน จะไมนํามาใชถาคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันกอนตัดสินใจใชชีวิตอยูรวมกันเลือกใชระบบ 

Regime of Aquests มาตรา 7(2) 586 หลักดังกลาวเห็นไดวาคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันตามบทบัญญัตินี้ 

มีผลตามกฎหมายจะตองผูกพันกันในเรื่องทรัพยสิน ดังนั้นกฎหมายจึงกําหนดใหกําหนดความ 

สัมพันธในเรื่องทรัพยสินของคูตน โดยอาจผูกพันตามระบบ Regime of 

Aquests หรือจะเลือกทําสัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกันก็ได สัญญานี้เปนการวางระเบียบทางดาน

การเงินในการใชชีวิตอยูรวมกัน โดยกระทําตามสัญญา (สัญญาในการใชชีวิตอยูรวมกัน) 

2)  ผลทางดานการเงินและอ่ืนๆ  

นอกจากกฎหมายจะใหสิทธิคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันทําสัญญาในการใชชีวิตอยู

รวมกันแลว กฎหมายยังบัญญัติผลทางการเงินในเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ือประโยชนของเจาหนี้ คือ 

ตามบทบัญญัติมาตรา 8(1)587 ของ Act on Life Partnership วางหลักวา 

เพ่ือประโยชนของเจาหนี้ของคูรัก ท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคนใดคนหนึ่งใหสันนิษฐานไวกอนวา 

สังหาริมทรัพยในการครอบครองของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคนใดคนหนึ่งหรือท้ังคูเปนของผูท่ีเปนลูกหนี้ 

บทบัญญัติ ดังกลาวเปนขอสันนิษฐานเพ่ือประโยชนของเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้จากลูกหนี้ ดังนั้น

ในเรื่องทรัพยสินถาเปนสังหาริมทรัพย ไมวาฝายใดจะครอบครองจะเขาขอสันนิษฐานตามกฎหมายวา

เปนของลูกหนี้ อันทําใหเจาหนี้มีสิทธิไดรับชําระหนี้จากสังหาริมทรัพยนั้น 

นอกจากนี้ ในเรื่องเงินหรือทรัพยสินอ่ืนๆ  ในระหวางคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน 

กฎหมายใหนําหลักในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาตรา 1357 และ มาตรา 1365-1370 มาใชซ่ึง

ก็ คือ คูสมรสมีอํานาจในฐานะตัวแทนของอีกฝายในกิจการท่ีจําเปน และกฎหมายกําหนดขอจํากัด

ทางอํานาจของดูสมรสท่ีจะจําหนายทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมของอีกฝาย 

ดังนั้น ในระหวางคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน 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. 

           586 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 เปนการใหสิทธิคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่ง มีอํานาจ

เปนตัวแทนในกิจการของอีกฝายหนึ่ง และขอจํากัดของคูรักท่ีใชชีวิติอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งในการ

จัดการทรัพยสิน 

(1)  อํานาจในฐานะผูใชอํานาจปกครอง  

กฎหมายใหสิทธิคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันในฐานะผูมีอํานาจปกครอง ใน

กรณีนี้เปนเรื่องท่ีฝายหนึ่งมีเด็กอยูในอํานาจปกครองของตน เม่ือมีการใชชีวิตอยูรวมกันกับอีกฝาย

หนึ่งกฎหมายได ใหอํานาจปกครองเด็กแกอีกฝายหนึ่งดวย เพ่ือคุมครองเด็กท่ีอยูในอํานาจปกครอง

ของอีกฝายหนึ่ง 

ตามมาตรา 9588 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักวา ถา

คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันเพียงคนเดียวมีเด็กอยูในอํานาจปกครองขณะท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน คูรักท่ีใชชีวิต

อยูรวมกันอีกฝายหนึ่งยอมมีสิทธิรวมตัดสินใจในการดําเนินชีวิตประจําวันของเด็ก นอกจากนี้ในกรณีท่ี

หากมีภยันตรายซ่ึงหนา คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิกระทําการตามกฎหมายท่ีจําเปนเพ่ือสวัสดิภาพ

ของเด็ก และจะตองรายงานใหบิดาหรือมารดาของเด็กท่ีมีอํานาจปกครองทราบทันที กฎหมายยัง

บัญญัติ จํากัดอํานาจของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งดวยโดยใหศาลครอบครัวมีอํานาจจํากัดหรือ

ตัด รอนสิทธิตามมาตรา 9(1) ซ่ึงก็คือ สิทธิในการรวมกันตัดสินใจในการดําเนินชีวิตของเด็ก ถาเปนสิ่ง

ท่ีจําเปนตอสวัสดิภาพของเด็ก และคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งจะไมมีอํานาจปกครองเด็กรวมกับ

อีกฝายหนึ่งถาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันนั้นไดแยกกันอยู 

จากหลักกฎหมายดังกลาวสรุปไดวา ถาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันซ่ึงเปนบิดา

หรือมารดามีอํานาจปกครองเด็กแตผูเดียวนั้น ถาทําการใชชีวิตอยูรวมกันกับอีกฝายหนึ่ง กฎหมายให

สิทธิอีกฝายหนึ่งมีอํานาจปกครองเด็กไดตามกฎหมาย โดยมีอํานาจปกครองเด็กรวมกับคูท่ีใชชีวิตอยู

                                                   

          588 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 กันซ่ึงเปนบิดาหรือมารดา หรือในกรณีท่ีมีอันตรายเกิดข้ึนกับเด็ก คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝาย

หนึ่งก็มีอํานาจจัดการเพ่ือสวัสดิภาพของเด็ก แตอยางไรก็ตามกฎหมายมุงคุมครองเด็กโดยใหศาลมี

อํานาจตัดอํานาจของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันได นอกจากนี้ตาม Act on Life Partnership ยังใหนํา

ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน มาตรา 1629(2) (1) เรื่องการจํากัดอํานาจปกครองมาใชบังคับ

ดวย 

(2)  สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก 

กฎหมายใหสิทธิของคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันในการรับมรดกของอีกฝาย

หนึ่ง โดยหลักเกณฑเปนไปตามมาตรา 10(1)589 ของ Act on Life Partnership ซ่ึงบัญญัติวา คูท่ีใช

ชีวิตอยูรวมกันท่ียังมีชีวิตอยูของผูตายเปนทายาทโดยธรรมมีสิทธิ 1 ใน 4 ของทรัพยมรดก ถัดจาก

ทายาทในลําดับท่ี 1 และมีสิทธิก่ึงหนึ่งของทรัพยมรดกจากทายาทลําดับท่ี 2 และญาติในลําดับ ปู ยา 

ตา ยาย ในสวนท่ีเกินจากนี้คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิรับมรดกในสวนเพ่ิม (Advance) ซ่ึงก็คือ 

ทรัพยสินท่ีเปนบานซ่ึงเปนของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน และของอันถูกแลกเปลี่ยนท่ีถูกสันนิษฐานเด็ดขาด

ทางกฎหมายวาเปนของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) ถาเปนกรณีรับมรดกถัดจากทายาท

ลําดับท่ี 1 สวนของทรัพยมรดกท่ีจะไดเพ่ิมนั้น (Advance) คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีมีชีวิตอยู จะมีสิทธิ

ไดรับเพียงเทาท่ีคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันนั้นตองการใชสอยตามสมควรสําหรับบานเรือนเทานั้น 

ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 1924 ไดบัญญัติลําดับ

ทายาทไว โดยญาติลําดับท่ี 1 ของผูตาย คือ บุตรของผูตาย ญาติลําดับท่ี 2 คือ บิดา มารดา และบุตร

ของบิดามารดา (พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมเฉพาะบิดาหรือมารดา) ซ่ึงลําดับทายาทในการรับ

มรดกของคูท่ีใชคูชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) เหมือนกันกับลําดับทายาทตามประมวล

กฎหมายแพงเยอรมัน หลักเกณฑการรับมรดกของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันเปนไปตามท่ีกลาวแลวขางตน 

และถาเปนกรณีท่ีผูตายไมมีญาติลําดับท่ี 1 บุตรของผูตาย หรือลําดับท่ี 2 บิดามารดา บุตรของบิดา

                                                   
589 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. 



328 

มารดา และไมมี ปู ยา ตา ยาย ท่ียังมีชีวิตอยู คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันจะรับทรัพยมรดก ไปท้ังหมดเปนไป

ตามมาตรา 10(2)590 ของ Act on Life Partnership 

นอกจากกฎหมายใหสิทธิคู ท่ีใชชีวิตอยูรวมกันในการรับมรดกแลว 

กฎหมายยังกําหนดหลักเกณฑตัดมิใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันรับมรดก โดยตามมาตรา 10(3)591 ของ 

Act on Life Partnership ไดบัญญัติ ใหตัดสิทธิในการรับมรดกของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันหากใน

ขณะท่ีเจามรดกถึงแกความตายเกิดกรณีดังนี้ 

(2.1)  เหตุการณสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกันตามมาตรา 15(2) 

หรือ (1) ไดเกิดข้ึนและผูตายยื่นคํารอง หรือตกลงใจใหสิ้นสุดลง เหตุเชนวานี้ คือคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

รองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง โดยอาจเปนกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายแจงตอกันวา

ไมตองการอยูรวมกัน หรือดวยเหตุท่ีวาหากอยูรวมกันจะทุกขทรมานโดยไมมีเหตุผล เม่ือเหตุนั้น

เกิดข้ึนและผูตายไดยื่นคํารองหรือยินยอมใหสิ้นสุดลง คูท่ีมีชีวิตอยูจะถูกตัดมิใหรับมรดก 

(2.2)  ผูตายไดรองขอตามมาตรา 15(2) (3) คือ ผูตายมีการรอง

ขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง และการรองขอนั้นไดทําเปนลายลักษณอักษร คูท่ีใชชีวิตอยู

รวมกันท่ีมีชีวิตอยูจะถูกตัดมิใหรับมรดก 

ดังนั้น การรับมรดกของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน ฝายท่ียังมีชีวิตอยูอาจถูก

ตัดมิใหรับมรดกไดถาเจามรดกไดทําการรองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง หรือตกลงยินยอมให

การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง จะเห็นไดวาแมศาลยังมิไดสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง เพียงแต

ผูตายมีความประสงคโดยยินยอม หรือทําการรองขอใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงเทานั้นก็เปน 

เหตุใหสิทธิในการรับมรดกของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีมีชีวิตอยูถูกตัด นอกจากนี้คูท่ีใชชีวิตอยูรวม กัน

แมถูกตัดมิใหรับมรดกในกรณีดังกลาว แตคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดู โดย

ใหนํามาตรา 16 มาใช 

                                                   

          590 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; 



329 

คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันนอกจากมีสิทธิท่ีจะรับมรดกระหวางกันในฐานะ

ทายาทโดยธรรมแลว คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิทําพินัยกรรม โดยหลักเกณฑนั้นกฎหมายใหนํา

หลักในประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาใช หลักดังกลาวเหมือนการทําพินัยกรรมในระหวางคูสมรส

ระหวางชายกับหญิง และหากผูตายทําพินัยกรรมโดยตัดคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมิใหรับมรดกผูท่ีถูกตัด

อาจรองขอใหตนไดรับก่ึงหนึ่งของสวนแบงท่ีตนควรไดรับ นอกจากนี้คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันยังมีสิทธิ

ในการสละมรดกโดยนําหลักเกณฑการสละมรดก ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมันมาใช (Civil 

Code) อันเปนไปตามมาตรา 10(7)592 ของ Act on Life Partnership 

(3)  ความสัมพันธทางครอบครัว 

ตามปกติการสมรสในระหวางชายกับหญิง ยอมเกิดความสัมพันธข้ึนใน

ระหวางครอบครัวของท้ังสองฝาย และเม่ือกฎหมายของเยอรมันไดใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันใน

การใชชีวิตอยูรวมกัน ไดรับการรับรองและคุมครองตามกฎหมาย ความสัมพันธในระหวางครอบครัว

ในระหวางคูรักท่ีมีเพศเดียวกันก็ควรไดรับรองเชนกัน 

มาตรา 11593 ของ Act on Life Partnership คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

ใหถือวาเปนสมาชิกของครอบครัวของคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันของกันและกัน ตราบเทาท่ียังไมมี

บทบัญญัติตามกฎหมายใหเปนอยางอ่ืน และใหถือวาญาติของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งเปนญาติ

ของอีกฝายหนึ่งดวยท้ังในแงของสายความสัมพันธและลําดับชั้นญาติ ความสัมพันธนี้ยังดําเนินตอไป

แมภายหลังการใช ชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลง จากหลักดังกลาว กฎหมายใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันโดยใหคูท่ีใชชีวิตอยู รวมกันมีความสัมพันธทางครอบครัวโดยใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่ง

เปนญาติหรือเปนสมาชิกครอบครัวของอีกฝายหนึ่งแมวาการใชชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลง 

4.3.2.4  การแยกกันอยูของคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน 

คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน (Life Partnership) มีสิทธิแยกกันอยูตามกฎหมาย แต

กฎหมายกําหนดหนาท่ีของคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีแยกกันอยูในระหวางกัน 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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คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีแยกกันอยูมีสิทธิไดรับคาอุปการะเลี้ยงดูในระหวางกันอยู สิทธิในทรัพยสินใน

ระหวางแยกกันอยู แยกพิจารณาดังนี้ 

1)  การอุปการะเลี้ยงดูระหวางแยกกันอยู 

คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันเม่ือแยกกันอยูตามกฎหมาย มีหนาท่ีตองอุปการะเลี้ยง

ดูระหวางกัน อันเปนไปตาม มาตรา 12(1)594 ของ Act on Life Partnership ซ่ึงบัญญัติวา หากคูรัก

ท่ีใชชีวิตอยูรวมกันแยกกันอยูฝายหนึ่งอาจขอใหอีกฝายหนึ่งอุปการะเลี้ยงดู ซ่ึงตองเหมาะสมกับการ

ดําเนินชีวิต การเงิน การงาน เหมือนขณะท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน ถาฝายหนึ่งไมมีงานทําอาจขอใหหางาน

ทํา ท้ังนี้ตองพิจารณาฐานะทางการเงินของอีกฝายดวย การรองขอในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูอาจถูก

ปฏิเสธหรือลดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดู หรือใหในระยะเวลาท่ีจํากัดโดยคํานึงถึงความเปนธรรมของ

ฝายท่ีตองรับภาระ อันเปนไปตามมาตรา 12(2) 143595 ของ Act on Life Partnership 

2)  การแบงทรัพยสินท่ีใชรวมกัน 

กรณีท่ีคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันแยกกันอยูตามกฎหมายแลว อาจเกิดปญหา

ในเรื่องทรัพยสินระหวางกัน ดังนั้น กฎหมายจึงวางหลักวา คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีไดแยกกันอยูแตละ

ฝายมีสิทธิรองขอใหอีกฝายสงคืนทรัพยสินของตน แตฝายท่ีเปนเจาของตองใหทรัพยสินของตน แกอีก

ฝายใชหากสิ่งนั้นมีความจําเปนตออีกฝายหนึ่ง และจะเปนการยุติธรรมหากพิจารณาตามพฤติการณ 

สวนทรัพยสินซ่ึงเปนของท้ังสองคนจะถูกแบงเทาๆ กัน ศาลสามารถสั่งใหมีการจายคาชดเชยท่ี

เหมาะสมสําหรับการใชทรัพยนั้น สวนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นยังไมเปลี่ยนแปลง เวนแต คูท่ีใชชีวิตอยู

รวมกันจะใหเปนอยางอ่ืน อันเปนไปตาม มาตรา 13596 ของ Act on Life Partnership 

                                                   

          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) คําวินิจฉัยเก่ียวกับบานในการแยกกันอยู 

ถาคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันแยกกันอยูหรือฝายหนึ่งฝายใดตองการท่ีจะ

แยกกันอยู คูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดอาจเรียกรองใหอีกฝายยกบานหรือสวนใดสวนหนึ่งของบานให

ตน เพ่ือท่ีจะใชสอยเพียงลําพัง ถาเปนการจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงความยุงยาก อาจตองใชคําวินิจฉัยของ

ศาล และตองจายคาตอบแทนพิเศษตามความเปนจริงใหแกคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันผูเปนเจาของ

ทรัพยสิน ท้ังเปนเจาของคนเดียวหรือเปนเจาของรวมกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ถาคูท่ีใชชีวิตอยู

รวมกัน ไดใหอีกฝายไดใชบานท้ังหมดหรือบางสวนแตผูเดียว อาจรองขอใหมีการจายคาชดเชยท่ี

เหมาะสม สําหรับการใชทรัพยนั้นเพ่ือความยุติธรรม อันเปนไปตามมาตรา 14597 ของ Act on Life 

Partnership 

จากหลักดังกลาวบานท่ีใชในขณะท่ีอยูรวมกัน เม่ือมีการแยกกันอยูคูท่ีใช

ชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งอาจเรียกรองบานนั้นท้ังหมดหรือบางสวนเปนของตนเพ่ือใชสอย กรณีนี้แม

ฝายท่ีเรียกรองจะมิไดเปนเจาของบานดังกลาวก็มีสิทธิเรียกรองได แตคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท่ีเปน

เจาของบานท่ีแทจริงมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษในทรัพยสินนั้น 

4.3.2.5  การสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกัน 

กฎหมายใหสิทธิในการจดทะเบียนเพ่ือผูกพันกันตามกฎหมาย มีสิทธิหนาท่ีระหวาง

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 

การใชชีวิตอยูรวมกันของบุคคลท่ีผูกพันตามบทบัญญัติ การใชชีวิตอยู

รวมกัน (Act on Life Partnership) จะสิ้นสุดเม่ือมีเหตุและวิธีการตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยการใช

ชีวิตอยูรวมกันจะสิ้นสุดลงโดยคําลังศาล เม่ือคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคนใดคนหนึ่งหรือท้ังสองคนรอง

ขอ อันเปนไปตามมาตรา 15(1)598 ของ Act on Life Partnership และศาลจะสั่งใหการใชชีวิตอยู

รวมกัน สิ้นสุดดวยเหตุ ตามมาตรา 15(2)599 ของ Act on Life Partnership ดังนี้ 

คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ังสองฝายแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน

ตอไป และระยะเวลาไดผานพนไปแลว 12 เดือน นับตั้งแตแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน 

คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งแสดงวาไมตองการใชชีวิตอยูรวมกันตอไป 

และระยะเวลาไดผานพนไปแลว 36 เดือน นับตั้งแตแสดงความตองการใหคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีก

ฝายหนึ่งทราบ 

หากใชชีวิตอยูรวมกันตอไปผูรองจะไดรับทุกขทรมานเกินสมควร อันเนื่อง

มา จากคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันของตน 

จะเห็นไดวาการใชชีวิตอยูรวมกัน จะสิ้นสุดก็ดวยคําสั่งศาลเทานั้น และศาล

จะสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดตอเม่ือมีเหตุตามท่ีกลาวขางตน ซ่ึงก็คือคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ัง

สองฝายสมัครใจท่ีไมใชชีวิตอยูรวมกัน หรือเพียงฝายใดฝายหนึ่งไมตองการใชชีวิตอยูรวมกัน หรือมี

เหตุท่ีการใชชีวิตอยูรวมกันตอไปจะเปนการทุกขทรมาน 

                                                   

          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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นอกจากนี้กฎหมายยังใหสิทธิคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีสิทธิเพิกถอนการ

แสดงเจตนาใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงได ถาศาลยังมิไดสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง ใน

กรณีท่ีมีการแสดงเจตนาเพราะเหตุตามท่ีกลาวมาแลวขางตน แมคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันจะเพิกถอนการ

แสดงเจตนาดังกลาว ศาลก็จะสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงได ถามีการแสดงเจตนารวมกันให

การใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงแลวเปนระยะเวลา 36 เดือน อันเปนไปตาม มาตรา 15(3)600 ของ Act 

on Life Partnership การแสดงเจตนาของคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ังสองฝายหรือฝายเดียววาไม

ตองการใชชีวิตอยูรวมกัน และการเพิกถอนการแสดงเจตนานั้นตองมีการรับรองโดยรัฐ ถาไม เปนตาม

เง่ือนไขดังกลาวศาลอาจไมสั่งใหการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงอันเปนไปตามมาตรา 15(4)601 ของ 

Act on Life Partnership 

2)  คาอุปการะเลี้ยงดูภายหลังการสิ้นสุดของการใชชีวิตอยูรวมกัน 

การใชชีวิตอยูรวมกันของพวกรักรวมเพศตามบทบัญญัติการใชชีวิตอยู

รวมกัน (Act on Life Partnership) กฎหมายใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันตองอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและ

กันเสมือนกับคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรส ปญหาคือถาการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงคูท่ีใชชีวิตอยู

รวมกันจะมีสิทธิในคาอุปการะเลี้ยงดูหรือไม ตามบทบัญญัติการใชชีวิตอยูรวมกัน (Act on Life 

Partnership) เห็นวาเม่ือคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันในขณะท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีหนาท่ีตองดูแลและอุปการะ

เลี้ยงดูซ่ึงกันและกันแลว เม่ือการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงควรใหสิทธิในคาอุปการะเลี้ยงดูเชนกัน 

กฎหมายไดวางหลักเกณฑใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันมีหนาท่ีจายคาอุปการะ

เลี้ยงดูภายหลังจากการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลงอันเปนไปตาม 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 ถาคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูตนเองไดภายหลัง

จากการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง สามารถเรียกรองใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งใหคาอุปการะ

เลี้ยงดู ซ่ึงหลักเกณฑคาอุปการะเลี้ยงดูเหมือนระหวางใชชีวิตอยูรวมกัน และคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นจะ

ใหตราบเทาท่ีอีกฝายหนึ่งยังไมมีเงินเดือน หลักดังกลาวใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งท่ีไมสามารถ

เลี้ยงดูหรืออุปการะเลี้ยงดูตนเองมีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝายหนึ่ง 

หนาท่ีในการจายคาอุปการะเลี้ยงดูจะสิ้นสุดถาผูท่ีเรียกรองคาอุปการะเลี้ยง

ดูทําการ สมรสหรือทําการใชชีวิตอยูรวมกันใหม และการกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดู คูท่ีใชชีวิต

อยูรวมกันคนกอนมีสิทธิกอนคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคนใหมและญาติอ่ืนๆ  แตในระหวางบุคคลภายนอก 

ท่ีมีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นบุคคลภายนอกมีสิทธิดีกวาคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันคนกอน อัน

เปนไปตามมาตรา 16(2) (3)603 ของ Act on Life Partnership 

3)  คําวินิจฉัยของศาลภายหลังการสิ้นสุดการใชชีวิตอยูรวมกัน 

การใชชีวิตอยูรวมกันตามกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันยอมกอใหเกิด

ความผูกพันระหวางกัน โดยเฉพาะในเรื่องทรัพยสิน ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การใชชีวิตอยูรวมกันเม่ือ

สิ้นสุดลง อาจมีปญหาในเรื่องทรัพยสิน กฎหมายจึงบัญญัติหลักเกณฑดังนี้ 

(1)  คําวินิจฉัยโดยศาลครอบครัว 

การใชชีวิตอยูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน

ตามกฎหมายนี้ ยอมมีความผูกพันกันในเรื่องทรัพยสิน แตหลังจากการใชชีวิตอยูรวมกันสิ้นสุดลง หาก

คูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ังสองฝาย ไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องทรัพยสิน เชน บานท่ีอยูอาศัย

รวมกันหรือเครื่องใชในบานหรือทรัพยสินอ่ืนๆ  ท่ีอยูในบาน 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. 

           603 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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ตัดสินโดยอยูบนพ้ืนฐานของ ความเปนธรรมโดยพิจารณาพฤติการณอันเปนไปตามมาตรา 17604 ของ 

Act on Life Partnership 

(2)  คําวินิจฉัยเก่ียวกับบานท่ีอยูอาศัยรวมกัน 

ตามมาตรา 18(1)605 ของ Act on Life Partnership ไดวางหลักใน

การพิจารณาเก่ียวกับบานท่ีอยูอาศัยรวมกัน โดยศาลอาจมีคําสั่งดังนี้ 

ใหสัญญาเชาบานท่ีคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันท้ังสองฝายรวมกันทําดําเนิน

ตอไป โดยคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดฝายหนึ่งเพียงลําพัง 

ใหคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายหนึ่งรับชวงสัญญาเชาท่ีคูรักท่ีใชชีวิตอยู

รวมกันฝายหนึ่งทําไวกอนหนา 

นอกจากนี้ถาบานท่ีอยูอาศัยรวมกันเปนกรรมสิทธรวมกัน หรือกรรม

สิทธของคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันฝายใดฝายหนึ่ง ศาลอาจมีคําลังใหมีการทําสัญญาเชาหรือครอบครอง

บานหลังนั้น ถาการท่ีตองจากบานหลังนั้นไปจะทําใหคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งตองทุกข

ทรมานอยางไมยุติธรรม 

                                                   

           604 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 
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ปญหาทรัพยสินท่ีเปนสังหาริมทรัพย สังหาริมทรัพยท่ีเปนของคูรักท่ีใช

ชีวิตอยูรวมกันเพียงฝายเดียวหรือมีกรรมสิทธิ์รวมกับคูรักท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่งหรือ

บุคคลภายนอกศาล อาจมีคําสั่งใหโอนสังหาริมทรัพยนั้นใหคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกันอีกฝายหนึ่ง ถา

บุคคลภายนอกยังคงใชสังหาริมทรัพยนั้นอยูการโอนนั้นตองไมเสียหายตอบุคคลภายนอก อันเปนไป

ตามมาตรา 19606 ของ Act on Life Partnership 

โดยหลักการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายแลว การสมรสจะกระทําได

ระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น สงผลใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไมมี

สิทธิในการสมรสตามประมวลกฎหมายแพงของเยอรมัน แตกฎหมายเยอรมันเล็งเห็นถึงความสําคัญ

ในเรื่องความเทาเทียมกันจึงบัญญัติกฎหมายใหม ซ่ึงเรียกวา Act on Life Partnership โดยใหสิทธิ

แกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมาย อันมีลักษณะท่ีเหมือนกับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ และกฎหมายก็วาง

กฎเกณฑการเขาผูกพันในฐานะคูชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้ดวย กลาวคือ โดยหลักการท่ีสําคัญคือ 

บุคคลนั้นตองมีเพศสรีระเดียวกัน และตองไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิด อีกท้ังกฎหมายยังใหสิทธิ

หนาท่ีตางๆ แกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน เชน สิทธิในการใชชื่อสกุล สิทธิในการรับมรดก สิทธิในการ

ปกครองผูเยาว สิทธิในทรัพยสิน สิทธิความสัมพันธทางครอบครัว หนาท่ีอุปการะเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน 

สิทธิในการเปนผูรับบุตรบุญธรรมรวมกัน นอกจากสิทธิดังกลาวแลว คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีใชชีวิตอยู

รวมกันยังมีสิทธิอ่ืนๆ  เชน สิทธิในประกันสุขภาพ สิทธิท่ีจะปฏิเสธการเปนพยานตอตานคูรักของตน

อีกฝายหนึ่ง สิทธิของคูรักฝายท่ีเปนขาราชการหรือพนักงานหนวยงานของรัฐ และในกรณีสิทธิของ

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีเปนชนตางชาติก็จะไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในเยอรมัน เปนตน 

รูปแบบของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐภายใตบทบัญญัติของ

กฎหมาย ถูกบัญญัติไวโดยมีลักษณะท่ีเปนสวนหนึ่งของประมวลแพงเยอรมัน ในเลมท่ี 4 ซ่ึงเปน

บทบัญญัติในเรื่องกฎหมายครอบครัวของประมวลแพงเลมนี้ ซ่ึงในความเปนจริงแลวรัฐบาลเยอรมันได

ยอมรับแนวคิดของการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

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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และการจดทะเบียนความสัมพันธดังกลาวนั้นจะเปนไปตาม กฎหมายท่ีมีชื่อวา Act on Life 

Partnership ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีมีลักษณะแยกตางหากจากประมวลแพงเยอรมันในเรื่องของการจด

ทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ แตหากวิเคราะหโดยละเอียดแลวจะพบวา การจดทะเบียน

ความสัมพันธของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน กับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ แมจะเกิดข้ึนมาจาก

กฎหมายคนละฉบับกัน แตการจดทะเบียนท้ังสองรูปแบบนี้จะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายใต

กฎหมายเทาเทียมกันทุกประการ เนื่องดวยการจดทะเบียนสมรสท้ังสองรูปแบบมีวัตถุประสงค

เชนเดียวกัน คือ การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย 

ประกอบกับเหตุ ท่ี เปนเชนนี้ เพราะในประเทศเยอรมันนั้น ศาล

รัฐธรรมนูญมีบทบาทท่ีสําคัญอยางยิ่งเก่ียวกับการวินิจฉัยสถานะเพ่ือทําใหเกิดความเทาเทียมกันของ

คูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส กับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนคูชีวิต ดังจะเห็นไดจากคํา

พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญเม่ือเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2002 วาการใชชีวิตคูของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีวาดวยการปองกันคุมครองคูสมรส

และสถาบันครอบครัว ปฏิเสธคําฟองในคดีท่ีรัฐบาวาเรียและอีกสองรัฐทางตะวันออก ท่ียื่นฟองวา 

Act on Life Partnership มิชอบดวยบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญในหมวดท่ีวาดวยการปองกัน

คุมครองคูสมรสและสถาบันครอบครัว โดยเปนการชี้ใหเห็นวาศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีคําพิพากษา

สนับสนุนกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

ประกอบกับศาลมีคําพิพากษาใหสิทธิคูรักท่ีจดทะเบียนคูชีวิตท่ีเปนพนักงานของรัฐมีสิทธิท่ีจะไดรับ

เงินบําเหน็จบํานาญกรณีคูชีวิตอีกฝายเปนหมาย และจากคําพิพากษากรณีดังกลาวนี้ศาลยุติธรรมแหง

สหภาพยุโรปก็ยังมีแนวคิดท่ีเปนการสนับสนุน อีกท้ังยังมีสิทธิท่ีเทาเทียมกับสามีภริยาท่ีไดจดทะเบียน

สมรสในเรื่องการจายและการไดรับการยกเวนภาษีมรดกตลอดจนการเทาเทียมกันในเรื่องของการ

ชําระภาษีโอนท่ีดิน607 รวมท้ังศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําพิพากษาใหคูชีวิตฝายหนึ่งมีสิทธิจดทะเบียนรับ

ลูกติดหรือบุตรบุญธรรมของอีกฝายหนึ่งมาเปนบุตรบุญธรรมของตนได โดยกอนหนาท่ีศาลจะมีคํา

พิพากษาตามแนวทางดังกลาว คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนคูชีวิตมีเพียงสิทธิรับบุตรท่ีแทจริง

หรือลูกติดของคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมเทานั้น608 การท่ีศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีคํา

พิพากษาคุมครองและสนับสนุนสิทธิและความเทาเทียมใหเกิดข้ึนกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันเปนการ

สะทอนใหเห็นวา ศาลในฐานะองคกรตุลาการมีความตองการในการสรางมาตรฐานใหเกิดข้ึนในสังคม

                                                   

           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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และเพ่ือเปนการขจัดปญหาของความไมเทียมกันท่ีเกิดข้ึนระหวางคูรักตางเพศท่ีจดทะเบียนสมรสและ

คูรักเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนคูชีวิต ไมเพียงแตศาลรัฐธรรมนูญเทานั้นท่ีมีแนวคิดในลักษณะดังกลาว 

ศาลอ่ืนๆ ก็มีแนวคําพิพากษาท่ีสรางความเทาเทียมใหเกิดข้ึนเชนกัน อาทิ ในเดือน สิงหาคม 

ค.ศ.2003 ศาลแพงในเยอรมันพิพากษาใหวัดโรมันคาทอลิกชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกคูรักเพศ

เดียวกันท่ีไมไดรับอนุญาตในจัดพิธีสมรสในโบสถเฉกเชนคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส ตอมาใน

เดือนเมษายน ค.ศ.2004 ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหนายจางของภาครัฐตองจายเงินชวยเหลือใน

การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเม่ือถูกยายตําแหนงงานไปยังสถานท่ีใหมใหแกคูรักเพศเดียวกันท่ีจด

ทะเบียนคูชีวิต และตองจายเทากันกับท่ีจายใหคูสามีภริยาท่ีจดทะเบียนสมรส และศาลการเงินแหง

เมืองทางใตของมิวนิคก็ไดมีคําพิพากษาใหคูรักเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนคูชีวิตไดรับสิทธิประโยชนท่ี

รัฐมอบใหแกบุตรเชนเดียวกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส และไมเพียงแตศาลภายในของ

เยอรมันเทานั้นท่ีมีแนวคิดดังท่ีไดกลาวมาขางตน ในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.2011 ศาลยุติธรรมแหง

สหภาพยุโรปมีมติอยางเปนเอกฉันทพิพากษาในคดี Jurgen Romer v. เมืองฮัมบูรก วาการท่ีเมือง

ฮัมบูรกจายเงินบํานาญหลักเกษียณอายุใหคูรักตางเพศท่ีจดทะเบียนสมรสมากวาคูรักเพศเดียวกันท่ี

จดทะเบียนคูชีวิตเปนการฝาฝนกฎหมายแหงสหภาพยุโรป609 จากท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตน เปนสิ่งท่ี

แสดงใหเห็นวาคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน มีบทบาทท่ีสําคัญในการทําใหเกิด

ความเทาเทียมกันของการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐภายหลังจากการจดทะเบียนท้ังสอง

รูปแบบ แมในความเปนจริงแลวการจดทะเบียนท้ังสองรูปแบบจะอยูภายใตบังคับของกฎหมายคนละ

ฉบับกัน 

อยางไรก็ตามจากการศึกษายังคนพบอีกวา กฎหมายท่ีใหสิทธิแกคูรักท่ี

มีเพศเดียวกันในการจดทะเบียนความสัมพันธหรือ Act on Life Partnership ของเยอรมันฉบับนี้ จะ

ไมมีทางเปลี่ยนแปลงหรือยกสถานะไปสูรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสตามประมวลแพงเยอรมันได

เลย เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพราะแนวคิดของการบัญญัติกฎหมายสมรสของเยอรมันนั้นมีความแตกตางจาก

แนวคิดประเทศอ่ืนในการบัญญัติกฎหมายท่ีเก่ียวกับการสมรส กลาวคือ แนวคิดของนักกฎหมาย

เยอรมันนั้นมีความเชื่อวาการสมรสเปนเรื่องของชายและหญิง การสมรสท่ีแทจริงเปนเรื่องของ

ธรรมชาติของมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและเพศสรีระหญิงในการสืบทอดเผาพันธุมนุษยตามรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ  ดังนั้นการสมรสจึงเปนสิทธิ และเปนหนาท่ีของมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

ชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น อีกท้ังการสมรสก็เปนวิถีทางหนึ่งท่ีนําไปสูการจัดตั้งสถาบัน

ครอบครัวเชนกัน สงผลใหนักกฎหมายเยอรมันบัญญัติกฎหมายสมรสไวเปนสวนหนึ่งของกฎมาย

                                                   

           609 Jurgen Romer v. Freie und Hansestadt Hamburg (The European Court of 

Justice, 2011) 
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ครอบครัว  โดยนิยามของคําวา “สมรส” ตามแนวคิดของนักกฎหมายเยอรมันจึงนํามาใชไดกับการจด

ทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศตามประมวลแพงเยอรมันเทานั้น โดยนักกฎหมายเยอรมันจะไมนําคํา

วา “สมรส”ไปใชรวมกันในบริบทเดียวกันกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน หากจะใชกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันก็

จะตองใชคําวา “การจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิต” รวมไปถึงการบัญญัติกฎหมายในการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันนี้ ก็จําตองแยกออกจากประมวล

กฎหมายแพงเยอรมันในเลมท่ี 4 เรื่องครอบครัวอยางสิ้นเชิง โดยบัญญัติเปนกฎหมายเฉพาะ แยก

ตางหากจากประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากศึกษาถึงตัวบทกฎหมายในประเด็นดังกลาวโดย

ละเอียดแลวจะพบวาบทบัญญัติของกฎหมาย ท้ังการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตาม Act on 

Life Partnership และการจดทะเบียนสมรสของคูสมรสตามประมวลแพงเยอรมัน มีลักษณะท่ี

แยกกันอยางเห็นไดชัดและมีการแยกบัญญัติไวโดยเฉพาะในประเด็นตางๆ ตามกฎหมายแตละ

ประเภทอยางชัดเจน ไมวาจะเปนประเด็นเรื่อง เง่ือนไขของการจดทะเบียนความสัมพันธและเง่ือนไข

ของการจดทะเบียนสมรส ประเด็นเรื่อง การสิ้นสุดของการจดทะเบียนความสัมพันธดวยการจด

ทะเบียนยกเลิกความสัมพันธและการสิ้นสุดการจดทะเบียนสมรสดวยการหยา และ ประเด็นเรื่อง การ

รับบุตรบุญธรรมในฐานะของคูสมรสตามประมวลแพงเยอรมันและการรับบุตรบุญธรรมในฐานะคูท่ีจด

ทะเบียนความสัมพันธตาม Act on Life Partnership  เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะนักกฎหมายเยอรมันมี

ความคิดเห็นวา กฎหมายท้ังสองประเภทมีรูปแบบกฎหมายตามลักษณะของผูท่ีใชกฎหมายนั้นโดย

อาศัยความแตกตางกัน กลาวคือ การจดทะเบียนสมรสของคูสมรสตามประมวลแพงเยอรมันเปนเรื่อง

ของความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง ดังนั้น

ลักษณะของกฎหมายจึงตองออกแบบมาเพ่ือมนุษยท่ีมีเพศสภาพเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสภาพเปน

หญิงโดยเฉพาะเจาะจงเทานั้น แตหากเปนการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตาม Act on Life 

Partnership  ซ่ึงเปนเรื่องของความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระเปนชายดวยกันหรือมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงดวยกัน ดังนั้น

ลักษณะของกฎหมายจึงจําเปนตองออกแบบมาเพ่ือความเหมาะสมกับมนุษย ท่ีมีเพศสภาพ

เชนเดียวกัน ท่ีจะเปนผูใชกฎหมายฉบับนี้เปนโดยเฉพาะเจาะจง 

ดังนั้นจึงขอสรุปแนวคิดในประเด็นนี้วา รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของรัฐตามมุมมองของนักกฎหมายเยอรมันนั้น มีแนวคิดท่ีแตกตางออกไปจากนักกฎหมายประเทศ

อ่ืนๆ ในประเด็นเรื่องกฎหมายสมรส กลาวคือ นักกฎหมายเยอรมันใหความเห็นวา หากเปนการนําคํา

วา “สมรส” มาใชในบริบทนี้ จะเกิดข้ึนเฉพาะการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตาง

เพศเทานั้น สวนถาเปนจะนํามาใชกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันดวยนั้น ตามแนวคิดของนักกฎหมาย

เยอรมันตองใชคําวา รูปแบบการรับรองสถานะในการใชชีวิตูรวมกันตามเง่ือนไขของรัฐ เหตุท่ีเปน
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เชนนี้ก็เพราะนักกฎหมายเยอรมันเชื่อวา คําวา “สมรส” ตองนํามาใชไดกับการจดทะเบียนสมรสของ

คูรักตางเพศตามประมวลแพงเยอรมันเทานั้น โดยนักกฎหมายเยอรมันจะไมนําคําวา “สมรส”ไปใช

รวมกันในบริบทเดียวกันกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน หากจะใชก็จะตองใชคําวา “การจดทะเบียน

ความสัมพันธแบบคูชีวิต” 

ดังนั้นจากขอมูลท่ีไดกลาวมาขางตนเปนการแสดงใหเห็นวา แม

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของเยอรมัน

จะไมมีทางท่ีจะการยกสถานะของกฎหมายเพ่ือใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันนี้ไดจดทะเบียนสมรสเหมือน

อยางเชนคูรักตางเพศ ก็เพราะดวยเหตุผลตางๆ ดังท่ีผูวิจัยไดกลาวมาแลวขางตน แตถึงอยางไรก็ตาม

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของเยอรมัน

ฉบับนี้ก็ไดใหการรับรองและคุมครองสิทธิประโยชนตางๆ ใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียน

คูชีวิตใหมีความเทาเทียมกันกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสแลวทุกประการ 

 

4.3.3  รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 

เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเกิดข้ึนมาพรอมกับสังคม

มนุษย และเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความรักในอีกรูปแบบหนึ่ง ท่ีเกิดข้ึนไดกับชายและหญิง

โดยท่ัวไป เม่ือสังคมเปลี่ยนแปลงเขาสูความเจริญของยุคสมัยโดยเฉพาะสังคมทุนนิยมสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากพ้ืนท่ีและหนาท่ีของครอบครัวลดนอยลง สงผลใหความแตกตางหลายหลายทางสังคมก็เพ่ิม

มากข้ึน นําไปสูการผลักดันตนเองออกสูสังคมของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ใน

ความสามารถในการสรางอัตลักษณของตนเองไดงายข้ึนในการแสดงออกในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

การเคลื่อนไหวเรียกรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกา

เริ่มตนมาพรอมกับการเคลื่อนไหวทางสังคมของกลุมอ่ืนๆ  ในยุคป ค.ศ.1960 อีกมากมาย อาทิ กลุม

คนผิวดํา กลุมฮิปป กลุมผูหญิง เปนตน หลังจากความเสื่อมของสังคมโดยเฉพาะประเด็นการจํากัด

สิทธิเสรีภาพของคนหลายๆ กลุม โดยเหตุการณท่ีสําคัญในการเรียกรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน คือ การชุมนุมประทวงท่ี สโตนวอลล (Stonewall Riot) ในป ค.ศ.1968 

ภายหลังจากท่ีเจาหนาท่ีตํารวจไดเขมงวดในการตรวจจับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีเขา

ไปใชบริการบารเกยสโตนวอลล เพราะในชวงศตวรรษท่ี 50-60 การมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันถือ

เปนเรื่องตองหามเพราะในหลายรัฐยังมีกฎหมาย Sodomy ท่ีกําหนดใหการแสดงความรักกับคนท่ีมี

เพศเดียวกันกับตนเปนสิ่งท่ีผิดกฎหมายและมีโทษจําคุกอีกท้ังขบวนการไลลาฝายซายในยุค ศตวรรษท่ี 

50 ท่ีนําโดยวุฒิสมาชิกโจเซฟ แม็ค คารธีย ท่ีถือวาการมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเปนภัยตอความ

ม่ันคงของชาติ จากเหตุการณดังกลาวนําไปสูการกอการจลาจลและชุมนุมเรียกรอง 3 วันติดตอกัน 
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เหตุการณนี้นับเปนจุดเริ่มตนของการเรียกรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และ

เหตุการณดังกลาวไดกลายเปนสัญลักษณของการตอสูเพ่ือสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน ในการไดรับการรับรองและคุมครองสถานะในทางกฎหมาย 

ในชวงปทศวรรษ 1970 ฮารวี่ย มิลค (Hanley Milk) ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงในสภาท่ี

ปรึกษาแหงซานฟรานซิลโก มิลคเปนเกยท่ีเปดเผยตนเองคนแรกท่ีมีสิทธิ์มีเสียงในองคกรทางเมืองของ

สหรัฐอเมริกา เขาไดวิ่งเตนคัดคานขอบังคับประจําเมือง เพ่ือปกปองผูคนจากการถูกไลออกหลังจากท่ี

เปดเผยรสนิยมทางเพศของตัวเองออกมา รวมไปถึงนําขบวนประทวงการทําประชามติท่ัวท้ังรัฐเพ่ือไล

ครูท่ีเปนเกย  รวมท้ังผูสนับสนุนใหออกจากโรงเรียน ซ่ึงเขาตระหนักดีวาการตอสูกับ Proposition 6 

นี้ เสมือนจุดเปลี่ยนสําหรับการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิเกย 

ฮารวี่ย มิลค ไดชื่อวาบุคคลสําคัญในการเรียกรองสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันจากสภาพสังคมท่ีปดก้ันจนแทบไมมีท่ีวางสําหรับความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศท่ี

แตกตางเลย มีการถูกกระทํามากมาย ตั้งแตการเหยียดหยาบทางสายตา การจับกุมของเจาหนาท่ี

ตํารวจไปจนถึงการฆาตกรรม สิ่งเหลานี้สรางความเจ็บปวดใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในยุคนั้นเปนอยางมาก และสิ่งเหลานั้นกลายเปนแรงผลักดันอยางหนึ่งท่ีทําให ฮารวี่ย มิลค

ทําการเรียกรองเพ่ือชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึน ของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสังคมของ

สหรัฐอเมริกา  ความปรารถนาของมิลค คือ ชัยชนะท่ีไมใชเพียงเพ่ือการไดมาซ่ึงสิทธิของกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักรวมเพศเทานั้นหาก แตยังเปนการกําจัดความเหลื่อมล้ําทางการเมืองอีกดวย ทําให

ตอมาภายหลัง ฮารวีย มิลคกลายเปนนักสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน และกลายเปนวีรบุรุษของชาวอเมริกัน

ทุกชนชั้นตั้งแตราษฎรไปจนถึงชนชั้นนายทุน ฮารวี่ย มิลค เสียชีวิตในป ค.ศ.1978  

สถานการณของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาไดรับการยอมรับมาก

ข้ึน ตามลําดับ ถึงแมวาจะมีการออกนโยบายหามถาม หามบอก (Don’t Ask, Don’t Tell) เพ่ือจํากัด

การเขารวมการปฏิบัติงานในกองทัพของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลายป ค.ศ.1993 

อยางไรก็ตามการเรียกรองสิทธิและการผานกฎหมายสําคัญเพ่ือคุมครองบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ี

หลากหลายก็ปรากฎท่ัวไปตามมลรัฐตางๆ  เชนในป ค.ศ.1982 มลรัฐวิสคอนซิน (Wisconsin) ออก

กฎหมายถอดถอนการปฏิบัติบนความแตกตางของพฤติกรรมทางเพศเปนมลรัฐแรก ป ค.ศ.2007 

รัฐสภาผานกฎหมายรับรองสิทธิความเสมอภาคในสถานท่ีทํางานของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ี

หลากหลาย เปนตน 

สําหรับการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน แมวามลรัฐสวนใหญใน

สหรัฐอเมริกาจะยังไมอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ตอมาไดมีการออก

กฎหมายปองกันการสมรสข้ึน (Defense of Marriage Act-DOMA) ในป ค.ศ.1996 โดยสหพันธรัฐ 

สาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้ คือการจํากัดการแตงงานเฉพาะชายและหญิงเทานั้น ซ่ึงมลรัฐสวน
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ใหญบังคับใชกฎหมายฉบับนี้หรือมีการออกบทบัญญัติหามการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันของแต

ละมลรัฐเองควบคูกันไปโดยการอางถึงจารีตประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา 

ประเด็นถกเถียงทางสังคมระหวางสิทธิและความเหมาะสมกับหลักคําสอนของศาสนาคริสต 

รวมถึงจารีตประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการสมควรอนุญาตใหมีการสมรสของคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันหรือไมนั้น ตองใชเวลาในการพิจารณาถึงความเหมาะสม และยังคงตองเสนอความคิดเห็น 

แลกเปลี่ยนขอมูลและเรียกรองกันตอไประหวางผูท่ีสนับสนุนกับผูคัดคาน โดยการคัดคานเรื่อง

ดังกลาวในสหรัฐอเมริกาเปนสถานการณท่ีคอนขางรุนแรง โดยเฉพาะการออกกฎหมายปองกันการ

แตงงาน (Defense of Marriage Act: DOMA) โดยผูนําเสนอรางกฎหมายปกปองการแตงงาน คือ 

บอบ บาร (Bob Barr) ผูแทนจากมลรัฐจอรเจีย ของพรรครีพับริกัน ในวันท่ี 7 พฤษภาคม ค.ศ.1996 

กฎหมายดังกลาวไดผานการรับรองและลงนามประกาศใชอยางเปนทางการ โดยประธานาธิบดี      

บิล คลินตัน (Bill Clinton) เม่ือวันท่ี 21 กันยายน ค.ศ.1996 

เนื้อหาสาระท่ีสําคัญของกฎหมายปกปองการแตงงานท่ีสงผลใหเกิดการถกเถียงในประเด็น

ความไมเหมาะสมและการขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ  มาตรา 3 ความหมายของการแตงงาน610 ในการ

กําหนดความหมายของพระราชบัญญัติใดๆ  ก็ตามของสภาคองเกรสหรือจากการพิจารณาคดีใดๆ  ท่ี

กฎระเบียบหรือการตีความของสํานักงานบริหารและหนวยงานตางๆ  ของประเทศสหรัฐอเมริกา, คํา

วา “สมรส” หมายถึง ในทางกฎหมายจํากัดเฉพาะระหวางชายคนหนึ่งและผูหญิงหนึ่งเปนสามีและ

ภรรยา และเรียกวา “คูสมรส” หมายถึงเฉพาะบุคคลเพศตรงขามผูเปนสามีหรือภริยา 

จากคําจํากัดความของกฎหมายดังกลาวท่ีคุมครองการสมรสเฉพาะคูสมรสชายและหญิง 

เทากับเปนการปฏิเสธการคุมครองทางกฎหมายกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไปโดยปริยาย สํานักงานบัญชี

ท่ัวไป (The General Accounting Office) ออกรายงานประจําป 1997 ระบุวามี 1049  บทบัญญัติ

แหงกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ท่ีจัดใหกับคูครองสมรสไดรับสิทธิประโยชนและสิทธิ

พิเศษท่ีผูกพันกับสถานภาพการสมรสหรือปจจัยจากการสมรส ในรายงานประจําป 2004 พบวาสิทธิ

ประโยชนท่ีคูสมรสไดรับจากรัฐเพ่ิมข้ึนเปน 1,138 ประการ ตัวอยางเชน ประกันสังคม ท่ีอยูอาศัย 

อาหาร ผลประโยชนของทหารผานศึก (เงินบํานาญและเงินจากการรอดชีวิต) ภาษี (รายได, ท่ีดิน, 

                                                   

          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) ผลประโยชนของรัฐบาลกลางท้ังฝายพลเรือนและทหาร สิทธิของพอมาย, แมมายจากการ

สรางงานลิขสิทธิ์ และสิทธิประโยชนอีกจํานวนมากท่ีไมไดคุมครองไวสําหรับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันตาม

คําจํากัดความของกฎหมายปองกันการแตงงาน  

การโตแยงทางการเมืองเก่ียวกับกฎหมายปองกันการสมรสในชวงเดือนมิถุนายน ค.ศ.1996 

ประธานาธิบดีบิล คลินตัน (Bill Clinton) ออกความคิดเห็นไมสนับสนุนการจดทะเบียนสมรสใหแก

คูรักท่ีมีเพศเดียวกัน เขาเชื่อวาการสมรสเปนเรื่องท่ีจํากัดไวสําหรับผูชายหนึ่งคนและผูหญิงหนึ่งคน ใน

เดือนกรกฎาคม ค.ศ.2009 ฝายหลังจากการผานกฎหมายปองกันการแตงงานกวาสิบป ความคิดของ

อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน ก็เปลี่ยนแปลงไป เขาสนับสนุนวา “ประชาชนสามารถเลือกปฏิบัติ

อะไรไดตามตองการ และจะผิดอยางยิ่งหากมีใครสักคนขัดขวางความตองการของประชาชน” นั่นคือ 

การจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน แตการสนับสนุนการสมรสของกลุมคนท่ีรักเพศเดียวกัน

ของบิล คลินตัน ก็เฉพาะในระดับมลรัฐ (Domestic Partnership) เทานั้น ไมใชในระดับสหพันธรัฐ 

ในป ค.ศ.2004 ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู บุช (George Walker Bush) ลงนามรับรอง

การแกไขรัฐธรรมนูญท่ีเสนอในการจํากัด การจดทะเบียนสมรสใหมีข้ึนไดเฉพาะคูรักตางเพศ  เพราะ

เขาคิดวากฎหมายปองกันการแตงงานยังคงมีชองวางในการตีความ นอกจากนี้เขายังเชื่อในธรรมเนียม

ประเพณีดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกาท่ีใหจํากัดการสมรสเฉพาะชายและหญิงเทานั้น และกลาวในเชิง

ตําหนิตอการยอมรับการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันของหลายหนวยงานท่ีอาจจะสรางปญหาใหเกิด

ความสับสนข้ึนภายในสังคม แมวาในหลายกรณีไดผานการพิจาณาของศาลแลวก็ตาม เชน ความ

พยายามของผูหญิงสองคนท่ีสมรสกันในรัฐแมสซาชูเซตสใหไดรับการยอมรับในฟลอริดา  

สมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (Barack Obama) มีการพิจารณายกเลิกกฎหมายปองกัน

การแตงงาน (Defense of Marriage Act: DOMA) ท้ังท่ีผานกระทรวงยุติธรรมและศาล โดยเฉพาะ

มาตรา 3 ของกฎหมายดังกลาวท่ีจํากัดคูสมรสเฉพาะชายกับหญิงซ่ึงขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ สําหรับ

ประธานาธิบดีโอบามาแลว เลือกท่ีจะใหมีการดําเนินการในสวนของสภาผูแทนราษฎรผานกระทรวง

ยุติธรรม ซ่ึงจะใชเวลานอย กวาการพิจารณาของศาลซ่ึงอาจจะสงผลใหกฎหมายยังคงถูกบังคับใช

ตอไป ถึงแมวามลรัฐสวนใหญในสหรัฐอเมริกาจะมีสิทธิประโยชนรองรับไวสําหรับคูรักท่ีมีเพศ 

เดียวกัน แตการจํากัดการสมรสไวสําหรับชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคนภายใตบทบัญญัติหรือ 

รัฐธรรมนูญของแตละมลรัฐเอง และสวนใหญจะไมยอมรับการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจาก ตาง

มลรัฐ อยางไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาบางมลรัฐไดอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกัน เชน รัฐคอนเนคติกัต รัฐไอโอวา รัฐแมสซาชูเซตสรัฐนิวแฮรเชียร เปนตน ซ่ึงถือวากฎหมาย 

ดังกลาวไมไดบังคับใชอยางเครงครัดแมวาจะเปนกฎหมายท่ีออกโดยสหพันธรัฐก็ตาม 

ในเดือนพฤษภาคม ป ค.ศ.2008 ศาลมลรัฐแคลิฟอรเนียพิจารณาความเรื่องการจํากัดการ

แตงงานเฉพาะคูเพศตรงขามเทานั้น ซ่ึงถือวาขัดแยงตอรัฐธรรมนูญของรัฐแคลิฟอรเนีย สงผลใหเม่ือ
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วันท่ี 16 มิถุนายน ค.ศ.2008 ทางการรัฐแคลิฟอรเนียตองอนุญาตใหมีการแตงงานจดทะเบียนสมรส

ของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันใหไดรับการคุมครองถูกตองตามกฎหมาย ทําใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจากท่ัว

ประเทศเขามาจดทะเบียนจํานวนมาก ท้ังพลเมืองชาวแคลิฟอรเนียเองและจากมลรัฐอ่ืนๆ  ท่ัว

สหรัฐอเมริกา 

ตอมาในเดือนพฤศจิกายนของปเดียวกัน มลรัฐแคลิฟอรเนียไดออกญัตติท่ี 8 (Proposition 

8) เพ่ือลงประชามติรับรองญัตติดังกลาว ซ่ึงญัตติท่ี 8 เปนกฎหมายท่ีวาดวยการจํากัด การสมรสใหมี

ข้ึนไดเฉพาะความรักของกลุมคนท่ีมีเพศท่ีตางกัน เทานั้น ท่ีจะเปนการสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมาย

และไดรับการยอมรับในรัฐแคลิฟอรเนีย ซ่ึงถือวาเปนการจํากัดการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน โดย

รัฐบาลของมลรัฐแคลิฟอรเนียไดจัดใหมีการลงประชามติเพ่ือรับรองญัตติดังกลาววาประชนในรัฐเห็น

ดวยหรือไมเห็นดวย ทําใหเกิดกระแสของการรณรงคของฝายท่ีเห็นดวยกับญัตติดังกลาว ท่ีมีท้ัง 

องคกร ทางศาสนา โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอริก และกลุมคนท่ียึดม่ันในประเพณีดั้งเดิม สวนการ

รณรงคของฝายท่ีไมเห็นดวยกับญัตติ ซ่ึงไดแก กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบคนรักเพศเดียวกัน องคกรสิทธิ

มนุษยชน รวมถึงองคกรท่ีสนับสนุน กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีหลากหลาย เปนตน 

ฝายท่ีสนับสนุน เนนการนําเสนอความถูกตองของหลักคําสอนในทางคริสตศาสนา โดยกลาว

วา การสมรสของชายและหญิงเปนสิ่งท่ีพระเจากําหนดวาถูกตองและปฏิเสธการสมรสของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกัน ในขณะท่ีฝายตอตาน โดยเนนย้ําถึงความถูกตองของสิทธิตามกฎหมายภายใตรัฐธรรมนูญท่ี

ทุกคนตองไดรับการคุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน 

ภายหลังจากการลงประชามติเพ่ือรับรองญัตติดังกลาวในวันท่ี 4 พฤศจิกายน ค.ศ.2008 

เสร็จสิ้นแลว ปรากฎวาผลการลงคะแนนเสียงสวนใหญเห็นดวยกับการรับรองญัตติท่ีใหการแตงงาน 

ระหวางหญิงและชายเทานั้นถูกตองตามกฎหมาย ดวยคะแนน 7,001,084 เสียง (52.24%) ตอ 

6,401,482 เสียง (47.76%) จากผูท่ีไดรวมลงคะแนนเสียงท้ังหมด 13,747,177 คน สงผลใหการ    

จดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันเปนอันตองยุติลงทันที อยางไรก็ตาม สําหรับคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันท่ีจดทะเบียนกอนหนาการลงคะแนนก็ยังคงไดรับการคุมครองตามกฎหมายเชนเดิม อยางไรก็

ตามแมวาผลโพลล 12 ครั้ง ของสํานักโพลลตางๆ  เชน Survey USA, Public Policy Institute of 

California, The Field Poll จะลงคะแนนใหฝายตอตานชนะถึง 9 ผลสํารวจ และแพการลงคะแนน

เพียง 3 ผลสํารวจเทานั้น ทําใหเกิดความม่ันใจเปนอยางมากในกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

และกลุมผูตอตานท่ีจะไดรับชัยชนะจากการลงประชามติในครั้งนี้ แตปรากฎวาผลการลงคะแนนเสียง

ในวันจริงเปนไปในทิศทางตรงกันขาม เม่ือคะแนนเสียงท่ีสนับสนุนญัตติท่ี 8 จํานวนมากไดรับมาจาก

กลุมคนแอฟริกัน-อเมริกัน ผูสูงอายุและผูสนับสนุนจากพรรครีพับริกัน ในขณะท่ีฝายผูตอตานญัตติ

ไดรับคะแนนเสียงจากกลุมวัยรุนและผูสนับสนุนพรรคเดโมแครต สิ่งท่ีตามมาจากผลการลงประชามติ

ทําใหหลายเคาวนตี (County) ท้ังลอสแองเจอลิส, ซาน ฟรานซิสโก, โยโล, เครน, ซานตา บารบารา, 
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ซาน ดิเอโก เปนตน หยุดการจดทะเบียนสมรสใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันตั้งแตในวันท่ี 6 พฤศจิกายน 

ค.ศ.2008 หลังวันลงประชามติ เปนตนไป ซ่ึงนําไปสูการชุมนุมประทวงข้ึนและปฏิกิริยาตอตาน

เกิดข้ึนอยางกวางขวางมากกวากอนการลงคะแนนเสียงดวยซํ้า  

สวนอีกประเด็นท่ีมีความสําคัญไมแพกันสําหรับความเคลื่อนไหวของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกันท่ีรณรงคตอสูเพ่ือสิทธิอันชอบธรรมของพวกเขาเหลานั้น คือ การฟองรองตอศาลแขวง

ซานฟรานซิสโก ของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีมีเพศสภาพเปนหญิงกับหญิง หรือท่ีเรียกวา เลสเบี้ยน คือ 

คริสติน เพอรรี่ (Kristin Perry) และ ซานดรา สแตร (Sandra Stier) โดยมีผูถูกรอง คือ อารโนว 

ชวานเซเนเกอร (Arnold Schwarzenegger) ในฐานะผูวาการรัฐแคลิฟอรเนีย, เอดมันดบราวน 

(Edmund Brown) หัวหนาการยุติธรรมของรัฐและเจาหนาท่ีรัฐอีกจํานวนมากในฐานะผูถูกรอง

รวมกันกําหนดใหมีการรับรองญัตติท่ี 8 และปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสของท้ังคู 

ฝายท่ีคัดคาน ญัตติท่ี 8 ไดใหเหตุผลท่ีสําคัญตอศาลดังนี้ 

1. เสรีภาพในการสมรสเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีไดรับการปกปองจากวิถีทางท่ีถูกตองตาม

กฎหมาย 

2. ความสัมพันธภายในทองถ่ิน (Domestic Partnership) ท่ีรัฐจัดรับรองไปสําหรับคูครอง

ของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไมเสมอภาคเหมือนการสมรส ระหวางชายและหญิงกลาวคือ ทางการรัฐ

แคลิฟอรเนียสรางความแตกตางข้ึนสองอยางภายใตเง่ือนไขการสรางความสัมพันธในการครองคูของ

บุคคลเหมือนกัน เพราะความสัมพันธภายในทองถ่ิน (Domestic Partnership) ก็ไมไดอนุญาตไว

สําหรับคูรักเพศตรงขาม สิ่งท่ีรัฐแคลิฟอรเนียใชพิจารณาความสัมพันธของคูครองวาจะเปนการสมรส 

หรือ ความสัมพันธภายในทองถ่ิน (Domestic Partnership) คือ เพศของคูครองท่ีจะมีความสัมพันธ

ดวย 

3. การท่ีเสียงสวนใหญสนับสนุนญัตติท่ี 8 เปนสิ่งท่ีไมตรงประเด็นเพราะสิทธิข้ึนฐาน ไม

สามารถยอมรับไดดวยการลงคะแนนเสียง 

4. ญัตติท่ี 8 ละเมิดหลักปกปองความเสมอภาคเพราะญัตติท่ี 8 เลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานทาง

เพศและเพศสภาพของบุคคล กลาวคือ เพอรรี่ถูกหามไมใหแตงงานกับสแตรเพราะเพอรรี่เปนผูหญิง 

ถาเพอรรี่เปนผูชาย ญัตติท่ี 8 ก็ไมหามใหเธอแตงงาน ดังนั้น ญัตติท่ี 8 จํากัดการเลือกคูครองของ

เพอรรี่เพราะเพศของเธอ ขณะเดียวกันญัตติท่ี 8 ก็ยังจํากัดการเลือกคูครองของเธอเพราะเพศสภาพ

ของเธอท่ีเปนผูหญิงท่ีรักผูหญิง 

ฝายท่ีสนับสนุน ญัตติท่ี 8 ไดใหเหตุผลตอศาลดังนี้  

1. การสมรสเปนประเพณีนิยมทางสังคมของชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่งคน 

2. การอนุญาตใหมีการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะทําใหสังคมเปลี่ยนแปลง 

3. คูรักตางเพศเปนผูปกครองใหบุตรไดดีกวาคูครองของคนรักเพศเดียวกัน 
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ผลท่ีตามมาจากการพิจารณาคดีในกรณีญัตติท่ี 8 มีดังนี้ 

1. การขัดแยงแหงวิถีทางท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

2. ความขัดแยงเรื่องการคุมครองอยางเทาเทียมกัน 

3. การทําใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนคนชั้นสองของสังคม 

4. การเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานทางเพศ 

5. การเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานทางเพศสภาพ 

ตอมา ในวันท่ี 4 สิงหาคม ค.ศ.2010 หัวหนาผูพิพากษาศาลแขวงซานฟรานซิสโก วอจน 

วอกเกอร (Chief Judge Vaughn Walker) พิพากษาใหญัตติท่ี 8 ขัดตอวิถีทางท่ีถูกตองแหงกฎหมาย

และหลักการปองกันความเสมอภาคภายใตบทบัญญัติท่ี 14 แหงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา (The Due 

Process and Equal Protection Clauses of the Fourteenth Amendment to the United 

State Constitution) และขัดตอสิทธิข้ันพ้ืนฐาน (The Fundamental Right) เพราะไมมีหลักการท่ี

มีเหตุผลเพียงพอในการจํากัดการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน สงผลให วันท่ี 12 สิงหาคม ค.ศ.

2010 ผูพิพากษา วอกเกอร มีคําสั่งอนุญาตให มลรัฐแคลิฟอรเนียกลับมาทําการจดทะเบียนสมรส

ใหแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอยางเชนเดิม และบทสรุปจากคําพิพากษาของศาลแขวงซานฟรานซิสโก รัฐ

แคลิฟอรเนีย มีเหตุผลพ้ืนฐานหลายประการท่ีทําใหเกิดการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันตามญัตติท่ี 8 ไมมีความชัดเจนและถูกตอง นอกจากนี้หลักฐานท่ีแสดงวาญัตติท่ี 8 ไมมี

เหตุผลมากเพียงพอท่ีกลาววาในรัฐธรรมนูญแคลิฟอรเนียจะระบุใหคูรักตางเพศจะเหนือกวาคูรักท่ีมี

เพศเดียวกัน และทางการรัฐแคลิฟอรเนียไมไดสนใจการสรางความแตกตางของกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันท่ีเกิดจากญัตติท่ี 8  สงผลให ญัตติท่ี 8 ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกา 

มาตรา 14 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ ขอ 1 บุคคลทุกคนท่ีเกิดหรือแปลงชาติในสหรัฐ และอยูใน

บังคับของกฎหมายสหรัฐยอมเปนพลเมืองของสหรัฐและของมลรัฐท่ีมีภูมิลําเนาอยู มลรัฐใดจะออก

กฎหมายหรือบังคับใช กฎหมายท่ีเปนการตัดทอนเอกสิทธิหรือความคุมกันท่ีพลเมืองของสหรัฐจะพึง

ไดรับไมได หรือ มลรัฐใดจะรอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสินของบุคคลโดยไมชอบดวย

กระบวนความแหง กฎหมายหรือจะปฏิเสธไมใหบุคคลใดท่ีอยูในเขตอํานาจไดรับความคุมครองแหง

กฎหมายโดยเทาเทียมกันไมได611 

                                                   
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 ในวันท่ี 18 สิงหาคม ค.ศ.2010 ศาลอุทธรณเขต 9 ครอบคลุมพ้ืนท่ีศาลใน

มลรัฐฝงตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ไดออกคําสั่งไมอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกัน โดยมีการชะลอคําสั่งอนุญาตใหมลรัฐแคลิฟอรเนียกลับมาจดทะเบียนสมรสใหแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันของผูพิพากษาวอลล วอกเกอร ทําใหการสมรสของคนรักเพศเดียวกันในรัฐแคลิฟอรเนียยังคง

ไมสามารถดําเนินตอไปได 

ตอมาในวันท่ี 7 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 ผูพิพากษาสามทานในศาลอุทธรณเขต 9 ออก

ความเห็นเปนเสียงขางมาก 2 ตอ 1 เห็นดวยตอกรณีคําพิพากษาท่ีเพอรรี่เปนโจทกฟองผูวาการรัฐ

แคลิฟอรเนีย ซ่ึงผูพิพากษาวอกเกอรวินิจฉัยวาญัตติท่ี 8 ไมถูกตองตามรัฐธรรมนูญเพราะละเมิดตอ

หลักการคุมครองท่ีเทาเทียมกัน โดยผูพิพากษาสตีเฟน เรนฮารท (Judge Stephen Reinhardt)

พรอมกับผูพิพากษาไมเคิล ฮอวกิน (Judge Michael Hawkins) กลาววาญัตติท่ี 8 ลดสถานะและ

ศักดิ์ศรีของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันและจัดความสัมพันธและครอบครัวของพวกเขาให

เปนรองมาจากบรรดากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ นอกจากนี้ศาลพบวาพลเมืองของรัฐ

แคลิฟอรเนียโดยใชอํานาจพวกเขาท่ีจะกําหนดเปาหมายของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

และถอนสิทธิท่ีจะสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันภายใตรัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย แตถือวา

ละเมิดรัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลาง  

ประกอบกับญัตติท่ี 8 ไมไดมีวัตถุประสงคอ่ืนใดนอกเหนือไปจากการไมอนุญาตใหกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน และความสัมพันธของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันถูกตองตามกฎหมาย ทําให

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันและการสมรสของพวกเขาไมท่ีเปนยอมทาง

สังคม 

จากการคนหาความจริงและการเบิกความผูเชี่ยวชาญชั้นศาลซ่ึงมีอิทธิพลอยางมากตอคํา

ตัดสินใจอุทธรณเนนย้ําวา ญัตติท่ี 8 ไมมีเหตุผลเพียงพอท่ีสนับสนุนวา ญัตติท่ี 8 สงเสริมการให 

กําเนิดของทารกโดยผูปกครองตามชีวภาพ (Biological Parents) การปกปองการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคม การปกปองศาสนาและการควบคุมการศึกษาของเด็ก โดยศาลประกาศวา คูสมรสชายสองคน

และคูสมรสหญิงสองคนก็สามารถสรางความม่ันคงใหเกิดข้ึนในครอบครัวเฉกเชนเดียวกับคูสมรสชาย

และหญิงท่ัวไป 

ในขณะท่ีฝายคัดคาน คือ ผูพิพากษาเอ็น แรนดี้ สมิธ (N. Randy Smith) ตั้งขอสังเกตตอ

กรณีดังกลาววารัฐทําถูกตองตามกฎหมายท่ีไมใหมีการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 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 เขากลาวเพ่ิมเติมความ

คิดเห็นวา กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมไดเปนผูตองสงสัยหรือคนเสมือนตองสงสัย จึงไมมี

สิทธิไดรับการตรวจสอบขอเท็จจริงเพ่ิมเติมจากศาล นอกจากนี้เขาเขียนวา โครงสรางของครอบครัว

ตองประกอบไปดวยผูปกครองทางชีวภาพ คือ ชายหนึ่งคนและหญิงหนึ่ งคน ซ่ึงถือวาเปน

องคประกอบท่ีดีท่ีสุดสําหรับการเลี้ยงดูเด็ก และเขายังเห็นดวยกับรัฐในเรื่อง ทฤษฎีความรับผิดชอบท่ี

จะเกิดจากคูสมรสชายและหญิงเพราะพวกเขาสามารถใหกําเนิดบุตรได 

ตอมาในวันท่ี 21 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 กลุมผูสนับสนุนญัตติท่ี 8 ยื่นอุทธรณตอศาลอุทธรณ

เขต 9 เพ่ือใหมีการพิจารณาใหมโดยใชผูพิพากษา 11 ทานของศาลอุทธรณเขต 9 ซ่ึงหากศาลปฏิเสธ

การ อุทธรณ กลุมผูสนับสนุนจะนําเรื่องดังกลาวข้ึนสูศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกา 

อยางไรก็ตาม ในระหวางท่ีกรณีพิพาทอยูในระหวางการพิจารณาในชั้นศาลอุทธรณยังคงพัก

การอนุญาตใหมีการแตงงานของคนรักเพศเดียวกัน  

จนในท่ีสุดในเดือน มิถุนายน ค.ศ.2013 วันท่ีรอคอยของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันก็มาถึง ลมหายใจของมหานครนิวยอรคกลายเปนสีรุง ข้ึนมาอีกครั้ง เม่ือศาลสูงของ

สหรัฐอเมริกาไดมีคําตัดสินคดีท่ีมีความเก่ียวของกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 2 ประเด็น

คือ 

ประเด็นแรก ศาลสูงสหรัฐตัดสินวากฎหมายของรัฐบาลกลางท่ีชื่อวา The Defense of 

Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส หรือ DOMA ท่ีมีขอความในขอท่ี 3 ของกฎหมายท่ีได

กําหนดไววา “คําวา ‘สมรส’ หมายถึง การเปนสามีภริยาท่ีถูกตองตามกฎหมายระหวางชายและหญิง

เทานั้น และคําวา ‘คูสมรส’หมายถึง บุคคลท่ีเปนสามีหรือภริยาของบุคคลท่ีมีเพศท่ีตรงขามกับตน

เทานั้น” การระบุเชนนี้ทําใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไมเขาถึงสิทธิในทางกฎหมายกวา 996 ฉบับ ท่ีคูรัก

ตางเพศท่ีจดทะเบียนสมรสไดรับ อาทิ การลดหยอนภาษี สิทธิในการโอนยายสัญชาติหลังจากการ

สมรส สิทธิในการประกันสุขภาพของเจาหนาท่ีรัฐท่ีครอบคลุมไปถึงคูสมรส เปนตน ซ่ึงในการนี้ศาลสูง

ของสหรัฐไดมีคําพิพากษาออกมาวา The Defense of Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส 

หรือ DOMA เปนกฎหมายท่ีละเมิดตอหลัก Fifth Amendment ซ่ึงหลักการดังกลาวเปนหลักใน

รัฐธรรมนูญกลางของสหรัฐ ท่ีกลาววา “จะตองไมมีผูใด สูญเสียชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพยสิน โดย

ปราศจากกระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย” ทําให The Defense of Marriage Act เปนอันตอง

ยกเลิกไป โดยผลของคําพิพากษาดังกลาวจะเอ้ือประโยชนในทางกฎหมายใหกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ี

ไดจดทะเบียนความสัมพันธในการใชชีวิตคูรวมกันในสหรัฐอเมริกา คดีนี้เกิดข้ึนจากการท่ี นาย Edith 

Windsor อายุ 84 ปไดยื่นฟองตอศาล โดยมีรายละเอียดวา Edith Windsor ซ่ึงไดจดทะเบียนสมรส

กับ Thea Spyer โดยถูกตองตามกฎหมายในป ค.ศ.2007 ท่ีแคนาดา และการจดทะเบียนของบุคคล

ท้ังสองไดรับการรับรองสถานะภายใตกฎหมายของรัฐนิวยอรค ซ่ึงบุคคลท้ังสองเปนคูรักท่ีมีเพศ
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เดียวกันท่ีมีลักษณะทางกายภาพเปนผูหญิงกับผูหญิง ท้ังคูไดใชชีวิตรวมกันมาเปนเวลานานถึง 44 ป 

ตอมา Thea Spyer ไดเสียชีวิตลงในป ค.ศ.2009 Thea Spyer ไดยกมรดกของตนท้ังหมดให Edith 

Windsor รัฐบาลไดเรียกเก็บภาษีมรดกจาก Edith Windsor เปนจํานวนเงิน 363,000 USD 

นอกจากนี้ Edith Windsor ยังตองเสียภาษีใหแกรัฐนิวยอรคอีกเปนเงินจํานวน 275,000 USD ซ่ึง

หากถาคูสมรสของ Edith Windsor เปนเพศชาย Edith Windsor จะไมถูกเรียกเก็บภาษีในจํานวน

เงินดังกลาวเลย ดังนั้นจึงกลายเปนจุดเริ่มตนให  Edith Windsor ตอสูเพ่ือเรียกรองความเสมอภาค

และความเทาเทียมกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส และไดรับชัยชนะในท่ีสุด และหลังจากท่ี 

Edith Windsor ชนะคดีดังกลาว Edith Windsor ก็ไดรับเงินภาษีคืนจากรัฐบาลท้ังหมด และผลจาก

คดีท่ีไดกลาวมานี้ทําให The Defense of Marriage Act กฎหมายคุมครองการสมรส หรือ DOMA 

เปนอันตกไป และมีผลใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายใตกฎหมายของรัฐบาลกลางอยางเทาเทียมกัน

กับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส 

ประเด็นท่ีสอง ศาลสูงสหรัฐไดมีคําพิพากษาเก่ียวกับ ญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 โดยไดมี

การเสนอญัตติดังกลาวเพ่ือแกไขรัฐธรรมนูญแหงรัฐแคลิฟอรเนีย โดยในญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 

8 ไดมีการเสนอใหเพ่ิมขอ 7.5 เขาไปในรัฐธรรมนูญแหงมลรัฐแคลิฟอรเนีย โดยมีรายละเอียดวา “การ

แตงงานระหวางชายและหญิงเทานั้นท่ีจะมีผลตามกฎหมายและไดรับการรับรองในมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย” ซ่ึงกอนหนาท่ีจะมีญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 นี้ในรัฐแคลิฟอรเนียไดออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว612 และคูรักเพศ

เดียวกันก็สามารถจดทะเบียนโดยชอบดวยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนีย แตเม่ือมีญัตติท่ี 8 หรือ 

Proposition 8 เกิดข้ึนมาโดยการลงประชามติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอรเนีย โดย

การลงประชามติดังกลาวนั้นผูมีสิทธิเลือกตั้งไดใหการรับรองญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 ดวย

                                                   
612 สาเหตุท่ีมลรัฐแคลิฟอรเนียออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็เพราะในเดือน พฤษภาคม ค.ศ.2008 ไดมีคําตัดสินของศาลในมลรัฐ

แคลิฟอรเนีย วาการจํากัดสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกคูรักเพศเดียวกันใน

แคลิฟอรเนียตาม ญัตติ 22 หรือ Proposition 22 ซ่ึงถูกเสนอในป 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% จึงสงผลใหเจาหนาท่ีของมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ยุติการจดทะเบียน

ความสัมพันธดังกลาวใหแกคูรักเพศเดียวกันทันที ตอมาในป ค.ศ 2009 ไดมีการฟองคดีในตอศาล 

เพราะเหตุท่ีคูรักท่ีมีเพศเดียวกันคูหนึ่ง คือ Kristin Perry and Sandra Stier ซ่ึงท้ังสองเปนคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันท่ีมีลักษณะทางกายภาพเปนผูหญิงกับผูหญิง ไดไปจดทะเบียนท่ีศาลาวาการรัฐแต

เจาหนาท่ีของมลรัฐแคลิฟอรเนียก็ปฏิเสธการจดทะเบียนความสัมพันธดังกลาวใหแกคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันคูนี้ เพราะเหตุท่ีท่ังคูมีเพศสรีระเดียวกัน  

           และในป ค.ศ.2010 ผูพิพากษาชื่อ Vaughn Walker แหงศาลชั้นตนมลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดมี

คําพิพากษาวา ญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 เปนกฎหมายท่ีละเมิดตอหลักรัฐธรรมนูญ 

Fourteenth Amendment ท่ีไดกลาวไววา “ไมมีมลรัฐไดสามารถทําใหบุคคลสูญเสียชีวิต เสรีภาพ 

หรือทรัพยสิน โดยปราศจากกระบวนการอันชอบดวยกฎหมาย หรือปฏิเสธความเทาเทียมกันแหง

กฎหมายของบุคคลท่ีอยูภายใตขอบเขตอํานาจของมลรัฐนั้น” หลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาดังกลาว 

มลรัฐแคลิฟอรเนียไมมีแมกระท่ังการออกมาตอสูและคัดคานคําพิพากษาของศาลชั้นตนมลรัฐ

แคลิฟอรเนียดังกลาว  จนกระท่ังกลุมผูท่ีสนับสนุนญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 ไดมีการยื่นอุทธรณ

ตอศาลสูงของสหรัฐอเมริกา และในเวลาตอมาศาลสูงของสหรัฐไดมีคําพิพากษาวา กลุมผูท่ีสนับสนุน

ญัตติท่ี 8 หรือ Proposition 8 ไมมีอํานาจฟองภายใตรัฐธรรมนูญแหงสหรัฐอเมริกามาตรา 3 เพราะผู

ท่ีมีอํานาจฟองคือมลรัฐแคลิฟอรเนียตองเปนผูยื่นอุทธรณเพ่ือปองกันกฎหมายของมลรัฐเอง สงผลให

คําพิพากษาของศาลชั้นตนแหงมลรัฐแคลิฟอรเนียกลายเปนคําพิพากษาท่ีถึงท่ีสุดแลว สงผลใหญัตติท่ี 

8 หรือ Proposition 8 ไมมีผลบังคับใชตามกฎหมายในทันที ทําใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันสามารถ

กลับมาจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของมลรัฐแคลิฟอรเนียอีกครั้ง 

จากคําพิพากษาท้ังสองของศาลสูงสหรัฐท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนทําใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาไดออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของพวกเขา ตลอดระยะเวลา 44 ป

แหงการตอสู ตั้งแตเหตุการณ Stonewall และการผานกฎหมายท่ีทําใหกระบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือ

สิทธิและความเทาเทียมแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดประสบความสําเร็จไปอีกข้ันหนึ่ง 

แมการตอสูบนถนนสายท่ีกวางและแสนยาวไกลนี้ยังคงตองดําเนินตอไป แตพัฒนาการท่ีเกิดข้ึนแสดง

ใหเห็นวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดกลายเปนสวนหนึ่งของการตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน

ในกระแสหลัก และสิ่งนี้ทําใหผูวิจัยคนพบวา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะ

เปนแรกผลักดันใหกระบวนการตอสูเพ่ือสิทธิของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ัวโลกท่ีกําลัง

ตอสูเพ่ือใหรัฐไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายแกตนและคนรัก

เฉกเชนคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส รวมไปถึงการผลักดันสนธิสัญญาระดับสากลเพ่ือรับรอง

สิทธิของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมในการแสดงออกทางเพศท่ีหลากหลายหรือมีอัตลักษณทางเพศท่ีแตกตาง

เพ่ือความเทาเทียมกันในสังคม 
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           นับตั้งแตป ค.ศ.2004 จนถึงป ค.ศ 2013 ท่ี The Defense of Marriage Act หรือ DOMA

ถูกศาลสูงของสหรัฐมีคําตัดสินใหขัดตอรัฐธรรมนูญกลางของสหรัฐและเปนอันตองยกเลิกไป การออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็มีเพ่ิมข้ึน

เรื่อยๆ  โดยมลรัฐแมสซาชูเซตสเปนมลรัฐแรกท่ีอนุญาตใหมีการจดทะเบียนสมรสใหแกรักเพศ

เดียวกันอยางถูกตองตามกฎหมายและมลรัฐอ่ืนๆ  ตามมา อาทิ วันท่ี 12 พฤศจิกายน ค.ศ.2008    

มลรัฐคอนเนคติกัต ในวันท่ี 27 เมษายน ค.ศ.2009 มลรัฐไอโอวา ในวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ.2009 มล

รัฐเวอรมอนท ในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2010 มลรัฐนิวแฮมปเชียร ในวันท่ี 24 กรกฎาคม ค.ศ.2011 

มลรัฐนิวยอรก ตอมาในวันท่ี 13 กุมภาพันธ ค.ศ.2012 มลรัฐวอชิงตัน ผูวาการมลรัฐไดลงนามรับรอง

กฎหมายการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ซ่ึงจะมีผลอยางเปนทางการในเดือนมิถุนายน 

ค.ศ.2012 และตอมาวันท่ี 1 มีนาคม ค.ศ.2012 ผูวาการมลรัฐแมรีแลนดไดผานกฎหมายสมรสของ

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันเปนท่ีเรียบรอยแลว นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม ค.ศ.2012 รัฐเมนไดรับรอง

กฎหมายการสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอยางถูกตองตามกฎหมาย ภายหลังจากการชัยชนะในการ

ลงคะแนนเสียงของประชาชนสวนใหญ ซ่ึงมีการอนุญาตใหจดทะเบียนสมรสไดในวันท่ี 1 มกราคม 

ค.ศ.2013 เปนตนไป หลังจากนั้นก็ไดมีมลรัฐอ่ืนๆ ตามมาอีกหลายมลรัฐท่ีไดมีการออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันเพ่ือคุมครองสิทธิประโยชน ของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันภายใตกฎหมายของแตละมลรัฐ แตบาง

มลรัฐก็จะหลีกเลี่ยงการใชคําวา สมรส (Marriage) เพ่ือลดปญหาความขัดแยงทางศาสนา  

          และในท่ีสุดชัยชนะของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันชาวอเมริกาก็มาถึง เม่ือวันท่ี 26 

มิถุนายน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) ศาลสูงสุดแหงสหรัฐอเมริกาไดมีคําพิพากษารับรองสิทธิในกฎหมาย

สมรสใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยคะแนนเสียง 5 ตอ 4613  โดยการตัดสินดังกลาว

ของตุลาการเสียงขางมากอางหลักการของรัฐธรรมนูญ ท้ังหลักการ The Fourteenth Amendment 

                                                   

            613 ผูพิพากษาศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา มีท้ังสิ้น 9 คน ประธานาธิบดีเปนผูคัดเลือกและทํา

การแตงตั้งโดยกอนท่ีจะมีการแตงตั้งวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาจะทําหนาท่ีในการรับรองกอนท่ีจะมี

การแตงตั้ง โดยในการตัดสินคดีดังกลาวนี้ ไดมีผูพิพากษาท่ีเปนตุลาการเสียงขางนอยและตุลาการ

เสียงขางมากดังตอไปนี้  โดยเริ่มจาก ตุลาการเสียงขางมากไดแก ทานผู พิพากษาชื่อ 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 Clause614 คํา

พิพากษาดังกลาวเกิดข้ึนมาจากการอุทธรณของโจทกท่ีเปนรัฐท้ัง 4 รัฐประกอบไปดวย รัฐ Ohio รัฐ 

Tennessee รัฐ Michigan และรัฐ Kentucky เพ่ือรองขอใหศาลรับรองสิทธิในกฎหมายสมรสของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวามีสถานะเปนการสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายเฉกเชนเดียวกัน

กับกฎหมายสมรสของคูรักตางเพศ 

ผูพิพากษาท่ีทําหนาท่ีในการเขียนคําพิพากษาฉบับนี้คือ ทานผูพิพากษา Kennedy615 ซ่ึง

ทานเริ่มดวยการกลาวถึงวิวัฒนาการของกฎหมายสมรสวาแตเดิมนั้นเปนความสัมพันธในรูปแบบ

                                                   

           614 บทบัญญัติแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 14 มีผลบังคับใชในป พ.ศ.2411 ในหมวดสิทธิ

พลเมืองของสหรัฐอเมริกา ขอ 1 กําหนดไววา “บุคคลทุกคนท่ีเกิดหรือแปลงสัญชาติในสหรัฐอเมริกา

และอยูในบังคับของกฎหมายสหรัฐอเมริกา ยอมเปนพลเมืองของสหรัฐอเมริกาและรัฐท่ีมีภูมิลําเนาอยู 

รัฐใดจะตราหรือบังคับใชกฎหมายอันเปนการตัดทอนเอกสิทธิ์หรือความคุมครองท่ีพลเมือง

สหรัฐอเมริกาจะพึงไดรับมิได หรือรัฐใดจะตัดรอนสิทธิในชีวิต เสรีภาพ และทรัพยสินของบุคคลโดยไม

ชอบดวยวิถีทางท่ีถูกตองแหงกฎหมาย (Due Process of Law) หรือจะปฏิเสธบุคคลในเขตอํานาจ

ไมใหไดรับความคุมครองแหงกฎหมายโดยเทาเทียม (Equal Protection) มิได 
615 ความเห็นของผูพิพากษาเสียงขางมากใจความในยอหนากอนสุดทายในหนา 28 ของคํา

พิพากษาสรุปถึงใจความสําคัญไดวา “ไมมีการอยูรวมกันอันใดจะลึกซ้ึงมากไปกวาการสมรส เพราะ

รวมเอาอุดมคติสูงสุดของความรัก ความซ่ือสัตย การอุทิศตน การเสียสละ และความเปนครอบครัว

ในขณะตกลงทําสัญญาสมรส คนสองคนจะกลายเปนสิ่งท่ียิ่งใหญกวาเดิมท่ีแตละคนเคยเปนมา ท่ี

สําคัญผูรองไดแสดงใหศาลเห็นวา การสมรสเปนท่ีบรรจุซ่ึงความรักอันอาจยืนยงแมหลังความตาย คง

เปนเรื่องท่ีเขาใจผิดท่ีคิดวาเฉพาะชายและหญิงเทานั้นท่ีมีสิทธิดังกลาวโดยชอบ หากแตแนวคิดในการ

จํากัดสิทธิดังกลาวนั้นกลับเปนการไมเคารพแนวคิดเรื่องสิทธิในกฎหมายสมรสอยางแทจริงเลย ในคํา

รองพวกเขาไดแสดงถึงความเคารพแนวคิดดังกลาว เคารพอยางสุดซ้ึง จนตองไขวความาเปนของ

ตนเอง พวกเขาหวังเพียงวาจะไมถูกตัดสินใหใชชีวิตอยูอยางโดดเดี่ยว ถูกกีดกันออกจากการเปนสวน

หนึ่งในสถาบันท่ีเกาแกท่ีสุดของอารยธรรม อยางเชนสถาบันครอบครัว พวกเขาจึงเรียกรองหาศักดิ์ศรี

ความเทาเทียมกันในสายตาของกฎหมายและสายตาของเพ่ือนมนุษย ซ่ึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา

รับรองสิทธิเชนนั้นใหแกเขาแลว” 

 เม่ือฟงความเห็นของผูพิพากษาเสียงขางมากดังท่ีไดสรุปไปขางตนแลว ตอมามารับฟง

ความเห็นของผูพิพากษาเสียงขางนอยท้ังสี่ทานตามลําดับดังนี้ 

(1) ทานผูพิพากษา John G. Roberts มีความเห็นวา ขอท่ีมีการอุทธรณข้ึนมายังศาลสูงนี้ 

นาจะเปนเรื่องของแตละรัฐท่ีจะตัดสินใจกันเอง ไมใชมาตัดสินดวยคําพิพากษาของศาลแหงนี้  ศาลสูง
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มิใชสภานิติบัญญัติ การสมรสของบุคคลท่ีรักเพศเดียวกันจะควรหรือไมควร ไมใชเรื่องท่ีศาลจะไป

ตัดสิน ผูพิพากษามีหนาท่ีตามรัฐธรรมนูญในการชี้ขาดวากฎหมายเปนอยางไร ไมใชมีหนาท่ีชี้ขาดวา

กฎหมายจะตองเปนไปอยางไร ชาวอเมริกันท่ีไดรับรองรัฐธรรมนูญฉบับนี้อนุญาตใหศาลมีคําพิพากษา

ตามกฎหมายเทานั้น ไมใชมาแสดงพลังหรือเจตจํานงอ่ืนใดเพ่ือสนับสนุนใหรัฐออกกฎหมายใด การมี

คําพิพากษาเชนนี้เทากับศาลไปกําหนดนโยบายของรัฐ โดยไมมีรัฐธรรมนูญรับรองหรือใหอํานาจไว ท้ัง

การกระทําท่ีเปนการขโมยสิทธิในประเด็นท่ีควรจะลงประชามติไปจากพลเมืองสหรัฐอเมริกา เชิญ

พวกคุณยินดีปรีดากับคําวินิจฉัยนี้ แตอยาไปดึงเอาตัวรัฐธรรมนูญมารวมฉลอง เพราะรัฐธรรมนูญไมมี

สวนเก่ียวของอะไรเลยกับคําวินิจฉัยในครั้งนี้ของทาน 

 (2) ทานผูพิพากษา  Antonin Scalia มีความเห็นวา กฎหมายจะอธิบายวาการสมรสคืออะไร

ไมมีความสําคัญอะไรกับตัวขาพเจาเลยแมแตนอย   คําพิพากษาดังกลาวไมมีพ้ืนฐานในทางกฎหมาย

ใดๆ รองรับ เปนปฏิปกษกับระบบการบริหารของรัฐบาล ยกเวนกรณีท่ีมีขอจํากัดในรัฐธรรมนูญ แต

ละรัฐยอมมีอํานาจบังคับใชกฎหมายภายในของตนเองอยางอิสระ แมวาจะขัดตอคําวินิจฉัยท่ีมีเหตุผล

สูงสงของศาลแหงนี้ ระบบของรัฐบาลใดท่ียอมใหประชาชนอยูภายใตนักกฎหมายเพียงกลุมใดกลุม

หนึ่งท่ีมิไดมาจากการเลือกตั้ง ระบบนั้นไมควรเรียกตนเองวาประชาธิปไตย คําวินิจฉัยครั้งนี้มีเจตนา

ขมขูประชาธิปไตย ผู ท่ี เห็นดวยกับคําพิพากษานี้ ไดสถาปนาตนเองเปนผูปกครองพลเมือง

สหรัฐอเมริกาสามรอยยี่สิบลานคนไปเสียแลว 

(3) ทานผูพิพากษา Clarence Thomas มีความเห็นวา การไปนําเอากฎหมายท่ีหามการ

สมรสของคนตางชาติมาเทียบเคียงกับการหามมิใหสมรสของกลุมคนรักเพศเดียวกันมันเปนคนละ

ประเด็นกัน เพราะเนื่องจากกฎหมายหามการสมรสของคนตางชาติมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาสถานะ

ของการเปนทาส กฎหมายท่ีกําหนดใหการสมรสเปนเรื่องระหวางชายและหญิงไมไดมีอะไรเลยท่ี

เก่ียวของกับประวัติศาสตรของกฎหมายเกาแกนี้แตอยางใดเลย เพียงแคตองการใหเด็กๆ เกิดมาไดรับ

การเลี้ยงดูอยางดีในครอบครัวท่ีมีพอและแมสมบูรณตามวิถีแหงธรรมชาติเทานั้นอันเปนสิทธิอันชอบ

ธรรมของชายและหญิงหาใชเพศเดียวกันไม เสียงขางมากพรากเอาสิทธิของพลเมืองสหรัฐอเมริกาไป

จากการลงประชามติตามข้ันตอนของประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(4) และทายท่ีสุด ทานผูพิพากษา Samuel A. Alito มีความเห็นในเชิงเปนการเตือนวา    

คําวินิจฉัยครั้งนี้อาจจะไมไดใชเปนเกราะปองกันเสรีภาพตามท่ีทุกคนเขาใจและตองการใหเกิด แตจะ

ใชเปนเพียงขออางในการทําลายความเห็นของฝายตรงขามท่ีคาน คําพิพากษาครั้งนี้แยงชิงสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญในการตัดสินใจ คงไวหรือเปลี่ยนแปลงความเขาใจในวัฒนธรรมของการสมรสไปจาก

ประชาชน ท้ังยังจะมีผลสําคัญอยางอ่ืนตามมามันจะถูกใชเปนเครื่องมือบังคับชาวอเมริกันท่ีไมเต็มใจ

รับแนวคิดแปลกใหมดังกลาว การท่ีคําวินิจฉัยดึงเอากฎหมายประเพณีของการสมรสไปเปรียบเทียบ
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ความรักของคูรักท่ีมีเพศสรีระท่ีแตกตางกันเทานั้น แตหากระยะเวลาตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงมา

โดยตลอด และจากนั้นจึงไดเปนการอธิบายถึงเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท่ีหลักการ The Fourteenth 

Amendment โดยเปนการคุมครองผานกระบวนการท่ีชื่อวา Due Process ท่ีกลาววาการสมรสตาม

กฎหมายเปนสิทธิโดยชอบธรรมของแตละบุคคล ซ่ึงเปนความผูกพันระหวางบุคคลสองคน โดยจะเปน

การคุมครองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของบุคคลเหลานั้นในสถานะของการสรางครอบครัว และ

สถานะของบุตร สงผลใหการกีดกันกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจากกฎหมายสมรสเปนการ

แยกสถานะของความเปนคูชีวิตของคนสองคนจากความเปนสถาบันครอบครัวท่ีไดรับการรับรอง

สถานภาพในการใชชีวิตรวมกันจากกฎหมายรัฐ โดยท่ีหลักการ Due Process Clause และหลักการ 

Equal Protection Clause ใน The Fourteenth Amendment ไดรับรองสิทธิในกฎหมายสมรส

ของบุคคลท่ีกลาวมานี้แลว สงผลใหบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมีสิทธิท่ีจะใชกฎหมายสมรส

ไดในทุกรัฐของประเทศ โดยแตละรัฐจะตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย ประกอบกับรัฐบาลของในแตละรัฐจะตองออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจากรัฐอ่ืนๆ ดวย 

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนมาดังกลาวนี้ มีลักษณะดังเชนประวัติศาสตรซํ้ารอยเดิม เพราะเหตุการณใน

ลักษณะดังกลาวนี้เคยเกิดข้ึนมาแลวเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) ศาลสูงสุดแหง

ประเทศสหรัฐอเมริกาก็เคยมีคําพิพากษาเชนนี้ ณ ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. 

โดยใหกฎหมายท่ีเรียกวา รัฐบัญญัติปกปองการสมรส (Defense of Marriage Act: DOMA) ท่ี

กําหนดใหกฎหมายสมรสหมายความถึงการกระทําท่ีเปนนิติสัมพันธระหวางชายและหญิงในฐานะท่ีจะ

เปนสามีและภริยาเทานั้นขัดตอความเสมอภาคในรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา และใหคูสมรสท่ีมีเพศ

สรีระเดียวกันของรัฐท่ีใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแลวนี้ไดรับสิทธิประโยชนจาก

รัฐบาลกลางสหรัฐเทาเทียมกันกับคูสมรสท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันดวย ประกอบกับในคดีดังกลาวนี้ศาล

ไดวินิจฉัยให Proposition 8 ท่ีรัฐ California ไมอนุญาตใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐนั้นเปนบทบัญญัติท่ีไมถูกชอบดวยรัฐธรรมนูญ

สหรัฐดวย โดยศาลไดลงมติดวยคะแนน 4 ตอ 5 เชนเดียวกัน โดยทีมผูพิพากษาก็เปนชุดเดียวกันกับ

ชุดท่ีพิพากษาในวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015) และผูพิพากษาท่ีเปนเสียงขางมากก็ทาน

เดิม  

จึงเปนระยะเวลาเกือบหาสิบปในการตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธิและความเทาเทียมในกฎหมาย

สมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ท้ังการจัดตั้งองคกรเพ่ือการตอสูเรียกรอง การ

                                                   

กับกฎหมายท่ีหามการสมรสของคนตางชาติจะกลายเปนแบบอยางใหผูคนนํากฎหมายไปใชเปน

เครื่องมือทําลายฝายท่ีเห็นแตกตางจากตนเองในท่ีสุด 
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เดินขบวนเรียกรองตลอดจนการดําเนินกระบวนการตอสูในกระบวนการยุติธรรมทางศาล ซ่ึงหากยอน

ระยะเวลาไปยังจุดเริ่มตนของการตอสูในถนนสายประวัติศาสตรครั้งนี้ เปนการเริ่มตนดวยการท่ี

เจาหนาท่ีตํารวจบุกจับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในสถานบันเทิงท่ีมีชื่อวา Stonewell ใน

มหานครนิวยอรกเม่ือป พ.ศ.2512 สวนการดําเนินกระบวนการตอสูในทางศาลนั้นเริ่มตนจากคดี 

Loving v. Virginia ในป พ.ศ.2510 โดยคดีดังกลาวมานี้ ศาลสูงแหงสหรัฐอเมริกาไดมีคําพิพากษาวา

กฎหมายหามการสมรสของคนตางชาติ ขัดตอ The Fourteenth Amendment ซ่ึงการตอสูในคดี

นั้นจนมาถึงชัยชนะในคดีนี้เปนการตอกย้ําขอตอสูของรัฐท้ังสี่รัฐท่ีไดทําการอุทธรณตอศาลสูงวา “รัฐ

อาจกําหนดเง่ือนไขอะไรก็ไดสําหรับการท่ีจะพิจารณาใหสิทธิหรือจํากัดสิทธิใดๆ ในกฎหมายสมรส แต

เง่ือนไขนั้นตองไมใชเง่ือนไขในเรื่องเพศสรีระของผูท่ีจะไดรับสิทธิในกฎหมายสมรสโดยเด็ดขาด”  

ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น แมเนื้อหาของกฎหมายจะบัญญัติในเรื่องการจด

ทะเบียนสมรสวาเปนสิทธิของชายและหญิง แตในปจจุบันเม่ือการศึกษาและความกาวหนาในเรื่อง

สิทธิมนุษยชนไดแพรหลายยิ่งข้ึน จึงเกิดการยอมรับสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายใน

พฤติกรรมทางเพศเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการยอมรับถึงสิทธิในการสมรสดวย โดยปจจุบันในตางประเทศ 

ไดมีการบัญญัติกฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันข้ึนมา 

เพ่ือใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมโดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงอาจกําหนดสิทธิและหนาท่ีไวให

เหมือนหรือใกลเคียงกับคูรักตางเพศ โดยในปจจุบัน กฎหมายรับรองการสมรส ของบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศ แยกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ  ดังนี้ 

4.3.3.1  กฎหมายจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

เปนกฎหมายรับรองการสมรสระหวางคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ซ่ึงจะใหสิทธิประโยชน

แกคูรักท่ีเปนเพศเดียวกันเชนเดียวกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสโดยท่ัวไปทุกประการ616 โดย

ในปจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผานกฎหมายทํานองเดียวกันนี้ในรัฐไอโอวา รัฐคอนเนตทิคัต รัฐ

แมสซาชูเซตส รัฐเวอรมอนต รัฐนิวแฮมปเชียร กรุงวอชิงตัน ดี. ซี. รัฐนิวยอรก รัฐวอชิงตัน รัฐแมรี่

แลนด เปนตน 

ในอดีตกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดมีการเรียกรองใหรัฐมีการออก

กฎหมาย เพ่ือรับรองสิทธิดังกลาว โดยในป ค.ศ.1970 มีกลุมชายรักชายและหญิงรักหญิงในหลายๆ  

รัฐ เรียกรองใหเจาหนาท่ีของรัฐจดทะเบียนสมรสใหแตก็ถูกปฏิเสธ ตอมาก็ไดมีการเรียกรองสิทธิ 

ดังกลาว โดยนําคําปฏิเสธของรัฐท่ีจะจดทะเบียนใหไปฟองตอศาล แตถูกศาลปฏิเสธซ่ึงไดปรากฎ การ

ปฏิเสธและการใหเหตุผลของศาลโดยอางแนวคําพิพากษาในคดี Baker v. Nelson และ Jones v. 

Hallahan จากผลคําพิพากษาของศาลไดมีการโตแยงของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวา 

                                                   

          616 อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย, เรื่องเดิม. 
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“บทบัญญัติในกฎหมาย การสมรสความจริงแลวมิไดมีการระบุเพศไวโดยเฉพาะ ดังนั้น จึงควรท่ีจะ

ยินยอมใหบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสมรสกันไดอันเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

โดยชอบดวยกฎหมาย และยังใหเหตุผลตอไปอีกวาการตีความกฎหมายวา การสมรสมีไดเฉพาะคู

สมรสท่ีเปนคนตางเพศนั้น เปนการตีความท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญ และปฏิเสธความเทาเทียมกันของ

มนุษยซ่ึงเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยในเรื่องของการสมรส”617 

จากการเรียกรองในครั้งนั้นแมศาลจะปฏิเสธ แตตอมาความคิดนี้ไดถูกยอมรับในป 

ค.ศ.1990 จากคดี Baehr v. Lewin ซ่ึงเปนคดีท่ีเกิดข้ึนในมลรัฐฮาวาย ผลการตัดสินของศาลในคดีนี้ 

สงผลใหในหลายๆ  มลรัฐของสหรัฐอเมริกาไดมีการยอมรับใหมีการจดทะเบียนสมรสระหวางบุคคล

เพศเดียวกันไมวาจะเปนฮาวาย, อลาสกา, นิวยอรค, โคลัมเบีย และเวอรมอนต เปนตน โดยมีการ

แกไขกฎหมายภายในของแตละรัฐ ซ่ึงกฎหมายท่ีบัญญัติใหมนี้คือ “The Domestic Partnership”

แตกฎหมายดังกลาวเปนกฎหมายท่ีจํากัดการใชไวเฉพาะในแตละมลรัฐเทานั้น618 

การจดทะเบียนเพ่ืออยูรวมกันในลักษณะของ “The Domestic Partnership” นี้

จะเปนการใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนความสัมพันธเพ่ือใหคูรักท่ีมีเพศ

เดียวกันมีสิทธิในการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจําเปนจากรัฐ  เชน  สิทธิในดานภาษี  สิทธิในการทํา

นิติกรรมรวมกัน  สิทธิท่ีจะไดรับในการทํากรมธรรมประกันชีวิต เปนตน ซ่ึงเปนสิทธิในการแบงเบา

ภาระซ่ึงกันและกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธ แมสิทธิท่ีรัฐรับรองใหจะเปน

สิทธิท่ีเหมือนกับสิทธิของคูสมรสตางเพศ แตก็มิไดมีการรับรองไวทุกประการ เชน กรณีไมใหสิทธิใน

การสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสตโดยการเขาพิธีในโบสถดังเชนบุคคลท่ีเปนคูสมรสตางเพศ เนื่องจาก

คานิยมความเชื่อในทางศาสนาท่ีมองวา การสมรสโดยการเขาพิธีกรรมตามศาสนานั้นเปนการสมรส

ระหวางบุคคลท่ีมีเพศท่ีตางกันเทานั้น เพราะความสัมพันธแบบรักเพศเดียวกัน ไมถือเปนการสมรส 

การจัดตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ ท่ีสอดคลองกับเจตจํานงของศาสนาคริสตและถือเปนการทําลาย

โครงสรางของระบบครอบครัวของสังคม อยางไรก็ตามคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในประเทศสหรัฐอเมริกาได

พยายามเรียกรองและทําใหในเวลาตอมาไดมีการรับรองใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

สามารถทําการสมรสตามแบบพิธีทางศาสนาไดในบางรัฐ โดยการศึกษาครั้งนี้ขอยกตัวอยางกฎหมาย

รับรองการจดทะเบียนสมรสของ รัฐแมสซาชูเซตส รัฐนิวแฮมเชียร และรัฐเวอรมอนต มาเปนตัวอยาง

ของการศึกษา ดังนี้ 

1) รัฐแมสซาชูเซตส 

                                                   

          617 วราภรณ อินทนนท, เรื่องเดิม, หนา 136-137. 

          618 เรื่องเดียวกัน, หนา 137. 
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รัฐแมสซาชูเซตสถือวาเปนรัฐแรกท่ีไดมีการอนุญาตใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน

นั้นสามารถทําการสมรสกันไดเชนเดียวกับคูรักตางเพศ และคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะมีสิทธิเชนเดียวกับ

คูรักตางเพศ ท้ังนี้เนื่องจากรัฐแมสซาชูเซตสใหนํากฎหมายวาดวยการสมรสอันเปนกฎหมายท่ีรับรอง

การสมรสของบุคคลซ่ึงเปนคูรักตางเพศนั้นมาบังคับใชกับบุคคลท่ีเปนคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท้ังนี้เปนผล

ท่ีเกิดจากคําตัดสินของศาลสูงของมลรัฐแมสซาชูเซตส ในคดี Goodridge v. Mass. Department of 

Public Health เม่ือป ค.ศ.2003 ในคดีนี้ศาลตัดสินวา ในรัฐธรรมนูญของรัฐแมสซาชูเซตสนั้นมิได

ยอมรับและรับรองสิทธิและสถานะของคูสมรสท่ีเปนการสมรสท่ีเกิดข้ึนระหวางชายและหญิงเทานั้น 

แตในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังไดยอมรับและรับรองการสมรสท่ีเกิดข้ึน ระหวางบุคคลรักเพศเดียวกันดวย

ท่ีจะเขาถึงสิทธิของคูสมรสอยางเสมอภาค ตามท่ีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดบัญญัติรับรอง และเปนการ

เริ่มตนใหมีการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ในวันท่ี 17 พฤษภาคม ค.ศ.2004619 

โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

ดังนี้ 

1. ตองเปนบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป สําหรับท่ีมีอายุนอยกวา 18 ป 

ตองไดรับอนุญาตจากศาล 

2. ตองไม เปนบุคคลท่ีไดสมรสกับบุคคลอ่ืนอยูกอนแลว ยกเวนได

ดําเนินการหยาเสร็จสิ้นแลว 

3. ตองไมสมรสกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกันทางสายเลือดหรือเปน

ญาติโดยการสมรส เชน บิดา มารดา ลุง ปา นา อา ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา แมยาย 

ลูกเขย เปนตน ท้ังนี้ขอหามดังกลาวยังมีผลบังคับใชแมวาการสมรสดังกลาวจะไดสิ้นสุดลงเพราะเหตุ

แหงความตายหรือการหยาก็ตาม 

4. บุคคลท่ีไม ใชพลเมืองของรัฐแมสซาชู เซตสหรือมี ถ่ินท่ีอยู ในรัฐ

แมสซาชูเซตสก็สามารถทําการสมรสไดนับตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ.2008620 

ข้ันตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดกําหนดวาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติในการ

สมรสจะตอง กรอกแบบฟอรมแสดงเจตจํานงในการสมรส โดยลงนามและสาบานถึงความถูกตองตอ

                                                   
619 Minnesota  Legislative Reference Library, Resources on Minnesota Issue 

Same-Sex Marriage in Minnesota, Retrieved April 22, 2013 from http://www.leg 

.state.mn.us/lri/issues/issues.aspx?issue=gay  
620 GLAD Equal Justice Under Law, How to Get Married in Massachusetts, 

pp. 2-3, Retrieved August 11, 2013 from http://www.glad.org/uploads/docs/ 

publications /how-to-get-married-ma.pdf 

http://www.leg.state.mn.us/lri/issues/issues.aspx?issue=gay
http://www.leg.state.mn.us/lri/issues/issues.aspx?issue=gay
http://www.glad.org/uploads/docs/%20publications%20/how-to-get-married-ma.pdf
http://www.glad.org/uploads/docs/%20publications%20/how-to-get-married-ma.pdf
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หนา นายทะเบียนประจําเมือง จากนั้นนายทะเบียนจะสงเรื่องเพ่ือทําการตรวจสอบคุณสมบัติตอไป 

จากนั้น 3 วัน ใหกลับมารับแบบฟอรมดังกลาวจากนายทะเบียนอีกครั้ง ซ่ึงจะมีกําหนดเวลาท่ีจะตอง

ประกอบพิธีแตงงานภายใน 60 วัน โดยตองประกอบพิธีภายในรัฐแมสซาชูเซตสและการประกอบพิธี

ดังกลาวตองกระทําและลงนามโดยบุคคลท่ีไดรับมอบอํานาจจากรัฐไดแกผูพิพากษาและบาทหลวง 

เม่ือไดลงนามในใบรับรองดังกลาวแลวจะสงกลับไปยังนายทะเบียน และถือวาการสมรสดังกลาวได

ดําเนินการถูกตองโดยรัฐแลว621 

ผลของการจดทะเบียนสมรส เม่ือไดดําเนินการจดทะเบียนสมรสแลว       

คูสมรสจะไดรับการรับรองโดยทันทีตามกฎหมายตางๆ  ภายใตรัฐแมสซาชูเซตสท่ีบังคับใชสําหรับคู

สมรสหรือครอบครัว เชน กฎหมายเก่ียวกับการสมรส การสิ้นสุดความสัมพันธ กฎหมายมรดก เปน

ตน622 

2) รัฐนิวแฮมเชียร 

ในวันท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ.2009 ศาลยุติธรรมท่ัวไปของรัฐนิวแฮมเชียรและ

รัฐบาลไดลงนามในกฎหมายเพ่ือความเสมอภาคในการสมรส “An Act Relative to Civil Marriage 

and Civil Unions” ทําใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของคูรักท่ีมี

เพศเดียวกันในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสมีผล นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2010 โดยการ

ออกกฎหมายฉบับดังกลาวเปนการสิ้นสุดการจดทะเบียนความสัมพันธของบุคคลเพศเดียวกัน623    

แตอนุญาตใหคูจดทะเบียนความสัมพันธดังกลาวสามารถทําการจดทะเบียนสมรสในลักษณะเดียวกัน

กับการจดทะเบียนสมรสของคูรักตางเพศ และการจดทะเบียนความสัมพันธท้ังหมดท่ีมีอยูของรัฐนิว

แฮมเชียรจะถูกเปลี่ยนเปนการจดทะเบียนสมรสโดยอัตโนมัติ นับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2011 624 

โดยไดกําหนดหลักเกณฑในการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

ดังนี้ 

1. ตองเปนบุคคลมีอายุ 18 ปข้ึนไป โดยเง่ือนไขเรื่องอายุนี้ยังมีความ

แตกตางกับการสมรสของคูสมรสตางเพศท่ีสามารถทําการสมรสไดในกรณีเพศชายท่ีมีอายุไมนอยกวา 

                                                   
621 Ibid., pp. 3-8. 

           622 Ibid., p. 21. 
623 นับตั้งแตป ค.ศ.2008 กฎหมายของรัฐนิวแฮมเชียรไดออกกฎหมายอนุญาตใหบุคคลเพศ

เดียวกันสามารถทําการจดทะเบียนความสัมพันธไดซ่ึงภายใตกฎหมายดังกลาวถือวาคูจดทะเบียน

ความสัมพันธจะมีสิทธิหนาท่ีและไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย ของรัฐเชนเดียวกับคูสมรสตาง

เพศ 

  624 GLAD Equal Justice Under Law, op. cit. 
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14 ป แตไมเกิน 18 ป และเพศหญิงท่ีมีอายุไมนอยกวา 13 ปแตไมเกิน 18 ป หากไดรับอนุญาตจาก

ศาลถาฝายใด ฝายหนึ่งเปนประชากรของรัฐนิวแฮมเชียร 

2. ตองไมเปนบุคคลท่ีไดจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธลับ

บุคคลอ่ืนอยู ในขณะนั้น หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธมากอนตอง

ดําเนินการจดทะเบียนหยาใหเสร็จสิ้นกอน และรวมถึงการจดทะเบียนความสัมพันธท่ีเกิดข้ึนในรัฐ

อ่ืนๆ  ก็ตองดําเนินการจดทะเบียนสิ้นสุดความสัมพันธกอนเชนกัน 

3. ตองไมทําการสมรสกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกันทางสายโลหิต

หรือเปนญาติ โดยการสมรส เชน บิดา มารดา ลุง ปา นา อา ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา แม

ยาย ลูกเขย เปนตน 

4. ตองเปนประชากรท่ีมีภูมิลําเนาในรัฐนิวแฮมเชียรเทานั้น ในกรณีของ

บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูหรือภูมิลําเนาในรัฐอ่ืนจะสามารถทําการสมรสไดหรือไมนั้น ยังไมมีคําตอบท่ีชัดเจน

ในประเด็นนี้ เนื่องจากยังไมมีกรณีตัวอยางและไมมีความแนชัดในการบังคับใชกฎหมาย625 

ข้ันตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดกําหนดวาบุคคลท่ีตองการสมรสตองไป

ยังท่ีวาการเมือง ภายในรัฐนิวแฮมเชียรเพ่ือขอแบบฟอรมการขออนุญาตจดทะเบียนสมรสและตองลง

นามโดยบุคคลท้ังสองฝาย จากนั้นนายทะเบียนจะไตถามและกรอกขอมูลท่ีเก่ียวของ และออก

ใบอนุญาตใหสมรสท่ีมีกําหนดเวลาไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีระบุในคํารอง ซ่ึงคูสมรสตองประกอบพิธี

สมรสภายในกําหนดเวลาดังกลาว และกระทําโดยผูมีอํานาจไดแกผูพิพากษาและบาทหลวง ภายหลัง

พิธีผูมีอํานาจจะสงใบอนุญาตกลับไปยังเมืองท่ีออกใบอนุญาตดังกลาวและการจดทะเบียนสมรสจะถูก

บันทึกลงในระบบทะเบียนตอไป626 

ผลของการจดทะเบียนสมรส สงผลใหคูสมรสไดรับการคุมครองภายใต

กฎหมายของรัฐนิวแฮมเชียรท่ีกําหนดสิทธิหนาท่ีและความคุมครองไวสําหรับคูสมรส เชน 

1. กฎหมายครอบครัว 

2. กฎหมายเก่ียวกับการจัดการทรัพยสิน 

3. กฎหมายมรดก 

4. กฎหมายเก่ียวกับข้ันตอนในการดําเนินการในศาลท่ีรับคดีเก่ียวกับ

พินัยกรรม 

5. กฎหมายการปองกันการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากสถานะของการ

สมรส 

                                                   

          625 Ibid., pp. 3-4. 

          626 Ibid., pp. 5-8. 
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6. กฎหมายชดเชยแรงงาน 

7. สิทธิของผูเสียหายในคดีอาญา 

8. สิทธิพิเศษของคูสมรสในการดําเนินคดีทางศาล627 

3) รัฐเวอรมอนด 

กฎหมายของมลรัฐเวอรมอนด ในเรื่องการสมรสไดบัญญัติวา การสมรสทํา

ไดระหวางบุคคลท่ีเปนผูชายกับผูหญิงเทานั้น ดังนั้น คูรักท่ีมีเพศเดียวกันจึงไมสามารถทําการสมรส

กันไดกลาวคือ จะไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการสมรส (Civil Marriage) แมวาคูรักเพศเดียวกันจะ

อยู รวมกันดูแลครอบครัวดวยกัน ดูแลบุตรรวมกัน เหมือนคูรักตางเพศกระทําก็ตาม แตกฎหมายวา

ดวยการสมรส Civil Marriage ก็ไมใหมีสิทธิท่ีจะไดรับความคุมครอง ผลประโยชน และหนาท่ีความ

รับผิดตามกฎหมายแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

ตามธรรมนูญของมลรัฐเวอรมอนด ไดคุมครองสิทธิความเทาเทียมกันของ

บุคคล โดย หมวด 1 มาตรา 7 ไดวางหลักวา “รัฐบาลควรจัดใหมีผลประโยชนรวมกัน ใหความ

คุมครอง และความม่ันคงตอประชาชนในชาติหรือสังคม และไมสามารถใหผลประโยชนโดยจําเพาะ

หรือจํากัดแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ครอบครัวใดหรือเจาะจงบุคคลซ่ึงไดประโยชน เพราะทุกคนเปนสวน

หนึ่งของสังคม และสังคมเปนสิ่งท่ีมีอยูแนนอนสิทธิท่ีมีนี้เปนสิทธิท่ีไมสามารถโอน และไมสามารถ

ยกเลิกได แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็ตาม”628 

ดังนั้น ตามธรรมนูญของรัฐฉบับนี้มีจุดประสงคใหรัฐบัญญัติกฎหมายโดยให

ผลประโยชนแกสวนรวม และประชาชนในรัฐเวอรมอนด แตเม่ือพิจารณากฎหมายในเรื่องการสมรส 

(Civil Marriage) ของมลรัฐเวอรมอนดท่ีวางหลักวา การสมรสจะกระทําไดระหวางชายกับหญิง

เทานั้น เห็นวาเปนการจํากัดสิทธิของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน กลาวคือ คูรักท่ีมีเพศเดียวกันแมตองการอยู

รวมกันเหมือนกับคูรักตางเพศท่ัวไป ก็ไมมีสิทธิจดทะเบียนสมรสใหมีผลตามกฎหมายเหมือนคูรักตาง

เพศ ดังนั้นสิทธิและหนาท่ีความรับผิดท่ีคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส มีตอกันตามกฎหมาย คูรัก

เพศเดียวกันจะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายเหลานี้เลย ปญหาตอมาก็คือหลักในเรื่องการจด

ทะเบียนสมรสดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายตอคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอันเปนการ

แตกตางกับบทบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนด ดวยเหตุนี้คูรักท่ีมีเพศเดียวกันจึงมีการเรียกรองใหตนมี

สิทธิในการอยูรวมกัน หรือใหไดรับความคุมครองตามกฎหมายในการอยูรวมกันเหมือนกับสิทธิท่ีคูรัก

ตางเพศพึงไดรับ 

                                                   

          627 Ibid., p. 19. 

          628 Article 7 Chapter 1 Vermont Constitution  
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โดยในเดือน ตุลาคม ค.ศ.1999 มีคดีท่ีสําคัญคือ คดี Baker v. State of 

Vermont เปนคดีท่ีเรียกรองใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันทําการสมรสได ซ่ึงศาลสูงของมลรัฐเวอรมอนด ได

อธิบายไวในคดีดังกลาวสนับสนุนวากฎหมายเรื่องการสมรสของรัฐจะกระทําไดระหวางผูชายกับ

ผูหญิง629 แตศาลสูงในคดีดังกลาวก็มีความเห็นเปนเอกฉันทวา แมการสมรสตามกฎหมายตองระหวาง

ชายกับหญิง แตศาลสูงของมลรัฐเวอรมอนด ก็ตัดสินวา คูรักท่ีมีเพศเดียวกันจะตองไดรับความเทา

เทียมกันในสิทธิประโยชนตางๆ  โดยเฉพาะสิทธิและหนาท่ี ท่ีคูสมรสจะตองมีภายใตกฎหมาย และ

ยืนยันหลักวาคูรักท่ีมีเพศเดียวกันมีสิทธิใชวิธีการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายซ่ึงเปนวิธีท่ีเหมาะสม

เหมือนกันกับคูรักตางเพศท่ีไดรับสิทธินั้น ดังนั้นศาล จึงแนะนําวาสภานิติบัญญัติควรชี้ขาดวาควรทํา

อยางไรใหเกิดความเทาเทียมข้ึนและเปนวิธีท่ีเหมาะสม เหตุนี้สภานิติบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนด จึง

บัญญัติกฎหมายข้ึนใหมท่ีเรียกวา “Civil Union” อันเปนกระบวนการใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันมีสิทธิ

เชนเดียวกับคูรักตางเพศ630 ดังนั้น อาจกลาวไดวา คดี Baker v. State of Vermont เปนคดีท่ีศาล

สูงวางหลักวาตองการใหรัฐปฏิบัติตอคูรักท่ีมีเพศเดียวกันเหมือนคูรักตางเพศ ดังนั้น สภานิติบัญญัติ

ของเวอรมอนดจึงไดบัญญัติ “Civil Union” ข้ึน 

สภานิติบัญญัติของมลรัฐเวอรมอนด บัญญัติ Civil Union ข้ึนมาโดยมี

ความมุงหมายใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ซ่ึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเรื่องการจดทะเบียน

สมรสของรัฐมีสิทธิไดรับความคุมครองตามกฎหมาย โดยบุคคลเพศเดียวกันมีสิทธิไดรับอนุญาตใหมี

การอยูรวมกัน กระบวนการดังกลาวเทียบไดกับกระบวนการรับรองการสมรส ของคูรักตางเพศ การ

อยูรวมกัน มีผลใหคูท่ีมีเพศเดียวกันมีสิทธิไดรับผลประโยชนสิทธิหนาท่ีตามกฎหมายเหมือนกับคูรัก

ตางเพศ631 

(1) บุคคลท่ีอยูภายใตการอยูรวมกัน (Civil Union) 

ตองเปนบุคคลสองคนท่ีมีเพศเดียวกันและตองไมเปนผูท่ีไดจดทะเบียน

สมรสอยูกอนแลว นอกจากนี้ผูหญิงจะไมสามารถจดทะเบียนอยูรวมกันกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธ

ใกลชิดเชน กับมารดา ยาย ลูกสาว พ่ีสาว ฯลฯ ในกรณีผูชายจะไมสามารถจดทะเบียนอยูรวมกันกับ

                                                   
629 Ron Buchmire, Domestic Relation; Civil Union; Reciprocal Beneficiaries, 

Retrieved August 11, 2013 from  http://www.qrd.org/qrd/family/marriage/textof 

.vermont.civil.union.bill-03.17 
630 Demian L. Morgan, Vermont Court Finding, Retrieved August 11, 2013 

from http://www.buddybuddy.com/finding3.html 

          631 Ron Buchmire, op. cit. 

http://www.qrd.org/qrd/family/marriage/
http://www.buddybuddy.com/finding3.html.
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บุคคลใกลชิด เชน พอ ลูกชาย ฯลฯ การจดทะเบียนอยูรวมกันกับบุคคลท่ีมีความสัมพันธใกลชิดจะตก

เปนโมฆะ ซ่ึงเปนไปตามหลัก  Chapter 023 Civil Union § 1202632 และ § 1203 

คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะจดทะเบียนอยูรวมกันจะตองมีอายุตั้งแต 18 

ป ข้ึนไปมีถ่ินท่ีอยูหรือเปนพลเมืองของรัฐเวอรมอนดนอกจากนี้บุคคลท่ีไมได เปนพลเมือง

รัฐเวอรมอนด หรือมิไดมีถ่ินท่ีอยูในรัฐเวอรมอนด อาจจดทะเบียนอยูรวมกันได ถาบุคคลนั้นรองขอจด

ทะเบียนอยูรวมกัน633 นอกจากนี้บุคคลท่ีจะจดทะเบียนอยูรวมกัน ตองมีสติท่ีสมบูรณ ถาการกระทํา

ของบุคคลตองอยูภายใตการอนุบาล บุคคลนั้นจะจดทะเบียนอยูรวมกันไดตองไดรับความยินยอม เปน

หนังสือจากผูปกครองหรือผูอนุบาลกอน เม่ือมีคุณสมบัติดังกลาวแลว Town Clerk จึงจะออก 

License ให634  

 

 

                                                   

          632 §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.) 

          633 Demian L. Morgan, Vermont Civil Union Procedures,  Retrieved August 11, 

2013 from http://www.buddybuddy.com/d-p-vt1.html 

          634 §5163 (Civil union) 
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(2) วิธีการของการอยูรวมกัน (Civil Union) 

คูรักท่ีจดทะเบียนอยูรวมกัน ตามหลักท่ีกลาวมาแลววาแตละฝาย

จะตองอายุไมต่ํากวา 18 ป และมีความสมบูรณทางจิตใจ และเปนบุคคลท่ีมีความสามารถตาม

กฎหมาย โดยข้ันตอนท่ีคูรักเพศเดียวกันจะจดทะเบียนอยูรวมกันนั้น จะตองมีการขอหนังสือรับรอง 

(License) จาก Town Clerk กอนโดยมีวิธีการ คือ กรอกแบบฟอรมตามรูปแบบท่ีกําหนด โดยกรอก

ขอเท็จจริง ระบุชื่อคูท่ีประสงคจะจดทะเบียนอยูรวมกัน และคูรักท่ีมีเพศเดียวกันอีกฝายท่ีประสงคจะ

อยูรวมกัน (Civil Union) จะตองลงนามรับรองความถูกตองของขอเท็จจริงท่ีกรอกนั้น หลังจากนั้น 

Town Clerk จะตองพิสูจนคุณสมบัติตามกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันจนม่ันใจวามีคุณสมบัติท่ี

จะจดทะเบียนอยูรวมกัน และคูรักท่ีมีเพศเดียวกันตองมีความตั้งใจและสมัครใจท่ีจะจดทะเบียนอยู

รวมกันหลังจากนั้น Town Clerk จึงจะออก License ให เม่ือ Town Clerk ออก License ใหแลว

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันฝายใดฝายหนึ่งจะตองสง License ไปใหผูมีอํานาจรับรอง ทําการรับรอง 

(Certificate) ภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีออก License และตองไดรับการรับรองจากผูมีอํานาจ

รับรองภายใน 60 วัน จากวันท่ีออก License ถาผูมีอํานาจรับรองไมทําการรับรองภายในกําหนดเวลา

ดังกลาว License นั้นตกเปนโมฆะ เม่ือผูมีอํานาจรับรองรับรองภายในกําหนดแลวภายใน 10 วันผูท่ี

รับรองตองสงหนังสือรับรองไปให Town Clerk ผูออก License และ Town Clerk จะเก็บบันทึก   

ไว635 และผูมีอํานาจรับรองวาสมบูรณคือผูพิพากษา Justice of the Peace หรือ Ordained 

Clergy636 

(3) สิทธิประโยชนของคูรักท่ีมีเพศเดียวกันไดจดทะเบียนอยูรวมกัน  

คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนอยูรวมกัน จะไดรับสิทธิประโยชน 

และความคุมครองตามกฎหมาย อันไดมาจากบทบัญญัติกฎหมาย ฝายปกครอง คําตัดสินของศาล 

นโยบายของรัฐกฎหมายจารีตประเพณี  เหมือนกับท่ีใหสิทธิของคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส ซ่ึง

ก็คือ คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนอยูรวมกันจะไดรับสิทธิและความคุมครองตามกฎหมายตางๆ  

หรือในเรื่องอ่ืนๆ  ท่ีคุมครองเหมือนกับท่ีกฎหมายใหสิทธิแกคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรส เชน

กฎหมายในเรื่องสิทธิของคูสมรส  ความสัมพันธระหวางคูสมรส คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียน

อยูรวมกันจะมีสิทธิเชนเดียวกันทุกประการ ดังนั้น คูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนอยูรวมกัน จึงมี

หนาท่ีดูแลคูรักของตนอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงจะเหมือนกับหลักในเรื่องการสมรสของคูรักตางเพศท่ีไดจด

                                                   

          635 §5160, 5162 

          636 Joanna Grossman, Dissolving Unhappy Vermont Civil Union, Retrieved 

August 11, 2013 from http://www.write.news.findlaw.com/grossman/20010424.html 

http://www.write.news.findlaw.com/grossman/20010424.html
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ทะเบียนสมรส นอกจากนี้กฎหมายในเรื่องการยกเลิกการสมรส การแยกกันอยู การหยา การปกครอง

เด็ก การแบงทรัพยสิน คาอุปการะเลี้ยงดู จะใชกับคูรักท่ีไดจดทะเบียนอยูรวมกันดวย 

สิทธิหนาท่ีของคูสมรสและสิทธิประโยชนตามกฎหมายท่ีไมเปนการ

เฉพาะตัวจะนํามาใชกับคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดจดทะเบียนอยูรวมกันดวย ซ่ึงไดแก ความสัมพันธใน

เรื่องการครอบครองทรัพย การแบงมรดก การรับมรดก การสละสิทธิในพินัยกรรม หรือการไดมาใน

เรื่องอ่ืนๆ  เชน กรรมสิทธิ์ การโอน การไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพย การครอบครอง

สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย การพิสูจนพินัยกรรมตามกฎหมายและวิธีการ กฎหมายในเรื่อง

การรับบุตรบุญธรรมและวิธีการรับบุตรบุญธรรม กฎหมายในเรื่องการประกันภัยสําหรับลูกจาง 

กฎหมายในเรื่องคาจางแรงงาน สิทธิไดรับคาชดเชย สิทธิในเรื่องการประกันสังคม การรักษาพยาบาล 

กฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีของรัฐ ภาษีเก่ียวกับท่ีดิน ซ่ึงเปนไปตามหลักมาตรา 1204637 

(4) การสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกัน  

การสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกันจะเหมือนกับหลักการสิ้นสุด

ของการสมรสของพวกตางเพศ ดังนั้น สิทธิพ้ืนฐานและหนี้ท่ีเกิดจากการสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยู

รวมกันจะเหมือนกับหลักของการสิ้นสุดการจดทะเบียนสมรสทุกประการ  ในกรณีท่ีอีกฝายมี

ความสัมพันธทางชูสาวกับบุคคลอ่ืน กลฉอฉล วิกลจริต หรือไรสมรรถภาพทางกาย มีเจตนาทอดท้ิง 

กระทําการดวยความรุนแรงตออีกฝายหนึ่งหรือไดมีการแยก กันอยูเปนเวลา 6 เดือน ก็เปนเหตุใหการ

จดทะเบียนอยูรวมกันสิ้นสุดลงไดโดยอีกฝายหนึ่งมีสิทธิขอหยาได ศาลท่ีมีอํานาจเหนือกระบวน

พิจารณาการสิ้นสุดของการจดทะเบียนอยูรวมกัน  คือ ศาลครอบครัวและศาลท่ีดําเนินคดีเก่ียวกับ

การหยามีอํานาจแบงทรัพยสินตามท่ีเหมาะสมได ตามมาตรา 1206638 

4.3.3.2  กฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

กฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธ มีหลายรูปแบบ เชน  Civil Partnership, 

Domestic Partnership เปนกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือรองรับการใชชีวิตคูของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน และ

มีลักษณะคลายกฎหมายจดทะเบียนสมรสตรงท่ีวาคูรักท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้น จะไดรับสิทธิ

                                                   

           637 § 1204  

          638 § 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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ท่ีเทาเทียมหรืออาจจะเทาเทียมตามกฎหมายเหมือนการสมรสระหวางหญิงชายหรือแตกตางกันไป

ตามแตบทบัญญัติในแตละประเทศ แตสวนท่ีแตกตางท่ีสําคัญก็คือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันในลักษณะการจดทะเบียนความสัมพันธนั้น ไมสามารถเรียกไดวาเปนการจดทะเบียนสมรส 

(Marriage) สาเหตุท่ีสําคัญเนื่องจากคําวา “สมรส” หรือ “Marriage” ของชาวตะวันตกในหลาย

ประเทศนั้นมีความผูกพันกับศาสนาคริสตคอนขางสูง และคนสวนใหญมองวาการสมรสนั้นเปนเหมือน

สถาบันอยางหนึ่งท่ีควรจะถูกรักษาไวสําหรับความสัมพันธระหวางหญิงและชายเทานั้น ตามประมวล

กฎหมายพระศาสนจักรคาทอลิก บรรพ 4 ลักษณะ 7 การสมรส ไดกําหนดวาการสมรส เปนหนึ่งใน

ศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการของพระศาสนจักรคาทอลิก โดยท่ีเปนสถาบันเหนือธรรมชาติผสานอยูใน

ธรรมชาติมนุษยดังนั้น พระศาสนจักรวางขอจํากัดการสมรสเปนเรื่องศักดิ์สิทธิ์สําหรับชายหญิง ซ่ึงท้ัง

สองจะตองมีคุณสมบัติครบถวน ตามมาตรา 1058 จึงจะสมรสกันไดและการสมรสนั้นจึงจะสมบูรณมี

ผลตามกฎหมายพระศาสนจักร639 ดังนั้นการจดทะเบียนความสัมพันธจึงสรางความขัดแยงทางสังคม

นอยกวาและเปนท่ียอมรับไดงายกวา ประเทศท่ีใชกฎหมายนี้ เชน เยอรมัน640โดยแตละประเทศท่ีได

ใชกฎหมายจดทะเบียนความสัมพันธระหวางคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ตางก็ตองประสบปญหาการโตแยง

จากสังคมเชนกัน 

  ตามท่ีไดกลาวในขางตนวากฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับรองการจัดตั้งครอบครัวของ

สหรัฐอเมริกายังมีความแตกตางกัน ซ่ึงรัฐท่ีอนุญาตใหบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศจดทะเบียน

ความสัมพันธกัน ไดแก รัฐแคลิฟอรเนีย รัฐนิวเจอรซ่ี รัฐโอเรกอน รัฐเนอรวาดา รัฐอิลินอย รัฐ

โรดไอแลนด รัฐฮาวาย รัฐเดลาแวร รัฐเมนท รัฐโคโลราโด รัฐวิสคอนซิล รัฐวอลชิงตัน และรัฐเมน641

ซ่ึงมีเนื้อหาดังตัวอยางของรัฐแคลิฟอรเนีย ดังนี้ 

1) รัฐแคลิฟอรเนีย 

รัฐแคลิฟอรเนีย ไดออกกฎหมายท่ีมีชื่อวา Domestic Partnership (การ

ใชชีวิตอยู รวมกัน) อันเปนกฎหมายท่ีรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน 

โดยพ้ืนฐานมาจากแนวความคิดของความเทาเทียมกันของบุคคลวาคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ควรไดรับสิทธิ

ท่ีเทาเทียมกันกับคูรักตางเพศ ดังนั้น จึงไดบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิและความเทาเทียมกัน 

โดยกฎหมายดังกลาวมีหลักดังตอไปนี้ 

                                                   

  639 อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ, ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร, คนวันท่ี 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 

http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawchl6/lawch039.html
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(1) บุคคลท่ีอยูภายใตการใชชีวิตอยูรวมกัน (Domestic Partnership) 

กฎหมายฉบับนี้จะเปนกฎหมายท่ีใหสิทธิแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท่ีจะ

ไดรับประโยชนจากบทบัญญัติดังกลาวและเปนบุคคลท่ีอยูภายใตบทบัญญัติของ Domestic 

Partnership 

ตามหลักกฎหมายนั้นบุคคลท่ีจะอยูภายใตการจดทะเบียนใชชีวิตอยู

รวมกัน จะตองเปนผูบรรลุนิติภาวะแลว 2 คน ท่ีตกลงกันจะใชชีวิตรวมกันมีความผูกพันและเก้ือกูลซ่ึง

กันและกัน642และบุคคลท้ังสองจะตองมีเพศเดียวกัน แตก็มีขอยกเวนคือ กรณีท่ีเปนบุคคลตางเพศกัน 

ซ่ึงตามปกติสามารถทําการสมรสตามกฎหมายไดอยูแลว ไมสามารถเปนผูท่ีจะจดทะเบียนใชชีวิตอยู

รวมกันตาม Domestic Partnership ได แตกฎหมายก็มีขอยกเวนใหสิทธิคูรักตางเพศผูกพันในการ

จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership ไดในกรณีท่ีบุคคลท้ังสองอายุเกิน 62 ป 

อันเปนไปตามหลักในมาตรา 297(b)(6)643 

จากหลักดังกลาวการจดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic 

Partnership ไดบัญญัติคุมครองคูรักท่ีมีเพศเดียวกัน ท่ีตองการอยูรวมกันใหมีสิทธิหนาท่ีตาม

กฎหมาย สิ่งท่ีนาพิจารณาก็คือ การท่ีกฎหมายมีขอยกเวนใหคูรักตางเพศสามารถจดทะเบียนเปนคูท่ี

ใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership ไดนั้น เพราะ แนวความคิดพ้ืนฐานท่ีบัญญัติ

กฎหมายท่ีตองการรับรองบุคคลผูมีความประสงคท่ีจะใชชีวิตอยูรวมกัน และเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

ดังนั้นคูรักตางเพศท่ีกฎหมายกําหนดไววาตองอายุเกิน 62 ป ท้ังสองฝายนี้บุคคลท่ีอายุ 62 ปนี้ไม

สามารถมีบุตรได บุคคลอายุขนาดนี้  การอยูรวมกันก็เพ่ือดูแลซ่ึงกันและกัน และใชชีวิตอยูรวมกัน 

                                                   

 642Section 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. 

           643Section 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 กฎหมายจึงใหสิทธิแกคูรักตางเพศดังกลาวสามารถจดทะเบียนเปนคูท่ีใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม 

Domestic Partnership ไดโดยไมจําเปนตองทําการจดทะเบียนสมรสตามหลักกฎหมายท่ัวไปแต

อยางใดไม 

นอกจากนี้หลักการจดทะเบียนการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic 

Partnership ท่ีกําหนดใหสิทธิบุคคลบรรลุนิติภาวะท่ีมีเพศเดียวกันสองคนนั้น ก็เนื่องจากการเปนคูท่ี

ใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership มีผลทางกฎหมายกอใหเกิดสิทธิหนาท่ีระหวางกัน

ตามกฎหมายมุงประสงคใหบุคคลนั้นมีวุฒิภาวะเพียงพอท่ีจะตัดสินใจท่ีจะผูกพันตามกฎหมาย มิ

ตองการใหเด็กท่ียังมิไดมีวุฒิภาวะเพียงพอตัดสินใจผูกพันตามกฎหมาย เพราะอาจเกิดกรณีคูรักเพศ

เดียวกันท่ีเปนเด็กตัดสินใจตามอารมณชั่ววูบ หรือกระทําตามกระแสของสังคม อันอาจกอปญหาการ

อยูรวมกันตามมาได 

(2) เง่ือนไขความสมบูรณของการใชชีวิตอยูรวมกัน (Domestic 

Partnership) 

การใชชีวิตอยูรวมกันตาม Domestic Partnership จะสมบูรณตาม

กฎหมายตองกระทําตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงเปนตามหลักมาตรา 297 

(b)644 ท่ีมีหลักวาการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership จะสมบูรณภายใตกฎหมายมล

รัฐแคลิฟอรเนีย ก็ตอเม่ือเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

                                                   

           644Section 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. บุคคลท้ังสองฝายมีท่ีอยูอาศัยรวมกัน ซ่ึงก็คือ คูใชชีวิตอยูรวมกัน 

ท้ังสองมีการอยูรวมกัน โดยไมจําเปนวาท้ังสองฝายจะตองมีชื่อเปนผูครอบครองท่ีอยูอาศัยนั้น 

2. บุคคลท้ังสองตกลงท่ีจะรับผิดชอบซ่ึงกันและกันในคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนในระหวาง ใชชีวิตรวมกัน 

3. บุคคลท้ังสองไมเปนบุคคลท่ีสมรสแลวหรือจดทะเบียนใชชีวิตอยู

รวมกันตาม Domestic Partnership อยูแลว ในกรณีนี้ก็คือหลักเรื่อง การสมรสซอนนั้นเอง 

4. บุคคลท้ังสองฝายจะตองไมเก่ียวของกันตามสายโลหิต ตามท่ีบท

กฎหมายของรัฐตองหาม 

5. บุคคลท้ังสองจะตองมีอายุไมต่ํากวา 18 ป 

6. บุคคลท้ังสองจะตองมีความสามารถท่ีจะใหการยินยอมในการ     

จดทะเบียนใชชีวิตอยูรวมกันตาม Domestic Partnership ได 

7. บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองไมเคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียนการใช

ชีวิตอยูรวมกัน ตาม Domestic Partnership มากอน เวนแตคําปฏิเสธนี้ถูกยกเลิกไปแลว 

8. การประกาศรับรองการจดทะเบียนการใชชีวิตอยูรวมกัน ตาม 

Domestic Partnership ของบุคคลท้ังสองจะตองจัดทําตอ 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. 



 

บทท่ี 5 

 

วิเคราะหหลักการและเหตุผลท่ีประเทศไทยตองใหการรับรองสถานะใน 

การใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 
           บทนี้ตองการวิเคราะหใหเห็นวาประเทศไทยมีความจําเปนอยางไรท่ีตองใหการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน การวิเคราะหจะเนนการนําเสนอ

แนวคิดและทฤษฎีตางๆ  เพ่ือใหเห็นวาแทจริงแลวการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนเรื่องท่ีรัฐตองกระทํา รัฐจะปฎิบัติตอประชากร

ของตนโดยการเลือกปฏิบัติไมได แตอยางไรก็ตามท่ีผานมารัฐอาจจะยังไมทราบถึงบทบาทหนาท่ีวา

เพราะเหตุใดรัฐมีความจําเปนตองออกกฎหมายดังกลาว และรัฐจะรับรองไปเพ่ือเหตุผลใด ดังนั้น จึง

ตองวิเคราะหใหเห็นวาการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยนั้นก็เพ่ือทําใหเกิดความ

เสมอภาคในการดํารงชีวิตและการอยูรวมกันในสังคมของมนุษย  โดยเฉพาะการศึกษาแนวคิดของการ

บัญญัติกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันใน

ตางประเทศ เพ่ือทําใหเกิดการยอมรับและออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในประเทศไทยดวย  

          ในบทนี้ตอบคําถามวิจัยท้ัง 3 คําถาม โดยเริ่มจาก ประเทศไทยมีความจําเปนมากนอยเพียงใด

ท่ีตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

จากนั้นตอมา ถาหากประเทศจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลวจะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื้อหาของกฎหมาย

อยางไร และสุดทายเม่ือประเทศออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว คูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันจากรัฐจะไดรับสิทธิประโยชนในทางกฎหมายจากภาครัฐในเรื่องใดบาง และจะไดรับสิทธิ

ประโยชนจากภาครัฐเฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสหรือไม  
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5.1  หลักการและเหตผุลที่ประเทศไทยจําเปนตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช  

ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 

       5.1.1  แนวคิดตามทฤษฎสีถานะแหงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก  

        สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก645 เปนสิทธิท่ีธรรมชาติไดมอบใหแกมนุษยทุกคน

อยางเทาเทียมโดยพ้ืนฐานของความเปนธรรมชาติ มนุษยจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักตามท่ีตนปรารถนา โดยการแสดงออกซ่ึงความรักนั้นจะตองไมเปนการละเมิดสิทธิ

อันชอบธรรมของบุคคลอ่ืน ความรักตามวิถีแหงธรรมชาติอาจเปนการแสดงออกกับบุคคลท่ีตางเพศ

กับตน บุคคลท่ีมีเพศเดียวกันกับตน หรือแสดงออกไดกับบุคคลท้ังสองเพศ หากแตธรรมชาตินั้นได

มอบหนาท่ี ท่ีมีความสําคัญยิ่งใหแกรูปแบบความรักตางเพศ คือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย หรือ

เรียกอีกอยางวา สิทธิในการสมรส646   ความแตกตางระหวางสิทธิท้ังสองประการนี้คือ สถานะแหง

สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนการแสดงออกซ่ึงความรักของมนุษยในรูปแบบตางๆ 

ไมวาจะเปนความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตนหรือกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระตางกันกับตน 

เพศจึงไมใชองคประกอบของสิทธิประการนี้ ตางจากสิทธิในการสมรสซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติของ

มนุษยเชนกัน แตมีไดเฉพาะกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีแตกตางกันเทานั้น เนื่องจากสิทธิดังกลาวนี้เปน

เรื่องของการสมรส ซ่ึงก็คือวิถีแหงการสืบทอดเผาพันธุมนุษยนั้นเอง จึงทําใหเกิดข้ึนไดเฉพาะมนุษยท่ี

มีอวัยวะเพศท่ีแตกตางกันตามท่ีธรรมชาติสรางใหเทานั้น เพศจึงเปนสาระสําคัญของสิทธิประการนี้ 

ดังนั้นสิทธิในการสมรสจึงมีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก647  

         ดังนั้น สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก จึงเปนสิทธิท่ีมนุษยสามารถแสดงออกซ่ึง

ความรักไดโดยอิสระ และมีเสรีภาพในการเลือกท่ีจะใชชีวิตกับบุคคลใดก็ไดตามท่ีตนตองการ ซ่ึง

สถานะแหงสิทธิในลักษณะนี้เปนแนวคิดท่ีไดรับการยอมรับกันในทางปฏิบัติของนานาประเทศวา สิทธิ

ดังกลาวนั้นเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลโดยธรรมชาติ และเกิดข้ึนไดโดย

อัตโนมัติ ไมจําเปนตองรองขอและไมอาจถูกจํากัดไดเลย หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ สิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนสวนหนึ่งของสิทธิโดยธรรมชาติ ซ่ึงมีสถานะเปนจุดเริ่มตนของ

                                                                                 

                      
645 เปนสิทธิท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลวา เปนสิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน 

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 และสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ซ่ึงสิทธิท้ังสองประการนี้ไดรับการรับรองไวใน

ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 นั้นเอง648   

          สิทธิมนุษยชนเกิดจากการท่ีปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 ไดนําเอาหลักการ

และแนวคิดตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษยหรือสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ มากําหนดไวเปนลาย

ลักษณอักษรในปฏิญญาฉบับนี้ และรวมเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน กอใหเกิดคําวา “สิทธิ

มนุษยชน” ข้ึนมาบนโลกอยางเปนทางการ649 โดยปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ ท่ีเปน

สิทธิข้ันพ้ืนฐานใหมีลักษณะท่ีเปนสิทธิมนุษยชนไวมากมาย ซ่ึงรวมไปถึงสิทธิในการสมรส และสิทธิใน

การกอตั้งครอบครัวดวย โดยไดยอมรับสิทธิดังกลาวนั้นไวในขอท่ี 16 (1)650 เนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ

ฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัว ใหเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนไดกับความรักใน

รูปแบบของรักตางเพศเทานั้น หรือแมแตในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง ค.ศ.1996 ก็ไดกลาวถึงประเด็นดังกลาวนี้ในขอท่ี 23651 เชนเดียวกัน ทําใหกลุมคนท่ีมี

                                                                                 

 
648

 P. R. Ghandhi, op. cit., p. 469. 

           649 Scoot Davidson, op. cit., p.45. 
650 ขอ 16 (1) “ชายและหญิงท่ีมีอายุเต็มบริบรูณแลวมีสิทธิท่ีจะสมรสและจะกอตั้งครอบครัว

โดยปรารถจากการจํากัดใดๆ อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนาตางมีสิทธิเทาเทียมกันใน

การสมรส ระหวางการสมรส และในการขาดจากการสมรส 

  การสมรสจะกระทํากันก็ดวยความยินยอมโดยอิสระและเต็มใจของผูท่ีเจตนาจะเปนคูสมรส 

           ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และพ้ืนฐานของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับการคุมครองจาก

สังคมและรัฐ” 

  651 ขอ 23 “(1) ครอบครัวเปนหนวยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิท่ีจะไดรับ

การคุมครองจากสังคมและรัฐ  

        สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสไดในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัวพ่ึงไดรับการ

ยอมรับ 

        การสมรสจะกระทําโดยปรารถจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณของผูท่ีเจตนาจะเปนคู

สมรสกันมิได 

        บรรดารัฐภาคีแหงกติกาฉบับนี้จะดําเนินการเทาท่ีเหมาะสมเพ่ือรับรองความเสมอภาคแหง

สิทธิและความรับผิดชอบของคูสมรสในการท่ีจะสมรส การอยูกินระหวางสมรสและการสิ้นสุดของการ

สมรส ยอมตองมีบทบัญญัติเพ่ือการคุมครองบุตรเทาท่ีจําเปน 

   (2) สิทธิของชายและหญิงในวัยท่ีอาจสมรสได ในการท่ีจะสมรสและมีครอบครัว ยอมไดรับ

การรับรอง” 
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เพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้นเปนผูท่ีไดรับสิทธิตามขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลเหลานี้ 

แมวาสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน แตไม

ถูกรับรองไวในปฏิญญาสากลฯ ปฏิญญาสากลฯกลับรับรองแคเพียงสิทธิในการสมรสซ่ึงมีฐานะเปน

เพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเทานั้น  

          ดังนั้นจึงมีคําถามวา การท่ีรัฐตางๆ ไมไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เปนการกระทําท่ีละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม ใน

สวนนี้ก็เปนไปตามท่ีไดกลาวไววา ปฏิญญาสากลฯ และกติการะหวางประเทศฯ ไดกําหนดสิทธิตางๆ 

ท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานใหเปนหลักสิทธิมนุษยชนไวมากมาย หนึ่งในนั้นคือ สิทธิในการสมรส แตสิทธิ

ดังท่ีไดกลาวมานี้มีฐานะเปนเพียงสวนหนึ่งของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเทานั้น 

สงผลใหเนื้อหาในปฏิญญาสากลฯ และกติการะหวางประเทศฯท้ังสองฉบับนี้ไดรับรองสิทธิในการ

สมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัวใหเปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนไดเฉพาะกับความรักในรูปแบบของรักตาง

เพศเทานั้น และหากเปนการตีความตามตัวอักษร ก็หมายความวาปฏิญญาสากลและกติการะหวาง

ประเทศฯ ท้ังสองฉบับนี้มุงคุมครองแคเพียงสิทธิในการสมรสและสิทธิในการกอตั้งครอบครัวใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น มิไดคุมครองไปถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความ

รักในรูปแบบอ่ืนๆ ดวย  สงผลใหประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทย652 ท่ีไดออกกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศตามหลักการของสิทธิมนุษยชน

ในเรื่องสิทธิในการสมรสแลว แมจะยังมิไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ก็ไมไดเปนการกระทําละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน ตาม

ปฏิญญาสากลฯแตอยางใด และยังรวมไปถึงไมไดมีการกระทําละเมิดตอกติการะหวางประเทศฯ ดวย

เหตุผลเดียวกัน653 

                                                                                 

 652 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 10 กันยายน พ.ศ.2535  ใหประเทศไทยยอมรับปฏิญญาสากล

วาดวยสิทธิมนุษยชน ซ่ึงปฎิญญาสากลฯ ไดรับมติเห็นชอบโดยสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ในวันท่ี 

10 ธันวาคม พ.ศ.2491 และประเทศไทยเขาภาคยานุวัติ กติกาสากลระหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิในทางการเมือง ค.ศ.1996  ซ่ึงหลักการดังกลาวไดรับการรับรองอีกครั้งในวันท่ี 29 

ตุลาคม ค.ศ.1996  จากการเขาภาคยานุวัติกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทาง

การเมือง ค.ศ.1996 กติกาฉบับนี้ไดรับการยอมรับโดยมติของสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติในวันท่ี 

16 ธันวาคม พ.ศ.2509 และเปดใหประเทศสมาชิกลงนามเปนภาคีตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ.2509   

  653 การกระทําในรูปแบบใดของรัฐ ท่ีไดกระทําตอกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว

จะถือวาเปนการกระทําท่ีละเมิดตอพันธกรณีตามปฏิญญาสากลฯ และสงผลใหรัฐท่ีไดกระทําการ

ดังกลาวนั้นนั้นละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน การกระทําในรูปแบบนั้นคือ การท่ีรัฐออกกฎหรือ
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          แตอยางไรก็ตาม แมหลักการสิทธิมนุษยชนจะถูกกําหนดข้ึนจากปฏิญญาสากลฯ โดยการ

บัญญัติสิทธิตางๆ ไวในปฏิญญาสากลฯแลวมีการเรียกสิทธิเหลานี้วาสิทธิมนุษยชน แตในความเปน

จริงแลว ปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้ก็มิไดนําหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติมาปรับใชอยางถูกตอง

ครบถวน ทําใหหลักสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึนจากการนิยามความหมายของปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ไมมี

ความสมบูรณแบบตามหลักของสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริง สงผลใหหลักของสิทธิมนุษยชน ตาม

ปฏิญญาสากลฯฉบับนี้มีสถานะเปนเพียง หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเทานั้น654 หากมีความเปนไป

ไดในอนาคตท่ีปฏิญญาสากลฯฉบับนี้จะไดรับการพัฒนาใหสมบูรณแบบข้ึน โดยการนําหลักการของ

สิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานมาปรับใชอยางถูกตองท้ังหมด ก็จะสงผลใหหลักสิทธิมนุษยชนมี

สถานะเทียบเทากับหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานและมีสถานะกลายเปนหลัก

สิทธิมนุษยชนชั้นสูงอยางแทจริง655 ดังนั้นจากการท่ีประเทศไทย แมจะยังมิไดออกกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ก็มิไดเปนการกระทําท่ี

ละเมิดตอพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลฯ เพราะประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยท่ี

ยอมรับในตัวปฏิญญาสากลฯ  ฉบับนี้ตางก็เคารพในตัวเนื้อหาของปฏิญญาสากลฯ ท่ีเปนลายลักษณ

อักษรมากกวาสิทธิโดยธรรมชาติ   เพราะสิทธิประการนี้แมจะเปนแนวคิดท่ีเปนท่ีมาของปฏิญญา

สากลฯ แตก็มีสถานะเปนเพียงนามธรรมไมเหมือนกับปฏิญญาสากลฯท่ีมีสถานะท่ีเปนรูปธรรมและ

เปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลดวย แตอยางไรก็ตามการกระทําท่ีมิได

เปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นดังกลาวนี้ ก็เปนเพียงการกระทําท่ีไม

เปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเทานั้น ซ่ึงก็คือการกระทําท่ีเปนเพียงอาศัยการตีความ

ตามตัวอักษรถึงความหมายท่ีเปนเนื้อหาของหลักการสิทธิมนุษยชนท่ีไดถูกบัญญัติไวในปฏิญาสากลฯ  

          หากจะพิจารณาถึงเนื้อหาของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ก็จะพบวาหลักการของสิทธิประเภทนี้มี

ความหมายท่ีกวางกวาหลักสิทธิมนุษยชนท่ีถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ เนื่องจากหลักสิทธิ

มนุษยชนท่ีถูกกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯฉบับนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งของหลักสิทธิโดยธรรมชาติ ไมใช

                                                                                 

ขอบังคับใดๆ ท่ีเปนการลงโทษแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในความผิดฐานรักเพศ

เดียวกัน หรือท่ีรูจักกันในนาม Sodomy อันมีลักษณะเปนการกีดกันความรักในรูปแบบดังกลาว การ

กระทําในรูปแบบนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดมีมติใหการกระทําในลักษณะ

ดังกลาวเปนการกระทําของรัฐท่ีไมปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีใหไวในปฏิญญาสากลฯ สงผลใหรัฐดังกลาว

นั้นกระทําการท่ีเปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน ไมใชการท่ีรัฐไมไดออกกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตามท่ีเขาใจ 

 654 Maurice Cranston, op. cit., p. 12.  

           655 Jack Donnellly, op. cit., pp. 6-7. 
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หลักการท่ีเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท้ังหมด ดังจะเห็นไดจากหลักการในเรื่องสถานะแหงสิทธิในการสมรส ท่ี

ปฏิญญาสากลฯกําหนดใหเปนสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐตางๆ ท่ีใหการยอมรับจะตองปฏิบัติตามพันธกรณี 

โดยสิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิท่ีจํากัดเฉพาะรูปแบบความรักของมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันเทานั้น ซ่ึง

หากศึกษาจะพบวา ไมวามนุษยผูนั้นจะมีพฤติกรรมความรักในรูปแบบใด ก็ตองไดรับการรับรองและ

คุมครองสิทธิอยางเทาเทียมกัน แตปฏิญญาสากลฯ ฉบับนี้กลับนําหลักสิทธิโดยธรรมชาติมากําหนดให

เปนสิทธิมนุษยชนเพียงดานเดียว โดยคํานึงถึงหลักการท่ีสําคัญแควา ตองเปนแนวคิดท่ีสังคมใหการ

ยอมรับเทานั้น จึงจะสามารถนํามาบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯได 

          หากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รัฐสามารถจะกระทําไดหรือไม รวมไปถึงคําถามตามมาวารัฐจะ

อางหลักการและเหตุผลอะไรในการออกกฎหมายดังกลาว ในประเด็นนี้หากรัฐไดพิจารณาถึงหลักการ

ของสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติและเปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

ความหมายท่ีกวางกวาสิทธิมนุษยชนท่ีไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ แลว  หากรัฐมีความตองการจะ

ออกกฎหมายดังกลาว รัฐก็สามารถอางหลักการท่ีกลาวมานี้ได เพราะรัฐคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออก

ซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริงมากกวาการเลือกท่ีจะตีความตาม

ตัวอักษรในปฏิญญาสากลฯ ท่ีตองปฏิบัตตามหลักสิทธิมนุษยชนในการรับรองสถานะแคเพียงกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น หรืออาจกลาวไดวารัฐไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในระดับท่ีสูงข้ึนไป

กวาหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯนั้นเอง 

แมสิทธิในการสมรสจะเปนสิทธิท่ีเกิดเฉพาะคูรักท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันเทานั้น แตปฏิญญา

สากลฉบับนี้ก็ไมไดหามไมใหรัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้นถาหากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็สามารถกระทําได และไมเปนการ

ละเมิดตอพันธกรณีท่ีประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดวย 

ดังนั้นจึงสรุปในประเด็นนี้ไดวา การท่ีประเทศไทยมีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกคูรักตางเพศ ไดเปนการปฏิบัติตามปฏิญญาสากลฯในเรื่องสิทธิในการสมรส ก็ถือวาไม

เปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนแลว หากแตการท่ีประเทศไทยไมมีกฎหมายรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักเพศเดียวกัน แมไมเปนการละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน แตก็เปนการละเมิด

ตอหลักสิทธิโดยธรรมชาติของมนุษยก็ยอมได  

 

  5.1.2  แนวทางตามทฤษฎีรูปแบบของการสมรส 

  ทฤษฎีรูปแบบของการสมรส กลาวถึงการจําแนกการสมรสออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ 

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ
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เชื่อ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ซ่ึงท้ัง 3  รูปแบบนั้นตางก็มีหลักเกณฑ และ

วัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติท่ีถือวาเปนการ

สมรสของมนุษยท่ีแทจริง เปนการยินยอมในการรวมประเวณีของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและ

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง เปนลักษณะของพฤติกรรมทางเพศสัมพันธโดยวิถีแหงธรรมชาติ ซ่ึงเปน

หลักเกณฑท่ีถูกกําหนดข้ึนโดยธรรมชาติ เพศจึงเปนสาระสําคัญกับการสมรสในรูปแบบนี้ เหตุท่ีเปน

เชนนี้เพราะวัตถุประสงคของการสมรสในรูปแบบนี้ก็เพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ดังนั้นการ

สมรสในรูปแบบนี้จึงเปนเรื่องของธรรมชาติกับมนุษย ซ่ึงมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตาม

เง่ือนไขของรัฐ ท่ีไดถูกกําหนดไวโดยรัฐ โดยแตละรัฐจะไดกําหนดเง่ือนไขของการสมรสข้ึนมาเองใน

รูปแบบของกฎหมาย โดยการสมรสในรูปแบบนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกมนุษย เพราะรัฐตองการใหคูรักท่ีเปนประชากรของรัฐนั้นๆ ตองทํา

ปฏิบัติตามกฎเกณฑของรัฐเพ่ือใหไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน และเพ่ือใหไดรับสิทธิ

ประโยชนในฐานะคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย  

  ซ่ึงรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือ สิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันตามกฎหมายหรือ สิทธิในกฎหมายสมรส ซ่ึงสิทธิท่ีกลาวมานี้เปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ ไมไช

สิทธิท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ หากแตสิทธิในกฎหมายสมรสซ่ึงเปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐมีลักษณะท่ี

คาบเก่ียวกับสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติ หากเปนลักษณะ

เชนนี้ก็ตองเปนไปตามหลักการของสิทธิโดยธรรมชาติ ท่ีกําหนดวาสิทธิประการใดท่ีเปนสิทธิโดย

ธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิเหลานั้นปจเจกชนไมจําเปนตองรองขอจากรัฐ เปนหนาท่ีของรัฐท่ี

จะมอบสิทธิเหลานี้ใหแกประชาชน และรัฐก็ไมอาจกําหนดเง่ือนไขใดๆ ในทางกฎหมายเพ่ือจํากัดสิทธิ

เหลานั้นไดเลย นั้นหมายความวา สิทธิในกฎหมายสมรสท่ีเปนสิทธิท่ีกอตั้งข้ันโดยรัฐ รัฐเองก็ไมอาจ

บัญญัติเง่ือนไขใดๆ ท่ีเปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิ

โดยธรรมชาติของปจเจกบุคคลไดเลย656 จึงเปนหนาท่ีโดยตรงของรัฐในการออกกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย โดยตองคํานึงถึงสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความ

รัก657 

                                                                                 
656 Alan Gewirth, Human Rights: Essays on Justification and Application 

(Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 358. 
657 อยางไรก็ตามมีการตั้งขอสังเกตวา สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก เปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยสามารถแสดงออกไดโดยอิสระ  และในความเปนจริงหากมนุษยมีการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักท่ีตองการอยูรวมกันในลักษณะท่ีไมใชรูปแบบผัวเดียวเมียเดียวตามลักษณะท่ีรัฐให

การรับรอง  การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักในลักษณะเชนนี้ รัฐตองใหการรับรองดวยหรือไม  ใน
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           ดังนั้นจึงสรุปในประเด็นนี้ไดวา สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐสิทธิใด หากสิทธินั้นเปนสิทธิท่ีมี

ลักษณะคาบเก่ียวกับสิทธิโดยธรรมชาติ สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐสิทธินั้น รัฐไมอาจบัญญัติเง่ือนไขใดๆ ท่ี

เปนการจํากัดหรือริดรอนสิทธิท่ีมีลักษณะท่ีคาบเก่ียวกับสิทธิโดยธรรมชาติสิทธินั้นไดเลย 

 

5.1.3  เหตุท่ีรัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันนั้นใหเฉพาะแกคูรักท่ีมี 

เพศสรีระท่ีแตกตางกัน 

รัฐตางๆ รวมถึงประเทศไทยตางก็มีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันนั้นให

เฉพาะแกคูรักท่ีมีเพศสรีระท่ีแตกตางกันเทานั้น กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็จะไมเขา

องคประกอบท่ีจะไดรับสิทธิดังกลาว โดยจะเห็นไดจากการบัญญัติหลักกฎหมายในประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว มาตรา 1448 “การสมรสจะกระทําไดตอเม่ือชายและ

หญิงมีอายุสิบเจ็ดปบริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตใหทําการสมรสกอนนั้น

ได”  เหตุใดรัฐตางๆ ในสังคมโลก รวมถึงประเทศไทยใชเพศเปนองคประกอบท่ีเปนสาระสําคัญของ

การท่ีจะไดรับสิทธิในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ซ่ึงหากไมเขาองคประกอบใน

เรื่องเพศดังท่ีไดกลาวมาแลว ก็หาจําตองไปพิจารณาถึงเง่ือนไขประการอ่ืนๆ ตอไปไม เหตุใดรัฐจึงออก

กฎหมายท่ีเปนการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมดานความรักของมนุษยเชนนี้ การ

กระทําเชนนี้สงผลใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมความรักกับคนท่ีมีเพศสรีระเดียวกับตนก็จะไมสามารถ

ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยถูกตองตามกฎหมายไดเลย ท้ังๆ ท่ีรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ มีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักท่ีเปน

ประชากรของรัฐนั้นๆ เพ่ือใหคูรักเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ในทางกฎหมายในฐานะคูสมรส 

แตเหตุใดรัฐจึงเลือกปฏิบัติกับพฤติกรรมความรักเพียงรูปแบบหนึ่งท่ีรัฐเชื่อวาเปนสิ่งท่ีถูกตอง   

และปฎิเสธท่ีจะรับรองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งท่ีรัฐเชื่อวาไมถูกตอง 

                                                                                 

ประเด็นนี้ขออธิบายวา การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักเปนเสรีภาพของมนุษยโดยแทจริงไมวาจะ

เปนความรักในรูปแบบรักตางเพศ  รักเพศเดียวกัน รักสองเพศ  ซ่ึงรูปแบบของการแสดงออกซ่ึงความ

รักในลักษณะนี้โดยหลักแลวคือสิ่งท่ีรัฐตองใหการรับรอง ตามทฤษฎีสิทธิโดยธรรมชาติท่ีมีลักษณะคาบ

เก่ียวกับสิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐ  สวนลักษณะของการดําเนินชีวิตท่ีเปนแบบผัวเดียวเมียเดียว ผัวเดียว

หลายเมีย  เมียเดียวหลายผัว หรือ หลายผัวหลายเมีย สิ่งเหลานี้แมจะเปนเสรีภาพในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรักของมนุษยเชนกัน หากแตการรับรองสถานะในการใชชีวิตรวมกันของรัฐในเรื่อง

ของการใชชีวิตแบบเปนคูหรือแบบไมเปนคูนั้น อาจมีลักษณะท่ีตองเปนไปตามแนวนโยบายของรัฐท่ี

ใชหลักการตามแนวทางของวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมนั้นๆ มาเปนองคประกอบตามทฤษฎี

สิทธิท่ีกอตั้งข้ึนโดยรัฐดวย  
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จากการศึกษาพบวา เหตุผลสําคัญของรัฐในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหเปน

การเฉพาะแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศก็เพราะรัฐเชื่อวานี้คือรูปแบบพฤติกรรมทางเพศท่ีมี

ความสัมพันธกันตามธรรมชาติ ตองเกิดข้ึนจากมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมีอวัยวะเพศท่ีเปนชาย

ท่ีจะตองคูกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงและมีอวัยวะเพศท่ีเปนหญิงเทานั้นท่ีถูกธรรมชาติสรางให

สัมพันธกัน อันเปนจุดเริ่มตนของการสืบทอดเผาพันธุมนุษย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ีรัฐมองวามีความ

ถูกตองและชอบธรรม658 ดังนั้นจึงไมแปลกท่ีรัฐเลือกท่ีจะรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

คูรักโดยคํานึงถึงอวัยวะเพศท่ีตางกันเทานั้น นั้นหมายความวารัฐใชหลักเกณฑในเรื่องเพศสัมพันธมา

เปนสวนสําคัญในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหกับมนุษย และถาสิ่งนี้คือ

คําตอบท่ีแทจริง รัฐใชเพียงพฤติกรรมทางเพศของมนุษยมาเปนสาระสําคัญในการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันอยางนั้นหรือ เหตุใดรัฐจึงไมคํานึงถึงพฤติกรรมความรักของมนุษยและนํามาเปน

สาระสําคัญในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในทางกฎหมาย 

จากการศึกษาพบวาพฤติกรรมความรักกับพฤติกรรมทางเพศเปนพฤติกรรมท่ีแยกออกจาก

กันอยางสิ้นเชิง659 แตเหตุใดรัฐกลับออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกคูรักโดย

อาศัยพฤติกรรมทางเพศมาเปนสาระสําคัญ มากกวาท่ีรัฐจะพิจารณาวาแทจริงแลวพฤติกรรมความรัก

ตางหากท่ีเปนสาระสําคัญ 

พฤติกรรมทางเพศ กลาวถึงเนื้อหาของการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางดานกามอารมณของ

มนุษย ความใครและความปรารถนาในเรือนราง เปนภาวะในทางอารมณและความรูสึกท่ีมนุษยทุกคน

ตองพบเจอโดยไมอาจหลีกเลี่ยงได พฤติกรรมทางเพศแบงออกเปน พฤติกรรมทางเพศสัมพันธและ

พฤติกรรมทางเพศไมสัมพันธ กลาวคือ พฤติกรรมทางเพศสัมพันธนั้น คือ การรวมประเวณีกันระหวาง

มนุษยท่ีมีเพศสรีระชายโดยมีอวัยวะเพศชายเปนสาระสําคัญกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงโดยมีอวัยวะ

เพศหญิงเปนสาระสําคัญ ซ่ึงอวัยวะท้ังสองรูปแบบนั้นมีความสัมพันธกันในทางกายภาพ จึงเรียกวา

เพศสัมพันธ ความสัมพันธกันในลักษณะนี้จะนํามาซ่ึงการสืบทอดเผาพันธุมนุษย  พฤติกรรมทางเพศ

ไมสัมพันธ คือ การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ซ่ึงอวัยวะท้ังสองรูปแบบนั้นไม

มีความสัมพันธกันในทางกายภาพ ความสัมพันธกันในลักษณะนี้จะไมนํามาซ่ึงการสืบทอดเผาพันธุ

มนุษย  จึงเรียกวาเพศไมสัมพันธ660 ดังนั้น เพศจึงถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญของพฤติกรรมทางเพศ 

อยางไรก็ตามแมการรวมประเวณีกันระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจะมีลักษณะในทางกายภาพ

ทางเพศท่ีไมสัมพันธกัน แตก็เปนเพียงความไมสัมพันธในทางเพศสรีระท่ีใชแนวคิดในทางวิทยาศาสตร

                                                                                 
658 Barbara Stark, op. cit., p. 25.  
659 Chris Beasley, op. cit., p. 76. 
660 Gilbert Herdt, op. cit., p. 256. 
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มาเปนตัวกําหนดเทานั้น หาใชความผิดปกติทางรางกายหรือจิตใจท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาประการ

ใดไม ประกอบกับในความเปนจริงแลวความตองการทางเพศหรือประเวณีก็สามารถเกิดข้ึนไดกับ

มนุษยทุกคน แมวามนุษยผูนั้นจะท่ีมีความตองการท่ีจะรวมประเวณีกันกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน

กับตนก็ตาม ความตองการทางเพศในลักษณะนี้หาใชเรื่องท่ีแปลกหรือผิดธรรมชาติไม661 

  รัฐใชหลักเกณฑของพฤติกรรมทางเพศท่ีมีความสัมพันธตามแนวคิดในทางวิทยาศาสตรคือ 

การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายโดยมีอวัยวะเพศชายเปนสาระสําคัญกับมนุษยท่ีมี

เพศสรีระหญิงโดยมีอวัยวะเพศหญิงเปนสาระสําคัญ มาเปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน โดยใหเหตุผลของการรับรองสถานะของการใชชีวิตคูรวมกันวา

เปนสิ่งท่ีมาจากเพศท่ีสัมพันธและสืบพันธุกันได และรัฐก็ปฏิเสธพฤติกรรมทางเพศท่ีไมสัมพันธ นั้นคือ 

การรวมประเวณีกันระหวางมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน โดยรัฐใหเหตุผลวาเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง ไมมี

ความชอบธรรม สืบพันธุกันไมได ดังนั้นจึงสงผลใหรัฐปฏิเสธท่ีจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นไดวารัฐใชหลักเกณฑเรื่อง

พฤติกรรมทางเพศมาเปนองคประกอบในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

ประชากรในรัฐ รัฐมองแตเรื่องพฤติกรรมทางเพศท่ีตองมีความสัมพันธกันและตองสืบพันธุได ตาม

แนวคิดในทางวิทยาศาสตรมาเปนตัวกําหนดเทานั้น หาไดมองถึงพฤติกรรมความรักท่ีแทจริงของ

มนุษยไม 

          รัฐถือวาเรื่องเพศสัมพันธนั้นเปนสาเหตุหลักดังจะเห็นไดจากการท่ีรัฐบัญญัติไวในประมวล

กฎหมายแพงและพานิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในมาตรา 1416 วรรคแรก“สามีภริยาตองอยูกิน

กันฉันสามีภริยา”  โดยความหมายของความในมาตรานี้คือ การท่ีคูรักชายและหญิงท้ังสองจะตองมี

ความสัมพันธในทางประเวณีรวมกันดวย ประกอบกับหลักกฎหมายท่ีรัฐไดบัญญัติไวในสวนท่ีเปนเหตุ

หยา อันเปนเหตุหนึ่งของการสิ้นสุดการสมรส ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว ในมาตรา 1516 “(10) สามีหรือภริยามีสภาพแหงกาย ทําใหสามีหรือภริยานั้นไมอาจรวม

ประเวณีไดตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองหยาได”  จากหลักกฎหมายดังกลาวเปนการชี้ใหเห็นวา รัฐให

ความสําคัญกับเรื่องพฤติกรรมทางเพศ หากเอกชนท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

แลว หากไมมีเพศสัมพันธ หรือ ไมสามารถมีได ก็เปนเหตุใหการท่ีรัฐไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหนั้นเปนอันตองสิ้นสุดลง จึงกลาวไดวา รัฐใหความสําคัญกับประเด็นในเรื่องเพศสัมพันธมา

เปนประเด็นหลักและเปนประเด็นสําคัญในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหแกเอกชนในรัฐ มากกวาการพิจารณาถึงพฤติกรรมความรักของเอกชนในรัฐของตน  

                                                                                 
661  Ibid., p. 268. 
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          หากพิจารณาถึงพฤติกรรมความรักแลวก็จะพบวามีความแตกตางจากพฤติกรรมทางเพศ

อยางสิ้นเชิง เพราะพฤติกรรมความรักเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดกับมนุษยทุกคน พฤติกรรมความรักท่ีมนุษย

แสดงออกมานั้นไมมีเง่ือนไขในเรื่องเพศเขามาเปนองคประกอบ พฤติกรรมความรักคือการถายทอด

ความรูสึกดีๆ ใหแกกัน พฤติกรรมความรักไมมีเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดความสัมพันธกันหรือความไม

สัมพันธกันเขามาเก่ียวของ พฤติกรรมความรักเกิดข้ึนไดท้ังผูชายและผูหญิง โดยพฤติกรรมความรัก

อาจเกิดข้ึนในรูปแบบของความรักท่ีผูชายมีตอผูหญิง หรือความรักท่ีผูชายมีตอผูชายดวยกันเอง หรือ 

ความรักท่ีผูหญิงมีตอผูหญิงดวยกันเองก็เปนได พฤติกรรมความรักจึงไมมีเรื่องเพศเขามาเก่ียวของแต

อยางใด662  

           เหตุผลสําคัญท่ีทําใหพฤติกรรมทางเพศและพฤติกรรมความรักมีความแตกตางกันนั้นก็คือ 

มนุษยไมวาชายหรือหญิงสามารถมีพฤติกรรมทางเพศ ท้ังเพศสัมพันธและเพศไมสัมพันธไดโดย

ปราศจากพฤติกรรมความรัก และในทางตรงกันขามมนุษยไมวาชายหรือหญิงก็สามารถมีพฤติกรรม

ความรักไดโดยปราศจากพฤติกรรมทางเพศไดเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา แทจริงแลว

พฤติกรรมความรักและพฤติกรรมทางเพศ เปนสิ่งท่ีแยกออกจากกันอยางชัดเจน663 

           สิ่งท่ีกลาวมานี้คือแนวคิดของประเทศแถบตะวันตกท่ีใชเปนแนวทางหลักในการบัญญัติ

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย โดยประเทศตางๆ เหลานั้นไดลมเลิก

แนวคิดท่ีเปนการนําเอาพฤติกรรมทางเพศมาเปนหลักเกณฑในการสรางความชอบธรรมใหเกิดข้ึนใน

สังคม โดยเฉพาะแนวคิดท่ีวาคูรักท่ีมีเพศสรีระตางกัน รักกัน ชอบกัน มีประเวณีกันเปนสิ่งท่ีถูกตองดี

งาม แตคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน รักกัน ชอบกัน มีประเวณีรวมกันเปนสิ่งท่ีผิด แนวคิดดังกลาวนี้ได

ถูกยกเลิกไป เพราะแนวคิดในลักษณะเชนนี้เปนการคํานึงถึงแตเพียงเรื่องเพศสัมพันธมาเปน

สวนประกอบหลักเพ่ือทําใหเกิดแนวคิดในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกประชากรในรัฐ 

ประเทศตางๆ เหลานั้นยึดหลักการในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึง

พฤติกรรมท่ีเกิดจากความรักของมนุษยมาเปนสาระสําคัญ และเขาใจรูปแบบของความรักท่ีแทจริง ไม

วาพฤติกรรมความรักนั้นจะมีลักษณะอยางใด และไมวาจะเปนพฤติกรรมความรักท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยท่ี

มีเพศสรีระท่ีตางกัน หรือมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกันก็ตาม 

          ประกอบกับประเทศตางๆ ท่ีใหการยอมรับไดนําแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรส

มาเปนสวนประกอบในการพิจารณาการออกกฎหมายดังกลาว โดยยอมรับและเขาใจวารูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นเปนรูปแบบการสมรสท่ีแทจริงอยูในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของ

ธรรมชาติ เปนเรื่องระหวางธรรมชาติกับมนุษยและมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย 

                                                                                 
662 Pinello, Daniel R., op. cit., p. 89. 
663 Jr. Eskridge N. William, op. cit., p. 276. 
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เพศจึงเปนสาระสําคัญของการสมรสเฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น  ซ่ึงมีความแตกตางจากรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท่ีเปนเรื่องท่ีรัฐสามารถกําหนดเง่ือนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

ใหแกมนุษยข้ึนมาเองในรูปแบบของกฎหมายเองได โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกประชาชนในรัฐ อันเปนการไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนในฐานะคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย และเปนวัตถุประสงคในการคุมครองสิทธิประโยชนใหแกประชากรของรัฐตามความประสงค

ของรัฐอยางแทจริง เพศจึงไมไชสาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ทําใหประเทศตางๆ ท่ีมีแนวคิด

ในลักษณะเชนนี้ก็จะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดย

คํานึงพฤติกรรมความรัก ท่ีไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา ทําใหเกิด

เสรีภาพในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนท่ีจะไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน  

           ดังนั้น การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใด

เปนสิทธิท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ อันเปนสิทธิท่ีรัฐจะตองใหการรับรองและคุมครองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยในทุกรูปแบบของความรัก ซ่ึงรวมไปถึงการออกกฎหมายรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยในประเทศไทยดวย ไมไชแตจะมีเฉพาะกฎหมายรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศท่ีรัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดกับรูปแบบความรักรูปแบบ

นี้เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น แตตองรวมถึงการท่ีรัฐตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย  

 

5.2  แนวทางการนํากฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนที่มีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันของตางประเทศเพ่ือนํามาปรับใชกับรูปแบบกฎหมาย

ภายในของประเทศไทย 

        

5.2.1  โครงสรางกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยของประเทศท่ี  

ใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร 

คําถามตอมาหากประเทศไทยจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลวจะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะเนื้อหาของ

กฎหมายอยางไร คําถามในประเด็นนี้ตองวิเคราะหบริบทกฎหมายของตางประเทศ และนํารูปแบบ

ของกฎหมายตางประเทศมาเปนแนวทางในการพิจารณาใหมีความเหมาะสมกับระบบกฎหมายของ

ไทยโดยคํานึงถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือใหการออกแบบโครงสรางกฎหมายรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันเปนกฎหมายท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

สังคมไทยตอไป เนื่องจากกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ีไดมีการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน
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ใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันก็มีรูปแบบและลักษณะของกฎหมายท่ีแตกตางกันออกไป

ตามโครงสรางของระบบกฎหมายของประเทศนั้นๆ  รวมไปถึงแนวความคิดจากสภาพสังคมท่ีเปนอยู

ของประเทศเหลานั้นดวย เชนเดียวกันกับประเทศไทยท่ีใชระบบกฎหมายลายลักษณอักษร ดังนั้น

รูปแบบของกฎหมายตางประเทศท่ีจะนํามาพิจารณาเปนตนแบบนั้นตองเปนประเทศท่ีมีระบบ

กฎหมายท่ีคลายคลึงกับประเทศไทยนั้นก็คือ กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน โดยวิเคราะหใหเห็นถึง

รูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

ของท้ังสองประเทศ วาท้ังสองประเทศนั้นมีโครงสรางของกฎหมายดังกลาวนั้นอยางไร โดยศึกษาถึง

ทฤษฎีโครงสรางในทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย เริ่มจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศฝรั่งเศส  โดยในประเทศฝรั่งเศสนั้น

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ รัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวย

กฎหมายใหแกความรักในทุกรูปแบบ โดยไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนสวนหนึ่งของการพิจารณาให

การรับรอง ทําใหการสมรสภายใตกฎหมายของประเทศฝรั่งเศสเปนการสมรสท่ีอยูภายใตเง่ือนไขของ

มนุษยสองคนท่ีมีความรักใหแกกันและมีความประสงคจะใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น664  

จากการศึกษาพบวาแนวคิดของประมวลแพงของฝรั่งเศสนั้นมีรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไข

ของรัฐ โดยมีลักษณะท่ีแยกตางหากจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และแยกตางหาก

จากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ ดวยเหตุผลท่ีวา หลักเกณฑ รูปแบบ

และวัตถุประสงคของการสมรสท้ังสามรูปแบบมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง โดยรูปแบบการสมรส

ภายใตเง่ือนไขของรัฐนั้น มีข้ึนเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย

ใหแกมนุษย เปนเรื่องระหวางรัฐกับประชาชน665 ดังนั้นหากรัฐออกกฎหมายมาเพ่ือรับรองสถานะใน

การใชชีวิตใหแกคูรักท่ีเปนชายกับหญิงท่ีมีความรักในรูปแบบนี้เทานั้น ก็จะเปนการกระทําท่ีขัดตอ

สิทธิของกลุมคนท่ีมีความรักในรูปแบบท่ีแตกตาง ดังนั้น รัฐบาลฝรั่งเศสจึงมีความเห็นชอบท่ีจะแกไข

กฎหมายสมรสท่ีมีอยูใหครอบคลุมการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันในบริบทของความรัก

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกตางออกไปดวย โดยใชกฎหมายเดียวกันกับทุกคน โดยไมมีเง่ือนไขเรื่องเพศสรีระ

มาเปนอุปสรรคขวางก้ัน666  

                                                                                 
664 Robert Wintemute, op. cit., p. 87. 
665 A. E. Anton and L. Neville Brown, Introduction to Franch Law (Oxford 

University Press, 1967), p. 246.  
666  Karen Reid, op. cit., p. 342. 



382 

           ดังนั้น รูปแบบของการจดทะเบียนสมรสของประเทศฝรั่งเศสจึงเปนลักษณะของการจด

ทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใช

กฎหมายแตประการใด เหตุท่ีประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถกระทําการแกไขกฎหมายในตัวบทของ

กฎหมายแพง เพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหกับคูรักในทุกรูปแบบนั้น ก็เปนเพราะระบบ

กฎหมายแพงของฝรั่งเศสไมไดวางรากฐานรากของกฎหมายเปนลักษณะของกฎหมายครอบครัวท่ีตอง

มีการผูกพันธตอเนื่องกันไปตอของความเปนครอบครัวในฐานะบิดามารดาและบุตรรวมกันอยูดวยใน

บรรพเดียวกันเหมือนอยางเชนกฎหมายแพงเยอรมันและกฎหมายแพงของไทย กฎหมายแพงฝรั่งเศส

แยกเรื่องการสมรส ออกมาเปนเรื่องๆ  โดยแยกตางหากจากเรื่องสิทธิและหนาท่ีของความเปนบิดา

มารดาและบุตร และเรื่องมรดก  ทําใหกฎหมายแพงฝรั่งเศสไมไดยึดติดกับเรื่องของเพศสรีระของคูท่ี

สมรส ท่ีจะตองมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และไมเปนการเชื่อมกับความ

เปนบิดามารดาและบุตรสิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร อันเกิดจากการท่ีกฎหมายแยกเรื่อง

ออกจากกัน ทําใหสถานะของความเปนสามีภริยา และความเปนบิดามารดาและบุตรถูกแยกหนาท่ี

ออกจากกันอยางสิ้นเชิง โดยขอเรียกรูปแบบประมวลแพงฝรั่งเศสในลักษณะนี้วา ระบบกฎหมาย

สมรส  

          ดังนั้นสงผลใหประมวลแพงของฝรั่งเศสสามารถแกไขไดเลยในตัวบทกฎหมาย ในเรื่องของผูท่ี

ไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ667 และสามารถใหการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมายใหแกคูรักท่ีมีความรักโดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบ

ดวย668  

          หลักการนี้มีความแตกตางจากกฎหมายแพงของเยอรมัน เพราะจากการศึกษาพบวาระบบ

กฎหมายแพงของเยอรมันมีการวางรูปแบบของกฎหมายท่ีแตกตางจากประมวลแพงของฝรั่งเศส 

โดยเฉพาะการวางรูปแบบของกฎหมายในลักษณะของกฎหมายครอบครัวท่ีจะพบลักษณะเชนนี้ได

เฉพาะในประมวลแพงของเยอรมันเทานั้น โดยมีการวางลักษณะของกฎหมายเรื่องการสมรส และ

ความเปนบิดามารดาและบุตร สิทธิและหนาท่ีในความเปนบิดามารดาและบุตรไวในบรรพเดียวกัน 

ดังนั้นจึงมีผลตอความหมายของคําวา การสมรสท่ีตองผูกพันและเชื่อมโยงกับความเปนสถาบัน

ครอบครัว ท่ีจะใหความหมายถึงการท่ีชายและหญิงท่ีมีความสมัครใจท่ีจะใชชีวิตคูรวมกันในฐานะของ

ความเปนสามีและภริยา และสงผลตอการมีสถานะของความเปนบิดาและมารดาในภายภาคหนา และ

ยังสงผลไปตอการมีสิทธิและหนาท่ีของความเปนบิดามารดาและบุตรสืบตอไปดวย 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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ความหมายของประมวลแพงเยอรมันจึงมีลักษณะท่ีเกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายกับมนุษยท่ีมี

เพศสรีระหญิงเทานั้น เพราะความเปนสามีและภริยาของบุคคลท้ังสองจะนํามาซ่ึงความเปนบิดาและ

มารดาอันเปนวัตถุประสงคท่ีแทจริงของการรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมันตอไป โดยขอ

เรียกรูปแบบประมวลแพงของเยอรมันในลักษณะนี้วา ระบบกฎหมายครอบครัว 

  ดังนั้น หากคูรักท่ีมีเพศเดียวกันในประเทศเยอรมันจะมาขอรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันจากรัฐ กฎหมายของประเทศเยอรมันก็จะรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันให โดยมี

กฎหมายอีกฉบับชื่อวา Acts on Life Partnership ซ่ึงเปนกฎหมายท่ีแยกตางหากจากประมวลแพง

ของเยอรมันท่ีใชเฉพาะการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศสรีระเปนชายและท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง 

และจะเรียกสถานะของบุคคลท้ังสองท่ีมีเพศสรีระเดียวกันนี้วา คูชีวิตไมไชคูสมรส แตอยางไรก็ตาม

สถานะของความเปนคูสมรสและคูชีวิตก็มีความเทาเท่ียมกันในประเด็นของสิทธิและหนาท่ีในทาง

กฎหมาย แมจะอยูภายใตกฎหมายคนละฉบับกันก็ตาม เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะ กฎหมายแพงของ

เยอรมันวางอยูบนรากฐานของทฤษฎีรูปแบบการสมรสท้ังสามรูปแบบท่ีมีความแตกตางกัน โดย

วัตถุประสงคของการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ คือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

มนุษย จึงเปนเหตุใหเม่ือรัฐจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยข้ึน

มาแลวก็ตองใหสิทธิและหนาท่ีอยางเทาเทียมกัน แมการรับรองจะเกิดข้ึนจากกฎหมายคนละฉบับกัน

ก็ตาม 

  จึงอาจกลาวโดยสรุปไดวา ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันจะใชคําวา “สมรส” เฉพาะใน

รูปแบบของคูรักท่ีเปนชายกับหญิงเทานั้น แตถาคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันก็จะไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูจากรัฐดวยการจดทะเบียนคูชีวิตหรือบันทึกคูชีวิต โดยท่ีการรับรองท้ังสองรูปแบบไมวา

จะในลักษณะของการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคูชีวิต ก็เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและไดสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐในทางกฎหมายโดยเทาเทียม

กันทุกประการ 

        ประกอบกับการท่ีศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก เพราะเคยมีคํา

พิพากษาในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2545 โดยเนื้อหาของคําพิพากษานั้นไดกลาวถึงการท่ีรัฐไดรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันวาชอบดวยบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ และไมขัดตอหมวดท่ีวาดวยการปกปองคุมครองคูสมรสและสถาบันครอบครัว และการท่ี

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันมีคําพิพากษาคุมครองและสนับสนุนสิทธิในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ี

มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันมาโดยตลอด รวมไปถึงการมีคําพิพากษาเพ่ือใหสิทธิประโยชนตางๆ 

ในทางกฎหมายอยางเทาเทียมกันทุกประการกับคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนสมรส อาจเปนอีกสาเหตุหนึ่ง

ท่ีทําใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมตองการท่ีจะยกระดับของการเรียกรองไปสูการจด

ทะเบียนสมรสเฉกเชนคูรักชายและหญิง ดังนั้นดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาขางตนทําใหในปจจุบัน
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ประเทศเยอรมันยังไมออกกฎหมายท่ีอนุญาตใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถจด

ทะเบียนสมรสกันได  กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันของเยอรมันท่ีใชอยูในปจจุบัน ในลักษณะของการจดทะเบียนคูชีวิตนั้นไมสามารถเปลี่ยน

สถานะใหเปนการจดทะเบียนสมรสดังเชนลักษณะของคูรักท่ีมีเพศท่ีตางกันไดเลย เนื่องจากแนวคิด

ของการรางประมวลกฎหมายแพงเยอรมันท่ีวางอยูบนรากฐานของกฎหมายครอบครัวท่ีตองเกิดข้ึน

จากการสมรสของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น อันเปน

จุดเริ่มตนของความความเปนครอบครัว โดยความเปนสามีและภริยาของบุคคลท้ังสองนี้คือผูท่ีจะ

กลายมาเปนบิดาและมารดาตามแนวคิดของการวางรากฐานกฎหมายครอบครัวของเยอรมัน  

 

          5.2.2 ขอจํากัดในเรื่องโครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย 

  การวิเคราะหตามทฤษฎีโครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมายเพ่ือใหเห็นวาการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในประเทศไทย จะตองมีใน

ลักษณะใดเพ่ือท่ีจะเปนการเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยและไมกระทบกับสภาพของตัวบทกฎหมายท่ี

มีอยูแตเดิมของไทย การรับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันของมนุษยนั้น โดยหลักการแลวรัฐจะตอง

รับรองสถานะในการชีวิตคูรวมกันภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็

ตาม เพ่ือใหเกิดความเสมอภาค และเปนไปตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ 

หากแตประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ท่ีใชอยูในปจจุบันหากพิจารณา

แลวจะพบวา การรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษยตามประมวลกฎหมายแพงฉบับนี้ 

มีลักษณะเปนการวางรากฐานของกฎหมายใหอยูในลักษณะของระบบกฎหมายครอบครัว ดังเชน

ประมวลแพงเยอรมันนี โดยมีการแบงออกมาเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะ 1 การสมรส ลักษณะ 2 

บิดามารดาและบุตร ลักษณะ 3 คาอุปการะเลี้ยงดู ซ่ึงท้ัง 3 ลักษณะมีความเชื่อมโยงกันเปนสายใย

ระหวางลักษณะท่ี 1 จนถึงลักษณะท่ี 3 โดยเริ่มจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบ

ดวยกฎหมายของคูรักท่ีมีเพศสภาพเปนชายและเพศสภาพเปนหญิงในรูปแบบของการจดทะเบียน

สมรส ก็ใหเกิดความเปนสามีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายของบุคคลท้ังสองเพ่ือนําไปสูสถานะของความ

เปนบิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของบุตรตอไปในภายหนา669  

         ดังนั้น ลักษณะโดยท่ัวไปทางกายภาพของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

5 วาดวยครอบครัว  มีสภาพท่ีเปนกฎหมายท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือการกอรางสรางตัวของความเปนสามีและ

ภริยา และเชื่อมโยงไปสูสายใยแหงความเปนบิดามารดาและบุตรในภายหนาอันเปนการเชื่อมโยงตาม

                                                                                 
669 ชาติชาย อัครวิบูลย, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว, พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2552), หนา 11. 
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โครงสรางทางกายภาพของตัวบทกฎหมาย   หากประเทศไทยจําเปนตองออกกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว ตองวิเคราะหใหดีวาหากมีการ

แกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพ่ือใหสิทธิดังกลาวเกิดข้ึนกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะอันเปนเจตนารมณท่ี

แทจริงของผูท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ก็เปนไดเพราะ

โครงสรางของกฎหมายฉบับซ่ึงนี้มีลักษณะท่ีเปนกฎหมายท่ีบัญญัติข้ึนมาเพ่ือการสมรสของคูรักชาย

และหญิงท่ีมีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั้งเดิมของไทยตามรูปแบบ

การสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อของไทยเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปน

สัญลักษณของสรางสถาบันครอบครัวของไทยท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนาน ซ่ึงคูรักท่ีมีเพศสภาพชาย

และหญิงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของประเพณีนี้ ทําใหประเพณีแตงงานของไทยเปนสัญลักษณของ

การสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ และรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อดวย670 ทําใหประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

บรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายท่ีสามารถใชเพ่ือการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันของคูรักท่ีมีเพศสภาพเปนชายและหญิงไดเทานั้น อันเปนการผสมผสานระหวางรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อ และ

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐไดอยางลงตัว ซ่ึงหากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ฉบับนี้ไดเหมือนคูรักตางเพศอาจเปนการกระทบกระเทือนโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณี

ดังเดิมของไทย รวมไปถึงกระทบตอโครงสรางของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 

5 วาดวยครอบครัว ท้ัง 3 ลักษณะดวย  

          ประกอบกับขอจํากัดในเรื่องโครงสรางทางกายภาพของรัฐธรรมนูญ ท่ีกลาวถึงรูปแบบการ

ปกครองภายใตระบบนิติรัฐ และหลักนิติธรรม และไดกลาวถึงสิทธิของพลเมือง อาทิ การกลาวไวใน

รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ท่ีบัญญัติไววา  

 

“วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองทาง

กฎหมายเทาเทียมกัน 

                                                                                 
670 ทองเปลว ชลภูม์ิ และคณะเนติบัณฑิต, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว (พระนคร: โรงพิมพอักษรนิติ, 2478), หนา 86. 
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วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน 

วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

จะกระทํามิได 

วรรคสี่ มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล

สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”  

 

           จะเห็นไดวาหลักการในเรื่องสิทธิของพลเมืองท่ีไดกลาวมาขางตน รัฐไดมีการจําแนกประเภท

ของพลเมืองออกเปน 3 ประเภทดวยกัน กลาวคือ ประเภทแรก ซ่ึงบัญญัติไวในวรรคหนึ่งแสดงใหเห็น

ถึงความเปนหลักการท่ีสําคัญของแนวคิดนี้ เปนคําท่ีมีลักษณะกวางๆ ซ่ึงถือวาเปนหลักการใหญของ

ท้ังหมด คือคําวา “บุคคล” ประเภทท่ีสอง บัญญัติไวในวรรคสองแสดงใหเห็นถึงความเปนหลักการท่ี

สําคัญอีกประการท่ีชัดเจนอีกชั้นโดยเฉพาะเจาะจงของแนวคิดนี้ คือ “ชาย หญิง” โดยใหบุคคลท้ัง

สองมีสิทธิเทาเทียมกัน สิ่งเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญใหอิทธิพลกับแนวคิดแบบสมัยใหม 

โดยไดมีการนําแนวคิดดังกลาวมาอธิบายเปนกระแสหลักของแนวคิดสมัยใหม โดยเฉพาะการท่ี

รัฐธรรมนูญใหนิยามความหมายของคําวาเพศของพลเมืองตามแนวคิดในทางวิทยาศาสตร ประเภทท่ี

สาม ซ่ึงบัญญัติไวในวรรคสามแสดงใหเห็นถึงการขยายความของความเปนหลักการท่ีสําคัญของวรรค

หนึ่งและวรรคสอง ในเรื่องสิทธิของพลเมือง คือ ในสวนท่ีบัญญัติวา ความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ

หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได แสดงใหเห็นวาบุคคลกลุมนี้เปนกลุมท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีรัฐมุงคุมครอง

เปนพิเศษมากกวาบุคคลประเภทอ่ืนๆ จึงจําเปนตองมีการขยายความหรือใหรายละเอียดไวเปนการ

เฉพาะ 

          ตอมารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีกําลังดําเนินการโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ซ่ึงอยูใน

ข้ันตอนและกระบวนการในการราง ก็ไดบัญญัติหลักการดังท่ีไดกลาวมานี้เชนกัน โดยไดบัญญัติไวใน  

         มาตรา.....  ความวา 

 

“วรรคหนึ่ง บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองทาง

กฎหมายเทาเทียมกัน 
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วรรคสอง ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเทาเทียมกัน 

วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความ

แตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง

ศาสนา การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญจะกระทํามิได 

วรรคสี่ มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคล

สามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกันกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 

 

ดังนั้น จะเห็นไดวาหลักการในเรื่องสิทธิของพลเมืองและการแบงประเภทของพลเมืองท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญก็มีความคลายคลึงกัน แตรางรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันท่ีกําลังอยูในข้ันตอน

และกระบวนการในการรางนั้นมีการบัญญัติคําวา เพศสภาพ เพ่ิมเขามาในวรรคสาม  ซ่ึงเปนการขยาย

ความ หรือการอธิบายเพ่ิมเติมของความเปนหลักการท่ีสําคัญของท้ังวรรคหนึ่งและวรรคสองในเรื่อง

สิทธิของพลเมือง สิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาวมานั้นแมจะทําใหเห็นวารัฐตองการแสดงถึงความเทาเทียมกัน

ของบุคคลภายใตกฎหมายเดียวกันก็จริง แตก็มีสิ่งหนึ่งท่ีรัฐเห็นวามีความไมเทาเทียมกันอยู นั้นก็คือ 

“โอกาส” ซ่ึงโอกาสเปนอุปสรรคในการดํารงชีวิตอยางหนึ่ง ซ่ึงรัฐตองสงเสริมทําใหรัฐตองมีการ

บัญญัติคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลลงไปอีกครั้งในวรรคสามและวรรคสี่ เพ่ือเปนการรับรองหลักการ

ในการสงเสริมโอกาสใหเกิดข้ึนอยางชัดเจน 

          ดังนั้น ในประเด็นดังท่ีไดกลาวมานี้แสดงใหเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2550 และรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ท่ีกําลังอยูในกระบวนการรางของ

คณะกรรมาธิการในปจจุบันนั้น ก็ยังมองเห็นบุคคลหรือพลเมืองตามแนวคิดแบบสมัยใหมอยู กลาวคือ 

การใหหลักการทางวิทยาศาสตรเปนสาระสําคัญ ซ่ึงหลักการทางวิทยาศาสตรไดมีการจําแนกเพศของ

มนุษยออกตามโครโมโซม โดยไดแยกออกเปนชายและหญิงเปนกระแสหลัก หรือบทท่ัวไป และยังมี

การบัญญัติวรรคสามเปนการเฉพาะหรือขอยกเวนท่ีเปนการขยายความ ของวรรคหนึ่งและวรรคสอง

อีกครั้ง ซ่ึงการกระทําในลักษณะดังกลาวนั้นเปนการเริ่มยอมรับอิทธิพลของแนวคิดหลังสมัยใหมเขา

มาบาง ประกอบกับในเรื่องของความแตกตางในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 

สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศึกษาอบรม หรือความเห็นทางการเมือง และท่ีไปไกลกวานั้น รางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดมีการ

บัญญัติคําวา เพศสภาพ ไวในรัฐธรรมนูญดวย ซ่ึงหมายความวาแนวความคิดแบบสมัยใหมถูกยืดหยุน

และถูกผอนคลายลงมาจากแนวคิดกระแสหลัก และยอมรับในความมีอยูจริงของกลุมคนท่ีมีลักษณะ
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การดําเนินชีวิตท่ีแตกตางเปนกระแสรองท่ีรัฐตองสงเสริมโอกาส และการสงเสริมโอกาสของคนกลุมนี้

ของรัฐ รัฐธรรมนูญก็ไมใหมองวาเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลกลุมนี้ดวย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา

รัฐธรรมนูญยังยอมรับการแบงประเภทของพลเมืองออกเปนชายและหญิงซ่ึงเปนกระแสหลัก จึงมีการ

บัญญัติไวในวรรคสอง นั่นคือ อิทธิพลความคิดแบบสมัยใหมท่ียังทรงอิทธิพลอยูและรัฐธรรมนูญเองก็

ยอมรับในความแตกตางโดยการขยายโอกาสใหผูท่ีมีความแตกตางทางความคิด พฤติกรรม หรือสภาพ

รางกายเปนกระแสรอง ซ่ึงกระแสรองนี้หมายความรวมถึง กลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ีแตกตางไวในวรรคสาม

ดวย   

ดังนั้น แนวคิดในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว โดย

การแกไขจากเดิมท่ีใชคําวาชายหญิงมาเปนบุคคลสองคน แนวคิดนี้จึงเปนแนวคิดท่ีเนนการถอนรื้อ

โครงสรางทางกายภาพของกฎหมายมากกวาแนวคิดท่ีมีความตองการเปดพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดสิทธิในทาง

กฎหมาย แนวคิดในการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว จึงเปน

การขัดตอเจตนาของรัฐธรรมนูญ เพราะในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และราง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ฉบับปจจุบัน ท่ียังคงอยูในข้ันตอนและกระบวนการใน

การราง ก็ยังคงยืนหยัดหลักการเดิม โดยแบงประเภทของพลเมืองออกเปน 3 ประเภท ตาม

บทบัญญัติของกฎหมายท้ังสามวรรค ซ่ึงวรรคแรกกลาวถึงบทท่ัวๆ ไป โดยกลาวถึงบุคคลทุกคนมี

ความเสมอภาคกันในทางกฎหมายซ่ึงถือเปนหลักการใหญ  ประเภทท่ีสอง ซ่ึงถือเปนหลักการใหญอีก

ประเภทหนึ่งท่ีบัญญัติอยูในวรรคสองไดแบงประเภทของบุคคลออกเปนชาย หญิงโดยเฉพาะเจาะจง 

ดังนั้น จึงเห็นไดวา เม่ือรัฐตองการจะแบงเพศของประชากร ยังแบงออกมาเปนเพียงแคสองเพศ

เทานั้นตามแนวคิดแบบตะวันตกท่ีอิงแนวคิดในทางวิทยาศาสตร เรื่องโครโมโซม ออกมาเปนชาย 

หญิง แมวรรคสามจะไดใสเรื่องเพศสภาพเขาไปโดยหามมิใหรัฐเลือกปฏิบัติกับคนกลุมนี้ แตคําวาเพศ

สภาพในรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็หมายความถึงวิถีทางเพศของบุคคลเพศชายและเพศหญิงท่ีปรากฏ

ออกมา อาทิ กลุมคนท่ีมีเพศวิถีไมตรงกับเพศสรีระโดยกําเนิดของตนหรือกลุมคนท่ีมีเพศวิถีท่ีไมตรง

กับความเขาใจของคนในสังคมสวนใหญนั่นเอง และรัฐตองมีการขจัดอุปสรรคและสงเสริมโอกาสใหแก

กลุมคนท่ีมีความแตกตางเหลานี้ดวยซ่ึงผลของวรรคสามและวรรคสี่ของรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับนี้ จะ

สงผลดีตอกลุมคนเหลานี้ ก็เทากับวารัฐธรรมนูญเองบังคับรัฐใหออกกฎหมายเพ่ือขจัดอุปสรรคและ

สงเสริมโอกาสโดยการเปดพ้ืนท่ีใหพวกเขา การกระทําดังกลาวไมไดหมายความวารัฐตองรื้อถอนคําวา

ชายและหญิงออกไปจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ซ่ึงเปน

กฎหมายหลักแตอยางใด เพียงแตเปดพ้ืนท่ีในทางกฎหมายใหครอบคลุมถึงกลุมคนท่ีมีความแตกตาง

ดังกลาว ซ่ึงในประเด็นดังกลาวมานี้วิเคราะหแลวเห็นวา การแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แมจะเปนสิ่งท่ีดี เพราะจะทําใหเกิดสิทธิท่ีจะครอบคลุมดุจเดียวกับการ

สมรสของคูรักชายหญิง แตปญหาท่ีตามมาก็คือ รัฐจะเห็นดวยกับแนวทางท่ีเปนการถอนรื้อคําวา ชาย 
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หญิงออกจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว แบบถอนรากถอนโคน

หรือไม และอีกประการหนึ่งคือ การถอนรื้อคําวาชายหญิงออกไปจากระบบกฎหมายครอบครัวท่ีมีมา

แตเดิมของไทยก็จะเปนการขัดกับเจตนาของรัฐธรรมนูญโดยสิ้นเชิง 

เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยตองการท่ีจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหแกคูรักในทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออก

กฎหมายแยกตางหากอีกฉบับดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมัน เพราะโครงสรางในทางกฎหมาย

ของไทยและโครงสรางในทางกฎหมายของเยอรมันมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน นั้นก็คือ ระบบกฎหมาย

ครอบครัว  โดยกฎหมายท่ีจะบัญญัติข้ึนใหมนั้นจะตองมีลักษณะท่ีเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตางหากออกมาเปนเอกเทศ เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือ

มิใหเปนการกระทบกระเทือนตอโครงสรางของระบบกฎหมายครอบครัวของไทยท่ีมีอยูแตกอนแลว 

และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานของไทยท่ีมี

มาแตเดิม ประกอบกับไมเปนการขัดตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญดวย 

ประกอบกับการเปดพ้ืนท่ีใหไดรับสิทธิในทางกฎหมายใหแกบุคคลท่ีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน  โดยการแยกกฎหมายออกมาอีกฉบับในลักษณะของพระราชบัญญัตินั้น จากการวิเคราะห

ของผูวิจัยแลว สถานะในทางกฎหมายของพระราชบัญญัติก็มีฐานะในทางกฎหมายอยางเสมอภาคกับ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีศักดิ์และสิทธิในความเปนกฎหมายอยางเทาเทียมกัน ไมไดมี

สถานะแตกตางกันแตอยางใด สิ่งเหลานี้รวมไปถึงทะเบียนคูชีวิตตามพระราชบัญญัติท่ีแยกออกมา

ฉบับนี้ก็มีสถานะเทาเทียมกับทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเชนกัน เพราะ

ทะเบียนคูชีวิตและทะเบียนสมรสตางก็เกิดข้ึนมาจากกฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์เดียวกันไมไดมีความ

แตกตางกันในเชิงสถานะแตอยางใด ดังนั้นจึงไมควรไปยึดติดกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

เพียงเพราะมองวามีความเทาเทียมกันในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยท่ีรักตางเพศหรือรักเพศเดียวกันท่ี

ตองใชกฎหมายฉบับเดียวกันเหมือนอยางเขาเทานั้น และไมควรไปยึดติดวาคุณจะตองไดทะเบียน

สมรสเหมือนคูรักตางเพศ เพียงเพราะคําวา “ทะเบียนสมรส” เหมือนอยางเขาเทานั้น หรือกลาวอีก

นัยหนึ่งคืออยาไปยึดติดแตเพียงวา “อยากไดอันเดียวกันเหมือนกับเขาหรืออยากมีอันเดียวกันเหมือน

ท่ีเคามี”  

  

5.3  สิทธิในทางกฎหมายภายหลังจากการจดทะเบียนรับรองสถานะในการใชชีวิตคู 

รวมกันของกลุมคนที่มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

 

หากตอมาเม่ือประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในลักษณะของกฎหมายพิเศษอีกฉบับ แยกตางหากจากประมวล
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กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวท่ีเปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศ

สภาพเปนชายและหญิงแลว สิ่งท่ีสําคัญประการตอมาก็คือ การไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลัง

จากการท่ีคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดรับจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ

แลว สิทธิประโยชนตางๆ เหลานั้นจะมีมากนอยเพียงใด และจะไดรับเทาเทียมกับคูรักตางเพศท่ีไดจด

ทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวหรือไม  ซ่ึงใน

ประเด็นนี้การใชกฎหมายคนละฉบับ อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ

คําวาคูสมรสในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซ่ึงในประเด็นนี้จะตองมีการ

บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและเพ่ิมนิยามความหมายของคําวาคูสมรส

ท่ีอยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น

ครอบคลุมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิของ

ความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาท่ีมีความเก่ียวพันกันนั้นตองสามารถนํามาปรับใชรวมกันได

โดยอนุโลม กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดข้ึนไดท้ังในทางทฤษฎีและ

ในทางปฏิบัติท่ีตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมายดวย และ

ศึกษาแยกใหเห็นถึงตัวบทกฎหมายตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของและเชื่อมโยงกันในทุกระดับ โดยเฉพาะ

กฎหมายท่ีไดกลาวถึงสิทธิของการมีสถานะเปนคูสมรส ประกอบกับสิทธิตางๆ ท่ีไดรับภายหลังจาก

การเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยตองวิเคราะหใหเห็นวากฎหมายตางๆ เหลานั้น มีความ

เก่ียวพันและสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยาง

เหมาะสมนั้นจะตองมีความเปนไปไดท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ ท่ีตองอยูภายใตเพศสภาพและ

ความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมายดวย แตอยางไรก็ตามก็ยังมีกฎหมายบางฉบับท่ีไม

สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระ

ของผูท่ีใชกฎหมาย ซ่ึงในประเด็นนี้ไดทําการแยกประเภทของกฎหมายตางๆ ท่ีกลาวถึงสิทธิของความ

เปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยนํากฎหมายท่ีเก่ียวของฉบับตางๆ มาอธิบาย เพ่ือใหเกิดความ

เปนไปไดและสามารถนํามาปรับใชไดจริงภายหลังจากท่ีประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 
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5.3.1   สิทธิของความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชกับกฎหมาย 

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

ไดโดยอนุโลม 

   5.3.1.1  สิทธิตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 

    กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย สิทธิท่ี

ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับแรกคือ พระราชบัญญัติจดทะเบียน

ครอบครัว พ.ศ.2478 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ถือเปนจุดเริ่มตนของการไดรับการรับรองสถานะใน

การเปนคูสมรส เพราะกฎหมายฉบับนี้ไดกลาวถึงข้ันตอนและกระบวนการท่ีเปนวิธีสบัญญัติของการ

จดทะเบียนครอบครัว ซ่ึงเจาหนาของรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของในการจดทะเบียนรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันใหแกเอกชนในรัฐ จะตองนําไปปฏิบัติตามใหเกิดเปนรูปธรรม ทําใหพระราชบัญญัติฉบับ

นี้มีฐานะเปนกฎหมายท่ีกอกําเนิดสถาบันครอบครัวท่ีถูกรับรองสถานะความชอบดวยกฎหมายโดย

ภาครัฐ สงผลใหกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายวิธีสบัญญัติท่ีมีความสอดคลองกับกระบวนการท่ีเปนไป

ตามแนวทางของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว และเปนท่ีมาของ

กฎกระทรวง และระเบียบตางๆ ท่ีกลาวถึงหลักเกณฑและกระบวนการของการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีรัฐในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกเอกชนในรัฐ หากเปนดังเชนท่ีไดกลาว

มาแลวนั้น กระบวนการและข้ันตอนในทางสบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ควรท่ีจะนํามาปรับใช

กับกรณีของกฎหมายท่ีใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันดวย 

            5.3.1.2  สิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

           กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายคือ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยในกฎหมายฉบับนี้ได

กลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

บรรพ 1 หลักท่ัวไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา สวนท่ี 2 ความสามารถ โดยได

กลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรสของบุคคลวิกลจริต ในการรองขอตอศาล ใหศาลสั่งใหคูสมรสของ

ตนท่ีเปนบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถ  และเม่ือคูสมรสซ่ึงศาลไดสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถแลว ตองจัดใหอยูในการอนุบาล การแตงตั้งผูอนุบาล อํานาจหนาท่ีของผูอนุบาลและ

ความสิ้นสุดของความเปนผูอนุบาล ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย671 รวมไปถึงสิทธิในการรองตอศาลขอใหคูสมรสอีกฝายของตนเปนคนเสมือนไรความสามารถ 

                                                                                 

  
671

  มาตรา 28  “บุคคลวิกลจริตผูใด ถาคูสมรสก็ดี ผูบุพการีกลาวคือ บิดา มารดา ปูยา ตา

ยาย ผูสืบสันดานกลาวคือ ลูก หลาน เหลน ลื่อก็ดี ผูปกครองหรือผูพิทักษก็ดี ผูซ่ึงปกครองดูแลบุคคล
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และเม่ือคูสมรสซ่ึงศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถแลว ตองจัดใหอยูในการพิทักษ การ

แตงตั้งผูพิทักษ อํานาจหนาท่ีของผูพิทักษและความสิ้นสุดของความเปนผูพิทักษ ใหเปนไปตาม

บทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้เชนเดียวกัน672 

ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1 หลักท่ัวไป ลักษณะ 2 บุคคล 

หมวด 1 บุคคลธรรมดา สวนท่ี 4 สาบสูญ ก็ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมายในฐานะท่ีเปนผูมีสวนไดเสียในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสอีกฝายของตนท่ีหายไปจาก

ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูซ่ึงถูกเรียกวาผูไมอยู และสิทธิของคูสมรสฝายนั้นก็ยังเปนผูท่ีอยูในฐานะท่ีศาล

จะแตงตั้งใหเปนผูจัดการทรัพยสินของคูสมรสของตนท่ีตกเปนผูไมอยูไดดวย673 หากตอมาคูสมรสอีก

                                                                                 

นั้นอยูก็ดี หรือพนักงานอัยการก็ดี รองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตผูนั้นเปนคนไรความสามารถ 

ศาลจะสั่งใหบุคคลผูนั้นเปนคนไรความสามารถก็ได  

บุคคลซ่ึงศาลไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความอนุบาล การ

แตงตั้งผูอนุบาล อํานาจหนาท่ีของผูอนุบาลและความสิ้นสุดของความเปนผูอนุบาล ใหเปนไปตาม

บทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้  

คําสั่งศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 
672

 มาตรา 32 “บุคคลใดมีกายพิการหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือประพฤติสุรุยสุราย

เสเพลเปนอาจิณ หรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอ่ืนใดทํานองเดียวกันนั้น จนไมสามารถจะจัดการงาน

โดยตนเองได หรือจัดกิจการไปในทางท่ีอาจจะเสื่อมเสียแกทรัพยสินของตนเองหรือครอบครัว เม่ือ

บุคคลตามท่ีระบุไวในมาตรา 28 รองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนคนเสมือนไรความสามารถ

ก็ได  

บุคคลซ่ึงศาลไดสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถตามวรรคหนึ่ง ตองจัดใหอยูในความ

พิทักษ การแตงตั้งผูพิทักษ ใหเปนไปตามบทบัญญัติบรรพ 5 แหงประมวลกฎหมายนี้ 

ใหนําบทบัญญัติวาดวยการสิ้นสุดของความเปนผูปกครองใน บรรพ 5 แหงประมวลกฎหมาย

นี้ มาใชบังคับแกการสิ้นสุดของการเปนผูพิทักษโดยอนุโลม  

คําสั่งของศาลตามมาตรานี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

  
673

 มาตรา 48 “ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูโดยมิไดตั้งตัวแทนผูรับมอบ

อํานาจท่ัวไปไว และไมมีใครรูแนวาบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยูหรือไม เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงาน

อัยการรองขอศาลจะสั่งใหทําการอยางหนึ่งอยางใดไปพลางกอนตามท่ีจําเปนเพ่ือจัดการทรัพยสินของ

ผูไมอยูนั้นก็ได 



393 

ฝายของตนไดหายไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปนระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด สิทธิของคูสมรส

อีกฝายก็อยูในฐานะของผูมีสวนไดเสียในการรองขอตอศาลใหศาลสั่งใหคูสมรสของตนเปนคนสาบสูญ

ได674 

หลักกฎหมายท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย 

และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส โดยในมาตรา 28 นั้นเปนสิทธิท่ีคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมายมีสิทธิรองขอตอศาลใหคูสมรสอีกฝายของตนซ่ึงเปนคนวิกลจริตใหเปนคนไรความสามารถ

รวมถึงมาตรา 32 นั้นเปนสิทธิท่ีคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิรองขอตอศาลใหคูสมรสอีกฝายของ

ตนซ่ึงเปนบุคคลตามมาตราดังกลาว ใหเปนคนเสมือนไรความสามารถ รวมถึงสิทธิของการท่ีไดเปนคู

สมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสตามมาตรา 48 การเปน

ผูมีสวนไดเสียในการจัดการทรัพยสินของผูไมอยูซ่ึงเปนคูสมรสของตน การเปนผูมีสวนไดเสียในการ

รองขอตอศาลในการจัดการทรัพยสินของคูสมรสของตนซ่ึงเปนผูไมอยู และมาตรา 61 การเปนผูมี

สวนไดเสียรองขอใหศาลสั่งใหคูสมรสของตนเปนคนสาบสูญ ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 1 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได

โดยอนุโลม  

ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 

ประกันภัย หมวด 3 ประกันชีวิต โดยวางหลักไวในเรื่องของการทําประกันชีวิต675 ซ่ึงเปนหลักการ

                                                                                 

เม่ือเวลาไดลวงเลยไปหนึ่งปนับแตวันท่ีผูไมอยูนั้นไปเสียจากภูมิลําเนา หรือถ่ินท่ีอยู และไมมี

ผูใดไดรับขาวเก่ียวกับบุคคลนั้นประการใดเลยก็ดี หรือหนึ่งปนับแตวันท่ีผูใดพบเห็นหรือไดทราบขาว

มาเปนครั้งหลังสุดก็ดี เม่ือบุคคลตามวรรคหนึ่งรองขอ ศาลจะตั้งผูจัดการทรัพยสินของผูไมอยูข้ึนก็ได” 

           674 มาตรา 61 “ถาบุคคลใดไปเสียจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู และไมมีใครรูแนวาผูนั้นยังมี

ชีวิตอยูหรือไมตลอดระยะเวลาหาป เม่ือผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการรองขอ ศาลจะสั่งใหบุคคล

นั้นเปนคนสาบสูญก็ได 

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งใหลดเหลือสองป 

(1) นับแตวันท่ีการรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถาบุคคลนั้นอยูในการรบหรือสงคราม และ

หายไปในการรบหรือสงครามดังกลาว  

(2) นับแตวันท่ียานพาหนะท่ีบุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทําลาย หรือสูญหายไป  

(3) นับแตวันท่ีเหตุอันตรายแกชีวิตนอกจากท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ไดผานพนไป ถาบุคคล

นั้นตกอยูในอันตรายเชนวานั้น”  



394 

พ้ืนฐานท่ีสําคัญประการหนึ่งในเรื่องของการทําประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยก็

คือ บุคคลผูเอาประกันจะตองมีความสัมพันธเก่ียวของกับบุคคลท่ีเปนผูประกัน หรือตามกฎหมาย ใช

คําวา ตองมีสวนไดเสีย676 ซ่ึงโดยท่ัวไปในกรณีการทําประกันชีวิตนั้นบุคคลท่ีมีสวนไดเสียกับบุคคลท่ี

ถูกเอาประกัน อาจมีความสัมพันธเก่ียวของกันในทางใดทางหนึ่ง เชน ญาติพ่ีนองตามสายโลหิต สามี

ภริยาท่ีชอบดวกฎหมาย หรือคูหม้ันก็อาจเอาประกันชีวิตระหวางกันไดเพราะมีความผูกพันในทาง

กฎหมายตอกัน ดังเชน  

คําพิพากษาฎีกาท่ี 1366/2509 ท่ีวางหลักไวเก่ียวกับการเปนผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 

  

“อ. ผูเอาประกันชีวิตของตนเองระบุใหภรรยาของ ส. เปนผูรับ

ประโยชน อ. เปนคนยากจนไมมีเงิน ไมใชญาติของ ส. โดย ส. จัดการให อ. 

เอาประกันชีวิต โดยท่ี ส. เปนผูเสียเบี้ยประกันและเปนผูรับประโยชน ศาล

วินิจฉัยวา ส. เปนผูเอาประกันชีวิต อ. โดยไมมีสวนไดเสีย ขัดตอมาตรา 

863 ส. ยอมไมไดรับประโยชนจากกรมธรรมสัญญานั้น” 

 

ในกรณีระบุบุคคลใดเปนผูรับประโยชน ผูเอาประกันชีวิตจะสามารถกําหนดใหผูใด

เปนผูรับผลประโยชนก็ได677 หากการประกันชีวิตเกิดจากบุคคลท่ีไมมีสวนไดเสียก็ถือวาไมผูกพันตอ

คูสัญญาแตอยางใด ดังนั้นหากพิจารณาถึงความสัมพันธของบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ท่ีมี

จะใชชีวิตรวมกัน และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันมาเปนระยะเวลานานก็ไมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียใน

ฐานะของคูสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 20 

ประกันภัย หมวด 3 ประกันชีวิต ท่ีไดกลาวมานี้จึงเปนสิทธิท่ีจะตองมีแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามา

ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 6 มรดก ลักษณะ 2 สิทธิโดย

ธรรมในการรับมรดก หมวด 2 การแบงทรัพยมรดกระหวางทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ  

                                                                                 

         675มาตรา 899 “ในสัญญาประกันชีวิตนั้น การใชเงินยอมอาศัยความทรงชีพหรือความมรณะ

ของบุคคลหนึ่ง” 

          676มาตรา 863 “อันสัญญาประกันภัยนั้นมิไดมีสวนไดเสียในเหตุท่ีประกันภัยไวนั้นไซร ทาน

วายอมไมผูกพันคูสัญญาแตอยางหนึ่งอยางใด” 
677 มาตรา 862 “คําวา ผูรับประโยชน ทานหมายความวา บุคคลผูจะพึงไดรับคาสินไหม

ทดแทน หรือรับจํานวนเงินใชให” 
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ยังไดกําหนดถึงสิทธิของการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีจะอยูในฐานะทายาทโดยธรรมท่ีมีสิทธิ

ในการรับมรดกจากการท่ีคูสมรสของตนอีกฝายถึงแกความตาย678 รวมไปถึงในประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 6 มรดก ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก หมวด 3 การแบงสวนมรดก

ของทายาทโดยธรรมในลําดับและชั้นตางๆ  สวนท่ี 2 คูสมรส ซ่ึงไดกลาวถึงลําดับและสัดสวนของการ

ไดรับสวนแบงในมรดกของคูสมรสฝายท่ีถึงแกความตายไวดวย โดยคูสมรสท่ีตายท่ีหลังนั้นจะมีฐานะ

เปนทายาทโดยธรรมท่ีเปนคูสมรสท่ีมีสิทธิไดรับมรดกของผูตายรวมกับทายาทในลําดับชั้นอ่ืนดวย679

                                                                                 
678 มาตรา 1629  “ทายาทโดยธรรมมีหกลําดับเทานั้น และภายใตแหงบังคับมาตรา 1630 

วรรคสอง แตละลําดับมีสิทธิไดรับมรดกกอนหลังดังตอไปนี้ คือ  

          (1) ผูสืบสันดาน  

          (2) บิดามารดา 

          (3) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกัน 

          (4) พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกัน 

          (5) ปู ยา ตา ยาย  

          (6) ลุง ปา นา อา  

          คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูนั้นก็เปนทายาทโดยธรรม ภายใตบังคับของบทบัญญัติพิเศษแหงมาตรา 

1635”  

               
679

 มาตรา 1635 “ลําดับและสวนแบงของคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูในการรับมรดกของผูตายนั้น 

ใหเปนไปดังตอไปนี้  

          (1) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(1) ซ่ึงยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนท่ีแลวแตกรณี คู

สมรสท่ียังมีชีวิตอยูนั้น มีสิทธิไดสวนแบงเสมือนหนึ่งวาตนเปนทายาทชั้นบุตร  

   (2) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(3) ถาทายาทนั้นยังมีชีวิตอยูหรือมีผูรับมรดกแทนท่ี หรือถา

ไมมีทายาทตามมาตรา 1629(1) แตมีทายาทตามมาตรา 1629(2) แลวแตกรณี คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยู

ไดรับมรดกก่ึงหนึ่ง 

  (3) ถามีทายาทตามมาตรา 1629(4) หรือ (6) และทายาทนั้นยังมีชีวิตอยู หรือมีผูรับมรดก

แทนท่ี หรือมีทายาทตามมาตรา 1629(5) แลวแตกรณี คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยู มีสิทธิไดรับมรดกสอง

สวนในสาม 

  (4) ถาไมมีทายาทดังท่ีระบุไวในมาตรา 1629 คูสมรสท่ียังมีชีวิตอยูนั้นไดรับมรดกท้ังหมด” 
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อีกท้ังยังสิทธิของการเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันภัย รวมไปถึงสิทธิหนาท่ีตามสัญญา

ดังกลาว680 ประกอบกับสิทธิในเงินรายปของสัญญาประกันภัยดังกลาวดวย681 

          หลักกฎหมายท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ี

ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส โดยในมาตรา 1629 เปนบทบัญญัติท่ีกลาวถึงการเปนทายาท

โดยธรรมท่ีมีสิทธิในการไดรับมรดกของเจามรดก เม่ือเจามรดกถึงแกความตาย โดยเนื้อหาของสิทธิ

ของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรสอยูใน

วรรคสอง ท่ีไดกลาวถึงสิทธิของการเปนทายาทโดยธรรมท่ีเปนคูสมรส ท่ีมีสิทธิท่ีจะไดมรดกของคู

สมรสของตนเม่ือคูสมรสอีกฝายหนึ่งของตนนั้นไดถึงแกความตาย โดยในมาตรา 1635 ก็ไดกลาวถึง

ลําดับและสวนแบงของคูสมรสท่ียังมีชีวิตอยู ท่ีไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมท่ีปนคูสมรส 

รวมถึงสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียน

สมรสตามมาตรา 1637 คูสมรสฝายท่ีมีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต และมาตรา 

1638 กรณีคูสมรสออกเงินทําสัญญา และรับเงินปรวมกัน ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 6 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได

โดยอนุโลม  

5.3.1.3 สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลกฎหมายอาญา โดยในกฎหมายฉบับนี้ ได

                                                                                 

 680 มาตรา 1637 “ถาคูสมรสฝายใดท่ียังมีชีวิตอยูเปนผูรับประโยชนตามสัญญาประกันชีวิต 

คูสมรสฝายนั้นมีสิทธิรับจํานวนเงินท้ังหมดท่ีไดตกลงไวกับผูรับประกันภัย แตจําตองเอาจํานวนเบี้ย

ประกันภัยเพ่ียงเทาท่ีพิสูจนไดวาสูงกวาจํานวนเงินท่ีผูตายจะพึงสงใชเปนเบี้ยประกันภัยตามรายใด

หรือของตนโดยปกติไปชดใชสินเดิมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งหรือสินสมรสแลวแตกรณี 

ถึงอยางไรก็ดี จํานวนเงินเบี้ยประกันภัยซ่ึงจะพึงสงคืนตามบทบัญญัติขางตนนั้น รวมท้ังสิ้น

ตองไมเกินจํานวนเงินท่ีผูรับประกันภัยไดชําระให” 

            681 มาตรา 1638 “เม่ือคูสมรสท้ังสองฝายไดลงทุนออกเงินในการทําสัญญา และตามสัญญา

นั้นท้ังสองฝายจะตองไดรับเงินปในขณะท่ียังมีชีวิตอยูรวมกัน และเม่ือฝายหนึ่งฝายใดตาย ฝายท่ียังมี

ชีวิตอยูยังจะตองไดรับเงินปตอไปตลอดอายุ ฝายท่ียังมีชีวิตอยู จําตองชดใชสินเดิมของอีกฝายหนึ่ง 

หรือสินสมรสแลวแตกรณี สุดแตวาไดเอาเงินสินเดิมหรือสินสมรสไปใชในการลงทุนนั้น เงินท่ีจะตอง

ชดใชสินเดิมหรือสินสมรสดังวานี้ ใหชดใชเทาจํานวนเงินซ่ึงผูจายเงินรายปจะเรียกใหใชเพ่ิมข้ึนเปน

พิเศษ เพ่ือผูจายจะไดจายเงินรายปใหแกคูสมรสฝายท่ียังมีชีวิตอยูนั้นตอไป”  
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กลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไว ในประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 

บทบัญญัติท่ัวไป ลักษณะ 1 บทบัญญัติท่ีใชแกความผิดท่ัวไป หมวด 4 ความรับผิดในทางอาญา ท่ี

กลาวถึงการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยท่ีคูสมรสกระทําตอกัน ไมวาจะเปน ความผิดฐานลักทรัพย 

เหตุฉกรรในความผิดฐานลักทรัพย  ลักทรัพยท่ีเปนวัตถุในทางศาสนา วิ่งราวทรัพย ความผิดฐาน

ฉอโกง ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานรับของโจร ความผิดฐานทําใหเสีย

ทรัพย ความผิดฐานบุกรุก ฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดกลาวมานี้ ถาคูสมรสท่ีชอบ

ดวยกฎหมายกระทําตอกันแลว กฎหมายถือวามีความผิดแตไมตองรับโทษ682 ซ่ึงเหตุยกเวนโทษตามท่ี

ไดกลาวมานี้เปน เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจาก

การจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ี

มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ี

กฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาเปนประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิด ลักษณะ 3 ความผิด

เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม หมวด 1 ความผิดตอเจาพนักงานในการยุติธรรม ท่ีกลาวถึง การ

ชวยเหลือผู อ่ืนไมใหตองรับโทษหรือไดรับโทษนอยลงโดยการกระทําดวยประการใดๆแก

พยานหลักฐานในการกระทําความผิด683 และการกระทําความผิดฐานชวยเหลือผูซ่ึงกระทําความผิด

ชวยผูอ่ืนมิใหตองรับโทษ หรือเพ่ือไมใหถูกจับกุม684 รวมท้ังการชวยซอนเรนประการใดๆ ใหผูท่ี

หลบหนีจากการคุมขังตามอํานาจศาล พนักงานสอบสวน หรือเจาพนักงานผูมีอํานาจสืบสวนคดีอาญา 

เพ่ือไมใหถูกจับกุม685 เปนการกระทําความผิดท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมท่ีมีผูกระทําความผิดนั้น

เปนเจาพนักงานในการยุติธรรม ถาหากการกระทําความผิดนั้นเปนการกระทําเพ่ือชวยเหลือคูสมรส

ของตน ศาลอาจไมลงโทษผูกระทําความผิดนั้นก็ไดซ่ึงเปนดุลพินิจของศาล686 

                                                                                 
682

 มาตรา 71 วรรคหนึ่ง “ความผิดท่ีบัญญัติไวในมาตรา 334 ถึงมาตรา 336 วรรคแรก และ

มาตรา 341 ถึงมาตรา 364 นั้นท่ีเปนกรณีท่ีสามีกระทําตอภริยา หรือภริยากระทําตอสามี ผูนั้นไมตอง

รับโทษ”  

                   
683

 มาตรา 184 แหงประมวลกฎหมายอาญา  

         684 มาตรา 189 แหงประมวลกฎหมายอาญา  

              
685

 มาตรา 192 แหงประมวลกฎหมายอาญา  

         686 มาตรา 193 “ถาการกระทําความผิดดังกลาวในมาตรา 184 มาตรา 189 และมาตรา 

192 เปนการกระทําเพ่ือชวยเหลือบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของผูกระทําความผิด ศาลจะไม

ลงโทษก็ได” 



398 

ตอมาเปนประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิด ลักษณะ 5 ความผิด

เก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน ท่ีกลาวถึงการกระทําความผิดฐานใหท่ีซอน ท่ีพักพิงแกผูกระทํา

ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 นี้ ถาหากการกระทํานั้นเปนการกระทําเพ่ือชวยเหลือคู

สมรสของตน ศาลอาจไมลงโทษคูสมรสท่ีไดกระทําความผิดฐานนี้ก็ได ซ่ึงเปนดุลพินิจของศาล687 สิทธิ

ท่ีกลาวมานี้เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมาย

สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาเปนประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ภาคความผิด ลักษณะ 9 ความผิด

เก่ียวกับเพศท่ีกลาวถึงการกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา ซ่ึงคูสมรสฝายหนึ่งกระทําตอคู

สมรสอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงในกรณีนี้ หากการกระทําความผิดฐานนี้เปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรส

และคูสมรสนั้นยังมีความประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมาย

กําหนดไวเพียงใดก็ได ซ่ึงเปนดุลพินิจของศาล หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการ

ลงโทษคูสมรสฝายท่ีกระทําความผิดก็ได ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝาย

ใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายนั้นแจง

ใหศาลทราบ และแจงใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการฟองหยาใหก็ได688 ซ่ึงสิทธิตาม

                                                                                 

  687 มาตรา 214 “ผูใดประพฤติตนเปนปกติธุระเปนผูจัดหาท่ีพํานัก ท่ีซอนเรนหรือท่ีประชุม

ใหบุคคลซ่ึงตนรูวาเปนผูกระทําความผิดท่ีบัญญัติไวในภาค 2 นี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป 

หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

  ถาการกระทําความผิดนั้น เปนการกระทําเพ่ือชวยบิดา มารดา บุตร สามีหรือภริยาของ

ผูกระทํา ศาลจะไมลงโทษก็ได”  
688 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอ่ืนโดยขูเข็ญดวยประการใดๆ  โดยใช

กําลังประทุษราย โดยผูอ่ืนนั้นอยูในภาวะท่ีไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอ่ืนเขาใจผิดวาตนเปน

บุคคลอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่สิบถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หม่ืนบาท 

   วรรคสี่ ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคู

สมรสนั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว

เพียงใดก็ได หรือจะกําหนดเง่ือนไขเพ่ือคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีท่ีศาลมีคํา

พิพากษาใหลงโทษจําคุก และคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป 

และประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และแจงใหศาลแจงพนักงานอัยการให

ดําเนินการฟองหยาให” 
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมา

ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ี

จะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ 

และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

5.3.1.4  สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

           กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยในกฎหมาย

ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวภาค 1 บทท่ัวไป ลักษณะ 2

ศาล หมวด 4 การนั่งพิจารณา โดยไดกลาวถึงการมีสิทธิในการท่ีศาลจะหามมิใหมีการเปดเผยซ่ึง

ขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ท่ีเก่ียวกับคดีฟองหยา หรือฟองชายชู หรือฟองใหรับรองบุตร โดยศาล

เห็นวาถาหากมีการเปดเผยขอมูลอาจจะกอใหเกิดความเสียหายและไมเปนธรรมแกคูความท่ีเปนคู

สมรสแตละฝาย689 โดยในประเด็นดังกลาวนี้ โดยเฉพาะหามมิใหมีการเปดเผยซ่ึงขอเท็จจริงหรือ

พฤติการณใดๆ ท่ีเก่ียวกับคดีฟองยุติความสัมพันธของคูรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะคูชีวิต

โดยรัฐ หรือฟองบุคคลท่ีสามท่ีเขามาสรางความราวฉานแกคูรักท่ีมีเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรอง

สถานะคูชีวิตโดยรัฐ โดยสมควรท่ีจะนํามาปรับใช เพ่ือเปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามาใชไดโดยอนุโลม 

               ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ภาค 1 บทท่ัวไป ลักษณะ 2 ศาล 

หมวด 4 การนั่งพิจารณา โดยกลาวถึงการมีสิทธิในการดําเนินคดีตอจากคูความท่ีมรณะซ่ึงเปนคูสมรส

ของตน ซ่ึงไดยื่นฟองคดีไวกอนหนาแลวและคดีไดคางพิจารณาอยูในศาล และตอมาคูความฝายนั้นได

มรณะเสียกอนท่ีศาลจะพิพากษา อันเปนการเขาแทนท่ีคูความท่ีมรณะ690 ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้ไดใหสิทธิ

                                                                                 
689

  มาตรา 36 วรรคสอง “ในบรรดาคดีท้ังปวงท่ีฟองขอหยา หรือฟองชายชู หรือฟองให

รับรองบุตร ใหศาลหามมิใหมีการเปดเผยซ่ึงขอเท็จจริงหรือพฤติการณใดๆ ท่ีศาลเห็นเปนการไม

สมควร หรือพอจะเห็นไดวาจะทําใหเกิดการเสียหายอันไมเปนธรรมแกคูความหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ” 
690

 มาตรา 42 “ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งในคดีท่ีคางพิจารณาอยูในศาลไดมรณะเสียกอน

ศาลพิพากษาคดี ใหศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีออกไปจนกวาทายาทของผูมรณะหรือผูจัดการทรัพย

มรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีปกปองทรัพยมรดกไวจะไดเขามาเปนคูความแทนท่ีคูความท่ี

มรณะ โดยมีคําขอเขามาเองหรือโดยท่ีศาลหมายเรียกใหเขามาเนื่องจากคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคํา

ขอฝายเดียว คําขอเชนวานี้จะตองยื่นภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันท่ีคูความฝายนั้นมรณะ 
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แกคูสมรสของคูความท่ีเปนทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอ่ืนใดท่ี

ปกปองทรัพยมรดกไวจะไดเขามาเปนคูความแทนท่ีคูความท่ีมรณะในการดําเนินคดีตอไปได691 หรือ

ศาลเห็นสมควรมีคําสั่งหมายใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนท่ีคูมรณะ หรือสิทธิในการคัดคานการ

เปนทายาทของผูมรณะ692  รวมไปถึงการท่ีปรากฎตอศาลวาคูความฝายหนึ่งฝายใดตกเปนผูไร

ความสามารถ หรือผูแทนโดยชอบธรรมของคูความฝายท่ีเปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมด

อํานาจเปนผูแทน ใหศาลเลื่อนการพิจารณาคดีออกไป จนกวาจะมีผูแทนโดยชอบธรรมของคูความ

ฝายท่ีตกเปนคนไรความสามารถ หรือมีผูแทนโดยชอบธรรมคนใหมของคูความฝายท่ีเปนผูไร

ความสามารถท่ีไดมรณะหรือหมดอํานาจ และผูแทนโดยชอบธรรมคนใหมนั้นไดยื่นคํารองตอศาลเพ่ือ

                                                                                 

ถาไมมีคําขอของบุคคลดังกลาวมาแลว หรือไมมีคําขอของคูความฝายใดฝายหนึ่งภายในเวลา

ท่ีกําหนดไว ใหศาลมีคําสั่งจําหนายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ” 
691 มาตรา 43 “ถาทายาทของผูมรณะ หรือผูจัดการทรัพยมรดกของผูมรณะ หรือบุคคลอ่ืน

ซ่ึงปกครองทรัพยมรดก ประสงคจะเขามาเปนคูความแทน ก็ใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลเพ่ือ

การนั้น  

ในกรณีเชนนี้ เม่ือศาลเห็นสมควร หรือเม่ือคูความฝายใดฝายหนึ่งมีคําขอ ศาลอาจสั่งใหผูท่ี

จะเขามาเปนคูความแทนนั้นแสดงพยานหลักฐานสนับสนุนคําขอเชนวานั้นได เม่ือไดแสดงหลักฐาน

ดังกลาวเชนวานั้นแลว ใหศาลมีคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตในการท่ีจะเขามาเปนคูความแทน” 
692 มาตรา 44 “คําสั่งใหหมายเรียกบุคคลใดเขามาแทนผูมรณะนั้นจะตองกําหนดระยะเวลา

พอสมควรเพ่ือใหบุคคลนั้นมีโอกาสคัดคานในศาลวาตนมิไดเปนทายาทของผูมรณะ หรือมิไดเปน

ผูจัดการทรัพยมรดกหรือผูปกครองทรัพยมรดกนั้น 

ทายาท ผูจัดการทรัพยมรดก หรือบุคคลผูถูกเรียกไมจําตองปฏิบัติตามหมายเชนวานั้นกอน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือการยอมรับฐานะนั้นไดลวงพนไปแลว 

           ถาบุคคลท่ีถูกศาลหมายเรียกนั้นยินยอมรับเขามาเปนคูความแทนผูมรณะ ใหศาลจดรายงาน

พิสดารไวและดําเนินคดีตอไป 

ถาบุคคลนั้นไมยินยอมหรือไมมาศาล ใหศาลทําการไตสวนตามท่ีเห็นสมควร ถาศาลเห็นวา

หมายเรียกนั้นมีเหตุผลฟงได ก็ใหออกคําสั่งตั้งบุคคลผูถูกเรียกเปนคูความแทนผูมรณะแลวดําเนินคดี

ตอไป ถาศาลเห็นวาขอคัดคานของบุคคลผูถูกเรียกมีเหตุผลฟงได ก็ใหศาลสั่งเพิกถอนหมายเรียกนั้น

เสีย และถาคูความฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถเรียกทายาทอันแทจริง หรือผูจัดการทรัพยมรดก หรือ

บุคคลท่ีปกครองทรัพยมรดกของผูมรณะเขามาเปนคูความแทนผูมรณะไดภายในกําหนดเวลาหนึ่งป ก็

ใหศาลมีคําสั่งตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม” 
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เขามาแทนท่ีผูแทนโดยชอบธรรมคนเกาท่ีถึงแกความตายแลว693 สิทธิท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ เปนสิทธิ

ของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึง

สิทธิในการเปนทายาทของผูมรณะในการเขามาเปนคูความแทนท่ีผูมรณะตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันได

โดยอนุโลม 

5.3.1.5  สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยใน

กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวในภาค 1 ขอความ

เบื้องตน ลักษณะ 1 หลักท่ัวไป โดยไดกลาวถึงการมีสิทธิในการจัดการแทนผูเสียหายซ่ึงเปนคูสมรส

ของตน ซ่ึงถูกทํารายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไมสามารถมาดําเนินการเองได694 ดังเชน  

                                                                                 

                 
693 มาตรา 45 “ถาปรากฎตอศาลวาคูความฝายหนึ่งตกเปนผูไรความสามารถก็ดี หรือผูแทน

โดยชอบธรรมของคูความฝายท่ีเปนผูไรความสามารถไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทนก็ดี ใหศาล

เลื่อนการนั่งพิจารณาไปภายในระยะเวลาอันสมควร เพ่ือผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูแทนโดยชอบ

ธรรมคนใหม จะไดแจงใหทราบถึงการไดรับแตงตั้งของตนโดยยื่นคําขอเปนคํารองตอศาลเพ่ือการนั้น 

ถามิไดยื่นคําขอดังกลาวมาแลวใหนํามาตรา 56 มาใชบังคับ 

ถาผูแทนหรือทนายความของคูความไดมรณะหรือหมดอํานาจเปนผูแทน ใหศาลเลื่อนการนั่ง

พิจารณาไปจนกวาตัวความจะไดยื่นคํารองตอศาลแจงใหทราบถึงการท่ีไดแตงตั้งผูแทนหรือ

ทนายความข้ึนใหม หรือคูความฝายนั้นมีความประสงคจะมาวาคดีดวยตนเอง แตถาศาลเห็นสมควร

หรือเม่ือคูความอีกฝายหนึ่งมีคําขอฝายเดียว ใหศาลมีอํานาจสั่งกําหนดระยะเวลาไวพอสมควร เพ่ือให

ตัวความมีโอกาสแจงใหทราบถึงการแตงตั้งหรือความประสงคของตนนั้นก็ได ในกรณีเชนวานี้ ถาตัว

ความมิไดแจงใหทราบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว ศาลจะมีคําสั่งใหเริ่มการนั่งพิจารณาตอไปในวัน

ใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได  

           บทบัญญัติแหงวรรคกอนนั้น ใหนํามาใชบังคับแกกรณีท่ีผูแทนโดยชอบธรรมของผูไร

ความสามารถหมดอํานาจลง เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นไดมีความสามารถข้ึนแลวดวยโดยอนุโลม”  
694 มาตรา 5 “บุคคลเหลานี้จัดการแทนผูเสียหายได 

          (1) ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล เฉพาะแตในความผิดซ่ึงไดกระทําตอผูเยาว หรือผูไร

ความสามารถซ่ึงอยูในความดูแล 
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คําพิพากษาฎีกาท่ี 1056/2503 “คูสมรสท่ีไมไดทําการจดทะเบียนสมรส ยอมไมถือ

วาเปนสามีภริยากันโดยชอบดวยกฎหมายเม่ือคูสมรสอีกฝายหนึ่งถูกทํารายจนถึงแกความตาย คูสมรส

ท่ียังมีชีวิตอยูก็ไมมีอํานาจฟองคดีแทนผูเสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 5 (2)”  

สิทธิดังท่ีไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิ

ท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีได

กลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ขอความเบื้องตน ลักษณะ 3 

การฟองคดีอาญาและคดีแพงท่ีเก่ียวเนื่องคดีอาญา หมวด 1 การฟองคดีอาญา โดยกลาวถึงการมีสิทธิ

ในการดําเนินคดีตอจากผูเสียหายซ่ึงเปนคูสมรสของตน ซ่ึงไดยื่นฟองคดีไวกอนหนาแลว แตตอมาถึง

แกความตาย ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้ไดใหสิทธิแกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดีตอไปได695  อันเปนสิทธิ

ของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึง

สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมาย

สามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 1 ขอความเบื้องตน ลักษณะ 5 

จับขัง จําคุก คน ปลอยชั่วคราว หมวด 1 จับ ขัง จําคุก ท่ีกลาวถึงการมีสิทธิในการยื่นคํารองขอตอ

ศาลทองท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอย คูสมรสของตนท่ีถูกคุมขังในคดีอาญา ซ่ึงสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไดใหสิทธิแกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดีตอไปได696  อัน

                                                                                 

          (2) ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา เฉพาะแตในความผิดอาญา ซ่ึงผูเสียหายถูกทําราย

ถึงตายหรือบาดเจ็นจนไมสามารถจะจัดการเองได 

          (3) ผูจัดการหรือผูแทนอ่ืนๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซ่ึงกระทําลงแกนิติบุคคลนั้น”  

               
695

 มาตรา 29 “เม่ือผูเสียหายไดยื่นฟองแลวตายลง ผูบุพการี ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยาจะ

ดําเนินการตางผูเสียหายตอไปก็ได 

          ถาผู เสียหายนั้นเปนผู เยาว ผูวิกลจริต หรือผูไรความสามารถ ซ่ึงผูแทนโดยชอบธรรม           

ผูอนุบาล หรือผูแทนคดีไดยื่นฟองแทนไวแลว ผูฟองแทนนั้นจะวาคดีตอไปก็ได” 
696 มาตรา 90 “เม่ือมีการอางวาบุคคลใดตองถูกคุมขังในคดีอาญา หรือในคดีอ่ืนใดโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย บุคคลเหลานี้มีสิทธิยื่นคํารองตอศาลทองท่ีท่ีมีอํานาจพิจารณาคดีอาญาขอใหปลอย คือ  

(1) ผูถูกคุมขังเอง 
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เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียน

สมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรัก

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

ตอมาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน ลักษณะ 2 การ

สอบสวน หมวด 2 การชันสูตรพลิกศพ ท่ีกลาวถึงการมีสิทธิในการรับทราบถึงการชันสูตรพลิกศพคู

สมรสของตนซ่ึงถึงแกความตาย และตองดําเนินการในการชันสูตรพลิกศพตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิ

ในการรับทราบถึงวันไตสวนคดีอาญาซ่ึงคูสมรสของตนเปนผูเสียหายซ่ึงถึงแกตวามตายแลว และสิทธิ

ในการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอเขามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐาน

อ่ืนไดดวย หรือสิทธิในการมีสิทธิแตงตั้งทนายความดําเนินการซักถามพยานแทนตนได ซ่ึงสิทธิตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับนี้ไดใหสิทธิดังกลาวนี้แกคูสมรสของผูเสียหายดําเนินคดี

ตอไปได697  อันเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจาก

                                                                                 

          (2) พนักงานอัยการ  

          (3) พนักงานสอบสวน 

          (4) ผูอํานวยการเรือนจําหรือพัศดี 

          (5) สามี ภริยา หรือญาติของผูนั้น หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชนของผูถูกคุมขัง 

  เม่ือไดรับคํารองดังนั้น ใหศาลดําเนินการไตสวนฝายเดียวโดยดวน ถาศาลเห็นวาคํารองนั้นมี

มูล ศาลมีอํานาจสั่งผูคุมขังใหนําตัวผูถูกคุมขัง มาศาลโดยพลัน และถาผูถูกคุมขังแสดงเปนท่ีพอใจแก

ศาลไมไดวาการคุมขังเปนการชอบดวยกฎหมาย ใหศาลปลอยตัวผูถูกคุมขังไปทันที” 
697 มาตรา 150 วรรคสอง “ใหเปนหนาท่ีของพนักงานสอบสวนแจงแกผูมีหนาท่ีไปทําการ

ชันสูตรพลิกศพทราบ และกอนการชันสูตรพลิกศพ ใหพนักงานสอบสวนแจงใหสามี ภริยา บุพการี 

ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายอยางนอยหนึ่งคนทราบเทาท่ีจะทําได 

วรรคเจ็ด ในการไตสวนตามวรรคหา ใหศาลปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนไวท่ี

ศาล และใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลสงสําเนาคํารองและแจงกําหนดวันนัดไตสวน

ใหสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายตามลําดับ

อยางนอยหนึ่งคนเทาท่ีจะทําไดทราบกอนวันนัดไตสวนไมนอยกวาสิบหาวันและใหพนักงานอัยการนํา

พยานหลักฐานท้ังปวงท่ีแสดงถึงการตายมาสืบ  

   วรรคแปด เม่ือศาลไดปดประกาศแจงกําหนดวันท่ีจะทําการไตสวนแลว และกอนการไตสวน

เสร็จสิ้น สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ

ยื่นคํารองตอศาลขอเขามาซักถามพยานท่ีพนักงานอัยการนําสืบและนําสืบพยานหลักฐานอ่ืนไดดวย 
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การจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ี

จะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ 

และเปนสิทธิตามกฎหมายท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

5.3.1.6  สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546    

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 

โดยในกฎหมายฉบับนี้  ไดกลาวถึงสิทธิ ท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวใน

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 หมวด 1 มาตรการท่ัวไปในการคุมครองพยาน 

ท่ีไดกลาวถึงการมีสิทธิในไดรับการคุมครองคูสมรสของพยาน ท่ีจะตองมาเปนพยานในศาล อันเปน

มาตรการหนึ่งในการคุมครองพยานและบุคคลอ่ืนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดพยาน เพ่ือปองกันเหตุรายท่ี

อาจจะเกิดข้ึนกับพยานและผูท่ีมีความสัมพันธใกลชิดพยานในคดีอาญา698 อันเปนสิทธิของการท่ีได

เปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตาม

พระราชบัญญัติคุมครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตาม

กฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

5.3.1.7  สิทธิตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และ

คาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  

          กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทน 

และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544  โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการ

เปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวใน หมวด 6 การยื่นคําขอ การพิจารณาคําขอ และการอุทธรณ ท่ี

กลาวถึงการท่ีทายาทท่ีไดรับความเสียหายจากการถูกใสความในคดีอาญา ซ่ึงมีสิทธิในไดรับ

คาตอบแทนแทนผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแทนจําเลยในคดีอาญา ในกรณีท่ีจําเลยมิได

                                                                                 

เพ่ือการนี้สามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน ผูแทนโดยชอบธรรม ผูอนุบาล หรือญาติของผูตายมีสิทธิ

แตงตั้งทนายความดําเนินการแทนได หากไมมีทนายความท่ีไดรับการแตงตั้งจากบุคคลดังกลาวเขามา

ในคดี ใหศาลตั้งทนายความข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีทนายความฝายญาติผูตาย” 

                
698

  มาตรา 7 “ในกรณีท่ีสามี ภริยา ผูบุพการี ผูสืบสันดานของพยาน หรือบุคคลอ่ืนท่ีมี

ความสัมพันธใกลชิดกับพยานซ่ึงมีผลตอการท่ีพยานจะมาเปนพยานอาจไมไดรับความปลอดภัยและ

พยานไดรองขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของพิจารณานํามาตรการท่ัวไปในการคุมครองพยานมาใชบังคับแก

บุคคลดังกลาวไดตามความจําเปนท่ีเห็นสมควร เวนแตบุคคลดังกลาวจะไมใหความยินยอม” 
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เปนผูกระทําความผิด หรือวันท่ีมีคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนท่ียุติวาจําเลย

มิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการกระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณี699 ซ่ึงความเปน

ทายาทนั้น หมายความรวมถึงคูสมรสตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและ

คาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา700  ซ่ึงเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติคาตอบแทน

ผูเสียหาย และคาทดแทน และคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และระเบียบคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา ท่ีไดกลาวมานี้ เปน

สิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

จากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

                                                                                 

 
699

 มาตรา 22 “ใหผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซ่ึงไดรับความเสียหายท่ีมีสิทธิขอรับ

คาตอบแทน คาทดแทน หรือคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ยื่นคําขอตอคณะกรรมการ ณ สํานักงาน

ตามแบบท่ีสํานักงานกําหนดภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีผูเสียหายไดรูถึงการกระทําความผิด หรือวันท่ี

ศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟอง เพราะปรากฎหลักฐานวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือวันท่ีมี

คําพิพากษาอันถึงท่ีสุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนท่ียุติวาจําเลยมิไดเปนผูกระทําความผิด หรือการ

กระทําของจําเลยไมเปนความผิด แลวแตกรณี” 

มาตรา 23 “ในกรณีท่ีผูเสียหาย จําเลย หรือทายาทซ่ึงไดรับความเสียหายเปนผูไร

ความสามารถหรือไมสามารถยื่นคําขอดวยตนเองได ผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูอนุบาล ผูบุพการี 

ผูสืบสันดาน สามีหรือภริยา หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีไดรับการแตงตั้งเปนหนังสือจากผูเสียหาย 

จําเลย หรือทายาท ซ่ึงไดรับความเสียหายแลวแตกรณี อาจยื่นคําขอรับคาตอบแทน คาทดแทน หรือ

คาใชจายแทนได ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด” 

700 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแก

จําเลยในคดีอาญา  

ขอ 3 “ในระเบียบนี ้

ทายาท หมายความวา  

(ก) ผูสืบสันดาน 

(ข) ผูบุพการี  

(ค) คูสมรส 

(ง) บุคคลใดๆ  ซ่ึงใหอุปการะ หรืออยูในอุปการะของผูเสียหาย หรือจําเลยแลวแตกรณี 

ทายาท ซ่ึงมีสิทธิขอรับคาตอบแทน คาทดแทนและคาใชจาย ตองเปนทายาทซ่ึงไดความ

เสียหาย” 
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5.3.1.8  สิทธิตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 โดยในกฎหมาย

ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิของคู

สมรสในการใชชื่อสกุลของคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งตามท่ีไดตกลงกัน701 รวมไปถึงเม่ือการสมรสสิ้นสุด

ลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ใหฝายซ่ึงใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใช

ชื่อสกุลเดิมของตน แตหากการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตายของคูสมรสฝายหนึ่งฝายใด ใหคูสมรส

ฝายซ่ึงยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งมีสิทธิใชชื่อสกุลนั้นไดตอไป แตเม่ือจะสมรสใหม ให

กลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน702  ซ่ึงสิทธิท่ีไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล 

พ.ศ.2505 ท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกัน

ไดโดยอนุโลม 

5.3.1.9  สิทธิตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551  โดยใน

กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิ

ของหญิงซ่ึงไดจดทะเบียนสมรสแลววาหญิงผูนั้นมีสิทธิ ท่ีจะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ 

“นางสาว” ไดตามความสมัครใจ โดยแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน

                                                                                 

           701 มาตรา 12 “คูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของฝายใดฝายหนึ่งตามท่ีตกลงกัน หรือตางฝายตาง

ใชชื่อสกุลเดิมของตน 

การตกลงตามวรรคหนึ่ง จะกระทําเม่ือมีการสมรสหรือในระหวางสมรสก็ได 

ขอตกลงตามวรรคหนึ่ง คูสมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่งก็ได” 

           702  มาตรา 13 “เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงดวยการหยาหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส 

ใหฝายซ่ึงใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน 

เม่ือการสมรสสิ้นสุดลงดวยความตาย ใหฝายซ่ึงยังมีชีวิตอยูและใชชื่อสกุลของอีกฝายหนึ่งมี

สิทธิใชชื่อสกุลนั้นไดตอไป แตเม่ือจะสมรสใหม ใหกลับไปใชชื่อสกุลเดิมของตน” 
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ครอบครัว703 และหากหญิงผูซ่ึงไดจดทะเบียนสมรสแลวนั้น ตอมาภายหลังการสมรสไดสิ้นสุดลง หญิง

ผูนั้นจะยังคงใชคํานําหนานามวา “นาง” อยูเชนเดิมหรือกลับมาใชคําวา “นางสาว” ก็ไดตามความ

สมัครใจ704 ซ่ึงเปนสิทธิของการใชคํานําหนาของหญิงท่ีไดจดทะเบียนสมรสท่ีกลาวมาขางตนนี้ เปน

สิทธิท่ีไดจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส 

ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ.2551 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ี

มีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ี

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามา

ปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม  

แตอยางไรก็ตามมีขอสังเกตวา สิทธิท่ีไดกลาวมาขางตนนี้จะเกิดข้ึนไดกับกลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีมีความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงท่ีมีความรักกับ

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงดวยกันเทานั้น ไมไดหมายความรวมถึงความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมี

เพศสรีระเปนชายท่ีมีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายดวยกัน และไมไดหมายความรวมถึง

ความรักในรูปแบบของมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายท่ีมีความรักกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายแตมีเพศ

สภาพภายนอกดูมีลักษณะเปนหญิงดวยเชนกัน  เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสิทธิในการเลือกใช

คํานําหนานามเฉพาะผูมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น 

5.3.1.10  สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 

             กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  โดยในกฎหมาย

ฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไว โดยไดกลาวถึงสิทธิของคู

สมรสของลูกจางในการไดรับเงินทดแทนจากนายจางแทนคูสมรสของตนท่ีเปนลูกจาง ในกรณีท่ีคู

สมรสของตนท่ีเปนลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย705 ซ่ึงเปนสิทธิ

                                                                                 
703  มาตรา 5 “หญิงซ่ึงจดทะเบียนสมรสแลว จะใชคํานําหนานามวา “นาง” หรือ 

“นางสาว”ไดตามความสมัครใจ โดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน

ครอบครัว” 

                 
704

  มาตรา 6 “หญิงซ่ึงจดทะเบียนสมรสแลว หากตอมาการสมรสไดสิ้นสุดลงจะใชคํานําหนา

นามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ โดยใหแจงตอนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย

การจดทะเบียนครอบครัว” 

 
705

 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง “เม่ือลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือ

สูญหาย ใหบุคคลดังตอไปนี้ไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 

(1) บิดามารดา 
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ของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึง

สิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย

ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

             5.3.1.11 สิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

            กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 โดยในกฎหมาย

ฉบับนี้  ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวในพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน หมวด 1 ท่ัวไป โดยเฉพาะในกรณีคูสมรสเปนผูท่ีทํางาน

ในฐานะพนักงาน ลูกจาง ในหนวยงานตางๆ และอยูภายใตระบบประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533 จะทําใหคูสมรสอีกฝายหนึ่งสามารถไดรับสิทธิในดานตางๆ ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไว ซ่ึงไดใหสิทธิแกคูสมรสในกรณีตางๆ ไวอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารับบริการ

ทางการแพทย เพราะเนื่องจากบุคคลท่ีเปนผูประกันตนจะมีสิทธิในการเขารับบริการทางการแพทยใน

ยามเจ็บปวยแลว บุคคลท่ีเปนคูสมรสตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ก็สามารถมีสิทธิ

ดังกลาวตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว706  

                                                                                 

(2) สามีหรือภริยา 

(3) บุตรท่ีมีอายุต่ํากวาสิบแปดป เวนแตเม่ือมีอายุครบสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับท่ีไม

สูงกวาปริญญาตรี ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู 

(4) บุตรมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซ่ึงอยูใน

อุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย” 
706 มาตรา 58 “การรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีเปนบริการทาง

การแพทย  ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนจะตองรับบริการทางการแพทยจาก

สถานพยาบาลตาม มาตรา 59” 

มาตรา 59 “ใหเลขาธิการประกาศในราชกิจจานุเบกษา กําหนดเขตทองท่ีและชื่อ

สถานพยาบาล ท่ีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน มีสิทธิไปรับบริการทางการแพทยได 

ผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ซ่ึงมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย ถาทํางานหรือ

มีภูมิลําเนาอยูในเขตทองท่ีใด ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานบริการตามวรรคหนึ่งท่ีอยูใน

เขตทองท่ีนั้น เวนแตในกรณีท่ีในเขตทองท่ีนั้นไมมีสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตผูประกันตน

หรือคูสมรสของผูเอาประกันตนมีเหตุผลอันสมควรท่ีไมสามารถไปรับบริการทางการแพทยจากสถาน
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สวนในประเด็นของพระราชบัญญัติประกันสังคม ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน 

หมวด 3 ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรท่ีใหสิทธิแกคูสมรสของผูประกันตน ในการไดรับ

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร707 ในกรณีดังกลาวนี้แมจะเปนสิทธิในทางกฎหมายท่ีใหแกคู

สมรส แตหากขอเท็จจริงปรากฏตอไปวาสิทธิในการตั้งครรภนั้นเปนสิทธิโดยธรรมชาติของหญิงผูเปน

สามีตามวิถีแหงธรรมชาติเทานั้น จึงมิอาจนํามาปรับใชกับกรณีของการใหสิทธิประโยชนของกฎหมาย

ประกันสังคมแกคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันได และในกรณีของการไดรับประโยชนทดแทนของการ

คลอดบุตรนี้ โดยธรรมชาติแลวคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันมิอาจจะตั้งครรภไดโดยวิถีแหงธรรมชาติ จึง

วิเคราะหแลวเห็นวาบทบัญญัติดังกลาวนี้มิสามารถนํามาปรับใชรวมกันกับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันได 

                                                                                 

บริการดังกลาวได ก็ใหไปรับบริการทางการแพทยจากสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่งท่ีอยูในเขตทองท่ี

อ่ืนได 

ในกรณีท่ีผูประกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตนไปรับบริการทางการแพทยจาก

สถานพยาบาลอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไวในวรรคสอง ใหผูประกันตนมีสิทธิไดรับเงินทดแทนคาบริการ

ทางการแพทยท่ีตองจายใหแกสถานพยาบาลอ่ืนนั้นตามจํานวนท่ีสํานักงานกําหนด โดยคํานึงถึงสภาพ

การประสบอันตราย หรือเจ็บปวย การคลอดบุตร สภาพทางเศรษฐกิจของแตละทองท่ี และลักษณะ

ของการบริการทางการแพทยท่ีไดรับ ท้ังนี้จะตองไมเกินอัตราท่ีคณะกรรมการการแพทยกําหนด โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 

มาตรา 60 “ในกรณีท่ีผูกระกันตนหรือคูสมรสของผูประกันตน ไปรับบริการทางการแพทย

จากสถานพยาบาลแลวละเลย หรือไมปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งของแพทย โดยไมมีเหตุผลอัน

สมควร เลขาธิการหรือผูซ่ึงเลขาธิการมอบหมายจะสั่งลดประโยชนทดแทนก็ได ท้ังนี้โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย  

รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริการการแพทยท่ีผูประกันหรือคูสมรสของผูประกันตน 

จะไดรับใหเปนไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ” 
707 มาตรา 65 “ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรสําหรับตนเอง

หรือภริยา หรือหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดยเปดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการ

กําหนด ถาผูประกันตนไมมีภริยา ท้ังนี้ตอเม่ือภายในระยะเวลาสิบหาเดือนกอนวันรับบริการทาง

การแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวาเจ็ดเดือน 

ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอด

บุตรไมเกินสองครั้ง” 
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ตอมาในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน 

หมวด 5 ประโยชนทดแทนในกรณีตาย โดยไดกลาวถึงสิทธิของคูสมรสของลูกจางท่ีไดประกันตนใน

การไดรับเงินคาทําศพ และเงินสงเคราะหแทนคูสมรสของตนท่ีเปนลูกจางผูประกันตน ในกรณีท่ีคู

สมรสของตนท่ีเปนลูกจางผูประกันตนไดถึงแกความตาย708  

ตอมาในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน 

หมวด 6 ประโยชนทดแทนในกรณีเงินสงเคราะหบุตร709 ซ่ึงเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบ
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  มาตรา 73 “ในกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายโดยมิไชประสบอันตราย หรือเจ็บปวย

เนื่องจากการทํางาน ถาภายในระยะเวลาหกเดือนกอนถึงแกความตายผูประกันตนไดจายเงินสมทบ

มาแลวไมนอยกวาหนึ่งเดือน ใหจายประโยชนทดแทนในกรณีตาย ดังนี้  

(1) เงินคาทําศพตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมนอยกวาหนึ่งรอยเทาของอัตรา

สูงสุดของคาจางข้ันต่ํารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหจายใหบุคคลตามลําดับดังนี้  

(ก) บุคคลซ่ึงผูประกันตนทําหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพและไดเปนผูจัดการศพ

ผูประกันตน  

(ข) สามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนซ่ึงมีหลักฐานวาเปนผูจัดการศพ

ผูประกันตน 

(ค) บุคคลอ่ืนซ่ึงมีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน 

   (2) เงินสงเคราะหกรณีผูประกันตนถึงแกความตาย ใหจายแกบุคคล ซ่ึงผูประกันตนทํา

หนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหนั้น แตถาผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไว ก็ใหนํามา

เฉลี่ยจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตน ในจํานวนท่ีเทากันดังนี้  

(ก) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสามสิบหกเดือนข้ึน

ไป แตไมถึงสิบป ใหจายเงินสงเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนท่ีคํานวณ

ไดตามมาตรา 57 คูณดวยสาม  

(ข) ถากอนถึงแกความตายผูประกันตนไดสงเงินสมทบมาแลวตั้งแตสิบปข้ึนไป ให

จายเงินสงคเคราะหเปนจํานวนเทากับรอยละหาสิบของคาจางรายเดือนท่ีคํานวณไดตามมาตรา 57 

คูณดวยสิบ” 
709 มาตรา 75 จัตวา “ในกรณีท่ีผูประกันตนถึงแกความตายใหจายประโยชนทดแทนในกรณี

สงเคราหบุตร แกบุคคลตามลําดับดังนี้  

(1) สามีหรือภริยาของผูประกันตน หรือ บุคคลซ่ึงอยูรวมกันฉันสามีภริยากับผูประกันตนโดย

เปดเผยตามระเบียบท่ีเลขาธิการกําหนด และเปนผูใชอํานาจปกครองบุตร  
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ดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ.2533  ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ี

ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับ

ใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

รวมไปถึงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ลักษณะ 3 ประโยชนทดแทน 

หมวด 7 ประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ ท่ีกลาวถึงสิทธิของคูสมรสของลูกจางท่ีไดประกันตนใน

การไดรับประโยชนในกรณีชราภาพ แทนคูสมรสของตนท่ีเปนลูกจางผูประกันตนท่ีถึงแกความตาย

กอนท่ีจะไดรับประโยชนทดแทน ในกรณีท่ีคูสมรสของตนท่ีเปนลูกจางผูประกันตนไดถึงแกความตาย

หรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแกความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนท่ีมีสิทธิไดรับเงินบํานาญ

ชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ หรือเรียกวาประโยชนทดแทนชราภาพ

หรือบํานาญชราภาพ ซ่ึงความเปนทายาทในท่ีนี้หมายความรวมถึงคูสมรสดวย710 ดังนั้น สิทธิท่ีได

กลาวมานี้จึงเปนสิทธิอีกประการหนึ่งของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมา

ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  ท่ีไดกลาวมา

นี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

 

 

                                                                                 

(2) ผูอุปการะบุตรของผูประกันตนในกรณีบุคคลตาม (1) มิไดเปนผูอุปการะบุตร หรือถูก

ถอนอํานาจปกครองหรือถึงแกความตาย” 

          710 มาตรา 77 จัตวา “ในกรณีผูประกันตนซ่ึงมีสิทธิไดรับประโยชนในกรณีชราภาพตาม

มาตรา 77 ทวิ ถึงแกความตายกอนท่ีจะไดรับประโยชนทดแทนหรือผูรับเงินบํานาญชราภาพถึงแก

ความตายภายในหกสิบเดือนนับแตเดือนท่ีมีสิทธิไดรับเงินบํานาญชราภาพ ใหทายาทของผูนั้นมีสิทธิ

ไดรับเงินบํานาญชราภาพ 

  ทายาทผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งไดแก  

(1) บุตรชอบดวยกฎหมาย ยกเวนบุตรบุญธรรมหรือบุตรซ่ึงตนไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืน ใหไดรับสองสวน ถาผูประกันตนท่ีตายมีบุตรตั้งแตสามคนข้ึนไปใหไดรับสามสวน 

(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน และ 

   (3) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาท่ีมีชีวิตอยูใหไดรับหนึ่งสวน 

  ในกรณีท่ีไมมีทายาทในอนุมาตราใด หรือทายาทนั้นไดตายไปเสียกอนใหแบงเงินตามมาตรา 

77(2) ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในอนุมาตราท่ีมีทายาทผูมีสิทธิไดรับ”   
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               5.3.1.12  สิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

              กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยในกฎหมายฉบับนี้ ได

กลาวถึงสิทธิในการถือครองท่ีดินของคนตางดาว ในกรณีท่ีคนตางดาวนั้นไดรับมรดกในฐานะทายาท

โดยธรรมท่ีเปนคูสมรส จากการท่ีคูสมรสของตนอีกฝายถึงแกความตาย711  ซ่ึงสิทธิดังท่ีไดกลาวมานี้

คนตางดาวท่ีไดทําการสมรสกับบุคคลผูมีสัญชาติไทยมีสิทธิในท่ีดิน ตามท่ีไดกําหนดไวในประมวล

กฎหมายท่ีดิน หมวด 8 การกําหนดสิทธิในท่ีดินของคนตางดาว   

            ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวในการมีสิทธิไดรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมท่ีเปนคู

สมรส และหากทรัพยนั้นเปนอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีดินหรือสิ่งปลูกสราง สิทธิท่ีกลาวมานี้ก็ยอมมี

แกบุคคลดังท่ีไดกลาวมาดวย ซ่ึงมีลักษณะเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และ

สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีไดกลาวมานี้ เปน

สิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

จากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

          ประเด็นของการไดมาซ่ึงกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลสัญชาติไทยท่ี

มีคูสมรสเปนคนตางดาว และบุคคลท่ีเก่ียวของกับคนตางดาว รวมไปถึงกรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ีมี

หรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวท่ีไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยประเภทท่ีดิน หรือกรณีบุคคลสัญชาติไทยท่ี

มีหรือเคยมีคูสมรสเปนคนตางดาวขอถือกรรมสิทธิ์ในหองชุด ก็ใหเปนตามประมวลกฎหมายท่ีดิน หรือ

กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงประเด็นตางๆ ดังท่ีไดกลาวมานี้จะตองนํามาปรับใชแกคูรักท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย 

ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

          5.3.1.13  สิทธิตามบทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย 

         บทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย ซ่ึงบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยการ

ขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 เปนกฎหมายท่ีมีความสําคัญอีกฉบับท่ีจะตองนํามาปรับใชแกคูรักท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในการมีสิทธิท่ีจะไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ใน

ลักษณะท่ีเปนความสัมพันธระหวางบุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสองคนท่ีมีสัญชาติท่ีตางกัน 

เฉกเชนสิทธิของคูรักท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันสองคนท่ีมีสัญชาติท่ีตางกันท่ีไดรับสิทธิในการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ โดยการท่ี พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 

                                                                                 
711 มาตรา 93 “คนตางดาวไดมาซ่ึงท่ีดินโดยไดรับมรดกในฐานะท่ีเปนทายาทโดยธรรม 

รัฐมนตรีจะอนุญาตใหไดมาซ่ึงท่ีดินนั้น แตเม่ือรวมกับท่ีมีอยูแลวไมเกินจํานวนท่ีจะพึงมีได ตามความ

ในมาตรา 87 ก็ได” 
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ภาค 5 ครอบครัว ท่ีไดกลาวถึงสิทธิในการสมรสของบุคคลท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันสองคนท่ีแมจะมีฝาย

หนึ่งฝายใดเปนผูมีสัญชาติไทย หรือท้ังสองฝายไมมีสัญชาติไทยและถือสัญชาติอ่ืนๆ ท่ีตางกัน หรือ

แมแตท้ังสองฝายไมมีสัญชาติไทยและถือสัญชาติอ่ืนๆ เดียวกันก็ตาม แตก็ไดรับสิทธิในการจดทะเบียน

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ ตามบทบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย โดยมี

รายละเอียดดังนี้  

         เง่ือนไขของการสมรสก็เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูกรณี

แตละฝาย712 ในเรื่องแบบของการสมรสก็ใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศท่ีท้ังสองฝายทําการ

สมรส แตอยางไรก็ตามหากคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดเปนผูมีสัญชาติไทย แบบของการสมรสก็จะตอง

เปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว713 และในกรณีท่ีคูสมรสมี

สัญชาติเดียวกันหรือภริยาไดมาซ่ึงสัญชาติเดียวกันกับสามีโดยการสมรส ความสัมพันธระหวางสามี

ภริยาก็เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของบุคคลท้ังสอง แตถาภริยาไมไดมาซ่ึง

สัญชาติเดียวกันกับสามีโดยการสมรสความสัมพันธระหวางสามีภริยาก็เปนไปตามกฎหมายภายในของ

รัฐเจาของสัญชาติของผูเปนสามี714 ทรัพยสินระหวางสามีภริยาใหเปนไปตามกฎหมายภายในของ

เจาของสัญชาติของคูสมรสท้ังสองฝาย ถาสามีและภริยามีสัญชาติท่ีตางกัน ทรัพยสินระหวางสามี

ภริยาใหเปนไปตามกฎหมายภายในของเจาของสัญชาติสามี แตอยางไรก็ตามทรัพยสินระหวางสามี

ภริยาในสวนท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู715 

และในทํานองเดียวกันนี้ ท้ังเรื่องทรัพยสินระหวางสามีภริยาและเรื่องความสัมพันธระหวางสามีภริยา 

สัญชาติของคูสมรสท่ีจะตองใชในการพิจารณานั้น จะตองเปนสัญชาติของคูสมรสในขณะท่ีทําการ

สมรสเทานั้น หากถาภายหลังจากการสมรสแลวคูสมรสหรือสามีแลวแตกรณีไดมาซ่ึงสัญชาติอ่ืนๆ  

กฎหมายท่ีใชบังคับแกคดีนั้นก็ยังคงตองเปนกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติเดิมในขณะท่ีทํา

การสมรส716 สวนในประเด็นเรื่องการทําสัญญากอนสมรส ความสามารถท่ีจะทําสัญญาดังกลาวก็ให

เปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูสมรสแตละฝาย717 สาระสําคัญและผลของ

สัญญากอนสมรส ในกรณีท่ีคูสมรสมีสัญชาติเดียวกันก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐเจาของ

สัญชาติของคูสมรสท้ังสองฝาย หากคูสมรสไมมีสัญชาติเดียวกัน ก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของ

                                                                                 

                 
712

  มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

         713 มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

                 
714

  มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

              
715

  มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  
716 มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

              
717 มาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481   
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รัฐท่ีคูสมรสมีเจตนา หรือสันนิษฐานไดวามีเจตนาท่ีจะยินยอมใหใชกฎหมายภายในของรัฐนั้นมาบังคับ 

ถาหากไมมีเจตนาดังท่ีไดกลาวมาขางตนก็ใหใชกฎหมายภายในของรัฐท่ีคูสมรสไดมีภูมิลําเนาเปนครั้ง

แรกหลังจากการสมรส718 สวนในประเด็นเรื่องการหยาโดยความยินยอมนั้น ก็ตองพิจารณาวา

กฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคูสมรสแตละฝายอนุญาตใหกระทําไดหรือไม719 ในการ

ฟองหยานั้น ศาลไทยจะไมพิพากษาใหหยากัน เวนแตกฎหมายภายในของรัฐเจาของสัญชาติของคู

สมรสแตละฝายอนุญาตใหกระทําได เหตุหยานั้นก็ตองเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐท่ียื่นฟอง

หยา720 และประเด็นสุดทายการเพิกถอนการสมรส ก็ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐซ่ึงใชบังคับ

มาแลวกับเง่ือนไขของการสมรส ความสําคัญผิด กลฉอฉล หรือการขมขูใหทําการสมรสท่ีจะเปนเหตุ

ใหเพิกถอนการสมรสนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐท่ีไดทําการสมรส721  

อยางไร ก็ตามบทบัญญัติ ว าด วยการขัดกันแห งกฎหมาย ซ่ึงบัญญัติ ไว ใน

พระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481 ภาค 5 ครอบครัว ท่ีไดมาขางตนนี้จะตอง

นํามาปรับใชกับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ี

มีลักษณะระหวางประเทศดวย เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับลักษณะทางกายภาพของบริบทกฎหมาย 

5.3.1.14  สิทธิตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 โดยในกฎหมายฉบับนี้ 

ไดกลาวถึงสิทธิในการพํานักอยูในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมี

สัญชาติไทย โดยสิทธิท่ีไดกลาวมานี้ไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูท่ีมีสัญชาติไทย 

ซ่ึงหมายถึงการไดเขามาในราชอาณาจักรโดยไดรับการตรวจประทับหนังสือลงตรา หรือ วีซา ในฐานะ

คูสมรส ทําใหคนตางดาวผู ท่ีไดจดทะเบียนสมรสกับผู มีสัญชาติไทยมีระยะเวลาในการอยูใน

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนดในฐานะบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผูมี

สัญชาติไทย  

           ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู

สมรสของผูมีสัญชาติไทยท่ีไดกลาวมานี้ จึงเปนสิทธิอีกประการของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ.2522  ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรอง

                                                                                 

              
718

 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

         719 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

         720 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481  

              
721

 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการขัดกันแหงกฎหมาย พ.ศ.2481   
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สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดย

อนุโลม 

            5.3.1.15  สิทธิตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 

           กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ 2551 โดยใน

กฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงการไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย

ของบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย โดยสิทธิท่ีไดกลาวมานี้ไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรโดยไดรับการตรวจประทับหนังสือ

ลงตรา หรือ วีซา ในฐานะคูสมรส และมีสิทธิทํางานในราชอาณาจักรไทยตามประเภทและลักษณะ

ของงานตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย ทําใหคนตางดาวผูท่ีไดจดทะเบียนสมรสกับผูมีสัญชาติไทยมี

ระยะเวลาในการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามท่ีกฎหมายกําหนดในฐานะบุคคลใน

ครอบครัวเดียวกันกับผู มีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิโดยชอบดวยกฎหมายในการทํางานใน

ราชอาณาจักรไทยตามประเภทและลักษณะท่ีกฎหมายอนุญาตดวย 

            ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู

สมรสของผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย 

ดังท่ีไดกลาวมานี้ ก็เปนสิทธิอีกประการของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมา

ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551  

ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ โดยเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 

            5.3.1.16  สิทธิตามพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

           กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายตอมาคือ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 

โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงการไดรับสิทธิในการประกอบธุรกิจท้ังขนาดกลางและขนาดยอมใน

ราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย โดยสิทธิท่ีไดกลาวมานี้

ไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงหมายถึงการไดรับสิทธิในการประกอบธุรกิจใน

ราชอาณาจักรโดยไดรับการตรวจประทับหนังสือลงตรา หรือ วีซา ในฐานะคูสมรส และมีสิทธิ

ประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนดวย ทําใหคนตางดาวผูท่ีไดจด

ทะเบียนสมรสกับผูมีสัญชาติไทยมีระยะเวลาในการอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวตามท่ี

กฎหมายกําหนดในฐานะบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิโดยชอบดวย

กฎหมายในการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุนอีกดวย 
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            ดังนั้น สิทธิของคนตางดาวท่ีเขามาในราชอาณาจักรโดยชอบดวยกฎหมายในฐานะคู

สมรสของผูมีสัญชาติไทย และไดรับสิทธิในการทํางานในราชอาณาจักรไทยโดยชอบดวยกฎหมาย 

ดังท่ีไดกลาวมานี้ ก็เปนสิทธิอีกประการของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมา

ภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ 

2551  ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิตามกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดย

อนุโลม 

5.3.1.17  สิทธิตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี

เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

             กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี

พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการ

เปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย โดยศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลชํานาญพิเศษท่ีตั้งข้ึนและมี

อํานาจพิจารณาคดีพิเศษโดยเฉพาะท่ีไดบัญญัติไวในกฎหมายฉบับนี้เทานั้น722 อาทิ คดีครอบครัว ซ่ึง

คดีใดบางเปนคดีครอบครัวนั้น พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวก็ไดมีการใหคํานิยามไว 

ดังนี้  

คดีครอบครัว หมายความวา คดีแพงท่ีฟองหรือรองขอตอศาลหรือกระทําการใดๆ 

ในทางศาลเก่ียวกับผูเยาวหรือครอบครัว ซ่ึงจะตองบังคับตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

กฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกับครอบครัว  

ซ่ึงในเรื่องนี้ประธานศาลฎีกาเคยไดมีคําวินิจฉัย ไวเก่ียวกับขอบเขตและความหมาย

ของคดีครอบครัวไวดังนี้  

คําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี 1/2540 คดีครอบครัวตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 11(3) มีความหมายวา 
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 มาตรา 10 “ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดี

ดังตอไปนี้  

          (1) คดีอาญาท่ีมีขอหาวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิด 

          (2) คดีอาญาท่ีศาลซ่ึงมีอํานาจพิจารณาคดีธรรมดาไดโอนมาตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง 

          (3) คดีครอบครัว  

          (4) คดีคุมครองสวัสดิภาพ 

          (5) คดีอ่ืนท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของศาลเยาวชนและครอบครัว” 
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“คดีท่ีเก่ียวกับการสมรสรวมท้ังสิทธิและหนาท่ีหรือความสัมพันธ

ระหวางสามีภริยา บิดามารดาและบุตร ไมวาในทางใดๆ  ซ่ึงพิพาทกันตาม

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ท้ังหมด 

รวมท้ังคดีท่ีเก่ียวดวยสถานะและความสามารถของบุคคลอันเก่ียวกับ

ครอบครัวหรือสวนไดเสียของผูเยาว ซ่ึงพิพาทกันตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 1 มาตรา 21 ถึง 28, 32, 43 และ 44 และใน

บรรพ 6 มาตรา 1610, 1611, 1687 และ 1692 ยอมถือวาเปนคดี

ครอบครัวท้ังสิ้น” 

  

         จากคํานิยามและคําวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาท่ี 1/2540 จะเห็นไดวา  เม่ือไดจด

ทะเบียนสมรสและเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายแลว เม่ือมีความจําเปนท่ีจะตองใชสิทธิในทางศาล

หรือการเกิดประเด็นขอพิพาทเกิดข้ึนจนตองนําคดีมาสูกระบวนการยุติธรรมในระหวางท่ีใชชีวิต

รวมกันของคูสมรส กฎหมายฉบับนี้ก็ใหสิทธิของความเปนคูสมรส ท่ีไดเขาสูกระบวนการยุติธรรมของ

ศาลชํานาญพิเศษโดยเฉพาะท่ีมีอํานาจในการวินิจฉัยคดีท่ีเก่ียวของกับสถานะและความสัมพันธท่ีเกิด

จากการใชชีวิตคูรวมกัน อันเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ีไดมาภาย

หลังจากการจดทะเบียนสมรส  

          อยางไรก็ตามสิทธิตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ท่ีให

การคุมครองสถานะและแกปญหาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนในระหวางการใชชีวิตคูรวมกัน อันเปนการรักษา

ไวซ่ึงความเปนสถาบันครอบครัว ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะตองนํามาใชโดยอนุโลมดวย 

เพราะกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดไชชีวิตคูรวมกันก็อาจเกิดประเด็นขอพิพาทใน

ระหวางท่ีใชชีวิตคูรวมกันจนตองนําคดีข้ึนสูศาล หรือมีความจําเปนตองใชสิทธิในทางศาล เหมือนคูรัก

ตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสก็เปนได  และเพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงเจตนารมณของรัฐในการจัดตั้งศาล

เยาวชนและครอบครัวเพ่ือการระงับขอพิพาทอันเกิดจากใชชีวิตคูรวมกันของมนุษย และธํารงไวซ่ึง

ความเปนสถาบันครอบครัวซ่ึงเปนสถาบันท่ีเล็กท่ีสุดแตสําคัญท่ีสุดของการพัฒนาศักยกาพของ

ประชากรในรัฐตอไป 

5.3.1.18  สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรงใน

ครอบครัว พ.ศ.2550 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรง
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ในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยในกฎหมายฉบับนี้นั้น ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบ

ดวยกฎหมายไว โดยกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีใชแกไขปญหาความรุนแรงในครอบครัวท่ีมีความ

ละเอียดออนซับซอนเก่ียวพันกับบุคคลใกลชิด มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการทํารายรางกายระหวาง

บุคคลโดยท่ัวไป การใชมาตรการในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาบังคับกับการกระทํา

ความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 

จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการในทางอาญา เพราะสามารถกําหนดรูปแบบ วิธีการ และ

ข้ันตอนท่ีมีลักษณะแตกตางจากการดําเนินคดีอาญาโดยท่ัวไป โดยใหผูกระทําความผิดมีโอกาสกลับ

ตัวและไมกระทําความผิดซํ้าอีก รวมท้ังเปนความรักษาความสัมพันธอันดีในครอบครัวไวได ใน

กฎหมายฉบับนี้ ไดใหคํานิยามเก่ียวกับบุคคลท่ีจะไดรับการคุมครอง อันมีสถานะและความสัมพันธใน

ลักษณะท่ีเปนครอบครัวตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนครอบครัว และหมายความรวมถึงกลุมคน

ท่ีการอยูกินรวมกันฉันสามีภริยาโดยไมไดมีพันธกรณีใดๆ ในทางกฎหมาย หรือกลุมคนท่ีอยูรวมกันใน

ครอบครัวในลักษณะท่ีเปนเครือญาติดวย โดยการนิยามความหมายของผูท่ีเปนบุคคลในครอบครัวท่ี

ไดรับการคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ไดใหการคุมครองแกคูสมรสท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจด

ทะเบียนสมรสดวย723 อันเปนการแสดงใหเห็นวา เจตนารมณท่ีแทจริงของกฎหมายฉบับนี้มุงท่ีจะ

คุมครองใหแกบุคคลท่ีอยูภายใตหลังคาเดียวกัน โดยมิไดสนใจวาจะเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย

หรือไม เพราะวัตถุประสงคท่ีแทจริงของกฎหมายแลวคือ การรักษาความสัมพันธท่ีดีในครอบครัวไว 

              สิทธิดังท่ีไดกลาวมานี้เปนสิทธิของการท่ีกฎหมายไดคุมครองใหไมวาจะเปนเปนคู

สมรสท่ีชอบดวยกฎหมายหรือไมก็ไมสําคัญ ขอแคไดอาศัยกินอยูหลับนอนในครอบครัวเดียวกันก็

เพียงพอแลว ซ่ึงสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 

2550 ท่ีไดกลาวมานี้ เปนสิทธิท่ีจะตองมีแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดอาศัยอยูกินดวยกัน 

แมจะเปนคูรักท่ีเพศสรีระเดียวกันท่ีไมไดขอเขารับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ เฉก

เชนเดียวกันกับคูสมรสท่ีไดอยูกินกันฉันสามีภริยาท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสดวย เพราะในสภาพของ

ความเปนจริงแลว กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดใชชีวิตคูรวมกันในสังคมก็มีปญหาเกิดข้ึน

ท่ีจะตองมีการกระทบกระท่ังกันบางตามประสาคนท่ีอาศัยอยูรวมกัน เฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศ

ท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยานั้นเอง ดังนั้นสิทธิในการท่ีจะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองผู

ถูกการกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550  จึงเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม 
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 มาตรา 3 “ในพระราชบัญญัตินี้  บุคคลในครอบครัว หมายความวา คูสมรส คูสมรสเดิม 

ผูท่ีอยูกินหรือเคยอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม สมาชิกใน

ครอบครัว รวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ีตองพ่ึงพาอาศัยและอยูในครัวเรือนเดียวกัน” 
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        5.3.1.19  สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองสิทธิเด็ก พ.ศ.2546 

         กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกการกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยในกฎหมายฉบับนี้นั้น ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบ

ดวยกฎหมายไว โดยกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายท่ีใชเพ่ือคุมครองสิทธิของเด็กหรือบุตรผูเยาว ซ่ึงเปน

บุตรท่ีติดมาจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งเม่ือการสมรสเดิมสิ้นสุดลง และไดทําการสมรสใหม ซ่ึงโดยหลัก

แลวอํานาจในการปกครองก็จะยังคงอยูกับคูสมรสฝายท่ีบุตรนั้นติดมาตามหลักกฎหมายในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว724 แตอยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ใหการ

คุมครองสิทธิของเด็กหรือบุตรผูเยาวผูท่ีบิดาหรือมารดาท่ีไดทําการสมรสใหมผูนั้น ในการเลี้ยงดูและ

เอาใจใสจากคูสมรสใหมของบิดาหรือมารดาของตน เฉกเชนบุตรผูเยาวของคูสมรสใหมนั้น สิทธิตาม

กฎหมายฉบับนี้จึงสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เนื่องจากคูรักท่ีมีเพศเดียวกันฝายหนึ่งฝายใดอาจมีบุตรติด

มาในขณะท่ีไดทําการจดทะเบียนความสัมพันธกับคูชีวิตใหมของตน บุตรผูเยาวท่ีติดมากับคูชีวิตฝาย

หนึ่งฝายใดท่ีไดจดทะเบียนความสัมพันธนั้น ก็จะตองไดรับการเลื้ยงดูและเอาใจใสจากคูชีวิตอีกฝาย

หนึ่งตามกฎหมายคุมครองสิทธิเด็กฉบับนี้เชนกัน เพ่ือเปนการคํานึงถึงสวัสดิภาพและคุมครองสิทธิ

ของเด็กหรือบุตรผูเยาวเปนสําคัญ 

5.3.1.20  สิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับประเด็นสิทธิและหนาท่ี

ของคูสมรส 

ในสวนสุดทายนี้จะขอกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภาย

หลังจากการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายฉบับอ่ืนไมวาจะเปนระเบียบ ขอบังคับภายในหนวยงาน

ราชการ หรือหนวยงานเอกชน ท่ีไดกําหนดสิทธิและหนาท่ี ท่ีไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส

ตามกฎหมาย โดยแบงออกเปน 5 ประการดวยกัน โดยเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะตองนํามาใชโดยอนุโลม 

        ประการแรก การทําประกันชีวิต โดยหนวยงานเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจดานการ

ประกันชีวิต จะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายในของตนวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะเฉกเชนคูสมรสท่ีชอบ

ดวยกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะทําประกันชีวิตและมอบใหคูรักของตนอีกฝายหนึ่งเปนผูรับผลประโยชนได 

เฉกเชนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีเปนผูรับประโยชนในกรมธรรมประกันชีวิตของคูสมรสของตนอีก

                                                                                 
724 มาตรา 1568 “เม่ือบุคคลใดมีบุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอ่ืน อํานาจปกครองท่ีมีตอบุตร

อยูกับผูท่ีบุตรนั้นติดมา” 
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ฝายหนึ่งและเปนผูเอาประกันภัยท่ีมีสวนไดเสียในเหตท่ีเอาประกันภัยไวนั้น ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 863 ซ่ึงประเด็นดังท่ีไดกลาวมานี้ ผูวิจัยไดอธิบายไวโดยละเอียดในหัวขอ

กอนหนาแลว  

ประการท่ีสอง การกูเงินรวมกัน โดยหนวยงานเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจธนาคารพาณิชย 

ซ่ึงใหบริการดานการเงิน หริอสถาบันการเงินตางๆ  จะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบ

ภายในหนวยงานของตนวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะเฉกเชนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิท่ีจะกูยืมเงินรวมกัน และ

เปนลูกหนี้รวมกัน ภายใตเง่ือนไขของการกูยืมเงินของธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินตางๆ  ใน

ลักษณะเชนเดียวกับการกูรวมกันของคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และมีฐานะเปนลูกหนี้รวมกันเฉก

เชนเดียวกันกับคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีเปนลูกหนี้รวมกัน 

ประการท่ีสาม  กรณีคูสมรสดํารงตําแหนงขาราชการ นอกจากจะไดรับสิทธิ

ประโยชนสําหรับตนเองแลวยังมีสิทธิประโยชนท่ีรัฐไดใหแกบุคคลท่ีเปนญาติใกลชิด บิดามารดา บุตร 

และรวมไปถึงคูสมรสท่ีถูกตองตามกฎหมายของขาราชการ ซ่ึงจะไดรับสิทธิประโยชนในอีกหลาย

ประการ อาทิ เงินสวัสดิการการจายคารักษาพยาบาล นอกจากบุคคลท่ีดํารงตําแหนงขาราชการ ซ่ึง

จะสามารถมีสิทธิเบิกคารักษาพยาบาลเม่ือเกิดกรณีเจ็บปวยและเขารับการรักษาพยาบาลแลว ตาม

พระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ไดใหสิทธิแกบุคคลใน

ครอบครัวของขาราชการซ่ึงเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล725 โดยคูสมรส

ของผูเปนขาราชการก็สามารถไดรับสิทธิจากเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลดวย เนื่องจาก

ตามกฎหมายไดกําหนดใหนอกจากบุคคลซ่ึงเปนขาราชการแลวยังรวมถึงบุคคลในครอบครัวของ

ขาราชการผูนั้นดวย ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหคูสมรสเปนบุคคลในครอบครัวเชนเดียวกันกับบุตรและ

                                                                                 
725

 มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้  

            “ผูมีสิทธิ” หมายความวา 

 (1) ขาราชการและลูกจางประจํา ซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจางประจําจากเงินงบประมาณ

รายจายบุคลาการของกระทรวง ทบวง กรม เวนแตขาราชการตํารวจชั้นพลตํารวจซ่ึงอยูในระหวางรับ

การฝกอบรมในสถานศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ กอนเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการประจํา 

(2) ลูกจางชาวตางประเทศซ่ึงมีหนังสือสัญญาจางท่ีไดรับคาจางจากเงินงบประมาณรายจาย

และสัญญาจางนั้นมิไดระบุเก่ียวกับการรักษาพยาบาล 

 (3) ผูไดรับบํานาญปกติหรือผูไดรับบํานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ หรือกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และทหารกองหนุนท่ีมีเบี้ยหวัด

ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยเงินเบี้ยหวัด      
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บิดามารดาของบุคคลนั้น ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.

2553726 แตคูสมรสของผูมีสิทธิจะตองเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายไดใชถอยคํา

ท่ีระบุชัดเจนวาคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลผูใดท่ีอยูกินกันตามความเปนจริงแตมิได

จดทะเบียนสมรส ยอมไมไดรับสิทธิประโยชนในฐานะคูสมรสตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 ดังนั้นกรณีของการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกัน ก็ยอมไมเขาขายในการรับสิทธิเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลดังกลาว 

ตอมาเปนสิทธิขาราชการในเรื่องเงินบําเหน็จตกทอด กลาวคือ เม่ือบุคคลท่ีเปน

ขาราชการไดเสียชีวิตลง คูสมรสจะมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอดอันเปนเงินท่ีจะจายใหแกทายาทตาม

กฎหมาย โดยท้ังนี้จะเปนไปตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539727 โดยสามี

หรือภริยาของขาราชการท่ีเสียชีวิตลงจะมีสถานะเปนทายาทตามกฎหมายท่ีไดรับบําเหน็จตกทอด 

                                                                                 
726

 มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกานี้  

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา 

(1) บุตรชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิซ่ึงยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตเปน

บุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถซ่ึงอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของผูมีสิทธิ แตท้ังนี้

ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซ่ึงไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืน  

 (2) คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 

 (3) บิดาหรือมารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิ 
727 พระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 ไดมีการจัดตั้งกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ เม่ือวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหลักประกัน

การจายบําเหน็จบํานาญขาราชการและสงเสริมใหขาราชการรูจักการออมทรัพย เพ่ือใหขาราชการมี

เงินออมอยางเพียงพอท่ีจะใชจายเม่ือตนเกษียณอายุราชการ ขาราชการท่ีเปนสมาชิกกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ ความเปนสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงเม่ือผูนั้นออกจากราชการไมวาดวยเหตุใดก็ตาม

และสมาชิกจะไดรับสิทธิประโยชนตางๆ เชน เงินประเดิม เงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย ตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการกําหนด 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตนี้  

“บําเหน็จตกทอด” หมายความวา เงินท่ีจายใหแกทายาทของขาราชการ หรือบุคคลซ่ึง

สมาชิกท่ีเสียชีวิตลงแสดงเจตนาไว โดยใหจายครั้งเดียวเม่ือสมาชิกหรือผูรับบํานาญถึงแกความตาย 

           มาตรา 58 วางหลักวา  “ทายาทตามกฎหมายมีสิทธิไดรับบําเหน็จตกทอด ดังนี้  

(1) บุตรไดรับสองสวน โดยเฉลี่ยจายคนละเทาๆ กัน หากมีบุตรสามคนข้ึนไป ใหบุตรไดรับ

สามสวน 
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ตอมาเปนสิทธิของขาราชการในเรื่องการลาติดตามคูสมรส กลาวคือ กรณีท่ีคูสมรส

ตางรับราชการดวยกันท้ังสองฝาย ฝายใดฝายหนึ่งก็มีสิทธิท่ีจะขอลาติดตามคูสมรสท่ีชอบดวย

กฎหมายของตนอีกฝายหนึ่งได728 เม่ือมีคําสั่งใหไปปฏิบัติหนาท่ีในทางตางประเทศเปนระยะเวลา

ตั้งแตหนึ่งปข้ึนไป รวมไปถึงสิทธิขาราชการอ่ืนๆ  อาทิ  สิทธิการขอยายสถานท่ีปฏิบัติราชการติดตาม

คูสมรสท่ีเปนขาราชการดวยกัน สิทธิในคาเชาบานของขาราชการในสวนท่ีมีความเก่ียวของกับคูสมรส 

สิทธิในการไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณของคูสมรสขาราชการ หรือสิทธิประการอ่ืนใดท่ีมี

ตอคูสมรสของขาราชการ โดยหนวยงานภาครัฐท่ีมีสวนเก่ียวของจะตองเขาใจและยอมรับและแกไข

ระเบียบภายในหนวยงานของตนวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้นมีสถานะในทางกฎหมายเฉกเชนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย มีสิทธิท่ี

จะไดรับประโยชนตางๆ  เฉกเชนเดียวกันกับสิทธิตามสวัสดิการของขาราชการและคูสมรสขาราชการ 

อยางไรก็ตาม ซ่ึงสิทธิตางๆ นี้นอกจากหนวยงานราชการท่ีมีใหแกคูสมรสของขาราชการแลว จะตอง

รวมถึงหนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรเอกชนตางๆ ท่ีตองใหสิทธิในสวัสดิการตางๆ แกพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และแกพนักงานในหนวยงานของภาคเอกชนตางๆ ของตนดวย 

ประการท่ีสี่ สิทธิในการใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลหรือทําหัตถการ729 แก

คูสมรสโดยการเขารับบริการสาธารณสุข บุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพท่ี

                                                                                 

(2) สามีหรือภริยาใหไดรับหนึ่งสวน 

(3) บิดามารดาท่ียังมีชีวิตอยูไดรับหนึ่งสวน โดยแบงจายใหคนละเทาๆ กัน” 

          728ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 ขอ 5 ในระเบียบนี้ 

“ลาติดตามคูสมรส” หมายความวา ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบดวยกฎหมายท่ีเปน

ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือไปปฏิบัติงานในตางประเทศ หรือ

ทางราชการสงใหไปปฏิบัติงานในตางประเทศตั้งแตหนึ่งปข้ึนไปตามความตองการของทางราชการ

ตามพระราชกฤษฎีการเก่ียวกับการกําหนดหลักเกณฑการสั่งใหขาราชการไปทําการซ่ึงนับเวลา

ระหวางนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ แตไมรวมถึงกรณีท่ีคูสมรสลาไปศึกษาอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ

ดูงาน ณ ตางประเทศ 
729 ตัวอยางแบบบันทึกรับทราบขอมูลและความยินยอมในการเขารับการรักษาพยาบาล การ

ทําหัตถการของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องคการมหาชน) แบบดังกลาวมีขอความ 

หมายเหตุ  

1. ใหอธิบายรายละเอียดขอมูลทุกครั้ง กอนลงลายมือชื่อในแบบบันทึกการรับทราบขอมูล

และยินยอมรับการรักษาทําหัตถการ ผูใหความยินยอม ไดแก  
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เก่ียวของกับการใหบริการ ใหผูรับบริการทราบอยางเพียงพอท่ีผูเขารับบริการจะใชเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจ สําหรับกรณีตามปกติหากจะตองทําการรักษาดวยวิธีการผาตัดหรือใชเครื่องมือใดๆ แพทย

หรือพยาบาลท่ีเปนผูชวยตองขอความยินยอมจากผูปวยหรือญาติท่ีมีอํานาจตัดสินใจแทนทุกครั้ง หาก

กรณีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมได ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2550 บุคคลท่ี

สามารถใหความยินยอมและถือวาเปนญาติตามพระราชบัญญัตินี้ไดแก ทายาทโดยธรรมตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูพิทักษ หรือผูอนุบาล730 คูสมรสซ่ึงถือเปนทายาทโดยธรรมก็

สามารถใหความยินยอมในการรักษาพยาบาลในกรณีท่ีผูปวยไมสามารถใหความยินยอมได และใน

กรณีผูปวยท่ีมีอาการปวยทางจิต ซ่ึงไมสามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง การรักษาพยาบาลก็ตอง

ไดรับความยินยอมจากญาติ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551731 ซ่ึงคูสมรสก็เปนบุคคลหนึ่ง

                                                                                 

1.1 ผูปวย กรณีบรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ 

1.2 สามีหรือภริยาตามกฎหมาย กรณีผูปวยไมมีสติสัมปชัญญะ(ไมรูสึกตัว) 

1.3 ผูแทนโดยชอบธรรม กรณีผูปวยยังไมบรรลุนิติภาวะ 

1.4 ผูอนุบาล กรณีผูปวยเปนคนวิกลจริตหรือคนไรความสามารถ 

1.5 ผูพิทักษ กรณีผูปวยเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
730 มาตรา 8 “ในการบริการสาธารณะสุขบุคลากรดานสาธารณสุขตองแจงขอมูลดานสุขภาพ

ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการใหผูรับบริการอยางเพียงพอท่ีผูใชบริการจะใชในการประกอบการตัดสินใจ

ในการรับหรือไมรับบริการใด และในกรณีท่ีผูรับบริการปฏิเสธไมรับบริการใดจะใหบริการนั้นมิได  

ในกรณีท่ีเกิดความเสียหายหรืออันตรายแกผูรับบริการเพราะเหตุท่ีผูรับบริการปกปด

ขอเท็จจริงท่ีตนรูและควรบอกใหแจงหรือแจงขอความอันเปนเท็จ ผูใหบริการไมตองรับผิดชอบใน

ความเสียหายหรืออันตรายนั้น เวนแตเปนกรณีท่ีผูใหบริการประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้  

(1) ผูรับบริการอยูในภาวะท่ีเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต และมีความจําเปนตองใหความชวยเหลือ

เปนการรีบดวน 

(2) ผูรับบริการไมอยูในฐานะท่ีจะตองรับทราบขอมูลได และไมอาจแจงใหบุคคลซ่ึงเปน

ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ผูปกครอง ผูปกครองดูแล ผูพิทักษ และผู

อนุบาล ของผูรับบริการแลวแตกรณีรับทราบขอมูลแทนในขณะนั้นได” 

           731 มาตรา 21  “การบําบัดรักษาจะกระทําไดตอเม่ือผูปวยไดรับการอธิบายเหตุผลความ

จําเปนในการบําบัดรักษา รายละเอียดและประโยชนของการบําบัดรักษา และไดรับความยินยอมจาก

ผูปวย เวนแตเปนผูปวยตามมาตรา 22  
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ท่ีสามารถใหความยินยอมในการเขารับการรักษาพยาบาล กรณีท่ีบุคคลนั้นเจ็บปวยทางจิตและไม

สามารถใหความยินยอมไดดวยตนเอง รวมไปถึงสิทธิในการรับบริจาคอวัยวะ และสิทธิการบริจาค

อวัยวะ เพราะในกฎหมายของไทย ไมอนุญาตใหมีการซ้ือขายอวัยวะเปนการท่ัวไป เนื่องจากเปนการ

กระทําท่ีขัดกับศีลธรรมอันดีของประชาชน แตการรักษาดวยอวัยวะของผูอ่ืนจะกระทําไดเฉพาะใน

กรณีของการบริจาคอวัยวะ ซ่ึงในกรณีท่ีผูประสงคจะบริจาคอวัยวะใหกับบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใน

ขณะท่ีตนยังมีชีวิตอยู ฝายท่ีบริจาคและฝายท่ีรับบริจาคท้ังสองจะตองมีความสัมพันธกันในทางเครือ

ญาติ หรือเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับแพทยสภา วาดวยการรักษา

จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549732 

นอกจากนี้ในกรณีของการบริจาคเลือดก็เชนเดียวกัน โดยไดมีขอบังคับในการรับ

บริจาควาจะไมรับเลือดของบุคคลท่ีมีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ ท่ีเคยมีประวัติการรวม

                                                                                 

ถาตองรับผูปวยไวในสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานบําบัดรักษาความยินยอมตามวรรคหนึ่ง

ตองทําเปนหนังสือ และลงลายมือชื่อผูปวยเปนสําคัญ 

ในกรณีท่ีผูปวยมีอายุไมถึงสิบแปดปบริบูรณ หรือขาดความสามารถในการตัดสินใจใหความ

ยินยอมรับการบําบัดรักษาใหคูสมรส ผูบุพการี ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล หรือผูซ่ึงปกครองดูแล

บุคคลนั้นแลวแตกรณีเปนผูใหความยินยอมตามวรรคสองแทน 

หนังสือใหความยินยอมตามวรรคสอง และวรรคสามใหเปนไปตามแบบท่ีคณะกรรมการ

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”                  
732

  ขอ 52 “การปลูกถายอวัยวะท่ีผูบริจาคประสงคจะบริจาคขณะท่ีตนยังมีชีวิตอยู           

ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองดําเนินการตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

(1) ผูบริจาคตองเปนญาติโดยสายเลือด หรือคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสกับผูรับอวัยวะ 

มาแลวเปนเวลาสามปเทานั้น ยกเวนการปลูกถายอวัยวะจากผูบริจาคท่ีเปนผูไดรับการวินิจฉัยวาอยูใน

เกณฑสมองตายตามประกาศของแพทยสภา 

(2) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะตองทําการตรวจสอบและรวบรวม

หลักฐานท่ีแสดงวาผูบริจาคเปนญาติโดยสายเลือด หรือเปนคูสมรสของผูรับอวัยวะ โดยตองเก็บ

หลักฐานดังกลาวไวในรายงานผูปวยผูรับอวัยวะ 

(3) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองอธิบายใหผูบริจาคเขาใจถึง

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตางๆแกผูบริจาคท้ังหลังจากการผาตัด หรือหลังจากการผาตัดอวัยวะท่ี

บริจาคออกแลว จึงลงนามแสดงความยินยอมบริจาคอวัยวะไวเปนลายลักษณอักษร  

 ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผูทําการปลูกถายอวัยวะ ตองทําหลักฐานเปนหนังสือเพ่ือแสดง

วาไมมีการจายคาตอบแทนแกผูบริจาคเปนคาอวัยวะได” 
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ประเวณีกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตน733 เนื่องจากบุคคลดังกลาวมีภาวะเสี่ยงในการติดเชื้อ

จากการรวมประเวณี ในกรณีนี้จึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจท่ีเลือกปฏิบัติของหนวยงาน

ทางดานการแพทยท่ียังมีความเชื่อในแบบท่ีผิด ตอกลุมคนท่ีมีความหลากหลายในพฤติกรรมทางเพศ

วาเปนผูท่ีอยูในกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอการเปนพาหะนําโรคราย อันเนื่องมาจากพฤติกรรมท่ีชอบรวม

ประเวณีกับบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันกับตน 

จากขอเท็จจริงประกอบหลักกฎหมายดังท่ีไดกลาวมาขางตนหนวยงานท่ีเปน

สถานพยาบาลภายในกํากับของรัฐ หรือภายในกํากับของเอกชน หรือหนอยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ 

รวมถึงสภากาชาติไทยจะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายในหนวยงานของตน เพ่ือใหกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูจากภาครัฐแลวนั้น มี

สถานะเฉกเชนเดียวกันกับคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีไดจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย ในการมีสิทธิตางๆ ไดท่ีไดกลาวมาขางตน  

ประการท่ีหา สิทธิในกระบวนการยุติธรรมในฐานะของคูสมรส ในประเด็นของการ

ไดรับสิทธิในการเขาเยี่ยมผูตองหาท่ีเปนคูสมรสของตนในสถานท่ีกักกันชั่วคราวหรือโรงพัก หรือสิทธิ

ในการเขาเยี่ยมผูตองขังท่ีเปนคูสมรสของตนในทัณฑสถาน หรือเรือนจําตามระเบียบกรมราชทัณฑ 

กระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงสิทธิในความนาเชื่อถือของคูสมรสของพยานในคดีแพง หรือคดีอาญา 

หรือสิทธิในการเปนพยานในศาลของผูท่ีเปนคูสมรสของผูตองสงสัยหรือจําเลยในคดีแพงหรือคดีอาญา 

ซ่ึงสิทธิดังกลาวนี้จะนํามาซ่ึงความเชื่อม่ันในการชั่งน้ําหนักจากการรับฟงพยานหลักฐานของพนักงาน

ในการยุติธรรม เพ่ือประกอบการพิจาณาคดีความตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมของศาล  

ดังนั้น หนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของจะตองเขาใจและยอมรับและแกไขระเบียบภายใน

หนวยงานของตนวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันจากภาครัฐแลวนั้น มีสถานะเฉกเชนความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีไดจดทะเบียน

สมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในการมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมตางๆ ในฐานะท่ีตนเปนคูสมรสของบุคคลผูอยูในข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรม 

ประการท่ีหก ในประเด็นนี้ไมไชเรื่องสิทธิของคูสมรส แตเปนเรื่องหนาท่ีของคูสมรส

ตามกฎหมายมหาชน ท่ีกลาวถึงการมีหนาท่ีตองยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินในฐานะคู

สมรสของบุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือบุคคลท่ีดํารงตําแหนงตามท่ีกฎหมายกําหนด ตอ

                                                                                 
733 ขอบงัคับในการบริจาคเลือดของสภากาชาดไทย  

ขอ 12 “ทานหรือคูครองของทานตองไมมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หรือเบี่ยงเบนทางเพศ”; 

สภากาชาดไทย, ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ, คุณสมบัติผูบริจาคโลหิต, คนวันท่ี 1 สิงหาคม 2558 

จาก http://blood.redcross.or.th/content/ 
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คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบการใช

อํานาจรัฐ 

 

5.3.2  สิทธิของความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีอาจจะยังไมสามารถนํามาปรับใช

กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันได 

นอกจากสิทธิของความเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย ท่ีสามารถนํามาปรับใชกับกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลมแลว ยังมี

กฎหมายบางฉบับท่ีอาจจะยังไมสามารถนํามาปรับใชรวมกันได เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องเพศสภาพ

และความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมาย เพราะกฎหมายเหลานั้นใหสิทธิแกความเปนสามี

หรือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง สงผลใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ซ่ึงไมสามารถระบุไดในทางกายภาพ

วาฝายใดเปนสามีหรือฝายใดเปนภริยาจึงไมสามารถท่ีจะไดรับสิทธิตางๆ เหลานี้ ซ่ึงหากจะใหสามารถ

นํามาปรับใชรวมกันกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันไดดวยแลว อาจจําตองมีการแกไขกฎหมายในตัวบทของกฎหมายตางๆเหลานั้นใหมีความ

สอดคลองกับเพศสภาพของผูท่ีจะใชกฎหมาย และสอดคลองกับเพศสรีระของบุคคลดังท่ีไดระบุไวใน

กฎหมายดวย กฎหมายท่ีกลาวถึงมีดังตอไปนี้ 

5.3.2.1 สิทธิตามประมวลรัษฎากร 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ ประมวลรัษฎากร โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิ

ท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวในลักษณะ 2 ภาษีอากรฝายสรรพากร หมวด 3 ภาษี

เงินได สวน 2 การเก็บภาษีเงินไดจากบุคคลธรรมดา โดยไดใหสิทธิแกคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมายใน

การยื่นเสียภาษีรวมกันหรือแยกยื่น หากมีความประสงคในการแยกยื่น กลาวคือ กรณีภริยามีเงินได

และอยูรวมกับสามีตลอดปภาษี เงินไดของภริยายอมถือเปนเงินไดของสามี สามีมีหนาท่ีในการยื่น

แบบแสดงรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ตรี734 อยางไรก็ดี ถาเงินไดตามท่ีภริยาไดรับเปนเงินได

                                                                                 

  734 มาตรา 57 ตรี วรรคหนึ่ง “ในการเก็บภาษีเงินไดจากสามีและภริยานั้น ถาสามีและภริยา

อยูรวมกันตลอดปภาษีท่ีลวงมาแลวใหถือเอาเงินไดพึงประเมินของภริยาเปนเงินไดพึงประเมินของสามี 

และใหสามีมีหนาท่ีและความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีแตถามีภาษีคางชําระ และภริยา

ไดรับแจงลวงหนาไมนอยกวา 7 วันแลว ใหภริยารวมรับผิดในการเสียภาษีท่ีคางชําระนั้นดวย 
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ตามมาตรา 40(1) ภริยายอมมีสิทธิเลือกแยกยื่นแบบแสดงรายการตางหากจากสามีตามมาตรา 57 

เบญจ735 ได  

        อยางไรก็ตาม กรณีท่ีภริยามีเงินไดฝายเดียวสวนสามีไมมีเงินได เงินไดของภริยาไม

ถือเปนเงินไดของสามีแมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดปภาษีก็ตาม กรณีนี้ภริยามีหนาท่ีในการยื่นแบบ

แสดงรายการและชําระภาษีเอง อันเปนสิทธิของการท่ีไดเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมาย และสิทธิท่ี

ไดมาภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส ซ่ึงสิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 

เบญจ ท่ีไดกลาวมานี้ หากพิจารณาโดยละเอียดแลวจะพบวาเปนสิทธิท่ีไมสามารถนํามาปรับใชไดแก

คูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิ

                                                                                 

วรรคสอง ถาสามีหรือภริยามีความประสงคจะยื่นรายการแยกกันก็ไหทําไดโดยการแยง

พนักงานประเมินทราบภายในเวลาซ่ึงกําหนดใหยื่นรายการ แตการแยกยื่นรายการนั้น ไมทําใหภาษีท่ี

ตองเสียเปลื่ยนแปลงอยางใด”  
735 มาตรา 57 เบญจ “ถาภริยามีเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) ในปภาษีท่ีลวงมาแลว

ไมวาจะมีเงินไดพึงประเมินอ่ืนดวยหรือไม ภริยาจะแยกยื่นรายการและเสียภาษีตางหากจากสามี

เฉพาะสวนท่ีเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40(1) โดยมิใหถือวาเปนเงินไดของสามีตามมาตรา 57 

ตรีก็ได 

   ในกรณีท่ีภริยาแยกยื่นรายการตามวรรคหนึ่ง ใหสามีและภริยาตางฝายตางหักลดหยอนได

ดังนี้ 

  (1)  สําหรับผูมีเงินไดตามมาตรา 47(1) (ก) 

  (2) สําหรับบุตรท่ีหักลดหยอนไวตามอัตราท่ีกําหนดไวในมาตรา 47(1) (ค) และ ฉ คนละก่ึง

หนึ่ง 

(3) สําหรับเบี้ยประกันภัยตามมาตรา 47(1) (ง) วรรคหนึ่ง 

(4) สําหรับเงินสมทบท่ีผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคมตามมาตรา 47(1) (ฌ) 

(5) สําหรับเงินสะสมท่ีจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 47(1) (ช) 

(6) สําหรับดอกเบี้ยเงินกูตามมาตรา 47(1) (ซ) ก่ึงหนึ่ง 

(7) สําหรับเงินบริจาคสวนของตนตามมาตรา 47(7) 

ในกรณีผูมีเงินไดมิไดอยูในประเทศไทย การหักลดหยอนตาม (2) ใหหักไดเฉพาะบุตรท่ีอยูใน

ประเทศไทย 

ถาสามีและภริยามีเงินไดพึงประเมินในปภาษีท่ีลวงมาแลว เฉพาะตามมาตรา 40(1) ประเภท

เดียวกันรวมกันไมเกินจํานวนตามมาตรา 56(4) ไมวาแตละฝายจะมีเงินไดเปนจํานวนเทาใด สามีและ

ภริยาไมตองยื่นรายการเงินไดพึงประเมิน” 
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ท่ีกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมสามารถ

นํามาปรับใชรวมกันไดโดยอนุโลม เนื่องจากหลักกฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ไดแยกเพศสภาพของ

ผูท่ีมีสิทธิและหนาท่ีในทางกฎหมายไวอยางชัดเจน กลาวคือ เงินไดของภริยายอมถือเปนเงินไดของ

สามี สามีมีหนาท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีตามมาตรา 57 ตรี อยางไรก็ดี ถาเงินได

ตามท่ีภริยาไดรับเปนเงินไดตามมาตรา 40(1) ภริยายอมมีสิทธิเลือกแยกยื่นแบบแสดงรายการ

ตางหากจากสามีตามมาตรา 57 เบญจ ได กรณีท่ีภริยามีเงินไดฝายเดียวสวนสามีไมมีเงินได เงินได

ของภริยาไมถือเปนเงินไดของสามีแมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดปภาษีก็ตาม จากหลักกฎหมายท่ี

กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ในกรณีท่ีสามีมีเงินได กฎหมายใหอํานาจแกสามี ในการนําเงินไดของ

ภริยามารวมกับตน เพ่ือยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี แตหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา สามีไมมีเงิน

ได ภริยามีเงินไดฝายเดียว เงินไดของภริยาไมถือเปนเงินไดของสามี แมสามีภริยาจะอยูรวมกันตลอดป

ภาษีก็ตาม กรณีนี้ภริยามีหนาท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเอง 

           ดังนั้น จึงเปนการท่ีกฎหมายไดระบุหนาท่ีของคูสมรสตามเพศสภาพไวอยางชัดเจน 

หากนําหลักกฎหมายดังกลาวมาใชกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันดวยแลว อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติตรงท่ี คูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ไม

สามารถแยกไดถึงความเปนสามีและความเปนภริยาในทางกายภาพ จึงอาจสงผลถึงการกําหนด

ภาระหนาท่ีในการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษี ตามมาตรา 57 ตรีได ดังนั้นจึงวิเคราะหแลวเห็น

วากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ 

สมควรแยกยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีจะเปนการเหมาะสมท่ีสุด  

           อยางไรก็ตาม แมกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันจะแยกยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีไดเทานั้น แตสิทธิประการอ่ืนๆ ในเรื่อง

คาลดหยอนตางๆ  อาทิ คาลดหยอนเบี้ยประกันชีวิตของตนและของคูสมรส คาลดหยอนเงินสะสมท่ี

จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาลดหยอนเงินสบทบท่ีจายเขากองทุนประกันสังคม คาลดหยอนการ

อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองและของคูสมรส คาลดหยอนเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา

ของตนเองหรือคูสมรส คาลดหยอนอุปการะเลี้ยงดูคูสมรส บิดา มารดา บุตรชอบดวยกฎหมายหรือ

บุตรบุญธรรมของผูมีเงินไดหรือคูสมรสท่ีเปนคนพิการหรือคนทุพพลภาพ ก็สมควรท่ีจะนํามาใชไดโดย

อนุโลม เชนเดียวกับคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายตามมาตรา 57 เบญจ ประกอบมาตรา 47 แหง

ประมวลรัษฎากร 
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                     โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเรื่องของสิทธิในการไดรับการหักคาลดหยอยภาษี ใน

ฐานะคูสมรส ตามประมวลรัษฎากร736  ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม โดยหลักกฎหมายดังกลาวใน

การรับสิทธิการหักคาลดหยอยในฐานะคูสมรสตามประมวลกฎหมายรัษฎากรไมตองเปลี่ยนแปลง

แกไขในตัวบทกฎหมายบางประการใดๆ  ท้ังสิ้น เพราะตามโครงสรางในทางกายภาพของประมวล

กฎหมายรัษฎากรในเรื่องดังกลาวนั้น สามารถนํามาปรับใชไดกับคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐไดโดยตรงเลย และเปนสิทธิโดยชอบธรรมในทางกฎหมาย

ท่ีจะตองนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกันไดโดยอนุโลม 

5.3.2.2  สิทธิตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 โดยในกฎหมายฉบับ

นี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไวในมาตรา 9  ซ่ึงไดใหสิทธิแกหญิง

ตางดาวท่ีไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย ในการยื่นคํารองขอถือสัญชาติไทยตามสามี737 ซ่ึงหลัก

กฎหมายดังกลาวนี้สงวนไวเฉพาะหญิงตางดาวเทานั้น หาไดไชกับ ชายตางดาวดวยไม ดังนั้นชายตาง

ดาวแมจะไดสมรสกับหญิงซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยชอบดวยกฎหมายก็หามีผลใหชายตางดาวมีสิทธิยื่นคํา

รองขอถือสัญชาติไทยตามภริยาของตนไม อยางไรก็ตาม ชายตางดาวท่ีไดสมรสกับหญิงผูมีสัญชาติ

ไทย หากประสงคจะถือสัญชาติไทยตามภริยา ก็สามารถกระทําไดโดยการขอแปลงสัญชาติ ตาม

มาตรา 10738 และมาตรา 11739  

                                                                                 
736  มาตรา 47 “เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 40 เม่ือไดหักตามมาตรา 42 ทวิ ถึงมาตรา 46 

แลว เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหหักลดหยอนไดอีกดังตอไปนี้ 

(1)  ลดหยอนใหสําหรับ 

 (ก) ผูมีเงินได 30,000 บาท 

(ข) สามีหรือภริยาของผูมีเงินได 30,000 บาท” 
737

  มาตรา 9 “หญิงซ่ึงเปนคนตางดาวและไดสมรสกับผูมีสัญชาติไทย ถาประสงคจะได

สัญชาติไทย ใหยื่นคําขอตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงการ

อนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดสัญชาติไทยใหเปนดุลพินิจของรัฐมนตรี” 

         738 มาตรา 10 “คนตางดาวซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนดังตอไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเปนไทย

ได 

  (1)  บรรลุนิติภาวะแลวตามกฎหมายไทยและกฎหมายท่ีบุคคลนั้นมีสัญชาติ 
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จากหลักกฎหมายท่ีกลาวมาขางตนนี้ทําใหมีปญหาและอุปสรรคแกการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ในประเด็นของการไดมาซ่ึง

สัญชาติไทย เนื่องจาก กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน มีเพศสรีระเดียวกัน ไมสามารถแบงแยก

ไดวาบุคคลใดอยูในฐานะของสามีหรือภริยาเพราะเปนคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ไมวาจะเปนชายท่ีรัก

กับชาย และหญิงท่ีรักกับหญิง อยางไรก็ตามหากพิจารณาโดยท่ัวไปตามหลักกฎหมาย ท่ีใหสิทธิ

ดังกลาวนี้เฉพาะหญิงตางดาว ก็จะมีไดเฉพาะในคูรักท่ีเปนหญิงรักหญิงเทานั้น ซ่ึงถากฎหมายอนุญาต

ใหหญิงตางดาวท่ีไดรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายกับหญิงผูมีสัญชาติไทย ในการ

ยื่นคํารองขอถือสัญชาติไทยตาม มาตรา 9 ก็อาจจะเปนการขัดกับเจตนารมณของกฎหมาย ท่ีใหสิทธิ

ดังกลาวนี้กับหญิงตางดาวท่ีไดสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย ไมไชหญิงตางดาวท่ีไดสมรสกับหญิงผูมี

สัญชาติไทย  

เหตุท่ีเปนเชนนี้เปนอาจเปนเพราะรัฐมีแนวคิดท่ีคํานึงถึงหลักความม่ันคงภายในของ

รัฐ เปนสําคัญ โดยเฉพาะการใหสิทธิประการหนึ่งประการใดท่ีจะเปนการผูกพันในฐานะท่ีจะเปน

พลเมืองของรัฐเจาของสัญชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐอาจมองเห็นวาผูหญิงอาจนํามาซ่ึงปญหาท้ังปวง 

ท้ังในดานความม่ันคง และดานอาชญากรรมระหวางประเทศนอยกวาผูชายก็เปนได  โดยรัฐอาจมอง

วาผูชายเปนเพศท่ีอาจนําปญหาตางๆเขามาในรัฐเจาของสัญชาติก็ยอมได 

แตอยางไรก็ตามนักวิชาการบางกลุม มองวาสิทธิในการไดสัญชาติตามสามีหรือสิทธิ

ในการขอถือสัญชาติตามสามีของหญิงตางดาวนั้น เปนสิทธิในทางประเพณี ท่ีเปนไปในทางธรรมเนียม

ปฏิบัติของรัฐในแตละรัฐตามวัฒนธรรมก็ยอมเปนได ซ่ึงรัฐท่ีใหสิทธินั้นแกหญิงตางดาวท่ีไดสมรสกับ

                                                                                 

          (2) มีความประพฤติดี 

(3) มีอาชีพเปนหลักฐาน 

(4) มีภูมิลําเนาในราชอาญาจักรไทยตอเนื่องมาจนถึงวันท่ียื่นคําขอแปลงสัญชาติเปนไทยเปน

เวลาไมนอยกวาหาป  

          (5) มีความรูภาษาไทยตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 

         739 มาตรา 11 “บทบัญญัติในมาตรา 10(4) และ (5) มิใหนํามาใชบังคับ ถาผูขอแปลง

สัญชาติเปนไทย  

  (1) ไดกระทําความดีความชอบเปนพิเศษตอประเทศไทย หรือไดทําประโยชนในทางราชการ

ซ่ึงรัฐมนตรีเห็นสมควร 

  (2) เปนบุตร ภริยา หรือสามีของผูซ่ึงไดแปลงสัญชาติเปนไทย หรือผูไดกลับคืนสัญชาติไทย  

  (3) เปนผูไดเคยมีสัญชาติไทยมากอน 

          (4) เปนสามีของผูมีสัญชาติไทย” 
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ชายผูมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ หญิงตางดาวผูท่ีไดทําการสมรสผูนั้นก็จะไดรับสิทธิในฐานะของความเปน 

บุตรสะใภหลวงของแผนดินจากรัฐเจาของสัญชาติของผูเปนสามีก็ยอมไดเชนกัน แตในประเด็น

ดังกลาวนี้ ผูวิจัยวิเคราะหวาแนวคิดในเรื่องของความม่ันคงภายในของรัฐ ท่ีจะนํามาพิจารณาในการ

ใหสิทธิแกหญิงตางดาวเทานั้นในการขอถือสัญชาติตามสามีอาจเปนแนวคิดท่ีไมมีความทันสมัยอีก

ตอไป เพราะแนวคิดดังกลาวอาจเปนการขัดตอขอตกลงระหวางประเทศในระดับสากลก็เปนได ซ่ึงใน

ความเปนจริงควรไดรับการแกไขเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐโดยเร็ว เพราะสิทธิดังกลาวนี้อาจกอใหเกิด

ปญหาของความไมเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงท่ีจะไดรับสิทธิในทางกฎหมายก็ยอมได ประกอบ

กับรัฐไมควรนําแนวคิดเรื่องของความม่ันคงภายในของรัฐมาเปนตัวจํากัดสิทธิในการจัดตั้งครอบครัว

ของประชากรของตน หากรัฐคํานึงแตเพียงวาปญหาความม่ันคงภายในอาจเกิดข้ึนจากชายตางดาวท่ี

ไดสมรสกับหญิงผูมีสัญชาติไทย รัฐอาจลืมไปวาปญหาอาชญากรรมระหวางประเทศท่ีกําลังเกิดข้ึนใน

การสรางความไมสงบในปจจุบันนี้อาจมิไดมีเฉพาะท่ีเกิดจากชายตางดาวท่ีเปนตนเหตุและเปนผูรวม

ขบวนการกอการรายเทานั้น หญิงตางดาวเองก็อาจเปนผูท่ีเปนตนเหตุของการกออาชญากรรม

ระหวางประเทศดังท่ีไดกลาวมาไดเชนกัน 

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันระหวางชายและหญิงรัฐเองก็ควรทําการแกไข

ปรับปรุงหลักกฎหมายดังกลาวเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการไดรับสิทธิในการจัดตั้งครอบครัวและ

การไดรับสิทธิในการถือสัญชาติตามคูสมรสของตนของบุคคลผูมีองคประกอบระหวางประเทศ อันเปน

การนํามาซ่ึงสิทธิในการเปนพลเมืองของรัฐนั้นๆ ในฐานะคูสมรสของพลเมืองเจาของสัญชาติโดย

สมบูรณ 

แตอยางไรก็ตามหากรัฐจําเปนตองคํานึงถึงประโยชนของรัฐซ่ึงถือเปนประโยชน

สวนรวมเปนสําคัญมากกวาประโยชนสวนตนของประชากรคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะในประเด็นเรื่อง

ความม่ันคงภายในของรัฐ รัฐอาจจะไมจําเปนตองแกไขหลักกฎหมายในการใหสิทธิในการถือสัญชาติ

ดังกลาวก็ยอมได แตรัฐตองมีมาตรการในการเยียวยาและหาทางออกใหแกพลเมืองท้ังชายและหญิง 

โดยการใหสิทธิเหลานั้นเกิดข้ึนมาอยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัติ และสงผลกระทบตอสิทธิในการ

กอต้ังครอบครัวและการใชชีวิตรวมกันในครอบครัวของประชากรของรัฐท่ีมีองคประกอบระหวาง

ประเทศซ่ึงเปนประชากรของรัฐนั้นๆ ใหนอยท่ีสุด 

          ดังนั้น จึงสรุปในประเด็นนี้ไดวาพระราชบัญญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 จึง

เปนการท่ีกฎหมายไดระบุหนาท่ีของคูสมรสตามเพศสภาพไวอยางชัดเจน วาตองเปนหญิงตางดาวท่ีได

สมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย หากนําหลักกฎหมายดังกลาวมาใชกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยแลว อาจเกิดปญหาในทางปฏิบัติตรงท่ี 

คูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน ไมสามารถแยกไดถึงความเปนสามีและความเปนภริยาในทางกายภาพ จึง

อาจสงผลถึงการตีความกฎหมายและไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายหลัก ซ่ึงหากพิจารณาโดย
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ละเอียดแลวจะพบวาเปนสิทธิท่ีไมสามารถนํามาปรับใชไดแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ี

ไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ อันเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมสามารถนํามาใชโดยอนุโลม เนื่องจากหลัก

กฎหมายท่ีไดกลาวมาขางตนนี้ ไดแยกเพศสภาพของผูท่ีมีสิทธิและหนาท่ีในทางกฎหมายไวอยาง

ชัดเจน  

ดังนั้น จึงวิเคราะหเพ่ือหาทางออกแลวมีความเห็นวา กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกัน ไมวาจะเปนคูรักท่ีเปนเพศชายท่ีรักกับเพศชายดวยกัน หรือ คูรักท่ีเปนเพศหญิงท่ีรักกับเพศ

หญิงดวยกัน ท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ สมควรท่ีจะใชสิทธิในการแปลง

สัญชาติตามกฎหมายท่ีมีอยูดังท่ีไดกลาวไปกอน โดยอาจใชหลักเกณฑของมาตรา 10 ประกอบกับ

มาตรา 11 มาปรับใชโดยอนุโลม เพ่ือเปนการรักษาไวซ่ึงเจตนารมณของกฎหมาย และอํานาจอธิปไตย

เหนือตัวบุคคลของประเทศไทยตอไป 

5.3.2.3  สิทธิตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522  

กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิและหนาท่ีของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจาก

การจดทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม พ.ศ. 

2522  โดยในกฎหมายฉบับนี้ ไดกลาวถึงสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายไว โดยใน

ประเด็นนี้กฎหมายไดใหสิทธิในฐานะท่ีเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญ

ธรรมรวมกันของกับคูสมรสอีกฝายของตน โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้จะตองนํามาประกอบ

กับหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ลักษณะ 2 หมวด 4 

บุตรบุญธรรม ท่ีไดใหสิทธิแกคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายแลวในการรับผูเยาวของ

คูสมรสของตนอีกฝายหนึ่งเปนบุตรบุญธรรมของตนดวย ซ่ึงโดยหลักแลวผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรม

ของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตจะเปนบุตรบุญ

ธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม740 เหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะกฎหมายมีความกังวลในเรื่องอํานาจ

ปกครองผูเยาว หากผูเยาวมีผูแทนโดยชอบธรรมหลายคนอาจเกิดปญหาของการใชอํานาจปกครอง

ของผูแทนโดยชอบธรรมแตละคนก็ยอมได แตอยางไรก็ตามกฎหมายไดใหสิทธิดังกลาวแกคูสมรสของ

ผูรับบุตรบุญธรรม เพราะการท่ีคูสมรสไดรับบุตรบุญธรรมรวมกันท้ังสองฝายนั้นจะทําใหสถานะและ

                                                                                 

                 
740

 มาตรา 1598/26  “ผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลใดอยูจะเปนบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืนอีกในขณะเดียวกันไมได เวนแตเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสของผูรับบุตรบุญธรรม  

           ถาคูสมรสฝายหนึ่งจะจดทะเบียนรับผูเยาวซ่ึงเปนบุตรบุญธรรมของคูสมรสอีกฝายหนึ่งเปน

บุตรบุญธรรมของตนดวยจะตองไดรับความยินยอมของคูสมรสซ่ึงเปนผูรับบุตรบุญธรรมอยูแลวและมิ

ใหนํามาตรา 1598/21 มาใชบังคับ” 
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ความอบอุนในฐานะของบิดามารดาของผูเยาวเกิดข้ึน และการชวยเหลือเก้ือกูลกันในฐานะบิดามารดา

และบุตรก็จะมีความสมบูรณและเปนครอบครัวท่ีอบอุน  

อยางไรก็ตามแมบุตรบุญธรรมจะไมไชบุตรท่ีเกิดจากผูรับบุตรบุญธรรมโดยวิถีแหง

ธรรมชาติ แตเปนบุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย แตบุตรบุญธรรมก็ตองการความรักและการดูแล

เฉกเชนบุตรท่ีถือกําเนิดมาโดยผลแหงธรรมชาติเชนกัน ดังนั้นความเปนบิดาและมารดาจึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการเปนสวนเติมเต็มของครอบครัวท่ีสมบูรณใหแกบุตรบุญธรรมท่ีเปนผูเยาวท่ี

ประกอบไปดวยความรักท่ีมากกวาความเปนบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม นั้นก็คือ ความเปน

บิดามารดาและบุตร ดังนั้นจึงเปนเหตุผลสําคัญท่ีกฎหมายไดใหสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันแก

คูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายนั้นเอง หากมาพิจารณาถึงสิทธิดังกลาวนี้วาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐดวยวาได

หรือไมนั้น โดยในประเด็นนี้มีแนวความคิดของนักวิชาการสองกลุมท่ีมองแตกตางกัน ท้ังฝายท่ีเห็น

ดวยและฝายท่ีไมเห็นดวย โดยเริ่มจากแนวคิดของนักวิชาการฝายท่ีไมเห็นดวยท่ีมองวาสิทธิดังกลาวนี้

มีท่ีมาของแนวคิดท่ีปรากฎชัดเจน เพราะแทจริงแลวการรับบุตรบุญธรรมรวมกันของคูสมรสนั้นก็

เปนไปตามหลักการท่ีวากฎหมายตองการสรางสถานะโดยสมมติของความเปนบิดามารดาและบุตรให

เกิดข้ึน บุตรผูเยาวตองการความรักและการดูแลจากผูท่ีเปนบิดาและมารดา แมบุตรผูเยาวนั้นจะเปน

แคบุตรบุญธรรมหรือบุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย ไมไชบุตรท่ีเกิดจากผูรับบุตรบุญธรรมโดยวิถี

แหงธรรมชาติก็ตาม 

ดังนั้นหากเปนเชนนี้แลวนักวิชาการกลุมนี้จึงมองวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ แมจะมีความประสงคจะรับผูเยาวเปน

บุตรบุญธรรมก็ไมสามารถท่ีจะกระทําไดเนื่องจาก กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน มีเพศสรีระ

เดียวกันไมสามารถมีสถานะเปนบิดาและมารดาของบุตรบุญธรรมท่ีเปนผูเยาวรวมกันได เพราะโดย

ธรรมชาติแลวบุตรไมสามารถถึอกําเนิดไดจากบิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา แมในความเปน

จริงแลวกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะสามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรผูเยาวท่ี

บุตรบุญธรรมของตนไดดีไมนอยกวาไปกวาคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสก็ตาม แตหากพิจารณา

ใหดีก็จะพบวาแทจริงแลวธรรมชาติของมนุษยนั้นจะตองประกอบไปดวยบิดาท่ีมีเพศสรีระเปนชาย

และมารดาท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง อันเปนสาระสําคัญของดูแลและใหความรักท่ีเปนธรรมชาติแกบุตร 

แมบุตรนั้นจะมีสถานะเปนเพียงบุตรบุญธรรมก็ตาม โดยเฉพาะผูเยาวท่ีตองการความรักและความ

ดูแลจากบิดาและมารดาท่ีสมบูรณ เหมือนกับบุตรผูเยาวคนอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไปในสังคมท่ีมีบิดาท่ีมีเพศ

สรีระชายและมารดาท่ีมีเพศสรีระหญิง อันเปนความสมบูรณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มากกวาความ

สมบูรณท่ีเกิดข้ึนจากการสรรคสรางหรือจิตนาการของมนุษยข้ึนมาจากบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน

ท่ีมาเปนบิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา ใหแกบุตรผูเยาว สิ่งเหลานี้อาจเกิดความสับสนและ
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กลายเปนปญหาในดานสภาพจิตใจของผูเยาวท่ีเปนบุตรบุญธรรมได  แตอยางใดก็ตามคูรักท่ีมีเพศ

สรีระเดียวกันก็สามารถใหอีกฝายหนึ่งรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมฝายเดียวได และเม่ือผูเยาวท่ีเปน

บุตรบุญธรรมนั้นบรรลุนิติภาวะแลว ก็จะสามารถรับบุตรบุญธรรมผูนั้นเปนบุตรบุญธรรมรวมกันได 

เพราะกฎหมายอนุญาตใหผูท่ีบรรลุนิติภาวะแลวสามารถเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนไดมากกวา

หนึ่งคน   

สวนความเห็นของนักวิชาการท่ีเห็นดวยในประเด็นนี้กลับมองในทางท่ีตรงกันขาม 

โดยมองวา บุตรผูเยาวของบุคคลใดก็ตาม แมบุตรผูนั้นจะเปลื่ยนสถานะไปเปนบุตรบุญธรรมของ

บุคคลอ่ืน แตบุตรผูนั้นก็ยังมีสถานะของความเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดามารดาของบุตรผู

นั้นอยูเชนเดิม ดังนั้น บุตรบุญธรรมจึงมีสถานะเปนเพียงบุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย เปนเพียง

การสมมติสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรข้ึนมาเทานั้น ความรักและความผูกพันก็ยังคงอยูท่ี

บิดามารดาผูใหกําเนิดเชนเดิม เพราะในทางกฎหมายแลวการมีสถานะของความเปนบุตรบุญธรรม

และผูรับบุตรบุญธรรมเปนการไดมาแคเพียงอํานาจปกครองในตัวบุตรบุญธรรมเทานั้น ผูรับบุตรบุญ

ธรรมมีสถานะเปนเพียงผูใชอํานาจปกครองท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายเทานั้น ประกอบกับบุตร

บุญธรรมก็ไมสูญสิ้นสิทธิและหนาท่ีในครอบครัวท่ีไดถือกําเนิดมาแตอยางใด จึงไมไชเรื่องท่ีแปลกและ

เกิดความเสียหายประการใด ท่ีจะใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายแลวนั้นไดมีสิทธิตามกฎหมายในการรับบุตรบุญธรรมรวมกัน 

เพราะเปนไปตามท่ีกลาวไวในตอนตนวา บุตรผูเยาวของบุคคลใดแมจะเปลี่ยนสถานะไปเปนบุตรบุญ

ธรรมของบุคคลอ่ืน แตบุตรผูนั้นก็ยังคงเปนบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของบิดามารดาเดิมของตนอยู

เชนเดิม และบุตรบุญธรรมยังมีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายตอบิดามารดาโดยกําเนิดของตน นั้น

หมายความวาบุตรผูเยาวผูนั้นยังคงไดรับความรักและความอบอุนจากผูท่ีเปนบิดามารดาเดิมโดย

ธรรมชาติของบุตรผูเยาวผูนั้นอยู จึงหาจําเปนตองกังวลในประเด็นท่ีวาบุตรผูเยาวจะไมไดรับความรัก

ความเมตตาและการเลี้ยงดูโดยวิถีแหงธรรมชาติจากผูท่ีเปนบิดาและมารดา  

หากขอเท็จจริงปรากฎวาบุตรผูเยาวผูนั้นเปนบุตรกําพรา อยูภายใตการดูแลของ

ญาติหรือสถานสงเคราะห  ในกรณีนี้อํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะอยูกับญาติหรือสถานสงเคราะห

และหากมีการยื่นความประสงคขอรับอุปการะเลี้ยงดูบุตรผูเยาวท่ีมีลักษณะดังกลาวของกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ก็เปนอํานาจในการตัดสินใจของญาติหรือสถานสงเคราะหท่ีจะใหบุตร

ผูเยาวไปอยูในความดูแลและอุปการะในฐานะบุตรบุญธรรมของกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน

นั้นหรือไม ในกรณีดังกลาวมานี้กฎหมายใหอํานาจในการตัดสินใจอยูท่ีญาติและสถานสงเคราะห หาก

ญาติหรือสถานสงเคราะหเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันเขารับการ

อุปการะบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิท่ีจะปฏิเสธท่ีจะไมใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันรับอุปการระ
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บุตรผูเยาวในฐานะบุตรบุญธรรมก็ยอมได เพราะญาติหรือสถานสงเคราะหมีสถานะเปนผูปกครองของ

บุตรผูเยาว  

อยางไรก็ตามถาหากกฎหมายคําถึงสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตร เพียง

เพ่ือตองการใหเกิดความสมบูรณของครอบครัวในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรม เหตุใดกฎหมายจึง

ยินยอมใหบุคคลเพียงคนเดียวท่ีไมไดสมรสมีสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมได เพราะโดยเง่ือนไขของการ

รับบุตรบุญธรรมนั้น กฎหมายก็อนุญาตใหบุคคลคนเดียวสามารถรับบุตรบุญธรรมได นั้นหมายความ

วาบุคคลท่ีเปนผูรับบุตรบุญธรรมเพียงคนเดียวนั้นอาจมีสถานะเปนเพียงบิดาหรือมารดาของบุตรบุญ

ธรรมเพียงฝายใดฝายหนึ่ง บุตรบุตรธรรมผูนั้นก็อาจมีเพียงบิดาหรือมารดาเทานั้น ดังนั้นจึงวิเคราะห

ไดวา การท่ีกฎหมายคํานึงถึงสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตร เพียงเพ่ือตองการใหเกิดความ

สมบูรณของครอบครัวในการรับผูเยาวเปนบุตรบุญธรรมอาจไมไชสาระสําคัญของการรับบุตรบุญธรรม 

ประกอบกับการศึกษาวา แมกฎหมายจะไมอนุญาตใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันตามกฎหมายแลว ไดมีสิทธิในการรับบุตรบุญ

ธรรมรวมกันได แตในความเปนจริงแลวกฎหมายเองก็ไมไดหามไมใหกลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันในการเขารับบุตรบุตรธรรม ซ่ึงหากขอเท็จจริงปรากฎตอไปวา กลุมคนท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันฝายหนึ่งรับบุตรผูเยาวของบุคคลอ่ืนมาเปนบุตรบุญธรรมของตนเพียงฝายเดียว แตกลุมคนท่ีมี

พฤติกรรมรักเพศเดียวกันผูนั้นก็ไดอาศัยอยูรวมกันกับคูรักของตนซ่ึงก็เปนผูท่ีมีพฤติกรรมรักเพศ

เดียวกันอีกฝายหนึ่งในบานเดียวกันและรวมกันในการดูแลและใชอํานาจปกครองบุตรบุญธรรมผูนั้น 

แมจะมีผูท่ีเปนผูรับบุตรบุญธรรมในทางกฎหมายเพียงฝายเดียวก็ตาม  ถากรณีเปนเชนนี้แลว เหตุใด

กฎหมายจึงไมยอมใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดมีโอกาศในการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรม

รวมกันไปเลย เพราะอยางไรก็อาศัยอยูบานเดียวกันและใชชีวิตรวมกันไปแลว ไมมีประโยชนอะไรท่ี

กฎหมายจะมาหามเพียงเพราะสถานะของความเปนบิดามารดาตามวิถีแหงธรรมชาติ ท่ีจะไมอนุญาต

ใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันในการเขารับบุตรบุญธรรมรวมกัน หากมองในอีกแงหนึ่ง 

บุตรผูเยาวผูนั้นก็จะมีผูใชอํานาจปกครองเพ่ิมข้ึนในการชวยเหลือและเอาใจใสตอบุตรผูเยาวเพ่ือเพ่ิม

คุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพท่ีดีข้ึนของผูเยาวก็ยอมได 

ดังนั้น หากพิจารณาแลวจะพบวาสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมรวมกันจะสามารถ

นํามาปรับใชไดแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

จากรัฐไดหรือไมนั้น ตางก็มีท้ังหลักการและเหตุผลท่ีแตกตางกันไป สิ่งเหลานี้จึงข้ึนอยูกับแนวทางท่ี

เปนนโยบายของรัฐนั้นๆ ในการพิจารณาถึงสิทธิในประเด็นดังกลาว โดยตองคํานึงถึงสวัสดิภาพและ

ความผาสุกท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกตัวของผูเยาวเปนสําคัญตอไป 
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5.3.2.4 สิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยเจริญ

พันธุทางการแพทย พ.ศ.2558 

            กฎหมายท่ีกลาวถึงสิทธิของความเปนคูสมรส สิทธิท่ีไดมาภายหลังจากการจด

ทะเบียนสมรส ท่ีจะขออธิบายฉบับตอมาคือ พระราชบัญญัติคุมครองเด็กท่ีเกิด โดยอาศัยเทคโนโลยี

ชวยเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ.2558 ซ่ึงในปจจุบันพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดผานกระบวนการนิติ

บัญญัติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนท่ีเรียบรอยแลว ประกอบกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็มี

ความนาสนใจและมีประเด็นท่ีเก่ียวเนื่องกับสิทธิท่ีไดมาจากการเปนคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงสิทธิ

ท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหแกคูสมรสท่ีจดทะเบียนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายคือ สิทธิในการให

ผูอ่ืนตั้งครรคแทน ซ่ึงเปนการใชเทคโนโลยีในทางการแพทยชวยคูสมรสท่ีประสงคจะมีบุตรแตไม

สามารถมีไดเนื่องจากความไมพรอมของสภาพรางกายของคูสมรส โดยในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได

กําหนดเง่ือนไขไวสําหรับคูสมรสท่ีจะใชสิทธิในการใหผูอ่ืนตั้งครรภแทนไวในหมวด 3 การตั้งครรภ

แทน และในหมวด 4  ความเปนบิดาและมารดาของเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ

พันธุทางการแพทย ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ใหสิทธิแกคูสมรสท่ีชอบดวยกฎหมายท่ีประสงคจะมีบุตรแตไม

มีสามารถมีบุตรไดเนื่องจากความไมพรอมของรางกาย สามารถใชเทคโนโลยีในทางการแพทยในการ

ชวยตั้งครรภ หรือใหผู อ่ืนตั้งครรภแทน โดยบุคคลสองคนท่ีอยูในฐานะคูสมรสท่ีจะใชสิทธิตาม

กฎหมายฉบับนี้จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้อยางเครงครัดทุกประการ

กอน741 เหตุท่ีมีพระราชบัญญัติฉบับนี้ ก็เปนเพราะความกาวหนาในทางการแพทยท่ีไดเขามามีสวน

ชวยคูสมรสท่ีอยูในภาวะของการมีบุตรยาก สามารถชวยผูท่ีมีภาวะของการมีบุตรยากใหมีบุตรไดโดย

การใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ซ่ึงมีผลทําใหบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใชบังคับอยู

ในปจจุบันในเรื่องความเปนบิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีชวยการเจริญ

                                                                                 
741 มาตรา 21 “ภายใตบังคับมาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 18 การดําเนินการใหมีการ

ตั้งครรภแทนตองเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้  

(1) สามีภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงภริยาไมอาจตั้งครรภได ท่ีประสงคจะมีบุตรโดยใหหญิง

อ่ืนตั้งครรภแทน ตองมีความพรอมท้ังทางดานรางกายและจิตใจท่ีจะเปนบิดามารดาของเด็ก 

   (2) หญิงท่ีตั้งครรภแทนตองมิใชบุพการีหรือผูสืบสันดานของสามีหรือภริยาท่ีชอบดวย

กฎหมายตาม (1) และ 

(3) หญิงท่ีรับตั้งครรภแทนตองเปนหญิงท่ีเคยมีบุตรมากอนแลวเทานั้น ถาหญิงนั้นมีสามีตอง

ไดรับความยินยอมจากสามีดวย  

  แพทยสภาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมไดตามท่ี

เห็นสมควร”  
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พันธุในทางการแพทยไมสอดคลองกับความสัมพันธในทางพันธุกรรม โดยกฎหมายฉบับนี้จะเปน

กฎหมายท่ีกําหนดถึงสถานะความเปนบิดามารดาท่ีชอบดวยกฎหมายของเด็กท่ีเกิดจากเทคโนโลยีชวย

การเจริญพันธุทางการแพทยใหเหมาะสม และเปนการใหความชวยเหลือแกคูสมรสท่ีอยูในภาวะการมี

บุตรยาก สามารถชวยผูท่ีมีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรไดโดยการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง

การแพทย โดยเฉพาะคูสมรสท่ีมีความพรอมในการท่ีจะเปนบิดาและมารดา เปนกฎหมายท่ีสราง

สถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรแมจะไมไดเปนการตั้งครรภโดยวิถีแหงธรรมชาติ แตก็เปน

การใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยใหเปนไปตามวิถีแหงตามธรรมชาติอยางไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ก็ไดปองกัน

ปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีของชายหรือหญิงท่ีบริจาคอสุจิ หรือไขซ่ึงนํามาใชปฏิสนธิเปนตัวออน

เพ่ือการตั้งครรภ หรือผูบริจาคตัวออน และเด็กท่ีเกิดจากอสุจิ ไข หรือตัวออนท่ีบริจาคดังกลาว ไมมี

สิทธิและหนาท่ีระหวางกันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดก742 

ดังนั้น ทําใหการมีกฎหมายฉบับนี้ข้ึนมาก็จะเขามามีสวนเติมเต็มใหครอบครัวมีความสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึนท้ังทางพฤตินัยและทางนิตินัย  

            หากมาพิจารณาถึงสิทธิดังกลาวนี้วาจะสามารถนํามาปรับใชไดกับกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐดวยวาไดหรือไมนั้น ก็ตอง

มาวิเคราะหใหเห็นถึงท่ีมาวาสิทธิดังกลาวนี้มีแนวคิดและท่ีมาอยางไร ซ่ึงในความเปนจริงแลวแนวคิด

ของการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย ก็เปนไปตามท่ีผูวิจัยไดกลาวมาขางตนวา

กฎหมายตองการสรางฐานะของความเปนบิดามารดาและบุตรใหเกิดข้ึน เปนการใหความชวยเหลือ

แกคูสมรสท่ีอยูในภาวะการมีบุตรยาก สามารถชวยผูท่ีมีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรไดโดยการใช

เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย โดยเฉพาะคูสมรสท่ีมีความพรอมในการท่ีจะเปนบิดาและ

มารดา เปนกฎหมายท่ีสรางสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรแมจะไมไดเปนการตั้งครรภโดย

วิถีแหงธรรมชาติ แตก็เปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยใหเปนไปตามวิถีแหงตามธรรมชาติ กฎหมายฉบับ

นี้ก็จะเขามามีสวนเติมเต็มใหครอบครัวมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

                                                                                 

              
742

  มาตรา 27 “เด็กท่ีเกิดจากอสุจิ ไข ตัวออนของผูบริจาค แลวแตกรณี โดยใชเทคโนโลยี

ชวยการเจริญพันธุทางการแพทยตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําโดยการใหภริยาท่ีชอบดวย

กฎหมายของสามีซ่ึงประสงคจะมีบุตรเปนผูตั้งครรภ หรือใหหญิงอ่ืนตั้งครรภแทน ใหเด็กนั้นเปนบุตรท่ี

ชอบดวยกฎหมายของสามีและภริยาท่ีชอบดวยกฎหมายซ่ึงประสงคจะมีบุตร แมวาสามีหรือภริยาท่ี

ชอบดวยกฎหมายซ่ึงประสงคจะมีบุตรถึงแกความตายกอนเด็กเกิด  

 ชายหรือหญิงท่ีบริจาคอสุจิ หรือไขซ่ึงนํามาใชปฏิสนธิเปนตัวออนเพ่ือการตั้งครรภ หรือผู

บริจาคตัวออน และเด็กท่ีเกิดจากอสุจิ ไข หรือตัวออนท่ีบริจาคดังกลาว ไมมีสิทธิและหนาท่ีระหวาง

กันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดก” 
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          ดังนั้น หากเปนเชนนี้แลวกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐแมจะมีความประสงคจะตั้งครรภก็โดยการใชเทคโนโลยีชวยการ

เจริญพันธุทางการแพทย ก็ไมสามารถท่ีจะกระทําไดเนื่องจาก กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

มีเพศสรีระเดียวกันไมสามารถมีสถานะเปนความบิดาและมารดาของบุตรผูเยาวรวมกันได และไมเขา

เง่ือนไขของพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  เพราะโดยธรรมชาติแลวบุตรไมสามารถถือกําเนิดไดจาก

บิดาและบิดา หรือ มารดาและมารดา แมในความเปนจริงแลวกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน

จะสามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรผูเยาวของตนไดดีไมนอยกวาไปกวาคูรักตางเพศท่ีไดจด

ทะเบียนสมรสก็ตาม แตหากพิจารณาใหดีก็จะพบวาแทจริงแลวธรรมชาติของมนุษยนั้นจะตอง

ประกอบไปดวยบิดาท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมารดาท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง อันเปนสาระสําคัญของ

ดูแลและใหความรักท่ีเปนธรรมชาติแกบุตร โดยเฉพาะผูเยาวท่ีตองการความรักและความดูแลจาก

บิดาและมารดาท่ีสมบูรณ เหมือนกับบุตรผูเยาวคนอ่ืนๆ ท่ัวๆ ไปในสังคมท่ีมีบิดาท่ีมีเพศสรีระชายและ

มารดาท่ีมีเพศสรีระหญิง อันเปนความสมบูรณท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มากกวาความสมบูรณท่ีเกิดข้ึน

จากการสรรคสรางจากจิตนาการ หรือการสรางสรรคในทางเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทาง

การแพทย ของมนุษยข้ึนมาจากบุคคลท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีมาเปนบิดาและบิดา หรือมารดาและ

มารดา ใหแกบุตรผูเยาว สิ่งเหลานี้อาจเกิดความสับสนและกลายเปนปญหาในดานสภาพจิตใจของ

ผูเยาวท่ีถือกําเนิดข้ึนมาภายใตสภาวะของครอบครัวในลักษณะท่ีเปนเชนนี้ได   

                   อยางไรก็ตามประเด็นในเรื่องของการตั้งครรภแทน และประเด็นการรับบริจาคอสุจิ

จากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภท้ังสองประเด็นนี้ ผูวิจัยของยกแนวคิดของประเทศฝรั่งเศสมาเปน

แนวทางในการวิเคราะหไดวา ระบบกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศสนั้น แมจะใหสิทธิในการสมรส

อยางเทาเทียมกันแกทุกรูปแบบความรักภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน แตสิทธิในกฎหมายสมรสนั้นก็

เปนเพียงสิทธิของคนเพียงสองคนในฐานะของคูสมรสเทานั้น ไมไดความรวมถึงสิทธิของความเปนบิดา 

มารดาดวย เพราะระบบกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศสไดแยกหนาท่ีของความเปนคูสมรส และ

ความเปนบิดามารดาออกจากกันอยางสิ้นเชิง ดังจะเห็นไดจากการแยกกฎหมายสมรสออกจาก

กฎหมายครอบครัวท่ีใหสิทธิของความเปนบิดา มารดาและบุตรอยางชัดเจน 

        ดังนั้น แนวคิดของฝรั่งเศสจึงเปนการกําหนดหนาท่ีของความเปนคูสมรสวาเปนสิทธิ

ของคนสองคนท่ีใชชีวิตรวมกัน ตางจากสิทธิของความเปนบิดา มารดาและบุตรท่ีตองเกิดโดยผลของ

ธรรมชาติ โดยตองมีสถานะของความเปนบิดาท่ีเปนบุคคลท่ีมีเพศชาย มารดาท่ีเปนบุคคลท่ีมีเพศหญิง

และบุตร ซ่ึงจะเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติอันเปนไปตามวิถีของธรรมชาติ ความเปนบิดา มารดาของ

บุตรท่ีเกิดโดยผลของธรรมชาติ จึงจะตองเกิดจากชายกับหญิงเทานั้น ซ่ึงแตกตางจากบุตรท่ีเกิดจาก

การกอตั้งโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมท่ีไมตองอาศัยความเปนธรรมชาติของความเปนบิดา

มารดาเขามาเก่ียวของ จึงสงผลใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันมีสิทธิในบุตรประเภทนี้ได สิ่งท่ีกลาวมานี้
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ยอมเปนการแสดงใหเห็นวา สถานะของความเปนคูสมรสและสถานะของความเปนบิดา มารดาตาม

ระบบกฎหมายสมรสของฝรั่งเศสไดแยกบทบาทและหนาท่ีออกจากกันอยางชัดเจน สงผลใหคูรักท่ีมี

เพศสรีระเดียวกันท่ีจดทะเบียนสมรสภายใตกฎหมายสมรสของฝรั่งเศสไมอาจมีสถานะของความเปน

บิดาและมารดา ท่ีตองมีเพศสรีระเปนชายและมีเพศสรีระเปนหญิงของบุตรท่ีเกิดจากผลของธรรมชาติ

ไดตามกฎหมายครอบครัว คูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจึงไมสามารถไดรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิ

โดยชอบธรรมจากธรรมชาติในความเปนบิดา มารดาโดยสมบูรณจากการตั้งครรภแทน หรือการรับ

บริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภ เพ่ือใหกําเนิดบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติ 

เฉกเชนเดียวกันแนวคิดของประเทศเยอรมัน ท่ีสถานะของความเปนบิดา มารดา

และบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติตองเกิดข้ึนกับผูท่ีมีเพศสรีระเปนชายกับผูท่ีมีเพศสรีระเปนหญิง

ท่ีใชชีวิตคูรวมกันเทานั้น แมวาแนวคิดของประเทศเยอรมันจะมีความแตกตางจากแนวคิดของ

ประเทศฝรั่งเศสในประเด็นเรื่องของกฎหมายสมรส หากแตในประเด็นเรื่องกฎหมายครอบครัว 

ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศเยอรมันกลับมองไปในแนวทางเดียวกันวา ความเปนบิดา มารดาและบุตร

ท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติจะตองเปนสิทธิโดยชอบธรรมจากธรรมชาติของผูท่ีมีเพศสรีระเปนชาย

และผูท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น ดังนั้นสิทธิในการตั้งครรภแทนโดยชอบดวยกฎหมายหรือสิทธิใน

การรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภ ของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจึงมิอาจเกิดข้ึนได

โดยชอบธรรมภายใตกฎหมายครอบครัวของประเทศเยอรมันและภายใตกฎหมายครอบครัวของ

ประเทศเยอรมัน 

ในประเด็นดังท่ีไดกลาวนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหเพ่ิมเติมเพ่ือชี้ใหเห็นวาสถานะของความ

เปนบิดามารดาของผูท่ีเปนบุตรท้ังสองรูปแบบนั้นมีความแตกตางกัน กลาวคือ สถานะของความเปน

บิดามารดาของบุตรประเภทแรกคือ บุตรท่ีเกิดโดยผลของธรรมชาติ บุตรประเภทนี้เปนบุตรท่ีเกิดจาก

การสมรสภายใตเง่ือนไขของธรรมชาติ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งก็คือ บุตรท่ีเปนผลโดยตรงของการมี

เพศสัมพันธของผูเปนบิดาและผูเปนมารดาของเด็ก บุตรประเภทนี้อาจหมายความรวมถึงการใช

เทคโนโลยีทางการแพทยตางๆ ในการชวยในการเจริญพันธุของบิดาและมารดาดวยเชนกัน บุตร

ประเภทนี้จึงมีสถานะเปนบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติ เกิดจากความเปนสามีหรือภริยา ท่ี

พัฒนามาสูความเปนบิดา มารดานั่นเอง บุตรประเภทท่ีสอง คือ บุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย 

หรือบุตรบุญธรรม สถานะของบุตรประเภทนี้มีลักษณะท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย ท่ีถูกกฎหมาย

สมมติข้ึนมาวาเปนบุตรภายใตเง่ือนไขของกฎหมาย แตอยางไรก็ตามบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย

ก็ถือเปนสวนหนึ่งของบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาตินั้นเอง เพราะเปนไปตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติท่ีมนุษยทุกคนจําตองเกิดข้ึนจากการปฏิสนธิระหวางอสุจิของผูเปนบิดาและไขของผูเปน

มารดา ดังนั้นบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายก็ถือเปนบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติเชนกัน 
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สิ่งเหลานี้ผูวิจัยจะวิเคราะหใหเห็นวาบุตรท้ังสองประเภทแมจะมีลักษณะในทาง

กายภาพท่ีเปนสวนหนึ่งของกันและกัน แตสิ่งท่ีแตกตางกันของบุตรท้ังสองประเภทคือ สถานะของผูท่ี

เปนบิดาและผูท่ีเปนมารดาของบุตรท้ังสองประเภทท่ีมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง กลาวคือ บุตรท่ี

เกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติเปนบุตรท่ีเกิดจากสายโลหิต เกิดจากเลือดเนื้อของผูท่ีเปนบิดาและมารดา 

มีสถานะเปนบุตรโดยแทจริงของผู ท่ีเปนบิดาและมารดาผูใหกําเนิด หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา 

“ผูสืบสันดานโดยตรงของผูเปนบิดาและผูเปนมารดา” แตสถานะในความเปนบิดาและมารดาของ

บุตรประเภทท่ีสองนั่นคือ บุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม มีความแตกตางจาก

บุตรประเภทแรกเพราะบุตรประเภทนี้กอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมาย บุตรประเภทนี้จึงเปนเพียงการนํา

บุตรของบุคคลอ่ืนมาสมมติวาเปนบุตรของตน สถานะของความเปนบิดามารดาจึงเปนเพียงการสมมติ

ข้ึนมาภายใตเง่ือนไขของกฎหมายหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา” ผูสืบสันดานโดยผลของกฎหมาย (โดย

ออม) ของผูเปนบิดาและผูเปนมารดาท่ีกฎหมายจําลองสถานะความเปนบิดาและมารดาข้ึนมา”743 

สถานะของความเปนบิดามารดาของบุตรประเภทนี้จึงมีความแตกตางจากบุตรประเภทแรกโดยสิ้นเชิง 

หรือในบางครั้งอาจถูกมองวาสถานะของความเปนบิดาและมารดาท่ีปรากฎแทจริงโดยธรรมชาติของ

บุตรประเภทท่ีสองอาจไมมีอยูเลย มีเพียงสถานะของความเปนผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม

เทานั้น 

                    แตอยางไรก็ตามแมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะไดกําหนดความสัมพันธ

ระหวางผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมใหมีฐานะเชนเดียวกับบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย แตก็เปน

เพียงการจําลองภาพความสัมพันธระหวางบิดามารดาและบุตรข้ึนมาเทานั้น ดังจะเห็นไดจากการท่ีจด

ทะเบียนรับบุตรบุญธรรมแลว แมกฎหมายไดกําหนดใหบุตรบุญธรรมมีฐานะเชนเดียวกันกับบุตรท่ี

ชอบดวยกฎหมายหรือบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติ และผูรับบุตรบุญธรรมก็มีสิทธิและหนาท่ีตอ

                                                                                 
743 ผูสืบสันดานโดยผลของกฎหมาย  หมายถึง ผูท่ีถูกกฎหมายกําหนดใหมีสถานะเปน

ผูสืบสันดาน ไมไดเกิดข้ึนจากธรรมชาติเปนผูกําหนดใหเปนผูสืบสันดานอยางเชนผูสืบสันดานโดยตรง

หรือโดยสายโลหิต ซ่ึงเปนบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติจากผูเปนบิดาและมารดาโดยกําเนิดนี้ 

ตอมาไดเปลี่ยนสถานะเปนบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมของบุคคลอ่ืนภายใต

เง่ือนไขของกฎหมาย และบุคคลอ่ืนผูนั้นก็จะมีสถานะเปนผูรับบุตรบุญธรรม บุตรประเภทนี้กฎหมาย

กําหนดใหมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม ทําใหมีฐานะเปน

ผูสืบสันดานเชนเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมาย หากแตการเปนผูสืบสันดานของผูรับบุตรบุญธรรมนั้น

เปนแตเพียงการสมมติข้ึนมาโดยผลของกฎหมายเทานั้น หาใชเปนผูสืบสันดานโดยตรงหรือโดย

สายโลหิตของผูรับบุตรบุญธรรมไม ทําใหสถานะของความเปนบิดามารดาของบุตรประเภทนี้เปนแต

เพียงความสัมพันธแบบจําลอง  
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บุตรบุญธรรมเชนเดียวกับบิดามารดาและบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย744 แตเนื่องจากบุตรบุญธรรมและ

ผูรับบุตรบุญธรรมมิไดมีความสัมพันธกันทางสายโลหิตโดยตรง ผูรับบุตรบุญธรรมจึงไมมีสถานะเปน

บุพการีของบุตรบุญธรรมตามความเปนจริง ดังนั้น สถานะของความเปนบิดามารดาจึงเปนเพียงการ

สมมติข้ึนมาภายใตเง่ือนไขของกฎหมายเทานั้น  สถานะของความเปนบิดามารดาโดยกําเนิดหรือโดย

ผลของธรรมชาติจึงไมมีอยูจริง ดังจะเห็นไดจากการท่ีบุตรบุญธรรมสามารถฟองผูรับบุตรบุญธรรมได

ท้ังคดีแพงและคดีอาญาไมเปนคดีอุทลุม745  เง่ือนไขของการสมรสระหวางผูรับบุตรบุญธรรมและบุตร

                                                                                 
744 บุตรบุญธรรมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม ในสวนท่ี

เก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีระหวางบุคคลท้ังสองฝายใหนําสิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตร มาใช

บังคับโดยอนุโลม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1598/28 วรรคทาย ดังนั้น ผูรับบุตรบุญธรรมจึงเปนเหมือน

ผูใชอํานาจปกครองเหนือบุตรบุญธรรม และตองทําหนาท่ีดุจบิดามารดาของเด็ก กลาวคือ มีหนาท่ี

อุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกบุตรบุญธรรม และสามารถนําบุตรบุญธรรม มาหักคาลดหยอน

ภาษีได ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47(1) (ค) ในเวลาเดียวกันตัวบุตรบุญธรรมเองก็มีสิทธิใช

นามสกุลของผูรับบุตรบุญธรรม และมีหนาท่ีตอผูรับบุตรบุญธรรม ทํานองเดียวกันกับหนาท่ีตอบิดา

มารดาโดยกําเนิดของตน ตามกฎหมาย มาตรา 1563 บุตรจําตองอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา และ

กรณีไมใชผูรับบุตรบุญธรรมรับมรดกของบุตรบุญธรรม อันตองหามตามมาตรา 1598/29  ดังนั้น หาก

มีผูมีทําละเมิดตอบุตรบุญธรรม ซ่ึงเปนผูเยาวถึงแกความตาย  ผูรับบุตรบุญธรรม จึงเปนผูเสียหาย มี

อํานาจฟองเรียกคาเสียหายได (คําพิพากษาฎีกาท่ี 713/2517) 
745 คําพิพากษาฎีกาท่ี 294/2538 ศาลฎีกาวินิฉัยวา การท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1578/28 บัญญัติวา บุตรบุญธรรมยอมมีฐานะอยางเดียวกับบุตรชอบดวยกฎหมายของผูรับ

บุตรบุญธรรม และวรรคสอง ไดบัญญัติ ใหนําบทบัญญัติใน ลักษณะ 2 หมวด 2 แหงบรรพนี้ (ตั้งแต

มาตรา 1561 ถึงมาตรา 1584/1) มาใชบังคับโดยอนุโลมนั้น หมายความเพียงวาใหนําบทบัญญัติ วา

ดวยสิทธิและหนาท่ีของบิดามารดาและบุตรมาใชบังคับแกบุตรบุญธรรมโดยอนุโลมเทานั้น ไมไดบังคับ

วาจะตองนําทุกมาตรามาใชบังคับท้ังหมด เปนตนวา บุตรบุญธรรมมีสิทธิใชชื่อสกุลของผูรับบุตรบุญ

ธรรม ผูรับบุตรบุญธรรมตองอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาตามสมควรแกบุตรบุญธรรมในระหวางท่ี

เปนผูเยาว ฯลฯ แตท่ีมาตรา 1562 บัญญัติวา ผูใดจะฟองบุพการีของตนเปนคดีแพงหรือคดีอาญามิได

นั้น เปนบทบัญญัติจํากัดสิทธิของบุคคล ตองตีความโดยเครงครัด ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 29 เดิม (มาตรา 28 แกไขใหม) ไดบัญญัติความหมายของคําวาบุพการีและ

ผูสืบสันดานไววา ผูบุพการี หมายความถึง บิดามารดา ปูยา ตายาย และทวดท่ีสืบสายโลหิตกัน

โดยตรงข้ึนไปตามความเปนจริงเทานั้น จําเลยเปนเพียงผูรับโจทกเปนบุตรบุญธรรม ไมใชบิดาของ
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บุญธรรมเปนเง่ือนไขพิเศษ746 ผูรับบุตรบุญธรรมไมมีฐานะเปนบิดา มารดาท่ีเปนทายาทโดยธรรมของ

บุตรบุญธรรม747 บุตรบุญธรรมไมมีฐานะเปนญาติของทายาทโดยธรรมของผูรับบุตรบุญธรรม748 

                                                                                 

โจทก จึงไมใชผูบุพการีของโจทกตามบทกฎหมายดังกลาว โจทกจึงมีอํานาจฟองจําเลยไดไมตองหาม

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1562 
746 ภายใตเง่ือนไขของการสมรส ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1451  “ผูรับ

บุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกันไมได “แตหากมีการฝาฝนหลักกฎหมายดังกลาว ผลของ

การสมรสก็จะเปนไปตาม มาตรา 1598/32 “การรับบุตรบุญธรรมยอมเปนการยกเลิกเม่ือมีการสมรส

ฝาฝนมาตรา 1451”  ดังนั้น แมจะเปนการฝาฝนเง่ือนไขดังกลาว ผลของการสมรสระหวางผูรับบุตร

บุญธรรมกับบุตรบุญธรรมนั้นก็มีผลสมบูรณตามกฎหมาย เพียงแตสถานะของผูรับบุตรบุญธรรมกับ

บุตรบุญธรรมเปนอันตองยกเลิกไป แสดงใหเห็นวาเง่ือนไขของการสมรสดังกลาวนี้ มีลักษณะพิเศษท่ี

แตกตางออกไปจากเง่ือนไขของการสมรสประการอ่ืน เพราะหากเปนเง่ือนไขประการอ่ืนนั้น หากมี

การฝาฝนอาจสงผลใหการสมรสไมสมบูรณโดยอาจตกเปนโมฆะหรือโมฆียะแลวแตกรณี โดยเฉพาะใน

กรณีเง่ือนไขของการสมรสระหวางญาติ ตามมาตรา 1450 ท่ีหากมีการฝาฝน การสมรสก็จะตกเปน

โมฆะ ดังนั้นจะเห็นไดวาการสมรสระหวางผูรับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม มีผลสมบูรณตาม

กฎหมาย การสมรสระหวางบุคคลท้ังสองอยูภายใตเง่ือนพิเศษ จึงเปนการแสดงใหเห็นวาผูรับบุตรบุญ

ธรรมกับบุตรบุญธรรม เปนเพียงสถานะท่ีสมมติข้ึนมา ไมมีสถานะความเปนญาติในความหมายของ

กฎหมายแตอยางใด  
747 แมกฎหมายจะกําหนดใหบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมในฐานะ

ทายาทโดยธรรมท่ีเปนผูสืบสันดาน แตบุตรบุญธรรมก็มีสถานะเปนเพียงผูสืบสันดานโดยผลของ

กฎหมายเทานั้นหาใชผูสืบสันดานโดยตรงท่ีเปนทายาทสืบสายโลหิตไม  ดังนั้น จึงสงผลใหผูรับบุตร

บุญธรรมมีสถานะเปนเพียงบิดา มารดาท่ีไดสมมติข้ึนมาโดยผลของกฎหมายเทานั้น จึงไมมีสิทธิรับ

มรดกของบุตรบุญธรรม  เพราะผูรับบุตรบุญธรรมนั้นหาใชทายาทโดยธรรม ท่ีเปนบิดา มารดาโดย

กําเนิด และมีสิทธิในการรับมรดกของบุตรบุญธรรมไม ฐานะของความเปนบุพการีท้ังในทางพฤตินัย

และในทางนิตินัยของบุตรบุญธรรมจึงไมมีอยูแตอยางใด กลาวคือ บุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญ

ธรรมไมมีสถานะของความเปนญาติกันโดยสายโลหิต ท้ังในทางพฤตินัยและในทางนิตินัย แตอยางไรก็

ตามบุคคลท้ังสองอาจเปนญาติกันในฐานะอ่ืน ท่ีไมใชในฐานะของบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรม

ก็ยอมได 
748

 คําพิพากษาฎีกาท่ี 773/2528  ศาลฎีกาวินิจฉัยวา บุตรบุญธรรมนั้นกฎหมายถือวาเปน

ผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรท่ีชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมก็จริง แตบุตรบุญธรรมหาใช

ผูสืบสันดานโดยตรงของผูรับบุตรบุญธรรมไม คําวาผูสืบสันดานโดยตรงตามมาตรา 1643 นั้น 
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ประกอบกับบุตรบุญธรรมไมไชผูสืบสันดานของผูรับบุตรบุญธรรมตามความหมายของกฎหมายอาญา

ดวย749 

ประกอบกับกฎหมายครอบครัวของประเทศฝรั่งเศส ประเทศเยอรมัน และของ

ประเทศไทย ผูรับบุตรบุญธรรมไมจําตองทําการสมรสหรือมีคูสมรสโดยชอบดวยกฎหมาย กลาวคือ

อาจมีสถานะภาพโสด หรืออาจจะอยูกินฉันสามีภริยากับผูอ่ืนโดยมิไดจดทะเบียนสมรสก็ได สิ่งเหลานี้

                                                                                 

หมายถึงผูสืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแทจริง หาใชผูสืบสันดานโดยออม เพียงการสมมติทาง

กฎหมายไม การท่ีมาตรา 1627 บัญญัติใหถือวาบุตรบุญธรรมเปนผูสืบสันดานเหมือนกับบุตรท่ีชอบ

ดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรม ก็เพ่ือประโยชนในการท่ีจะใหบุตรบุญธรรมมีสิทธิรับมรดกของ

ผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627(1) เทานั้น แตการรับมรดกแทนท่ีนั้นไมเหมือนกับการรับมรดก

ธรรมดา เพราะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนพิเศษในมาตรา 1643 วา ผูมีสิทธิรับแทนท่ีไดตองเปน

ผูสืบสันดานโดยตรง คือ ตองเปนผูสืบสันดานในทางสืบสายโลหิตโดยแทจริงดวย มิใชเพียงแตเปน

ผูสืบสันดานโดยออมเพียงการสมมติโดยกฎหมายเทานั้น แมแตคูสมรสของบุตรเจามรดกท่ีเปนทายาท

โดยธรรมท่ีใกลชิดของบุตรเจามรดกคนหนึ่งตามมาตรา 1629 วรรคทาย ก็ยังไมมีสิทธิรับมรดกแทนท่ี

เจามรดกได เพราะไมใชผูสืบสันดานโดยตรงฉันใดบุตรบุญธรรมของบุตรเจามรดกก็ยอมไมมีสิทธิรับ

มรดกแทนท่ีบุตรเจามรดกไดฉันนั้น ท้ังนี้ก็เพราะการรับมรดกแทนท่ีนั้น กฎหมายใหสิทธิเปนของ

หลานหรือเหลน ท่ีมีความสําคัญในทางสายโลหิตเพ่ือสืบมรดกของวงศตระกูลตอไปเทานั้นเอง หากวา

โดยเหตุผลจะเห็นไดวาบุตรบุญธรรมนั้นมีความสัมพันธเปนพิเศษเฉพาะตัวผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น

จึงมีสิทธิไดรับมรดกของผูรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1627 มาตรา 1629(1) ได แตบุตรบุญธรรมหา

ไดมีความสัมพันธทางสายโลหิตกับญาติอ่ืนของผูรับบุตรบุญธรรมดวยไม  ฉะนั้นบุตรบุญธรรมจึงไมมี

สิทธิรับมรดกของมารดาผูรับบุตรบุธรรมแทนท่ีผูรับบุตรบุญธรรมไดตามมาตรา 1643 
749 คําพิพากษาฎีกาท่ี 956/2509  ศาลฎีกาวินิจฉัยวา คําวาสืบสันดานตามพจนานุกรม

หมายความวา สืบเชื้อสายมาโดยตรงและตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1586 

(1598/28 ใหม) มาตรา 1587 (1598/29 ใหม) มาตรา 1627/30 ใหม แสดงวาบุตรบุญธรรมยอมมี

ฐานะแตกตางกับบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของผูรับบุตรบุญธรรมและผูรับบุตรบุญธรรมก็มีฐานะ

แตกตางจากบุพการีโดยตรงของบุตรบุญธรรมอยูหลายประการ มาตรา 1568 และ มาตรา 1627 เปน

บทบัญญัติพิเศษใหสิทธิบางประการแกบุตรบุญธรรมในทางแพงเก่ียวกับความสัมพันธทางครอบครัว  

มรดกของผูรับบุตรบุญธรรมเทานั้น ตองใชโดยเครงครัดเฉพาะการตีความถอยคําในประมวลกฎหมาย

อาญาก็ตองใชการตีความโดยเครงครัด จึงหาชอบท่ีจะนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาใชตีความวาผูสืบสันดานตามประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 71 วรรคสอง ไม บุตรบุญ

ธรรมจึงไมใชผูสืบสันดานกระทําตอบุพการีตามมาตรา 71 จึงยอมความไมได 
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เปนการแสดงใหเห็นวา กฎหมายไมไดยึดถือหลักวาจะตองมีการสมรสและตองเปนครอบครัวท่ีตอง

ประกอบไปดวยบิดาและมารดาท่ีสมบูรณเทานั้นจึงจะเปนผูรับบุตรบุญธรรมได นั้นหมายความวา 

บุคคลคนเดียวก็สามารถรับบุตรบุญธรรมได เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เปนเพราะกฎหมายมองวา การรับบุตร

บุญธรรมมีสถานะเปนเพียงการสมมติสถานะข้ึนมาในทางกฎหมายเทานั้น 

 สิ่งท่ีผูวิจัยไดกลาวมาท้ังหมดนี้ก็เพ่ือจะวิเคราะหใหเห็นวาสถานะของความเปนบิดา

มารดาและบุตรท้ังสองประเภทมีความแตกตางกันกฎหมายครอบครัวของท้ังประเทศฝรั่งเศส ประเทศ

เยอรมัน และประเทศไทยก็ตางใหคําจํากัดความถึงสถานะของความเปนบิดา มารดาและบุตรท่ีเกิดข้ึน

โดยผลของธรรมชาติวาจะตองเกิดจากมนุษยท่ีมีเพศสรีระชายและมนุษยท่ีมีเพศสรีระหญิงเทานั้น ซ่ึง

ตางจากสถานะความเปนบิดา มารดาและบุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดยผลของกฎหมายท่ีไมจําเปนตองเกิดจาก

บิดาและมารดาตามวิถีแหงธรรมชาติ จึงอาจกลาวไดวาบิดามารดาของบุตรประเภทท่ีสองนี้ใครๆ ก็

สามารถเปนได ดังนั้นกฎหมายครอบครัวของท้ังสามประเทศจึงเรียกสถานะของความเปนบิดามารดา

ของบุตรประเภทท่ีสองนี้วาเปนเพียงบิดามารดาโดยสมมติ หรือผูรับบุตรบุญธรรม ดังนั้น เม่ือสถานะ

ของความเปนบิดาและมารดาเปนเพียงการจําลองความสัมพันธของบิดามารดาจึงกอใหเกิดผลท่ี

ตามมาคือ บุคคลใดก็ไดท่ีมีความสามารถตามเง่ือนไขของกฎหมายก็จะมีสถานะของการเปนผูรับบุตร

บุญธรรมได ไมวาจะเปนบุคคลเพียงคนเดียวเทานั้น หรือจะเปนบุคคลสองคนท่ีเปนคูรักท่ีมีเพศสรีระท่ี

ตางกัน หรือคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีประสงคจะเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรมรวมกันก็ยอมทําได 

ตอมาผูวิจัยจะวิเคราะหประเด็นคําถามท่ีมีผูสงสัยวา “ในเม่ือคูรักท่ีมีเพศสรีระ

เดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันได แตเหตุใดคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจึงไมสามารถใหผูอ่ืน

ตั้งครรภแทน หรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภได” ซ่ึงในประเด็นนี้ผูวิจัยขอ

วิเคราะหเหตุท่ีกฎหมายอนุญาตใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกันไดเปน

เพราะสถานะของความเปนบิดามารดาท่ีแทจริงของบุตรบุญธรรมนั้นไมมีอยูตามความเปนจริง เปน

เพียงสถานะท่ีถูกกฎหมายสมมติข้ึนมาเทานั้น หรืออาจจะเรียกวาเปนบิดามารดาก็ไดในทางปฏิบัติ ถา

ผูรับบุตรบุญธรรมเปนชายและหญิง หากแตการเปนบิดามารดานั้นก็เปนแตเพียงการสมมติในทาง

กฎหมายเทานั้น สงผลใหสถานะดังกลาวจึงเปนเพียงความสัมพันธแบบผูรับบุตรธรรมกับบุตรบุญ

ธรรม เม่ือไมตองอาศัยบริบทในทางกายภาพของความเปนบิดา มารดาแตอยางใด ซ่ึงสิ่งเหลานี้สงผล

ใหบุคคลใดก็ไดท่ีจะสามารถเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรมตามเง่ือนไขของกฎหมายไมวาจะเปนบุคคล

เพียงคนเดียวหรือบุคคลสองคน และไมวาบุคคลสองคนนั้นจะเปนคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันหรือคูรักท่ี

มีเพศสรีระท่ีตางกันท่ีประสงคจะเขามารับบุตรบุญธรรมรวมกัน หรือเขามาเปนผูรับบุตรบุญธรรม

รวมกันก็ยอมได หากแตสถานะของความเปนบิดามารดาและบุตรท่ีไดถือกําเนิดจากการตั้งครรภแทน

หรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภนั้นมีความแตกตางกันออกไปเพราะบุตรท่ีเกิดจาก

การตั้งครรภแทนนั้นเปนบุตรท่ีแทจริงตามความหมายของธรรมชาติเพียงแตกระบวนการท่ีทําใหบุตร
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ผูนั้นเกิดข้ึนมานั้น มีการนําเทคโนโลยีท่ีชวยในการเจริญพันธุทางการแพทยเขามาเก่ียวของ หรืออาจมี

การตั้งครรภแทนกันซ่ึงโดยหลักแลวบุตรประเภทนี้ก็ถือวาเปนบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติ

เชนกัน แมกระบวนการในการใหกําเนิดจะดูแตกตางออกไปจากท่ีมนุษยทุกคนเขาใจ โดยเฉพาะการท่ี

คูรักตางเพศท่ีไมสามารถตั้งครรภได ซ่ึงอาจเปนเพราะความไมพรอมของสภาพรางกายของฝายหนึ่ง

ฝายใดซ่ึงอาจตองใชเทคโนโลยีมาชวยใหเกิดการตั้งครรภหรือใหบุคคลอ่ืนมาตั้งครรภแทนตนก็ยอมทํา

ได โดยสิ่งท่ีกลาวมานี้สงผลใหบุตรท่ีเกิดมาก็ยังคงมีสถานะเปนบุตรของชายและหญิงท่ีเปนสามีภริยาผู

นั้นโดยวิถีแหงธรรมชาติเชนเดิม ไมมีอะไรท่ีแตกตางออกไปจากเดิม หากแตมองในความเปนจริงแลว 

อาจดูวาการตั้งครรภแทนนั้นเปนการพรากลูกไปจากหัวอกของผูตั้งครรภแทนหรือผูเปนแมผูใหกําเนิด

นั้น หากแตพิจารณาในความเปนจริงแลวเรากลับพบวาหาเปนเชนนั้นเสมอไปไม เพราะบุตรท่ีถือ

กําเนิดข้ึนมาก็เกิดจากอสุจิของผูเปนบิดาและไขของผูเปนมารดาของเด็ก ซ่ึงเปนผูท่ีใหบุคคลนั้น

ตั้งครรภแทน เพ่ือนําไปประกอบวิธีในทางวิทยาศาสตร ภายหลังจากกระบวนการในทางวิทยาศาสตร 

เพียงแตนําไปฝากไวในครรภของผูท่ีรับตั้งครรภแทนนั้นเอง บุตรท่ีเกิดมาก็ถือวาเปนบุตรท่ีชอบธรรม

ตามวิถีแหงธรรมชาติของผูท่ีเปนบิดาผูเปนเจาของอสุจิและมารดาผูเปนเจาของไขนั่นเอง อยางไรก็

ตามทุกสิ่งทุกอยางก็ยังคงตองอาศัยกระบวนการแหงธรรมชาติมาเปนตัวขับเคลื่อนอยูเชนเดิม

ประกอบกับในความเปนจริงแลวบุตรท่ีเกิดมาก็ไดกลับเขาไปสูออมอกของผูท่ีเปนบิดาผูมีเพศสรีระ

เปนชายและมารดาผูมีเพศสรีระเปนหญิงตามวิถีแหงธรรมชาติเชนเดิม ไมมีสิ่งใดท่ีผิดแปลกแตกตาง

ไปจากเดิมแมแตนอย หากแตการใหผูอ่ืนตั้งครรภแทนหรือการรับบริจาคอสุจิจากคนอ่ืนเพ่ือใหตน

ตั้งครรภของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันนั้น อาจมีความแตกตางกันออกไปเพราะคูรักท่ีมีเพศสรีระ

เดียวกันนั้นมีเพศสรีระในแบบเดียวกันคือ ชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง ซ่ึงโดยหลักการของ

ธรรมชาติแลวมิอาจท่ีจะตั้งครรภได ถาหากคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันประสงคท่ีจะใหบุคคลอ่ืน

ตั้งครรภแทนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภก็จําตองใชอสุจิท่ีผูอ่ืนบริจาคหรือไขท่ี

ผูอ่ืนบริจาคและใหบุคคลนั้นตั้งครรภแทน  ผูวิจัยวิเคราะหวาสิ่งเหลานี้อาจทําไดในกระบวนการแต

อาจเปนสิ่งท่ีไมถูกตองตามศีลธรรมอันดีของประชาชนและตามวิถีแหงธรรมชาติ ประกอบกับบุตรท่ี

ถือกําเนิดมาก็จะตองอยูภายใตครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันไมวาจะเปนคูรักในแบบ ชาย

รักชาย หรือคูรักในแบบหญิงรักหญิง บุตรท่ีถือกําเนิดมาก็จะขาดผูท่ีมีสถานะเปนบิดา หรือขาดผูท่ี

สถานะเปนมารดาแลวแตกรณีวาจะเกิดข้ึนในครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันในรูปแบบใด สิ่ง

ท่ีกลาวมานี้ ผูวิจัยมองวาไมตางอะไรกับการยัดเยียดสถานะของความเปนครอบครัวท่ีไมสมบูรณแบบ

ตามวิถีแหงธรรมชาติ หรือวิถีท่ีคนสวนใหญของสังคมเขาใจกันใหแกเด็ก เพราะในความเปนจริงแลว

เด็กท่ีเกิดข้ึนมานั้นไมมีโอกาสเลือกวาจะเกิดในครอบครัวท่ีมีลักษณะใด และสมบูรณแบบแคไหน 

เพราะถาเด็กเลือกไดก็คงจะเลือกถือกําเนิดในครอบครัวท่ีมีความสมบูรณแบบตามวิถีแหงธรรมชาติ 

หรือวิถีท่ีคนสวนใหญของสังคมเขาใจกันมากกวา 
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ดังนั้นถาหากรัฐออกกฎหมายยินยอมใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน สามารถตั้งครรภ

แทนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภได ผูวิจัยมองวาอาจเปนการละเมิดสิทธิของ

เด็กท่ีกําลังจะถือกําเนิดข้ึนมา โดยเปนการละเมิดสิทธิของการไดเกิดมาในครอบครัวท่ีสมบูรณของเด็ก 

เพียงเพราะเด็กผูนั้นถูกผูใหญท่ีเห็นแกไดในประโยชนและความสุขสวนตนกระทําการละเมิดสิทธิของ

เด็กผูนั้นไปก็ยอมได 

ซ่ึงกรณีดังกลาวนี้แตกตางจากการรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมท่ีคูรักท่ีมีเพศสรีระ

เดียวกันสามรถรับบุตรบุญธรรมรวมกัน เพราะบุตรบุญธรรมมีสถานะของความเปนบุตรท่ีกอตั้งข้ึนโดย

ผลของกฎหมายเปนการสมมติสถานะในทางกฎหมายข้ึนมาเทานั้น ตัวของบุตรบุญธรรมเองก็ยังคงมี

บิดามารดาท่ีแทจริงท่ีเปนผูใหกําเนิดอยู หรือในบางกรณีท่ีบุตรบุตรธรรมผูนั้นแมจะไมมีบิดา มารดา

ผูใหกําเนิดอยูแลวก็ตาม แตบุตรบุญธรรมผูนั้นก็นับวาไดถือกําเนิดจากบิดา มารดาตามเง่ือนไขของ

ธรรมชาติ โดยมีบิดา มารดาท่ีใหกําเนิดจากมนุษยดวยกัน และท่ีมีเพศสรีระเปนชายและมนุษยท่ีมีเพศ

สรีระเปนหญิงโดยสมบูรณตามเง่ือนไขของธรรมชาติ แมตอมาคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจะรับเด็กผูนั้น

เปนบุตรบุญธรรมภายหลังก็ตามก็ไมทําใหสถานะของความเปนบิดา มารดาท่ีแทจริงของบุตรบุญธรรม

ผูนั้นหมดสิ้นไปแตอยางใด ซ่ึงกรณีดังกลาวแตกตางจากกรณีท่ีคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีใหบุคคลอ่ืน

ตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภอยางชัดเจน เพราะกรณีใหบุคคล

อ่ืนตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิของบุคคลอ่ืนเพ่ือใหตนตั้งครรภนั้น บุตรท่ีถือกําเนิดมาก็จะ

ไมไดกําเนิดมาเพ่ือท่ีจะอยูในครอบครัวท่ีสมบูรณแบบมาตั้งแตตนตามวิถีแหงธรรมชาติและความ

เขาใจของคนสวนใหญในสังคม บุตรผูนั้นก็จะไมมีโอกาสท่ีจะมีบิดาหรือมารดาแลวแตกรณีเหมือน

บุคคลอ่ืนๆเขา เพียงเพราะเด็กผูนั้นเกิดจากครอบครัวของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันไมวาจะเปน

ครอบครัวของคูรักชายรักชายท่ีนําอสุจิของตนฝายใดฝายหนึ่งไปผสมกับไขของบุคคลอ่ืนท่ีเปนหญิง

ผูรับตั้งครรภแทนแลวใหบุคคลนั้นตั้งครรภแทนตน หรือรับบริจาคไขจากบุคคลอ่ืนแลวนําไปใหบุคคล

ท่ีสามเปนผูตั้งครรภแทน พอผูท่ีรับต้ังครรภแทนนั้นคลอดบุตรออกมาก็พรากบุตรผูนั้นไปจากผูท่ีรับ

ตั้งครรภแทนท้ังๆ ท่ีบุตรผูนั้นเปนเลือดเนื้อเชื้อไขของผูเปนมารดาท่ีเปนผูรับตั้งครรภแทนอยูครึ่งหนึ่ง

เชนกัน หรือกรณีรับบริจาคไขจากบุคคลอ่ืนแลวนําไปใหบุคคลท่ีสามเปนผูตั้งครรภแทนก็จะสงผลให

เด็กผูท่ีถือกําเนิดมานั้นมิอาจรับรูไดวาใครเปนมารดาผูใหกําเนิดตนหรือมารดาท่ีแทจริงของตน หรือ

กรณีของครอบครัวหญิงรักหญิงท่ีนําไขของฝายใดฝายหนึ่งไปผสมกับอสุจิท่ีไดรับบริจาคมาแลวใหคูรัก

หญิงรักหญิงฝายหนึ่งฝายใดตั้งครรภ พอบุตรผูนั้นถือกําเนิดมา บุตรผูนั้นก็ไมมีโอกาสไดทราบวาบุคคล

ใดคือบิดาโดยชอบธรรมตามวิถีแหงธรรมชาติของตน  

อยางไรก็ตาม แมวาในความเปนจริงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจะ

สามารถใหความรักและความอบอุนแกบุตรไดไมนอยไปกวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีมี

สถานะเปนบิดา มารดาตามความเปนจริง แตนั้นก็เปนเพียงการมองดานเดียวหรือสรุปเองแคเพียง
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ปลายเหตุเทานั้น เพราะความรักในรูปแบบของบิดา มารดาท่ีใหแกบุตรก็เปนไปไดเฉพาะในรูปแบบนี้ 

ไมใชจะหาสิ่งใดท่ีจะสามารถนํามาทดแทนกันไดในความเปนจริงเลย  ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ก็คงไมตาง

กับกรณีของบุตรท่ีตองกําพราบิดาหรือมารดาฝายหนึ่งฝายใด เพราะในความเปนจริงบุตรผูนั้นอาจ

ไดรับความรักและความอบอุนจากการเลี้ยงดูอยางดียิ่งของผูเปนบิดาหรือมารดาท่ียังมีชีวิตอยู และผู

เปนบิดาหรือผูเปนมารดาท่ียังมีชีวิตอยู ก็สามารถทําหนาท่ีทดแทนผูเปนบิดาหรือมารดาท่ีบุตรผูนั้นไม

มีไดอยางสมบูรณแบบแลว แตในสภาพของจิตใจลึกๆของบุตรผูนั้นก็มิอาจมีสิ่งใดมาทดแทนสิ่งท่ีบุตร

ผูนั้นเสียไปแลวไดไมใครสามารถเขามาทดแทดใครไดในความเปนจริง บุตรผูนั้นก็ยงคงมีสถานะท่ีตอง

ปราศจากผูเปนบิดาหรือมารดาท่ีบุตรผูนั้นจําตองสูญเสียตอไป เพราะความรักของบิดาและมารดานั้น

คือสภาวะความรักในรูปแบบท่ีธรรมชาติสรางใหแกมนุษยไวเปนการเฉพาะ มิอาจมีความรักรูปแบบใด 

หรือความรักจากใครคนใดคนหนึ่งมาทดแทนความรักในรูปแบบนี้ได 

           ดังนั้นสิ่งท่ีผูวิจัยวิเคราะหมาท้ังหมดก็เพ่ือแสดงใหเห็นวา รัฐไมควรอยางยิ่งท่ีจะ

อนุญาตใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันใหบุคคลอ่ืนตั้งครรภแทนตน หรือรับบริจาคอสุจิจากบุคคลอ่ืน

เพ่ือใหตนตั้งครรภ รัฐจะมาอางเหตุผลวา “คูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันสามารถรับบุตรบุญธรรมรวมกัน

ได แลวทําไมคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันจะใหบุคคลอ่ืนตั้งครรภแทนตนหรือรับบริจาคอสุจิจากคนอ่ืน

เพ่ือใหตนตั้งครรภไมได” รัฐจะใชแนวคิดดังกลาวมาเปนขออางเพ่ืออนุญาตไมได เพราะสถานะของ

ผูรับบุตรบุญธรรมและสถานะของความเปนบิดามารดา และบุตรท่ีเกิดข้ึนโดยผลของธรรมชาติมีความ

แตกตางกันอยางชัดเจน 

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันบริสุทธิและเปนความรักอันแทจริง สามารถ

เกิดข้ึนไดกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน และมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติ 

แตหากพิจารณาใหเห็นถึงสัจธรรมแลว ธรรมชาติไดมอบหนาท่ีอยางหนึ่งใหแกความรักของมนุษยท่ีมี

เพศสรีระท่ีตางกัน นั้นก็คือ ความรักของมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกันมีความสามรถในการสืบพันธุ 

เพ่ือสืบทอดเผาพันธุของมนุษยตอไป อันเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีธรรมชาติไดมอบใหแกคูรัก

ตางเพศ อันเปนสิทธิการสมรสตามวิถีแหงธรรมชาติ เพราะฉะนั้นมนุษยจึงควรเขาใจและยอมรับ

สภาพของสัจธรรมท่ีเกิดข้ึนถึงภาระและหนาท่ีท่ีธรรมชาติไดมอบหมายใหแกคูรักตางเพศในการทํา

หนาท่ีของความเปนบิดาและมารดาเพ่ือสืบทอดเผาพันธุของความเปนมนุษยชาติตอไป กลุมคนท่ีมี

เพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจึงควรมอบสิทธิของความเปนบิดามารดานั้นใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักตางเพศ 

            ดังนั้น สิทธิในการใชเทคโนโลยีเพ่ือชวยการเจริญพันธุทางการแพทย หรือการ

ตั้งครรภแทน รวมถึงสิทธิในความเปนบิดามารดาไมสามารถนํามาปรับใชไดแกคูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐ และเปนสิทธิท่ีกฎหมายรับรอง
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สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไมสามารถนํามาปรับใช

รวมกันไดโดยอนุโลม 

           กฎหมายท่ีกลาวมาขางตนนี้ไมสามารถนํามาปรับใชรวมกันไดกับกฎหมายรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน เนื่องจากขอจํากัดในเรื่อง

เพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมาย เพราะกฎหมายเหลานี้ใหสิทธิแกความ

เปนสามีหรือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง สงผลใหคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันไมสามารถระบุไดในทาง

กายภาพวาฝายใดเปนสามีหรือฝายใดเปนภริยา จึงไมสามารถท่ีจะไดรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมาย

เหลานี้ได อยางไรก็ตามหากรัฐตองการใหกฎหมายตางๆ เหลานี้ครอบคลุมถึงกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวย รัฐก็ตองดําเนินการแกไขใน

บริบทของกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเสมอภาคระหวางสิทธิของผูชายและสิทธิของผูหญิงใหเกิดข้ึน

อยางเทาเทียมกันเสียกอน โดยไมตองระบุสิทธิของความเปนสามีหรือภริยาโดยเฉพาะเจาะจง หรือถา

จําเปนตองระบุก็จะตองระบุไวอยางเทาเทียมกันระหวางสิทธิของความเปนสามีและสิทธิของความ

เปนภริยา อันเปนการสรางความเสมอภาคระหวางเพศใหเกิดข้ึนในโครงสรางทางกายภาพของตัวบท

กฎหมายดวย 



 

บทท่ี 6 

 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
           เนื้อหาในบทนีไ้ดสรุปประเด็นจากการท่ีไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีทําการศึกษามาแลวในบท

กอนหนา โดยไดทําการสรุปประเด็นคําถามท้ัง 3 คําถาม เพ่ือใหเห็นถึงความชัดเจนของแนวทางใน

การแกไขปญหา ในบทสรุปนี้จะมีการวิพากษรางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช... 

(ฉบับ คณะกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎร) และ รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช...  (ฉบับภาค

ประชาชน) โดยวิเคราะหใหเห็นความแตกตางและเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนของราง

พระราชบัญญัติท้ังสอง ท่ีแมจะมีแนวคิดในรูปแบบเดียวกัน แตเหตุใดเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ

ท้ังสองจึงมีความแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

         จากนั้นไดใหขอเสนอแนะตามแนวทางท่ีไดทําการศึกษาคนควาวาการท่ีประเทศไทยจะบัญญัติ

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันนั้นจะตองมี

ลักษณะของกฎหมายเปนอยางไร และตัวบทกฎหมายนั้นควรมีลักษณะท่ีเปนไปในรูปแบบใด 

ประกอบกับการไดมาซ่ึงสิทธิตางๆ ภายหลังจากการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลววามีลักษณะอยางไร และมีขอบเขตแคไหนเพียงใด 

เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคในการสรางชีวิตครอบครัวท่ีคํานึงถึงความรักท่ีหลากหลายรูปแบบใน

สังคมไทย โดยแนวคิดท่ีเปนขอเสนอแนะนั้น ก็จะเปนประโยชนในการสรางแนวทางในการบัญญัติ

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันของประเทศ

ไทยตอไป  

          

6.1  บทสรุป 

 

        เนื้อหาในสวนของบทสรุปนี้ขอเริ่มตนสรุปจากคําถามแรกคือ ประเทศไทยมีความจําเปนมาก

นอยเพียงใดท่ีตองออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน คําถามนี้สรุปไดวา  รัฐออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกมนุษย 

โดยนําเอาพฤติกรรมทางเพศมาเปนหลักการสําคัญ ซ่ึงรัฐคํานึงถึงแตเพียงเรื่องเพศสัมพันธท่ีสืบพันธุ

ได และใชแนวคิดดังกลาวเปนองคประกอบหลักในการออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกประชากรในรัฐ รัฐไมไดยึดหลักการและแนวคิดในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู
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รวมกันของมนุษยโดยคํานึงถึงพฤติกรรมท่ีเกิดจากความรักเลย รัฐไมเขาใจรูปแบบความรักท่ีแทจริงวา

สิ่งเหลานี้สามารถเกิดข้ึนกับมนุษยท่ีมีเพศสรีระท่ีตางกัน หรือมนุษยท่ีมีเพศสรีระเดียวกัน  การรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยจึงจําเปนตองเกิดข้ึนกับทุกรูปแบบของความรัก เพราะสิ่ง

เหลานี้เปนสิทธิโดยธรรมชาติ เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีรัฐจะตองใหการรับรอง ไมใชแตจะมีเฉพาะการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศ ท่ีรัฐใหสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกันไดและ

ใหเฉพาะรูปแบบความรักในรูปแบบนี้เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น หากแตความเปนจริงนั้นรัฐตองออก

กฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยเชนกัน  
ประกอบกับรัฐไมไดนําแนวคิดท่ีมาจากทฤษฎีรูปแบบของการสมรสมาเปนสวนประกอบใน

การพิจารณาการออกกฎหมาย รัฐไมเขาใจวารูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาตินั้นเปน

รูปแบบการสมรสท่ีแทจริงในตัวอยูแลว เพราะเปนกฎของธรรมชาติ เปนเรื่องระหวางธรรมชาติกับ

มนุษยและมีวัตถุประสงคเพ่ือการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย เพศจึงเปนสาระสําคัญของการสมรส

เฉพาะในรูปแบบนี้เทานั้น  ซ่ึงมีความแตกตางจากรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ท่ีเปนเรื่องท่ี

รัฐสามารถกําหนดเง่ือนไขในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูใหแกมนุษยข้ึนมาเองในรูปแบบของ

กฎหมาย โดยรัฐมีวัตถุประสงคเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชาชนในรัฐ อันเปน

การไดมาซ่ึงสิทธิประโยชนในฐานะคนท่ีรักกันและประสงคจะใชชีวิตรวมกัน และเปนวัตถุประสงคใน

การคุมครองสิทธิประโยชนใหแกประชากรตามความประสงคของรัฐอยางแทจริง เพศจึงไมใช

สาระสําคัญของการสมรสในรูปแบบนี้ ถาหากรัฐมีแนวคิดในลักษณะเชนนี้แลว รัฐก็จะออกกฎหมาย

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกประชากรในรัฐ โดยคํานึงพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึงความ

รัก ท่ีไมไดนําเรื่องเพศสรีระมาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา ทําใหเกิดเสรีภาพในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก และเกิดความเสมอภาคแกมนุษยทุกคนท่ีจะไดรับการรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐอยางเทาเทียมกัน  

         อยางไรก็ตามแมการท่ีประเทศไทยจะยังมิไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน ก็มิไดเปนการกระทําท่ีละเมิดตอพันธกรณีท่ี

ประเทศไทยมีตอปฏิญญาสากลฯ เพราะประเทศตางๆ รวมถึงประเทศไทยท่ียอมรับในตัวปฏิญญา

สากลฯ ฉบับนี้ตางก็เคารพในตัวเนื้อหาของปฏิญญาสากลฯ ท่ีเปนลายลักษณอักษรมากกวาสิทธิโดย

ธรรมชาติ เพราะสิทธิประการนี้แมจะเปนแนวคิดท่ีเปนท่ีมาของปฏิญญาสากลฯ แตก็มีสถานะเปน

เพียงนามธรรมไมเหมือนกับปฏิญญาสากลฯ ท่ีมีสถานะท่ีเปนรูปธรรมและเปนขอตกลงระหวาง

ประเทศท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลดวย แตอยางไรก็ตามการกระทําท่ีมิไดเปนการละเมิดตอ

หลักสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในประเด็นดังกลาวนี้ ก็เปนเพียงการกระทําท่ีไมเปนการละเมิดตอ

หลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานเทานั้น หากแตการกระทําดังกลาวยังคงเปนการกระทําท่ีละเมิดตอหลัก

สิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติและสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย 
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           หากประเทศไทยมีความประสงคจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน รัฐสามารถจะกระทําไดหากรัฐไดพิจารณาถึงหลักการของสิทธิ

ในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักซ่ึงเปนสิทธิโดยธรรมชาติและเปนสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานท่ีมี

ความหมายท่ีกวางกวาสิทธิมนุษยชนท่ีไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลฯ โดยคํานึงถึงสิทธิในการ

แสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรักอันเปนสิทธิโดยธรรมชาติอยางแทจริงมากกวาการเลือกท่ีจะตีความ

ตามตัวอักษรในปฏิญญาสากลฯ ท่ีตองปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในการรับรองสถานะแคเพียงกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเทานั้น หรืออาจกลาวไดวารัฐไดคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนในระดับท่ีสูงข้ึน

ไปกวาหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานท่ีถูกบัญญัติไวในปฏิญญาสากลฯ นั้นเอง 

คําถามตอมา หากประเทศไทยจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลวจะออกกฎหมายในรูปแบบใด และมีลักษณะของเนื้อหาของ

กฎหมายอยางไร คําถามนี้สรุปเนื้อหาไดวา โดยหลักการแลวรัฐจะตองรับรองสถานะในการชีวิตคู

รวมกันภายใตกฎหมายฉบับเดียวกัน ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็ตาม เพ่ือใหเกิดความเสมอ

ภาค และเปนไปตามวัตถุประสงคของรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐ ดังเชน ประมวลแพงของ

ฝรั่งเศสท่ีมีลักษณะของการจดทะเบียนสมรสของทุกคนดวยกฎหมายฉบับเดียวกันอยางเสมอภาค 

ไมไดแบงเพศสภาพของผูมีสิทธิใชกฎหมายแตประการใด  

           แตหากศึกษาแลวจะพบวาลักษณะโดยท่ัวไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัว ท่ีมีสภาพท่ีเปนกฎหมายท่ีสรางข้ึนมาเพ่ือความเปนสามีและภริยา และโยงไปสูความ

เปนบิดามารดาและบุตรในภายภาคหนาอันเปนการเชื่อมโยงตามโครงสรางทางกายภาพของตัวบท

กฎหมาย หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพ่ือใหสิทธิดังกลาวเกิดข้ึนกับกลุม

คนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันดวยแลวนั้น อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะ

อันเปนเจตนารมณท่ีแทจริงของผูท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวก็

เปนได เพราะโครงสรางของกฎหมายฉบับนี้มีลักษณะท่ีบัญญัติข้ึนมาเพ่ือการสมรสของคูรักชายและ

หญิงท่ีมีลักษณะทางโครงสรางในทางวัฒนธรรมและประเพณีแตงงานดั้งเดิมของไทยตามรูปแบบการ

สมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความเชื่อเปนหลักอยูดวย ประเพณีการแตงงานเปนสัญลักษณ

ของการสรางสถาบันครอบครัวท่ีสืบทอดกันมาอยางยาวนานนับรอยป  ซ่ึงคูรักท่ีมีเพศสภาพชายและ

หญิงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของประเพณีนี้เชนกัน ทําใหประเพณีแตงงานของไทยเปนสัญลักษณ

ของการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย ตามรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติดวย ทําให

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวฉบับนี้ เปนกฎหมายรับรองสถานะใน

การใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศสภาพเปนชายและหญิงเทานั้น และเปนการผสมผสานระหวาง

รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของธรรมชาติ รูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของวัฒนธรรมและความ

เชื่อ และรูปแบบการสมรสตามเง่ือนไขของรัฐไดอยางลงตัว หากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและ
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พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ใหคูรักท่ีมีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย

ฉบับนี้ไดเหมือนคูรักตางเพศอาจเปนการกระทบกระเทือนตอวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของไทย 

รวมไปถึงกระทบตอโครงสรางทางกายภาพของตัวบทในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัว ท้ัง 3 ลักษณะดวย  

        ดังนั้น หากประเทศไทยตองการท่ีจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

คูรักในทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออกกฎหมาย

แยกตางหากอีกฉบับ ดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมันเพราะโครงสรางในทางกฎหมายของไทยและ

โครงสรางในทางกฎหมายของเยอรมันมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน750 นั้นก็คือ ระบบกฎหมายครอบครัว  

โดยกฎหมายท่ีจะบัญญัติข้ึนใหมนั้นจะตองมีลักษณะท่ีเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกัน

ของกลุมคนท่ีมีเพศวิ ถีแบบรักเพศเดียวกันตางหากออกมาเปนเอกเทศ  เ พ่ือมิให เปนการ

กระทบกระเทือนตอระบบกฎหมายครอบครัวของไทยท่ีมีอยูแตกอนแลว และไม เปนการ

กระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานท่ีมีมาแตเดิม ประกอบกับไม

เปนการกระทบตอเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ในประเด็นของการประเภทของพลเมืองออกเปนชาย

และหญิง 

          คําถามสุดทาย เม่ือประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันแลว คูรักท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันท่ีไดรับการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันจากรัฐจะไดรับสิทธิประโยชนในทางกฎหมายในเรื่องใดบาง และจะ

ไดรับสิทธิประโยชนจากรัฐเฉกเชนเดียวกันกับคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียนสมรสหรือไม คําถามนี้สรุป

ไดวา จากการท่ีรัฐไดใหการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันในลักษณะของการออกกฎหมายพิเศษอีกฉบับ แยกตางหากจากประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวท่ีเปนการจดทะเบียนสมรสของคูรักท่ีมีเพศสภาพเปนชายและ

หญิง การใชกฎหมายคนละฉบับเชนนี้อาจตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการตีความความหมายของ

คําวาคูสมรสในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะหมายความรวมถึงกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันดวยหรือไม ซ่ึงในประเด็นนี้จะตองมีการ

                                                           
                      750 ประมวลกฎหมายแพงของเยอรมันจะใชคําวา “สมรส” เฉพาะในรูปแบบของ

คูรักท่ีเปนชายกับหญิงเทานั้น แตถาคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันก็จะไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูจากรัฐดวยการจดทะเบียนคูชีวิตหรือบันทึกคูชีวิต โดยท่ีการรับรองท้ังสองรูปแบบไมวาจะใน

ลักษณะของการจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคูชีวิต ก็เปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันโดยชอบดวยกฎหมายของรัฐและไดสิทธิประโยชนตางๆ  จากรัฐในทางกฎหมายโดยเทาเทียม

กันทุกประการ  
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บัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมาย โดยตองใหคําจํากัดความและใสนิยามความหมายของคําวา คูสมรส

ท่ีอยูในบริบทของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการ

รับรองสถานะในทางกฎหมายดวย จึงจะสงผลใหการไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากกฎหมายเหลานั้น

ครอบคลุมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะในทางกฎหมาย ประกอบกับสิทธิและ

หนาท่ีของความเปนคูสมรสหรือความเปนสามีภริยาท่ีมีความเก่ียวพันกันนั้นตองสามารถนํามาปรับใช

รวมกันไดโดยอนุโลม กับกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน และการนํามาปรับใชรวมกันไดอยางเหมาะสมนั้นก็จะตองเกิดข้ึนไดท้ังในทางทฤษฎีและ

ในทางปฏิบัติท่ีตองอยูภายใตเพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมายดวย  

          ปจจุบันสถานการณความเคลื่อนไหวของการรณรงคตอสูของเครือขายความหลากหลายใน

การแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมทางเพศ ท่ีไดมีความพยายามในการผลักดันใหเกิดกฎหมายรับรองสถานะ

ในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันข้ึนมา จนในท่ีสุดความพยายามก็

ประสบความสําเร็จ เม่ือหนวยงานภาครัฐ นําโดย คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ

มนุษยชน สภาผูแทนราษฎร ไดมีการประชุมหารือกันจนในท่ีสุดไดมีการเสนอรางกฎหมายท่ีมีชื่อวา 

รางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช .... ซ่ึงแนวทางในการรางกฎหมายก็เพ่ือคุมครอง

สิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของมนุษยอยางเทา

เทียม  แตอยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังมีจุดออนในหลายๆ ประการ ราง

พระราชบัญญัติดังกลาวนั้น มีเพียง 15 มาตรา ซ่ึงเขาใจวาคณะผูรางคงตองการความรวดเร็ว อีกท้ังยัง

ไมมีความละเอียดและรัดกุมในเนื้อหาของกฎหมาย เม่ือเปนเชนนี้แลวมองวาหากมีการประกาศใชเปน

กฎหมายตอไปในภายภาคหนาแลวอาจไมกอใหเกิดประโยชนตามแนวคิดและวัตถุประสงคในการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวอยางแทจริง ซ่ึงผูวิจัยจะ

ไดทําการวิพากษรางพระราชบัญญัติดังกลาวและตั้งขอสังเกต ดังตอไปนี้ 

   วิพากษรางพระราชบัญญัติจดทะเบียนคูชีวิต พุทธศักราช .... ฉบับคณะกรรมาธิการ      สภา

ผูแทนราษฎร 

          ประการแรก  ประเด็นในเรื่องเง่ือนไขในการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในเรื่อง

ของอายุของผูมีสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู โดยในรางพระราชบัญญัติดังกลาว

นี้ไดเปลี่ยนหลักเกณฑอายุของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักตางเพศท่ีมีมาแต

เดิม คือ 17 ปบริบูรณตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1448 เปน 20 ปบริบูรณ ตาม

เกณฑบรรลุนิติภาวะ จึงทําใหเง่ือนไขเง่ือนไขท่ีผูเยาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบ

ธรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1454 ไมเปนหลักเกณฑของรางพระราชบัญญัติ

ดังกลาว และการใชหลักเกณฑอายุท่ีไมเทาเทียมกันนั้นอาจกอใหเกิดความไมเสมอภาคและการเลือก

ปฏิบัติอยางไมเปนธรรมก็เปนได เพราะแทจริงแลวเง่ือนไขในเรื่องอายุเปนเพียงหลักเกณฑเบื้องตน 
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หากวิเคราะหแลวเหตุท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดหลักเกณฑอายุท่ีสิบเจ็ดปบริบูรณก็

เพราะความพรอมในเรื่องของวัยวุฒิของคูสมรสในการมีครอบครัวเทานั้น  ดังนั้นในการท่ีจะไดรับสิทธิ

ในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูตามกฎหมาย ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบไดควรใชหลักเกณฑ

อายุในรูปแบบเดียวกัน   

          ประการท่ีสอง ประเด็นในเรื่องเง่ือนไขในการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ใน

เรื่องของความสามารถของผู มีสิทธิในการไดรับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู โดยในราง

พระราชบัญญัติดังกลาวนี้ ได เ พ่ิมจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและเหตุของการเปนเสมือนไร

ความสามารถเขาเปนเง่ือนไขของการไดรับสิทธิตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย จากเดิมท่ีประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1499 กําหนดไวแตเพียง วิกลจริต หรือไรความสามารถเทานั้น ซ่ึง

ในประเด็นนี้ผูวิจัยตั้งขอสังเกตวาเหตุใดรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะตองกําหนดเง่ือนไขท่ีเปนการ

จํากัดสิทธิของคนเสมือนไรความสามารถ ท้ังๆ ท่ีในความเปนจริงแลวคนเสมือนไรความสามารถ ยังคง

จัดการงานของตนไดทุกประการ ยกเวนการจัดการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 34 

เทานั้นท่ีตองขอความยินยอมจากผูพิทักษกอน ซ่ึงหากพิจารณาแลวการเลือกท่ีจะตัดสินใจใชชีวิตคูกับ

ใครนั้น เปนสิ่งท่ีคนเสมือนไรความสามารถดําเนินการไดเองโดยไมจําเปนตองขอความยินยอมจากผู

พิทักษแตอยางได เพราะเปนเรื่องท่ีไมไดมีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมตอผูอ่ืนแตอยางใด หาก

วิเคราะหแลวเหตุท่ีประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจํากัดสิทธิในการจดทะเบียนสมรสของคน

วิกลจริต หรือคนไรความสามารถ ก็เนื่องจากเหตุผลในทางพันธุกรรม ท่ีจะสงผลตอบุตรท่ีจะถือกําเนิด

ข้ึนมาจากการท่ีคูสมรสฝายหนึ่งฝายใดวิกลจริต แตเหตุผลในเรื่องดังกลาวนั้นหาไดกระทบตอกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไม เนื่องจากความรักในรูปแบบดังกลาวนั้นไมสามารถสืบทอดเผาพันธุ

มนุษยได จึงไมสงผลตอประเด็นในเรื่องพันธุกรรมและความสมบูรณของรางกายทารกในครรภมารดา

แตอยางใด  

         ประการท่ีสาม รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดรวมเอาเง่ือนไขของการสมรสท่ีเปนโมฆะและ

โมฆียะไวดวยกัน เหมือนไดกลับไปใชหลักการเดิมของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

ฉบับป พ.ศ.2478 ซ่ึงเปนการนํากฎหมายเดิมท่ีลาสมัยแลวกลับมาใชอีกสงผลตอพัฒนาการของ

กฎหมาย โดยเฉพาะในประเด็นดังกลาวท่ีเปนการรวมเอาเง่ือนไขของการสมรสท่ีเปนโมฆะและโมฆียะ

ไวดวยกันผูวิจัยมองวาอาจเกิดปญหาในการตีความกฎหมายและการนําหลักกฎหมายมาปรับใชในทาง

ปฏิบัติอาจเกิดภาวะของความสับสนได 

 ประการท่ีสี่ การท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการคุมครองในเรื่องการเรียกรองคาอุปการะ

เลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ และคาทดแทน ไปถึงผูท่ีไดจดทะเบียนในขณะท่ีตนมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ  ซ่ึง

มีผลในทางกฎหมาย คือ เปนการจดทะเบียนเปนโมฆียะ ตางจากในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1499 ท่ีคุมครองในเรื่องดังกลาวท่ีฝาฝนการสมรสท่ีตกเปนโมฆะเทานั้น สําหรับผล
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ภายหลังสิ้นสุดการสมรส รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดนําเอาผลของการสมรสท่ีเปนโมฆียะตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวมาใชบังคับโดยอนุโลม ไมวาจะเปนผล

เก่ียวกับทรัพยสิน การเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดู คาเลี้ยงชีพ และคาทดแทนตามท่ีไดกลาวมาขางตน 

ซ่ึงสงผลใหรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1499 ในประเด็นดังกลาวโดยสิ้นเชิง 

ประการท่ีหา ประเด็นในเรื่องการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติถึงการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี้คือ การตาย 

การสมัครใจเลิกกันโดยการจดทะเบียนหรือศาลพิพากษาใหเพิกถอน ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1501 แตสิ่งท่ีตางกันระหวางรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยคือในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหคูชีวิตท่ีจดทะเบียนตามราง

พระราชบัญญัตินี้  และตอมามีความประสงคท่ีจะหยาขาดจากกันนั้น ตองมีเหตุหยาและราง

พระราชบัญญัตินี้ ไดนําเหตุหยาตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาปรับใช

โดยอนุโลม แตการหยาโดยคําพิพากษานั้นรางพระราชบัญญัตินี้กลับไปใชหลักการของการท่ีศาล

พิพากษาใหเพิกถอนการสมรส ซ่ึงมีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีเปนกรณีท่ี

ศาลพิพากษาใหหยา เพราะโดยหลักการแลว หลักการของการท่ีศาลพิพากษาใหเพิกถอนการสมรส

เปนเรื่องของการสมรสท่ีตกเปนโมฆียะ เม่ือการสมรสตกเปนโมฆียะ ศาลจะพิพากษาใหเพิกถอน แต

ในกรณีของการหยาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 นั้น ศาลจะพิพากษาใหหยา 

ซ่ึงหลักเกณฑท้ังสองประเด็นมีหลักการท่ีแตกตางกันโดยสิ้นเชิง แตในรางพระราชบัญญัตินี้กลับนํา

เรื่องศาลพิพากษาเพิกถอน มาปรับใชในหลักเกณฑของเหตุหยาตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1516 ซ่ึงโดยหลักแลวควรจะเปนหลักการเรื่องศาลพิพากษาใหหยาตามหลักการใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

          ดังนั้นเม่ือรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้มีจุดท่ีไมสมบูรณอยูหลายประการ ทําใหอาจเกิด

ปญหาข้ึนมาเม่ือมีการบังคับใชกฎหมายในทางปฏิบัติ โดยอาจไมกอใหเกิดประโยชนตามแนวคิดใน

การสรางความเสมอภาคใหเกิดข้ึน และไมเปนไปตามวัตถุประสงคในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวอยางแทจริง จึงทําใหเกิดแนวคิดในการรางกฎหมาย

ข้ึนมาใหมอีกฉบับเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับรางพระราชบัญญัติฉบับท่ีไดกลาวมาขางตน โดยการ

รางกฎหมายข้ึนมาใหมนี้เกิดจากแรงผลักดันขององคกรท่ีเปนเครือขายความหลากหลายทางเพศ ใน

การผลักดันรางกฎหมายฉบับภาคประชาชนข้ึนมา โดยใชวา รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช 

โดยองคกรเครือขายความหลากหลายทางเพศไดรับความรวมมือในการจัดทํารางดังกลาวจาก

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
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          หลักการของกฎหมายวาดวยการอยูกิน โดยหลักการนี้รวบรวมจากการจัดเวทีเสวนาระดม

ความคิดเห็น หลักการพิจารณาเพ่ือราง พ.ร.บ. คูชีวิต ฉบับภาคประชาชน เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2556 สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทยจัดโดยมูลนิธิเพ่ือความเปนธรรมทางเพศ โดย

การสนับสนุนจากทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ หลักการของรางกฎหมายฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงคหลักเพ่ือใหเปนกฎหมายท่ีมีขอกําหนดเก่ียวกับการใชชีวิตคูซ่ึงจะมีเนื้อหาเปดกวาง

ครอบคลุมบุคคลทุกคนท่ีจะสามารถเขามาใชสิทธิได ท้ังนี้จะเปนการเปดใหบุคคลมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

ในการสรางนิติสัมพันธในการมีชีวิตคูรวมกัน 

 โดยเนื้อหาของกฎหมายจะครอบคลุมในประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. รางกฎหมายนี้จะรับรองการสมรสของบุคคลสองคนโดยไมมีการระบุเพศแตอยางใด 

บุคคลท่ีจะจดทะเบียนภายใตกฎหมายนี้จะสามารถทําไดระหวางบุคคลสองคนไมวาจะมีเพศโดยการ

กําเนิดเชนใดก็ตามบุคคลบุคคลท่ีเปนคูรักตางเพศก็สามารถจดทะเบียนไดเชนกัน ความสามารถใน

การสมรสจะพิจารณาจากอายุตามท่ีกําหนดไวในประมวลกฎหมายครอบครัว มีขอหามการสมรสกับ

บุคคลท่ีมีความสัมพันธทางเครือญาติใกลชิดยอมรับใหบุคคลท่ีมีสัญชาติไทยกับบุคลท่ีมีสัญชาติอ่ืน

สามารถทําการจดทะเบียนได 

 2. ยอมรับการจดทะเบียนอยางเปนทางการวาเปนหลักฐานในการแสดงถึงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลท้ังสอง บุคคลสองคนท่ีอยูกินรวมกันหากมิไดจดทะเบียนก็จะไมสามารถไดรับสิทธิตาม

กฎหมายนี้แตอยางใด 

 3. ไมมีบทบัญญัติวาดวยการหม้ันตามกฎหมายครอบครัว 

 4. ความสัมพันธระหวางคูสมรสตองอยูกินดวยความเคารพและปฏิบัติตอกันบนพ้ืนฐานของ

หลักแหงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย (กฎหมายครอบครัวมาตรา 1461 สามีภริยาตองอยูกินดวยกัน

ฉันสามีภริยา) 

 5. การจัดการทรัพยสินเปนไปตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายครอบครัวโดยยอมรับหลักการ

จัดการทรัพยสิน ซ่ึงจําแนกเปนสวนตัวซ่ึงแตละคนไดมากอนสมรสและสินสมรสอันเปนทรัพยสินท่ี

ไดมาภายหลังการสมรสถือวาเปนการหาไดรวมกันและยอมรับการทําสัญญากอนสมรสระหวางบุคคล

ท้ังสองในเรื่องท่ีวาดวยทรัพยสิน 

 6. การสิ้นสุดการสมรสดวยการหยา เปนไปตามความสมัครใจของท้ังสองฝาย ในกรณีการ

ฟองหยาโดยฝายใดฝายหนึ่งนอกจากจะใชหลักการยุติความสัมพันธดวยความผิดของอีกฝาย (fault 

base) ก็จะยอมรับหลักการยุติความสัมพันธโดยไมมีความผิด (no fault base) เพ่ิมเติม 

 7. การรับบุตรบุญธรรมของบุคคลสามารถกระทําไดโดยเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ครอบครัว 
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 8. ใหถือวาคูสมรสท่ีไดจดทะเบียนตามกฎหมายนี้มีสถานะเชนเดียวกับคูสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัว และสามารถไดรับสิทธิตางๆ ตามกฎหมายอ่ืนไดบัญญัติ

รับรองสิทธิของคูสมรสตางเพศเอาไว เชนคูสมรสท่ีเปนทายาทตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

วาดวยมรดก คูสมรสของบุคคลท่ีดํารงตําแหนงขาราชการ เปนตน 

เนื่องจากหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายท่ีแมบางสวนจะเปนการอนุโลมใหนําบทบัญญัติ

กฎหมายวาดวยครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาบังคับใช แตก็จะมีความแตกตาง

ไปอยางสําคัญในหลายประเด็นซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ีเปนปญหาอยูในกฎหมายครอบครัว จึงทําใหมี

ความจําเปนท่ีจะตองมีบทบัญญัติกฎหมายใหมข้ึนอีกฉบับหนึ่งโดยคํานึงถึงเสรีภาพและความเสมอ

ภาคระหวางคูสมรสเปนหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 

         แตอยางไรก็ตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวก็ยังมีจุดออนในหลายๆ  ประการเชนกัน หาก

พิจารณาใหดีจะพบวารางพระราชบัญญัติดังกลาวนั้นมีแนวคิดท่ีแตกตางจากประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว ในหลายประการ บางประเด็นในรางพระราชบัญญัติ ฉบับ

ภาคประชาชนนี่เปนเรื่องใหมท่ีไมเคยมีในหลักกฎหมายไทยมากอน ซ่ึงนับวาแปลกและควรศึกษาวา

หากนํามาใชกับประเทศไทยจะมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทยหรือไม เพราะเม่ือเปนเชนนี้แลว 

มองวาหากมีการประกาศใชเปนกฎหมายตอไปในภายภาคหนาแลวอาจไมกอใหเกิดประโยชนตาม

แนวคิดและวัตถุประสงคในการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวอยางแทจริง ซ่ึงจะไดทําการวิพากษรางพระราชบัญญัติดังกลาวและตั้งขอสังเกต ดังตอไปนี้ 

วิพากษรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พุทธศักราช ....  ฉบับภาคประชาชน  

ประการแรก รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดถึงสถานะไวอยางชัดเจนวา บรรดา

กฎหมายและขอบั ง คับ อ่ืนใด ซ่ึง มิไดบัญญัติ ไว ในพระราชบัญญัตินี้หรือ ซ่ึง ขัดหรือแย ง กับ

พระราชบัญญัตินี้ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน การบัญญัติเชนนี้เปนการหักลางกฎหมายท่ีมีมาแตเดิม 

การบัญญัติเชนนี้ในทางปฏิบัติสามารถกระทําได แตขอทําการตั้งขอสังเกตวา การบัญญัติกฎหมายใน

ลักษณะเชนนี้กับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว เปนการหาควรกระทํา

ไม เนื่องจากหลักกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีมีมาอยูแตเดิม เปนแนวบรรทัดฐาน

ของกฎหมายครอบครัวของไทยมาตั้งแตอดีต ประกอบกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 

วาดวยครอบครัวท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันไมไดมีปญหาอะไรในทางปฏิบัติท่ีตองไดรับการแกไขหรือ

ยกเลิก ดังนั้น กฎหมายท่ีมีลําดับศักดิ์ทาเทียมกันเชนนี้ไมควรขัดหรือแยง อีกท้ังแนวทางในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวถือเปนกฎหมายหลักท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้

จะตองนําไปปรับใชในบางประเด็นโดยอนุโลม จึงมิบังควรท่ีจะบัญญัติหลักการของกฎหมายใหเปน

การขัดหรือแยงกับกฎหมายหลักท่ีมีมาแตเดิม  
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ประการท่ีสอง รางพระราชบัญญัติคูชีวิตฉบับนี้ ใหสิทธิแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศ

เดียวกันรวมถึงใหสิทธิแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศในการจดทะเบียนคูชีวิตตามราง

พระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงในประเด็นนี้ผูวิจัยมีขอสังเกตวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศเหตุใดจึงไดรับ

สิทธิในการจดทะเบียนความสัมพันธแบบคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัตินี้ดวย เนื่องจากในความเปน

จริงแลวกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศก็ไดรับสิทธิในการจดทะเบียนสมรส ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวอยูแลว ประกอบกับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้หาก

ประกาศใชเปนกฎหมายก็จะเปนการจดทะเบียนคูชีวิตซ่ึงมีสถานะเทาเทียมกับการจดทะเบียนสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงหากเปนเชนนี้แลวก็เทากับวากลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตาง

เพศมีสิทธิในการการจดทะเบียนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้และมีสิทธิท่ีจะจดทะเบียนสมรส 

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 5 วาดวยครอบครัวดวย และยิ่งไปกวานั้นราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดใหสิทธิประโยชนตางๆ ภายหลังจากจดทะเบียนคูชีวิตท่ีเปนสิทธิประโยชนใน

ลักษณะเดียวกันและเทาเทียมกันกับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีไดรับภายหลังจากการจดทะเบียนสมรส

ทุกประการ ซ่ึงในประเด็นนี้มองวาเปนการทับซอนของกฎหมายสองฉบับท่ีมีสถานะเดียวกันและให

สิทธิอยางเดียวกัน ซ่ึงอาจเกิดปญหาในการตีความสถานะของกฎหมายท้ังสองได 

         ประการท่ีสาม ประเด็นในเรื่องการสิ้นสุดการเปนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติถึงการสิ้นสุดสถานะคูชีวิตประกอบไปดวยเหตุดังตอไปนี้คือ การตาย 

การยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิต ศาลพิพากษาใหเพิกถอน ซ่ึงมีลักษณะท่ีคลายกับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1501 แตสิ่งท่ีตางกันระหวางรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยคือในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดใหคูชีวิตท่ีจดทะเบียนตามราง

พระราชบัญญัตินี้ และตอมาตองการท่ีจะหยาขาดจากกันนั้น สามารถแสดงเจตนาตอศาลวาตนมี

เจตนาท่ีจะยุติความสัมพันธแตเพียงฝายเดียวได โดยไมตองใหคูชีวิตอีกฝายยินยอม  โดยหลักแลวการ

หยาตองมีเหตุแหงการฟองหยา ซ่ึงเหตุแหงการฟองหยานั้น จะตองเกิดจากการกระทําท่ีคูสมรสอีก

ฝายไดกระทํากับคูสมรสอีกฝาย และเขาเหตุแหงการฟองหยาตามกฎหมาย และรางพระราชบัญญัตินี้ 

ก็ไดนําเหตุหยาตามตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1516 มาปรับใชโดยอนุโลมดวย 

แตสิ่งท่ีเพ่ิมเติมเขามาในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิตท่ี

ไมตองอาศัยเหตุหยาสามารถกระทําไดเชนกัน ซ่ึงหมายความวาการหยาสามารถเกิดข้ึนไดเพียงคู

สมรสฝายหนึ่งฝายใดแสดงเจตนาท่ีจะหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิต โดยท่ีคูสมรสอีกฝาย

หนึ่งนั้นไมมีความประสงคท่ีจะหยาหรือยุติความสัมพันธในฐานะคูชีวิต และคูสมรสฝายนั้นมิไดกระทํา

ความผิดใดๆ  ท่ีเปนเหตุแหงการฟองหยาเลย โดยขอตั้งขอสังเกตวาการหยาโดยปรารถนาจากเหตุ

แหงการฟองหยานั้นไมเคยมีการบัญญัติไวในกฎหมายของไทย ถือเปนเรื่องใหม  และไมเกิดความ

ยุติธรรมกับคูสมรสอีกฝายหนึ่งท่ีไมไดกระทําผิดจนเปนเหตุฟองหยา ประกอบกับเปนสิ่งท่ีไมเคยนํามา



459 

ปรับใชกับสภาพสังคมไทย ซ่ึงอาจเกิดปญหาท่ีกระทบตอความเปนสถาบันครอบครัว  หรือท่ีคน

โบราณกลาวไววา “รักงาย หนายเร็ว” ก็ยอมได 

          ประการท่ีสี่  ประเด็นในเรื่องของการท่ีรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดสิทธิตางๆ  ท่ีเกิน

กวาสิ่งท่ีกฎหมายอ่ืนๆ ไดกําหนดไวในเรื่องแรกนั้น คือ อํานาจปกครองกรณีคูสมรสมีบุตรติดมา ซ่ึงใน

เรื่องดังกลาวนี้ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568 ไดบัญญัติไววา “เม่ือบุคคลใดมี

บุตรติดมาไดสมรสกับบุคคลอ่ืน อํานาจปกครองท่ีมีตอบุตรอยูกับผูท่ีบุตรนั้นติดมา” หมายความวาแม

ไดสมรสใหมแตอํานาจปกครองบุตรผูเยาวก็จะยังคงอยูท่ีผูท่ีเปนบิดาหรือมารดาท่ีบุตรนั้นติดมาอยู

เชนเดิม คูสมรสอีกฝายไมมีอํานาจปกครองบุตรของคูสมรสอีกฝายท่ีมีบุตรติดมา แตในประเด็นนี้ ราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไวแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568 

กลาวคือ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดไววา ในกรณีคูสมรสฝายใดมีบุตรมากอนการจด

ทะเบียนคูชีวิตตามรางพระราชบัญญัตินี้ คูชีวิตอีกฝายหนึ่งไมมีอํานาจปกครองในบุตรท่ีติดมานั้น 

จนกวาจะจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ซ่ึงในประเด็นนี้ไดทําการตั้งขอสังเกตวา หลักการดังท่ีกลาวมา

ในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1568 

โดยสิ้นเชิง เพราะหากจะรับบุตรของคูสมรสท่ีติดมาเปนบุตรบุญธรรมของตนแลว อํานาจปกครอง

บุตรของคูสมรสท่ีบุตรนั้นติดมาก็จะหมดสิ้นไป โดยอํานาจปกครองบุตรก็จะถูกโอนไปยังผูรับบุตรบุญ

ธรรมซ่ึงเปนคูสมรสอีกฝายของตนตามผลของกฎหมาย ซ่ึงการบุตรของคูสมรสท่ีติดมาเปนบุตรบุญ

ธรรมแลวใชอํานาจปกครองรวมกัน ไมเคยมีกฎหมายใหอํานาจไวในประเด็นนี้ ดังนั้น หลักการดังท่ี

กลาวมาในเรื่องนี้ของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงเปนการขัดตอหลักในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย มาตรา 1568  

        ประการท่ีหา ประเด็นการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยโดยการสมรส หรือ การถือสัญชาติของหญิง

ตามสามี ซ่ึงในกรณีนี้กฎหมายใหสิทธิแกหญิงตางดาวซ่ึงไดจดทะเบียนสมรสกับชายผูมีสัญชาติไทย 

โดยกฎหมายใหสิทธิในการยื่นคํารองขอถือสัญชาติไทยตามสามี ตามหลักการของพระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับมีหลักเกณฑท่ีแตกตางจากหลักการ

ของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 กลาวคือ  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหสิทธิแกคูชีวิต

ท่ีเปนชาวตางดาวท่ีไดจดทะเบียนตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กับผูมีสัญชาติไทย ในการยื่นคํารอง

ขอถือสัญชาติไทยตามคูชีวิตท่ีเปนผูมีสัญชาติไทย โดยทําการตั้งขอสังเกตวา โดยหลักการแลวสิทธิ

ดังกลาวตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 ไดสงวนไวเฉพาะหญิงตางดาวเทานั้น หา

ใชไดกับชายตางดาวดวยไม ดังนั้น หากเปนคูรักท่ีเปนชายกับชาย และฝายหนึ่งฝายใดเปนชายตาง

ดาว ก็จะไมเขาหลักเกณฑของหลักกฎหมายดังกลาว แตเหตุใดรางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงใหสิทธิ

ดังกลาวแกชายตางดาวดวยอันเปนการขัดตอหลักกฎหมายท่ีมีอยูแตเดิม ซ่ึงในประเด็นนี้ไดทําการตั้ง

ขอสังเกตวา หลักการดังท่ีกลาวมาในรางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความแตกตางจาก พระราชบัญญัติ
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สัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 โดยสิ้นเชิง เพราะการท่ีกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันไดรับการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูจากรัฐ ซ่ึงมีเพศสรีระเดียวกัน อาจเปนการขัดตอเจตนารมณท่ีแทจริง

ของหลักการไดมาซ่ึงสัญชาติไทยจากการสมรส ในกรณีของการขอถือสัญชาติไทยของหญิงตามสามีก็

เปนได ประกอบกับไมเคยมีกฎหมายใหอํานาจไวในประเด็นนี้ ดังนั้นหลักการดังท่ีกลาวมาในเรื่องนี้

ของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงเปนการขัดตอหลักการของพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 

มาตรา 9  

 

6.2  ขอเสนอแนะ 

 

           ประเทศไทยควรออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถี

แบบรักเพศเดียวกัน เหมือนกับการท่ีประเทศไทยไดออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ เพราะการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

มนุษยนั้นเปนหนาท่ีของรัฐ ท่ีรัฐจะตองรับรองและคุมครองสิทธิของประชาชนท่ีเปนพลเมืองของรัฐ

อยางเสมอภาค ไมวาจะเปนความรักในรูปแบบใดก็ถาม เพราะสิ่งเหลานั้นคือ สิทธิในการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมความรัก เปนการแสดงออกซ่ึงเสรีภาพในการเลือกคูครองตามความปรารถนาของตน โดย

ไมจําเปนท่ีรัฐจะตองเขามากําหนดความถูกตองและเหมาะสมของการเลือกคูครองของประชาชนวา

มนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายตองเลือกคูครองท่ีเปนมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงเทานั้น มนุษยท่ีมีเพศ

สรีระเปนชายอาจเลือกคูครองท่ีเปนมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนชายดวยกันก็ได หรือมนุษยท่ีมีเพศสรีระ

เปนหญิงอาจเลือกคูครองท่ีเปนมนุษยท่ีมีเพศสรีระเปนหญิงดวยกันก็ยอมไดเชนกัน รัฐมีหนาท่ีเดียว

คือ รับรองและคุมครองสิทธิในการใชชีวิตคูใหแกประชาชน เพราะสิทธิในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรม

ความรัก คือ สิทธิโดยธรรมชาติหรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีมนุษยทุกคนพึงมี  

          รูปแบบและลักษณะของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศ

วิถีแบบรักเพศเดียวกัน ควรมีความแตกตางจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศ เนื่องจากกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของกลุมคน

ท่ีมีเพศวิถีแบบรักตางเพศท่ีใชอยูในปจจุบันคือประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวย

ครอบครัว นั้นไดถูกออกแบบมาในลักษณะท่ีเปนกฎหมายสําหรับความรักในรูปแบบรักตางเพศเทานั้น  

หากประเทศไทยออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรัก

เพศเดียวกัน โดยมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับนี้ เพ่ือใหสิทธิดังกลาวเกิดข้ึนกับ

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน อาจเปนการกระทบกระเทือนถึงรูปแบบและลักษณะอันเปน

เจตนารมณท่ีแทจริงของผูท่ีรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัวก็เปนได  
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         ดังนั้น หากประเทศไทยตองการจะออกกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

คูรักในทุกรูปแบบของความรัก โดยไมคํานึงถึงเพศสรีระมาเปนองคประกอบนั้น ควรออกกฎหมาย

แยกตางหากอีกฉบับ ดังเชนแนวคิดของประเทศเยอรมัน เพราะโครงสรางในทางกฎหมายของไทย

และโครงสรางในทางกฎหมายของเยอรมันมีลักษณะท่ีคลายคลึงกัน นั้นก็คือ ระบบกฎหมาย

ครอบครัว  โดยกฎหมายท่ีจะบัญญัติข้ึนใหมนั้นจะตองมีลักษณะท่ีเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิต

คูรวมกันของกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันตางหากออกมาเปนเอกเทศ ในลักษณะของ

พระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต 

         สวนในประเด็นสิทธิประโยชนตางๆ  จากรัฐภายหลังจากการรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกัน ตองมีการบัญญัติไวโดยชัดแจงในกฎหมายถึงนิยามความหมายของคําวาคูสมรสท่ีอยูในบริบท

ของกฎหมายตางๆ วาจะตองมีความหมายรวมถึงคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันท่ีไดรับการรับรองสถานะ

ในทางกฎหมายดวย และใหมีสิทธิเทาเทียมกับคูรักชายและหญิงท่ีไดรับการรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกันโดยรัฐในรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสเทาท่ีไมเปนการขัดตอสภาพของเพศสรีระ

ของคูรักท้ังสองรูปแบบ โดยตองมีความเหมาะสมท้ังในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติท่ีตองอยูภายใต

เพศสภาพและความเปนไปไดในทางสรีระของผูท่ีใชกฎหมายดวย เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เพ่ือมิใหเปนการ

กระทบกระเทือนตอโครงสรางทางกายภาพของระบบกฎหมายครอบครัวของไทยท่ีมีอยูแตกอนแลว 

และไมเปนการกระทบกระเทือนถึงวัฒนธรรมและความเชื่อในเรื่องประเพณีการแตงงานของไทยท่ีมี

มาแตเดิม  

         ทายท่ีสุดนี้ขอเสนอแนะใหรัฐ ออกกฎหมายเพ่ือรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันใหแก

กลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยกระทําในลักษณะของการบันทึกคูชีวิต อันเปนการรับรอง

สถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันในลักษณะของการท่ีรัฐรับการบันทึก

สถานะคูชีวิตไวในทะเบียนครอบครัวของรัฐ ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐไดรับรองและคุมครองสิทธิของคูรักท่ี

มีเพศสภาพเดียวกันใหไดรับสิทธิประโยชนตางๆ จากรัฐเสมอเหมือนคูรักตางเพศท่ีไดจดทะเบียน

สมรส และรัฐตองแสดงใหเห็นวาแมจะเปนเพียงแคการบันทึกคูชีวิต แตก็มีสถานะท่ีเทียบเทากับการ

จดทะเบียนสมรส เพราะท้ังสองรูปแบบนี้ตางก็เกิดข้ึนจากเจตนารมณของรัฐท่ีปรารถนาจะใหการ

รับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันแกประชาชนของรัฐทุกคนอยางเสมอภาค 

         จากท่ีไดทําการศึกษาคนควา ขอนําเสนอรูปแบบของกฎหมายรับรองสถานะในการใชชีวิตคู

รวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน โดยออกมาเปนกฎหมายแยกตางหากจาก

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 วาดวยครอบครัว มีลักษณะเปนพระราชบัญญัติบันทึก

คูชีวิต อันเปนการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันของคูรักท่ีมีเพศสรีระเดียวกันในลักษณะของ

การท่ีรัฐรับการบันทึกสถานะคูชีวิตไวในทะเบียนครอบครัวของรัฐ  
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รางพระราชบัญญัติ บันทึกคูชีวิต พุทธศักราช 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางพระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต 

พ.ศ. .... 

................................................................ 

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยการบันทึกคูชีวิตใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน 

เหตุผล 

ในปจจุบันมีกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกันจํานวนมากท่ีใชชีวิตคูรวมกัน แตกลับไมได

รับการรับรองสถานะในการใชชีวิตคูรวมกันโดยชอบดวยกฎหมาย จึงสงผลใหกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบ

รักเพศเดียวกันเหลานี้ไมไดรับการคุมครองสิทธิตามกฎหมาย ท้ังในเรื่องของสิทธิและหนาท่ีของการใช

ชีวิตคูรวมกัน ซ่ึงเปนการขัดตอหลักการของสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก 

หรือสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการเลือกท่ีจะดํารงชีวิตในแบบท่ีตนเองตองการ และเพ่ือเปนการดําเนินการให

สอดคลองในเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงสมควรใหมี

กฎหมายเพ่ือคุมครองสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมความรัก และรับรองสถานะในการ

ใชชีวิตคูรวมกันใหแกกลุมคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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รางพระราชบัญญัติ 

บันทึกคูชีวิต 

พ.ศ. .... 

..................................................................... 

 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวย การจดทะเบียนคูชีวิต 

            มาตรา ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติบันทึกคูชีวิต พ.ศ. …. “ 

            มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

            มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

            (๑) “คูชีวิต” หมายถึง บุคคลสองคนซ่ึงมีเพศเดียวกันท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

            (๒) “การจดทะเบียน” หมายถึง บุคคลสองคนท่ีไดจดขอความลงดวยการบันทึกลงใน

ทะเบียนท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ตอหนานายทะเบียนเพ่ือรับรองสถานะในการใช

ชีวิตคูรวมกัน และเพ่ือการไดมาซ่ึงสิทธิและหนาท่ีท่ีบุคคลฝายหนึ่งพึงมีกับบุคคลอีกฝายหนึ่งในฐานะ

คูชีวิต 

            (๓) “นายทะเบียน” หมายถึง เจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีผู มีหนาท่ีรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ไดแตงตั้งข้ึน 

            (๔) “แบบการจดทะเบียน” หมายถึง แบบในการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ใหมี

รายการตางๆ  ในแบบการจดทะเบียนใหครบถวนและมีเง่ือนไขรวมถึงวิธีปฏิบัติไมแตกตางจากแบบ

การจดทะเบียนสมรสหรือแบบการจดทะเบียนหยาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจดทะเบียนครอบครัว 

           (๖) “ศาล” หมายถึง ศาลเยาวชนและครอบครัวและใหมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีท่ี

เกิดข้ึนหรือเก่ียวเนื่องจากบุคคลท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

           มาตรา  ๔   การบันทึกคูชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ คูชีวิตมีศักดิ์และสิทธิเชนเดียวกับคูสมรส

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและมีสถานะเชนเดียวกับการเปนคูสมรสตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี

ใหสิทธิแกคูสมรส   

การไดสิทธิในทางกฎหมายเชนเดียวกับผูสมรสตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนการขัดกับโครงสราง

ทางกายภาพของกฎหมายนั้นดวย 

          มาตรา  ๕   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

          กฎกระทรวงและประกาศนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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หมวด ๑ 

เง่ือนไขแหงการบันทึกคูชีวิต 

--------------------------------- 

มาตรา ๖  การบันทึกคูชีวิตจะทําไดตอเม่ือบุคคลท่ีมีเพศเดียวกันสองคน โดยมีอายุสิบเจ็ดป

บริบูรณแลว แตในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตใหทําการบันทึกคูชีวิตกอนนั้นได 

มาตรา ๗  การบันทึกคูชีวิตจะกระทํามิไดถาบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนบุคคลวิกลจริตหรือเปน

บุคคลซ่ึงศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

 มาตรา ๘  บุคคลสองคนซ่ึงเปนญาติสืบสายโลหิตโดยตรงข้ึนไปหรือลงมาก็ดี เปนพ่ีนองรวม

บิดามารดาหรือรวมแตบิดาหรือมารดาก็ดี จะทําการบันทึกคูชีวิตกันไมได ความเปนญาติดังกลาวมานี้

ใหถือตามสายโลหิต โดยไมคํานึงวาจะเปนญาติโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม 

 มาตรา ๙  ผูรับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะบันทึกคูชีวิตกันไมได 

มาตรา ๑๐  บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะทําการบันทึกคูชีวิตในขณะท่ีตนมีคูสมรสตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย หรือ คูชีวิตตามกฎหมายฉบับนี้อยูไมได 

มาตรา ๑๑  ผูเยาวจะทําการบันทึกคูชีวิตใหนําความในมาตรา ๑๔๓๖ แหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๑๒  การใหความยินยอมใหทําการบันทึกคูชีวิตจะกระทําไดแตโดย 

(๑) ลงลายมือชื่อในทะเบียนขณะจดทะเบียนบันทึกคูชีวิต  

(๒) ทําเปนหนังสือแสดงความยินยอมโดยระบุชื่อผูจะบันทึกคูชีวิตท้ังสองฝายและลงลายมือ

ชื่อของผูใหความยินยอม 

(๓) ถามีเหตุจําเปน จะใหความยินยอมดวยวาจาตอหนาพยานอยางนอยสองคนก็ได 

ความยินยอมนั้น เม่ือใหแลวถอนไมได 

 มาตรา ๑๓  ถาไมมีผูท่ีมีอํานาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๑ หรือมีแตไมใหความยินยอม

หรือไมอยูในสภาพท่ีอาจใหความยินยอม หรือโดยพฤติการณผูเยาวไมอาจขอความยินยอมได ผูเยาว

อาจรองขอตอศาลเพ่ืออนุญาตใหทําการบันทึกคูชีวิต 

 มาตรา ๑๔  การบันทึกคูชีวิตตามประมวลกฎหมายนี้จะมีไดเฉพาะเม่ือไดจดทะเบียนแลว

เทานั้น 

มาตรา ๑๕  การบันทึกคูชีวิตจะทําไดตอเม่ือบุคคลสองคนยินยอมเปนคูชีวิตกัน และตอง

แสดงการยินยอมนั้นใหปรากฎโดยเปดเผยตอหนานายทะเบียน และใหนายทะเบียนบันทึกความ

ยินยอมนั้นไวดวย 

มาตรา ๑๖  การบันทึกคูชีวิตในตางประเทศระหวางคนท่ีมีสัญชาติไทยดวยกัน หรือฝายใด

ฝายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะทําตามแบบท่ีกําหนดไวตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศนั้นก็ได 
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ในกรณีท่ีคูชีวิตประสงคจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย ใหพนักงานทูตหรือกงสุล 

ไทยเปนผูรับจดทะเบียน 

มาตรา ๑๗  เม่ือมีพฤติการณพิเศษซ่ึงไมอาจทําการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตตอนายทะเบียน

ไดเพราะบุคคลฝายใดฝายหนึ่งหรือท้ังสองฝายตกอยูในอันตรายใกลความตาย หรืออยูในภาวการณรบ

หรือสงคราม ถาบุคคลท้ังสองนั้นไดแสดงเจตนาจะบันทึกคูชีวิตกันตอหนาบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะท่ีอยู 

ณ ท่ีนั้นแลว ใหบุคคลดังกลาวจดแจงการแสดงเจตนาขอทําการบันทึกคูชีวิตของบุคคลท้ังสองนั้นไว

เปนหลักฐาน และตอมาบุคคลท้ังสองไดจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตกันภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีอาจ

ทําการจดทะเบียนตอนายทะเบียนได โดยแสดงหลักฐานตอนายทะเบียนและใหนายทะเบียนจดแจง

วัน เดือน ปสถานท่ี ท่ีแสดงเจตนาขอทําการบันทึกคูชีวิต และพฤติการณพิเศษนั้นไวในทะเบียนคูชีวิต 

ใหถือวาวันแสดงเจตนาขอทําการบันทึกคูชีวิตตอบุคคลดังกลาวเปนวันจดทะเบียนคูชีวิตตอนาย

ทะเบียนแลว 

ความในมาตรานี้มิใหใชบังคับถาหากจะมีการบันทึกคูชีวิตในวันแสดงเจตนาขอทําการบันทึก

คูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นจะตกเปนโมฆะ 

 

หมวด ๒ 

ความสัมพันธระหวางคูชีวิต 

 

 มาตรา ๑๘  คูชีวิตตองอยูกินดวยกันเฉกเชนฉันสามีภริยา  

คูชีวิตตองชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน 

 มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีคูชีวิตไมสามารถท่ีจะอยูกินดวยกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุขได หรือถาการ

อยูรวมกันจะเปนอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือทําลายความผาสุกอยางมาก คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด ท่ี

ไมสามารถท่ีจะอยูกินดวยกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุขได หรือฝายท่ีจะตองรับอันตรายหรือถูกทําลาย

ความผาสุก อาจรองตอศาลเพ่ือใหมีคําสั่งอนุญาตใหตนอยูตางหากในระหวางท่ีเหตุนั้นๆ ยังมีอยูก็ได 

ในกรณีเชนนี้ศาลจะกําหนดจํานวนคาอุปการะเลี้ยงดูใหฝายหนึ่งจายใหแกอีกฝายหนึ่งตามควรแก

พฤติการณก็ได 

มาตรา ๒๐  ในกรณีท่ีศาลสั่งใหคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไร

ความสามารถ คูชีวิตอีกฝายหนึ่งยอมเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษ แตเม่ือผูมีสวนไดเสียหรืออัยการรอง

ขอ และถามีเหตุสําคัญ ศาลจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลหรือผูพิทักษก็ได 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริต ไมวาศาลจะไดสั่งใหเปนคนไร

ความสามารถหรือไม ถาคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไมอุปการะเลี้ยงดูฝายท่ีวิกลจริตตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง 

หรือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใด อันเปนเหตุใหฝายท่ีวิกลจริตอยูในภาวะอันนาจะเกิด
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อันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือตกอยูในภาวะอันนาจะเกิดความเสียหายทางทรัพยสินถึงขนาด บุคคล

ตามท่ีระบุไวในมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือผูอนุบาลอาจฟองคูชีวิตอีก

ฝายหนึ่ง เพ่ือเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูใหแกฝายท่ีวิกลจริต หรือขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพ่ือคุมครองฝาย

ท่ีวิกลจริตนั้นได 

ในกรณีฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูตามวรรคหนึ่ง ถายังมิไดมีคําสั่งของศาลวาคูชีวิตซ่ึง

วิกลจริตเปนคนไรความสามารถก็ใหขอตอศาลในคดีเดียวกันใหศาลมีคําสั่งวาคูชีวิตซ่ึงวิกลจริตนั้นเปน

คนไรความสามารถ โดยขอใหตั้งตนเองหรือผูอ่ืนท่ีศาลเห็นสมควรเปนผูอนุบาล หรือถาไดมีคําสั่งของ

ศาลแสดงวาคูชีวิตซ่ึงวิกลจริตเปนคนไรความสามารถอยูแลว จะขอใหถอดถอนผูอนุบาลคนเดิม และ

แตงตั้งผูอนุบาลคนใหมก็ได 

ในการขอใหศาลมีคําสั่งใดๆ เพ่ือคุมครองคูชีวิตฝายท่ีวิกลจริตโดยมิไดเรียกคาอุปการะเลี้ยงดู

ดวยนั้น จะไมขอใหศาลมีคําสั่งใหคูชีวิตฝายท่ีวิกลจริตนั้นเปนคนไรความสามารถ หรือจะไมขอเปลี่ยน

ผูอนุบาลก็ได แตถาศาลเห็นวาวิธีการคุมครองท่ีขอนั้นจําตองมีผูอนุบาลหรือเปลี่ยนผูอนุบาล ใหศาลมี

คําสั่งใหจัดการทํานองเดียวกับท่ีบัญญัติไวในวรรคสองแลวจึงมีคําสั่งคุมครองตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา ๒๒  ในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา ๒๑ ถามีคําขอศาลอาจกําหนดวิธีการ

ชั่วคราวเก่ียวกับการอุปการะเลี้ยงดู หรือการคุมครองคูชีวิตฝายท่ีวิกลจริตไดตามท่ีเห็นสมควร และ

หากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพงมาใชบังคับ 

 

หมวด ๓ 

ทรัพยสินระหวางคูชีวิต 

 

มาตรา ๒๓  ถาคูชีวิตมิไดทําสัญญากันไวในเรื่องทรัพยสินเปนพิเศษกอนทําการบันทึกคูชีวิต

ความสัมพันธระหวางคูชีวิตในเรื่องทรัพยสินนั้น ใหบังคับตามบทบัญญัติในหมวดนี้ 

ถาขอความใดในสัญญากอนบันทึกคูชีวิตขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือระบุใหใชกฎหมายประเทศอ่ืนบังคับเรื่องทรัพยสินนั้น ขอความนั้นๆ เปนโมฆะ 

มาตรา ๒๔  สัญญากอนบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ถามิไดจดแจงขอตกลงกันเปนสัญญากอน

บันทึกคูชีวิตนั้นไวในทะเบียนคูชีวิตพรอมกับการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิต หรือมิไดทําเปนหนังสือลง

ลายมือชื่อคูชีวิตและพยานอยางนอยสองคนแนบไวทายทะเบียนคูชีวิตและไดจดไวในทะเบียนคูชีวิต

พรอมกับการจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตวาไดมีสัญญานั้นแนบไว 

มาตรา ๒๕  เม่ือบันทึกคูชีวิตแลวจะเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนบันทึกคูชีวิตนั้นไมได 

นอกจากจะไดรับอนุญาตจากศาล 
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เม่ือไดมีคําสั่งของศาลถึงท่ีสุดใหเปลี่ยนแปลงเพิกถอนสัญญากอนบันทึกคูชีวิตแลว ใหศาล

แจงไปยังนายทะเบียนคูชีวิตเพ่ือจดแจงไวในทะเบียนคูชีวิต 

มาตรา ๒๖  ขอความในสัญญากอนบันทึกคูชีวิตไมมีผลกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ

บุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมวาจะไดเปลี่ยนแปลงเพิกถอนโดยคําสั่งของศาลหรือไมก็ตาม 

 มาตรา ๒๗  สัญญาท่ีเก่ียวกับทรัพยสินใดท่ีคูชีวิตไดทําไวตอกันในระหวางเปนคูชีวิตกันนั้น 

ฝายใดฝายหนึ่งจะบอกลางเสียในเวลาใดท่ีเปนคูชีวิตกันอยู หรือภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีขาด

จากการเปนคูชีวิตกันก็ได แตไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริต 

 มาตรา ๒๘  ทรัพยสินระหวางคูชีวิต นอกจากท่ีไดแยกไวเปนสินสวนตัวยอมเปนสินคูชีวิต 

มาตรา ๒๙  สินสวนตัวไดแกทรัพยสิน 

(๑) ท่ีฝายใดฝายหนึ่งมีอยูกอนบันทึกคูชีวิต 

(๒) ท่ีเปนเครื่องใชสอยสวนตัว เครื่องแตงกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแกฐานะ หรือ

เครื่องมือเครื่องใชท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพของคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่ง 

(๓) ท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางการเปนคูชีวิต โดยการรับมรดก หรือโดยการใหโดยเสนหา 

มาตรา ๓๐  สินสวนตัวนั้น ถาไดแลกเปลี่ยนเปนทรัพยสินอ่ืนก็ดี ซ้ือทรัพยสินอ่ืนมาก็ดี หรือ

ขายไดเปนเงินมาก็ดี ทรัพยสินอ่ืนหรือเงินท่ีไดมานั้นเปนสินสวนตัว 

สินสวนตัวท่ีถูกทําลายไปท้ังหมดหรือแตบางสวน แตไดทรัพยสินอ่ืนหรือเงินมาทดแทน 

ทรัพยสินอ่ืนหรือเงินท่ีไดมานั้นเปนสินสวนตัว 

มาตรา ๓๑  สินสวนตัวของคูชีวิตฝายใดใหฝายนั้นเปนผูจัดการ 

มาตรา ๓๒  สินคูชีวิตไดแกทรัพยสิน 

(๑) ท่ีคูชีวิตไดมาระหวางการเปนคูชีวิต 

(๒) ท่ีฝายใดฝายหนึ่งไดมาระหวางการเปนคูชีวิต โดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือ

เม่ือพินัยกรรมหรือหนังสือยกใหระบุวาเปนสินคูชีวิต 

(๓) ท่ีเปนดอกผลของสินสวนตัว 

ถากรณีเปนท่ีสงสัยวาทรัพยสินอยางหนึ่งเปนสินคูชีวิตหรือมิใช ใหสันนิษฐานไวกอนวาเปน

สินคูชีวิต 

 มาตรา ๓๓  ถาสินคูชีวิตใดเปนจําพวกท่ีระบุไวในมาตรา ๔๕๖ แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย หรือท่ีมีเอกสารเปนสําคัญ คูชีวิตอีกฝายใดฝายหนึ่งจะรองขอใหลงชื่อตนเปนเจาของ

รวมกันในเอกสารนั้นก็ได 

มาตรา ๓๔  คูชีวิตตองจัดการสินคูชีวิตรวมกันหรือไดรับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่งในกรณี

ดังตอไปนี้ 



468 

(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ใหเชาซ้ือ จํานอง ปลดจํานอง หรือโอนสิทธิจํานอง ซ่ึง

อสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยท่ีอาจจํานองได 

(๒) กอตั้งหรือกระทําใหสุดสิ้นลงท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงภาระจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ

พ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย 

(๓) ใหเชาอสังหาริมทรัพยเกินสามป 

(๔) ใหกูยืมเงิน 

(๕) ใหโดยเสนหา เวนแตการใหท่ีพอควรแกฐานานุรูปของครอบครัวเพ่ือการกุศล เพ่ือการ

สังคม หรือตามหนาท่ีธรรมจรรยา 

(๖) ประนีประนอมยอมความ 

(๗) มอบขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 

(๘) นําทรัพยสินไปเปนประกันหรือหลักประกันตอเจาพนักงานหรือศาลการจัดการสินคูชีวิต   

นอกจากกรณีท่ีบัญญัติไวในวรรคหนึ่ง คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดสามารถจัดการไดโดยมิตองไดรับ

ความยินยอมจากคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง 

มาตรา ๓๕  คูชีวิตจะจัดการสินคูชีวิตใหแตกตางไปจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๓๔ ท้ังหมด

หรือบางสวนไดก็ตอเม่ือไดทําสัญญากอนบันทึกคูชีวิตไวตามท่ีบัญญัติในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ 

ในกรณีดังกลาวนี้ การจัดการสินคูชีวิตใหเปนไปตามท่ีระบุไวในสัญญากอนบันทึกคูชีวิต 

ในกรณีท่ีสัญญากอนบันทึกคูชีวิตระบุการจัดการสินคูชีวิตไวแตเพียงบางสวนของมาตรา ๓๔ 

การจัดการสินคูชีวิตนอกจากท่ีระบุไวในสัญญากอนบันทึกคูชีวิตใหเปนไปตามมาตรา ๓๔ 

มาตรา ๓๖  คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งมีสิทธิฟอง ตอสู  หรือดําเนินคดีเก่ียวกับการสงวน

บํารุงรักษาสินคูชีวิต หรือเพ่ือประโยชนแกสินคูชีวิต หนี้อันเกิดแตการฟอง ตอสู หรือดําเนินคดี

ดังกลาว ใหถือวาเปนหนี้ท่ีคูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกัน 

มาตรา ๓๗  เม่ือฝายใดตองใหความยินยอม หรือลงชื่อกับอีกฝายหนึ่งในเรื่องจัดการ

ทรัพยสิน แตไมใหความยินยอมหรือไมยอมลงชื่อโดยปราศจากเหตุผล หรือไมอยูในสภาพท่ีอาจให

ความยินยอมได อีกฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหสั่งอนุญาตแทนได 

มาตรา ๓๘  การใดท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกระทํา ซ่ึงตองรับความยินยอมรวมกัน และถาการ

นั้นมีกฎหมายบัญญัติใหทําเปนหนังสือ หรือใหจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ความยินยอมนั้นตอง

ทําเปนหนังสือ 

มาตรา ๓๙  การจัดการสินคูชีวิตซ่ึงตองจัดการรวมกันหรือตองไดรับความยินยอมจากอีกฝาย

หนึ่งตามมาตรา ๓๔ ถาคูชีวิตฝายหนึ่งไดทํานิติกรรมไปแตเพียงฝายเดียว หรือโดยปราศจากความ

ยินยอมของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง คูชีวิตอีกฝายหนึ่งอาจฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได เวนแตคูชีวิต
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อีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบันแกนิติกรรมนั้นแลว หรือในขณะท่ีทํานิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกไดกระทํา

โดยสุจริตและเสียคาตอบแทน 

การฟองใหศาลเพิกถอนนิติกรรมตามวรรคหนึ่งหามมิใหฟองเม่ือพนหนึ่งป นับแตวันท่ีไดรู

เหตุอันเปนมูลใหเพิกถอน หรือเม่ือพนสิบปนับแตวันท่ีไดทํานิติกรรมนั้น 

มาตรา ๔๐  คูชีวิตไมมีอํานาจทําพินัยกรรมยกสินคูชีวิตท่ีเกินกวาสวนของตนใหแกบุคคลใด

ได 

มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินคูชีวิตแตฝายเดียว คูชีวิตอีก

ฝายหนึ่งก็ยังมีอํานาจจัดการบานเรือน และจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพได 

คาใชจายในการนี้ยอมผูกพันสินคูชีวิตและสินสวนตัวของท้ังสองฝาย 

ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจัดการบานเรือนหรือจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัวเปนท่ีเสียหาย

ถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามหรือจํากัดอํานาจนี้เสียได 

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งมีอํานาจจัดการสินคูชีวิตแตเพียงฝายเดียว ถา

คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งนั้นจะกระทํา หรือกําลังกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในการจัดการสินคูชีวิตอัน

พึงเห็นไดวาจะเกิดความเสียหายถึงขนาด อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งหามมิใหกระทําการนั้นได 

มาตรา ๔๓  ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งซ่ึงมีอํานาจจัดการสินคูชีวิต 

(๑) จัดการสินคูชีวิตเปนท่ีเสียหายถึงขนาด 

(๒) ไมอุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่ง 

(๓) มีหนี้สินลนพนตัว หรือทําหนี้เกินก่ึงหนึ่งของสินคูชีวิต 

(๔) ขัดขวางการจัดการสินคูชีวิตของอีกฝายหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

(๕) มีพฤติการณปรากฎวาจะทําความหายนะใหแกสินคูชีวิต 

อีกฝายหนึ่งอาจรองขอใหศาลสั่งอนุญาตใหตนเปนผูจัดการสินคูชีวิตแตเพียงผูเดียว หรือสั่ง

ใหแยกสินคูชีวิตได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถามีคําขอ ศาลอาจกําหนดวิธีคุมครองชั่วคราวเพ่ือจัดการสินคูชีวิตได

ตามท่ีเห็นสมควร และหากเปนกรณีฉุกเฉินใหนําบทบัญญัติเรื่องคําขอในเหตุฉุกเฉินตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ 

มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีศาลไดมีคําสั่งหาม หรือจํากัดอํานาจในการจัดการสินคูชีวิตของคูชีวิต

ฝายใดฝายหนึ่งตามมาตรา ๔๑  มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ ถาตอมาเหตุแหงการนั้น หรือพฤติการณ

ไดเปลี่ยนแปลงไป คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งอาจรองขอตอศาลใหยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งท่ีหามหรือ

จํากัดอํานาจจัดการสินคูชีวิตนั้นได ในการนี้ศาลจะมีคําสั่งใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรก็ได 

มาตรา ๔๕  คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอาจรองขอตอศาลใหตนเปนผูจัดการสินคูชีวิตโดยเฉพาะ

อยางใดอยางหนึ่งหรือเขารวมจัดการในการนั้นได ถาการท่ีจะทําเชนนั้นจะเปนประโยชนยิ่งกวา 
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มาตรา ๔๖  เม่ือศาลไดมีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงท่ีสุดตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสอง 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ อันเปนคุณแกผูรองขอหรือตามมาตรา ๕๑ 

มาตรา ๕๓ หรือในมาตรา ๑๕๙๘/๑๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หรือเม่ือคูชีวิตฝายใด

ฝายหนึ่งพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหศาลแจงไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดแจงไวในทะเบียนคูชีวิต 

มาตรา ๔๗  ในระหวางท่ีเปนคูชีวิตกัน ฝายใดจะยึดหรืออายัดทรัพยสินของอีกฝายหนึ่งไมได 

เวนแตเปนการยึดหรืออายัดทรัพยสินในคดีท่ีฟองรองเพ่ือการปฏิบัติหนาท่ีหรือรักษาสิทธิระหวาง

คูชีวิตตามท่ีบัญญัติไวโดยเฉพาะกฎหมายนี้ หรือท่ีกฎหมายนี้บัญญัติไวโดยเฉพาะใหคูชีวิตฟองรอง

กันเองได หรือเปนการยึด หรืออายัดทรัพยสินสําหรับคาอุปการะเลี้ยงดูและคาฤชาธรรมเนียมท่ียังมิได

ชําระตามคําพิพากษาของศาล 

มาตรา ๔๘  ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตองรับผิดเปนสวนตัวเพ่ือชําระหนี้ท่ีกอไวกอนหรือ

ระหวางการเปนคูชีวิต ใหชําระหนี้นั้นดวยสินสวนตัวของฝายนั้นกอน เม่ือไมพอจึงใหชําระดวยสิน

คูชีวิตท่ีเปนสวนของฝายนั้น 

มาตรา ๔๙  ถาคูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกัน ใหชําระหนี้นั้นจากสินคูชีวิตและสินสวนตัวของท้ัง

สองฝาย 

มาตรา ๕๐  หนี้ท่ีคูชีวิตเปนลูกหนี้รวมกันนั้นใหรวมถึงหนี้ท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกอใหเกิด

ข้ึนในระหวางการเปนคูชีวิตดังตอไปนี้ 

(๑) หนี้เก่ียวแกการจัดการบานเรือนและจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยง

ดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวตามสมควรแกอัตภาพ 

(๒) หนี้ท่ีเก่ียวของกับสินคูชีวิต 

(๓) หนี้ท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการงานซ่ึงคูชีวิตทําดวยกัน 

(๔) หนี้ท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งกอข้ึนเพ่ือประโยชนตนฝายเดียวแตอีกฝายหนึ่งไดใหสัตยาบัน 

 มาตรา  ๕๑  ถาคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งตองคําพิพากษาใหลมละลาย สินคูชีวิตยอมแยกจากกัน

โดยอํานาจกฎหมายนับแตวันท่ีศาลพิพากษาใหลมละลายนั้น 

มาตรา  ๕๒  เม่ือไดแยกสินคูชีวิตตามมาตรา ๔๓ วรรคสอง มาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๑๕๙๘/

๑๗ วรรคสองแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ใหสวนท่ีแยกออกตกเปนสินสวนตัวของ

คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด และบรรดาทรัพยสินท่ีฝายใดไดมาในภายหลังไมใหถือเปนสินคูชีวิต แตใหเปน

สินสวนตัวของฝายนั้น และสินคูชีวิตท่ีคูชีวิตไดมาโดยพินัยกรรมหรือโดยการใหเปนหนังสือตามมาตรา 

๓๒(๒) ในภายหลัง ใหตกเปนสินสวนตัวของคูชีวิตฝายละครึ่ง 

ดอกผลของสินสวนตัวท่ีไดมาหลังจากท่ีไดแยกสินคูชีวิตแลวใหเปนสินสวนตัว 
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มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีมีการแยกสินคูชีวิตโดยคําสั่งศาล การยกเลิกการแยกสินคูชีวิตให

กระทําไดเม่ือคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งรองขอตอศาล และศาลไดมีคําสั่งใหยกเลิก แตถาคูชีวิตฝายใดฝาย

หนึ่งคัดคานศาลจะสั่งยกเลิกการแยกสินคูชีวิตไดตอเม่ือเหตุแหงการแยกสินคูชีวิตไดสิ้นสุดลงแลว 

เม่ือมีการยกเลิกการแยกสินคูชีวิตตามวรรคหนึ่ง หรือการแยกสินคูชีวิตสิ้นสุดลงเพราะคูชีวิต

ฝายใดฝายหนึ่งพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ใหทรัพยสินท่ีเปนสินสวนตัวอยูในวันท่ีศาลมีคําสั่ง

หรือในวันท่ีพนจากการเปนบุคคลลมละลาย ยังคงเปนสินสวนตัวตอไปตามเดิม 

มาตรา ๕๔  ในกรณีท่ีไมมีสินคูชีวิตแลว คูชีวิตท้ังสองฝายตองชวยกันออกคาใชสอยสําหรับ

การบานเรือนตามสวนมากและนอยแหงสินสวนตัวของตน 

 

หมวด ๔ 

ความเปนโมฆะของการบันทึกคูชีวิต 

 

มาตรา ๕๕  การบันทึกคูชีวิตจะเปนโมฆะก็แตเฉพาะท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ 

มาตรา ๕๖  การบันทึกคูชีวิตท่ีฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๕ เปน

โมฆะ 

มาตรา ๕๗  คําพิพากษาของศาลเทานั้นท่ีจะแสดงวา การบันทึกคูชีวิตท่ีฝาฝนมาตรา ๗

มาตรา ๘ และมาตรา ๑๕ เปนโมฆะ 

คูชีวิต บิดามารดา หรือผูสืบสันดานของคูชีวิตอาจรองขอใหศาลพิพากษาวาการบันทึกคูชีวิต

เปนโมฆะได ถาไมมีบุคคลดังกลาว ผูมีสวนไดเสียจะรองขอใหอัยการเปนผูรองขอตอศาลก็ได 

มาตรา ๕๘  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๑๐ บุคคลผูมีสวนไดเสียคนใด

คนหนึ่งจะกลาวอางข้ึน หรือจะรองขอใหศาลพิพากษาวาการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะก็ได 

มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาการบันทึกคูชีวิตใดเปนโมฆะ ใหศาลแจงไป

ยังนายทะเบียนเพ่ือบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนคูชีวิต 

มาตรา ๖๐  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะ ไมกอใหเกิดความสัมพันธทางทรัพยสินระหวาง

คูชีวิต 

ในกรณีท่ีการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ทรัพยสินท่ีฝายใดมีหรือไดมาไมวากอนหรือหลังการ

บันทึกคูชีวิตรวมท้ังดอกผลคงเปนของฝายนั้น สวนบรรดาทรัพยสินท่ีทํามาหาไดรวมกันใหแบงคนละ

ครึ่ง เวนแตศาลจะเห็นสมควรสั่งเปนประการอ่ืน เม่ือไดพิเคราะหถึงภาระในครอบครัว ภาระในการ

หาเลี้ยงชีพ และฐานะของคูกรณีท้ังสองฝาย ตลอดจนพฤติการณอ่ืนท้ังปวงแลว 
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มาตรา ๖๑  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๕ 

ไมทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดท่ีไดกระทําการโดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีไดมา เพราะการบันทึกคูชีวิตกอนมี

คําพิพากษาถึงท่ีสุดใหเปนโมฆะ 

การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๐ ไมทําใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผูบันทึก

คูชีวิตโดยสุจริตเสื่อมสิทธิท่ีไดมา เพราะการบันทึกคูชีวิตกอนท่ีชายหรือหญิงนั้นรูถึงเหตุท่ีทําใหการ

บันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ แตการสมรสท่ีเปนโมฆะดังกลาว ไมทําใหคูชีวิตเกิดสิทธิรับมรดกในฐานะ

ทายาทโดยธรรมของคูชีวิตอีกฝายหนึ่ง 

การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๕  หรือฝาฝน

มาตรา ๑๐ ถาคูชีวิตฝายใดไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยสุจริตฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาทดแทนได และถา

การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะนั้นทําใหฝายท่ีไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยสุจริตตองยากจนลงเพราะไมมี

รายไดพอจากทรัพยสิน หรือจากการงานท่ีเคยทําอยูกอนมีคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือกอนท่ีจะไดรูวา

การบันทึกคูชีวิตของตนเปนโมฆะแลวแตกรณี ฝายนั้นมีสิทธิเรียกคาเลี้ยงชีพไดดวย สิทธิเรียกคาเลี้ยง

ชีพในกรณีนี้ ใหนํามาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกรองคาทดแทน หรือคาเลี้ยงชีพตามวรรคสาม มีกําหนดอายุความสองปนับแตวันท่ีมี

คําพิพากษาถึงท่ีสุด สําหรับกรณีการบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะ เพราะฝาฝนมาตรา ๗ มาตรา ๘ หรือ

มาตรา ๑๕ หรือนับแตวันท่ีรูถึงเหตุท่ีทําใหการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ สําหรับกรณีการบันทึกคูชีวิตท่ี

เปนโมฆะเพราะฝาฝนมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๖๒ ในกรณีท่ีการบันทึกคูชีวิตเปนโมฆะ ขอตกลงระหวางคูชีวิตวาฝายใดจะเปนผูใช

อํานาจปกครองบุตรคนใด หรือฝายใดหรือท้ังสองฝายจะเปนผูออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปน

จํานวนเทาใดใหทําเปนหนังสือ หากตกลงกันไมไดใหศาลเปนผูชี้ขาด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็น

วามีเหตุท่ีถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตและสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ท้ังนี้ ให

ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ และใหนําความในมาตรา ๘๔ มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๓  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆะไมกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอกผูกระทําการ

โดยสุจริต ซ่ึงไดมากอนมีการบันทึกความเปนโมฆะไวในทะเบียนคูชีวิตตามมาตรา ๕๙ 
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หมวด ๕ 

การสิ้นสุดแหงการบันทึกคูชีวิต 

 

มาตรา ๖๔  การบันทึกคูชีวิตยอมสิ้นสุดลงดวยความตาย การยุติความเปนคูชีวิต หรือศาล

พิพากษาใหเพิกถอน 

มาตรา ๖๕  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆียะสิ้นสุดลงเม่ือศาลพิพากษาใหเพิกถอน 

มาตรา ๖๖  เหตุท่ีจะขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนการบันทึกคูชีวิต เพราะเหตุวาเปนโมฆียะมี

เฉพาะในกรณีท่ีคูสมรสทําการฝาฝนมาตรา ๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๒ 

มาตรา ๖๗  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆียะเพราะฝาฝนมาตรา ๖ ผูมีสวนไดเสียขอใหเพิกถอน

การบันทึกคูชีวิตได แตบิดามารดาหรือผูปกครองท่ีใหความยินยอมแลวจะขอใหเพิกถอนการบันทึก

คูชีวิตไมได 

ถาศาลมิไดสั่งใหเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตจนบุคคลใดนั้นมีอายุครบตามมาตรา ๖ ใหถือวา

การบันทึกคูชีวิตสมบูรณมาตั้งแตเวลาบันทึกคูชีวิต 

มาตรา ๖๘  การบันทึกคูชีวิตท่ีไดกระทําไปโดยคูชีวิตฝายหนึ่งสําคัญผิดตัวคูชีวิต การบันทึก

คูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ 

สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะสําคัญผิดตัวคูชีวิตเปนอันระงับ เม่ือเวลาไดผานพนไป

แลวเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดบันทึกคูชีวิต 

มาตรา ๖๙  ถาคูชีวิตไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยถูกกลฉอฉลอันถึงขนาดซ่ึงถามิไดมีกลฉอฉล

นั้นจะไมทําการบันทึกคูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ 

ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีท่ีกลฉอฉลนั้นเกิดข้ึนโดยบุคคลท่ีสาม โดยคูชีวิตอีกฝาย

หนึ่งมิไดรูเห็นดวย 

สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะถูกกลฉอฉลเปนอันระงับ เม่ือเวลาไดผานพนไปแลว

เกาสิบวันนับแตวันท่ีรูหรือควรไดรูถึงกลฉอฉล หรือเม่ือเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป นับแตวันท่ีได

บันทึกคูชีวิต 

มาตรา ๗๐  ถาคูชีวิตไดทําการบันทึกคูชีวิตโดยถูกขมขูอันถึงขนาดซ่ึงถามิไดมีการขมขูนั้นจะ

ไมทําการบันทึกคูชีวิต การบันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ 

สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเพราะถูกขมขูเปนอันระงับ เม่ือเวลาไดผานพนไปแลวหนึ่งป

นับแตวันท่ีพนจากการขมขู 

มาตรา ๗๑  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆียะเพราะคูชีวิตสําคัญผิดตัว หรือถูกกลฉอฉลหรือถูก

ขมขู เฉพาะแตคูชีวิตท่ีสําคัญผิดตัวหรือถูกกลฉอฉล หรือถูกขมขูเทานั้นขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตได 
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ในกรณีท่ีผูมีสิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตเปนบุคคลท่ีถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ 

ใหบุคคลซ่ึงอาจรองขอตอศาลใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ตามมาตรา ๒๘ แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตไดดวย แตถาผูมีสิทธิขอเพิกถอนการ

บันทึกคูชีวิตเปนคนวิกลจริตท่ีศาลยังไมไดสั่งใหเปนคนไรความสามารถ บุคคลดังกลาวจะรองขอเพิก

ถอนการบันทึกคูชีวิตก็ได แตตองขอใหศาลสั่งใหคนวิกลจริตเปนคนไรความสามารถพรอมกันดวย ใน

กรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหยกคําขอใหศาลสั่งเปนคนไรความสามารถ ก็ใหศาลมีคําสั่งยกคําขอเพิกถอนการ

บันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาวนั้นเสียดวย 

คําสั่งศาลใหยกคําขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของบุคคลตามวรรคสอง ไมกระทบกระเทือน

สิทธิการขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของคูชีวิต แตคูชีวิตจะตองใชสิทธินั้นภายในกําหนดระยะเวลาท่ี

คูชีวิตมีอยู ถาระยะเวลาดังกลาวเหลืออยูไมถึงหกเดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่งใหยกคําขอเพิกถอนการ

บันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาวหรือไมมีเหลืออยูเลย ก็ใหขยายระยะเวลานั้นออกไปไดใหครบหกเดือน

หรืออีกหกเดือนนับแตวันท่ีศาลมีคําสั่งใหยกคําขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตของบุคคลดังกลาว แลวแต

กรณี 

มาตรา ๗๒  การบันทึกคูชีวิตท่ีมิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวในมาตรา ๑๑ การ

บันทึกคูชีวิตนั้นเปนโมฆียะ 

มาตรา ๗๓  การบันทึกคูชีวิตท่ีเปนโมฆียะเพราะมิไดรับความยินยอมของบุคคลดังกลาวใน

มาตรา ๑๑ เฉพาะบุคคลท่ีอาจใหความยินยอมตามมาตรา ๑๑ เทานั้น ขอใหเพิกถอนการบันทึก

คูชีวิตได 

สิทธิขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตตามมาตรานี้เปนอันระงับ เม่ือคูชีวิตนั้นมีอายุครบยี่สิบป

บริบูรณ 

การฟองขอเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตตามมาตรานี้ใหมีอายุความหนึ่งปนับแตวันทราบการ

บันทึกคูชีวิต 

 มาตรา ๗๔  การบันทึกคูชีวิตท่ีไดมีคําพิพากษาใหเพิกถอนนั้น ใหถือวาสิ้นสุดลงในวันท่ีคํา

พิพากษาถึงท่ีสุด แตจะอางเปนเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะได

จดทะเบียนการเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตนั้นแลว 

มาตรา ๗๕ ใหนําบทบัญญัติวาดวยผลของการยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษามาใชบังคับ

แกผลของการเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๖  ถาปรากฎวาคูชีวิตท่ีถูกฟองเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตไดรูเห็นเปนใจในเหตุแหง

โมฆียะกรรม คูชีวิตนั้นจะตองรับผิดใชคาทดแทนความเสียหายซ่ึงคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไดรับตอกาย 

ชื่อเสียง หรือทรัพยสิน เนื่องจากการบันทึกคูชีวิตนั้น และใหนํามาตรา ๘๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ถาหากการเพิกถอนการบันทึกคูชีวิตตามวรรคหนึ่งทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง และไมมี

รายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยูระหวางการเปนคูชีวิต คูชีวิตท่ีถูกฟองนั้น

จะตองรับผิดในคาเลี้ยงชีพดังท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๘๙ ดวย 

มาตรา ๗๗  การยุติความเปนคูชีวิตนั้นจะทําไดแตโดยความยินยอมของท้ังสองฝายหรือโดย

คําพิพากษาของศาล 

การยุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอมตองทําเปนหนังสือและมีพยานลงลายมือชื่ออยาง

นอยสองคน 

มาตรา ๗๘  เม่ือไดจดทะเบียนบันทึกคูชีวิตตามประมวลกฎหมายนี้ การยุติความเปนคูชีวิต

โดยความยินยอมจะสมบูรณตอเม่ือคูชีวิตไดจดทะเบียนยุติความเปนคูชีวิตนั้นแลว 

มาตรา ๗๙  เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตมีดังตอไปนี้ 

(๑) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยองผูอ่ืนฉันคูรัก เปนชูหรือมีชู หรือรวม

ประเวณีกับผูอ่ืนเปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

(๒) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดประพฤติชั่ว ไมวาความประพฤติชั่วนั้นจะเปนความผิดอาญาหรือไม 

ถาเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่ง 

     (ก) ไดรับความอับอายขายหนาอยางรายแรง 

     (ข) ไดรับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุท่ีคงเปนคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดของฝายท่ีประพฤติ

ชั่วอยูตอไป หรือ 

     (ค) ไดรับความเสียหายหรือเดือดรอนเกินควร ในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยู

รวมกันฉันคูชีวิตมาคํานึงประกอบ อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

(๓) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดทําราย หรือทรมานรางกายหรือจิตใจ หรือหม่ินประมาทหรือ

เหยียดหยามอีกฝายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝายหนึ่ง ท้ังนี้ ถาเปนการรายแรง อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติ

ความเปนคูชีวิตได 

(๔) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดจงใจละท้ิงรางอีกฝายหนึ่งไปเกินหนึ่งป อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติ

ความเปนคูชีวิตได 

     (๔/๑) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก และไดถูกจําคุกเกินหนึ่งป

ในความผิดท่ีอีกฝายหนึ่งมิไดมีสวนกอใหเกิดการกระทําความผิด หรือยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการ

กระทําความผิดนั้นดวย และการเปนคูชีวิตกันตอไปจะเปนเหตุใหอีกฝายหนึ่งไดรับความเสียหายหรือ

เดือนรอนเกินควร อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได  

     (๔/๒) คูชีวิตท้ังสองฝายสมัครใจแยกกันอยูเพราะเหตุท่ีไมอาจอยูรวมกันฉันคูชีวิตไดโดย

ปกติสุขตลอดมาเกินสามป หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของศาลเปนเวลาเกินสามป ฝายใดฝายหนึ่งฟอง

ยุติความเปนคูชีวิตได  
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(๕) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดถูกศาลสั่งใหเปนคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูเปน

เวลาเกินสามปโดยไมมีใครทราบแนวาเปนตายรายดีอยางไร อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

(๖) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดไมใหความชวยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝายหนึ่งตามสมควรหรือทํา

การเปนปฏิปกษตอการท่ีเปนคูชีวิตกันอยางรายแรง ท้ังนี้ ถาการกระทํานั้นถึงขนาดท่ีอีกฝายหนึ่ง

เดือดรอนเกินควรในเม่ือเอาสภาพ ฐานะและความเปนอยูรวมกันฉันคูชีวิตมาคํานึงประกอบ อีกฝาย

หนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

(๗) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดวิกลจริตตลอดมาเกินสามป และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะยากจะ

หายได กับท้ังความวิกลจริตถึงขนาดท่ีจะทนอยูรวมกันฉันคูชีวิตตอไปไมได อีกฝายหนึ่งฟองยุติความ

เปนคูชีวิตได 

(๘) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดผิดทัณฑบนท่ีทําใหไวเปนหนังสือในเรื่องความประพฤติ อีกฝาย

หนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

(๙) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดเปนโรคติดตออยางรายแรงอันอาจเปนภัยแกอีกฝายหนึ่งและโรคมี

ลักษณะเรื้อรังไมมีทางท่ีจะหายได อีกฝายหนึ่งนั้นฟองยุติความเปนคูชีวิตได  

(๑๐) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดมีสภาพแหงกาย ทําใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งนั้นไมอาจรวมประเวณีได

ตลอดกาล อีกฝายหนึ่งฟองยุติความเปนคูชีวิตได 

มาตรา ๘๐  เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๒) คูชีวิตฝายหนึ่งฝายใด

ถาแลวแตกรณี ไดยินยอมหรือรูเห็นเปนใจในการกระทําท่ีเปนเหตุยุติความเปนคูชีวิตนั้น ฝายท่ี

ยินยอมหรือรูเห็นเปนใจนั้นจะยกเปนเหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตไมได 

เหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๑๐) ถาเกิดเพราะการกระทําของอีกฝายหนึ่งอีก

ฝายหนึ่งนั้นจะยกเปนเหตุฟองยุติความเปนคูชีวิตไมได 

ในกรณีฟองยุติความเปนคูชีวิตโดยอาศัยเหตุแหงการผิดทัณฑบนตามมาตรา ๗๙ (๘) นั้น ถา

ศาลเห็นวาความประพฤติของคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดอันเปนเหตุใหทําทัณฑบนเปนเหตุเล็กนอยหรือไม

สําคัญเก่ียวแกการอยูรวมกันฉันคูชีวิตโดยปกติสุข ศาลจะไมพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตก็ได 

 มาตรา ๘๑  สิทธิฟองยุติความเปนคูชีวิตยอมหมดไปใน เม่ือฝายท่ีมีสิทธิฟองยุติความเปน

คูชีวิตไดกระทําการอันแสดงใหเห็นวาไดใหอภัยในการกระทําของอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดสิทธิ

ฟองยุติความเปนคูชีวิตนั้นแลว 

มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งเปนคนวิกลจริตและมีเหตุยุติความเปนคูชีวิต

เกิดข้ึนไมวาเหตุนั้นจะไดเกิดข้ึนกอนหรือภายหลังการเปนคนวิกลจริต ใหบุคคลซ่ึงอาจรองขอตอศาล

ใหสั่งใหบุคคลวิกลจริตเปนคนไรความสามารถตามมาตรา ๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มีอํานาจฟองคูชีวิตอีกฝายหนึ่งขอใหศาลพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตและแบงทรัพยสินได ในกรณี

เชนวานี้ ถายังมิไดมีคําสั่งของศาลแสดงวาคูชีวิตซ่ึงวิกลจริตเปนคนไรความสามารถ ก็ใหบุคคล
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ดังกลาวขอรองขอตอศาลในคดีเดียวกันนั้นใหศาลมีคําสั่งวาคูชีวิตซ่ึงวิกลจริตนั้นเปนคนไร

ความสามารถ 

เม่ือบุคคลดังกลาวเห็นสมควร จะรองขอตอศาลใหมีคําสั่งตามมาตรา ๘๙ หรือมาตรา ๙๓ 

ดวยก็ได 

ในกรณีท่ีคูชีวิตซ่ึงถูกอางวาเปนคนวิกลจริตยังไมไดถูกสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หากศาล

เห็นวาคูชีวิตนั้นยังไมเปนคนท่ีควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถก็ใหยกฟองคดีนั้นเสีย ถาเห็นวาเปน

บุคคลท่ีควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถ แตยังไมสมควรจะใหมีการยุติความเปนคูชีวิต ก็ใหศาลสั่งให

คูชีวิตนั้นเปนคนไรความสามารถโดยจะไมสั่งเรื่องผูอนุบาลหรือจะตั้งผูอ่ืนเปนผูอนุบาลตามมาตรา ๒๐ 

ก็ได คงพิพากษายกแตเฉพาะขอยุติความเปนคูชีวิต ในกรณีเชนนี้ศาลจะสั่งกําหนดคาเลี้ยงชีพดวยก็ได 

ในกรณีท่ีศาลเห็นวาคูชีวิตนั้นวิกลจริตอันควรสั่งใหเปนคนไรความสามารถและท้ังมีเหตุควรใหยุติ

ความเปนคูชีวิตดวย ก็ใหศาลสั่งในคําพิพากษาใหคูชีวิตนั้นเปนคนไรความสามารถตั้งผูอนุบาลและให

ยุติความเปนคูชีวิต 

ในกรณีนี้ ถาศาลเห็นวาเหตุยุติความเปนคูชีวิตท่ียกข้ึนอางในการฟองรองนั้นไมเหมาะสมแก

สภาพของคูชีวิตซ่ึงเปนคนไรความสามารถท่ีจะยุติความเปนคูชีวิตจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งก็ดี ตาม

พฤติการณไมสมควรท่ีจะใหมีการยุติความเปนคูชีวิตขาดจากกันก็ดี ศาลจะพิพากษาไมใหยุติความเปน

คูชีวิตก็ได 

มาตรา ๘๓  ในกรณียุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอม ใหคูชีวิตทําความตกลงเปนหนังสือ

วาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ถามิไดตกลงกันหรือตกลงกันไมได ใหศาลเปนผูชี้ขาด 

ในกรณียุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล ใหศาลซ่ึงพิจารณาคดีฟองยุติความเปน

คูชีวิตนั้นชี้ขาดดวยวาฝายใดจะเปนผูใชอํานาจปกครองบุตรคนใด ในการพิจารณาชี้ขาดถาศาลเห็นวา

มีเหตุท่ีจะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิตนั้นไดตามมาตรา ๑๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ศาลจะถอนอํานาจปกครองของคูชีวิต และสั่งใหบุคคลภายนอกเปนผูปกครองก็ได ท้ังนี้ ให

ศาลคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรนั้นเปนสําคัญ 

มาตรา ๘๔  ถาปรากฏวาผูใชอํานาจปกครองหรือผูปกครองตามมาตรา ๘๓ ประพฤติตนไม

สมควร หรือภายหลังพฤติการณไดเปลี่ยนแปลงไป ศาลมีอํานาจสั่งเปลี่ยนตัวผูใชอํานาจปกครองหรือ

ผูปกครองโดยคํานึงถึงความผาสุกและประโยชนของบุตรเปนสําคัญ 

มาตรา ๘๕  ถาคูชีวิตหยาโดยความยินยอม ใหทําความตกลงกันไวในสัญญายุติความเปน

คูชีวิตวาคูชีวิตท้ังสองฝาย หรือคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจะออกเงินคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรเปนจํานวนเงิน

เทาใด 

ถายุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล หรือในกรณีท่ีสัญญายุติความเปนคูชีวิตมิได

กําหนดเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูบุตรไว ใหศาลเปนผูกําหนด 
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มาตรา ๘๖   เม่ือศาลพิพากษาใหยุติความเปนคูชีวิตกันเพราะเหตุตามมาตรา ๗๙(๑) คูชีวิต

ฝายหนึ่งฝายใดมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากคูสมรสอีกฝายหนึ่งและจากผูซ่ึงไดรับการอุปการะเลี้ยงดู

หรือยกยอง หรือผูซ่ึงเปนเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตนั้น 

คูชีวิตอีกฝายหนึ่งจะเรียกคาทดแทนจากผูซ่ึงลวงเกินคูชีวิตอีกฝายหนึ่งของตน หรือแสดงตน

โดยเปดเผยวามีความสัมพันธกับคูชีวิตอีกฝายของตนในทํานองเปนชูก็ได 

ถาคูชีวิตฝายหนึ่งฝายใดยินยอม หรือรูเห็นเปนใจใหอีกฝายหนึ่งกระทําการตามมาตรา ๗๙

(๑)  หรือใหผูอ่ืนกระทําการตามวรรคสอง คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งนั้นจะเรียกคาทดแทนไมได 

มาตรา ๘๗  ถาเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตตามมาตรา ๗๙ (๓) (๔) หรือ (๖) เกิดข้ึน 

เพราะฝายผูตองรับผิดชอบกอใหเกิดข้ึนโดยมุงประสงคใหอีกฝายหนึ่งไมอาจทนไดจึงตองฟองยุติความ

เปนคูชีวิต อีกฝายหนึ่งมีสิทธิไดรับคาทดแทนจากฝายท่ีตองรับผิด 

มาตรา ๘๘ คาทดแทนตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๘๗ นั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแก

พฤติการณ โดยศาลจะสั่งใหชําระครั้งเดียวหรือแบงชําระเปนงวดๆ มีกําหนดเวลาตามท่ีศาลจะ

เห็นสมควรก็ได 

ในกรณีท่ีผูจะตองชําระคาทดแทนเปนคูชีวิตของอีกฝายหนึ่ง ใหศาลคํานึงถึงจํานวนทรัพยสิน

ท่ีคูชีวิตนั้นไดรับไปจากการแบงสินคูชีวิตเพราะการยุติความเปนคูชีวิตนั้นดวย 

มาตรา ๘๙  ในคดียุติความเปนคูชีวิต ถาเหตุแหงการยุติความเปนคูชีวิตเปนความผิดของ

คูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งแตฝายเดียว และการยุติความเปนคูชีวิตนั้นจะทําใหอีกฝายหนึ่งยากจนลง 

เพราะไมมีรายไดพอจากทรัพยสินหรือจากการงานตามท่ีเคยทําอยูระหวางการเปนคูชีวิต อีกฝายหนึ่ง

นั้นจะขอใหฝายท่ีตองรับผิดจายคาเลี้ยงชีพใหได คาเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได โดย

คํานึงถึงความสามารถของผูใหและฐานะของผูรับและใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๕๙๘/๓๙ มาตรา 

๑๕๙๘/๔๐ และมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สิทธิเรียกรองคาเลี้ยงชีพเปนอันสิ้นสุด ถามิไดฟองหรือฟองแยงในคดียุติความเปนคูชีวิตนั้น 

มาตรา ๙๐   ถายุติความเปนคูชีวิตเพราะเหตุวิกลจริตตามมาตรา ๗๙ (๗) หรือเพราะเหตุ

เปนโรคติดตออยางรายแรงตามมาตรา ๗๙ (๙) คูชีวิตอีกฝายหนึ่งตองออกคาเลี้ยงชีพใหแกฝายท่ี

วิกลจริตหรือฝายท่ีเปนโรคติดตอนั้นโดยคํานวณคาเลี้ยงชีพอนุโลมตามมาตรา ๘๙ 

มาตรา ๙๑  ถาฝายท่ีรับคาเลี้ยงชีพไดทําการบันทึกคูชีวิตใหม สิทธิรับคาเลี้ยงชีพยอมหมดไป 

มาตรา ๙๒  สิทธิฟองรองโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๗๙ (๑) (๒) (๓) หรือ (๖) หรือมาตรา ๘๖ 

ยอมระงับไป เม่ือพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันผูกลาวอางรู หรือควรรูความจริงซ่ึงตนอาจยกข้ึนกลาว

อาง 

เหตุอันจะยกข้ึนฟองยุติความเปนคูชีวิตไมไดแลวนั้น อาจนําสืบสนับสนุนคดีฟองยุติความเปน

คูชีวิตซ่ึงอาศัยเหตุอยางอ่ืน 
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มาตรา ๙๓  ขณะคดีฟองยุติความเปนคูชีวิตอยูในระหวางพิจารณา ถาฝายใดรองขอศาลอาจ

สั่งชั่วคราวใหจัดการตามท่ีเห็นสมควร เชน ในเรื่องสินคูชีวิต ท่ีพักอาศัย การอุปการะเลี้ยงดูคูชีวิตและ

การพิทักษอุปการะเลี้ยงดูบุตร 

มาตรา ๙๔  การบันทึกคูชีวิตท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายนั้น การยุติความเปนคูชีวิตโดยความ

ยินยอมของคูชีวิตท้ังสองฝาย มีผลนับแตเวลาจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิตเปนตนไป 

การยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษามีผลแตเวลาท่ีคําพิพากษาถึงท่ีสุด แตจะอางเปนเหตุ

เสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผูทําการโดยสุจริตไมได เวนแตจะไดจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิต

นั้นแลว 

มาตรา ๙๕  เม่ือยุติความเปนคูชีวิตกันแลวใหจัดการแบงทรัพยสินของคูชีวิต 

แตในระหวางคูชีวิต 

(ก) ถาเปนการยุติความเปนคูชีวิตโดยความยินยอมของท้ังสองฝาย ใหจัดการแบงทรัพยสิน

ของคูชีวิตตามท่ีมีอยูในเวลาจดทะเบียนการยุติความเปนคูชีวิต 

(ข) ถาเปนการยุติความเปนคูชีวิตโดยคําพิพากษาของศาล คําพิพากษาสวนท่ีบังคับทรัพยสิน

ระหวางคูชีวิตนั้น มีผลยอนหลังไปถึงวันฟองยุติความเปนคูชีวิต 

มาตรา ๙๖  เม่ือยุติความเปนคูชีวิตกันใหแบงสินคูชีวิตใหบุคคลท้ังสองไดสวนเทากัน 

มาตรา ๙๗  สินคูชีวิตท่ีคูชีวิตฝายใดฝายหนึ่งจําหนายไปเพ่ือประโยชนตนฝายเดียวก็ดี 

จําหนายไปโดยเจตนาทําใหคูชีวิตอีกฝายหนึ่งเสียหายก็ดี จําหนายไปโดยมิไดรับความยินยอมของ

คูชีวิตอีกฝายหนึ่ง ในกรณีท่ีกฎหมายบังคับวาการจําหนายนั้นจะตองไดรับความยินยอมของอีกฝาย

หนึ่งดวยก็ดี จงใจทําลายใหสูญหายไปก็ดี ใหถือเสมือนวาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูเพ่ือจัดแบงสินคูชีวิต

ตามมาตรา ๙๖ และถาคูชีวิตอีกฝายหนึ่งไดรับสวนแบงสินคูชีวิตไมครบตามจํานวนท่ีควรจะได ให

คูชีวิตฝายท่ีไดจําหนายหรือจงใจทําลายสินคูชีวิตนั้นชดใชจากสินคูชีวิตสวนของตนหรือสินสวนตัว 

มาตรา ๙๘  เม่ือการบันทึกคูชีวิตสิ้นสุดลง ใหแบงความรับผิดในหนี้ท่ีจะตองรับผิดดวยกัน

ตามสวนเทากัน 

 

หมวด ๖ 

คาอุปการะเลี้ยงดู 

 

 มาตรา ๙๙  คาอุปการะเลี้ยงดูระหวางคูชีวิต นั้นยอมเรียกจากกันไดในเม่ือฝายท่ีควรไดรับ

อุปการะเลี้ยงดูไมไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการอุปการะเลี้ยงดูไมเพียงพอแตอัตภาพ  คา

อุปการะเลี้ยงดูนี้ศาลอาจใหเพียงใดหรือไมใหก็ได  โดยคํานึงถึงความสามารถของผูมีหนาท่ีตองให 

ฐานะของผูรับพฤติการณแหงกรณี 
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 มาตรา ๑๐๐ เม่ือผูมีสวนไดสวนเสียแสดงวาพฤติการณ  รายไดหรือฐานะของคูกรณีได

เปลี่ยนแปลงไป  ศาลจะสั่งแกไขในเรื่องคาอุปการะเลี้ยงดูโดยใหเพิกถอน ลด เพ่ิม  หรือกลับใหคา

อุปการะเลี้ยงดูอีกก็ได 

 ในกรณีท่ีศาลไมพิพากษาใหคาอุปการะเลี้ยงดู  เพราะเหตุแตเพียงอีกฝายหนึ่งไมอยูในฐานะ

ท่ีจะใหคาอุปการะเลี้ยงดูไดในขณะนั้น  หากพฤติการณ รายได หรือฐานะของอีกฝายหนึ่งนั้นได

เปลี่ยนแปลงไปและพฤติการณรายไดหรือฐานะของผูเรียกรองอยูในสภาพท่ีควรไดรับคาอุปการะเลี้ยง

ดู  ผูเรียกรองอาจรองขอใหศาลเปลี่ยนแปลงคําสั่งในคดีนั้นใหมได 

 มาตรา ๑๐๑ คาอุปการะเลี้ยงดูนั้นใหชําระเปนเงินโดยวิธีชําระเปนครั้งคราวตามกําหนด  

เวนแตคูกรณีจะตกลงกันใหชําระเปนอยางอ่ืนหรือโดยวิธีอ่ืน  ถาไมมีการตกลงกันและมีเหตุพิเศษ  

เม่ือฝายใดฝายหนึ่งรองขอและศาลเห็นสมควร  จะกําหนดใหคาอุปการะเลี้ยงดูเปนอยางอ่ืนหรือโดย

วิธีอ่ืน  โดยจะใหชําระเปนเงินดวยหรือไมก็ได 

 ในกรณีขอคาอุปการะเลี้ยงดูบุตร  เม่ือมีเหตุพิเศษและศาลเห็นเปนการสมควรเพ่ือประโยชน

แกบุตร  จะกําหนดใหบุตรไดรับการอุปการะเลี้ยงดูโดยประการใดๆ  นอกจากท่ีคูกรณีตกลงกัน  หรือ

นอกจากท่ีฝายใดฝายหนึ่งรองขอก็ได  เชนใหไปอยูในสถานการศึกษาหรือวิชาชีพ  โดยใหผูท่ีมีหนาท่ี

ตองชําระคาอุปการะเลี้ยงดูออกคาใชจายในการนี้ 

 มาตรา ๑๐๒  สิทธิท่ีจะไดคาอุปการะเลี้ยงดูนั้น จะสละหรือโอนมิไดและไมอยูในขายแหง

การบังคับคดี 

 

 

ผูสนองพระบรมราชโองการ 

 

……………………………………… 

        นายกรัฐมนตรี          
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