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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาถึงปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ
บุคคล ตามมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  รวมไปถึงกรณีของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคลดังกล่าว โดยศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
ระหว่างประเทศ กฎหมายประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมัน พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่เหมาะสม
ในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน 
 จากการศึกษาพบว่า ตามมาตรา 9 วรรค 1 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ได้ก าหนดให้ 
ผู้ทรงสิทธิในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรส แก่หญิงต่างด้าวที่ท าการสมรสกับชายผู้มีสัญชาติ
ไทยเท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แต่ไม่อนุญาตให้ชายต่างด้าวที่สมรสกับ
หญิงไทยขอถือสัญชาติไทยตามความในมาตรานี้ โดยน าหลักการว่าด้วยความเป็นเอกภาพทาง
ครอบครัวมาใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติแก่บุคคล อีกทั้ง ยังก าหนดให้เฉพาะคู่สมรส
ชายและหญิงหรือคู่รักที่มีเพศก าเนิดที่ต่างกันที่ท าการสมรสตามแบบที่ก าหนดในมาตรา 1448 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ที่สามารถขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสได้  ซึ่งไ ม่
ครอบคลุมถึงการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน แม้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 30 จะให้ความคุ้มครองบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัติ แต่ยังไม่มีกฎหมายภายในฉบับใดบัญญัติรับรองสิทธิในการ
สมรสของบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่แม้จะไม่มี
สถานะในการบังคับใช้เป็นกฎหมาย แต่ประเทศไทยก็เป็นรัฐภาคีซึ่งมีผลผูกพันตามพันธกรณี  
 ส่วนในกฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศส และประเทศเยอรมันนั้น มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือ
รับรองการสมรสส าหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นใน 2 ลักษณะ คือ การจดทะเบียน
สมรสระหว่างคู่รักที่มีเพศเดียวกันและการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต โดยการรับรองการ
สมรสดังกล่าวมีผลให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตคู่ ในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิต รวมไปถึงสิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอ
ถือสัญชาติโดยการสมรสด้วย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและหลักเกณฑ์มาใช้หลักความเสมอภาค
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ระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคล ให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่จะท าการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสหรือคู่ชีวิตด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักความเสมอภาคของบุคคลตามรัฐธรรมนูญภายในประเทศ 
 ดังนั้น หากในอนาคตประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายให้บุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศท าการสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตกันได้ ผู้ศึกษาเห็นว่า จึงควรมีการเปลี่ยน
หลักการให้สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิต โดยให้ใช้หลักการให้สัญชาติหลักเดียวกันกับ
ต่างประเทศ นั่นคือ หลักความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรส และ
แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ในเรื่องการได้มา
ซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคล ให้ครอบคลุมถึงบุคคลทั้งชายและหญิง และบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันด้วย เพ่ือให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
หลักการห้ามเลือกปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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 This thesis aims to study the legal problem on acquisition of nationality by 
marriage for person of the nationality Act B.E.2508, section 9 paragraphs 1 and law 
for gender diversity person. In order to find the solution to the problems arising from 
the acquisition of nationality by marriage for gender diversity persons, additionally, 
this thesis focuses on the related history of international law principles and legal 
principles of French and Germany. So that, the remedies of acquiring nationality of 
gender diversity marriage could be explored. 
 According to this study, the most striking problem of acquiring nationality by 
marriage in Thai Nationality Act B.E.2508, section 9 paragraphs 1, allowed to entitle 
an alien woman who married a person of Thai nationality to obtain Thai nationality 
but disallowed an alien man who married a person of Thai nationality. The principle 
of family unity is the basis of Thai family law which is the ground rule to defy the 
permit of acquisition of Thai nationality. Despite, in section 1448 of Thai Civil and 
Commercial Code legislated that the marriage between man and woman is merely 
accepted by the law and could request the acquisition of nationality by marriage.  

Although, in Thai Constitution B.E.2550, section 30, had legislated about the 
principle of non-discrimination against gender diversity person, Thailand still does not 
have any legal recognition of marriage of gender diversity persons ; even though 
many of them live together like heterosexual couples. Consequently, this could be 
deemed to a contradiction to the Universal Declaration of the Human Rights which 
has no binding authority as local law. However, Thailand as a party of the declaration 
has to abide by such obligation.  

On the other hand, French and Germany nationality laws allow the rights of 
marriage or civil partnership registration between same sex people. This law entitled 
their rights, duties, and other legal protections relating to their marriage or  
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partnership status and also the rights to acquire spouse or partner nationality by 
marriage or partnership registration. 

Moreover, the model principle on acquisition of nationality by marriage for 
gender diversity persons has change the concept and principle to Equality amongst 
genders in terms of obtaining nationality by marriage. In order to embrace the gender 
diversity persons to acquire the nationality by marriage which is stipulated in their 
constitutions. 
 Therefore, this thesis proposes recommendations to the problems mentioned 
above in case Thailand enact any legal recognition of marriage or civil partnership 
registration for gender diversity person, in the near future, the lawmaker should 
modify the general principle on this acquisition of nationality by marriage for gender 
diversity persons. Another important aspect, the lawmaker should modify the 
content of section 9 paragraph 1 in Thai Nationality Act B.E.2508 in according to the 
intention of non-discrimination principle in Thai Constitution B.E.2550 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของ ดร.ณัฐวุฒิ ชัยสายัณห์   
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคุณฉัตรชัย 
เอมราช นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งสองท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการให้ค าแนะน าและกรุณาให้
ค าปรึกษาตลอดจนข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนให้ก าลังใจที่ดีในการ
ท าวิทยานิพนธ์เสมอมา และด้วยความกรุณาของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ซึ่งท่านได้กรุณา
สละเวลาให้ความอนุเคราะห์ยิ่งในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์เพ่ิมเติม ในประเด็นปัญหากฎหมายและปัญหาต่างๆ รวมถึงแนวทางการท าวิทยานิพนธ์แก่
ผู้เขียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนท าให้วิทยานิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และด้วยความ
กรุณาอย่างสูงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่กรุณาเป็นคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และได้สละเวลาในการให้ค าแนะน า เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ 
ผู้เขียนระลึกถึงความเมตตาของอาจารย์ทุกท่านและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 นอกจากนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เขียน 
รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท าวิทยานิพนธ์ และขอขอบคุณเพ่ือน ๆ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 6 ภาคปกติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่เป็นก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และให้ความช่วยเหลือในเรื่องการ
เรียนแก่ผู้เขียน 
 สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ที่ได้ให้การสนับสนุนในเรื่อง
การศึกษา และเป็นก าลังใจที่ส าคัญที่สุดในชีวิตของผู้เขียนเสมอมา  
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้า ทั้ง
ในปัจจุบันและในอนาคต หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้เขียนกราบขออภัยมา ณ 
ที่นี ้
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

สัญชาติเป็นสิ่งที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับบุคคล ที่แสดงถึงว่าหากบุคคลนั้นอยู่
ภายใต้ความคุ้มครองของรัฐใด จะต้องใช้กฎหมายภายในของรัฐนั้นเป็นหลักในการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคลนั้น โดยบุคคลจะมีสัญชาติของรัฐใดย่อมข้ึนอยู่กับกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติที่ได้
ก าหนดไว้ เช่น บุคคลจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ต้องพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของไทย หาก
รัฐไทยยอมรับให้บุคคลใดมีสัญชาติไทยตามกฎหมาย บุคคลนั้นก็จะมีสถานะเป็นคนสัญชาติไทย ซึ่ง
การมีสถานะเป็นพลเมืองของรัฐจะเป็นหลักประกันความมีสถานะของบุคคลนั้นให้มีสิทธิที่จะได้รับ
ความคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานต่างๆในการด ารงชีวิต แต่ถ้า
รัฐไทยไม่ยอมรับให้บุคคลนั้นมีสัญชาติไทย บุคคลนั้นก็จะมีสถานะเป็นคนต่างด้าว  
 ประเทศไทยเริ่มมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่บัญญัติเรื่องสัญชาติไว้โดยเฉพาะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2454 หรือ ค.ศ.1911 ซึ่งกฎหมายฉบับแรกที่กล่าวถึงเรื่องสัญชาติ คือ พระราชบัญญัติแปลงสัญชาติ 
ร.ศ.130 แต่เป็นเพียงกฎหมายพิเศษว่าด้วยเรื่องการขอแปลงสัญชาติเท่านั้น ซึ่งมิได้กล่าวถึงเรื่องการ
ให้สัญชาติโดยทั่วไป แต่กฎหมายฉบับแรกที่ได้บัญญัติเรื่องสัญชาติ คือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
24561 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสที่
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  
 การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสตามกฎหมายสัญชาติไทยตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปรากฏอยู่ในมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ที่บัญญัติว่า “หญิงซึ่ง
เป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” เห็นได้ว่า กฎหมายสัญชาติไทยยอมรับการ
ให้สิทธิแก่ “หญิงต่างด้าว”เท่านั้นที่สามารถยื่นขอถือสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสของผู้มีสัญชาติไทย
ได้ โดยต้องแสดงความประสงค์ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ยังไม่มีการรับรองให้สิทธิแก่ชายต่าง
ด้าวที่ท าการสมรสกับหญิงไทยให้มีสิทธิขอถือสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสตามมาตรานี้ แต่ให้ใช้วิธีการ
ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยในฐานะสามีของผู้มีสัญชาติไทย  ตามความในมาตรา 11(4) แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 4) ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีการยกเว้น
                                                           

1พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2535, พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2544), หน้า 52. 
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เงื่อนไขบางประการที่ให้สิทธิเฉพาะความเป็นชายต่างด้าวในฐานะคู่สมรสของหญิงไทยในการขอแปลง
สัญชาติไว้ โดยมีการให้ความเห็นจากนักวิชาการว่า “เนื่องจากชายต่างด้าวไม่ใช่คนที่รัฐไทยจะไป
อ านวยความเท่าเทียมเช่นเดียวกับหญิงต่างด้าวในการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติตามสามี”2 ทั้งนี้ให้
เป็นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิมที่ถือว่าบุคคลในครอบครัว
เดียวกันควรมีสัญชาติเดียวกันเพ่ือการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนครอบครัวที่รัฐจะต้องยอมรับ
และให้บุคคลในครอบครัวมีสัญชาติตามผู้เป็นหัวหน้าครอบครัว อันได้แก่ ความเป็นสามีหรือบิดา จึง
ได้ให้สิทธิเฉพาะแก่หญิงผู้เป็นภริยาในการที่จะขอถือสัญชาติตามสามีในฐานะของคู่สมรสได้ ซึ่ง
กฎหมายไทยในอดีตก็ได้ยึดหลักการนี้ในการให้สัญชาติแก่หญิงต่างด้าวในการที่จะขอถือสัญชาติโดย
การสมรสตามสามีผู้เป็นเจ้าของสัญชาติด้วย แต่ไม่มีหลักการใดที่น ามาใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิ
ในการขอถือสัญชาติแก่ชายต่างด้าวที่สมรสกับภริยาที่เป็นเจ้าของสัญชาติของรัฐแต่อย่างใด กฎหมาย
สัญชาติของไทยมีการคุ้มครองเพียงเฉพาะกรณีของชายไทยและหญิงไทยที่ได้ท าการสมรสกับหญิง
หรือชายต่างดา้วเท่านั้น ที่สามารถขอถือสัญชาติตามภริยาหรือสามีต่างด้าวได้ เนื่องจากความเป็นชาย
และหญิงสัญชาติไทยเป็นบุคคลในสังกัดของรัฐไทยที่รัฐสามารถจะอ านวยความเสมอภาคแก่บุคคลนั้น
ได้ ซึ่งการจะให้สัญชาติแก่บุคคลใดนั้นเป็นอ านาจของรัฐและตราบใดที่รัฐยังไม่ประสงค์ให้สัญชาติไทย
จากการสมรสแก่บุคคลใด บุคคลนั้นก็ย่อมไม่ได้สัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสนั่นเอง 
 จากความในมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ตามที่กล่าวมาข้างต้น 
แสดงให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในกรณีของภริยาต่างด้าวของชายไทยกับ
สามีต่างด้าวของหญิงไทย โดยผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 9 นั้นมีเฉพาะภริยาต่างด้าวของชายไทยเท่านั้นที่
มีสิทธิยื่นขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามสามีได้ ในขณะที่สามีต่างด้าวของหญิงไทย กฎหมายมิได้
มีการรับรองสิทธิดังกล่าวไว้ ซึ่งบุคคลในทั้ง 2 กรณี ควรได้รับสิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรส
อย่างเท่าเทียมกัน โดยเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ให้สิทธิแก่บุคคลทุกคนที่จะมีอิสระในการก่อตั้ง
ครอบครัว หลักการนี้เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับทั้งกฎหมายภายในของนานาประเทศและ
กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิดังกล่าวย่อมเกิดแก่มนุษย์และไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย 
ซึ่งหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศก็ได้มีการกล่าวถึงสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวไว้ใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ในข้อ 23 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง ค.ศ.1966 โดยบัญญัติไว้ว่า 

                                                           
2ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล, แนะน ากฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2551 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2551), หน้า 126. 
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  1)  ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและหลักมูลของสังคมและสิทธิได้รับ
 ความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ 
  2)  สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมี
 ครอบครัวพึงได้รับการยอมรับ 
  3)  การสมรสจะกระท าโดยปราศจากความยินยอมโดยเสรีและบริบูรณ์ของ
 ผู้ที่เจตนาจะเป็นคู่สมรสกันมิได้ 
  4)  บรรดารัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้จะด าเนินการเท่าที่เหมาะสมเพ่ือรับรอง
 ความเสมอภาคแห่งสิทธิและความรับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรสการอยู่กิน
 ระหว่างสมรสและการสิ้นสุดของการสมรส ในกรณีเกี่ยวด้วยการสิ้นสุดของการ
 สมรสย่อมต้องมีบทบัญญัติเพ่ือการคุ้มครองบุตรเท่าที่จ าเป็น 
 
 เห็นได้ว่าบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งผูกพันกับประเทศไทย ต่ างยอมรับใน
สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ที่จะก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมาย ดังนั้นหากบุคคลคนใดไม่มีสัญชาติไทย
แต่ประสงค์ที่จะก่อตั้งครอบครัวในประเทศไทย รัฐไทยก็ควรยอมรับที่จะให้สิทธิดังกล่าวนี้ เนื่องจาก
ความเป็นต่างด้าวย่อมเป็นอุปสรรคต่อความเป็นไปได้ในการก่อตั้งครอบครัว อีกทั้งยังท าให้ไม่อาจ
ได้มาซึ่งสิทธิที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวในฐานะพลเมืองของรัฐไทยทั้งที่ในความเป็นจริงบุคคลต่าง
ด้าวนั้นมีสถานะของความเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติไทย ซึ่งรัฐไทยจึงต้องมีหน้าที่ที่จะเยียวยาปัญหา
ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติไทย สิทธิที่จะพ านักอาศัยแก่สามีต่างด้าวของ
หญิงไทย เป็นต้น ซึ่งหากความเป็นต่างด้าวของสามีของหญิงผู้มีสัญชาติไทยไม่อาจท าให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ดังกล่าวแล้ว จะส่งผลถึงสิทธิในการที่จะได้รับอนุญาตท างานในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ผลที่ตามมา ก็
คือ ไม่สามารถแสวงหารายได้เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว หรือไม่เพียงพอต่อความจ าเป็นของการด ารงอยู่
ของครอบครัวได้ ดังนั้น รัฐจึงควรมีการแก้ไขกฎหมายเพ่ือรับรองสิทธิและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นโดย
การให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่สามีต่างด้าวของหญิงไทยในฐานะคู่สมรสด้วย 
  อย่างไรก็ตาม จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้มีการยอมรับบทบาททางเพศของบุคคล
มากขึ้น ส่งผลให้ในสังคมปัจจุบันมิได้มีเพียงชายจริงหญิงแท้ตามเพศก าเนิดเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ (gender diversity persons) หรือที่เรียกว่า LGBT โดยย่อมาจากค าว่า 
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender ซึ่งบุคคลเหล่านี้หลายคู่มีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน แต่ยังไม่มีกฎหมายไทยฉบับใดให้การรับรองสิทธิในการสมรสของพวกเขา ท าให้กลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือ คู่รักที่มีเพศเดียวกัน อาจสูญเสียซึ่งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
รวมทั้งสิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะของคู่สมรสในกรณีที่อีกฝ่ายเป็นคนต่างด้าวและอีกฝ่ายหนึ่ง
เป็นผู้มีสัญชาติไทยด้วย ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย บรรพ 5 ลักษณะครอบครัว
ก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสว่า การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์แล้ว
เท่านั้นและจะต้องจดทะเบียนตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 จากถ้อยค าดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากฎหมายครอบครัวของไทยก าหนดให้สิทธิเฉพาะชายและ
หญิงเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้  และยังไม่มีการยอมรับให้สิทธิในการสมรสระหว่าง
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักท่ีมีเพศเดียวกันแต่อย่างใด ซึ่งเงื่อนไขเรื่องเพศนี้แม้ตัวบท
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กฎหมายไม่ได้เขียนบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่จากท่ีปรากฏในถ้อยค าในบทบัญญัติทุกมาตราที่กล่าวถึง
เงื่อนไขของการสมรส กฎหมายจะใช้ค าว่า ชายและหญิง อันแสดงให้เห็นถึงการระบุเพศของคู่สมรส
แต่ละฝ่ายไว้โดยปริยาย จึงท าให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งมีความรักความผูกพันระหว่าง
กันจนถึงมีการตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยาไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆตามกฎหมาย เนื่องจาก
ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ อีกทั้งยังต้องสูญเสียซึ่งสิทธิตามกฎหมายหรือไม่อาจเข้าถึงสิทธิ
ต่างๆตามกฎหมายลักษณะครอบครัวที่คู่สมรสควรจะได้รับ ดังนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 5 ว่าด้วยลักษณะครอบครัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงเป็นอุปสรรคต่อบุคคลที่มีความหลาก
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการที่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นอย่างมาก 
 ปัจจุบันได้มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. . . ซึ่งเป็นร่าง
พระราชบัญญัติที่บัญญัติขึ้นมาเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศ
เดียวกัน โดยมีมุมมอง แนวคิด และหลักการที่ใช้ในการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นเดียวกับใน
ประเทศทางตะวันตกหลายประเทศ เช่น ในประเทศเยอรมัน ที่มกีฎหมายยอมรับการให้สิทธิในการใช้
ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ในลักษณะเดียวกับร่าง
พระราชบัญญัตินี้ ส่วนในบางประเทศได้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ
ครอบครัว เพ่ือให้สิทธิในการจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่รักที่มีเพศเดียวกันได้ เช่น ในประเทศฝรั่งเศส 
เป็นต้น ฉะนั้นถ้าหากประเทศไทยอนุญาตให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตหรือมีการ
รับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลเหล่านี้ตามกฎหมาย  ก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้การ
เคารพซึ่งสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน อันแสดงให้เห็นถึงความมีอารยะธรรมและเปิด
กว้างด้านมุมมองและความเข้าอกเข้าใจเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน อีกทั้งในขณะที่ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่
การเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ร่างพระราชบัญญัตินี้จะท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าในด้านสิทธิ
มนุษยชนที่ให้ความเท่าเทียมแก่บุคคลทุกคนโดยไม่น าประเด็นในเรื่องเพศมาจ ากัดสิทธิต่างๆด้วย แต่
ปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีประเด็นปัญหาที่ควรได้รับการศึกษาเพ่ิมเติมอยู่หลายประการ 
แต่หากในอนาคตร่างพระราชบัญญัตินี้ได้มีการประกาศใช้ ก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ฉบับอ่ืนเช่นกัน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติสัญชาติว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติ
โดยการสมรสของบุคคลที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 จากที่มีการด าเนินการร่างกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์
ทุกคนควรจะได้รับความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัต
ลักษณ์ทางเพศ และควรได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคภายใต้กฎหมายโดยปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ  ซึ่งกฎหมายภายในของแต่ละประเทศและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศควรมีการ
บัญญัติและคุ้มครองสิทธิดังกล่าวแก่บุคคลไว้ หรือแม้จะไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้โดยตรงก็ตาม แต่ก็ถือ
ว่าหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในหลักกฎหมายทั่วไปที่รัฐต้องน ามาใช้ในการรับรองและคุ้มครอง
พลเมืองของรัฐนั้นให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนนั่นเอง  
 หากกฎหมายไทยไม่มีการรับรองสถานภาพหรือสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ก็จะท าให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสูญเสียซึ่งสิทธิและหน้าที่
ต่างๆ ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับในการก่อตั้งครอบครัว รวมทั้งอาจส่งผลถึงสิทธิ
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ในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสด้วย ซึ่งหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนต่างด้าวและมีความประสงค์ที่
จะขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรส การที่ไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิและสถานะของคู่สมรสที่เป็นคนต่าง
ด้าวของคู่รักที่มีเพศเดียวกันนี้ก็จะส่งผลให้คู่รักที่เป็นคนต่างด้าวไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐเท่าที่ควร 
ซึ่งคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวผู้อยู่ในฐานะของคู่สมรสของผู้มีสัญชาติไทยควรมี
สิทธิที่จะได้รับสัญชาติไทยตามคู่สมรสคนไทยด้วย หากในอนาคตมีการอนุญาตให้ประกาศใช้ร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...ขึ้น จะส่งผลให้พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 ที่ยังมีการ
จ ากัดสิทธิเรื่องเพศในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสอยู่นั้นจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความเก่าแก่ ล้าหลังและไม่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย 
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะน าปัญหาดังกล่าวมาท าการศึกษาในประเด็น
ดังดังต่อไปนี้ อันได้แก่ ประการแรก หากประเทศไทยให้การยอมรับและมีกฎหมายรับรองสถานภาพ
การสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 มาตรา 9 ก็ควร
ได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ประการที่สอง กฎหมายไทยยอมรับให้
สิทธิเฉพาะหญิงต่างด้าวเท่านั้นที่จะขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรส แต่มิได้รับรองให้สิทธิแก่ชายต่าง
ด้าวในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9 ไว้ โดยก าหนดเงื่อนไขให้ชายต่างด้าวผู้เป็น
สามีของหญิงไทยท าการขอแปลงสัญชาติไทยตามมาตรา 11 แทน ซึ่งควรให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวที่ท า
การสมรสกับหญิงไทยเช่นเดียวกับที่ให้สิทธิของหญิงต่างด้าวและไม่ควรน าเรื่องของการจ ากัดสิทธิใน
เรื่องเพศมาเป็นประเด็นในการแบ่งแยกในการให้สิทธิที่จะขอถือสัญชาติ โดยการสมรสตามมาตรา
ดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาค หลักความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ และหลักการไม่
เลือกปฏิบัติ ตามรัฐธรรมนูญและเป็นส่วนหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมาย 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 

1)  เพ่ือศึกษาความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการ
สมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันตามร่างพระราชบัญญัติการจด
ทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... และการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสคู่รักต่างเพศซึ่งได้แก่ชาย
และหญิง และคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 

2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศในการรับรองสถานภาพการ
สมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือ
สัญชาติโดยการสมรสของบุคคลดังกล่าว 

3)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้มา
ซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลโดยศึกษากรณีของคู่รักต่างเพศ และกรณีของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 

4)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสัญชาติของไทยที่เกี่ยวกับการให้สิทธิใน
การขอถือสัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคล โดยศึกษากรณีการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
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เพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันและกรณีคู่รักต่างเพศอันได้แก่ชายและหญิง ให้มีความเหมาะสมกับ
บริบททางสังคมในปัจจุบันและสอดคล้องกับความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 เนื่องจากกฎหมายสัญชาติของไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ได้
ก าหนดการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่หญิงต่างด้าวที่ท าการสมรสกับชายไทยเท่านั้น จะได้
สัญชาติตามสามีหากมีการยื่นขอและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามกฎหมาย แต่ไม่อนุญาตให้
ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยขอถือสัญชาติตามภริยาตามความในมาตรานี้ จึงเป็นการขัดต่อหลัก
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสิทธิมนุษยชน อีกทั้งได้
ก าหนดเพียงเฉพาะชายและหญิงหรือที่คู่รักที่มีเพศก าเนิดที่ต่างกันเท่านั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงสิทธิ
เสรีภาพในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ดังนั้นกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวย่อมเกิดความเสียเปรียบทางกฎหมายในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติ 
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
หรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากฎหมายไทยยังขัดต่อหลักความเสมอภาคของบุคคลที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และยังมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเพศ  ซึ่งในต่างประเทศได้มี
กฎหมายบัญญัติรับรองสิทธิในการสมรสและการให้สัญชาติของบุคคลเหล่านี้ในฐานะของคู่สมรสไว้ 
ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศ อันได้แก่ ประเทศฝรั่งเศส และ
ประเทศเยอรมัน ในเรื่องการรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รัก
ที่มีเพศเดียวกัน อันเป็นที่มาของการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลดังกล่าว
ที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายสัญชาติของไทย 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ
บุคคลตามมาตรา 9  แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 โดยศึกษาเฉพาะกรณีการได้มาซึ่งสิทธิ
ในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสของบุคคลคู่รักต่างเพศอันได้แก่ชายและหญิง และบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน โดยศึกษาจากกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมาย
ต่างประเทศ และกฎหมายไทย ซึ่งจะน ามาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นอุปสรรคของ
กฎหมายในการบังคับใช้และการรับรองสิทธิในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลดังกล่าว 
เพ่ือประโยชน์ในการน าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายใน
เรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคลตามกฎหมายไทย 
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1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการด าเนินการวิจัยทางเอกสาร (Documentary 
Research) เท่านั้น โดยศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากต ารากฎหมาย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความ ค าพิพากษาของศาล รวมทั้งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตของไทยและต่างประเทศ ตลอดจน
ค้นคว้าจากหอสมุดของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานของรัฐต่างๆ โดยพิจารณาและวิเคราะห์ถึงปัญหา
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบทสรุปและข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหากฎหมายของไทย 
 
1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1)  เพ่ือให้ทราบถึงความเป็นมา ความหมาย แนวคิด และทฤษฏีเกี่ยวกับการรับรองสิทธิใน
การสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันตามร่างพระราชบัญญัติการ
จดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... และการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสคู่รักต่างเพศซึ่งได้แก่
ชายและหญิงและคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  
 2)  เพ่ือให้ทราบถึงความแตกต่างของกฎหมายไทยกับกฎหมายต่างประเทศในการรับรอง
สถานภาพการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการได้มาซึ่ง
สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลดังกล่าว 
 3)  เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาทางกฎหมายและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสิทธิใน
การขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลโดยศึกษากรณีของคู่รักต่างเพศ และกรณีของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 
2508 
 4)  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสัญชาติของไทยที่เกี่ยวกับการให้
สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคล โดยศึกษากรณีการสมรสของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันและกรณีคู่รักต่างเพศอันได้แก่ชายและหญิง ให้มีความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคมในปัจจุบันและสอดคล้องกับความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชน



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธใินการขอถือสัญชาต ิ
โดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 
 สัญชาติเป็นแนวคิดทางกฎหมายที่มีพ้ืนฐานมาจากข้อเท็จจริงในสังคมที่แสดงถึงความผูกพัน 
ระหว่างรัฐกับบุคคล สัญชาติจึงเป็นตัวก าหนดกฎหมายที่จะผูกพันบุคคลไว้กับรัฐหรือประเทศที่บุคคล
นั้นมีสัญชาติ โดยองค์ประกอบของรัฐที่ส าคัญอย่างหนึ่งคือ “พลเมือง” ซึ่งการที่บุคคลเป็นพลเมือง
ของรัฐใดย่อมมีสัญชาติตามรัฐนั้นเพราะความส าคัญของสัญชาติ คือการก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และ
ความรับผิดชอบตามกฎหมายของประเทศท่ีผู้นั้นมีสัญชาติอยู่ 
 
2.1  หลักการและแนวคิดทั่วไปว่าด้วยสัญชาติ 
 
 2.1.1  ความหมายของสัญชาติ 
 ในเรื่องความหมายของสัญชาติ ได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “สัญชาติ” แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้ 
 พจนานุกรมกฎหมายฝรั่งเศสได้ให้ค าจ ากัดความของสัญชาติว่า “สัญชาติ” หมายถึง ความ
ผูกพันทางกฎหมายและการเมืองที่บุคคลมีต่อรัฐอย่างถาวร เป็นความผูกพันที่รัฐเป็นผู้ก าหนดรับรอง
โดยตราออกมาเป็นกฎหมาย โดยค านึงถึงความใกล้ชิดความผูกพันที่บุคคลมีต่อรัฐเจ้าของสัญชาติ
มากกว่ารัฐอ่ืน และผลแห่งความผูกพันนี้ท าให้บุคคลนั้นเกิดภาระหน้าที่ต่อรัฐในฐานะเป็นคนชาติและ
ในขณะเดียวกันรัฐก็มีสิทธิที่จะปกป้องคุ้มครองบุคคลนั้นและมีสิทธิเรียกร้องแทนบุคคลนั้น หากบุคคล
นั้นได้รับความเสียหายจากการกระท าของรัฐอ่ืนตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
 ศาสตราจารย์ Batiffol มหาวิทยาลัยปารีส ผู้เชี่ยวชาญวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีบุคคล ได้ให้ค านิยามของสัญชาติว่า “สัญชาติ” หมายถึง ความผูกพันทางกฎหมายของบุคคลใน
ฐานะพลเมืองที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของรัฐ 
 ศาสตราจารย์อังเดร เวส นักกฎหมายชาวฝรั่งเศสได้ให้ค าจ ากัดความของสัญชาติว่า 
“สัญชาติ” หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวทางกฎหมายที่ท าหน้าที่ผูกบุคคลไว้กับรัฐ  
 ค าพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดี Nottebohm ได้ให้ค าจ ากัดความของ
สัญชาติว่า “ตามแนวปฏิบัติของรัฐ ตามแนวปฏิบัติของค าพิพากษาศาลและค าตัดสินของ
อนุญาโตตุลาการ ตลอดจนความคิดของนักนิติศาสตร์ สัญชาติเป็นสิ่งที่ผูกพันทางด้านกฎหมายอันมี
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รากฐานมาจากความผูกพันร่วมกันในทางสังคม ผลประโยชน์ และความรู้สึกร่วมกัน อันก่อให้เกิดสิทธิ
หน้าที่ซึ่งมีต่อกันและกัน”3 
 ร่างอนุสัญญาว่าด้วยสัญชาติที่จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard Law 
Research) ได้ให้ค านิยามว่า “สัญชาติ” หมายถึง สถานะของบุคคลธรรมดาผู้ซึ่งผูกพันกับรัฐโดย
อาศัยความจงรักภักดีที่มีต่อรัฐที่ให้สัญชาติ (The Status of Natural Person Who is Attached to 
a State by the Tie of Allegiance) ซึ่งความจงรักภักดี หมายความรวมถึงพันธกรณีหรือหน้าที่ที่
บุคคลนั้นจะต้องมีต่อรัฐที่ตนสังกัดอยู่4 
 ส่วนในต ารากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง ได้อธิบายว่า องค์ประกอบอย่างหนึ่ง
ของความเป็นรัฐคือ พลเมือง ซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วก็คือคนชาติทั้งหมด ดังนั้นสัญชาติจึงเป็นเสมือน
สิ่งที่เชื่อมโยงบุคคลซึ่งเป็นคนชาติทั้งหมดให้เข้ามาผูกพันกับรัฐ5 สัญชาติจึงเป็นเสมือนเครื่องผูกพัน
บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกของรัฐนั้นๆ 
 นอกจากนั้นแล้ว นักกฎหมายระหว่างประเทศยังเห็นว่า สัญชาติยังท าหน้าที่เชื่อมโยงปัจเจก
ชนให้มีความสัมพันธ์กับกฎหมายระหว่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของการทูต สัญชาติยัง
เป็นสิ่งประกอบสภาพบุคคล กล่าวคือ เมื่อทารกคลอดออกมาและมีสภาพบุคคล บุคคลนั้นย่อมได้รับ
สัญชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง โดยบุคคลนั้นอาจได้รับสัญชาติโดยทางสืบสายโลหิตของบิดาหรือมารดา
หรืออาจได้รับสัญชาติตามหลักดินแดน6 จากเอกสารขององค์การสหประชาชาติ เรื่อง Women, 
Nationality and Citizenship7 และในรายงานขององค์การสหประชาชาติพบว่า แต่ละรัฐมีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ให้สัญชาติแก่บุคคลแตกต่างกันออกไป เนื่องจากรัฐทุกรัฐต่างมีสิทธิเด็ดขาด  
ในการก าหนดสัญชาติได้เท่าที่ไม่ขัดต่อสนธิสัญญา จารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักทั่วไปที่
เกี่ยวกับสัญชาติ8 
 ส่วนนักกฎหมายไทย ได้ให้ความหมายของสัญชาติ ดังนี้ 

                                                           
3Nottebohm Case, (Liechtenstein V. Guatemala) Second Phase ICJ Reports 

(Cambridge MA02139, 1955), p. 23, Retrieved August 25, 2015 from http://www.icj-
cij.org/docket/files/18/2674.pdf 

4Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law (Netherland: 
Sijhoff & Noordhoff, 1979), P.30-31. 
 5Nguyen Quoc Dinh, Dailler et Pellet, In Droit International Public (Paris, 
1980), p. 295, Retrieved July 9, 2015 from http://www.unige.ch/droit/fac/organisation 
/departements/inpub.html 

6ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), หน้า 4. 

7Article 2(b), European Convention on Nationality 1997, “multiple nationality” 
simultaneous possessions of two more nationalities by the same person” 

8Article 3, European Convention on Nationality 1997 and Article 1, Convention 
Concerning Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law, 1930. 

http://www.unige.ch/droit/fac/organisation
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 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล) ให้ความหมายของสัญชาติว่า เป็นเครื่องผูกมัด
โดยนิตินัยที่ผูกพันบุคคลไว้กับประเทศ9  
 ศาสตราจารย์วิเชียร วัฒนคุณ ให้ความหมายของ “สัญชาติ”ว่า หมายถึงสิ่งที่ผูกพันทาง
การเมืองและทางจิตใจที่มีอยู่ระหว่างบุคคลกับรัฐ หรือคุณสมบัติของบุคคลอันเนื่องมาจากผูกพันทาง
การเมืองและทางกฎหมายซึ่งผูกมัดบุคคลนั้นไว้กับรัฐที่ตนเองเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง10 
 ศาสตราจารย์หยุด แสงอุทัย ให้ความหมายสัญชาติ ว่า “สัญชาติ” หมายถึงเครื่องมือผูกมัด
บุคคลไว้กับประเทศในทางกฎหมาย เป็นเหตุให้บุคคลมีสิทธิและหน้าที่ต่อประเทศที่บุคคลมีสัญชาติ11 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ให้ความหมายว่า “สัญชาติ” คือ
ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างปัจเจกชนกับรัฐในลักษณะที่ปัจเจกชนนั้นอยู่ภายใต้อ านาจ
อธิปไตยในทางบุคคลของรัฐนั้น12 
  จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า สัญชาติเป็นสิ่งผูกพันทางการเมืองและทางจิตใจที่เชื่อมโยง
บุคคลเข้าไว้กับรัฐหรือดินแดนรัฐนั้น ซึ่งถูกก าหนดขึ้นโดยกฎหมายภายในรัฐ สิ่งผูกพันที่ว่านี้มีส่วน
ช่วยในการก าหนดสถานะทางกฎหมายของบุคคลนั้น และท าให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ต่อรัฐซึ่งตนมีสัญชาติ
อยู่ อีกทั้งบุคคลนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่ให้สัญชาติแก่ตน และมีสิทธิที่จะขอให้
รัฐนั้นเรียกร้องให้รัฐอ่ืนเคารพสิทธิหรือประโยชน์ส่วนตนด้วย 
 
 2.1.2  แนวคิดทั่วไปของสัญชาติ  
  2.1.2.1  สัญชาติเป็นความผูกพันทางกฎหมายที่รัฐใช้ผูกพันคนไว้กับรัฐ 
  สัญชาติเป็นความผูกพันในทางกฎหมายที่จะผูกพันบุคคลให้เข้ามา สังกัดอยู่ภายใน
รัฐ13 ซึ่งรัฐมีอ านาจอธิปไตย สามารถออกกฎหมายใดๆก็ได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ 
อีกท้ังรัฐสามารถออกกฎหมายก าหนดการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญชาติของบุคคล รัฐเป็นผู้เลือกที่จะให้
หรือไม่ให้บุคคลใดเข้ามามีความผูกพันกับตน โดยรัฐจะใช้อ านาจเหนือบุคคลที่มิใช่การผูกนิติสัมพันธ์ 
กล่าวคือ เป็นความผูกพันทางด้านมหาชน มิใช่นิติสัมพันธ์ในทางแพ่ง สัญชาติจึงเป็นเสมือนเครื่องมือ
ที่รัฐจะใช้เพ่ือผูกพันบุคคลให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐ ซึ่งความผูกพันที่บุคคลมีอยู่ต่อรัฐ เป็น
เงื่อนไขส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับสัญชาติ การที่บุคคลใดจะมีสัญชาติใดบุคคลนั้นต้องมีความใกล้ชิด

                                                           
9เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล (พระยาศรีวิสารวาจา), กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2474), หน้า 10. 
10วิเชียร วัฒนคุณ, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (พระนคร: โรงพิมพ์

ธรรมศาสตร์, 2508), หน้า 54-58. 
11หยุด แสงอุทัย, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลว่าด้วยการขัดกันแห่ง

กฎหมายสัญชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 14. 
12พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เล่ม 1 

สัญชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 90. 
13ชุมพร ปัจจุสานนท์, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล: สัญชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 2 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2549), หน้า 20. 
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กับรัฐนั้นๆ ความผูกพันทางการเมือง ทางจิตใจ วัฒนธรรม ภาษา ล้วนเป็นปัจจัยของความผูกพันของ
บุคคลต่อรัฐทั้งสิ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปัจจัยหลายๆ ปัจจัยท าให้บุคคลเข้าร่วมกันในสังคม และพร้อม
ที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน และมีความจงรักภักดีต่อประเทศหรือรัฐที่ตนสังกัดอยู่ โดยไม่
จ าเป็นว่าตนจะต้องมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในรัฐนั้นๆ ดังนั้นประเทศทั่วโลก จึงมักก าหนดกฎเกณฑ์
ของความผูกพันของบุคคลที่น่าจะมีต่อรัฐโดยอาศัยหลักดินแดน (Jus Soil) กับหลักสายโลหิต (Jus 
Sanguine) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการได้สัญชาติโดยการเกิด และมีหลักเกณฑ์การให้สัญชาติแก่
บุคคลภายหลังการเกิดด้วย ซึ่งผลแห่งความผูกพันที่บุคคลมีต่อรัฐ ท าให้บุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อรัฐ โดยที่กฎหมายจะระบุถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะที่บุคคลนั้นมีสัญชาติของรัฐนั้นๆ ซึ่งรัฐก็มี
หน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศที่จะต้องปกป้องคนชาติของตน เมื่อคนชาติได้รับความเสียหาย
จากการกระท าของรัฐอ่ืน การปกป้องคนชาติ หมายความถึง การให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่มี
สัญชาติของรัฐนั้นๆ ซึ่งการให้ความคุ้มครองและปกป้องคนชาติเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของรัฐที่กฎหมาย
ได้ระบุรับรองไว้ ในกรณีที่บุคคลอยู่ภายในดินแดนของรัฐ รัฐเจ้าของสัญชาติย่อมใช้อ านาจรัฐเหนือ
ดินแดน (Territorial Jurisdiction) ได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าบุคคลอยู่ภายนอกดินแดนของรัฐเจ้าของ
สัญชาติและไปอยู่ดินแดนของรัฐอ่ืนและอยู่ใต้อ านาจรัฐเหนือดินแดนของรัฐอ่ืน กฎหมายจ าเป็นที่
จะต้องก าหนดแยกแยะให้รู้ว่าบุคคลใดสังกัดอยู่ในรัฐใด และก่อให้เกิดผลอันเป็นภาระแก่รัฐเจ้าของ
สัญชาติที่จะต้องดูแลคุ้มครองคนชาติของตน ซ่ึงเดิมสญัชาตินัน้เป็นสิ่งท่ีรัฐให้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
แต่ต่อมาภายหลังสัญชาติก็ใช้กับสิ่งอ่ืนด้วย เช่น นิติบุคคล เรือ อากาศยาน เป็นต้น 
  2.1.2.2  รัฐเป็นผู้ให้สัญชาติตามกฎหมาย  
  รัฐอธิปไตยเท่านั้นที่มีอ านาจให้สัญชาติโดยเงื่อนไขการให้สัญชาตินั้นให้เป็นไปตามที่
รัฐก าหนดไว้ในกฎหมาย หมายความว่า เอกชนจะท าสัญญาตกลงให้สัญชาติกันเองหรือมีการตกลงที่
แตกต่างไปจากกฎหมายมิได้ หลักกฎหมายที่ว่าสัญชาติเป็นเขตอ านาจภายในของรัฐนี้ ได้ถือว่าเป็น
หลักกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศซึ่งรัฐต่างๆ ได้ถือแนวปฏิบัติกันมาและถือว่าสิ่งนี้เป็น
กฎหมาย โดยพิสูจน์ได้จากแนวปฏิบัติของรัฐที่บัญญัติเรื่องการได้มาและการเสียไปซึ่งสัญชาติ รัฐแต่
ละรัฐจะเป็นผู้ก าหนดเอง ไม่มีรัฐใดสอดแทรกเข้าไปก าหนดการได้สัญชาติของบุคคลในรัฐอ่ืนได้ หลัก
กฎหมายเช่นว่านี้ได้ถูกก าหนดในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษร เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจน เช่น 
ตามมาตรา 1 แห่ง The Convention on Certain Question Relating to the Conflict of 
Nationality Law 1930 ระบุว่า “รัฐแต่ละรัฐจะก าหนดว่าใครเป็นคนชาติของตนโดยออกเป็น
กฎหมายภายใน และกฎหมายภายในเช่นว่านี้รัฐอ่ืนจะต้องยอมรับเท่าที่ไม่ขัดกับอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ กฎหมายจารีตประเพณี และหลักกฎหมายทั่วไปอันเป็นที่ยอมรับในส่วนที่เกี่ยวกับสัญชาติ” 
และในมาตรา 2 ของอนุสัญญาฉบับเดียวกันนี้ ได้ก าหนดว่า “ไม่ว่าปัญหาใดถ้าเกี่ยวกับการที่บุคคลจะ
มีสัญชาติของรัฐใดหรือไม่นั้นให้พิจารณาจากกฎหมายของรัฐนั้น” 
  ค าพิพากษาของศาลระหว่างประเทศก็ได้กล่าวไว้ว่า “สัญชาติเป็นเขตอ านาจภายใน
ของรัฐ” เช่น ในคดี Nationality Decrees in Tunis and Morocco ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่าง 
สหราชอาณาจักรกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับบางมาตราของกฎหมายฝรั่งเศสซึ่งได้ประกาศในตูนีเซีย
และเขตปกครองของฝรั่งเศสในโมร็อกโก เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ.1921 โดยข้อเท็จจริงในคดีมีว่า 
ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสัญชาติบังคับแก่บุคคลในเขตปกครองของฝรั่งเศส ในตูนี
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เซีย แต่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับแก่คนชาติในการปกครองของอังกฤษ (British Subject) ด้วย ท า
ให้เกิดข้อพิพาทระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสและได้ขอให้ศาลยุติธรรมประจ าระหว่างประเทศให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องเขตอ านาจภายในรัฐ ซึ่งศาลได้กล่าวว่า “ปัญหาที่ว่าเรื่องใดเป็นหรือไม่เป็น
เรื่องที่ตกอยู่ภายใต้เขตอ านาจภายในของรัฐ เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศ โดยขึ้นอยู่กับพัฒนาการของกฎหมายในแต่ละยุคแต่ละสมัย ปัญหาเรื่องสัญชาติในความคิด
ของศาลเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้เรื่องราวที่รัฐได้สงวนไว้14” ซึ่งเขตอ านาจภายในของรัฐ (Domestic 
Jurisdiction) เป็นเรื่องที่ข้ึนอยู่กับพัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ ในบางยุคบางสมัยการให้
ประเทศอาณานิคมเป็นเอกราช ถือว่าเขตอ านาจภายในของรัฐใครจะเข้ามาแทรกแซงยุ่งเกี่ยวไม่ได้ 
แต่หลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองพบว่า การปลดปล่อยประเทศอาณานิคมให้เป็นเอกราชมิใช่
เรื่องเขตอ านาจภายในรัฐอีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งกฎหมาย
ระหว่างประเทศไม่อนุญาตให้รัฐอ่ืนใดแม้แต่องค์การระหว่างประเทศเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวกับการ
ก าหนดเงื่อนไขของการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญชาติ ถ้าสัญชาติเป็นเขตอ านาจภายในของรัฐ การได้มา
หรือเสียไปซึ่งสัญชาติจึงเป็นเรื่องของกฎหมายภายในของแต่ละรัฐนั้นๆ 
  2.1.2.3  สัญชาติเป็นข้อความคิดทางกฎหมายที่มนุษย์คิดค้นข้ึน 
  สัญชาติมิใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีมาตั้งแต่ดึกด า บรรพ์ อีกทั้ง
สัญชาติก็มิใช่กฎหมายธรรมชาติหรือกฎหมายชาวบ้านด้วย15 แต่สัญชาติเป็นข้อความคิดทางกฎหมาย
ที่เกิดขึ้นในภาคพ้ืนยุโรปในศตวรรษที่ 19 ซึ่งความคิดเรื่องสัญชาตินี้เกิดขึ้นหลังจากที่อิทธิพลของ
ศาสนาคริสต์ในยุโรปได้เสื่อมสลายลง ในช่วงเวลาที่ศาสนาคริสต์ครอบง ายุโรปเป็นระยะเวลาหลายปี
และยังไม่มีการแบ่งเป็นประเทศเหมือนเช่นทุกวันนี้ แต่ทั่วภาคพ้ืนยุโรปถูกครอบง าด้วยความคิดที่
เรียกว่า “ความเป็นเอกภาพ” (The Unity) กล่าวคือ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้อาณาจักรคริสเตียน ซึ่งใน
ตอนนั้นยังไม่มีประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ฯลฯ ซึ่งทุกคนในตอนนั้นเป็นชาวคริสต์
ทั้งหมด หากบุคคลใดไม่นับถือศาสนาคริสต์ ก็จะถือว่าเป็นพวกนอกรีตที่เรียกว่า Pagan16ดังนั้น 
ความคิดเรื่องสัญชาติจึงไม่จ าเป็นต้องมี เพราะศาสนาคริสต์ได้ร้อยเรียงให้ทุกคนอยู่ภายใต้ศาสนา
เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งนอกจากอิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่เป็นอุปสรรคมิให้เกิดความคิดเรื่องสัญชาติ
แล้ว ระบบเศรษฐกิจในเวลานั้นก็มีลักษณะเป็นศักดินาสวามิภักดิ์ อันเป็นการผูกติดบุคคลไว้กับที่ดิน
โดยไม่ต้องอาศัยสัญชาติไว้กับผู้ปกครอง กล่าวคือ เมื่อพิจารณาทางประวัติศาสตร์ สัญชาติเป็นสิ่งที่พ่ึง
จะเกิดขึ้น เมื่อศาสนาคริสต์เสื่อมลงและยุโรปเริ่มเข้าสู่ยุคการสร้างชาติและชาตินิยม จึงต้องอาศัยสิ่งที่
หนึ่งมาทดแทนการสวามิภักดิ์ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานทางศาสนาและเศรษฐกิจ นั่นก็คือการให้บุคคลมี
สัญชาตินั่นเอง 
 

                                                           
14Permanent Court of International Justice, Advisory Opinion, Series B, No.4, 

p. 23-25. 
15ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 4. 
16L. I. De Winter, Nationality or Domicile: The Present State of Affairs 

(Netherlands: The Hague Academy of International Law, 1969), p. 366. 
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 2.1.3  หลักการได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคล 
2.1.3.1  การได้สัญชาติโดยการเกิด 

  นานาประเทศมีหลักหนึ่งหลักใดหรือทั้งสองหลักประกอบกัน คือ หลักสืบสายโลหิต 
(Jus Sanquinis) และหลักดินแดน (Jus Soli) 

1)  หลักการได้สัญชาติโดยหลักดินแดน 
หลักการได้สัญชาติโดยหลักดินแดนมีชื่อเรียกในภาษาละตินว่า “Jus 

Soil” เป็นหลักท่ียึดถือดินแดนของรัฐโดยก าหนดให้การได้สัญชาติขึ้นอยู่กับสถานที่เกิด โดยคิดว่าการ
ที่บุคคลเกิดในดินแดนนั้นจะได้รับการปลูกฝังให้มีความผูกพันกับดินแดน ซึ่งมีรากฐานความคิดมาจาก
ทัศนคติของประเทศ Anglo-Saxon เดิมนั้นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแองโกลแซกซอนนิยมให้
สัญชาติโดยใช้หลักดินแดน โดยค านึงถึงสัญชาติกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับดินแดน 17การที่
บุคคลเพียงแต่เกิดในดินแดนกรีกและโรมันจึงไม่ท าให้มีสถานะพลเมืองของกรีกหรือโรมัน ทั้งนี้ เพราะ
กรีกและโรมันเคยเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองและมีคนต่างด้าวอยู่ในดินแดนมากมาย กรีกโรมัน
จึงหวงแหนไม่ยอมให้คนต่างด้าวได้สิทธิที่จะเป็นพลเมือง จึงต้องก าหนดเงื่อนไขในการเป็นพลเมืองไว้
โดยการสืบสายโลหิต ส่วนในการให้สัญชาติโดยหลักดินแดนนั้นเกิดจากอิทธิพลของลัทธิสวามิภักดิ์ ซึ่ง
ในอังกฤษสมัยโบราณมีการปกครองระบอบศักดินา พลเมืองในรัฐจะผูกพันอยู่กับดินแดนหรือแว่น
แคว้นที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งความจงรักภักดีที่พลเมืองมีต่อรัฏฐาธิปัตย์นั้นอาศัยความผูกพันกับดินแดนเป็น
ส าคัญ ดังนั้นกลุ่มประเทศที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของกฎหมายโรมันจึงถือความส าคัญของ
ดินแดนหรือภูมิล าเนาเป็นส าคัญ การได้สัญชาติก็เช่นเดียวกัน กลุ่มประเทศเหล่านี้ถือว่าหลักการได้
สัญชาติโดยการเกิดควรยึดหลักดินแดน ซึ่งประเทศที่ยอมรับหลักดินแดน ได้แก่ อาร์เจนตินา บราซิล 
แคนาดา โคลัมเบีย ปากีสถาน เป็นต้น 

แนวคิดการให้สัญชาติโดยหลักดินแดนถือบุคคลที่เกิดในดินแดนเป็นส าคัญ 
บุคคลที่เกิดในดินแดนใดก็ย่อมถูกปลูกฝังให้ผูกพันกับดินแดนนั้น รวมทั้งการจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมที่จะเป็นพลเมืองของรัฐนั้น การให้สัญชาติโดยหลักดินแดนนี้จึงไม่ต้องค านึงว่าเด็กที่เกิดใน
ดินแดนนั้นจะเกิดจากบิดาหรือมารดาที่เป็นคนชาติใดนั่นเอง 

2)  หลักการได้สัญชาติโดยหลักสืบสายโลหิต 
หลักการได้สัญชาติโดยหลักการสืบสายโลหิตมีชื่อเรียกเป็นภาษาละตินว่า

“Jus Sanquis”เป็นหลักที่ยึดถือความผูกพันทางสายโลหิต เพ่ือให้รัฐและการมีพลเมืองเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน โดยสนับสนุนหลักเกณฑ์ท่ีว่า “บุคคลในครอบครัวต้องมีสัญชาติเดียวกัน” ซึ่งกฎหมายว่า
ด้วยสัญชาติของรัฐต่างๆที่ใช้หลักสืบสายโลหิตนี้ จะก าหนดให้บุตรสืบสายโลหิตจากบิดาเป็นการทั่วไป 
ยกเว้นในกรณีไม่ปรากฏบิดาหรือบิดามารดาไม่ได้สมรสกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มารดาจึงเป็นผู้
ถ่ายทอดสัญชาติให้แก่บุตร ตัวอย่างเช่น ประเทศอัลจีเรีย ซึ่งเป็นภาคีสมาชิกใน Convention on 
the Elimination of All Form of Discrimination Against Women ซึ่งอนุสัญญานี้รับรองความ

                                                           
17กมล สนธิเกษตรริน, ค าอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล, พิมพ์ครั้งที่ 7 

(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาธิการ, 2538), หน้า 44. 
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เสมอภาคระหว่างหญิงและชาย18 ตั้งข้อสงวนที่จะไม่รับพันธกรณีในข้อบทมาตรา 9 วรรคสอง 
เนื่องจากบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติและกฎหมายว่าด้วยครอบครัวของแอลจีเรีย อนุญาต
ให้มารดาถ่ายทอดสัญชาติให้แก่บุตรได้เฉพาะบางกรณี เช่น หากไม่ปรากฏบิดาหรือบิดาไม่มีสัญชาติ 
หรือเด็กนั้นเกิดบนแผ่นดินแอลจีเรียและมีบิดาเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดบนแผ่นดินแอลจีเรีย หรือให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพิจารณาอนุญาตให้เด็กที่เกิดบนแผ่นดินแอลจีเรียและมีบิดาเป็นคน
ต่างด้าวซึ่งมิได้เกิดบนแผ่นดินแอลจีเรียได้สัญชาติจากมารดา 

อีกท้ังในประเทศท่ีได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันถือว่า การสืบสายโลหิต
ของบุคคล มีความส าคัญกับสถานะของบุคคล และย่อมท าให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย บุตร
ย่อมได้รับสิทธิและหน้าที่สืบทอดสายโลหิตจากบิดาได้ กล่าวคือ การรับรองสถานะตามกฎหมายมา
จากบิดา เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลความผูกพันของบุคคลอย่างยิ่ง อีกทั้งประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปสนับสนุน
แนวความคิดที่ว่าการได้สัญชาติโดยการเกิดควรยึดหลักสายโลหิต19 ประเทศที่ใช้หลักสืบสายโลหิต
อย่างเคร่งครัดโดยไม่ยอมรับหลักดินแดน เช่น ประเทศเยอรมัน ซึ่งนับแต่ที่มีการแก้ไขกฎหมาย
สัญชาติเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ.1999 และกฎหมายใหม่นี้เริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2000 
ประเทศเยอรมันได้คลายความเคร่งครัดหลักสืบสายโลหิตลงหลังจากที่ยึดแน่นกับหลักดังกล่าวมา
หลายทศวรรษ โดยกฎหมายสัญชาติฉบับใหม่นี้ยอมรับหลักดินแดนมากขึ้น แต่ก็ได้ก าหนดเงื่อนไขว่า 
บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่เป็นคนต่างด้าวในประเทศเยอรมันจะได้รับสัญชาติเยอรมันโดยทันที ถ้า
ขณะเกิดบิดาหรือมารดามีถิ่นที่อยู่ถาวรและชอบด้วยกฎหมายในประเทศเยอรมันอย่างน้อย 8 ปี นับ
แต่บุตรเกิด20 

ในปัจจุบันหลักเรื่องสิทธิเสรีภาพในการได้มาซึ่งสัญชาติตามปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน ส่งผลท าให้กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของรัฐต่างๆ ได้ใช้หลักดินแดนและหลัก
สายโลหิตควบคู่กันไป ซึ่งการน าหลักทั้งสองมาใช้อาจใช้หลักใดหลักหนึ่งเป็นการทั่วไปและใช้อีกหลัก
หนึ่งเป็นบทยกเว้น21 เช่น ในประเทศเยอรมัน ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดิมให้
สัญชาติโดยหลักสายโลหิตและได้น าหลักดินแดนมาใช้ โดยก าหนดเงื่อนไขให้เด็กได้สัญชาติญี่ปุ่นตาม

                                                           
18United Nation, Division for the Advancement of Women, Department of 

Economic and Social Affairs, Woman, Nationality and Citizenship, Retrieved July 5, 
2015 from http://www.un.org/womenwatch/daw/public/jun03e.pdf 

19ชุมพร ปัจจุสานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
20Section 4(3) Nationality Act of Germany 1913, as amended 2014 “A child of 

foreign parent shall be acquire Germen citizenship by birth in the domestic territory if 
one parent 1.has legally been normally resident in the domestic territory for eight 
years and 2.possesses a right of residence or has possessed for three years a 
residence permit for an unlimited period” 

21หยุด แสงอุทัย, เรื่องเดิม, หน้า 157. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/public/jun03e.pdf
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หลักดินแดนก็ต่อเมื่อเด็กนั้นถือก าเนิดในประเทศญี่ปุ่นแล้วไม่ปรากฏบิดามารดาหรือบิดามารดาเป็น
บุคคลไร้สัญชาติ22เป็นต้น 
  จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า หลักเกณฑ์ในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการเกิดมีความ
หลากหลายและมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐหลายจุด อาจท าให้บุคคลมีคุณสมบัติที่จะได้สัญชาติของรัฐ
มากกว่าหนึ่งสัญชาติได้ เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติการให้สัญชาติโดยหลักดินแดน ดังนั้น
บุตรที่เกิดในดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาย่อมจะมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่จะได้สัญชาติอเมริกัน 
แม้ว่าบิดามารดาจะมิได้เป็นพลเมืองของอเมริกา หรือเป็นคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย23 
  2.1.3.2  การได้สัญชาติภายหลังการเกิด 
  ส าหรับการให้สัญชาติโดยภายหลังการเกิด หลายประเทศจะใช้วิธีการให้สัญชาติโดย
การสมรส การแปลงสัญชาติ รวมถึงการรับบุตรบุญธรรม เช่น ในประเทศเยอรมัน24ทั้งนี้ กฎหมาย
สัญชาติของแต่ละประเทศจะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการได้มาซึ่งสัญชาติภายหลังการเกิดไว้อย่างไร 
ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของรัฐนั้น 

1)  การได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรส 
ในเรื่องนี้กฎหมายสัญชาติของแต่ละประเทศรับรองว่าบุคคลอาจได้สัญชาติ

โดยการสมรสไว้แตกต่างกันคือ แนวความคิดแรก เห็นว่า การสมรสเป็นเหตุให้หญิงหรือผู้เป็นภริยาได้
สัญชาติตามสามีโดยอัตโนมัติ ส่วนแนวความคิดที่สอง กลับเห็นว่า การสมรสไม่เป็นผลท าให้ผู้นั้นได้

                                                           
22Section 2 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 “provides 

three situations in which a person can become a Japanese national at birth: 
1.  When either parent is a Japanese national at the time of birth 
2.  When the father dies before the birth and is a Japanese national at the 

time of death 
3.  When the person is born on Japanese soil and both parents are unknown 

or stateless 
 A system for acquiring nationality by birth after birth is also available. If an 
unmarried Japanese father and non-Japanese mother have a child, the parents later 
marry, and the Japanese father acknowledges paternity, the child can acquire 
Japanese nationality, so long as the child has not reached the age of 20. Japanese 
nationality law effective from 1985 has been that if the parents are not married at 
the time of birth and the father has not acknowledged paternity while the child was 
still in the womb, the child will not acquire Japanese nationality” 

23Law Offices of Adrien Medvei, การได้มาซึ่งสัญชาติอเมริกัน, Retrieved July 5, 
2015 from http://www.medveilaw.com/category/immigration/ 

24Section  6 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statelessness
https://en.wikipedia.org/wiki/Nationality
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สัญชาติของสามีโดยทันทีแต่ต้องอาศัยเจตนาของหญิงนั้นประกอบด้วย25กฎหมายในประเทศที่รับรอง
ว่าภริยาอาจได้สัญชาติตามสามีโดยอัตโนมัติ เช่น กฎหมายประเทศออสเตรเลีย รับรองว่าการสมรส
เป็นเหตุให้ได้มาซึ่งสัญชาติด้วยตัวเองที่เรียกว่า “Ipso Facto” และไม่ถือว่าเป็นการแปลงสัญชาติจึง
ไมอ่าจถูกถอนได้  
 ในปัจจุบันนานารัฐได้มีแนวคิดและหลักการของการได้สัญชาติโดยการสมรส26 
ได้แก่ 
 (1)  หลักการว่าด้วยเสรีภาพในการเลือกสัญชาติของหญิงที่มีสามี  

ปัจจุบันรัฐเริ่มมีแนวปฏิบัติที่จะยอมรับแนวคิดว่าด้วยความเป็นเอกภาพ
ของครอบครัวในลักษณะที่ไม่ละเลยแนวคิดว่าความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (The Principle of 
sexual Equality) กล่าวคือ เมื่อมีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและหญิงก็มีสิทธิเท่าเทียมกันใน
การก าหนดสัญชาติของตนเอง ดังนั้น กฎหมายสัญชาติสมัยใหม่จะไม่ก าหนดให้หญิงได้สัญชาติของ
สามีโดยอัตโนมัติ หรือถือเอาการสมรสกับชายต่างด้าวเป็นการสละสัญชาติ อนุสัญญาหลายฉบับทั้งใน
ระดับโลก และระดับภูมิภาคก าหนดรับรองหลักความเท่าเทียมกันของชายและหญิงในเรื่องสัญชาติ 
อาทิ ข้อ 10 แห่งอนุสัญญาแห่งกรุงเฮกว่าด้วยปัญหาบางประการเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย
สัญชาติ ลงวันที่ 12 เมษายน ค.ศ.1930 ซึ่งก าหนดว่า “การแปลงสัญชาติของสามีระหว่างการสมรส
ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของภรรยา เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากภริยา” ซึ่งอนุสัญญา
นี้เป็นผลงานที่ผลักดันโดยองค์การสันนิบาตชาติ อนุสัญญานี้มีภาคีจ านวนไม่มากนัก แต่บทบัญญัติ
ของอนุสัญญานี้ได้รับการยอมรับทั่วไปในทางปฏิบัติของนานารัฐ ในค าตัดสินของศาลภายในรัฐและ
ศาลระหว่างประเทศ รวมถึงในความคิดของนักนิติศาสตร์โดยทั่วไป เพราะอนุสัญญานี้เป็นบทบัญญัติ
เพ่ือใช้ในประมวลกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ นักนิติศาสตร์ไทยจึงต้องท าความเข้าใจ
อนุสัญญานี้แม้ประเทศไทยจะมิได้เป็นภาคีก็ตาม อีกทั้งยังมีข้อ 1 แห่งอนุสัญญาฉบับที่ 1 แห่งกรุง
มอนเตวิเดโอว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่สมรสแล้ว ลงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1933 หรือข้อ 1 แห่ง
อนุสัญญาของสหประชาชาติว่าด้วยสัญชาติของหญิงที่สมรสแล้ว ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1957 
ซึ่งประเทศไทยก็เข้าร่วมในการยกร่างอนุสัญญานี้ โดยอนุสัญญานี้พยายามจะผลักดันให้รัฐยอมรับ
หลักความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ (Principle of Sexual Equality) มาเสริมหลักความเป็นเอกภาพ
ของครอบครัว (Principle of Family Unity) ในเรื่องการก าหนดสัญชาติของหญิงที่มีสามีแล้ว 
อนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาที่รับหลักการที่ปรากฏในมาตรา 10 แห่งอนุสัญญาแห่งกรุงเฮก ลงวันที่ 12 
เมษายน ค.ศ.1930 ว่าด้วยปัญหาบางประการที่ขัดกันแห่งกฎหมายสัญชาติที่ว่า “การแปลงสัญชาติ
ของสามีในระหว่างสมรสย่อมไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญชาติของภริยาโดยปราศจากความ
ยินยอมของผู้เป็นภริยา” 

 
 

                                                           
25ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
26พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, บทความส ารวจสถานการณ์ด้านกฎหมายและ

แนวคิดในสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2546), หน้า 16. 
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 (2)  หลักว่าด้วยความเป็นเอกภาพทางสัญชาติของครอบครัว 
เหตุผลในทางปฏิบัติของนานารัฐมักยอมรับให้รัฐให้สัญชาติแก่บุคคลที่เป็น

คนในครอบครัวเดียวกันมีสัญชาติเดียวกัน ซึ่งตั้งแต่อดีตนานารัฐยอมรับแนวความคิดว่าด้วยความเป็น
เอกภาพของครอบครัว (The Principle of Family Unity) ซึ่งภายใต้แนวคิดนี้ บุคคลในครอบครัว
ควรจะมีสัญชาติเดียวกัน ดังนั้น รัฐจึงต้องยอมรับให้บุคคลในครอบครัวมีสัญชาติตามบุคคลผู้เป็น
หัวหน้าของครอบครัว กล่าวคือ ผู้เป็นสามีหรือบิดานั่นเอง ในครอบครัวที่ไม่มีบิดา หัวหน้าของ
ครอบครัวก็คือ มารดา เมื่อรัฐยอมรับให้หัวหน้าของครอบครัวมีสัญชาติของตน รัฐนั้นก็จะต้องยอมรับ
ให้บุคคลในครอบครัวมีสัญชาติของตนด้วย หรือเม่ือรัฐยอมรับให้หัวหน้าครอบครัวสละสัญชาติของตน 
รัฐนั้นก็จะต้องยอมรับให้บุคคลในครอบครัวสละสัญชาติของตนเพ่ือไปถือสัญชาติใหม่ที่หัวหน้าของ
ครอบครัวได้มาด้วย27 
 เห็นได้ว่า นานาอารยประเทศในปัจจุบันไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องการให้
สัญชาติ ดังจะเห็นจาก ข้อ 5 แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ.197728 (European 
Convention on Nationality 1997) ในส่วนเกี่ยวกับสัญชาติโดยการสมรส รัฐไม่ถูกบังคับให้ต้อง
ยอมรับกระบวนการให้สัญชาติโดยผลอัตโนมัติของกฎหมาย แต่รัฐมีหน้าที่ที่จะอ านวยความสะดวกใน
กฎหมายภายในของตนเกี่ยวกับการได้สัญชาติของคู่สมรสของคนสัญชาติของตน และในข้อ 6(4)(a) 
แห่งอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสัญชาติ ค.ศ.1977 ซึ่งบัญญัติว่า “Each State Party shall facilitate in 
its international law the acquisition of its nationality for (a) the spouses of the 
nationals.” 
 (3)  หลักว่าด้วยความเท่าเทียมระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการ   

สมรส 
 กฎหมายสัญชาติของนานารัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
สัญชาติของหญิงให้สอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการก าหนดสัญชาติ 
ซึ่งกฎหมายสัญชาติในยุคต้นๆ มักจะยอมรับการให้สัญชาติแก่หญิงต่างด้าวที่สมรสตามกฎหมายกับ
คนชาติของตน อาทิ กฎหมายสัญชาติโปรตุเกส กฎหมายสัญชาติภูฐาน แต่กฎหมายสัญชาติในยุค
ปัจจุบันมักไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเพศ กฎหมายภายในยุคใหม่รับรองสิทธิทั้งภริยาต่างด้าวและสามีต่าง

                                                           
27Albrecht Randelzhofer, Nationality, In International Encyclopedia of Public 

International Law, Instilment 8, 1985, p. 418. 
28Article 5 European Convention on Nationality 1977 
Non-discrimination “1.The rules of a State Party on nationality shall not 

contain distinctions or include any practice which amount to discrimination on the 
grounds of sex, religion, race, colour or national or ethnic origin. 

2. Each State Party shall be guided by the principle of non-discrimination 
between its nationals, whether they are nationals by birth or have acquired its 
nationality subsequently,” Retrieved July 5, 2015 from 
http://www.unhcr.org/451790842.pdf 
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ด้าวของคนชาติของตน ทั้งนี้ โดยก าหนดให้ใช้ “ความเป็นคู่สมรส” ในการพิจารณาให้สัญชาติแทน 
อาทิ กฎหมายสัญชาติญี่ปุ่น29 

2)  การได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติ 
การแปลงสัญชาติ คือ การที่รัฐให้สัญชาติของตนแก่คนต่างด้าวโดยมีการ

ร้องขอจากคนต่างด้าว ฉะนั้นการได้สัญชาติมาโดยการแปลงสัญชาติจึงต่างกับการได้สัญชาติโดยการ
เกิด เนื่องจาก  
 (1)  การได้สัญชาติโดยการแปลงชาติเป็นการกระท าโดยสมัครใจของผู้
แปลงสัญชาติ 
 (2)  บุคคลนั้นต้องพักอาศัยอยู่ในรัฐนั้นๆตามระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่แต่
ละรัฐก าหนด 
 (3)  การได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาติจะต้องได้รับความยินยอมจาก
รัฐทีค่นต่างด้าวร้องขอถือสัญชาติ 
 (4)  การได้สัญชาติโดยการแปลงสัญชาตินั้น คนต่างด้าวผู้ร้องขอแปลง
สัญชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข และแบบพิธีที่แต่ละรัฐเจ้าของสัญชาตินั้นได้วางไว้ และผลที่ได้รับก็
ไม่ท าให้ผู้นั้นเป็นพลเมืองโดยถาวรแท้ นั่นคือ อาจถูกถอนสัญชาติภายหลังได้ 
 (5)  รัฐเจ้าของสัญชาติจะยื่นมือเข้าไปให้ความคุ้มครองป้องกันบุคคลผู้
ได้สัญชาติโดยการ แปลงสัญชาติได้นั้น จะต้องปรากฏว่าบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับประเทศเจ้าของ
สัญชาติอย่างแท้จริง 

3)  การได้มาซึ่งสัญชาติกรณีการรับบุตรบุญธรรม 
ในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการรับบุตรบุญธรรมนั้น มีในประเทศเยอรมัน 

โดยเมื่อคนสัญชาติเยอรมันได้รับอนุญาตให้รับเด็กหรือเยาวชนเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายสัญชาติ
เยอรมัน ซึ่งเด็กหรือเยาวชนต้องมีอายุไม่เกิน 18 ปี ขณะยื่นร้องขอรับบุตรบุญธรรม จะมีผลให้บุตร
บุญธรรมดังกล่าวได้รับสัญชาติเยอรมัน บุตรหลานของบุตรบุญธรรมก็จะได้สัญชาติเยอรมันด้วย30แต่
กฎหมายไทยยังไม่มีการรับรองในเรื่องนี้ 
 
 
 
 
 

                                                           
29Law No.147 of 1950 as Amended by Law No.268 of 1952, Law No.45 of 1984 

and Law No.89 of 1993, Retrieved July 7, 2015 from 
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/tnl-01.html 

30เรวัต เฉลียวศิลป์, สิทธิการไดม้าซึ่งสัญชาติ: ศึกษาปัญหาการจ ากัดสิทธิของบุคคลใน
การได้สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
2552), หน้า 21. 
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 2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการให้สัญชาติโดยการสมรสของกฎหมายไทย 
 กฎหมายไทยยอมรับหลักการที่ว่าบุคคลในครอบครัวเดียวกันควรมีสัญชาติเดียวกัน เพ่ือการ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของครอบครัว31 การมีสัญชาติต่างกันท าให้เกิดความยุ่งยากในการใช้ชีวิต
ร่วมกันในครอบครัว เช่น กรณีที่สามีเป็นคนสัญชาติไทยแต่ภริยาเป็นคนต่างชาติ แม้บุคคลทั้งสองจะ
ท าการสมรสกันภริยาสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ในระยะเวลาที่จ ากัดเท่านั้นตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง32 ดังนั้น ปัญหาในการอยู่อาศัยของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจึงเกิดขึ้นเพราะเขาไม่มีสัญชาติ
ไทย 
 อีกทั้งสิทธิในการได้สัญชาติไทยโดยการสมรสมิใช่สัญชาติโดยการเกิด ความมีผลของสิทธินี้
ย่อมเกิดขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งกฎหมายไทยในอดีตคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2456 
และพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 ยอมรับว่าหญิงต่างด้าวถือสัญชาติไทยได้โดยการสมรสกับ
ชายไทย และการได้สัญชาติไทยนี้เป็นการได้มาโดยอัตโนมัติโดยที่หญิงนั้นมิต้องแสดงความประสงค์
แต่ประการใด และไม่ต้องท าการแปลงสัญชาติอีก33 ต่อมาได้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.
2495 ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกฎหมายสัญชาติไทยยอมรับให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าวเท่านั้นที่จะร้อง
ขอสัญชาติไทยโดยการสมรสได้ ส่วนในกรณีของชายต่างด้าวกฎหมายมิได้รับรองไว้ แม้จะมีการร้อง
ขอสิทธิการได้สัญชาติไทยของชายต่างด้าวเสมอมาก็ตาม ซึ่งหลักกฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทย เดิมให้
สัญชาติหญิงต่างด้าวซึ่งสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทยโดยอัตโนมัติ แต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูก
เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 โดยเปลี่ยนเงื่อนไขการได้สัญชาติ
ของหญิงจากการสมรสว่า การสมรสของหญิงต่างด้าวกับชายไทยเป็นวิธีการได้สัญชาติไทยโดย
อัตโนมัติ เป็นเพียงเงื่อนไขที่ให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าวที่จะยื่นค าขอถือสัญชาติตามสามีเท่านั้น และเป็น
ดุลพินิจของของเจ้าหน้าที่ปกครองที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติค าขอนั้นมีผลบังคับใช้ ด้วยเหตุผลที่รัฐบาล
ในขณะนั้นเกรงว่าจะมีการใช้หญิงต่างด้าวเข้ามากระท าการเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ แต่ปัจจุบัน
หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยต้องยื่นขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
แบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสรุปการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสตามกฎหมายไทย 
ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

                                                           

 31ชุมพร ปัจจุสานนท์, กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล: สัญชาติ, เรื่องเดิม,  
หน้า 94.  

32มาตรา 35 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 บัญญัติว่า “คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 34 อธิบดีหรือพนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะ
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ก็ได้ ระยะเวลาที่จะอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ให้ก าหนดดังนี้  

(3) ไม่เกินหนึ่งปี ส าหรับกรณี การให้ความอุปการะแก่หรือรับความอุปการะจากบุคคล
สัญชาติไทย หรือบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ซึ่งอยู่ใน
ความอุปการะและเป็นส่วนแห่งครัวเรือน” 
 

33ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 23. 
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  1)  การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสเกิดขึ้นอัตโนมัติโดยผลของกฎหมาย เมื่อมี
องค์ประกอบครบตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีปรากฏในกฎหมายสัญชาติไทยในยุคก่อน 
  2)  การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสเกิดขึ้นโดยผลของการประกาศค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ปรากฏในกฎหมายสัญชาติ
ของไทยในยุคปลายและยังใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส ตามมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2495 ซึ่งถูกแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2503 
และโดยผลของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
 การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส ตามมาตรา 9 จะท าให้หญิงมีสิทธิ หน้าที่ และสถานภาพ 
เช่นเดียวกับบุคคลผู้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด เว้นแต่จะมีกฎหมายพิเศษก าหนดเป็นอย่างอ่ืน34 แต่
การได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9 ก็ยังไม่มีเสถียรภาพเทียบเท่าการได้สัญชาติไทย
โดยการเกิดแต่เป็นสัญชาติไทยที่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ดังนี้ 

1)  การได้สัญชาติไทยโดยการสมรสไม่ท าให้หญิงเสียสัญชาติเดิมของตน 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ไม่ได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขว่า หญิงนั้นจะต้อง สละ

สัญชาติเดิมของตนก่อน ซึ่งกฎหมายสัญชาติไทยในปัจจุบัน หญิงอาจมี 2 สัญชาติก็ได้ กล่าวคือ
สัญชาติเดิมและสัญชาติไทยการที่หญิงจะขาดจากสัญชาติเดิมของตนหรือไม่นั้น ย่อมเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศที่หญิงนั้นมีสัญชาติอยู่ก่อนที่จะมีการสมรส ถ้ากฎหมายสัญชาติ
เดิมของหญิงมิได้ก าหนดให้หญิงต้องเสียสัญชาติเดิมเนื่องจากได้สัญชาติใหม่ตามสามี หญิงนั้นก็ย่อมมี 
2 สัญชาติ แต่ถ้ากฎหมายสัญชาติเดิมก าหนดให้หญิง ต้องเสียสัญชาติเดิม ในกรณีเช่นนี้แล้วหญิงนั้นก็
จะต้องเสียสัญชาติเดิมไป และคงมีได้แต่สัญชาติไทยตามสามีแต่เพียงสัญชาติเดียว  ดังนั้น การที่หญิง
อ้างและใช้สัญชาติเดิมควบคู่ไปกับสัญชาติไทยหรือมีใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว จึงไม่เป็นเหตุให้
หญิงตามมาตรา 9 เสียสัญชาติไทย 

2)  สัญชาติไทยโดยการสมรสจะไม่เสียไปแม้ภายหลังสามีจะเสียสัญชาติไทย 
สิทธิที่จะถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9 จะไม่เสียไป แม้ว่าภายหลังสามี

จะเสียสัญชาติไทยไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม กล่าวคือ แม้การสมรสกับชายไทยจะเป็นองค์ประกอบ
ประการหนึ่งในการยื่นค าขอตามมาตรา 9 แต่เมื่อหญิงได้สัญชาติไทยมาแล้ว สิทธิที่จะถือสัญชาติไทย
ของหญิงก็ไม่ผูกติดกับสามีอีกต่อไป สามีจะต้องมีสัญชาติไทยในขณะที่หญิงผู้เป็นภริยาได้ยื่นค าขอมี
สัญชาติไทยตามมาตรา 9 เท่านั้น แต่ภายหลังที่หญิงได้สัญชาติไทยมาแล้วถึงชายจะไม่มีสัญชาติไทย 
หญิงก็ไม่เสียสัญชาติไทยที่ได้มาตามมาตรา 9 และในกรณีที่สามีสัญชาติไทยได้แปลงสัญชาติเป็นต่าง
ด้าว ภายหลังที่หญิงผู้เป็นภริยาได้สัญชาติไทยตามมาตรา 9 และถ้ากฎหมายของประเทศเจ้าของ
สัญชาติใหม่ของสามีก าหนดให้ภรรยาและบุตรผู้เยาว์ได้สัญชาติใหม่ตามสามีหรื อบิดาโดยอัตโนมัติ 
หญิงก็ยังไม่เสียสัญชาติไทยตามสามี เว้นแต่หญิงจะใช้สิทธิตามมาตรา 1535แห่งพระราชบัญญัติ

                                                           
34พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.

2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2535, หน้า 105. 
35มาตรา 15 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

บัญญัติว่า “นอกจากกรณีตามมาตรา 14 ผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืนหรือผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดย
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สัญชาติ พ.ศ.2508 ในฐานะที่มี“สัญชาติไทยและสัญชาติอ่ืน”เพ่ือสละสัญชาติไทย แต่อย่างไรก็ตาม 
ถ้าหญิงไม่สละสัญชาติไทยที่ได้มาหญิงก็จะมีทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติใหม่ของสามีนอกจากสัญชาติ
เดิมที่ยังอาจจะไม่เสียไป 

3) สัญชาติไทยโดยการสมรสไม่เสียไปแม้การสมรสถูกเพิกถอนโดยค าพิพากษาของ
ศาลหรือแม้การสมรสสิ้นสุดลง 

ในหลายกรณีการสมรสอาจถูกเพิกถอนเพราะการสมรสนั้นตกเป็นโมฆะหรือโมฆียะ 
และในกรณีถ้าหญิงได้สัญชาติไทยโดยการสมรสที่เป็นโมฆะหรือโมฆียะ เมื่อการสมรสถูกเพิกถอน 
หญิงจะเสียสัญชาติไทยโดยการสมรสหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับผลของการเพิกถอนการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์36การสมรสที่ได้มีค าพิพากษาให้เพิกถอนนั้นให้ถือว่าสิ้นสุดลงในวันที่ค า
พิพากษาถึงที่สุด แต่จะอ้างเป็นเหตุเสื่อมสิทธิของบุคคลภายนอกผู้ท าการโดยสุจริตไม่ได้ เว้นแต่จะได้
จดทะเบียนการเพิกถอนการสมรสนั้นแล้ว แม้บุตรที่เกิดระหว่างสมรสซึ่งศาลพิพากษาให้เพิกถอน
ภายหลังนั้น ให้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย37 

เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า การสมรสก่อนการถูกเพิกถอน
นั้นสมบูรณ์ เมื่อหญิงได้สัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9 ในขณะที่การสมรสยังสมบูรณ์ 
สัญชาติไทยนี้จึงไม่เสียไปเมื่อการสมรสถูกเพิกถอนภายหลัง38 นอกจากนั้น การหย่าหรือการสิ้นสุด
ของการสมรสก็ไม่ท าให้หญิงเสียสัญชาติไทยโดยการสมรส39 
 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสมรส 
 
 2.2.1  ความหมายของการสมรส 
 การสมรสตามความหมายทั่วไป คือ การที่ชายและหญิงอยู่ร่วมกันเป็นสามีภริยา ซึ่งตาม
จารีตประเพณีของสังคมต่างๆ จะมีจุดเริ่มต้นจากพิธีการตามขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ
ท้องถิ่นเพ่ือเป็นการแสดงให้สาธารณชนทราบถึงการอยู่ร่วมกันนั้น40 
 ค าจ ากัดความหรือความหมายของการสมรส มิได้มีบทบัญญัติศัพท์ไว้เป็นกาลเฉพาะ นัก
มานุษยวิทยาจึงใช้แนวคิดวิวัฒนาการมาอธิบายการสมรส โดยกล่าวว่า การสมรสเป็นเรื่องของ

                                                                                                                                                                      

การแปลงสัญชาติ ถ้าประสงค์จะสละ สัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและ
วิธีการที่ก าหนด ในกฎกระทรวง การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สละสัญชาติไทยให้อยู่ในดุลพินิจของ 
รัฐมนตรี  (ความในวรรคหนึ่งของมาตรา 15)” 

36มาตรา 1511 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
37มาตรา 1560 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 38พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.
2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2535, เรื่องเดิม, หน้า 108. 

39เรื่องเดียวกัน, หน้า 109. 
40ปิยะนุช โปตะวนิช, สัญญากับการสมรส (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), หน้า 27. 
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พฤติกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเป็นเรื่องโครงสร้างสังคม โดยเชื่อว่าการสมรสเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์
และการเลี้ยงดูบุตร แนวคิดส าคัญ คือ การถ่ายทอดพันธุกรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งเพราะตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ที่ไม่ต่างกับชีวิตทั้งหลายในโลก ที่มีเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดตามธรรมชาติคือการ
ธ ารงและขยายเผ่าพันธุ์ แต่การสมรสของมนุษย์แตกต่างกับสัตว์โลกอ่ืน เพราะการสมรสของมนุษย์มี
ความเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี หลักศาสนา และกฎหมาย ซึ่งในแต่ละยุคและสมัยของแต่
ละประเทศก็ได้มีการให้ความหมายความของการสมรสแตกต่างกันออกไปดังนี้ 
 ยุคโรมัยในสมัยพระจักรดิพรรดิ์จัสดิเนียน การสมรสตามกฎหมายโรมันมี 2 รูปแบบ คือ การ
สมรสแบบภริยาอยู่ภายใต้อ านาจอิสระของสามี และการสมรสแบบภริยามิได้อยู่ภายใต้อ านาจของ
สามี ซึ่งอาจนิยามความหมายของการสมรสได้ว่า “การสมรสตามกฎหมายแพ่งเป็นสัญญาที่มีขึ้นเมื่อ
ประชาชนชาวโรมันอยู่ร่วมกันตามกฎหมาย โดยชายมีอายุถึงปีรุ่นหนุ่ม หญิงมีอายุที่จะสมรสได้ ซึ่ง
ตามกฎหมายโรมันก าหนดให้ชายต้องมีอายุ 14 ปี หรือ หญิง 12 ปี แต่ที่เรียกว่าวัยสมบูรณ์ ต้องมีอายุ 
18 ปี และถ้าชายหรือหญิงยังอยู่ภายใต้อ านาจอิสระของบิดา ก็ต้องได้ความยินยอมจากผู้ทรงอ านาจ
อิสระนั้นเสียก่อน”41นอกจากนี้นักกฎหมายโรมันยังได้ให้ค านิยามว่า“การสมรสคือการอยู่ร่วมกันของ
สามีภริยา เป็นคู่ครองกันไปตลอดชีวิตอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระผู้เป็นเจ้าและกฎหมายบ้านเมือง
ร่วมกัน”42 
 ตามกฎหมายของอังกฤษเห็นว่า ครอบครัวเป็นพ้ืนฐานของสังคม ครอบครัวที่สมบูรณ์จะ
เกิดขึ้นได้ก็โดยการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างชายหญิง โดย Lord Penzance ได้ให้ค านิยาม
การสมรสในกฎหมายอังกฤษไว้ในคดี Hyde v. Hyde and Woodmansee เมื่อปี ค.ศ.1866 ความ
ว่า“ข้าพเจ้าเห็นว่าการสมรสของชนชาวคริสเตียน ก็คือ การตกลงปลงใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดชีพ
ระหว่างชายหนึ่งและหญิงอีกหนึ่ง โดยปราศจากการยุ่งเกี่ยวของบุคคลอื่นใด”43 
 ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา เห็นว่าการสมรสเป็นสัญญาที่ก าหนดไว้โดยกฎหมาย มีผลให้
ชายและหญิงที่สามารถท าสัญญานั้นมีความผูกพันต่อกันในการที่จะอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตในฐานะ
การเป็นสามีภรรยา44 
 Jean Carbonnier นักกฎหมายชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า การสมรส หมายถึง การกระท าของ
ชายและหญิงตกลงที่จะช่วยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตร่วมกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่45 

                                                           
41สันทัด ศะศิวณิช, ความเป็นโมฆะของการสมรส (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523), หน้า 19-21. 
42สันทัด ศะศิวณิช, เรื่องเดียวกัน, หน้า 54. 
43พัชนี หาญเทพินทร์, สิทธิของชายหญิงที่อยู่ร่วมกันโดยมิได้สมรส (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 6. 
44“a contract according to the form prescribed by laws by which a man and 

woman capable of entering into such a contempt manually engaged with each other 
to live their whole live together in the state of union which ought to exist between a 
husband and wife” 
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 เมื่อพิจารณาตามหลักศาสนา ความหมายของการสมรส จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป 
เช่น 
 กฎหมายศาสนาคริสต์ ได้บัญญัติว่า การสมรส คือ“การอยู่ร่วมกันตลอดชีพระหว่างชายกับ
หญิงเพ่ือการให้ก าเนิดบุตร”แต่ไม่ได้กล่าวถึงสิทธิหน้าที่หรือสิ่งอ่ืนใดนอกจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริง
ของมนุษย์ คือ เพ่ือให้ก าเนิดบุตร โดยมีหลักการว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของชายและหญิงอย่างถาวร ซึ่ง
หลักการนี้ก าหนดขึ้นมาจากคัมภีร์ใบเบิ้ลอันถือว่าเป็นบทบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ทุกคนจะต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงมีผลให้การสมรสของชาวคาธอลิคไม่สามารถหย่าได้46 

 กฎหมายในศาสนาอิสลาม การสมรส หมายถึง “การที่ชายคนหนึ่งและหญิงคนเดียวหรือ
หลายคนมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเพ่ือให้เกิดบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย” การที่ศาสนาอิสลามบัญญัติ
ให้ชายมีภริยาได้ 4 คนนั้น เนื่องจากอิสลามมีแนวทางการด ารงชีวิตสอดคล้องกับธรรมชาติ เป็น
แนวทางที่ได้จัดเตรียมการแก้สถานการณ์ที่ยุ่งยากไว้ให้แก่มนุษย์ และเป็นแนวทางที่มีหลักเลี่ยงการ
สุดโต่ง47 ซึ่งความหมายของการสมรสของอิสลาม  ได้เป็นไปตามรูปแบบวัฒนธรรมและหลักศาสนา 
ซึ่งอิสลามเล็งเห็นความเป็นจริงในสังคม และความจ าเป็นของหญิงที่ต้องมีครอบครัว เพราะภาวะ
สงครามท าให้ชายเสียชีวิตจ านวนมาก หรือประชากรผู้ชายน้อยกว่าผู้หญิง อันเป็นการช่วยมิให้หญิง
ต้องตกเป็นภริยาน้อย ดังนั้นการสมรสในศาสนาอิสลาม จึงหมายความถึง การที่ชายหญิงอยู่ร่วมกันใน
ฐานะสามีภริยา โดยชายสามารถมีภริยาได้ 4 คน ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน
ได้48 
 ส าหรับประเทศไทยนั้น ประเพณีดั้งเดิมของไทยให้ผู้ชายมีภรรยาหลายคนพร้อมกันได้โดยไม่
ผิดกฎหมาย ซึ่งการที่ให้ชายไทยนิยมการมีภริยาหลายคนเป็นการเสริมสร้างบารมีของชายเพ่ือเป็น
การนับหน้าถือตาของชายในสมัยก่อน แต่ไม่ให้ผู้หญิงมีสามีมากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน แต่การ
สมรสในปัจจุบันเป็นแบบผัวเดียวเมียเดียว โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตาม
หลักกฎหมายว่าด้วยครอบครัว บรรพ 5 ก าหนดให้ การสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายต้องท าการจด
ทะเบียนสมรส ตามมาตรา 1457 และชายจะมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายได้เพียงคนเดียวเท่านั้น 
(ยกเว้นตามหลักกฎหมายอิสลาม ที่ให้ชายมีภริยาได้ถึง 4 คน) และเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้ว ก็จะ
เป็นสามีภริยาที่ถูกต้องตามกฎหมายทันที แม้จะไม่ได้มีการจัดพิธีการสมรสใดๆก็ตาม การจัดพิธีการ
สมรสเป็นการจัดตามประเพณีเท่านั้น ไม่ได้มีความส าคัญในทางกฎหมายแต่อย่างใด 

                                                                                                                                                                      

 45Jean Carbonnier, Droit Civil Presess Universitaires de France (France: 
Universitaires De France – Puf, 1969), p. 12. 

46ณนุช ค าทอง, การสมรสของพวกรักร่วมเพศ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 9. 

47ยูสุฟ ก็อรฎอวี, หะลานและหะรอมในอิสลาม, แปลโดย บรรจง บินกาซัน, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร: อัลญิฮาต, 2549), หน้า 292. 
 48อารง สุทธิศาสตน์, สถาบันครอบครัวอิสลามกับการมีภริยาสี่คน (กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ออฟเซ็ทเพรส จ ากัด, 2541), หน้า 57. 
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 จะเห็นได้ว่า ในเรื่องความหมายของการสมรสนั้น ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่
ละกลุ่มและแต่ละชนชาติ เพราะขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ที่คนในชาติปฏิบัติต่อกันมา 
ตามหลักศาสนาของแต่ละประเทศว่าเป็นอย่างไร แล้วบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่ง
จะเห็นได้จากอดีตการสมรสนั้นไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ความประสงค์ที่ชายหญิง
จะอยู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยานั่นเอง 
 
 2.2.2  ความเป็นมาของการสมรส 
 ในบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลก มนุษย์เท่านั้นที่มีวัฒนธรรม เพราะมนุษย์มีสมอง ซึ่งนัก
มานุษยวิทยา ชื่อ เอ็ดเวิร์ด เบอร์เนค โทเลอร์ (Edward Burnett Tylor) ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม
ของมนุษย์ไว้ว่า สติปัญญาของมนุษย์เป็นเครื่องแบ่งแยกมนุษย์ให้แตกต่างจากลิงได้ สิ่งที่นัก
มานุษยวิทยาศึกษาและพบว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ คือ มนุษย์มีวิวัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
และจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการนั้นก็คือ ความมั่นคงปลอดภัยและความยืนยงของชีวิตเป็นส าคัญ 49 
ด้วยเหตุผลนี้เองจึงท าให้มนุษย์รู้จักรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นสังคมจากหน่วยย่อยๆ จนเป็นชุมชนใหญ่ 
หน่วยของสังคมท่ีย่อยที่สุดและส าคัญที่สุดก็คือ ครอบครัว การสมรสจึงเป็นสิ่งส าคัญของสังคมมนุษย์
เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งครอบครัว ซึ่งมนุษย์มีสัญชาตญานในการสืบพันธุ์อยู่ในตัว ซึ่งเป็น
กฎเกณฑ์ที่ธรรมชาติประสงค์จะให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ด ารงอยู่ตลอดไป การสืบพันธุ์จึงเป็นสัญชาตญาน
หนึ่งที่ส าคัญ ของมนุษย์ และเป็นเหตุให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบของครอบครัว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ของสังคม มีภาษาละตินบทหนึ่งกล่าวว่า “ที่ไหนมีสังคม ที่นั่นมีกฎหมาย: Ubi Societas, Ibi Jus” 
กล่าวคือ กฎหมายกับสังคมมีความเกี่ยวพันกัน เพ่ือให้สังคมอยู่ได้โดยปกติสุขก็ต้องมีกฎเกณฑ์ใน
สังคม ที่ต้องถือปฏิบัติต่อๆกันมา และเมื่อได้ถือปฏิบัติต่อกันมาเป็นเวลานานก็จะปรากฏตัวเป็นรูปร่าง
ชัดเจนขึ้น จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งบางสังคมถือเป็นกฎหมายจารีตประเพณี 
(Customary Law) แต่บางขนบธรรมเนียมประเพณีก็เป็นเพียงธรรมเนียมปฏิบัติธรรมดา หากมีใคร
ฝ่าฝืนก็ไมถ่ือว่าเป็นความผิด แต่อาจจะถูกต าหนิจากคนในสังคมเท่านั้น50 
 การสมรสมิใช่การจับคู่เพ่ือสืบเผ่าพันธุ์ที่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลเท่านั้น แต่หากดู
จากวิวัฒนาการของการสมรสจากกฎหมายครอบครัวของประเทศต่างๆแล้ว การสมรสยังขึ้นอยู่กับ
ศีลธรรม จารีตประเพณี ศาสนา และกฎหมายด้วย การสมรสจึงมี พ้ืนฐานมาจากศี ลธรรม 
ขนบธรรมเนียมที่เก่ียวกับสถานะของคน หรือเกี่ยวกับสายโลหิต โดยสังคมมนุษย์จะพัฒนาจากสถานะ
ไปสู่สัญญา (From Status to Contract) แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลงไปความสัมพันธ์แบบใหม่จึง
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยจิตอิสระของแต่ละคน จึงกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสัญญาในสถาบัน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว เริ่มจากการสมรสที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่อาศัย
เจตนาต้องตรงกันของคู่สัญญาที่ต้องการเป็นสามีภรรยากัน หลังการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

                                                           
49Human Culture, Encyclopedia Britannion, Macropaedia, Vol.8, 1979, p. 

1152 อ้างถึงใน ปิยะนุช โปตะวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 13-14. 
50แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ประวัติศาสตร์กฎหมาย (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2554),  

หน้า 25. 
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ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาก็ย่อมเกิดขึ้นตามกฎหมาย อีกทั้งสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาหรือ
บิดามารดากับบุตรย่อมเป็นไปตามกฎหมายโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการตกลงยินยอมกันอีก 
ตลอดจนมีสิทธิและหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกด้วย การสมรสจึงเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อความสงบ
เรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน ซึ่งจะน าความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่สังคม สังคมจึง
ได้มีหลักเกณฑ์ขึ้นควบคุมการสมรส เช่น ในระดับชุมชนก็จะก าหนดระเบียบที่ถือกันเป็นจารีต
ประเพณี ส่วนระดับชาติก็มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมและคุ้มครองคนในชาติด้วย 
 จากการศึกษาความเป็นมาเรื่องการสมรส การสมรสมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ซึ่งในสมัยนั้นการ
สมรสตามกฎหมายมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการสมรสแบบภริยาอยู่ภายใต้อ านาจสามี กล่าวคือ 
ภรรยาจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับ 3 ประการ คือ ประการแรกต้องประกอบพิธีทางศาสนาตามสามี 
ประการที่สอง ต้องถือว่าผู้ชายซื้อผู้หญิงมาเป็นภรรยา และประการสุดท้ายต้องอยู่ร่วมกับสามี ส่วน
ลักษณะที่สองเป็นการสมรสแบบภรรยาไม่ได้อยู่ภายใต้อ านาจของสามี ซึ่งแบบหลังนี้เป็นที่นิยมกัน
อย่างกว้างขวางของประชาชนชาวโรมัน51 ซึ่งคู่สมรสทั้งสองจะต้องเป็นประชาชนโรมันหรือถ้าฝ่ายใด
ไม่เป็น ก็จะได้รับสิทธิที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับคู่สมรสที่ไม่ใช่ชาวโรมันให้สมรสได้ 
 ในปัจจุบัน การสมรสที่พบในประเทศต่างๆส่วนใหญ่เป็นการสมรสแบบมีคู่สมรสเพียงคน
เดียว หรือท่ีเรียกกันว่า “ผัวเดียวเมียเดียว” (Monogamous) แต่ก็ยังมีบางแห่งท่ีเป็นการสมรสแบบมี
คู่สมรสหลายคน (Polygamous) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎเกณฑ์ในเรื่องการ
บัญญัติกฎหมายของแต่ละประเทศ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสมรสนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งครอบครัว ซึ่งใน
แต่ละสังคมก็มีความเป็นมาและวิวัฒนาการที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีท่ีแตกต่างกันของแต่ละชนชาติรวมทั้งกฎเกณฑ์ของแต่ละสังคมนั้นด้วย แต่ความหมายส าคัญ
ของการสมรสที่เหมือนกันก็คือ การอยู่กินร่วมกันของคู่สมรสเพื่อด ารงเผ่าพันธุ์นั่นเอง 
 
 2.2.3  หลักเกณฑ์ทั่วไปของการสมรส 
 ในแต่ละสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีของการสมรสย่อมมีความแตกต่างกันออกไป แต่ละ
สังคมแต่ละประเทศจะก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นต่ าเพ่ือใช้เป็นเงื่อนไขของบุคคลที่จะท าการสมรสกัน ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองบุคคลมิให้เสียประโยชน์จากอีกฝ่ายหนึ่ง และเพ่ือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ซึ่งหลักทั่วไปของการสมรสในแต่ละประเทศมีความคล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 
  2.2.3.1  อายุของคู่สมรส 
  อายุเป็นตัวก าหนดความพร้อมและความสามารถของบุคคล ในการที่จะท าการสมรส
ให้ถูกต้องตามกฎหมายในแต่ละประเทศ เช่น 

                                                           
51สันทัด ศะศิวณิช, เรื่องเดิม, หน้า 21. 
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  ประเทศฝรั่งเศส ได้วางหลักเรื่องอายุไว้ใน The France Civil Code มาตรา 144 
ว่าการสมรสจะท าได้ต่อเมื่อ ชายและหญิงต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ 52 การสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขเรื่อง
อายุ จะท าให้การสมรสดังกล่าวเป็นโมฆะ53 
  ส าหรับกฎหมายไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 เงื่อนไขเรื่อง
อายุไว้ คือ ชายและหญิงต้องอายุ 17 ปีบริบูรณ์ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย แต่ถ้าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรศาล
อาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นก็ได้54 หากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขนี้ การสมรสจะตกเป็นโมฆียะ55 
  เงื่อนไขเรื่องอายุนั้นก าหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ขึ้นกับความ
เหมาะสมที่แต่ประเทศเล็งเห็นถึงวัยอันควรที่อนุญาตให้สมรสได้ตามกฎหมาย ว่ามีความสามารถที่จะ
รับผิดชอบมากน้องเพียงใด รวมทั้งค านึงองค์ประกอบของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของประเทศ
นั้นๆด้วย 
  2.2.3.2  การสมรสต้องต่างเพศ 
  ในเรื่องเพศของคู่สมรส เป็นหลักพ้ืนฐานทั่วไปที่ทุกประเทศจะต้องบัญญัติไว้ คือต้อง
เป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ในสภาพสังคมปัจจุบัน ในประเทศต่างๆกลับมีการ
เรียกร้องให้มีการยอมรับการสมรสระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น จึงก่อให้เกิดการปรับตัวของ
ประเทศแถบยุโรปบางประเทศ ท าให้ประเทศดังกล่าวมีการบัญญัติกฎหมายรับรองการสมรสของ
บุคคลที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น เช่น ในประเทศฝรั่งเศส แม้ไม่ได้กล่าวเงื่อนไขเรื่องเพศไว้โดยตรงแต่ก็
ตีความหมายได้จากมาตรา 144 ของ The France Civil Code กรณีก าหนดอายุของชายและหญิงไว้
คือ ต้องมีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ 
  ในส่วนของกฎหมายครอบครัวไทย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 
แม้ไม่มีการบัญญัติไว้ถึงเงื่อนไขเรื่องเพศไว้โดยตรง แต่มาตรา 1448 ก็แสดงให้เห็นว่า การสมรสต้อง
เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ถ้ามีการสมรสหรือการจดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกัน 
เหมือนกับบางประเทศที่มีการบัญญัติกฎหมายยอมรับการสมรสดังกล่าว เป็นเพราะประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันในเรื่องของการสมรสมายาวนาน จึงท าให้
สังคมยังไม่เปิดกว้างส าหรับการอยู่ร่วมกันหรือการสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน แต่หลักเกณฑ์การ
สมรสในเรื่องเพศก็ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอนตายตัว เมื่อพิจารณาถึงสภาพสังคมในปัจจุบัน หลักเกณฑ์
ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง 

                                                           
52Article 144 Civil Code of France “A male and a female may not contract 

marriage before they have completed their eighteenth year.” 
53Article 201 Civil Code of France “A marriage which has been declared void 

produces, nevertheless, its effects with regard to the spouses, where it was 
contracted in good faith. 
 Where good faith exists only on the part of one spouse, the marriage 
produces its effects only in favor of that spouse.” 

54มาตรา 1448 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
55มาตรา 1504 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
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  2.2.3.3  การสมรสต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่าย 
  ความยินยอมของคู่สมรส ถือว่าเป็นสาระส าคัญประการหนึ่งของการสมรส ไม่ว่าจะ
กฎหมายใดก็ตาม ตามกฎหมายครอบครัวไทยก็เช่นกัน ได้กล่าวถึงความยินยอมในการสมรสไว้ใน
มาตรา 145856 ซึ่งการสมรสของแต่ละประเทศ มีการเคารพสิทธิของคู่สมรสในเรื่องของการไม่บังคับ
ฝืนใจในการเข้าผูกพันในสัญญาสมรส โดยผลของการสมรสที่ฝ่าฝืนหลักในเรื่องของความยินยอม
ดังกล่าวระบุไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศด้วย หากการสมรสนั้นปราศจากความยินยอมของทั้งคู่ 
การสมรสดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ57หรือไม่มีผลตามกฎหมาย 
  2.2.3.4  การสมรสต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียว 
  การสมรสที่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว หรือ Monogamous ได้รับการยอมรับจาก
ประเทศส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางประเทศที่ยินยอมให้มีการสมรสแบบมีคู่สมรสหลายคน หรือที่เรียกว่า 
Polygamous แต่ก็เป็นส่วนน้อย ซึ่งขึ้นอยู่กับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
และกฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศท่ีนับถือศาสนาพุทธโดยส่วนใหญ่ 
ค าสอนในศาสนาพุทธสอนให้ยึดหลักการไม่ประพฤติผิดในลูกเมียชาวบ้านก็เทียบได้กับการมีคู่สมรส
เพียงคนเดียวเช่นกัน58 แต่ถ้ามีการสมรสซ้อนตามกฎหมายไทยก็บัญญัติให้การสมรสครั้งหลังเป็น
โมฆะ ตามมาตรา 1495 
  2.2.3.5  การสมรสต้องห้ามตามสายโลหิต 
  หลักเกณฑ์นี้ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ทุกประเทศให้ความส าคัญ สาเหตุก็เพราะในเรื่อง
ของพันธุกรรม อันจะท าให้บุตรที่เกิดจากการสมรสที่เป็นเครือญาติหรือมีเชื้อสายเดียวกันมีสุขภาพที่
ไม่สมบูรณ์ และตามหลักศีลธรรมก็เป็นอีกประการหนึ่ง เพราะอาจจะท าให้กระทบต่อความรู้สึกของ
คนในสังคม ซึ่งในต่างประเทศ เช่น ประเทศฝรั่งเศส กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสก็ได้มีการบัญญัติถึงข้อห้าม
การสมรสระหว่างญาติซึ่งเป็นไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 1)  ห้ามบุพการี ผู้สืบสันดานโดยตรงขึ้นไปหรือลงมา รวมถึงญาติที่เกิด
จากการสมรสทางตรง เช่น ระหว่างพ่อสามีกับลูกสะใภ้ หรือ ระหว่างแม่ภริยากับลูกเขย 

 2)  ห้ามระหว่างพี่น้องโดยสายโลหิต หรือพ่ีน้องโดยการสมรส 
 3)  ห้ามระหว่าง ลุง ป้า น้า อา กับ หลาน 

  แต่ตามกฎหมายครอบครัวไทยแตกต่างกับกฎหมายต่างประเทศ ในกรณีที่ว่า
กฎหมายไทยจะนับญาติสืบสายโลหิตเท่านั้นมิได้นับญาติโดยการสมรส แต่ในกฎหมายต่างประเทศ
ห้ามการสมรสกับญาติท้ังโดยสืบสายโลหิตและญาติโดยการสมรสด้วย 

                                                           
56มาตรา 1458 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชาย

หญิงยินยอมเป็นสามีภริยากันและ ต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านาย
ทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึก ความยินยอมนั้นไว้ด้วย” 

57มาตรา 1495 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 
1449 มาตรา 1450 มาตรา 1452 และ มาตรา 1458 เป็นโมฆะ” 

58มาตรา 1452 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงจะท าการสมรส
ในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้” 
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  2.2.3.6  ความสามารถของคู่สมรส 
  บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้สามารถก็ดี หรือศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถก็ดีจะสมรสกันไม่ได้ เพราะคนวิกลจริตเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกผิดชอบในการเป็นคู่ครอง
ของกันและกัน ไม่สามารถใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของสามีภรรยาได้ นอกจากนี้ความวิกลจริตอาจจะ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังบุตรที่เกิดมาได้หากยอมให้ท าการสมรส กฎหมายจึงวางเงื่อนไขเรื่อง
ความสามารถไว้ เพราะกฎหมายไม่ต้องการให้บุคคลวิกลจริตมาท าสัญญาสมรสกัน ตามกฎหมาย
ครอบครัวไทยวางหลักไว้ใน มาตรา 144959กรณีที่มีการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว การสมรสนั้นก็จะเป็น
โมฆะ 
  2.2.3.7  การสมรสต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 
  เงื่อนไขข้อนี้เกิดจากการสมรสของบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งตามปกติการ
สมรสต้องการความยินยอมจากบุคคลที่จะท าการสมรสก็เพียงพอแล้ว แต่กรณีที่เป็นผู้เยาว์ กฎหมาย
ต้องการคุ้มครองผู้เยาว์เนื่องจากภาวะในการตัดสินใจบางอย่างอาจจะยังไม่เหมาะสม ซึ่งแต่ละ
ประเทศได้ก าหนดอายุของผู้เยาว์ที่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาในการท าสัญญาใดๆ ไว้
ต่างกัน 
  ในกฎหมายไทยได้ก าหนดเงื่อนไขข้อนี้ไว้ในมาตรา 145460 บัญญัติให้น าความใน
มาตรา 1436 มาใช้บังคับโดยอนุโลม61 คือ ผู้เยาว์จะสมรสได้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดา 
ผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรมก่อน จึงจะให้ท าการสมรสได้ ถ้ามีการฝ่าฝืนการสมรสดังกล่าวจะเป็น
โมฆียะ 
 
 2.2.4  แนวคิดเรื่องสิทธิในการสมรส 
 สิทธิในการสมรสหรือสิทธิที่ก่อตั้งครอบครัวเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ กล่าวคือ เป็น 
สิทธิมนุษยชนอย่างหนึ่ง สิทธิดังกล่าวจึงเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นแก่บุคคลโดยธรรมชาติ ซึ่งสิทธินี้จะเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องร้องขอและไม่อาจถูกจ ากัดได้ แต่โดยทั่วไป กฎหมายนานารัฐมักก าหนดให้รัฐมี
อ านาจหน้าที่ที่จะต้องจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลที่เป็นพลเมืองที่มีเงื่อนไขตามกฎหมายที่จะสมรส 
ซึ่งรัฐอาจปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสให้แก่บุคคลที่เป็นคู่สมรสนั้นก็ได้ หากบุคคลไม่ปฏิบัติตาม

                                                           
59มาตรา 1449 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสจะกระท ามิได้ถ้า

ชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือ เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ” 
60มาตรา 1454 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะท าการสมรสให้น า

ความในมาตรา 1436 มาใช้บังคับ โดยอนุโลม” 
61มาตรา 1436 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะท าการหมั้นได้ต้อง

ได้รับความยินยอมของบุคคล ดังต่อไปนี้  (1) บิดาและมารดา ในกรณีที่มีทั้งบิดามารดา (2) บิดาหรือ
มารดา ในกรณีท่ีมารดาหรือบิดาตายหรือถูกถอนอ านาจปกครอง หรือ ไม่อยู่ในสภาพหรือฐานะที่อาจ
ให้ความยินยอม หรือโดยพฤติการณ์ผู้เยาว์ไม่อาจขอความยินยอม จากมารดาหรือบิดาได้  (3) ผู้รับ
บุตรบุญธรรม ในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรม (4) ผู้ปกครอง ในกรณีที่ไม่มีบุคคลซึ่งอาจให้ความ
ยินยอมตาม (1) (2) และ (3) หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวถูกถอนอ านาจปกครอง...” 
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เงื่อนไขแห่งการสมรสตามที่กฎหมายของรัฐนั้นก าหนด กล่าวคือ สิทธิที่จะร้องขอให้รัฐจดทะเบียน
สมรสให้ เป็นสิทธิที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลที่ประสงค์จะก่อตั้งครอบครัว โดยหน้าที่ของรัฐจะ
เกิดข้ึนทันทีเมื่อมีการร้องขอจากบุคคลที่พลเมืองของรัฐนั่นเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สิทธิในการสมรส แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สิทธิตามธรรมชาติ 
และสิทธิตามกฎหมายที่รัฐสร้างขึ้น อธิบายได้ดังนี้ 
  2.2.4.1  สิทธิตามธรรมชาติ 
  เป็นสิทธิที่สืบเนื่องมาจากกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติท า
ให้เกิดความคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติ กล่าวคือ เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่แล้วตามธรรมชาติและ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้กับการด ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และที่ส าคัญมนุษย์ทุก
คนเกิดมามีความเท่าเทียมกัน ไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไม่มีใครจะล่วงละเมิดได้ ซึ่ งมีนักปราชญ์
หลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสิทธิตามธรรมชาติไว้ ดังนี้ 
  เพลโต นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณ เป็นผู้พัฒนาแนวคิดเรื่องกฎหมายธรรมชาติมาสู่
หลักตรรกวิทยา โดยเขาได้ยืนยันถึงความแตกต่างระหว่างกฎหมายตามความเป็นธรรมและบรรดา
กฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นโดยรัฐ 
  อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวถึง กฎหมายธรรมชาติว่าเป็นกฎหมายที่มิได้
เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร กฎหมายดังกล่าวได้แพร่หลายและควบคุมไว้ซึ่งธรรมชาติ ถ้าไม่มี
กฎหมายนี้แล้วโลกจะเกิดความวุ่นวาย โดยเชื่อเหตุผลว่า มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ คุณค่าที่
ธรรมชาติได้ให้เหตุผลกับมนุษย์ไว้ซึ่งแตกต่างจากสัตว์โลกชนิดอ่ืน คือ มนุษย์ต้องกระท าให้สอดคล้อง
กับคุณธรรมที่ส าคัญ ได้แก่ 

1)  คุณธรรมที่รู้แจ้ง ซึ่งได้แก่ เหตุผลและความรู้ 
2)  คุณธรรมทางจริยธรรม ได้แก่ การกระท าชอบ ความกล้าหาญ ความ

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และคุณสมบัติอ่ืนที่ดี โดยจะมองกฎหมายธรรมชาติในแง่เป็นกฎหมายอุดมคติที่มีการ
พัฒนาสภาพความเป็นกฎหมายจนถึงจุดสมบูรณ์  
  จอห์น ล็อค นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ได้กล่าวว่า กษัตริย์ไม่ควรใช้อ านาจอย่างไม่มี
ขอบเขต โดยจอห์น ล็อค เห็นว่า ปัจเจกบุคคลเป็นเจ้าของสิทธิตามธรรมชาติ  3 ประการ คือ สิทธิใน
ชีวิต สิทธิในอิสรภาพ และสิทธิในทรัพย์สิน โดยที่ผู้ปกครองทั้งหลายถูกผูกพันและมีหน้าที่จะต้องให้
การยอมรับนับถือสิทธิดังกล่าว 
  ฌอง ฌาค รุสโซ นักปราชญ์ชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า มนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระ มีสิทธิ
ตามธรรมชาติที่ติดตัวอยู่และไม่ควรถูกรอดรอนไป มนุษย์มีเสรีภาพตามธรรมชาติโดยไม่จ ากัดแต่เมื่อ
มนุษย์มารวมกันเป็นสังคมจึงต้องมีการจ ากัดสิทธิเสรีภาพบางส่วนโดยการท าสัญญาประชาคม หรือ  
The social Contract เพ่ือไม่ให้เกิดการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของกันและกัน รุสโซกล่าวว่า “มนุษย์
เกิดมาพร้อมเสรีภาพแต่ทุกหนทุกแห่ง เขาต้องตกอยู่ในเครื่องพันธนาการ โดยความคิดของรุสโซ มี
อิทธิพลต่อการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างมากในสมัยนั้น 
  จากความหมายดังกล่าว ท าให้เกิดแนวคิดเรื่องสิทธิตามธรรมชาติที่มาจากกฎหมาย
ธรรมชาติ และลักษณะที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
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   1)  เป็นกฎหมายที่ใช้ได้โดยไม่จ ากัดเวลา  
   2)  ใช้ได้ทุกแห่งไม่จ ากัดว่าต้องใช้ในรัฐใดรัฐหนึ่ง 
   3)  อยู่เหนือกฎหมายของรัฐ กล่าวคือ รัฐจะออกกฎหมายให้ขัดแย้งกับ
กฎหมายธรรมชาติไม่ได้ มิฉะนั้นกฎหมายของรัฐก็จะใช้บังคับไม่ได้ 
  ส่วนในเรื่องสิทธิที่จะสมรส ตามแนวคิดของส านักกฎหมายธรรมชาติถือว่ามนุษย์มี
สิทธิตามธรรมชาติตั้งแต่ก าเนิด มีสิทธิที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักและการสมรสที่อยู่บน
รากฐานของธรรมชาติทั่วไปที่เป็นผู้ชายควรท าการสมรสกับผู้หญิงเท่านั้น หากมองการสมรสระหว่าง
เพศเดียวกันโดยการตีความอย่างเคร่งครัดของกฎหมายธรรมชาติ (Restrictive Interpretation of 
Natural law) ย่อมท าให้เรื่องการสมรสระหว่างบุคคลที่มีเพศเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องห้าม เช่น ใน
มุมมองของหลักค าสอนของศาสนาคริสต์62 กล่าวคือ หลักกฎหมายศาสนจักรของศาสนาคริสต์ 
(Ecclesiastical Law) เห็นว่า “การแสดงออกของมนุษย์ที่มีเพศเดียวกันหรือมีรสนิยมความสนใจทาง
เพศระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนต่อหลักค าสั่งสอนของศาสนาคริสต์และขัดต่อ
กฎหมายศาสนจักรของศาสนา”63 แต่เสรีภาพทางเพศและสิทธิในการสมรสหรือสิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลอย่างหนึ่งของความเป็นมนุษย์ ความพึงพอใจทางเพศเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งเกิดและติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิด และถือเป็นสิทธิส่วนตัวซึ่งไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้ 
อันเป็นการยอมรับตามทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งกฎหมายธรรมชาติเป็นกฎหมายที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติเกิดขึ้นเอง มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเป็นกฎหมายที่อยู่เหนือรัฐและใช้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ เป็นกฎเกณฑ์ทางกฎหมายต่าง ๆ ในอุดมคติซึ่งอยู่เหนือกว่ากฎหมายที่รัฐสร้างขึ้น  โดยถือว่า
กฎเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีที่มาจากกฎหมายธรรมชาติของสรรพสิ่ง ซึ่งอาจค้นพบได้โดยการใช้เหตุผล64 
เพราะฉะนั้นการสมรสตามกฎหมายจึงต้องพิจารณาถึงสภาพความจริงในธรรมชาติเพราะการสมรส
ทางกฎหมายนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติก่อนถูกท าให้ชัดเจนขึ้นด้วยจารีตประเพณีและกฎหมาย 
กล่าวคือ ก่อนที่มนุษย์จะสร้างหลักการสมรสขึ้นมานั้น มนุษย์มีการสืบพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญชาตญาณ
ของมนุษย์ในการด ารงเผ่าพันธุ์และสร้างสมาชิกใหม่ เมื่อมนุษย์มีความคิดและจิตวิญญาณที่สูงขึ้น มี
อารยะธรรมที่ดีขึ้นก็ได้สร้างจารีตประเพณีขึ้นมาก่อนจะท าให้ชัดแจ้งและบังคับให้ยึดถือปฏิบัติใน
รูปแบบของกฎหมายนั่นเอง 
  2.2.4.2  สิทธิตามกฎหมายที่รัฐสร้างข้ึน 
  การสมรสแม้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลของมนุษย์แต่ก็เกี่ยวข้องกับรัฐและสังคมอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะการสมรสน าไปสู่ความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดของ

                                                           
62P. Johnson, Same-Sex Marriage to Be ‘Illegal’ in the Church of England 

and Church in Wales, 2012, Retrieved September 18, 2015 from 
http://jurist.org/hotline/2012/12/paul-johnson-coe-homosexuality.php   

63L. Samuels, Sexual Orientation Discrimination and the Church: Balancing 
Human Rights, Ecclesiastical Law Journal 8, 36, (2005), p. 74-79.  

64ชาญชัย ภิรมจิตร์, ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติคืออะไร,  ค้นวันที่ 5 กันยายน 2558 จาก 
http://law4.exteen.com/20070503/entry-1 

http://jurist.org/hotline/2012/12/paul-johnson-coe-homosexuality.php%20%20สืบค้นเมื่อ%2018%20กันยายน%202558
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สังคม และท าให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในครอบครัว สถานะของบุคคลในครอบครัว จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมท่ีเกี่ยวพันกับความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี บทบาทของรัฐกับสถาบัน
ครอบครัวแสดงถึงความเกี่ยวพันกันอย่างชัดเจน เห็นได้จากประวัติศาสตร์ยุคโรมัน กฎหมายโรมัน
เริ่มต้นด้วยจารีตประเพณี (Jus Non Scriptum) ต่อมาถูกบันทึกในกฎหมาย 12 โต๊ะ และประมวล
กฎหมายจัสติเนียส (Courpus Iuris Civilis) ตามล าดับ โดยปี ค.ศ.312 จักรพรรดิคอนสแตนติน 
ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาทางการ จึงเกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาขึ้น ท าให้
ศาสนามีผลต่อกฎหมายครอบครัว ครอบครัวจึงเป็นที่มาของรัฐ โดยนโยบายในสังคมโรมันยึดหลักว่า 
“ครอบครัวโรมันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคมจึงสมควรรักษาอ านาจหัวหน้าครอบครัว ”65 ซึ่ง
กฎหมายไทยก็เช่นเดียวกันโดยมีการพัฒนาจากจารีตประเพณีสู่กฎหมายพร้อมกับบทบาทของรัฐ แม้
เรื่องสิทธิในการสร้างครอบครัวหรือสิทธิในการสมรสอาจถูกก ากับโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมา
ก่อนที่จะมีกฎหมายจนกลายเป็นจารีตประเพณี แต่เมื่อเข้าสู่รัฐสมัยใหม่ที่กฎหมายเป็นเครื่องมือ
ควบคุมสังคม กฎหมายครอบครัวจึงเป็นการน าเอากฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือจารีตประเพณีมาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับสังคมโดยสร้างเป็นกฎเกณฑ์ในสังคม โดยรัฐจะเป็นผู้บังคับใช้ให้ทุกคนในสังคมต้อง
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งบทบาทของรัฐในการวางกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการสมรส เห็นได้
จากหลักเกณฑ์ต่างๆ 4 ประการคือ 66 

1)  หลักความรับผิดชอบของผู้ก่อความสัมพันธ์ทางครอบครัว เช่น การ
ก าหนดอายุของผู้ที่สามารถสมรสได้ หรือความยินยอมในการสมรส 

2)  หลักศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ไม่อนุญาตให้สมรสกับผู้มี
สายโลหิตเดียวกัน หรือต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียว 

3)  หลักการให้ความคุ้มครองบุตร 
4)  หลักการให้ความเห็นชอบในการสมรส เช่น ในกรณีของผู้เยาว์ เป็นต้น 

  หลักทั้ง 4 ประการ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเงื่อนไขในการสมรส เพราะฉะนั้นเมื่อมีการ
ฝ่าฝืนตามเงื่อนไขก็จะมีผลตามกฎหมายโดยทั่วไป 
  การสมรสเดิมในจารีตประเพณีจะต้องให้สังคมรับรู้จะต้องมีการประกอบพิธีกรรม
ต่างๆหรือพิธีกรรมทางศาสนาขึ้น แต่ในทางกฎหมายการรับรองการสมรสจากรัฐจะต้องมีการจด
ทะเบียนสมรส ซึ่งถือเป็นแบบแห่งการสมรสโดยมีวัตถุประสงค์ให้การสมรสเป็นการรับรู้ทั่วไป 67 จึง
เห็นได้ว่าการสมรสมีได้ 2 แบบ คือการให้รัฐรับรองตามกฎหมายและการไม่ให้รัฐรับรอง ซึ่งหากไม่ให้
รัฐรับรองก็ไม่จ าเป็นต้องยึดหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ไม่ต้องท าตามแบบที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยจะ

                                                           
65ประชุม โฉมฉาย, หลักกฎหมายโรมันเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและ

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551), หน้า 146. 
 66ชาติชาย อัครวิบูลย์, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย
ครอบครัว (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2544), หน้า 136. 
 67ประสพสุข บุญเดช, ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย
ครอบครัว (กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณาการ, 2554), หน้า 113. 
 



32 

ถือเป็นเรื่องส่วนตัว (Private) เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนสามารถท าได้ แต่ถ้าหากให้รัฐรับรอง 
(Public) ย่อมต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะเรื่อง
ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 
2.3  หลักการรับรองสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
 การเรียกร้องสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเกิดขึ้นนับตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 20 
เป็นต้นมา มีผลกระทบทั้งในระดับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ 
โดยเป็นผลให้มีการตระหนักถึงสิทธิของบุคคลเหล่านี้ และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบัญญัติของ
กฎหมายซึ่งจากเดิมเพศวิถีของบุคคลเหล่านี้ อาจเป็นสิ่งที่เป็นความผิดต่อกฎหมายให้กลายเป็นการ
กระท าที่ไม่ได้เป็นความผิดต่อกฎหมาย รวมทั้งพัฒนาแนวความคิดในสิทธิของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศ โดยเป็นผลให้เกิดการยอมรับสิทธิในทางกฎหมายขึ้นในแง่มุมต่างๆ  
 การรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศได้ปรากฏขึ้นจากการตีความ
บทบัญญัติในกฎหมายระหว่างประเทศท่ีแม้บทบัญญัติจะไม่ได้กล่าวถึงบุคคลเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน แต่
ก็มีการอธิบายโดยครอบคลุมถึงบุคคลดังกล่าวไว้ในค าวินิจฉัยขององค์การระหว่างประเทศหลายแห่ง 
จนกลายเป็นบรรทัดฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นบุคคลที่ได้รับการ
คุ้มครองจากกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายภายในของ
หลายประเทศเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลดังกล่าว อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ยอมรับต่อการด ารงอยู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่มากขึ้น กระทั่งในหลักการยอร์กยา
การ์ตา ค.ศ.2006 ที่ได้มีการบัญญัติที่รับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเอาไว้ 
นับเป็นการย้ าให้เห็นถึงสิทธิของบุคคลดังกล่าวมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งนี้ในการรับรองสิทธิของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นในกฎหมายระหว่างประเทศและในกฎหมายภายในของหลาย
ประเทศได้มีการวางอยู่บนหลักการทางกฎหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 
 
 2.3.1  หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 แนวคิดเรื่องหลักศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นแนวคิดที่สนับสนุนว่ามนุษย์ทุกคนเมื่อเกิด
มาแล้วย่อมมีศักดิ์ศรีอยู่โดยธรรมชาติ ซึ่งตามธรรมชาติโดยทั่วไปของมนุษย์ย่อมเสมอภาคและเท่า
เทียมกัน โดยหลักนี้จะเป็นเครื่องมือป้องกันให้การประพฤติปฏิบัติกันระหว่างมนุษย์ด้วยกันให้มีความ
เสมอภาคไม่มีการเลือกปฏิบัติโดยการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรืออายุ ทั้งนี้เพราะความเป็น
มนุษย์เป็นคุณค่าอันสูงสุดที่บุคคลซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นสังคมต้องค านึงถึง มนุษย์มีสันชาตญาณการ
ด ารงชีวิตในการรักษาและเอาตัวรอด สิ่งที่กฎหมายต้องรับรู้และเป็นสิ่ งที่ต้องให้ความชอบธรรมแก่
การป้องกันและในกรณีจ าเป็นตามกฎหมาย ซึ่งถ้าจะกล่าวถึงสถานะและความมีอยู่ของหลักศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในระบบกฎหมายจะพบว่าหลักดังกล่าวได้มีปรากฏทั้งในสถานะของการเป็นหลัก
ทั่วไปของกฎหมายที่แสดงถึงแนวคิดและเจตนารมณ์เบื้องหลังของกฎหมายและในสถานะที่เป็น
บทบัญญัติเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
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1)  สถานะของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ต้องมีความจ าเป็นในฐานะท่ีเป็นคุณค่าสูงสุด
ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ เพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ท าให้มนุษย์ยังคงอยู่ได้ในสังคม รัฐจึง
ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักในรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดเพราะมนุษย์เป็นเป้าหมาย
การด าเนินการของรัฐ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงถือว่าเป็นพ้ืนฐานส าหรับการวางรากฐานของหลัก
เสรีภาพแก่บุคคลและความเสมอภาค68 

2)  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ แนวคิดที่ถือว่า
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีฐานะเป็นสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพเพราะถือว่าศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์เป็นแก่นของสิทธิเสรีภาพแต่ละประเภทซึ่งรัฐไม่สามารถจะล่วงละเมิดได้ หลักศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์นี้แม้จะมิได้มีการบัญญัติรับรองไว้โดยชัดเจน แต่ยังคงมีสถานะที่เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างหนึ่งที่
รัฐต้องรับรองและคุ้มครองให้แก่พลเมืองของตนด้วย69 
 
 2.3.2  หลักความเสมอภาค 
 ความหมายของหลักเสมอภาคในแนวคิดทางกฎหมาย คือ การที่บุคคลมีความเสมอภาคที่จะ
ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม (Fairness) หรือเรียกว่า หลักความเสมอ
ภาคเบื้องต้น (Equality before the Law) เป็นการยอมรับสิทธิเสรีภาพอันเป็นสาระส าคัญของความ
เป็นมนุษย์ที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่ก าเนิดและไม่อาจพรากไปได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการยอมรับตาม
ทฤษฎีกฎหมายธรรมชาติ ซึ่งหลักความเสมอภาคใต้กฎหมาย และเป็นหลักการที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อ
บุคคลอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) การปฏิบัติตามหลักความเสมอ
ภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันและจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มี
สาระส าคัญต่างกันให้แตกต่างกันไป 
 หลักความเสมอภาคทางกฎหมายสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1.หลักความเสมอภาคทั่วไป 
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปัจเจกชนและมีลักษณะเป็นสิทธิเรื่องของปัจเจกชน โดยถือว่าหลักความเสมอ
ภาคนั้นเป็นพ้ืนฐานของความยุติธรรมทั้งปวง และถูกใช้เป็นข้อห้ามเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการใช้อ านาจ
ตามอ าเภอใจ โดยสาระส าคัญของหลักความเสมอภาคนั้นมีความมุ่งหมายเพ่ือไม่ให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติต่อสิ่งที่มีความเหมือนกันในสาระส าคัญให้แตกต่างกันตามอ าเภอใจ และ 2. หลักความเสมอ
ภาคเฉพาะเรื่อง เป็นเงื่อนไขหรือขอบเขตการบังคับใช้ที่แตกต่างไปจากหลักความเสมอภาคทั่วไป 
 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเสมอภาคทั่วไปและหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องนั้นถือได้
ว่า หลักความเสมอภาคท่ัวไปเป็นพื้นฐานของหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง แต่หลักความเสมอภาค
ทั่วไปนั้นสามารถน าไปใช้ได้กับเรื่องโดยไม่จ ากัดขอบเขตเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และทุกๆคนย่อมสามารถ
อ้างหลักความเสมอภาคท่ัวไปได้ ส่วนหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่อง อาจถูกจ ากัดไว้ส าหรับใช้เฉพาะ
เรื่อง หรือกลุ่มบุคคลที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองเท่านั้น หลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องเป็นหลักกฎหมาย

                                                           

 68บรรเจิด สิงคะเนติ, หลักพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
รัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2547), หน้า 111. 

69Pleroth/Schlink, Grundrechte-Staatsrect II, 9. Aufl., S.87 อ้างถึงใน บรรเจิด  
สิงคะเนติ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 113-114. 
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พิเศษซึ่งย่อมมาก่อนหลักความเสมอภาคทั่วไป ถ้ากฎเกณฑ์ใดได้รับพิจารณาตามหลักความเสมอภาค
เฉพาะเรื่องแล้ว ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องมาพิจารณาตามหลักความเสมอภาคทั่วไปซ้ าอีก70 
 
 2.3.3  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (United Nations Commission on 
Human Rights) ได้ให้ความหมายของค าว่า “การเลือกปฏิบัติ” ไว้ว่า “เป็นการปฏิบัติที่แตกต่างกัน 
การกีดกัน การหน่วงเหนี่ยว หรือการล าเอียง ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากเรื่องเพศ ผิว เชื้อชาติ ความคิดเห็น
ทางการเมือง หรือความคิดเห็นอ่ืนๆ สัญชาติ หรือที่มาในสังคม ความยากดีมีจน สถานะของ
แหล่งก าเนิด หรือ สถานะอ่ืนๆซึ่งมีวัตถุประสงค์หรือไม่ หรือส่งผลกระทบ หรือท าให้สูญเปล่า หรือท า
ให้การยอมรับต้องเสื่อมเสียไป ซึ่งการใช้สิทธิโดยบุคคลทุกคนบนจุดยืนที่เสมอภาคกันซึ่งสิทธิและ
เสรีภาพทั้งมวล”71มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ เพศ ศาสนา 
ภาษา หรือบางคนอาจเกิดมาพร้อมความผิดปกติทางร่างกายบางประการ หากความแตกต่ างเหล่านี้
กลายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ หรือการใช้สิทธิของบุคคล อาจท าให้บุคคลไม่ได้รับสิทธิหรือไม่มี
สิทธิเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนในสภาวะปกติจะพึงมีหรือได้รับ การที่รัฐปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันตาม
กฎหมายโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคก็อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาได้ รัฐจึง
อาจปฏิบัติต่อบุคคลบางกลุ่มแตกต่างจากประชาชนทั่วไปได้ ภายใต้ข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่กฎหมายได้
ให้อ านาจเอาไว้ การปฏิบัติเช่นนี้ก็เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายของ
ตนได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นการยอมรับว่าการปฏิบัติที่แตกต่างกันเช่นนี้ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติอันจะ
ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาค เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นมีความแตกต่างในสาระส าคัญจากบุคคลทั่วไป  
 อาจกล่าวได้ว่า การเลือกปฏิบัติน ามาซึ่งความไม่เสมอภาคแต่การเลือกปฏิบัติกับการปฏิบัติที่
แตกต่างกันนั้นไม่เหมือนกัน กล่าวคือ การปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นสามารถท าได้ หากปรากฏว่าเป็น
การปฏิบัติต่อบุคคลที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันและการปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 
 2.3.4  หลักความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ 
 หลักความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นหลักการที่ส าคัญของหลักความเสมอภาคประการหนึ่ง 
ซึ่งหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเฉพาะผู้ชายและผู้หญิงนั้น เป็นหลักการที่บทบัญญัติใน
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนหลายฉบับได้บัญญัติไว้ อันเป็นการสะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญของสิทธิและเสรีภาพของชายและหญิง เนื่องจากกฎหมายภายในของหลาย
ประเทศได้จ ากัด หรือลิดรอนสิทธิของผู้หญิงในหลายประการที่พึงได้รับให้ด้อยกว่าผู้ชาย ซึ่งความเท่า
เทียมกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายได้รับรองไว้ในอารัมบทของกฎบัตรสหประชาชาติไว้ว่า “เราบรรดา
ประชาชนแห่งสหประชาชาติได้ตั้งเจตนาจ านงที่จะยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนอันเป็นพ้ืนฐาน

                                                           
70เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, หลักความเสมอภาค, ค้นวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 จาก 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=657 
71กุมพล พลวัน, สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2547), หน้า 381-

382. 

http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx?id=657.
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ในเกียรติศักดิ์และคุณค่าของมนุษย์ ในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรีและของประชาชาติใหญ่
น้อย...” อีกท้ังยังปรากฏในตราสารสิทธิมนุษยชนฉบับอื่นๆด้วย72 
 จากบทบัญญัติรับรองความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศได้ก่อให้เกิดผลผูกพันต่อรัฐในการประกันและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
หญิงและชายอย่างเท่าเทียมกัน และด าเนินการเพ่ือขจัดอุปสรรคการเข้าถึงและใช้สิทธิอย่างเท่าเทียม
ด้วย แม้ว่าในประเทศจะมีประเพณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเชื่อทางศาสนาอันเป็น
อุปสรรคต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของทั้งชายและหญิง รัฐก็ต้องมีหน้าที่ต้องด าเนินมาตรการทาง
กฎหมายในการส่งเสริมและคุ้มครองผู้หญิงอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ความเท่าเทียมดังกล่าวมิได้
หมายความว่า หญิงกับชายจะต้องเท่าเทียมกันในทุกด้าน เนื่องจากความแตกต่างบางประการซึ่ง
เป็นไปตามธรรมชาติ เช่น สรีระของผู้หญิงท าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพใช้แรงงานบางประเภทได้
เช่นเดียวกับผู้ชาย หรือในบางกรณีผู้หญิงอาจมีความจ าเป็นต้องได้รับสิทธิบางประการมากกว่าผู้ชาย 
หรือบางกรณีที่ไม่สามารถให้หญิงท าได้ รัฐก็อาจปฏิบัติต่อหญิงให้แตกต่างกับชายโดยอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดเช่นเดียวกับการปฏิบัติอย่างแตกต่างบางประการที่สามารถท าได้ โดย
ค านึงถึงความสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย73 
 หลักการทางกฎหมายที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีบทบาทส าคัญต่อการบัญญัติ การตีความและการ
ใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งสิ้น  ซึ่งในหลาย
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ได้มีการรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการแสดงให้
เห็นถึงการยอมรับศักดิ์ศรีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่พึงจะได้รับความคุ้มครองด้วย 
 
2.4  ความเป็นมาของการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
  
 มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับอวัยวะเพศท่ีแตกต่างกันอันบ่งบอกถึงเพศ (Sex) และมีเพียงเฉพาะ
เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น ตามแนวคิดและมุมมองทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดหลักความคิดเรื่องกาย
วิภาคศาสตร์ (Anatomy) และสรีรวิทยา (Physiology) เป็นหลักในการตีความ โดยพิจารณาลักษณะ
เรื่องเพศของเพศชายและเพศหญิงและความแตกต่างในอวัยวะสืบพันธุ์74เท่านั้น โดยไม่ให้ความส าคัญ
กับอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา รสนิยม หรือความแตกต่างภายในสภาพจิตใจของบุคคลแต่ละ
คน ท าให้การรับรองสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมายยึดตามเพศสภาพทางกายภาพเป็นหลัก 
ในขณะที่ปัจจุบันสั งคมโลกก าลังพัฒนาอย่างมากเพ่ือก้าวไปสู่สิ่ งใหม่ๆ ที่ดียิ่ งขึ้น สังคมมี

                                                           
72ปิ่นบุญญา ล ามะนา, ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน ศึกษากรณี

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), หน้า 27-28. 

73ปิ่นบุญญา ล ามะนา, เรื่องเดียวกัน, หน้า 33-34. 
74กนกวรรณ ธราวรรณ, รัฐไทยกับชีวิตคู่แบบเพศวิถีนอกขนบ, 2555, ค้นวันที่ 12 

กันยายน 2558 จาก http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/ConferenceVIII/Download/ 
Article_Files/7-Queer-Kanokwan.pdf 
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กระบวนการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง เพราะคนในสังคมได้สร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ให้เกิด
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การแพทย์ การศึกษา หรือแม้กระทั่งเรื่อง
เพศ ก็ถูกแปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิตเช่นกัน 75 จากรายงานการประชุม
ประจ าปีเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1 หัวข้อ : วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องเพศ
วิถีในสังคมไทย ได้สรุปเกี่ยวกับเรื่องเพศ โดยแบ่งเป็นตามลักษณะดังนี้76 
 เพศสรีระหรือเพศก าเนิด (Sex) หมายถึง เพศที่จ าแนกตามลักษณะทางกายภาพ หรือทาง
ชีววิทยา โดยใช้อวัยวะเพศภายนอกเป็นเกณฑ์ในการแยกเพศของมนุษย์ 
 เพศภาวะ (Gender) หมายถึง ภาวะความเป็นเพศที่ถูกก าหนดและควบคุมโดยสังคม ซึ่งมัก
เป็นการก าหนดเพียงเฉพาะว่าคนที่เกิดมามีอวัยวะเพศหญิงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อมีอวัยวะเพศ
ชายก็ต้องปฏิบัติตัวอีกแบบหนึ่ง นอกจากนี้ การที่สังคมยึดติดอยู่ในระบบสองเพศภาวะ คือมีเพียงแค่ 
“ความเป็นหญิง” หรือ “ความเป็นชาย” เท่านั้น ท าให้มนุษย์ต้องแสดงบทบาทของเพศใดเพศหนึ่ง
อย่างเคร่งครัด การประพฤติปฏิบัติข้ามเพศภาวะจึงสร้างความอึดอัด สับสน ให้แก่สังคมและคนที่
ต้องการแสดงออกตรงข้ามกับเพศ ซึ่งเป็นผลมาจากการปลูกฝังกล่อมเกลาโดยสังคม วัฒนธรรม ชน
ชั้น ชาติพันธุ์ และยุคสมัย 
 เพศวิถี (Sexuality) หมายถึง เพศในมิติต่างๆ ที่ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ในกรอบที่สังคมก าหนดขึ้น 
ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่ในมิติของการกระท าเพียงอย่างเดียว แต่เพศวิถีมีเรื่องราวของความปรารถนาทาง
เพศ (Erotic Desires) และอัตลักษณ์ (Identity) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นการแสดงตัวตนของ
ตนเองต่อบุคคลอ่ืนตามความต้องการของบุคคลนั้น หากต้องการให้ผู้อ่ืนเห็นและรับรู้ในความเป็น
ตัวตนว่าอย่างไร ก็น าเสนอไปอย่างนั้น เมื่อเป็นแบบนี้องค์ประกอบของเพศวิถีจึงมีมากมาย ไม่ว่าจะ
เรื่องของพฤติกรรม การแสดงออก การแต่งกาย มารยาท ความพึงพอใจในเรื่องเพศ ล้วนเป็นสิ่งที่ถูก
น ามาใช้ในการแสดงตัวตนทางเพศ แต่เพศวิถีก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างอิสระตั้งแต่แรก แต่เกิดจาก
โครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม ท าให้เกิดคนกลุ่มใหม่ที่ต้องการพ้ืนที่ของตนเองและ
ต้องการหลุดพ้นจากการครอบง าและการบังคับของสังคม 
 ในการศึกษาวิจัยของปีเตอร์ เจ๊คสัน ในเรื่อง “การระเบิดขึ้นของอัตลักษณ์ทางเพศใน
สังคมไทย” ซ่ึงมีผลการศึกษาว่านับแต่ปี พ.ศ.2503 เป็นต้นมา ได้มีการจ าแนกลักษณะทางเพศใหม่
ขึ้นในสังคมไทย และมีการสร้างศัพท์ใหม่เพ่ือเรียกผู้มีเพศวิถีทางเลือกนั้น เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความ

                                                           
75ธัญญา จันทร์ตรง, การสื่อสารภาพอัตลักษณ์และเรื่องราวชีวิตของเพศที่สาม: ผ่านสื่อ

ภาพยนตร์กับความเป็นจริงในสังคมไทย, ค้นวันที่ 8 กันยายน 2558  จาก  
http://mng.uru.ac.th/program/comart/files/socialthai.pdf 

76มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, รายงานการประชุมประจ าปี 
เรื่องเพศวิถีศึกษาในสังคมไทย ครั้งที่ 1 หัวข้อ: วิพากษ์องค์ความรู้และธรรมเนียมปฏิบัติเรื่อง เพศ
วิถีในสังคมไทย (กรุงเทพมหานคร: เจริญดีการพิมพ์, 2551), หน้า 291. 
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หลากหลายของการแสดงออกทางเพศวิถี77 ซึ่งการแสดงออกในพฤติกรรมทางเพศที่มีความ
หลากหลาย มีการใช้ค าศัพท์เฉพาะกลุ่มที่จ าแนกออกตามลักษณะของพฤติกรรมทางเพศของกลุ่ม
บุคคล78 ดังนี้ 

1)  บุคคลรักเพศเดียวกัน (Homosexual) ซึ่งมีความพึงพอใจในบุคคลที่มีเพศสภาพ
เดียวกัน เช่น ในกรณีที่ของชายรักชาย (Gay) หรือหญิงรักหญิง (Lesbians) 

2)  บุคคลที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศวิถี (Transsexual) เป็นบุคคลที่ไม่พึงพอใจใน
เพศสภาพของตนที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ประกอบด้วย บุคคลที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว (Transgender) 
บุคคลที่มีพฤติกรรมสองเพศ (Intersex) หรือบุคคลที่แต่งกายข้ามเพศ (Transvestites) กล่าวคือ เป็น
บุคคลที่มีรสนิยมชอบที่จะแต่งกายเป็นเพศตรงข้ามกับเพศก าเนิดของตน เช่น ชายที่ชอบแต่งกายแบบ
หญิงหรือหญิงที่ชอบแต่งกายแบบชายแต่ยังคงพึงพอใจในคนต่างเพศกับตน  

3)  บุคคลที่มีสภาวะหรือรสนิยมทางเพศแบบทั้งสองเพศ (Bisexual) หรือเป็นบุคคล
ที่ชอบหรือพึงพอใจในบุคคลไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ เป็นต้น 
 ปัจจุบันได้มีการใช้ค าว่า LGBT ซึ่งย่อมาจากค าว่า Lesbian Gay Bisexual and 
Transgender แปลโดยรวมในภาษาไทย หมายถึง “กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ” (Gender 
Diversity) เป็นค าศัพท์และแนวคิดที่พัฒนามาจากในประเทศตะวันตก ในช่วง พ.ศ.2444-2543 โดย
อธิบายถึงผู้ที่มีความชอบและการแสดงออกทางเพศอีกกลุ่มหนึ่งนอกเหนือจากกลุ่มชายหญิงรักต่าง
เพศ (Heterosexual) นอกจากนี้ยังมีค าศัพท์อ่ืนที่ใช้เรียกกลุ่ม LGBT เช่น Queer ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่
พัฒนาขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีผู้นิยมใช้อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกับ LGBT79ซึ่งบุคคล
เหล่านี้ต่างมีแนวทางในการด าเนินชีวิตในทางเพศวิถีที่แตกต่างกันไป หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเพศ
สภาพของตนเอง ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกขัดกับเพศโดยก าเนิดของตนเอง ซึ่งในระหว่างบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศเหล่านี้ บ้างก็มีความรัก ความผูกพันระหว่างกัน จนถึงการตกลงใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน แต่การมีเพศเดียวกันก็ไม่อาจที่จะจดทะเบียนสมรสกันได้ เนื่องจากกฎหมายมิได้รับรองการ
จดทะเบียนแก่บุคคลเหล่านี้ จึงท าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆจากกฎหมายในการอยู่
ร่วมกันเหมือนคู่สมรสต่างเพศ อีกทั้งยังต้องสูญเสียซึ่งสิทธิตามกฎหมายครอบครัวบางประการ เช่น 
สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่สมรส สิทธิทางทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส สิทธิ

                                                           
77สุพร เกิดสว่าง, ชายรักชาย หนังสือส าหรับคนที่อยากรู้จัก เกย์ กระเทย  

(กรุงเทพมหานคร: สมาคมอนามัยการเจริญพันธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งประเทศไทย, 2546), 
หน้า 12-13. 

78กฤตยา อาชวนิจกุล, เพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปในความหลากหลายทางเพศ, ปาจารย
สาร 36, 1 (มีนาคม – พฤษภาคม 2555), หน้า 116. 

79พีรดา ภูมิสวัสดิ์, LGBT สิทธิมนุษยชนและการด าเนินงานด้านสตรีและครอบครัว, ค้น
วันที่ 20 กันยายน 2558, จาก http://www.gender.go.th/article/Data/1266811565.pdf 

http://www.gender.go.th/article/Data/1266811565.pdf
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เรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากคู่สมรส สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่คู่สมรสถูกท า
ละเมิด สิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงชีพ80เป็นต้น 
 จากสิทธิต่างๆที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิทธิที่กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศที่อยู่กินร่วมกันไม่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันในหลายประเทศได้มีการเคลื่อนไหว
การรับรองการสมรสหรือรับรองสถานภาพการอยู่ร่วมกันของบุคคลเหล่านี้มากขึ้น โดยเห็นว่าสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลดังกล่าวที่อยู่ในฐานะการเป็นมนุษย์คนหนึ่งควรได้รับการรับรองอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวรวมไปถึงสิทธิในการสมรสและการก่อตั้งครอบครัวด้วย 
 
2.5  แนวคิดการรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 
 การรับรองสิทธิในการสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในระบบกฎหมายของหลายประเทศ แต่เดิมเป็นการรับรองสิทธิการสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศอัน
หมายถึงการสมรสเฉพาะระหว่างชายและหญิงเท่านั้น แต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ได้
เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างกว้างขวางต่อการรับรองรูปแบบของการสมรส โดยมีการยอมรับการใช้
ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในลักษณะเดียวกันกับการสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ
ปรากฏขึ้นในหลายประเทศด้วยการบัญญัติกฎหมายลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรูปแบบในการ
รับรองทางกฎหมายที่ปรากฏขึ้นในหลายประเทศนั้นไม่ได้มีลักษณะที่เป็นรูปแบบเดียวกันหรือมี
ลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด แต่พบว่ามีรูปแบบการรับรองการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศในทางกฎหมายทีม่ีความแตกต่างกัน จ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้81 

1)  Ascription คือ การรับรองการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
ในลักษณะที่ยอมรับประเด็นทางด้านการจัดการทรัพย์สิน การให้ความอุปการะและดูแลระหว่างกัน 
แต่สิทธิในด้านอ่ืนจะถูกจ ากัดอย่างกว้างขวาง ลักษณะของการรับรองประเภทในลักษณะนี้จะเน้นใน
แง่การยอมรับชีวิตคู่ร่วมกัน แต่ไม่ได้มีการรับรองสิทธิเสมือนหนึ่งเป็นการสมรสหรือเป็นครอบครัวดังที่
ปรากฏในการสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ ทั้งการเรียกชื่อก็จะมีลักษณะที่แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันเป็นพิเศษระหว่างบุคคลสองคน เช่น Civil Partnership, Co-Habitation, 
Domestic Partnership, Sam-Sex Couple เป็นต้น แต่มีความหมายที่แตกต่างกันจากการสมรส
แบบต่างเพศ ซึ่งหากพิจารณาจากหลายประเทศที่ปรับเปลี่ยนการรับรองการสมรสของบุคคลเพศ
เดียวกันก็มักจะเริ่มด้วยการยอมรับการสมรสของบุคคลเพศเดียวกันในลักษณะนี้เบื้องต้น อันเป็นการ
เปลี่ยนแปลงการรับรองการสมรสในรูปแบบที่มิได้เป็นไปแบบฉับพลันซึ่งท าให้สังคมค่อยๆเรียนรู้และ

                                                           
80ธัญลักษณ์ นามจักร, การรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศ (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556), หน้า 32. 
81Douglas Sanders, Remembering Jossie and Bonnie: Same-Sex Marriage in 

Asia, A Paper Presented in International Lesbian and Gay Association, (Stockholm: 
Sweden, 2012), p. 20-22. 
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เข้าใจการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น และภายหลังอาจขยายรูปแบบการ
รับรองสิทธิให้ครอบคลุมกว้างขวางมากขึ้นต่อไป 

2)  Registration คือ การรับรองรูปแบบการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสมรสของบุคคลต่างเพศ แต่เป็นการยอมรับโดยมี
ข้อจ ากัดบางประการ โดยอาจเป็นประเด็นที่สังคมนั้นๆเห็นว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนซึ่งควรจะต้องมี
การจ ากัดสิทธิดังกล่าวเอาไว้ 

ส าหรับการรับรองการใช้ชีวิตคู่ในลักษณะนี้จะเป็นการรับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใกล้เคียงกับการสมรสของบุคคลต่างเพศด้วยการให้สิทธิ
ต่างๆ เช่นเดียวกันกับสิทธิที่คู่สมรสต่างเพศจะได้รับทั้งสิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ใน
ฐานะคู่สมรส สิทธิอ่ืนๆตามที่กฎหมายได้รับรองไว้ แต่ทั้งนี้จะมีข้อจ ากัดในบางประการที่ถูกจ ากัดท า
ให้มีความแตกต่างกันระหว่างการสมรสของทั้งสองประเภท โดยสิทธิที่ถูกจ ากัดมี 2 ประเด็น คือ การ
ท าพิธีตามศาสนาคริสต์ในโบสถ์และการรับบุตรบุญธรรมมาอยู่ภายใต้การดูแล โดยทั้งนี้รวมไปถึงการ
ตั้งครรภ์ด้วยการผสมเทียมก็อาจถูกห้ามเนื่องจากมีความเห็นว่าลักษณะการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศมีความไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงดูเด็กจึงท าให้จ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิดังกล่าวนี้ 

3)  Marriage คือ การรับรองรูปแบบการใช้ชีวิตคู่ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันใน
ลักษณะเดียวกันกับที่รับรองการสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศ กรณีเช่นนี้ผลทางกฎหมายที่จะท าให้
บุคคลเพศเดียวกันที่ท าการสมรสสามารถได้รับสิทธิเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาโดยทั่วไปในแทบทุก
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในครอบครัว สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ตามที่กฎหมาย
ก าหนด เป็นต้น แม้ว่าในอดีตอาจมีข้อจ ากัดสิทธิบางประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมี
บุตรซึ่งจะเกิดขึ้นได้เฉพาะกับการสมรสระหว่างคู่สมรสต่างเพศเท่านั้น แต่ปัจจุบันด้วยความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีก็มีผลให้คู่สมรสเพศเดียวกันซึ่งเป็นหญิงกับหญิงสามารถตั้งครรภ์ด้วยการผสม
เทียมได ้
 
2.6  การรับรองสิทธิการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในต่างประเทศ 
 
 ในกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมาย Civil Law หลายประเทศได้ตรากฎหมายอนุญาตให้
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันท าการสมรสกันได้ แม้กฎหมายในบาง
ประเทศจะมิใช่กฎหมายเก่ียวกับการสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยตรง แต่จะอยู่ในรูปแบบของ
กฎหมายการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนชีวิตหรือกฎหมายคู่ชีวิต เพ่ือต้องการแยกระหว่าง
คู่สมรสต่างเพศตามกฎหมายว่าด้วยการสมรสกับคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันตามกฎหมายเฉพาะ แม้จะมี
ชื่อเรียกคนละแบบกันแต่โดยหลักการให้ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายว่าด้วยการสมรส
ด้วย เช่น 
 
 2.6.1  ประเทศฝรั่งเศส  
 ระบบกฎหมายฝรั่งเศส เป็นระบบกฎหมายที่มีความใกล้ชิดกับระบบกฎหมายของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายในระบบประมวลกฎหมาย ซึ่ง
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เป็นระบบเดียวกันกับระบบกฎหมายของประเทศไทย อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสยังมี
อิทธิพลต่อการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทยโดยตรง และกฎหมายการ
จดทะเบียนคู่ชีวิตของประเทศฝรั่งเศสหรือ PACs ยังเป็นกฎหมายคู่ชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการน ารูปแบบ
การบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตมาเป็นแนวคิดในการยกร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
พ.ศ...ของไทยอีกด้วย 
 นับแต่ปลายทศวรรษท่ี 20 คู่รักชาวฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีเพศเดียวกันหรือคู่รักต่างเพศ 
นิยมใช้ชีวิตอยู่กินด้วยกันโดยไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส แม้จะมีคุณสมบัติที่สามารถจะสมรสกันได้
ตามกฎหมาย ในกรณีของคู่รักต่างเพศหรือคู่รักระหว่างชายและหญิงที่ต้องการใช้ชีวิตคู่อย่างอิสระ
หรือมีเหตุผลที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้เนื่องจากมีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น ใน
กรณีที่คู่รักที่มีเพศเดียวกัน จึงได้เกิดกระแสการเรียกร้องสิทธิในการสมรสจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ โดย
เริ่มจากการขอให้ศาลรับรองสิทธิหน้าที่บางประการในท านองเดียวกับสิทธิหน้าที่ของสามีภริยา จนใน
ที่สุด ปี ค.ศ.1999 รัฐสภาฝรั่งเศสได้ตรากฎหมายบันทึกทะเบียนคู่ชีวิต ในภาษาฝรั่งเศสใช้ค าว่า “Le 
Pacte Civil de Solidarité”  ในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Civil Solidarity Pact” หรือที่เรียกว่า 
“PACs” 
 ในปี 1999 รัฐสภาของฝรั่งเศสได้ตรากฎหมายดังกล่าว อันเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่บุคคล 2 
กลุ่มคือ 1) กลุ่มบุคคลคู่รักท่ีมีเพศเดียวกันที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 2) กลุ่มบุคคลคู่รักต่างเพศหรือ
ชายและหญิงที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ต้องการจดทะเบียนสมรส ให้ได้รับการรั บรองและ
คุ้มครองตามกฎหมายเสมือนคู่รักท่ีท าการสมรส82 
 กฎหมาย Civil Solidarity Pact หรือ PACs ถือได้ว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของกลุ่มคู่รักที่มีเพศ
เดียวกันในการเรียกร้องสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ซึ่งก่อนหน้าที่ประเทศฝรั่งเศสจะมียอมรับ
กฎหมาย PACs ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ในด้านครอบครัวนั้น ได้มีความขัดแย้งใน
ระบบการเมืองฝรั่งเศสพอสมควร โดยมีการถกเถียงกันว่า PACs จะเป็นตัวท าลายระบบการสมรสใน
ระบบกฎหมายฝรั่งเศส ซึ่งหมายถึงการท าลายระบบสถาบันครอบครัวหรือไม่ เพราะเนื่องจากการอยู่
ร่วมกันในลักษณะของการท าสัญญา PACs นี้ มีเนื้อหาในบางประเด็นคล้ายกับสิทธิและหน้าที่ตาม
การสมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย แต่ PACs ก็ได้ถูกยอมรับและไม่พบว่าการมีกฎหมาย 
PACs จะท าลายความศักดิ์สิทธิ์ของระบบสถาบันครอบครัวในฝรั่งเศสแต่อย่างใด ดังนั้น PACs จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งในการอยู่ร่วมกันของบุคคลในความสัมพันธ์ด้านครอบครัวของชาวฝรั่งเศส 
  จุดประสงค์ของ PACs คือ การอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้น กฎหมายจึงอนุญาตให้บุคคลเพศ
เดียวกันหรือต่างเพศกันที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าท าสัญญา PACs ได้ แต่ข้อยกเว้นในกรณีนี้มี
เช่นเดียวกับการสมรส กล่าวคือ ห้ามบุคคลที่มีความผูกพันกันในทางสายเลือดโดยตรง (Un Lien de 
Parenté) จดทะเบียนร่วมกัน และยังห้ามบุคคลที่มีการสมรส หรือมีสัญญา PACs ไว้ก่อนหน้านี้ท า
การจดทะเบียนร่วมกันด้วย ส าหรับในเรื่องทางทะเบียนและรูปแบบ กฎหมายก าหนดให้คู่สัญญา 

                                                           
82Suzanne Daley, France Gives Legal Status to Unmarried Couples, 

Retrieved September 5, 2015 from http://www.nytimes.com/1999/10/14/world/ 
france-gives-legal-status-to-unmarried-couples.html 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N144
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PACs ต้องมีการประกาศที่ศาลชั้นต้น (Le Tribunal D'instance) แต่ไม่ได้ก าหนดว่าคู่สัญญา PACs 
ต้องมีหน้าที่ในการซื่อสัตย์ต่อกัน ดังเช่นที่ก าหนดไว้ในกรณีการสมรส แต่ในสัญญา PACs เองได้
ก าหนดไว้ในตัวสัญญาว่าคู่สัญญาต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ในกรณีการก่อหนี้ คู่สัญญา PACs ถือ
ว่าเป็นลูกหนี้ร่วม แต่การจดทะเบียน PACs ไม่ได้ให้สิทธิต่างๆในด้านสังคม เช่น ค่าเลี้ยงดู แต่กลับให้
สิทธิในด้านการท างาน เช่น การลาคลอด นอกจากนี้ ประเด็นที่ส าคัญของ PACs คือการไม่ให้สิทธิ
ใดๆเก่ียวกับเรื่องของบุตร รวมทั้งการรับบุตรบุญธรรมด้วย 
  ต่อมาเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2013 ประเทศฝรั่งเศสได้อนุญาตให้ตรากฎหมายให้คู่รักที่
มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ (Same-Sex Marriage)83 ซึ่งเป็นประเทศที่ 14 ของ
โลกที่มีกฎหมายรับรองสิทธิในการสมรสแก่คู่รักเพศเดียวกัน ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายอย่างมากในประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกฎหมาย
ครอบครัว โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าในบทบัญญัติบางมาตราของกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ภายใต้
กฎหมาย Loi n°2013-404 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ.2013 เพ่ือการรับรองสิทธิของคู่รักที่มีเพศ
เดียวกันให้เท่าเทียมทุกประการในทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ และเพ่ิมเติมสิทธิบาง
ประการที่ไม่ได้รับจากการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต หรือ PACs ด้วย เช่น ในเรื่องสิทธิใน
การรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ก าหนดให้เพ่ิมเติมกฎหมายแพ่งในมาตรา 360 ที่ให้
เด็กท่ีก่อนหน้านี้เป็นบุตรบุญธรรมของฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะมาจากการรับบุตรบุญธรรมโดยเงื่อนไขทั่วไป
หรือกรณีอ่ืน คู่สมรสอีกฝ่ายสามารถรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมร่วมกันได้84 เป็นต้น 
 เห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสได้เปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์โดยไม่จ ากัดเพศของ
ผู้จดทะเบียน เพ่ือเป็นการเอ้ืออ านวยต่อความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีเพศเดียวกัน
หรือคู่รักต่างเพศได้เลือกที่จะก าหนดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของการสมรส (Marriage) หรือการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต (PACs) อีกท้ังเป็นการก าหนด
สิทธิในประมวลกฎหมายไว้ โดยที่ไม่ใช่การออกเป็นพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะเพียงวิธีเดียว 
กฎหมายดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคของบุคคล และเป็นการไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคล ตามรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสด้วย 
 
 2.6.2  ประเทศเยอรมัน 
 ในประเทศเยอรมันมีการยอมรับสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ในเรื่องการสมรสให้มีความเท่า
เทียมกับคู่รักต่างเพศ แม้ตามกฎหมายเยอรมันจะยังไม่มีการรับรองให้คู่รักเพศเดียวกันท าการสมรส 
(Marriage) กันได้ แต่ก็เล็งเห็นความส าคัญว่า ตามสภาพความเป็นจริงบุคคลที่มีเพศเดียวกันใน
ปัจจุบันที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างคู่สมรสมีเป็นจ านวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้มิได้รับการรับรองสิทธิต่างๆ
ตามกฎหมาย ดังนั้นจึงได้มีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวให้ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับการสมรสของบุคคลต่างเพศ ซึ่งการพัฒนาการด้านการรับรองสิทธิ

                                                           
83French Parliament Approves New Law: Same-Sex Marriage, Retrieved 

August 22, 2015 from http://www.bbc.com/news/world-europe-22261494 
84Article 8 Loi n°2013-404 2013 



42 

ของคู่รักที่มีเพศเดียวกันเป็นผลมาจากการต่อสู้เรียกร้องสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันในรูปแบบต่างๆ
มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนับตั้งแต่ยกเลิกกฎหมายที่ก าหนดให้พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นความผิด
อาญา จึงท าให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเปิดเผยมากข้ึน 
 อีกทั้ง ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิในการ
สมรสและการก่อตั้งครอบครัวเป็นอย่างมาก ตามความใน มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน85 แม้ว่า
ถ้อยค าในมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญเยอรมัน จะไม่ได้ให้ความหมายของการสมรสเอาไว้อย่างชัดแจ้ง 
แต่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันก็ได้ให้ความหมายของการสมรสตามมาตรา 6 ว่า หมายถึงความสัมพันธ์
ของชายและหญิงในทุกด้าน ตามหลักการแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อาจสิ้นสุดลงได้ชั่วชีวิต 86 อีกทั้ง 
โดยตลอดมาศาลได้มีค าวินิจฉัยว่าการสมรสที่กฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองเป็นพิเศษ คือ การสมรส
ของชายและหญิงเท่านั้น ต่อมาได้มีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันต่อสถานะทางกฎหมายของ
คู่รักที่มีเพศเดียวกันว่า ค าว่า “คู่ชีวิต” เป็นความสัมพันธ์ตามกฎหมายครอบครัวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับ
การน ามาใช้ในเยอรมัน เมื่อปี ค.ศ.2001 ซึ่งคู่ชีวิตจะต้องปฏิบัติในการก่อตั้งสถานะความสัมพันธ์
คู่ชีวิตต่างจากการอยู่กินร่วมกันฉันท์สามีภรรยา เมื่อกฎหมายคู่ชีวิตถูกประกาศใช้ในประเทศเยอรมัน 
บทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่คุ้มครองพิเศษที่รัฐได้ให้ความหมายต่อการสมรสตามรัฐธรรมนูญเยอรมันได้
ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันอย่างมาก เนื่องจากเมื่อรัฐธรรมนูญเยอรมันให้การคุ้มครองต่อการสมรส
แล้ว จึงไม่ควรที่จะมีความสัมพันธ์อ่ืนใดที่ควรได้รับสิทธิประโยชน์ในท านองเดียวกันอีก และ
ความสัมพันธ์อ่ืนนั้นควรมีลักษณะที่แตกต่างจากการสมรสอย่างมีนัยส าคัญ อันเป็นเหตุให้ฝ่ายนิติ
บัญญัติไม่รับรองสิทธิบางประการแก่คู่ชีวิตเพ่ือให้เกิดข้อแตกต่างจากการสมรสและคู่ชีวิต โดยคู่ชีวิต
จะไม่มีสิทธิรับบุตรบุญธรรม และคู่ชีวิตจะถูกถือว่ามีสถานะภาพโสดในบริบทของกฎหมายมรดกและ
กฎหมายภาษี87  

                                                           
85มาตรา 6 รัฐธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติว่า 
“(1) การสมรสและครอบครัวจะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษจากรัฐ 
(2) การดูแลและเลี้ยงดูบุตร เป็นสิทธิตามธรรมชาติของบิดามารดาและพวกเขาเป็นผู้มีหน้าที่

หลัก รัฐจะก ากับดูแลพวกเขาในการปฏิบัติหน้าที่อันนี้ 
(3) เด็กอาจถูกแยกจากครอบครัวของพวกเขาโดยขัดแย้งกับเจตจ านงของบิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองได้เฉพาะกรณีที่กฎหมายบัญญัติ และเฉพาะกรณีที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ของพวกเขาหรือเมื่อเด็กตกอยู่ในอันตรายหรือถูกละเลยอย่างร้ายแรง 

(4) ผู้ที่เป็นแม่ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองและดูแลโดยชุมชน 
(5) เด็กซึ่งถือก าเนิดนอกสมรสจะได้รับโอกาสตามกฎหมายเพ่ือการพัฒนาทางด้านร่างกาย

และจิตใจและเพ่ือสถานะทางสังคมของพวกเขาเช่นเดียวกันกับเด็กซ่ึงถือก าเนิดในสมรส” 
86Anna Sanders, Marriage, Same-Sex Partnership, and the German Constitution, 

German Law Journal, Retrieved June 14, 2015 from 
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b29e4886db
4396b83ffcec/1454546504985/GLJ_Vol_13_No_08_Sanders.pdf, p. 915-916. 

87Ibid., p. 925-926. 

https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b29e4886db4396b83ffcec/1454546504985/GLJ_Vol_13_No_08_Sanders.pdf,
https://static1.squarespace.com/static/56330ad3e4b0733dcc0c8495/t/56b29e4886db4396b83ffcec/1454546504985/GLJ_Vol_13_No_08_Sanders.pdf,
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 แม้ว่าในอดีตศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเคยวินิจฉัยว่า มาตรา 6(1) เป็นกฎหมายพิเศษส าหรับ
คู่รักที่ต้องมีเพศที่ต่างกันจึงจะเป็นการชอบด้วยและไม่คุ้มครองรวมไปถึงคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่ง
พิจารณาตามความหมายของมาตรา 6(1) จากการค านึงถึงเฉพาะแต่เจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญ 
ในขณะนั้น อีกทั้งหากพิจารณาถึงบริบททางสังคมเยอรมันในขณะที่มีการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว 
กฎหมายหลายฉบับในอดีตอาจขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญในบริบทสังคมในปัจจุบัน อาทิ กฎหมายก าหนด
ความผิดอาญาแก่พฤติกรรมรักร่วมเพศ ซึ่งการที่ผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่อาจคาดเห็นสภาพสังคมใน
อนาคตที่คู่รักที่มีเพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ ก็ไม่อาจน ามาเป็นรากฐานในการตัดความคุ้มครอง
ตามรัฐธรรมนูญแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกันได้เช่นกัน88 
 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ.2002 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้มีค าวินิจฉัยว่า ว่าสถานะคู่ชีวิต
นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีความแตกต่างจากการสมรสในสาระส าคัญ และด้วยเหตุที่การ
สมรสเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงเท่านั้น ฝ่ายนิติบัญญัติย่อมสามารถที่จะก่อตั้งรูปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ไม่ใช่รูปแบบของการสมรสได้ อีกทั้งการ
สมรสก็ไม่อาจถูกท าลายลงโดยกฎหมายคู่ชีวิต เนื่องจากเป็นสถานะของกฎหมายคู่ชีวิตไม่เปิดช่อง
ให้แก่คู่รักต่างเพศที่จะสามารถจดทะเบียนตามความสัมพันธ์นี้ได้ ศาลยังเห็นอีกว่า แม้รัฐธรรมนูญ
เยอรมันจะคุ้มครองการสมรส ก็มิได้หมายความว่า รัฐธรรมนูญเยอรมันประสงค์ให้มีการปฏิบัติต่อ
ความสัมพันธ์รูปแบบอ่ืนด้อยกว่าการสมรสแต่ประการใด ซึ่งเป็นเหตุให้ฝ่ายนิติบัญญัติถอนความ
แตกต่างบางประการที่เคยได้ก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยคู่ชีวิตสามารถรับบุตรของคู่ชีวิตอีกฝ่ายเป็น
บุตรบุญธรรมของตนเองได้ แต่ยังไม่อาจรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้89 แต่ต่อมาเมื่อต้นปี ค.ศ.2013 
ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ตัดสินให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมของอีกฝ่าย
เป็นบุตรบุญธรรมของตนเองได้ โดยวินิจฉัยสั่งให้มีการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งแต่เดิมบุคคลเพศเดียวกันมี
เพียงสิทธิจดทะเบียนรับบุตรตามสายโลหิตของอีกฝ่ายเป็นบุตรบุญธรรม แต่ไม่มีสิทธิจดทะเบียนรับ
บุตรบุญธรรมของอีกฝ่ายเป็นบุตรบุญธรรมของตนเอง90 
 อีกประเด็นหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้ให้ความคุ้มครองคือ ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมัน 
เคยได้มีค าวินิจฉัยใน ปี ค.ศ.1978 ว่า เพศของบุคคลนั้นไม่จ าเป็นต้องเป็นความผูกพันทางชีววิทยาจน
ชั่วชีวิตหากแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และผู้ที่ผ่านการแปลงเพศมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะเปลี่ยน
เพศและชื่อตามกฎหมาย หากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับเพศสภาวะของตน ในภายหลังศาลรัฐธรรมนูญ
เยอรมันได้มีค าวินิจฉัย ในปี ค.ศ.2008 เกี่ยวกับกฎหมายบังคับให้ชายที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศและมี
สถานะสมรสต้องไปด าเนินการหย่าก่อนที่จะแก้ไขเพศตามกฎหมาย เพ่ือป้องกันการเกิดการสมรส
ระหว่างบุคคลรักเพศเดียวกัน โดยศาลเห็นว่าเป็นหน้าที่โดยปริยายที่จะต้องหย่าแม้คู่สมรสทั้งสองฝ่าย

                                                           
88Ibid., p. 931. 
89Ibid., p. 926-927. 
90Judgment of the First Senate of German, BVerfG, 1 BvL 1/11 vom 

19.2.2556, Absatz-Nr.(1-110), Retrieved September 5 , 2015 from 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/ 
Entscheidungen/DE/2013/02/ls20130219_1bvl000111.html 
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จะยังคงมีความรักต่อกันอยู่ก็ตาม แต่ภายหลังในปี ค.ศ.2011 ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันได้มีวินิจฉัยว่า
กฎหมายที่ก าหนดให้ต้องมีการผ่าตัดแปลงเพศก่อนที่จะแก้ไขเพศตามกฎหมายได้นั้นขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ91 
 จากค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันดังกล่าวท าให้เห็นว่า กฎหมายการสมรสของ
ประเทศเยอรมันยังไม่อนุญาตให้บุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ แต่ก็มีกฎหมายให้
บันทึกการอยู่กินร่วมกันของบุคคลเพศเดียวกัน (Eingetragene Lebenspartnerschaft) ที่มีชื่อใน
ภาษาอังกฤษว่า “Act on Registered Life Partnerships” หรือ “รัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” ในปี 
ค.ศ.2001 ซึ่งออกมาภายหลังที่ฝรั่งเศสประกาศใช้ PACs 2 ปี92 
 การจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตตามรัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต ค.ศ. 2001 หรือ Act on Registered 
Life Partnerships 2001 มีหลักการเสมือนการสมรส โดยให้สิทธิและหน้าที่แก่คู่รักเพศเดียวกันใน
หลายเรื่อง เช่น หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน สิทธิในการแบ่งทรัพย์สิน สิทธิในการเลือกใช้
นามสกุลเดียวกันได้ สิทธิที่จะรับประโยชน์ในสวัสดิการสังคมของคู่ชีวิตอีกฝ่าย และสิทธิในการเข้า
เมืองแบบพิเศษต่างจากบุคคลที่มิได้สมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิต93เป็นต้น 
 เห็นได้ว่า ประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่ให้อิสระแก่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมาก
ประเทศหนึ่ง แม้จะยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกันโดยตรง แต่ก็มีการ
เล็งเห็นความส าคัญของบุคคลเพศเดียวกันที่ต้องการอยู่กินร่วมกัน โดยให้มีการบันทึกการอยู่กิน
ร่วมกัน หรือจดทะเบียนตามรัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิตนี้ (Act on Registered Life Partnerships 
2001) จึงแสดงให้เห็นถึงการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งกฎหมายดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีเพศเดียวกันได้ เพราะได้ให้ความเสมอภาคอย่างเท่า
เทียมและไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลดังกล่าวด้วย 
 เมื่อพิจารณาแนวคิดของระบบกฎหมายทั้งสองประเทศ การสมรสของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศตั้งอยู่บนเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรมแม้จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของพฤติกรรมทางเพศ ซึ่งในอดีตทุกประเทศล้วนมีแนวคิด
ส าหรับการสมรสที่จ ากัดเฉพาะชายและหญิงเท่านั้น แต่ต่อมาภายหลังจึงเกิดการเรียกร้องสิทธิต่างๆ
ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น โดยอาศัยหลักสิทธิมนุษยชนและหลักความเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศที่ควรให้มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การ
เรียกร้องสิทธิดังกล่าวท าให้หลายๆประเทศเกิดการยอมรับในสิทธิในเรื่องต่างๆ รวมถึงการยอมรับ
และอนุญาตให้บุคคลเหล่านี้ท าการสมรสกันได้ด้วย 

                                                           
91Anna Sanders, op. cit., p. 933-934. 
92ไพโรจน์ กัมพูสิริ, ปกิณกะกฎหมาย: การสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกัน, เอกสาร

ประกอบการเสวนาวิชาการ “ความรักของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศกับความเป็นธรรมที่
รัฐต้องคุ้มครอง” คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558, หน้า 431. 

93Russell Miller and Volker Roben, Constitutional Court Upholds Lifetime 
Partnership Act 3, German Law Journal, 2002, Retrieved August 25, 2015 from 
www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=176 
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2.7  ประเด็นการรับรองการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 
 จากแนวคิดและหลักการดังที่กล่าวมาข้างต้น ในต่างประเทศได้มีการยอมรับสิทธิในการสมรส
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวมากขึ้น โดยบัญญัติให้มีกฎหมายจด
ทะเบียนความสัมพันธ์ของบุคคล แต่มีประเด็นที่จะต้องศึกษาคือ เมื่อคู่สมรสหรือคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งที่จด
ทะเบียนความสัมพันธ์นั้นเป็นคนต่างด้าวหรือมีสัญชาติอ่ืนที่ไม่ใช่สัญชาติเดียวกัน จึงเกิดปัญหาในเรื่อง
ของการได้สิทธิในการขอถือสัญชาติของคู่สมรสหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนความสัมพันธ์
แบบคู่ชีวิตนี้ ว่าจะมีวิธีการที่จะได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติตามคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งอย่างไร เช่น ใน
กรณีของประเทศไทยที่ยังไม่มีกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ หากมีบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไปจด
ทะเบียนกับชาวฝรั่งเศสหรือชาวเยอรมันและจะขอเข้าถือสัญชาติของประเทศนั้น กฎหมายภายใน
ของประเทศดังกล่าวจะมีวิธีการก าหนดการให้สัญชาติไว้ว่าอย่างไร และกรณีที่คนต่างด้าวหรือคน
สัญชาติอ่ืนสมรสกับคู่สมรสต่างเพศกับผู้มีสัญชาติไทยจะขอเข้าถือสัญชาติไทยตามคู่สมรส กฎหมาย
ไทยให้สิทธิเพียงหญิงต่างด้าวเท่านั้น อีกทั้งถ้าในกรณีที่คู่รักที่มีเพศเดียวกันจะขอถือสัญชาติไทยใน
ฐานะคู่สมรส แต่กฎหมายภายในของไทยยังไม่มีการรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลดังกล่าวไว้ ก็
จะเกิดปัญหาของการได้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสตามมา ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะได้น า
ปัญหาดังกล่าวมาศึกษาเปรียบเทียบตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ซึ่งมีมุมมองที่มีลักษณะคล้ายคลึงและ
แตกต่างกับกฎหมายสัญชาติของไทย และจะศึกษาต่อไปว่ากฎหมายสัญชาติไทยจะน าแนวคิดตาม
หลักกฎหมายของต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิในการขอ
ถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลได้หรือไม่ อย่างไร โดยศึกษาในบทต่อไปซึ่งเป็นบทกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 



 

บทท่ี 3 
 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย 
 
 “สัญชาติ” เป็นถ้อยค าทางกฎหมายที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนที่ก่อให้เกิด
สถานภาพของ “คนชาติ” แก่บุคคลที่เป็นคู่กรณีในนิติสัมพันธ์ ซึ่งแนวคิดว่าด้วยสัญชาติปรากฏอยู่ใน
หลักเกณฑ์ของกฎหมายกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐนั้น เนื่องจากเสรีภาพ
ของรัฐในการก าหนดหลักเกณฑ์หรือบัญญัติกฎหมายสัญชาติในปัจจุบันได้ถูกจ ากัดโดยกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ในรูปของสนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ในบทนี้จึงเป็นการศึกษา
กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่ งสิทธิในการขอถือ
สัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ดังนี้ 
 
3.1  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคล 
 
 หลักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นหลักที่รับรองว่าการก าหนดกฎหมายสัญชาติเป็นการใช้
อ านาจอธิปไตยของรัฐ ซึ่งรัฐอ่ืนๆจะเข้าแทรกแซงการใช้อ านาจอธิปไตยของรัฐในการบัญญัติหลัก
กฎหมายสัญชาติมิได้ โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศเห็นว่า สิทธิและหน้าที่ของรัฐที่มีต่อบุคคลใน
การระหว่างประเทศในเรื่องของสัญชาติ คือการรับรองให้รัฐมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติ
แก่บุคคล และรัฐต้องคุ้มครองบุคคลที่มีสัญชาติของรัฐนั้นด้วย ซึ่งกฎหมายระหว่างประเทศจะรับรอง
ความสัมพันธ์ในทางสัญชาติระหว่างรัฐกับบุคคลได้ต่อเมื่อรัฐมีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้นอย่างแท้จริง  
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ได้ลงนามให้สัตยาบันในข้อตกลงหรือ
อนุสัญญาต่างๆที่มีฐานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศหลายฉบับซึ่งมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม 
โดยในเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคลมีกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ที่จะท าการศึกษา ดังนี้ 
 
 3.1.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human    
   Rights 1948, UDHR) 
 สิทธิมนุษยชนมีพัฒนาการมาจากความพยายามของมนุษย์ที่จะให้ศักดิ์ศรีของมนุษยชนได้รับ
การเคารพ และจากการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพและความเสมอภาคที่เกิดขึ้นในดินแดนต่างๆ ทั่วโลก 
แนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนเกิดจากบรรดานักคิดที่มาจากหลากหลายประเพณีและศาสนา ต่อมา
ผู้บริหารประเทศและนักกฎหมายต่างมีบทบาทในการส่งเสริมแนวความคิดดังกล่าวและร่างขึ้นเป็น
เอกสารที่ใช้ปกป้องสิทธิของบุคคลและกลายเป็นบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของชาติต่างๆ 
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 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เป็นกฎหมายที่บรรดาประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติได้ร่วมรับรองขึ้นเมื่อ ค.ศ.1948 ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อกันของ
มนุษย์และของบรรดานานาชาติ ถึงแม้ว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนจะมิได้มีผลบังคับทาง
กฎหมายเช่นเดียวกับสนธิสัญญา อนุสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ แต่ปฏิญญาสากลฉบับนี้
ส่งผลส าคัญในทางศีลธรรม จริยธรรม และมีอิทธิพลทางการเมืองไปทั่วโลก และถือเป็นหลักเกณฑ์
ส าคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่บรรดาประเทศทั่วโลกยอมรับ94 อีกทั้งยังถือเป็นเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ที่ช่วยในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับแรกของโลก และ
ปัจจุบันประชาคมโลกต่างยอมรับให้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติอยู่ในฐานะ
แม่บทของกฎหมายสิทธิมนุษยชนทั้งมวล  นอกจากนี้กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนใน
ปัจจุบันก็ล้วนมี พ้ืนฐานและได้รับการพัฒนามาจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติฉบับนี้ทั้งสิ้น และกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเหล่านั้นก็ได้เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการพัฒนากฎหมายภายในของประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลก เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของประชาชนในประเทศของตน รวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อมีการตรา
กฎหมายหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะมีการน าหลักการของปฏิญญาสากลฯ ดังกล่าวมาเป็น
แนวคิดในการจัดท าร่างรัฐธรรมนูญเสมอมา 
 จากการศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือ
สัญชาติของบุคคล ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับสัญชาติ ซึ่งเป็นการให้สัญชาติแก่ทุกคนและสามารถ
เลือกสัญชาติได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ตามท่ีก าหนดในมาตราดังต่อไปนี้ 
 

 มาตรา 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญา
นี้ โดย ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ  ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือ ทางอ่ืน พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด 
หรือสถานะอ่ืน นอกเหนือจากนี้จะไม่มีการแบ่งแยกใดบนพ้ืนฐานของสถานะทาง
การเมืองทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศ หรือดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่
ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่ภายใต้การ
จ ากัดอธิปไตยอ่ืนใด 
 มาตรา 15 (1)  บุคคลทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 

   (2) บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการหรือถูก
ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้ 

 
ตามมาตรา 15 ที่กล่าวมาข้างต้น บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในการเลือกถือสัญชาติ

หนึ่ง และบุคคลใดๆจะถูกถอนสัญชาติของตนโดยพลการไม่ได้ ซึ่งเป็นแนวทางบางอย่าง
เกี่ยวกับการให้สัญชาติในแต่ละรัฐที่สอดคล้องกันโดยจะเป็นการก าหนดเพ่ือให้บุคคลทุกคน

                                                           
94เรียบเรียงจาก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, ค้นวันที ่15 กันยายน 2558 จาก

http://www.mfa.go.th/humanrights/images/stories/book.pdf 
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ควรจะได้สัญชาติ นั่นคือ การก าหนดหลักเกณฑ์การให้สัญชาติของบุคคลเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของสังคมภายในรัฐ คือกระท าได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองที่ควบคุมการกระท าของรัฐที่ก าหนด
ว่า เอกชนควรจะมีสัญชาติซึ่งถือว่าเป็นหลักกฎหมายทั่วไปนั่นเอง 
 

3.1.2  อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุก    
รูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of  
Racial Discrimination: CERD) 

 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  เป็น
อนุสัญญาที่ส่งเสริมคุ้มครองให้บุคคลได้ใช้สิทธิและด าเนินการบนพ้ืนฐานความเสมอภาคอย่างเท่า
เทียมกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพบนพ้ืนฐานในด้ านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมอื่นๆ ในชีวิตของประชาชนทั่วไป โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ส่วนใน
เรื่องการให้สัญชาตินั้น อนุสัญญาฉบับนี้ได้ก าหนดไว้ดังบทบัญญัติต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 5 เพ่ือให้สอดคล้องตามพันธกรณีพ้ืนฐานที่ได้จัดวางไว้ตามข้อ 2 
ของอนุสัญญานี้  รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 
และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จ าแนก
ตามเชื้อชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ
ดังต่อไปนี้  

  ก)  สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาลและองค์กรอ่ืนๆ
ทั้งปวง ในกระบวนการยุติธรรม 

  ข)  สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจาก
ความรุนแรง หรือการท าร้ายร่างกาย ไม่ว่าจะโดยการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือโดยกลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม 

  ค)  สิทธิทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง
การลงคะแนน เสียงเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้
สิทธิอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน การเข้าร่วมในรัฐบาลและเข้าร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะในทุกระดับและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
 ง) สิทธิพลเมืองอ่ืนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
 (1)  สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกย้ายและในการพ านักอาศัยภายใน
เขตแดนของรัฐ  
 (2)  สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ่งประเทศใด รวมทั้ง
ประเทศของ ตนเองและในอันที่จะกลับคืนมายังประเทศตน 
 (3)  สิทธิในการครองสัญชาติ 
 (4)  สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส   
 (5)  ... 
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3.1.3   กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)95 

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐใน
ด้านสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งหน้าที่ของบุคคลที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและได้รับสิทธิทั้งด้านพลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 
ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 
  1)  กล่าวถึงสิทธิในการก าหนดเจตจ านงตนเอง (Right of Self-Determination) 
  2)  กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีที่รับรองจะเคารพและประกันสิทธิของบุคคล 
รวมถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทาง เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความ
คิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ สถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ถิ่นก าเนิด หรือสภาพอ่ืนใด 
  3)  กล่าวถึงสาระของสิทธิในส่วนที่เป็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ได้แก่ 
สิทธิในการมีชีวิตอยู่ เสรีภาพจากการถูกทรมาน การห้ามบุคคลมิให้ตกอยู่ในภาวะเยี่ยงทาส การห้าม
บุคคลมิให้ถูกจับกุมโดยตามอ าเภอใจ การปฏิบัติต่อผู้ถูกลิดรอนเสรีภาพอย่างมีมนุษยธรรม การห้าม
บุคคลถูกจ าคุกด้วยเหตุที่ไม่สามารถช าระหนี้ตามสัญญาได้ เสรีภาพในการโยกย้ายถิ่นฐาน ความเสมอ
ภาคของบุคคลภายใต้กฎหมาย การห้ามมิให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลัง สิทธิการได้รับรอง
เป็นบุคคลตามกฎหมาย การห้ามแทรกแซงความเป็นส่วนตัว การคุ้มครองเสรีภาพทางความคิด 
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก การห้ามการโฆษณาชวนเชื่อเพ่ือการสงคราม
หรือก่อให้เกิดความเกลียดชังทางเชื้อชาติ สิทธิที่จะชุมนุมอย่างสันติ การรวมกันเป็นสมาคม สิทธิของ
ชายหญิงที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมในการมีครอบครัว การคุ้มครองสิทธิเด็ก และการที่พลเมืองทุกคนมี
สิทธิที่จะมีส่วนในกิจการสาธารณะ การรับรองว่าบุคคลทั้งปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและ
ได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน การรับรองสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางเผ่าพันธุ์ ศาสนา และภาษา
ภายในรัฐ 
  4)  กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในกติกา รวมถึงพันธกรณีในการเสนอรายงานของรัฐ
ภาคี การยอมรับอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และข้ันตอนการพิจารณาข้อร้องเรียน 
  5)  กล่าวถึงห้ามการตีความไปในทางขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศอ่ืนๆรวมทั้ง
การมิให้ตีความในการที่จะลิดรอนสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในส่วนที่เกี่ยวกับการให้สัญชาติ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง กล่าวถึงพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีเป็นสิทธิพลเมือง ความมีเสรีภาพ การมีชีวิตในด้านต่างๆ ในเรื่อง
ของการได้สัญชาติและการรับรองสถานะของบุคคลไว้ในบทบัญญัติ ดังนี้ 
 

                                                           
95ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง,  ค้นวันที่ 23 กันยายน 2558 จาก http://www.nhrc.or.th/2012/wb/th/ 
contentpage.php?id=21&menu_id=2&groupID=2&subID=20 
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  ข้อ 2 รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้แต่ละรัฐรับที่จะเคารพและให้ความมั่นใจแก่
บรรดา  บุคคลทั้งปวงภายในอาณาเขตของตน และภายใต้อ านาจของตนในสิทธิ
ทั้งหลายที่ยอมรับแล้วในกติกาฉบับนี้ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าชนิดใด ๆ 
เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรืออ่ืนใด เผ่าพันธุ์
แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ... 

  ข้อ 3 บรรดารัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้รับที่จะประกันสิทธิเท่าเทียมกัน
ระหว่างชายหญิง ให้มีสิทธิทั้งปวงทางพลเมืองและทางการเมืองดังที่ได้ระบุไว้ใน
กติกาฉบับนี้ 

  ข้อ 16 บุคคลทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับการยอมรับนับถือว่าเป็นบุคคลตาม
กฎหมายในทุกสถานที่ 

 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาหรือพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ เป็นผลให้ต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่ผูกพันตามข้อตกลงของกติกาหรืออนุสัญญานั้น และท าให้กฎหมายภายในหลายฉบับรวมไปถึง
กฎหมายสัญชาติมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวด้วย 
 
3.2   กฎหมายต่างประเทศว่าด้วยเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคล 
 
 สัญชาติมีสถานะเป็นเงื่อนไขในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของพลเมือง โดยแต่
ละรัฐจะมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของตนเอง โดยได้ก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สัญชาติไว้ใน
หลายรูปแบบ ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้ศึกษาเกี่ยวกับ การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรส
ของบุคคล จึงจ าเป็นที่จะต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการ
สมรสของต่างประเทศโดยจะศึกษากฎหมายของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.2.1  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของประเทศ
  ฝรั่งเศส 
 จากการศึกษากฎหมายประเทศฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดย
การสมรส จะท าการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายสัญชาติของประเทศฝรั่งเศส ดังนี้ 

3.2.1.1  กฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศฝรั่งเศส 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสทุกฉบับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ความส าคัญและเคารพ
การรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสมอมา โดยเน้นการรับรองและเคารพสิทธิของปัจเจกชนที่
มนุษย์ทุกคนเกิดมาและด ารงอยู่อย่างมีอิสระและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน สิทธิต่างๆนี้เป็นสิทธิ
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมิอาจลบล้างได้และด ารงอยู่ตลอดไป ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นบรรทัดฐานที่ว่า 
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“La Société N’existe Que Par L’individu et Pour L’individu” หรือสังคมหรือรัฐจะเกิดขึ้นได้
ดีแต่เพียงบุคคลและเพ่ือความสงบสุขของบุคคลเท่านั้น 
  เมื่อศึกษารัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ.1958 ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันได้บัญญัติถึงหลักความเสมอภาคไว้ในมาตรา 1 ซึ่งกล่าวว่า “ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่
แบ่งแยกมิได้ เป็นของประชาชน เป็นประชาธิปไตยและเป็นของสังคม สาธารณรัฐรับรองถึงความ
เสมอภาคตามกฎหมายของประชาชนโดยไม่แบ่งแยกแหล่งก าเนิด เชื้อชาติ หรือศาสนาสาธารณรัฐ
เคารพเชื่อของทุกนิกาย”96 โดยมีที่มาจากประกาศปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ.1789 
มาตรา 1 ที่มีหลักการว่า “บุคคลทั้งหลายเกิดมาและด ารงอยู่อย่างเสรีและมีสิทธิเท่าเทียมกัน การ
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่บนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันของพลเมือง” ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวเป็นที่มาของหลักความเสมอภาคกันในกฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส97 
  กฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสได้มีการบัญญัติเรื่องของสิทธิให้อยู่รวมกับเสรีภาพ โดย
ได้ให้ค านิยามของค าว่า “เสรีภาพ” ไว้ว่า “La Liberté Consiste à Pouvoir Faire Tout ce Qui 
ne Nuit Pas à Autrui” แปลได้ว่า “ความสามารถที่จะกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นการรบกวนต่อสิทธิหรือ
ละเมิดของผู้อื่น”โดยที่มาจากแนวคิดที่ต้องการให้มีการเคารพและรับรองในหลักความเสอมภาค (Le 
Principe d’Égalité) ของประชาชนให้สมบูรณ์มากขึ้นเพ่ือป้องกันการปกครองที่อยุติธรรม ตลอดจน
การให้ความเคารพในกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่รัฐจะต้องเคารพและปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด เพ่ือพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนและ
ผลประโยชน์ของชาติ โดยแบ่งเสรีภาพออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 

  1)  เสรีภาพส่วนบุคคล (Les Libertés Individuelle) 
  2)  เสรีภาพทางการเมือง (Les Libertés Politiques) 

3)  เสรีภาพทางด้านเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคม (Les Libertés  
Économique et Sociales) 
  แต่แม้สิทธิและเสรีภาพจะเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ก็ตาม แต่ก็มิได้เป็นสิ่งที่
เด็ดขาดและสูงสุด เพราะเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นพลเมืองของรัฐ ก็อาจจ าเป็นต้องสละสิทธิและ
เสรีภาพที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนการอยู่ร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์และความสงบสุขของส่วนรวม ดังนั้น 
สิทธิและเสรีภาพอาจจะถูกจ ากัดโดยกฎหมายหรือจารีตประเพณีของแต่ละสังคมนั้นๆ การตรา
กฎหมายเพื่อจ ากัดสิทธิเสรีภาพต่างจะต้องเป็นธรรม ไม่เป็นการละเมิดต่อสิทธิต่อธรรมชาติของมนุษย์
อัน ได้แก่ ชีวิต เสรีภาพ กรรมสิทธิ์ เป็นต้น 
  จากการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส เห็นได้ว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศ
หนึ่งที่ได้ให้ความส าคัญและเคารพการรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดนเน้นการรับรองและ

                                                           
96นันทวัฒน์ บรมานันท์, ค าแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรฐัฝรั่งเศส ค.ศ.1958 

(กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2548), หน้า 5. 
97วัชราภรณ์ รัตนโกเศศ – จันทร์เจริญ, ความเสมอภาคระหว่างชายหญิงในเรื่องสิทธิส่วน

บุคคลของหญิงมีสามี (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545),  
หน้า 14. 
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เคารพสิทธิมนุษย์ทุกคน การเลือกปฏิบัติระหว่างพลเมืองถือเป็นการปฏิบัติที่ขัดกับหลักการว่าด้วย
ความเสมอภาค ไม่อาจกระท าได้เพราะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งสิทธิต่างๆนี้เป็นสิทธิตาม
ธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งมิอาจลบล้างได้และติดตัวมนุษย์ไปตลอด  โดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็น
แหล่งก าเนิด เชื้อชาติ ศาสนา หรือ เพศใดๆ อีกทั้งให้สิทธิในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องสิทธิในการสมรส 
โดยยึดหลักว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพในการสมรส โดยปราศจากการแบ่งแยกต่างๆ ตาม
รัฐธรรมนูญ”98 เป็นต้น 
  ในเรื่องการให้สัญชาติของประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย 
(Civil Law) เช่นเดียวกับประเทศไทย ซึ่งกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสนั้น แม้ว่าจะได้บัญญัติไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรมานาน และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งปี  ค.ศ.1993 ได้ตรา Loi du 22 
Jullet 1993 กฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 
ในหมวด “บุคคล” (Code Civil, Livre 1er«Des Personnes») ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษาการได้
สัญชาติภายหลังการเกิดของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่มาของการได้สัญชาติโดยการสมรสของบุคคล มี
รายละเอียดดังนี้  
  3.2.1.2  กฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศส 
  ประเทศฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law) เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย โดยปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้อยู่ได้บัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส 
(Civil Code France) ฉบับปัจจุบัน ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2013 วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษาการให้
สัญชาติภายหลังการเกิดของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นที่มาของการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดย
การสมรสของบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  การได้มาซึ่งสัญชาติภายหลังการเกิด แบ่งเปน็กรณี ดังนี้ 

1)  การได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติ (De Plein Droit)  
กรณีท่ี 1 กรณีเด็กที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส 
เป็นกรณีตามมาตรา 21-7 ถึง 21-11 ซึ่งก าหนดให้การได้สัญชาติฝรั่งเศส

ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเด็กนั้นเกิดและอาศัยในฝรั่งเศสมาโดยตลอด เป็นหลักที่บัญญัติไว้ตั้งแต่ปี 
ค.ศ.1889 และในปัจจุบันกฎหมายได้ก าหนดให้สัญชาติฝรั่งเศสแบบที่เรียกว่า “ได้มาโดยอัตโนมัติ” 
ทันทีท่ีบุคคลที่เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้บรรลุนิติภาวะ 

 (1)  เกิดในดินแดนของประเทศฝรั่งเศส 
 (2)  อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจนบรรลุนิติภาวะ และ 

                                                           
98มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, 

กฎหมายที่มีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2547), หน้า 195. 
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 (3)  มีถิ่นที่อยู่ประจ าในประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง หรือ
หากไม่ต่อเนื่อง จะต้องเป็นกรณีท่ีการไม่อยู่ในฝรั่งเศสนั้นน้อยกว่า 5 ปี นับแต่อายุได้ 11 ปี99 

 กรณีท่ี 2 ได้สัญชาติฝรั่งเศสพร้อมกับบิดาหรือมารดา 
เป็นกรณีที่เด็กจะได้รับสัญชาติฝรั่งเศสเมื่อบิดาหรือมารดาได้สัญชาติฝรั่งเศส ถือเป็นการได้แบบ
อัตโนมัติเช่นกัน โดยเด็กต้องแสดงเจตนาเพ่ือถือสัญชาติฝรั่งเศส หรือกรณีที่ได้มาโดยการแปลง
สัญชาติก็ได้ แต่ในกรณีหลังนี้ในประกาศราชกิจจาต้องมีชื่อเด็กนั้นและระบุให้ได้สัญชาติฝรั่งเศสด้วย 

 นอกจากนี้กฎหมายยังก าหนดเงื่อนไขไว้ว่าเด็กจะต้องอาศัยอยู่กับ
บุพการีฝ่ายที่ได้สัญชาติฝรั่งเศสข้างต้น แต่หากมีการหย่าหรือแยกกันอยู่ระหว่างบิดาและมารดา ก็ไม่
ส่งผลถึงการได้สัญชาติที่ได้มาแต่อย่างใด โดยเด็กจะเลือกอยู่กับบิดาหรือมารดาก็ได้100 

 กรณีที่เด็กที่ได้สัญชาติพร้อมกับบิดาหรือมารดานี้มีทางเลือกที่จะสละ
สัญชาติฝรั่งเศสก็ได้ หากเด็กนั้นเกิดในต่างประเทศและยังไม่บรรลุนิติภาวะ101 โดยการแสดงเจตนา
ตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนดเหมือนอย่างกรณีอ่ืนๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

2)  การได้สัญชาติฝรั่งเศสโดยการแสดงเจตนา  
กรณีท่ี 1 ได้สัญชาติโดยการสมรสกับคนฝรั่งเศส 
เดิมกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของฝรั่งเศส ก าหนดให้ หญิงต่างด้าวที่สมรสกับ

ชายฝรั่งเศส หญิงนั้นจะได้รับสัญชาติฝรั่งเศสในทันที ในขณะเดียวกันหญิงฝรั่งเศสที่สมรสกับชายต่าง
ด้าวก็จะสูญเสียสัญชาติฝรั่งเศสของตนด้วยเช่นกัน เห็นได้ว่าในอดีต การสมรสมิได้ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อสัญชาติของฝ่ายชายแม้แต่น้อย ต่อมาได้บัญญัติให้หญิงฝรั่งเศสยังคงมีสัญชาติฝรั่งเศสอยู่แม้ว่าจะ
สมรสกับชาวต่างชาติก็ตาม และตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “การสมรสมิได้
มีผลใดๆต่อสัญชาติ”102 กล่าวคือ กฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสไม่ได้ห้ามว่าการสมรสกับชาวฝรั่ งเศสต้อง
สละสัญชาติเดิม หรือไม่ได้ห้ามการถือสองสัญชาติ อีกทั้งชายหรือหญิงฝรั่งเศสเองก็สามารถเลือกที่จะ
สละสัญชาติฝรั่งเศสเพ่ือไปใช้สัญชาติของคู่สมรสได้เช่นกัน 

ภายหลังกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมหลายครั้ง ซึ่งใน
เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในฉบับ LOI n°2011-
672 du 16 Juin 2011 Relative à L'immigration, à L'intégration et à la Nationalité หรือ
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติฝรั่งเศส (Loi n° 2011) ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ.2011 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคนเข้าเมืองและกฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศสให้
สอดคล้องกับกฎหมายในสหภาพยุโรป โดยมีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องสรุปได้คือ 

                                                           
99สุวิมล อิสริยานนท์, แนวทางในการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของคนไร้สัญชาติไทย : 

ศึกษากรณีการให้สิทธิและสถานภาพทางสัญชาติแก่คนไร้รากเหง้า (วิทยานิพนธ์นิติศาสตร
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557), หน้า 87. 

100Article 22-1 Civil Code France  
101Article 18-1 Civil Code France  
102Article 21-1 Civil Code France 
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การขอเข้าถือสัญชาติฝรั่ ง เศสส าหรับคู่สมรสนั้นได้ ให้สิทธิคู่สมรส
ชาวต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติฝรั่งเศส ที่ท าการสมรสตามกฎหมายการสมรส (Marriage) สามารถ
เข้าถือสัญชาติได้ไม่ว่าคู่สมรสนั้นจะเป็นหญิงต่างด้าวหรือชายต่างด้าวหรือเป็นคู่สมรสที่มีเพศเดียวกัน
ก็ตาม โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอสัญชาติของคู่
สมรสเป็นไปตามวิธีการดังนี้ 

ชาวต่างชาติหรือคนไร้สัญชาติที่เป็นคู่สมรสของบุคคลที่มีสัญชาติฝรั่งเศส 
สามารถยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศสได้ หลังจากแต่งงานและจดทะเบียนสมรส ได้  4 ปี และใช้ชีวิตสมรส
ร่วมกันจริง103 แต่ถ้าไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส ต้องรอไปจนถึง 5 ปี โดยจะต้องอาศัยอยู่ใน
ประเทศฝรั่งเศสตลอดเป็นระยะเวลา 3 ปี หลังจากแต่งงานและจะต้องมีความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศส
อย่างเพียงพอ ส าหรับคนที่จดทะเบียนสมรสกับชาวฝรั่งเศสต้องใช้ระยะเวลา 3 ปี จึงจะได้รับ carte 
de résident หรือบัตรประจ าตัวการเป็นพลเมืองฝรั่งเศส โดยต้องยื่นค าขอพร้อมเอกสารต่อศาลใน
เขตท่ีผู้ยื่นขอมีส าเนาที่ได้อาศัยอยู่นั้น 

เมื่อผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้ยื่นขอเอกสารเอกสารครบแล้ว ตุลาการศาลจะ
มอบใบรับรองการยื่นค าขอ (Un Récépissé) ให้แก่ผู้ขอพร้อมกับยื่นเรื่องไปยังกรมต ารวจให้
ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับชีวิตสมรส ความประพฤติ ความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสจากนั้นกรมต ารวจก็
จะส่งผลการสอบสวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการโอนสัญชาติ โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา
ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองการยื่นค าขอ รัฐบาลฝรั่งเศสมีอ านาจในการตรารัฐบัญญัติ 
(Décret) 104 ในการคัดค้านโดยเหตุที่คู่สมรสชาวต่างชาตินั้นไม่อาจปฏิบัติตนให้กลมกลืนกับสังคม
ฝรั่งเศสได้หรือมีความประพฤติท่ีเรียกได้ว่าไม่มีศักดิ์ศรี หรือน่าอับอาย เช่น กรณีการสมรสแบบหลาย
ภริยา (Polygamy) ซึ่งในบางสังคมเป็นเรื่องยอมรับได้ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม แต่ในฝรั่งเศส
ถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือกรณีที่คู่สมรสต่างชาตินั้นลงโทษบุตรผู้เยาว์โดยใช้วิธีการ
รุนแรง เป็นต้น หากพบว่ามีการกระท าดังกล่าวรัฐบาลฝรั่งเศสสามารถเพิกถอนสัญชาติของบุคคลนั้น 
และถือว่าการแสดงเจตนาขอถือสัญชาติฝรั่งเศสที่ได้มาโดยการสมรสนั้น ไม่มีผลใดๆอีกต่อไป 

ทัง้นี้การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของคนต่างด้าวนี้แม้
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่กฎหมายก าหนดไว้อย่างครบถ้วนก็ตาม แต่รัฐบาลฝรั่งเศสก็สามารถใช้
ดุลยพินิจในการอนุญาตให้สัญชาติหรือไม่ให้ก็ได้ และเมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆตามกฎหมาย

                                                           
103Article 21-2 Civil Code France “The alien or stateless person who enters 

into a marriage with a spouse of French nationality may, after aperiod of four years 
from the marriage, acquire the French nationality by means of a declaration provided 
that, at the time of the declaration, their life in common both affective and material 
has not come to an end since the marriage and that the French spouse has kept his 
nationality…” 

104Article 21-4 Civil Code France  
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ครบถ้วน และได้รับการอนุมัติค าขอแปลงสัญชาติแล้ว ก็ยังต้องได้รับความเห็นชอบจาก Conseil 
d’Etat หรือคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกข้ันหนึ่งด้วย105 

การก าหนดเงื่อนไขเช่นนี้เพ่ือเป็นการคัดกรองคนต่างด้าวชั้นหนึ่งก่อนที่จะ
ให้มีเสรีภาพในการสมรส โดยต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากเมื่อคนต่างด้าว
ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในฝรั่งเศส คนต่างด้าวเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานบางประการ เช่น 
ประกันสุขภาพหรือประกันสังคม เงินช่วยเหลือต่างๆ ท าให้รัฐต้องมีภาระเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกณฑ์ที่ใช้
พิจารณาให้ความช่วยเหลือมิได้ขึ้นอยู่กับสัญชาติแต่อย่างใด แต่ขึ้นอยู่กับรายได้ที่คนต่างด้าวนั้นได้รับ
ในฝรั่งเศสและจ านวนบุตรผู้เยาว์ในครอบครัวนั่นเอง 

กรณีท่ี 2 ได้สัญชาติเนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคนฝรั่งเศส  
กฎหมายเปิดโอกาสให้บุคคลสามารถได้สิทธิในการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสได้ 

หากพบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ได้ว่าตนเป็นบุคคลที่มีสถานภาพเป็น “คนฝรั่งเศส” อย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลา 10 ปี ก่อนที่จะแสดงเจตนาถือสัญชาติฝรั่งเศส106 อาจกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการท าให้คน
ฝรั่งเศสทีเ่ป็นอยู่ตามข้อเท็จจริงให้กลายเป็นคนฝรั่งเศสตามกฎหมาย นั่นคือการได้รับสัญชาติฝรั่งเศส 
เนื่องจากบุคคลเหล่านี้อาศัยอยู่ในฝรั่งเศส ปฏิบัติตนเหมือนคนฝรั่งเศสทั่วไป พูดภาษาฝรั่งเศส เรียน
หนังสือ ท างานในฝรั่งเศส และรัฐก็ปฏิบัติกับคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกับคนฝรั่งเศสอ่ืนๆทั่วไป แต่ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามเง่ือนไขทั้ง 3 ประการ คือ 

ประการแรก ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคนฝรั่งเศส โดยขึ้นกับดุลพินิจ
ของศาลที่จะพิจารณา ทั้งนี้สิ่งที่อาจใช้พิสูจน์ความเป็นคนฝรั่งเศสตามข้อเท็จจริง ได้แก่ อยู่ในรายชื่อผู้
มีสิทธิเลือกตั้ง มีบัตรประชาชน ท างานให้แก่รัฐ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับใช้ชาติในทางใดทาง
หนึ่ง ซึ่งหากพิจารณาค าพิพากษาศาลสูงฝรั่งเศสเห็นว่า สิ่งที่ศาลต้องการคือ ความประสงค์ของบุคคล
นั้นในการจะได้รับสัญชาติฝรั่งเศสอย่างแท้จริง 

ประการที่สอง ต้องมีวิถีชีวิตกลมกลืนกับชาวฝรั่งเศส หรือมีพฤติกรรมที่
เรียกว่าเป็นคนฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่องตลอดเป็นระยะเวลา 10 ปี 

ประการที่สาม ต้องมีการแสดงเจตนาตามแบบที่กฎหมายก าหนด 
3)  ได้มาโดยผลของกฎหมาย 
กรณีท่ี 1 การแปลงสัญชาติ 
คนต่างชาติที่มีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไขอ่ืนๆในการได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเศส

นั้น หากรัฐเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะรับไว้เป็นพลเมือง อาจให้มีการได้สัญชาติโดยการ
แปลงสัญชาติก็ได้ โดยรัฐบาลฝรั่งเศสมีอ านาจตรารัฐบัญญัติ (Décret) เพ่ือให้สัญชาติแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งถือเป็นดุลพินิจของรัฐโดยแท้ ซึ่งอ านาจในการให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวนั้นมีมานานแล้ว 
นับแต่การปกครองระบอบเก่า (L’ancien Régime) โดยกษัตริย์สามารถออก “หนังสือแปลงชาติ” 
(Lettres de Naturalité) ให้แก่บุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นคนฝรั่งเศสได้ ต่อมาใน
ยุคหลังได้มีการออกกฎหมายแปลงสัญชาติและก าหนดเงื่อนไขของการแปลงสัญชาติไว้หลายกรณีซึ่ง

                                                           
105Article 26 Civil Code France 
106Article 21-13 Civil Code France 
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ท าให้บุคคลที่เคยได้สัญชาติฝรั่งเศสกลับถูกถอนสัญชาติไป ดังเช่นในสมัยก่อนชาวยิวจ านวนมากได้
สัญชาติฝรั่งเศสโดยการแปลงสัญชาติ แต่ก็ถูกถอนสัญชาติโดยกฎหมายที่ตราขึ้นภายหลัง โดยเงื่อนไข
ของการแปลงสัญชาตินั้นสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ 

(1)  เงื่อนไขพ้ืนฐาน มีทั้งสิ้น 5 ประการ ได้แก่ 
(1.1)  เงื่อนไขเรื่องอายุ กล่าวคือ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขอแปลง

สัญชาตินั้นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี107ตามกฎหมายแพ่งประเทศฝรั่งเศส 
(1.2)  การพ านักอาศัย ต้องอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเป็นเวลาอย่างน้อย 5 

ปีขึ้นไปนับถึงวันที่ยื่นค าร้อง108ส าหรับระยะเวลาในการพ านักอาศัยนี้จะลดลงเหลือเพียง 2 ปีส าหรับ
บุคคลที่มีประวัติการศึกษาระดับสูงในฝรั่งเศสหรือปรากฏว่ามีความสามารถพิเศษที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศ109 

(1.3)  ถิ่นที่อยู่ภายหลังการแปลงสัญชาติ คนต่างด้าวนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศฝรั่งเศส แม้ว่าจะได้รับการแปลงสัญชาติแล้วก็ตาม เนื่องจากค าพิพากษาศาลปกครองถือ
ว่าที่อยู่ดังกล่าวนี้เป็นศูนย์รวมประโยชน์ทั้งหลายทั้งปวงของบุคคล กล่าวคือเป็นทั้งที่ติดต่อได้ส าหรับ
ทางการและบุคคลอื่นๆ และยังเป็นที่พ านักพักพิงด้วย 

(1.4)  มีการด าเนินชีวิตและศีลธรรมที่ดี กล่าวคือ สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข ซึ่งเงื่อนไขข้อนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกและยังคงใช้ต่อมาจนปัจจุบัน เห็นได้
ว่าเงื่อนไขข้อนี้ท าให้ฝ่ายปกครองผู้พิจารณาค าร้องสามารถใช้ดุลพินิจได้อย่างกว้างขวางในอันที่จะ
อนุมัติหรือไม่อนุมัติตามค าร้อง110ก็ได้ 

นอกจากนี้เงื่อนไขเรื่องการถูกลงโทษ ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ อันจะท าให้ค าร้องไม่ได้รับการพิจารณา กล่าวคือ ผู้ร้องต้องไม่เคยต้องโทษในการกระท า
ความผิดทางอาญาหรือละเมิดที่เกี่ยวด้วยประโยชน์พ้ืนฐานของรัฐหรือการก่อการร้าย นอกจากนี้ต้อง
ไม่เคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจ าคุกเป็นเวลาหกเดือนหรือมากกว่านั้น ไม่จะเป็นความผิดฐานใดก็
ตาม111 

 (1.5)  ความกลมกลืนกับสังคมฝรั่งเศส กล่าวคือ ผู้ขอแปลงสัญชาติ
ต้องอยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสได้อย่างกลมกลืนกับสังคม และยังต้องมีความรู้ในทางภาษา 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และทางสังคมฝรั่งเศสอย่างเพียงพออีกด้วย โดยระดับความรู้และวิธีการใน
การประเมินนั้นจะก าหนดโดย Conseil d’État นอกจากนี้ยังต้องรู้สิทธิและหน้าที่ในฐานะคนฝรั่งเศส
ซึ่งมาพร้อมกับสัญชาติฝรั่งเศสด้วย112ซึ่งความกลมกลืนกับสังคมนั้นผู้ร้องจะต้องลงลายมือชื่อยอมรับ
ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองฝรั่งเศสด้วย 

                                                           
107Article 21-22 Civil Code France 
108Article 21-17 Civil Code France 
109Article 21-18 Civil Code France 
110Article 21-23 Civil Code France  
111Article 21-27 Civil Code France 
112Article 21-24 Civil Code France 
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(2)  รูปแบบและกระบวนการยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส กฎหมายบัญญัติไว้ใน
มาตรา 21-15 และ มาตรา 27 ถึงมาตรา 27-2 ดังนี้ 

ประการแรก เริ่มจากการยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติไปยัง Préfecture de 
police ที่คนต่างด้าวนั้นมีถิ่นพ านักอาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีอยู่ทุก
เมือง หน่วยงานนี้จะตรวจสอบเอกสารต่างๆ รวมทั้งคุณสมบัติว่าผู้ร้องมีครบตามที่ กฎหมายก าหนด
หรือไม่ และหน่วยงานดังกล่าวจะต้องส่งเอกสารค าร้องเหล่านี้ไปยังรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบการแปลง
สัญชาติภายใน 6 เดือนนับแต่วันยื่นเอกสาร 

ในขั้นตอนการตรวจสอบนั้น รัฐมนตรีจะพิจารณาว่าจะรับค าร้องดังกล่าว
หรือไม่ ซึ่งโดยหลักการแล้วจะต้องท าค าสั่งภายใน 18 เดือนนับแต่มีการยื่นค าร้อง หากมีค าสั่งไม่
รับค าร้องจะต้องให้เหตุผลด้วยเสมอ ซึ่งผู้ร้องขอแปลงสัญชาติสามารถอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าร้อง
ดังกล่าวต่อศาลปกครอง  อย่างไรก็ตามแม้ว่าค าร้องดังกล่าวดูเหมือนจะรับไว้ได้ แต่ถ้ารัฐมนตรีเห็นว่า
การอนุมัติให้แปลงสัญชาติได้ในกรณีนี้ เป็นการไม่เหมาะสม รัฐมนตรีสามารถเลื่อนการอนุมัติหรือ
ปฏิเสธการแปลงสัญชาติโดยต้องให้เหตุผลประกอบ แต่หากเป็นกรณีที่รัฐมนตรีเห็นชอบกับค าร้องขอ
แปลงสัญชาติ ก็จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้อนุญาตแปลงสัญชาติบุคคลนั้นได้โดยการตราในรัฐ
บัญญัติ (Décret) ต่อไป 

ในกรณีที่พบในภายหลังว่าผู้ร้องเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่บัญญัติไว้ใน
กฎหมาย ทางการสามารถถอนรัฐบัญญัติดังกล่าวได้ภายใน 1 ปีนับแต่มีการประกาศในหนังสือราช
กิจจานุเบกษา หรือหากเป็นกรณีที่พบว่ามีการฉ้อฉลเกิดขึ้น รัฐสามารถถอนรัฐบัญญัติได้ภายใน 2 ปี
นับแต่มีการพบการฉ้อฉลนั้น ผลก็คือ เป็นการถอนสัญชาติฝรั่งเศสของบุคคลนั้นนั่นเอง 

ผลจากการได้แปลงสัญชาติตามกฎหมายนี้ คนต่างด้าวจะได้สัญชาติฝรั่งเศส
นับแต่วันที่มีการตรารัฐบัญญัติ ซึ่งเป็นผลให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และสิทธิต่างๆเช่นเดียวกับคนฝรั่งเศส
ทุกประการ 
 

 3.2.2  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของประเทศ 
เยอรมัน 

 จากการศึกษากฎหมายประเทศเยอรมันที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดย
การสมรส จะท าการศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายสัญชาติของประเทศเยอรมัน ดังนี้ 
  3.2.2.1  กฎหมายรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน 
  ตามรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน ได้กล่าวถึงความเสมอภาคและการห้ามเลือก
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 3 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ว่า  
   (1) บุคคลย่อมเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมาย  
   (2) ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยให้รัฐด าเนินการสนับสนุนเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายแห่งความมีสิทธิเท่าเทียมกันของหญิงและชายและก่อให้เกิดผลในการขจัดความไม่เท่าเทียม
กันที่มีอยู่ 
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   (3)  บุคคลไม่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติได้เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง
เพศ เชื้อ ชาติ สัญชาติ ภาษา ถิ่นก าเนิด และเผ่าพันธุ์ ความเชื่อ ความคิดในทางศาสนาหรือการเมือง
บุคคลไม่อาจได้รับการปฏิบัติอย่างเสียเปรียบเพราะเหตุแห่งความพิการของบุคคลนั้น 
  อธิบายได้ว่า มาตรา 3 (1) เป็นเรื่องหลักความเสมอภาคโดยทั่วไป หรือความเสมอ
ภาคของกฎหมาย หมายความว่ากฎหมายฉบับใดๆจะต้องบัญญัติให้เป็นการทั่วไป ให้มีผลใช้ ได้กับ
บุคคลห้ามมิให้บัญญัติกฎหมายอันเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือต่อ
ข้อเท็จจริงใด ข้อเท็จจริงหนึ่งโดยเฉพาะ 
  มาตรา 3 (2) เป็นเรื่องหลักความเสมอภาคเฉพาะเรื่องที่จ ากัดให้แคบลงในเรื่อง
ความมีสิทธิเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย โดยกฎหมายมิให้อาศัยความเป็นชายหรือหญิงมาเป็น
หลักเกณฑ์ ในการน าไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันทางกฎหมาย แต่ไม่ได้ห้ามให้มีการปฏิบัติให้แตกต่าง
กันระหว่างชายและหญิง เพ่ือให้บุคคลทั้งสองเพศได้รับโอกาสที่เท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นใน
สังคม 
  มาตรา 3 (3) เป็นเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความ
แตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ถิ่นก าเนิด เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ ความคิดเห็นในทางศาสนา
หรือทางการเมือง และความพิการของบุคคล 
  จากการศึกษาบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญของประเทศเยอรมัน มาตรา 3 สรุปได้ว่า 
มุ่งบัญญัติถึงหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นส าคัญ และใช้
เป็นข้อพิจารณาในการให้สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลตามรัฐธรรมนูญให้อนุญาตให้กระท าการใดก็ได้ที่ไม่ขัด
ต่อกฎหมาย อีกทั้งกฎหมายภายในของรัฐนั้นก็จะต้องไม่ขัดกับหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญที่มีล าดับศักดิ์กฎหมายที่สูงกว่าที่บุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ควร
ได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่ต้องค านึงถึงเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือคุณสมบัติอ่ืนๆของบุคคล 
  3.2.2.2  กฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมัน 
  กฎหมายสัญชาติเยอรมันฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่สอง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2014 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การได้สัญชาติของบุคคลไว้ในเรื่องของการได้สัญชาติโดยการ
เกิดโดยอาศัยหลักดินแดนและหลักสายโลหิต แต่วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษาการได้สัญชาติภายหลัง
การเกิดของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นที่มาของการได้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล 
ดังนี้ 
  การได้สัญชาติเยอรมันภายหลังการเกิด แบ่งเป็นกรณี ดังนี้ 
   1)  การประกาศแจ้งความต้องการยึดถือสัญชาติเยอรมัน 
   เป็นกรณีที่เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) มีบิดา
สัญชาติเยอรมันและมีมารดาเป็นคนต่างด้าว เด็กคนดังกล่าวจะได้สัญชาติเยอรมันก็ต่อเมื่อมีบิดาและ
มารดาโดยชอบด้วยกฎหมายเยอรมัน เด็กได้พักอาศัยในประเทศเยอรมันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี และ
ก่อนครบอายุ 23 ปี ได้ประกาศแจ้งความต้องการยึดถือสัญชาติเยอรมัน113 
 

                                                           
113Section 5 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
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 2)  การแปลงสัญชาติเป็นเยอรมัน  
   กรณีที 1 กรณีบุคคลที่เกิดในประเทศเยอรมัน แต่มีบิดาและมารดาเป็นคน
ต่างด้าวและบุคคลดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 (พ.ศ.2543) บุคคล
นั้นจะได้สัญชาติเยอรมันโดยการเกิดก็ต่อเมื่อ 
 (1)  บุคคลนั้นยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ.
2000  
 (2)  จะต้องปรากฏว่าขณะเกิดนั้นบิดาหรือมารดาพักอาศัยอย่างถูก
กฎหมายในประเทศเยอรมันอย่างน้อย 8 ปี 
 (3)  บิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้สิทธิเป็นผู้พักอาศัยในประเทศเยอรมัน 
หรือบิดาหรือมารดาเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยอย่างไม่จ ากัดเวลา114 
   กรณีท่ี 2 กรณีการแปลงสัญชาติของบุคคลต่างด้าวทั่วไป 
   คนต่างด้าวมีสิทธิยื่นค าร้องขอแปลงสัญชาติเยอรมันได้ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในประเทศเยอรมัน หากมีคุณสมบัติครบถ้วนจะได้รับอนุญาตให้แปลงสัญชาติ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว
ประกอบด้วย 
 (1)  เป็นบุคคลที่พักอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันขณะยื่นค าร้องขอแปลง
สัญชาติ อาจมีข้อยกเว้น ส าหรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับประเทศเยอรมัน115 
 (2)  เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้พักอาศัยในประเทศเยอรมันตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยคนต่างด้าว กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอย่างถูกกฎหมายในประเทศ
เยอรมันมาอย่างน้อย 8 ปี โดยการพักอาศัยดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตอย่างผู้พักอาศัย บุคคลนั้น
ต้องเคารพและยอมรับและปฏิบัติตามหลักกฎหมายพ้ืนฐานซึ่งเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ
เยอรมัน ไม่ประกอบกิจกรรมใดๆที่ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว เป็นผู้มีศักยภาพที่จะเลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัวได้ โดยไม่ต้องพ่ึงพิงสวัสดิการจากรัฐบาลเยอรมัน ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติ
อาชญากรรม ยกเว้นการกระท าผิดเล็กน้อยหรือลหุโทษ และเป็นบุคคลที่สามารถติดต่อสื่อสาร
ภาษาเยอรมันได้116 
 (3)  บุ คคลนั้ นจะต้ องมีสถานที่ พักอาศัย เป็นหลักแหล่ ง โดยมี
ความสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพักอาศัยได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นกรณีมีบ้านพักอาศัยเป็น
ของตนเองหรือแสดงให้เห็นว่าสามารถติดต่อหาได้ซึ่งสถานที่พักอาศัยในประเทศเยอรมันแล้วขณะยื่น
ค าร้อง117 
   กรณีท่ี 3 กรณีการขอแปลงสัญชาติของคู่สมรสชาวเยอรมัน 
   ในอดีตกฎหมายเยอรมันก าหนดให้ เมื่อหญิงต่างด้าวสมรสตามกฎหมาย
เยอรมันกับชายชาวเยอรมัน มีผลท าให้หญิงนั้นได้สัญชาติเยอรมันตามสามีทันที แต่ไม่ได้ให้สิทธินี้แก่

                                                           
114Section 4(3), 40b Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
115Section 14 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
116Section 10 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
117Section 8 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
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ชายต่างด้าวที่สมรสตามกฎหมายกับหญิงชาวเยอรมัน118 ต่อมาใน ปี ค.ศ.1970 การให้สัญชาติแก่
หญิงต่างด้าวทันทีเมื่อสมรสตามกฎหมายได้ถูกยกเลิก โดยก าหนดให้ทั้งชายสามีและหญิงภริยาที่เป็น
คนต่างด้าวขอถือสัญชาติเยอรมันได้โดยให้ท าการร้องขอแปลงสัญชาติเท่ านั้น119เพ่ือให้อิสระแก่คู่
สมรสในการตัดสินใจเลือกสัญชาติ โดยสอดคล้องกับหลักความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในการได้มา
ซึ่งสัญชาติของบุคคล ซึ่งได้น ามาใช้แทนหลักความเป็นเอกภาพของครอบครัวที่เคยใช้เป็นหลักเกณฑ์
ในการให้สัญชาติแก่คู่สมรสที่มีอยู่เดิม   
   ปัจจุบันกฎหมายสัญชาติเยอรมันได้ก าหนดการแปลงสัญชาติของคู่สมรสที่
จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเยอรมัน (Marriage) หรือคู่ชีวิตที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ (Act on 
Registered Life Partnerships) ไว้ ดังนี้ 
   กรณีคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าว หากต้องการได้สัญชาติเยอรมัน
จะต้องร้องขอแปลงสัญชาติ ซึ่งจะได้รับการแปลงสัญชาติเมื่อครบเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1)  ได้สละสัญชาติเดิม หรือได้รับอนุญาตให้ถือหลายสัญชาติได้ตาม
กฎหมายสัญชาติของประเทศเยอรมัน120 กล่าวคือ หากคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวจะขอ
สัญชาติเยอรมัน ถ้ากฎหมายสัญชาติเยอรมันอนุญาตให้ถือสัญชาติเดิมได้ คู่สมรสดังกล่าวก็ไม่ต้องสละ
สัญชาติเดิม และสามารถถือสัญชาติเยอรมันกับสัญชาติเดิมควบคู่ไปด้วยได้ 
 (2)  สามารถปรับตัวเข้าได้กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเยอรมัน 
 (3)  การอนุญาตให้ได้รับสัญชาติจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศเยอรมันหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเยอรมันหรือในการระหว่างประเทศ121 
   ส าหรับบุตรที่ยังอยู่ในอ านาจปกครองของผู้ได้รับการแปลงสัญชาติเยอรมัน 
ในกรณีที่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตเสียชีวิตลงหรือมีการสิ้นสุดการสมรสนั้น ผู้ขอแปลงสัญชาติสามารถยื่นค า
ขอต่อเจ้าหน้าที่ให้บุตรในความปกครองดังกล่าวได้รับสัญชาติเยอรมันด้วยก็ได้122 
 
 
 
 

                                                           
118O. C. Giles, M. Bohndorf, E.J. Cohn and J. Thomass, Manual of German 

Law. Vol. 2. Edited by E, J. Cohn (London: The British Institute of International and 
Comparative Law, 1971), p. 277. 

119O. C. Giles, E. J. Cohn, M. Bohndorf and J. Tomass, oc. cit., p.277. 
120Section 12 Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 
121Section 9(1) Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014 “Spouses 

or life partners of Germans should be naturalized in keeping with the requirements 
set out in Section 8…” 

122Section 9(2) Nationality Act of Germany 1913, as Amended 2014  
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3.3  กฎหมายไทยว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ
บุคคล 

 
 การก าหนดว่าบุคคลใดจะมีสัญชาติของรัฐใดย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของรัฐนั้น โดยรัฐ
จะเป็นผู้ก าหนดในกฎหมายภายในของตนว่า ผู้ใดควรได้รับสัญชาติตน และด้วยวิธีการหรือเงื่อนไข
อย่างไรบ้าง ซึ่งกฎหมายภายในของรัฐจะได้รับการรับรองโดยรัฐอ่ืนๆหากว่ากฎหมายภายในดังกล่าว
สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายทั่วไปที่
ยอมรับกันโดยทั่วไปเกี่ยวกับเรื่อง “สัญชาติ” ดังนั้น การที่บุคคลใดจะมีสัญชาติไทยก็ย่อมขึ้นอยู่กับรัฐ
และกฎหมายภายในของไทย ซึ่งการได้สัญชาติตามกฎหมายไทยจะพิจารณาจากกฎหมายดังต่อไปนี้ 
 
 3.3.1  กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายแม่บทของกฎหมาย
ทั้งหลายในรัฐ กฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญต้องถือเป็นโมฆะ กฎหมายทั้งหมดในรัฐจ าเป็นต้อง
เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยมีการเปลี่ยนแปลงมา
หลายฉบับ โดยฉบับปัจจุบันคือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
ซึ่งบัญญัติในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคไว้ใน มาตรา 4 ว่า “ภายใต้บังคับบทบัญญัติ
แห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคย
ได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย  ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว ย่อมได้รับ
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้ ” ซึ่งยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการน ามาศึกษาวิเคราะห์ จึงน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2550123 มาศึกษาเปรียบเทียบในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้ก าหนดเรื่อง สิทธิเสรีภาพ และศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ด้วย 
 หลักความเสมอภาค ถือว่าเป็นหลักพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ย่อม
ได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้องค านึงถึง
คุณสมบัติอ่ืนๆ อาทิเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ถิ่นก าเนิด เป็นต้น และขณะเดียวกันก็ถือได้ว่าหลักความ
เสมอภาคนี้เป็นหลักที่ควบคุมมิให้รัฐใช้อ านาจของตนตามอ าเภอใจโดยการใช้อ านาจของรัฐแก่กลุ่ม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรัฐต้องสามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดรัฐจึงกระท าการอันก่อให้เกิดผลกระทบ
หรือเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นโดยเฉพาะ หากการให้เหตุผลไม่อาจรับฟังได้แสดง

                                                           
123ปัจจุบันรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลงแล้ว เว้นแต่หมวด 2 

พระมหากษัตริย์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 
พ.ศ.2557 และตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ประเทศได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมการปกครองประเทศฉบับ
ปัจจุบัน 
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ว่าการใช้อ านาจของรัฐนั้นเป็นไปตามอ าเภอใจ ดังนั้นหลักความเสมอภาคจึงเป็นหลักส าคัญในการ
รับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสามารถน ามาตรวจสอบการใช้อ านาจของรัฐไม่ว่า
จะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการได้ 
 อีกทั้งหลักความเสมอภาคนั้นมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับหลักเสรีภาพเนื่องจากเป็น
หลักการที่จะท าให้การใช้เสรีภาพเป็นไปอย่างเสมอกันทุกผู้ทุกคน แต่หากเสรีภาพสามารถใช้ได้เพียง
บุคคลบางคนเท่านั้นในขณะที่คนบางกลุ่มบางคนเข้าถึงไม่ได้ในกรณีดังกล่าวก็ไม่ถือว่ามีเสรีภาพแต่
ประการใด124 ความเสมอภาคจึงเป็นฐานของเสรีภาพและเป็นหลักประกันในการท าให้เสรีภาพเกิดขึ้น
ได้จริง ดังนั้นหลักความเสมอภาคใต้กฎหมายจึงเป็นหลักการที่ท าให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ทั้งนี้การปฏิบัติตามหลัก
ความเสมอภาคนั้นจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องปฏิบัติ
ต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ จึงจะท าให้เกิดความ
ยุติธรรมภายใต้หลักความเสมอภาคข้ึนได้ 
 ส่วนหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นการยอมรับของบุคคลในสังคมในการอยู่ร่วมกันของ
มนุษย์ ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและเรื่องดังกล่าวต้องเป็นเรื่องดีงามเท่านั้ น ซึ่งบุคคลในที่นี้ 
หมายถึง บุคคลทั่วไป ไม่เลือกว่าจะเป็นชนชาติใด เผ่า ศาสนา ผิวสี ภาษา และอ่ืนๆ ที่มีสภาพเป็นที่
ยอมรับว่าเป็นส่วนของสังคมตลอดจนองค์กรต่างๆ ก็ให้ถือเป็นบุคคลด้วยเช่นกัน ดังนั้น สิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยเช่นกัน โดยใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามความในมาตรา 4 ซึ่งการที่รัฐจะใช้อ านาจองค์กร
ของรัฐทุกองค์กรนั้นจะต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้ด้วย ตามความในมาตรา 26 และบุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและ
เสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่
ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามความในมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 
 การบัญญัติเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในรัฐธรรมนูญนั้น ก็เพ่ือคุ้มครองศักดิ์ศรีของมนุษย์
ทุกคน อีกทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยังเป็นรากฐานส าคัญของสิทธิและเสรีภาพทั้งปวง ซึ่งมนุษย์ทุก
คนควรได้รับการรับรองและคุ้มครองจากฎหมายอย่างเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นมนุษย์โดยมิต้อง
ค านึงถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หรือถิ่นก าเนิด ตามหลักความเสมอภาคซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อีกทั้ง ยังเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกบุคคล ซึ่งทุกคนย่อม
ได้รับความคุ้มครองโดยเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเหล่าก าเนิด เพศ หรือศาสนา ดังที่มีการบัญญัติไว้ 
ดังนี้ 
 

                                                           
124Claude-Albert COLLIARD, p.215. อ้างถึงใน สมคิด เลิศไพฑูรย์, หลักความเสมอภาค,

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30, 1 (มิถุนายน 2543): 165. 
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 มาตรา 5 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก าเนิด เพศ หรือ ศาสนาใด ย่อมอยู่
ในความคุม้ครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน 
 มาตรา 30 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน  
 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างใน
เรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะ
กระท ามิได้ 
 มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมตามวรรคสาม 
 

 จากบทบัญญัติที่กล่าวมาข้างต้น การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่ง
ความแตกต่างด้านถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ จะกระท าไม่ได้ รวมถึงเจตนารมณ์ตาม
มาตราดังกล่าวยังให้ความหมายค าว่า “เพศ”ว่ามิได้หมายความเพียงแค่ เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น 
แต่ยังหมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างจาก
เพศก าเนิดด้วย125  
 จึงกล่าวได้ว่ารัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่บุคคลทุกคนโดยไม่จ ากัดเรื่องเหล่าก าเนิด เพศ หรือ
ศาสนา ซึ่งผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ คือบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น คนต่างด้าวหรือผู้ที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยจะมีสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด ก็เป็นไปตามสนธิสัญญาที่ประเทศของผู้มี
สัญชาตินั้นได้ท าการตกลงไว้กับประเทศไทย หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ไทยได้ลงนามไว้ อีก
ทั้งเป็นไปตามกฎหมายภายใน เช่น พระราชบัญญัติฉบับต่างๆที่กฎหมายไทยก าหนดไว้ เป็นต้น  
 ในกรณีการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ได้ท าการสมรสกับ
บุคคลที่มีสัญชาติไทยนั้นจะได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหากท าการร้อง
ขอมีสัญชาติไทยและได้สัญชาติไทยแล้ว สิทธิเสรีภาพก็จะเหมือนคนไทยทุกประการหรืออาจมี
ข้อยกเว้นบางประการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ในพระราชบัญญัติสัญชาติของไทย ซึ่งจะศึกษาใน
หัวข้อต่อไป 
 
 
 

                                                           

 125ณัฐวุฒิ ชื่นโพธิ์กลาง, ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคล
ที่มีเพศเดียวกัน (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรังสิต, 2557), หน้า 51. 
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 3.3.2  พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  
 กฎหมายสัญชาติไทยแบ่งหลักเกณฑ์การได้สัญชาติของบุคคลเป็น 2 ประเภทคือ 1) การได้
สัญชาติไทยโดยการเกิดตามหลักสายโลหิตและหลักดินแดน 2) การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิด 
โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษาการได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิดซึ่งเป็นที่มาของการได้สัญชาติโดย
การสมรส โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  1)  การได้สัญชาติโดยการแสดงเจตนา ประกอบไปด้วย การได้สัญชาติโดยการ
สมรส และการได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ  
  2)  การได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดและสาระส าคัญ ดังนี้  
  3.3.2.1  การได้สัญชาติโดยการแสดงเจตนา 
    1)  การได้สัญชาติโดยการสมรส (Marriage) 
    ตามมาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ก าหนดว่า “หญิง
ซึ่งเป็นต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการทีก าหนดในกฎกระทรวง 
    การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยให้อยู่ ในดุลยพินิจของ
รัฐมนตรี” 
    จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถแยกพิจารณาได้เป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
 (1)  สิทธิยื่นค าขอมีสัญชาติไทยโดยการสมรส  
 โดยบุคคลที่มีสิทธิยื่นค าขอมีสัญชาติไทยตามกรณีนี้ มี 2 ประการ คือ 
  (1.1)  เป็นหญิงต่างด้าว และ  
  (1.2)  หญิงนั้นไดสมรสกับผู้มีสัญชาติไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
ไทย 
  ค าว่า “ต่างด้าว” ในมาตรา 9 นี้ มีความหมายว่า ผู้ที่มิได้มีสัญชาติ
ไทย126 ดังนั้น หญิงต่างด้าวอาจจะเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศอ่ืนๆ หรือเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติใด ๆ เลย
ก็ได้ ซึ่งผู้ทรงสิทธิตามมาตรา 9 จะต้องเป็นหญิงเท่านั้น แม้ว่าในบางประเทศจะยินยอมให้ชายที่ผ่าตัด
เปลี่ยนแปลงเพศแล้วสมรสกับชายได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ชายผู้แปลงเพศเป็นหญิงก็ไม่อาจจะขอ
ใช้สิทธิตามมาตรา 9 ได้ เว้นแต่ชายนั้นจะได้รับการรับรองจากกฎหมายของประเทศเจ้าของสัญชาติ
แล้วว่ามีสถานะเป็นหญิงตามกฎหมายนั้นด้วย แม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุว่า ผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวจะ
เป็นชายหรือหญิง แต่ก็พึงทราบได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ผู้มีสัญชาติไทยนั้น หมายถึง 
ชายไทยเท่านั้น  
 การขอเข้าถือสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวที่สมรสกับผู้มี สัญชาติ
สัญชาติไทยนี้ เป็นผลมาจาก หลักการที่ว่า “บุคคลในครอบครัวเดียวกันควรมีสัญชาติเดียวกัน” การที่
หญิงต่างด้าวได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย หากหญิงต่างด้าวไม่ได้รับสัญชาติไทยตามสามี ก็จะก่อให้เกิด

                                                           
126มาตรา 4 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า “คนต่างด้าว หมายความว่า ผู้ซึ่ง

มิได้มีสัญชาติไทย” 
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ความล าบาก เพราะเมื่อตนเป็นคนต่างด้าวก็จะต้องขอต่อวีซ่าเข้าเมืองอยู่ตลอดตามระยะเวลาที่
กฎหมายคนเข้าเมืองก าหนดไว้ อีกท้ังยังไม่สะดวกในการด ารงชีวิต กฎหมายไทยจึงเปิดก าหนดให้หญิง
ต่างด้าวที่สมรสกับชายไทยสามารถเข้าถือสัญชาติไทยตามสามีได้ 
 โดยกฎหมายยังก าหนดอีกว่า “หญิงนั้นได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยโดย
ถูกต้องตามกฎหมายไทย” แม้ว่าตัวบทจะใช้ค าว่าสมรสเท่านั้น แต่ศาลไทยก็ได้ตีความว่า หมายถึง 
เป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย มิใช่เพียงแต่การสมรสในทางประเพณี 127 ซึ่งความชอบด้วย
กฎหมายของการสมรสก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย เพราะกรณีนี้เป็นการขอมีสิทธิที่จะถือ
สัญชาติไทย แต่กฎหมายไทยในที่นี้ มิใช่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ต้องพิจารณาจาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 เนื่องจากว่าการสมรสในกรณีนี้เป็นนิติ
สัมพันธ์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ128 ซึ่งเงื่อนไขแห่งการสมรสเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของ
คู่กรณีแต่ละฝ่าย129ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกับแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481  และ
แบบแห่งการสมรส ตามมาตรา 20 ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศที่ท าการสมรสนั้นแต่ถ้าเป็น
การสมรสระหว่างคนไทยด้วยกันหรือคนไทยกับคนต่างด้าวที่ได้ท าในต่างประเทศ แบบแห่งการสมรส
ก็อาจจะเป็นไปตาม มาตรา 1459130 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยก็ได้โดยให้
พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียนสมรส   
 (2)  วิธีการได้สัญชาติไทยโดยการสมรส 
 การที่หญิงมีองค์ประกอบครบ 2 ประการนั้น ยังไม่ท าให้หญิงมีสิทธิใน
การขอถือสัญชาติไทย สิทธิที่เกิดในขั้นตอนนี้เป็นเพียงสิทธิที่จะยื่นค าขอมีสัญชาติไทยและพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับค าขอนี้ไปพิจารณาแต่รัฐมนตรีไม่มีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องอนุญาต เพราะ
มาตรา 9 ให้เรื่องนี้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น กรณีที่พฤติกรรมของ

                                                           
127ค าพิพากษาฎีกาที ่624/2503  “หญิงต่างด้าวท าการสมรสกับคนไทยตามประเพณี แต่ยัง

มิได้จดทะเบียนสมรส ยังถือไม่ได้ว่าเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย   หญิงนั้นอาศัยสิทธิใน
ฐานะภริยาคนไทย ยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือได้รับสิทธิเป็นคนสัญชาติไทย ตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.
สัญชาติ พ.ศ.2495 ยังมิได้” 

128มาตรา 19 พระราชบัญญัติกฎหมายขัดกัน พ.ศ. 2481 บัญญัติว่า “เงื่อนไขแห่งการสมรส
ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละฝ่าย” 

129คนึง ฤาไชย, ค าอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย: พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2552), หน้า 35. 

130มาตรา 1459 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “การสมรสในต่างประเทศ
ระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะท าตามแบบที่ก าหนดไว้ตาม
กฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็ได้  
 ในกรณีที่คู่สมรสประสงค์จดทะเบียนตามแบบกฎหมายไทย ให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทย
ผู้รับจดทะเบียน” 
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หญิงที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศไทยรัฐมนตรีอาจมีความเห็นที่ไมอนุญาต
ตามค าขอก็ได้131 
 อีกทั้งการได้สัญชาติไทยโดยการสมรสเป็นการได้สัญชาติไทยโดย
เจตนาของบุคคลที่มีความประสงค์จะสมรส บุคคลดังกล่าวจึงต้องเป็นฝ่ายแสดงเจตนาขอมีสัญชาติ
ไทยหลังจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามองค์ประกอบ 2 ประการข้างต้น และการแสดงเจตนานั้นจะต้อง
เป็นไปตามวิธีการและแบบที่กฎหมายได้ก าหนดไว้  
 (3)  อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อการ
อนุญาตให้สัญชาติไทยโดยการสมรส  
  รัฐมนตรีมีอ านาจในการอนุญาตต่อค าขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรส
ที่ยื่นมาตามมาตรา 9  โดยจะมีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กล่าวคือ หญิงนั้นจะได้
สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่มีการประกาศค าสั่งของรัฐมนตรีในราชกิจจานุเบกษา มิใช่วันที่รัฐมนตรีลงนาม
ในค าสั่ง132และมีผลเฉพาะตัวหญิงต่างด้าวผู้ยื่นค าขอตามมาตรา 5133 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ
เท่านั้น  
 สิทธิที่จะถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามมาตรา 9 เป็นสิทธิเฉพาะตัว
ของหญิง จึงไม่ขยายไปถึงบุคคลอ่ืน เช่น บุตรผู้เยาว์ของหญิงจากการสมรสครั้งก่อน  แต่หากบุตรผู้นี้
ต้องการจะมีสัญชาติไทยจะต้องรอจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะและขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ตามมาตรา 
10134 อีกทั้ง บุตรต่างด้าวของหญิงไทย ตามมาตรา 9 ไม่อาจใช้สิทธิขอแปลงสัญชาติเป็นไทยโดยวิธี
พิเศษตามมาตรา 11 (2)135 เพราะเขามิใช่บุตรของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย  

                                                           
131มาตรา 16 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า  
 “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรสอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้เมื่อ

ปรากฏว่า   
(1) การสมรสนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ  

 (2) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ 
หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ  

(3) กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน” 
132พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, กฎหมายสัญชาติไทย ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.

2508 ซึ่งถูกแก้ไขโดย พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2535, เรื่องเดิม, หน้า 103. 
133มาตรา 5 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า 
“การได้สัญชาติไทยตามมาตรา 9 มาตรา 12 หรือมาตรา 12/1 การเสียสัญชาติไทยตาม

หมวด 2 หรือการกลับคืนสัญชาติไทยตามหมวด 3 ให้มีผลต่อเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ
ให้มีผลเฉพาะตัว” 

134มาตรา 10 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า  
  “คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยได้ 
  (1) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย และกฎหมายที่บุคคลนั้นมีสัญชาติ  
  (2) มีความประพฤติดี  
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 (4)  สัญชาติไทยโดยการสมรสอาจถูกถอนได้  
 ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ให้อ านาจแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะถอนสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวตามมาตรา 9 ที่กระท าการ
เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการ
สมรสนั้นเกิดขึ้นโดยการปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ  ซึ่งอ านาจในการ
ถอนสัญชาติไทยของหญิงต่างด้าวที่ได้สัญชาติไทยโดยการสมรสอยู่ภายใต้ดุลพินิจของรัฐมนตรีแต่
เพียงผู้เดียว แม้ว่าจะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งที่มีหน้าที่พิจารณาเรื่องและเสนอความเห็น แต่อย่างไร
ก็ตามศาลก็อาจเพิกถอนค าสั่งของรัฐมนตรีได้ ถ้าปรากฏว่าเหตุตามมาตรา  16 ไม่มีอยู่จริง กล่าวคือ 
สิทธิในการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ได้สัญชาติหรือถูกเพิกถอนโดยรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย หากพบข้อเท็จจริงว่า  
  (4.1)  บุคคลนั้นเป็นภัยต่อรัฐ โดยมีการกระท าใดๆอันเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ของรัฐ หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ  
 (4.2)  บุคคลนั้นเป็นภัยต่อสังคม โดยมีการกระท าใดๆอันขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 (4.3)  กระบวนการได้มาซึ่งสัญชาตินั้นได้มาโดยไม่สุจริตซึ่งใน
กฎหมายสัญชาติไทย “กระบวนการได้สัญชาติไม่สุจริต” หมายถึง การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดย
ปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ 
   หากพบข้อเท็จจริงดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาจมี
ความเห็นไม่อนุญาตให้ได้รับสัญชาติไทยตามค าขอ อีกทั้งยังใช้ในการพิจารณาในกรณีขอยื่นแปลง
สัญชาติและได้สัญชาติโดยหลักดินแดนที่ชอบด้วยกฎหมายหากพบว่ามีการกระท าดังกล่าวอาจมีค าสั่ง
ให้เพิกถอนสัญชาติของบุคคลนั้นได ้
 (5)  สัญชาติไทยโดยการสมรสจะเสียไปโดยผลของการที่หญิงแปลง
สัญชาติเป็นต่างด้าว  

                                                                                                                                                                      

  (3) มีอาชีพเป็นหลักฐาน  
  (4) มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

(5) มีความรู้ภาษาไทยตามที่ก าหนดในกระทรวง” 
135มาตรา 11 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า 

  “บทบัญญัติในมาตรา 10 (4) และ (5) มิให้น ามาบังคับถ้าเป็นผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย  
  (1) ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ทาง
ราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร  
  (2) เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของผู้ได้กลับคืนชาติไทย  
  (3) เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน  
  (4) เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย 
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 ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ก าหนดว่า “ผู้
มีสัญชาติไทยและได้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวหรือสละสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย หรืออาจ
ถูกถอนสัญชาติไทยย่อมเสียสัญชาติไทย” กล่าวคือ กรณีผู้แปลงสัญชาติเป็นคนต่างด้าวจะต้องเสีย
สัญชาติไทย รวมถึงผู้ที่ได้สัญชาติโดยการสมรส หากมีการร้องขอแปลงสัญชาติ เป็นต่างด้าวก็อาจเสีย
สัญชาติไทยด้วย  
 2)  การได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ (Naturalization) 
   พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ได้วางเงื่อนไขและ
ก าหนดคุณสมบัติของคนต่างด้าวที่อาจขอแปลงสัญชาติเป็นคนไทยไว้ในมาตรา 10 มาตรา 11 และ
มาตรา 12 ซึ่งได้แบ่งประเภทคนต่างด้าวที่อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เป็น 3 ประเภทคือ 
 (1)  คนต่างด้าวที่บรรลุนิติภาวะแล้วโดยทั่วไป ได้ก าหนดเงื่อนไขใน
การแปลงสัญชาติส าหรับบุคคลดังกล่าวไว้ในมาตรา 10  
 (2)  คนต่างด้าวที่บรรลุนิติภาวะแล้วซึ่งมีความสัมพันธ์พิเศษกับ
ประเทศไทย ได้ก าหนดเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติส าหรับบุคคลดังกล่าวไว้ในมาตรา 11 
 (3)  คนต่างด้าวที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ ได้
ก าหนดเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติส าหรับบุคคลดังกล่าวไว้ในมาตรา 12 วรรค 2 
   เงื่อนไขในส่วนของคุณสมบัติของผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 อธิบายได้ ดังนี้ 
 ตามมาตรา 10 “คนต่างด้าวซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจแปลง
สัญชาติเป็นไทยได ้
  (1)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมี
สัญชาติ  
  (2)  มีความประพฤติดี 
 (3)  มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
 (4)  มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอ
แปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปี  
 (5)  มีความรู้ภาษาไทยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง”  
  จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น สามารถแยกพิจารณาได้เป็นประเด็น
ดังต่อไปนี้    
  (1)  อายุของคนต่างด้าว 
   คนต่างด้าวที่จะสามารถขอแปลงสัญชาติได้นั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
 (1.1)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทย ซึ่งตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ว่า บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุครบ 20 ปี บริบูรณ์136 หรือ

                                                           
136มาตรา 19 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์

และบรรลุนิติภาวะ เมื่อมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์” 
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บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามกฎหมาย137 คือ เมื่อชายมีอายุ 17 ปี และหญิงมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ได้
ท าการสมรสกัน 
    (1.2)  บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายที่คนต่างด้าวนั้นมีสัญชาติ 
ซึ่งหมายความว่า จะต้องปรากฏว่าผู้ร้องขอนั้นบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายภายในของประเทศที่ตนมี
สัญชาติอยู่นั้นด้วย 
    การที่กฎหมายก าหนดให้ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะทั้งตามกฎหมาย
ไทยและกฎหมายของประเทศที่คนต่างด้าวมีสัญชาตินั้น ก็เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ผู้ร้องขอหรือ
ประเทศของผู้ที่ร้องขอแปลงสัญชาติ คัดค้านภายหลังว่า ในขณะแปลงสัญชาตินั้น ผู้ร้องไม่มี
ความสามารถเพียงพอ อันจะเป็นเหตุให้ยกข้ึนอ้างถึงความไม่สมบูรณ์ของการแปลงสัญชาติ138 
 (2)  เป็นบุคคลที่มีความประพฤติด ี
 โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาถึงความประพฤตินั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้มีการสอบสวนหรือ
สืบสวน เพ่ือให้แน่ใจได้ว่าคนต่างด้าวผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทยนั้นจะไม่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อ
ประเทศไทย 
 (3)  การประกอบอาชีพ  
 กฎหมายก าหนดให้ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติไทย จะต้องมีอาชีพเป็นหลัก
เป็นฐาน ซึ่งหมายความว่า ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติจะต้องมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่งและสามารถหา
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เงื่อนไขข้อนี้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้คนต่างด้าวผู้ขอแปลง
สัญชาตินั้นต้องมาเป็นภาระของรัฐบาลไทยที่จะต้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องการประกอบอาชีพ 
 (4)  มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
 กฎหมายก าหนดให้ ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติจะต้องมีภูมิล าเนาใน
ราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องกันมาจนถึงวันยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี โดย
ระยะเวลา 5 ปีต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การที่กฎหมายก าหนดเรื่องภูมิล าเนานี้ไว้ ก็
เพ่ือต้องการให้คนต่างด้าวผู้ร้องขอแปลงสัญชาติมีความผูกพันอยู่กับประเทศไทยในระดับหนึ่ง 
 (5)  ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจะต้องมีความรู้ภาษาไทยตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงในเรื่องนี้ คือ กฎกระทรวง พ.ศ.2510 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ข้อ 2 ได้ก าหนดไว้เพียงว่าต้องพูดภาษาไทยและฟังภาษาไทย
เข้าใจได ้
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเงื่อนไขและคุณสมบัติที่คนต่างด้าวซึ่ง
ประสงค์จะขอแปลงเป็นไทยจะต้องมีให้ครบข้อทั้ง 5 ข้อ ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งไป ถือว่าคนต่างด้าวผู้
นั้นมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับผู้ที่จะขอถือสัญชาติไทยได้  

                                                           
137มาตรา 20 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อ

ท าการสมรส หากการสมรสนั้นได้ท าตามบทบัญญัติ” 
138สุวิมล อิสริยานนท์, เรื่องเดิม, หน้า 43. 
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 อย่างไรก็ตาม ยังมีการก าหนดข้อยกเว้นคุณสมบัติในการแปลงสัญชาติ
ในบางกรณี ซึ่งกฎหมายได้ผ่อนผันให้แก่คนต่างด้าวบางคนไม่จ าต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4 
และ 5 คือ ไม่จ าเป็นต้องมีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรตามก าหนดระยะเวลา 5 ปี หรือไม่จ าต้องมี
ความรู้ภาษาไทยจนถึงขั้นที่ก าหนดไว้ในกระทรวง ก็อาจขอแปลงสัญชาติได้ หากผู้ขอแปลงสัญชาติ
นั้นเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ ดังนี้ 
 ตามมาตรา 11 ผู้ขอแปลงสัญชาติไม่จ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามบทบัญญัติ
ในมาตรา 10 (4) และ (5) ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาตินั้น  
 (1)  ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร  
 (2)  เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทยหรือของ
ผู้ได้กลับคืนสัญชาติไทย  
 (3)  เป็นผู้ได้เคยมีสัญชาติไทยมาก่อน  
 (4)  เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย139 
  จากความในมาตรา 11 (4) เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงในกรณีบุคคลจะได้รับสัญชาติไทยกรณีต่างๆ ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สอดคล้องกับความเสมอภาคระหว่างชาย -หญิง ที่
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้จึงได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมในส่วนนี้ ได้แก่ การ
ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการให้สิทธิแก่ชายชาวต่างด้าวผู้เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทยขอแปลงสัญชาติ
ตามคู่สมรสได้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีแต่หญิงต่างด้าวเท่านั้นที่สมรสกับชายไทยแล้วสามารถขอมีสัญชาติไทย
ตามสามีได้ โดยยกเว้นคุณสมบัติบางประการเกี่ยวกับเงื่อนไขของการขอแปลงสัญชาติไทยตามมาตรา 
11 เนื่องจากเดิมพระราชบัญญัติสัญชาติของไทยอนุญาตให้หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทยมีสิทธิถือ
สัญชาติไทยตามสามีได้ โดยต้องแสดงความประสงค์ยื่นค าขอมีสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่
ยังไม่อนุญาตให้ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยขอถือสัญชาติไทยตามภริยา แต่กลับให้ไปแปลง
สัญชาติเป็นไทยหากประสงค์จะขอมีสัญชาติไทย อีกทั้งพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 
อันเป็นกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่ก็ไม่ได้มีการเพ่ิมเติม มาตรา 9 ในเรื่องการขอถือสัญชาติของชาย
ต่างด้าวโดยการสมรส โดยมีการให้เหตุผลว่าเนื่องจากชายต่างด้าวไม่ใช่คนในสังกัดของไทยที่รัฐไทยจะ
ไปอ านวยความเท่าเทียมเช่นเดียวกับหญิงต่างด้าวในการขอถือสัญชาติตามสามี โดยยึดหลักตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นจารีตประเพณีที่ยังมีอยู่เดิมในเรื่องของการให้สามีเป็นหัวหน้าของ
ครอบครัว140 
  ตามมาตรา 12 วรรค 2 ผู้ร้องขอแปลงสัญชาติ มีบุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายไทยและบุตรนั้นมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย อาจขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้แก่บุตรพร้อม

                                                           
139มาตรา 11(4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 
140ลาวัณย์ ถนัดศิลปะกุล, เรื่องเดิม, หน้า 126. 
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กับผู้ขอแปลงสัญชาติได้ โดยบุตรนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) (3) (4) 
และ (5)  
  เห็นได้ว่า มีข้อยกเว้นบางกรณีที่กฎหมายยอมผ่อนผันให้คนต่างด้าวที่ขอแปลง
สัญชาติเป็นไทย ไม่จ าต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ข้อ 4 และ 5 คือ ไม่จ าต้องมีภูมิล าเนาใน
ราชอาณาจักรไทยตามก าหนดระยะเวลา 5 ปี หรือไม่จ าต้องมีความรู้ภาษาไทยจนถึงขั้นทีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ก็อาจขอแปลงสัญชาติได้ หากผู้ขอแปลงสัญชาตินั้นเข้าลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 11 คือ 
   1)  ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย หรือได้ท า
คุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการซึ่งรัฐมนตรีเห็นสมควร โดยกฎหมายยกเว้นให้เพราะเห็นว่าผู้ร้องขอ
นั้นเป็นผู้ที่ได้กระท าความดีความชอบเป็นพิเศษให้แก่ประเทศไทย  
   2)  เป็นบุตร ภริยา หรือสามีของผู้ซึ่งได้แปลงสัญชาติเป็นไทย หรือของผู้ได้
กลับคืนสัญชาติไทย กฎหมายได้เปิดโอกาสให้บุตรหรือภริยา ซึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับผู้ได้
สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ได้มีโอกาสได้สัญชาติไทยเช่นเดียวกันผู้ร้องขอแปลงสัญชาติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับที่ว่าบุคคลในครอบครัวเดียวกันควรมีสัญชาติเดียวกัน 
   3)  เป็นผู้ที่เคยได้สัญชาติไทยมาก่อน กล่าวคือ เป็นบุคคลที่เคยได้สัญชาติ
ไทยและได้เสียสัญชาติไทยไปไม่ว่าเพราะเหตุใดก็ตามเช่น เป็นผู้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
ไทยแต่ได้สละสัญชาติไทย หรือหญิงซึ่งเป็นต่างด้าวและได้สัญชาติไทยโดยการสมรส ตามมาตรา 9 แต่
ถูกถอนสัญชาติไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเสียสัญชาติไทย เป็นต้น ถ้าบุคคล
เหล่านี้จะกลับมาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย จะได้รับการยกเว้นในเรื่องภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทย
และเรื่องความรู้ภาษาไทยดังกล่าว 
   4)  เป็นสามีของผู้มีสัญชาติไทย ในข้อนี้กฎหมายได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้สามี
ของผู้ขอแปลงสัญชาติซึ่งเป็นหญิงต่างด้าวได้ยกเว้นเงื่อนไขในการขอแปลงสัญชาติเรื่องภู มิล าเนาใน
ราชอาณาจักรไทยและเรื่องความรู้ภาษาไทยด้วย 
  ส่วนกรณีที่มาตรา 12 วรรค 2 เปิดโอกาสให้ผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ท าการขอ
แปลงสัญชาติให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะพร้อมกับตนก็ได้ โดยบุตรนั้นมีภูมิล าเนาในประเทศไทย
และได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 10 (1) (3) (4) และ (5) คือ ได้รับการยกเว้นเรื่อง
อายุที่สามารถขอแปลงสัญชาติได้ก่อนบรรลุนิติภาวะ ไม่จ าเป็นต้องมีอาชีพเป็นหลักแหล่ง หรือมี
ภูมิล าเนาในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 5 ปี และความรู้ภาษาไทยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ส่วนเงื่อนไขในแบบและวิธีการได้สัญชาติไทย ก าหนดไว้ในมาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ.2508 สรุปได้ดังนี้ 
   1)  ผู้ที่ประสงค์จะขอแปลงสัญชาติเป็นไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ.2510) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 โดยผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นค าขอต่อผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 
ส าหรับผู้ที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดอ่ืนให้ยื่นค าขอต่อผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนั้น 
   2)  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้อยู่ ในดุจพินิจของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีต้องรับฟังค าเสนอแนะและความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรอง
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เกี่ยวกับสัญชาติประกอบด้วย เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรอนุญาตแล้วให้น าความกราบบังคมทูลขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต  
   3)  เมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จะต้องจัดให้ผู้ขอแปลงสัญชาติปฏิญาณตนว่าจะมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อประเทศไทย และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกหนังสือส าคัญการแปลงสัญชาติเป็นไทยให้ไว้แก่ผู้นั้นเป็นหลักฐาน 
  จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า เมื่อบุคคลใดเป็นบุคคลซึ่งมีองค์ประกอบตาม
หลักเกณฑ์ในการแปลงสัญชาติย่อมสามารถแปลงสัญชาติได้ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ทั้งนี้ผลของ
การแปลงสัญชาติมีดังต่อไปนี้ 
   1)  ผู้ร้องขอได้สัญชาติไทยเมื่อมีประกาศอนุญาตให้ถือสัญชาติไทยได้ใน
ราชกิจจานุเบกษา และมีผลเป็นการเฉพาะตัว ตามมาตรา 5141  
   2)  ผู้ขอแปลงสัญชาติไทยอาจถูกถอนสัญชาติได้เมื่อปรากฏพฤติการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังปรากฏตาม มาตรา 19142 
  3.3.2.2  การได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมาย 
  กรณนีี้พระราชบัญญัติสัญชาติไทย พ.ศ.2508 ไม่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน แต่เป็นผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสัญชาติหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับความเป็นรัฐ  ซึ่งอธิบายได้
ดังนี้ 
   1)  การได้สัญชาติภายหลังการเกิดโดยผลของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
สัญชาติไทย 
   กล่าวคือ การที่กฎหมายสัญชาติฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้แทนกฎหมาย
สัญชาติฉบับเก่าอันเป็นผลให้ผู้ที่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายเก่ากลายเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติ
ตามกฎหมายใหม่ จึงถือได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายใหม่ 

                                                           
141มาตรา 5 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508  
142มาตรา 19 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 บัญญัติว่า“รัฐมนตรีมีอ านาจถอนสัญชาติ

ไทยแก่ผู้ซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการแปลง สัญชาติเมื่อปรากฏว่า  
  (1) การแปลงสัญชาตินั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดงข้อความเท็จอันเป็น 
สาระส าคัญ   

(2) มีหลักฐานแสดงว่าผู้แปลงสัญชาตินั้นยังใช้สัญชาติเดิม 
(3) กระท าการใด ๆ อันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัดต่อประโยชน์ ของรัฐ

หรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ  
(4) กระท าการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
(5) ไปอยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีภูมิล าเนาในประเทศไทยเป็นเวลาเกินห้าปี  
(6) ยังคงมีสัญชาติของประเทศท่ีท าสงครามกับประเทศไทยในเมื่อบุตรนั้นยังไม่บรรลุ นิติ

ภาวะและได้สัญชาติไทยตามมาตรา12 วรรคสองด้วยก็ได้ และเม่ือรัฐมนตรีสั่งถอนสัญชาติไทย แล้ว 
ให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงทราบ” 
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   2)  การได้สัญชาติไทยภายหลังการเกิดโดยผลของการเปลี่ยนแปลงอัน
เกี่ยวกับความเป็นรัฐ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงอันเกี่ยวกับความเป็นรัฐอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี
ด้วยกัน เช่น การเกิดรัฐใหม่แทนที่รัฐที่สิ้นสุดลงหรือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตแห่ง
รัฐ ซึ่งท าให้บุคคลได้สัญชาติโดยผลของกฎหมายภายหลังการเกิดได้ 
 
 3.3.3  พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 
 กฎหมายขัดกันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ในทางแพ่งที่ในลักษณะระหว่างประเทศ 
ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นเกี่ยวพันกับข้อเท็จจริงของกฎหมายต่างประเทศในบางประการ โดย
กฎหมายขัดกันนี้ได้วางหลักเกณฑ์ว่า ในกรณีใดกรณีหนึ่งจะใช้กฎหมายของประเทศใดที่เหมาะสมมา
ปรับแก่คดีหรือประเด็นในข้อนั้น ในการพิจารณาว่ากฎหมายของประเทศใดมีความเหมาะสมนั้น ใน
กฎหมายขัดกันมีสิ่งที่เรียกว่า “Point of Contact” หรือ “จุดเกาะเกี่ยว” ซึ่งสัญชาติถือเป็นจุดเกาะ
เกี่ยวที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับกับการสมรสนั้น พระราชบัญญัติการขัดกันแห่งกฎหมาย
ได้ก าหนดไว้ใน ภาค 5 ครอบครัว143 ดังนี้ 
  มาตรา 19 “เงื่อนไขแห่งการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของคู่กรณีแต่ละ
ฝ่าย” 
  มาตรา 21 “ถ้าคู่สมรสมีสัญชาติอันเดียวกัน หรือถ้าภริยาได้มาซึ่งสัญชาติแห่งสามี
โดยการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา ให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติอันรวมกันแห่งคู่สมรส 
ในกรณีที่ภริยามิได้ได้มาซึ่งสัญชาติแห่งสามีโดยการสมรส ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยาให้เป็นไป
ตามกฎหมายสัญชาติแห่งสามี” 
  มาตรา 23 “ผลแห่งการสมรสดังบัญญัติ ไว้ ในสองมาตราก่อน ย่อมไม่ถูก
กระทบกระทั่ง หากว่าภายหลังการสมรสคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายได้มาซึ่งสัญชาติ
แตกต่างกับที่มีอยู่หรือที่ได้มาขณะท าการสมรส” 
 ตามมาตราดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสัญชาติของบุคคลและการสมรสระหว่างบุคคลผู้มี สัญชาติ
ไทยและคนต่างด้าวที่จะน ามาวิเคราะห์และศึกษาในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ โดยจะศึกษาเรื่องของการ
สมรสของบุคคลในหัวข้อต่อไป 
 
3.4  กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย  
      ทางเพศ 
 
 ปัจจุบันหลักสิทธิมนุษยชนได้รับการยอมรับและสร้างความเสมอภาคส าหรับบุคคลอย่าง
ทั่วถึง รวมถึงผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วย จึงท าให้มีการพัฒนาหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรองสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศขึ้นในระดับสากล ซึ่งวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษา

                                                           
143คนึง ฤาไชย, ค าอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพมหานคร: 

วิญญูชน, 2555), หน้า 21. 
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กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักการยอกยาการ์ตา และปฏิญญาวาเลนเซียว่า
ด้วยสิทธิทางเพศ ดังนี้ 
 

3.4.1  ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human    
Rights 1948, UDHR)  

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนถูกรับรองโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 10 
ธันวาคม ค.ศ.1948 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทาเพศ ดังนี้ 
  “ข้อ 1 มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิต่างในตน มี
เหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภราดรภาพ” 
  “ข้อ 2 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง ตามที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดย
ปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
หรือทางอ่ืน พ้ืนเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิด หรือสถานะอ่ืน นอกเหนือจากนี้จะไม่มีการ
แบ่งแยกใดบนพ้ืนฐานของสถานะทางการเมือง ทางกฎหมาย หรือทางการระหว่างประเทศหรือ
ดินแดนที่บุคคลสังกัด ไม่ว่าดินแดนนี้จะเป็นเอกราชอยู่ในความพิทักษ์ มิได้ปกครองตนเองหรืออยู่
ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยอ่ืนใด” 
  “ข้อ 3  ทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิต เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล” 
  “ข้อ 7  ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่าเทียม
กันจากการเลือกปฏิบัติใดอันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญานี้และจากการยุยงให้มีการเลือกปฏิบัติ
ดังกล่าว” 
  “ข้อ 16 (1)  บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบ บริบูรณ์แล้ว มีสิทธิที่จะสมรสและก่อ
ร่างสร้าง ครอบครัวโดยปราศจากการจ ากัดใด อันเนื่องจาก เชื้อชาติ สัญชาติ หรือศาสนา ต่างย่อมมี
สิทธิ เท่าเทียมกันในการสมรส ระหว่างการสมรส และในการขาดจากการสมรส  
   (2)  การสมรสจะกระท าโดยความยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะ
เป็นคู่สมรสเท่านั้น  
   (3)  ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติและพ้ืนฐานของสังคมและย่อมมีสิทธิที่
จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ144” 
 จากบทบัญญัติในข้อ 16 เป็นการกล่าวถึงสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการสมรสของ
บุคคลที่อยู่ในวัยอันควร และต้องได้รับการคุ้มครองโดยสังคมและรัฐด้วย ทั้งนี้อาจสังเกตได้ว่าถ้อยค า
ในบทบัญญัติข้อนี้กล่าวไว้กว้างๆว่า “บรรดาชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้ว...” มีสิทธิที่จะ

                                                           
144อิทธิพร บุญประคอง และคณะ, ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (กรุงเทพมหานคร : 

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2551), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
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สมรส แต่มิได้บัญญัติจ ากัดเฉพาะคู่ที่สมรสที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถสมรสกันได้ ดังนั้น 
จึงเห็นว่าควรหมายรวมถึงคู่สมรสที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยที่อยู่วัยอันควรที่จะท าการสมรสได้  
 
 3.4.2  กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International 
  Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)  
 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้มีการรับรองโดยสมัชชา
ใหญ่สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1966 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1976 
โดยถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่
ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องปฏิบัติตาม เนื่องจากการร่วมลงนามและให้สัตยาบัน โดยมีบทบัญญัติ
ที่เก่ียวข้องกับการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้  
 
  “ข้อ 23  
   (1)  ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซึ่งเป็นพ้ืนฐานและเป็นธรรมชาติ 
และย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจาก สังคมและรัฐ 
   (2)  สิทธิของชายและหญิงในวัยที่อาจสมรสได้ในการที่จะสมรสและมี
ครอบครัวย่อมได้รับการรับรอง 
   (3)  การสมรสจะกระท าโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผู้ที่
เจตนาจะสมรสกันมิได้  
   (4)  รัฐภาคีแห่งกติกานี้จะด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือประกันความเสมอ
ภาคแห่งสิทธิและความรับผิดชอบของคู่สมรสในการที่จะสมรส ระหว่างการสมรสและเมื่อการสมรส
สิ้นสุดลง ในกรณีการสิ้นสุดของการสมรส จะต้องมีบทบัญญัติเพ่ือการคุ้มครองที่จ าเป็นแก่บุตร” 
  “ข้อ 26  
  บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่า
เทียมกันตามกฎหมาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ในกรณีนี้กฎหมายจะต้องห้ามการเลือก
ปฏิบัติใดๆ และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือก
ปฏิบัติด้วยเหตุผลใด เช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็น
อ่ืนใดเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ” 
 
 ตามมาตราข้างต้น ข้อห้ามในการเลือกปฏิบัติมิได้ถูกจ ากัดอยู่แต่ในค าของตัวบทพียงเท่านั้น 
โดยได้วางหลักคุ้มครองการเลือกปฏิบัติทุกประการโดยปราศจากเงื่อนไข และได้ก าหนดหลักการ
ตัวอย่างเงื่อนไขที่ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ ซึ่งในปี พ.ศ.2537 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ ได้ปรับบทตามกติกาในข้อ 26 ในคดี Toonen v Australia145 โดยคดีนี้องค์การเกย์ใน

                                                           
145Nicholas Toonen v. Australia, Human Rights Committee, Communication 

no. 488/1992 (Australia, 1994) Retrieved September 8, 2015 from 
http://iilj.org/courses/documents/Toonenv.Australia.pdf 
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ประเทศออสเตรเลียฟ้องรัฐบาลออสเตรเลียให้ยกเลิกกฎหมายที่ลงโทษบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
เพศกับบุคคลที่มีเพศเดียวกัน ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยก าหนด
ค าว่า “เพศ” ในข้อ 26 ว่ารวมไปถึง “บุคคลความหลากหลายทางเพศด้วย”146 
 
 3.4.3  หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศใน 
  ประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (Yogyakata Principle: The 

Application of International Human Right Law in Relation to Sexual 
Orientation and Gender Identity)147 

 มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมเสรีภาพและความเสมอภาคด้วยศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษยชน
มีความเป็นสากลและมีด้านต่างๆท่ีเชื่อมโยงเกี่ยวพันซึ่งกันและกันอย่างที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจาก
กันได้ “ความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ”148เป็นส่วนส าคัญของศักดิ์ศรีและความเป็น

                                                           
146รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนปี 2547 – 2549 ด้านความหลากหลายทาง

เพศ, ค้นวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จาก http://www.tncathai.org/data/MonMarch2008-16-
32-6-Reportsexualdiversity.pdf 

147หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้ กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็น 
ความโน้มเอียงทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ. ค้นวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 จาก 
http://www.sapaan.org/article/yokya_final.pdf   
  148ในฉบับภาษาไทยนี้ใช้ค าว่า “ความโน้มเอียงทางเพศ” แทนค าภาษาอังกฤษ  sexual 
orientation ซึ่งหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งมีความรู้สึกดึงดูด อย่างลึกซึ้ง ทั้งทางอารมณ์ความรักใคร่ 
และทางเพศและมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ใกล้ชิดแนบแน่นกับบุคคลอ่ืนที่มีเพศต่างกันกับตน หรือกับ
บุคคลเพศเดียวกันกับตน หรือได้ทั้งสองเพศ และใช้ค าภาษาไทยว่า อัตลักษณทางเพศแทนค าใน
ภาษาอังกฤษว่า “gender identity” ซึ่งหมายความถึง การที่บุคคลหนึ่งมีความรู้สึกที่อยู่ลึกในจิตใจ 
และประสบการณ์เฉพาะตัวว่าตนเองเป็นเพศใด ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพศตั้งแต่ก าเนิด อีกทั้ง
ความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับร่างกายของตน (ซึ่งอาจรวมถึงอิสระในการเลือกที่จะเปลี่ยน  สภาพ
รูปลักษณ์หรือหน้าที่การท างานของร่างกาย โดยวิธีทางการแพทย์การผ่าตัดหรืออ่ืนๆ) และการ
แสดงออกถึงความเป็นเพศของตนในลักษณะต่างๆ เช่น การแต่งกาย การพูด หรือ ท่าทาง ใน
ขณะเดียวกันจะมีการใช้ค าว่า “ความหลากหลายทางเพศ” ในบางประโยคที่มีรูปประโยคและ
ความหมายที่เหมาะสม “ความหลากหลายทางเพศ หมายถึง ความหลากหลายของมนุษย์ในเรื่องเพศ 
มีนัยความหมายว่าโดยธรรมชาติมนุษย์เรามีเพศวิถีความโน้มเอียงทางเพศและอัตลักษณทางเพศที่มี
รูปแบบหลากหลาย ค าว่า“ความหลากหลายทางเพศ” จึงครอบคลุมเพศวิถีทุกรูปแบบและความโน้ม
เอียงทางเพศทั้งสามแบบ คือการรักต่างเพศ การรักเพศเดียวกัน หรือการรักได้ทั้งสองเพศ และ
รวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศทุกรูปแบบ เช่น อัตลักษณ์ทางเพศว่าตน เป็นชายเป็นหญิงหรือข้ามเพศ ค า
ว่า “ความหลากหลายทางเพศ” จึงเป็นค าที่มีความหมายกว้างและครอบคลุมมนุษย์ทุกคน และใน
บริบทการเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยถือว่าความหลากหลายทางเพศเป็นส่วนหนึ่ง
ของมนุษย์และไม่ควรใช้เป็นมูลเหตุหรือข้ออ้างที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเลือกปฏิบัติต่อกัน 

http://www.tncathai.org/data/MonMarch2008-16-32-6-Reportsexualdiversity.pdf
http://www.tncathai.org/data/MonMarch2008-16-32-6-Reportsexualdiversity.pdf
http://www.sapaan.org/article/yokya_final.pdf
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มนุษย์ของแต่ละบุคคลและต้องไม่ถูกใช้เป็นสาเหตุของการเลือกปฏิบัติหรือการกระท าทารุณกรรม  
ปัจจุบันโลกมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการให้หลักประกันแก่ผู้ที่มีความโน้มเอียงทางเพศ 
และอัตลักษณ์ทางเพศรูปแบบต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับความเคารพอย่างที่
มนุษย์ทุกคนพึงได้รับโดยเสมอภาคกัน ปัจจุบันรัฐจ านวนมากมีกฎหมายและรัฐธรรมนูญที่รับประกัน
สิทธิของความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติโดยปราศจากความแตกต่างทางด้านเพศ  ความโน้ม
เอียงทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศไว้และเป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นในนานาอารยประเทศ 
 หลักการยอกยาการ์ตาเป็นมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันต่อรัฐและมี
เป้าหมายเพ่ือยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีศักดิ์ศรีและเสรีภาพเสมอภาคกัน และเพ่ือให้สิทธิโดย
ก าเนิดอันมีค่าดังกล่าวได้รับการเคารพอย่างแท้จริง ซึ่งหลักการความเสมอภาคของบุคคลในเรื่อง
เกี่ยวกับการสมรสของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ได้ก าหนดไว้ในหลักการ ข้อ 24 ในเรื่องสิทธิใน
การก่อตั้งครอบครัวว่า149 
  “มนุษย์ทุกคนมีสิทธิในการสร้างครอบครัวโดยไม่ขึ้นกับวิถีทางเพศและอัตลักษณ์
ทางเพศ ครอบครัวมีหลายรูปแบบ และห้ามมิให้ครอบครัวใดตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติ จาก
สาเหตุแห่งวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว ซึ่งรัฐจัก:  
   (1)  ใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือรับรอง
สิทธิในการสร้างครอบครัว รวมทั้งโดยให้มีโอกาสในการอุปการะบุตรบุญธรรมหรือการตั้งครรภ์โดยใช้
เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วย (รวมถึงการผสมเทียม) โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแห่งวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศ  
   (2)  ให้มีกฎหมายและนโยบายต่างๆ ในการยอมรับความหลากหลายของ
รูปแบบของครอบครัว สิทธิที่จะสร้างครอบครัวและต้องใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ หรือทางปกครอง
และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือมิให้ครอบครัวใดตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติจากสาเหตุแห่งวิถีทางเพศ
และอัตลักษณ์ทางเพศของสมาชิกคนหนึ่งคนใดในครอบครัว รวมทั้งด้านสวัสดิการสังคมในครอบครัว
และสิทธิประโยชน์จากรัฐการจ้างงานหรือการเข้าประเทศ  
   (3)  ใช้มาตรการทางนิติบัญญัติทางปกครองและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือให้การ
กระท าหรือการตัดสินใจทั้งหมดเกี่ยวกับเด็กไม่ว่ากระท าโดยสถาบันสวัสดิการสังคมของรัฐ  หรือ
เอกชน ศาล แม้กระทั่งอ านาจปกครองหรือนิติบัญญัติ ก็ต้องถือเอาประโยชน์ของเด็กเป็นส าคัญ และ
ต้องไม่ถือว่าวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของเด็กหรือสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งคนใดขัดกับ
ประโยชน์ดังกล่าว 
   (4)  ให้เด็กที่มีวุฒิภาวะเพียงพอต่อการมีความคิดเห็นส่วนตัวมีสิทธิในการ
แสดงความคิดเห็นดังกล่าวอย่างอิสระ และต้องให้น้ าหนักต่อความคิดเห็นดังกล่าวตามสมควรแก่วัย
และวุฒิภาวะของเด็กในการกระท าหรือการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเด็ก  

                                                           

  149ไพศาล ลิขิตปรีชากุล, หลักการยอกยาการ์ตาว่าด้วยการใช้สิทธิกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ (กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551), หน้า 81-85. 
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   (5)  ใช้มาตรการทางนิติบัญญัติทางปกครองและอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพ่ือรับรอง
สิทธิ สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์ หรือหน้าที่ใดๆแก่การสมรสหรือการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่ วนชีวิต
ระหว่างเพศเดียวกันเท่าเทียมกับการสมรสหรือการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตระหว่างต่างเพศ ในรัฐ
ที่ยอมรับการสมรสหรือการจดทะเบียนเป็นหุ้นส่วนชีวิตระหว่างเพศเดียวกัน  
   (6)  ใช้มาตรการทางนิติบัญญัติ ทางปกครองและอ่ืนๆ เพ่ือรับรองสิทธิและ
สิทธิประโยชน์ ผลประโยชน์หรือหน้าที่ใดๆ ต่อคู่ที่สมรสระหว่างเพศเดียวกันให้เท่าเทียมกับคู่สมรส
ต่างเพศ  
   (7)  ให้การสมรสหรือการจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตที่ได้รับการยอมรับทาง
กฎหมายมีผลก็ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองให้การยินยอมอย่างอิสระและสมบูรณ์ 
 
 3.4.4  ปฏิญญาสากลวาเลนเซียว่าด้วยเรื่องสิทธิทางเพศ ค.ศ.1994  
 สิทธิทางเพศ เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการประกาศไว้ในปี ค.ศ. 1994 ที่กรุงวา
เลนเซีย ประเทศสเปน  
  โดยได้ให้ความหมายในเรื่องไว้ว่า เพศเป็นมิติหนึ่งของมนุษย์และมีการปรับตัวและ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา เพศเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างภายในของ
สังคมเองและของแต่ละบุคคลในเวลาเดียวกันปรากฏให้เห็นทางวงจรชีวิตของบุคคลที่ประสานความ
เป็นตัวของตัวเอง และสร้างหรือเสริมความผูกพันซึ่งกันและกันให้แน่นเป็นยิ่งขึ้น ซึ่งความสุขในเรื่อง
เพศรวมถึงความสุขที่เกิดจากการกระท าทางเพศแก่ตนเองส่งผลถึงร่างกายและจิตใจ รวมทั้งทาง
สติปัญญาและอารมณ์ ความสุขที่ว่านี้ย่อมได้มาจากประสบการณ์ทางเพศที่ปราศจากปัญหาขัดแย้ง
และความวิตกกังวล จึงเป็นที่มาของการพัฒนาการของสังคมและบุคคลด้วย ซึ่งสังคมจะต้องเป็น
ผู้สร้างเงื่อนไขท่ีจะก าหนดความพอใจของบุคคลและจะต้องเคารพในสิทธิทางเพศของบุคคลแต่ละคน 
อันได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ 
  1)  สิทธิที่จะมีเสรีภาพ จะต้องขจัดการบังคับข่มขู่ทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ 
และการล่วงเกินทางเพศทุกรูปแบบ ไม่ว่าในเวลาหรือสถานการณ์ใดๆ การต่อสู้เพ่ือต่อต้านความ
รุนแรงทางเพศ เป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก   
  2)  สิทธิที่จะมีความเป็นอิสระ ความเป็นตัวของตัวเองและความปลอดภัยในร่างกาย 
รวมถึงการควบคุม และการแสวงหาความสุขจากร่างกายของตนเอง โดยปราศจากการทารุณกรรม
และความรุนแรงในทุกรูปแบบ  
  3)  สิทธิเท่าเทียมทางเพศ มีเสรีภาพที่ปราศจากการกีดกันแบ่งแยกในทุกรูปแบบ 
รวมกับการให้ความเคารพในความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงและไม่ว่า  จะมีอายุ 
เชื้อชาติ ศาสนา ชนชั้น หรือมีรสนิยมทางเพศแบบใด  
  4)  สิทธิที่จะมีสุขอนามัยทางเพศท่ีดี รวมทั้งได้รับทรัพยากรส าหรับการวิจัยและการ
วินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการรักษาพยาบาลมากข้ึน 
  5)  สิทธิที่จะได้รับความรู้เรื่องเพศท่ีกว้างขวางและเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เบี่ยงเบน เพ่ือ
ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตทางเพศกระท าได้ดีขึ้น 



79 

  6)  สิทธิที่จะได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาที่กว้างขวางและครอบคลุมตั้งแต่เกิดไปจน
ตลอดชีวิต สถาบันทางสังคมทุกสถาบันควรมีส่วนร่วมในขบวนการที่ว่านี้  
  7)  สิทธิที่จะด าเนินชีวิตร่วมกันอย่างอิสระ จะแต่งงานหรือไม่ก็ได้จะหย่าร้างหรือไม่
ก็ได้ หรือจะมีรูปแบบการใช้ชีวิตร่วมทางเพศอ่ืนๆที่ตนเองประสงค์ รวมถึงสิทธิที่จะตัดสินใจโดยเสรี
และรับผิดชอบในการเจริญพันธุ์ สามารถเลือกจ านวนบุตร ระยะห่างระหว่างการมีบุตรแต่ละคน และ
โอกาสได้รับความช่วยเหลือให้ตั้งครรภ์ ได้โดยที่เด็กทุกคนควรเป็นที่รักและต้องการของพ่อแม่   
  จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เห็นว่า สิทธิทางเพศนั้น เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานและรากฐานของ
มนุษยชนเรื่องเพศเป็นต้นก าเนิดของความผูกพันที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์ เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับ
ความสุขในชีวิตของบุคคล คู่สมรส ครอบครัว และสังคม ดังนั้นการเคารพในสิทธิทางเพศ เป็นสิ่งที่
ควรสนับสนุนในทุกวิถีทาง150 อีกทั้งเป็นสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสามารถตัดสินใจเองได้ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตทางเพศโดยอิสระ ภายใต้เนื้อหาของจริยธรรมทางสังคมและบุคคล 
ประสบการณ์ทางเพศที่ให้ความพึงพอใจและมีเหตุผลเท่านั้นที่จะสนับสนุนพัฒนาการของมนุษย์ได้
นั่นเอง 
 
3.5  กฎหมายต่างประเทศว่าด้วยเรื่องการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง    
  เพศ 
 
 3.5.1  กฎหมายประเทศฝรั่งเศส  
 หากพิจารณาการรับรองสิทธิทางกฎหมายของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่
มีเพศเดียวกันในประเทศฝรั่งเศส พบว่าก่อนหน้าที่จะมีการรับรองกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสมรส
กันได้นั้น ประเทศฝรั่งเศสมีการให้คู่รักไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือคู่รักต่างเพศสามารถจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นการผูกพันซึ่งสิทธิและหน้าที่ซึ่งกันและกัน แต่ไม่ใช่ในลักษณะของการ
สมรส ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า “Pacte de Solidarité” (PACs) ในภาษาอังกฤษที่ใช้ชื่อว่า 
“Civil Solidarity Pact” หรือที่เรียกว่า “การจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต” 
 ลักษณะของกฎหมายนี้เป็นข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลสองคน โดยจะคุ้มครอง
บุคคลที่ได้จดทะเบียนความสัมพันธ์ดังกล่าวและอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตาม ซึ่งผล
ในทางกฎหมายจะท าให้คู่รักที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ดังกล่าวเกิดสิทธิในการอุปการะเลี้ยงดูกัน แต่
ไม่เคร่งครัดเหมือนกรณีการสมรส ซึ่งได้ระบุเงื่อนไข รูปแบบ วิธีการของการจดทะเบียน และสิทธิ
ต่างๆ ไว้ในมาตรา 515-1 ถึง มาตรา 515-7-1 ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.2013 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 

                                                           
150พันธุ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, เรียนรู้...เรื่องเพศ, เนชั่นสุดสัปดาห์ 12, 592 (6-12 ตุลาคม 2546), 

ไม่ปรากฏเลขหน้า. 
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  3.5.1.1  เงื่อนไขการท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน (PACs) 
  มาตรา 515-1151 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ได้ให้ความหมายของการการ
จด ทะเบียนคู่ชีวิตหรือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน (PACs) ไว้ว่า “เป็นสัญญาระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกันหรือต่างเพศท่ีบรรลุนิติภาวะ เพ่ือใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน” 
  เห็นได้ว่า กฎหมายดังกล่าวได้ให้สิทธิแก่คู่รักทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นคู่รักที่มีเพศ
เดียวกันหรือคู่รักต่างเพศท่ีประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีโอกาสที่จะจดทะเบียนตามกฎหมายนี้ด้วย อีก
ทั้งกฎหมายประสงค์ให้บุคคลที่จะท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน (Civil Solidarity Pact) ต้องเป็น
บุคคลที่มีความสามารถในการเข้าท าสัญญาและมีความสามารถในการตัดสินใจโดยสมบูรณ์ที่จะเข้า
ผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว กฎหมายจึงต้องก าหนดอายุเอาไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
เท่านั้น ซึ่งตามกฎหมายประเทศฝรั่งเศส ก าหนดให้บุคคลบรรลุนิติภาวะเมื่อมี อายุครบ 18 ปี
บริบูรณ์152 โดยเงื่อนไขด้านอายุของบุคคลที่ท าการจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่ร่วมกันนั้น มีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการก าหนดอายุของบุคคลที่สามารถสมรสได้ตามกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสที่
ก าหนดให้ บุคคลสามารถสมรสกันได้เม่ือมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี153นั่นเอง 
  มาตรา 515-2 (1) (2) และ (3) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส เป็นหลักเกณฑ์
ข้อห้ามในการอยู่ร่วมกันโดยก าหนดไว้ว่า 
   (1)  ห้ามท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือ
ญาติสืบสายโลหิตเดียวกัน154 ซึ่งได้แก่ บุพการี ผู้สืบสันดาน ญาติพ่ีน้อง หรือญาติอันเกิดจากการ
สมรส155 การที่กฎหมายไม่ให้สิทธิในการเข้าท าการตกลงในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด เนื่องจากกฎหมายไม่ประสงค์ให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบิดา มารดา หรือญาติพ่ีน้อง อัน
จะท าให้เกิดปัญหาครอบครัว เช่น กฎหมายไม่ให้บิดาท าข้อตกลงกับบุตร เป็นต้น 
   (2)  ห้ามมิให้ท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่สมรสหรือท าข้อตกลง
ในการอยู่ร่วมกันอยู่ก่อนแล้ว156เนื่องจากกฎหมายครอบครัวประเทศฝรั่งเศสได้ยึดหลักแบบผัวเดียว
เมียเดียว กฎหมายจึงก าหนดการวางเงื่อนไขในการท าข้อตกลงทางแพ่งในการอยู่ร่วมกันโดยไม่
ประสงค์ให้มีการท าข้อตกลงซ้อน โดยกฎหมายก าหนดให้บุคคลที่จะเข้าท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
จะต้องมีคู่สมรสเพียงคนเดียวและจะต้องไม่มีคู่สมรสอยู่ก่อน เพ่ือเป็นการรักษาสวัสดิภาพของ
ครอบครัวนั่นเอง 

                                                           
151Article 515-1 Code Civil France, as Amended 2013 
152Article 488 Code Civil France, as Amended 2013 
153Article 144 Code Civil France, as Amended 2013 
154Article 515-2 (1) Code Civil France, as Amended 2013  
155Article 506-2 Code Civil France, as Amended 2013 
156Article 515-2 (2) Code Civil France, as Amended 2013 
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   (3) ห้ามมิให้บุคคลที่ไร้ความสามารถท าการจดทะเบียนข้อตกลงตาม
กฎหมายนี้ได้ และหากปรากฏว่าภายหลังจากการมีสถานภาพคู่ชีวิตแล้ว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นผู้ไร้
ความสามารถตามค าสั่งศาล ศาลมีอ านาจสั่งให้ยกเลิกข้อตกลงการเป็นคู่ชีวิตดังกล่าวได้157 
  3.5.1.2  รูปแบบและวิธีการจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน (PACs) 
  มาตรา 515-3 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ก าหนดรูปแบบการจดทะเบียน
ข้อตกลงการอยู่ร่วมกันไว้ ดังนี้ 
  เมื่อบุคคลตามเงื่อนไขจะท าการจดทะเบียนการท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันตาม
กฎหมายนี้ บุคคลทั้งสองจะต้องยื่นค าร้องต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่บุคคลทั้งสองฝ่ายมีภูมิล าเนาเพ่ือ
บันทึกทางทะเบียน และให้ด าเนินการประกาศข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน158 
  ขั้นตอนในการท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันจะต้องยื่นข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายต่อเสมียนศาล โดยท าเป็นเอกสารฉบับจริงจ านวน 2 ฉบับ  และแนบ
เอกสารทางทะเบียนราษฎร์ และต้องมีการพิจารณารับรองว่า บุคคลที่เข้าท าข้อตกลงดังกล่าวนี้มิได้
ท าความตกลงในการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนมาก่อน โดยมีผู้อ านาจรับรองคือ เสมียนศาลชั้นต้น ซึ่งมีเขต
อ านาจเหนือภูมิล าเนาหรือสถานที่เกิด แต่ถ้าเป็นกรณีที่เกิดในต่างประเทศ เสมียนศาลชั้นต้นแห่ง
ปารีสมีอ านาจรับรอง159 
  เมื่อยื่นเอกสารครบแล้ว ให้เสมียนศาลน าประกาศตกลงนี้ไปจดทะเบียนข้อตกลงใน
การอยู่ร่วมกัน160จากนั้นเสมียนศาลจะตรวจดูและลงวันที่ข้อตกลงทั้งสองฉบับ และให้บุคคลทั้งสอง
เก็บไว้คนละฉบับ161 และต้องมีการประกาศจดทะเบียนข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันจึงจะมีผลสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ ผู้มีอ านาจประกาศข้อตกลงการอยู่ร่วมกันจะแยกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 
  กรณีแรก ถ้าบุคคลทั้งสองเกิดในประเทศฝรั่งเศส เสมียนศาลชั้นต้นที่มีเขตอ านาจ
เหนือภูมิล าเนาหรือสถานที่เกิดของบุคคลทั้งสองเป็นผู้มีอ านาจประกาศ 
  กรณีที่สอง ถ้าบุคคลทั้งสองเกิดในต่างประเทศผู้มีอ านาจประกาศคือ เสมียนศาล
ชั้นต้นแห่งกรุงปารีสเป็นผู้มีอ านาจประกาศ162 
  แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่มีการร้องขอจดทะเบียนในต่างประเทศ บุคคลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จะต้องมีสัญชาติฝรั่งเศส ส่วนเอกสารที่ต้องแนบมาท้ังหมดมีลักษณะเช่นเดียวกันการขอจดทะเบียนใน
ประเทศ ซึ่งผู้ที่มีอ านาจรับรองและประกาศจดทะเบียน คือ เจ้าหน้าที่สถานทูตหรือกงสุลฝรั่งเศส163 
  อีกทั้งข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันที่บุคคลทั้งสองได้ตกลงกันไว้ก่อนที่จะน าไปจด
ทะเบียนนั้น สามารถแก้ไขได้โดยการร้องขอต่อเสมียนศาลชั้นต้นที่ได้รับเรื่องไว้ โดยค าร้องขอแก้ไข

                                                           
157Article 506-1 Code Civil France, as Amended 2013 
158Article 515-3 Paragraph 1 Code Civil France, as Amended 2013 
159Article 515-3 Paragraph 2 Code Civil France, as Amended 2013  
160Article 515-3 Paragraph 3 Code Civil France, as Amended 2013 
161Article 515-3 Paragraph 4 Code Civil France, as Amended 2013 
162Article 515-3 Paragraph 5 Code Civil France, as Amended 2013 
163Article 515-3 Paragraph 7 Code Civil France, as Amended 2013 
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ต้องท าเป็น 2 ฉบับ และข้อตกลงที่ท าการแก้ไขนั้นจะต้องท าการประกาศ164และเสมียนศาลต้องลง
วันที่ในข้อตกลงทั้ง 2 ฉบับ แล้วจึงให้คู่ตกลงเก็บไว้คนละหนึ่งฉบับ165แต่ในกรณีที่ท าค าร้องขอแก้ไขใน
ต่างประเทศ การแก้ไขต้องกระท าที่สถานทูตหรือกงสุลฝรั่งเศส 
  3.5.1.3  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของการท าข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน (PACs) 
   มาตรา 515-4  มาตรา 515-5 และมาตรา 515-6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศส ได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่ท าการจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่ร่วมกันไว้ว่า ย่อมมี
สิทธิและหน้าที่ระหว่างกันเสมือนคู่สมรส ดังนี้ 
   (1) หน้าที่อุปการะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
   กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่ท าการจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน 
จะต้องมีหน้าที่ที่ จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งรวมถึงในด้านการเงินด้วยโดยการช่วยเหลือเหล่านี้
จะต้องก าหนดไว้ในข้อตกลง166 อีกทั้งจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในหนี้ที่เกิดจากอีกฝ่าย เป็นจ านวน 1 
ใน 3 ของการด ารงชีพ และร่วมกันรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย167 
   (2) สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน 
   กฎหมายก าหนดให้บุคคลทั้งสองที่ท าการจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่
ร่วมกัน มี ความสัมพันธ์ในทรัพย์สินต่อกัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจก าหนดวิธีการในการจัดการทรัพย์สิน
ไว้ในข้อตกลงขณะจดทะเบียน168หากคู่ชีวิตตกลงในการจัดการทรัพย์สิน อันเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถ
แบ่งแยกได้ กฎหมายให้สันนิษฐานว่าไม่สามารถแบ่งได้ 
   (3) สิทธิในทางภาษี 
   กฎหมาย PACs ให้การรับรองสิทธิคู่ชีวิตตามกฎหมายภาษีอากร โดยมีผล
เป็นการแก้ไข เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากรฝรั่งเศส (Code Général des Impôts) ให้บุคคลทั้งสองที่ท า
การจดทะเบียนข้อตกลงการอยู่ร่วมกัน มีสิทธิในทางกฎหมายภาษีอากรในท านองเดียวกับคู่สมรสชาย
หญิง169 โดยกฎหมายได้น าข้อบังคับในการปฏิบัติทางภาษีตามกฎหมายภาษี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
โดยที่บุคคลดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนในการอยู่ร่วมกันแล้วเป็นเวลา 3 ปี170 
   (4) สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการสังคม 
   กฎหมาย PACs มีผลต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายสวัสดิการสังคม 
ฝรั่งเศส (Code de la Sécurité Sociale) โดยก าหนดให้รับรองสถานภาพคู่ชีวิตตามกฎหมาย
ดังกล่าว ทั้งยังบัญญัติรับรองให้เงินหรือสิทธิประโยชน์ตามประมวลกฎหมายสวัสดิการสังคมฝรั่งเศส
สามารถตกทอดแก่คู่ชีวิตได้ รวมถึงสิทธิประโยชน์ตามประมวลกฎหมายสวัสดิการสังคมของประเทศ

                                                           
164Article 515-3 Paragraph 8 Code Civil France, as Amended 2013 
165Article 515-3 Paragraph 4 Code Civil France, as Amended 2013 
166Article 515-4 Code Civil France, as Amended 2013 
167Article 515-4 Paragraph 2 Code Civil France, as Amended 2013  
168Article 515-5 Paragraph 1 Code Civil France, as Amended 2013 

 169Article 885-W Code Général des Impôts 
170Article 885-A Code Général des Impots 
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ฝรั่งเศส สามารถตกทอดแก่คู่ชีวิตด้วย171 อีกทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆตามประมวลกฎหมายสวัสดิการ
สังคมฝรั่งเศสซึ่งให้แก่บิดามารดาของผู้มีสถานภาพคู่ชีวิตนั้นด้วย172 
   (5) สิทธิตามกฎหมายอื่นๆ 
   จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า การจดทะเบียน PACs ให้สิทธิในการคุ้มครอง
ในทางกฎหมายแก่คู่รักต่างเพศและคู่รักที่มีเพศเดียวกันในลักษณะเดียวกับการสมรส แต่ในแง่ปฏิบัติ
ยังไม่ได้ให้สิทธิที่เท่าเทียมกับคู่รักที่ท าการสมรสทุกประการ รวมถึงในเรื่องการได้สิทธิในการขอถือ
สัญชาติในฐานะคู่สมรสด้วย ซึ่งในกฎหมาย PACs จากมาตรา 515-1 ถึง 515-7 ไม่ได้มีการบัญญัติใน
เรื่องสิทธิในการขอถือสัญชาติแก่คู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวไว้โดยตรง ซึ่งในเรื่องการขอถือสัญชาติใน
ฐานะคู่สมรสนั้น สิทธิการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวจะได้รับสัญชาติหาก
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 21-2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และได้ไปแจ้งที่ธุรการ
ของศาลในพื้นที่ซึ่งคู่สมรสได้อาศัยร่วมกันมาภายหลัง 4 ปีแล้ว173 แต่กฎหมายระบุเฉพาะความเป็นคู่
สมรส (Spouse) ที่จดทะเบียนสมรส (Marriage) ตามกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเท่านั้น ซึ่งในสถานะของผู้
จดทะเบียน PACs ยังไม่อยู่ในสถานะของความเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติฝรั่งเศส174หากคู่รักชาวต่าง
ด้าวที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบ PACs กับชาวฝรั่งเศสต้องการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสก็จะต้องไป
ยื่นขอในกรณีอ่ืน เนื่องจากกฎหมายได้ก าหนดให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าวที่จดทะเบียน PACs เพียงแค่
สามารถน าเอกสารการจดทะเบียนความสัมพันธ์ดังกล่าวมาเป็นเงื่อนไขในการยื่นขอเข้าประเทศและ
ยื่นขอสิทธิที่จะพ านักในประเทศฝรั่งเศสได้เท่านั้น175 กล่าวคือ คู่รักที่เป็นคนต่างด้าวมีสิทธิที่จะพ านัก
อาศัยในประเทศฝรั่งเศสในฐานะของคู่ชีวิต แต่ไม่ได้มีสิทธิในการยื่นขอสัญชาติในฐานะคู่สมรสของ
ชาวฝรั่งเศส ตามมาตรา 21-2 ในประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส แต่ให้สิทธิในการขอแปลงสัญชาติโดย
ใช้ฐานะความเป็นคู่ชีวิตที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบ PACs ตามความในมาตรา 515-1 ถึง 515-7-
1 ซึ่งหากมีการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริงเป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถน ามาเป็นข้อพิจารณายกเว้นเงื่อนไข
บางประการในการขอแปลงสัญชาติตามมาตรา 21-24176 ที่ก าหนดเงื่อนไขในการขอแปลงสัญชาติไว้ 

                                                           

 171Article L.361-4 Code de la Sécurité Sociale อ้างถึงใน ฉัตรชัย เอมราช, ความไม่
เสมอภาคในการบันทึกทางทะเบียนเป็นคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ
..., (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557), หน้า 74. 

172Article L.356-3 Code de la Sécurité Sociale อ้างถึงใน ฉัตรชัย เอมราช, เรื่อง
เดียวกัน, หน้า 74. 

173Article 21-2 Code Civil France, as Amended 2013  
174Youval Merin, Equality for Same-Sex couples Legal Recognition of Gay 

Partnership in Europe and the United State, (Chicago: the University of Chicago 
press, 2002), p. 139 อ้างถึงใน ฉัตรชัย เอมราช, เรื่องเดิม, หน้า 75. 

175Article 515-1 - 515-7 Civil Code France ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย  Article 17 Civil 
Solidarity Pact 

176Article 515-1 - 515-7 Civil Code France ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย  Article 18 Civil 
Solidarity Pact 
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เช่น ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศส การทดสอบภาษา ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
  เห็นได้ว่า กฎหมายคู่ชีวิตของประเทศฝรั่งเศส หรือ PACs นั้นมีความมุ่งหมายเพ่ือให้
เป็นทางเลือกแก่บุคคลซึ่งประสงค์ที่จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในลักษณะของครอบครัวที่
มิใช่ลักษณะของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส กฎหมายดังกล่าวจึงมิได้ให้ความเสมอ
ภาคในสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายครอบครัวของคู่รักที่เป็นบุคคลเพศเดียวกันอย่างเท่าเทียมกับคู่
สมรส ซึ่งผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย PACs มีเพียงสิทธิได้รับการยอมรับตามกฎหมายในรูปแบบ
ครอบครัวที่คล้ายคลึงกับสิทธิหน้าที่ที่มีในครอบครัวของคู่สมรสเพียงบางประการ เช่น สิทธิหน้าที่ใน
ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต หนี้ร่วมระหว่างคู่ชีวิต การได้ยอมรับการยอมรับตามกฎหมายประกันสังคม 
เป็นต้น แต่มีการจ ากัดสิทธิบางประการ เช่น สิทธิหน้าที่ระหว่างบิดามารดาและบุตร สิทธิในการรับ
มรดกของคู่ชีวิตอีกฝ่ายในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการคู่สมรส หรือ
แม้กระทั่งสถานะความเป็นคู่ชีวิตก็ไม่สามารถเทียบได้กับการสมรส และไม่สามารถก่อให้เกิดสถานะ
ความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติภายในครอบครัวของคู่ชีวิตดังกล่าวได้ อีกทั้งสถานะความเป็นคู่ชีวิต
นั้นไม่กระทบถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคล กล่าวคือ บุคคลผู้จดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้
ไม่ได้อยู่ในฐานะของคู่สมรสหรือมีสถานภาพสมรสตามกฎหมายนั่นเอง 
 
 3.5.2  กฎหมายประเทศเยอรมัน 
 ในปี ค.ศ.2005 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับ
ความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเยอรมัน มาตรา 1 (1)177 และมาตรา 2(1)178 อันเป็นการพัฒนาสิทธิใน
เรื่องความเสมอภาคในครอบครัวของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งทั้งสองมาตรานี้เป็นบทบัญญัติการ
รับประกันสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายใต้สิทธิและเสรีภาพที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์กับคู่ชีวิต
และได้รับสิทธินั้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจะเป็นการก่อตั้งสถาบันครอบครัวแบบการสมรสหรือ
คู่ชีวิตก็ตาม 
 ประเทศเยอรมันได้บัญญัติกฎหมาย “Act on Registered Life Partnerships ” หรือ “รัฐ
บัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2001 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้การคุ้มครองสิทธิของ
คู่รักที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบของบุคคลเพศเดียวกันให้เสมือนกับคู่รักต่างเพศที่ท าการสมรสกันตาม
กฎหมายสมรสของประเทศเยอรมัน โดยกฎหมายดังกล่าวให้สิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันให้มีสิทธิ
และหน้าที่ต่อกัน โดยก าหนดเงื่อนไขและวิธีการจดทะเบียนความสัมพันธ์ของคู่รักที่มีเพศเดียวกันไว้ 
ดังนี้ 
 

                                                           
177มาตรา 1(1) รัฐธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติว่า 
“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะถูกละเมิดมิได้ รัฐมีอ านาจโดยตรงในการเคารพและพิทักษ์

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ดังกล่าว” 
178มาตรา 2(1) รัฐธรรมนูญเยอรมัน บัญญัติว่า “บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะพัฒนาความเป็น

ตัวตนของพวกเขาได้อย่างเสรี ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น ” 
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  3.5.2.1  เงื่อนไขของผู้มีสิทธิจดทะเบียน 
  มาตรา 1(1)179 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลสองคนที่มีเพศเดียวกัน ที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่
ร่วมกันเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนความสัมพันธ์นี้ได้”  เห็นได้ว่า กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่จะ
สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตร่วมกันได้นั้นต้องเป็นบุคคลเพศเดียวกันเท่านั้น ซึ่งต้องเป็นเพศก าเนิดที่
แท้จริง นั่นคือ ชายกับชาย และหญิงกับหญิง บุคคลต่างเพศจึงไม่อาจจดทะเบียนตามกฎหมายนี้ได้  
  3.5.2.2  เงื่อนไขในการจดทะเบียน 
   (1)  อายุของผู้ท าการจดทะเบียน 
   มาตรา 1(3)1.180 ก าหนดไว้ว่า “การจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับผู้เยาว์
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งของเยอรมัน (The Bürgerliches Gesetzbuch: 
BGB) มาตรา 2181 ก าหนดให้ ผู้เยาว์ตามกฎหมายเยอรมัน หมายถึง บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ดังนั้น 
บุคคลเพศเดียวกันที่จะจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกันตามกฎหมายนี้ได้ต้องอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี หากมีการ
ฝ่าฝืน การจดทะเบียนดังกล่าวนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือตกเป็นโมฆะ 
   (2)  ห้ามมีการจดทะเบียนซ้อน 
   มาตรา 1(3)1.182 ก าหนดไว้ว่า “การจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลที่
จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนการใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอ่ืนอยู่ก่อนแล้วนั้น ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” กล่าวคือ ตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว กฎหมายห้ามบุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียน
ซ้อน และหากมีการฝ่าฝืนจะท าให้การจดทะเบียนครั้งหลังตกเป็นโมฆะ ซึ่งถือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยต่อสังคมนั่นเอง 
   (3)  ห้ามจดทะเบียนกับผู้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด 
   มาตรา 1(3)2,3183  ก าหนดไว้ว่า “การจดทะเบียนชีวิตคู่ ร่วมกันระหว่าง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดห้ามให้จดทะเบียน
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่เป็นญาติสืบสายโลหิต พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวถือเป็นสาระส าคัญของการจดทะเบียนชีวิตคู่ หากฝ่าฝืนการจดทะเบียน
ดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและตกเป็นโมฆะ การที่กฎหมายก าหนดเงื่อนไขเอาไว้เช่นนี้ ก็
เนื่องจากเหตุผลทางศีลธรรม กล่าวคือ การที่จะอนุญาตให้บุคคลที่สืบสายโลหิตเดียวกันท าการจด
ทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธ์กันย่อมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 
 
 

                                                           
179Section 1(1) Act on Registered Life Partnerships 
180Section 1(3) Act on Registered Life Partnerships 
181Section 2 The Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
182Section 1(3)1 Act on Registered Life Partnership 
183Section 1(3)2,3 Act on Registered Life Partnerships 
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   (4)  การยอมรับภาระหน้าที่ซึ่งกันและกันจากการจดทะเบียนชีวิตคู่ 
   มาตรา 1(3)4184 ก าหนดไว้ว่า “การจดทะเบียนชีวิตคู่ร่วมกัน ถ้าบุคคลผู้จด
ทะเบียนไม่ประสงค์จะผูกพันตนให้มีสิทธิและภาระหน้าที่ร่วมกัน การจดทะเบียนนั้นไม่ชอบด้วย
กฎหมาย” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
จะต้องยอมรับที่จะผูกพันและมีภาระหน้าที่หรือเป็นลูกหนี้หนี้ร่วมกันตามกฎหมาย หากบุคคลคู่รักที่มี
เพศเดียวกันไม่ประสงค์ท่ีจะผูกพันภาระหน้าที่ดังกล่าว ผลตามกฎหมายถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
  3.5.2.3  สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
   (1)  หน้าที่รับผิดชอบซึ่งกันและกัน 
    มาตรา 2185 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีหน้าที่ต้องสนับสนุน 
ดูแล ช่วยเหลือ และมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบซึ่งกันและกัน” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลเพศ
เดียวกันที่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกับสามีภรรยาที่จด
ทะเบียนสมรส และจะต้องมีหน้าช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับที่ได้ดูแลตนเองในแต่
ละวันด้วย186 
   (2)  หน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน 
    มาตรา 5187 ก าหนดไว้ว่า “ให้บุคคลเพศเดียวกันที่จดทะเบียนชีวิตคู่มี
หน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน โดยให้น ามาตรา 1360a และ 1360b แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
เยอรมัน188 มาบังคับใช้โดยอนุโลม” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลเพศเดียวกันที่จดทะเบียนชีวิต
คู่จะต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน การอุปการะเลี้ยงดูนั้นขึ้นอยู่กับรายได้ที่แต่ละฝ่ายหามา
ได้ รวมถึงค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือของคู่ชีวิตอีกฝ่ายและบุตรด้วย 
   (3)  หน้าที่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน 
   มาตรา 6189 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน  มีหน้าที่ต้องแจ้งบัญชี
ทรัพย์สินของตนก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยกฎหมายให้สิทธิแก่ผู้ที่จดทะเบียนชีวิตคู่จะต้องแจ้ง
ทรัพย์สินตามสัญญาการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ได้” กล่าวคือ บุคคลเพศเดียวกันเมื่อมีการจดทะเบียนการ
ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันย่อมมีการผูกพันในเรื่องทรัพย์สิน กฎหมายจึงก าหนดให้บุคคลทั้งสองฝ่ายต้องแจ้ง
ทรัพย์สินของตนก่อนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการจัดการทรัพย์สิน  
   โดยกฎหมายก าหนดให้ทรัพย์สินของผู้ที่จดทะเบียนชีวิตคู่ร่วมกัน ทั้งที่มีอยู่
ก่อนและได้มาระหว่างอยู่ร่วมกันจะไม่ตกเป็นสินสมรส แต่ละฝ่ายมีสิทธิจัดการทรัพย์สินของตนเอง 
และเมื่อระบบทรัพย์สินดังกล่าวสิ้นสุดลงส่วนที่ทั้งคู่ได้มาเพ่ิมเติมจะถูกก าหนดให้เป็นของฝ่ายนั้น  
เป็นบททั่วไปของเรื่องสินสมรสในกฎหมายครอบครัวเยอรมัน โดยก าหนดให้ในระหว่างสมรสหรือที่ใช้

                                                           
184Section 1(3)4 Act on Registered Life Partnerships 
185Section 2 Act on Registered Life Partnerships 
186Section 4 Act on Registered Life Partnerships 
187Section 5 Act on Registered Life Partnerships 
188Section 1360a (1) The Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
189Section 6 Act on Registered Life Partnerships 
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ชีวิตร่วมกัน ทรัพย์สินของคู่สมรสหรือผู้ที่จดทะเบียนชีวิตคู่ ที่หามาได้ร่วมกันในขณะที่สมรส หรือใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันควรเป็นของแต่ละฝ่ายเท่าๆกัน และจะไม่มีการแบ่งจนกว่าความสัมพันธ์จะยุติลงด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหย่าหรืออีกฝ่ายเสียชีวิต เป็นต้น  
   มาตรา 7190 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน อาจก าหนดเงื่อนไขทาง
ทรัพย์สินในรูปแบบของสัญญาได้ โดยสัญญากล่าวจะต้องกระท าต่อหน้าทั้งสองฝ่าย และให้ Notary 
ลงนามรับรองสัญญานั้น” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลที่จดทะเบียนชีวิตคู่ย่อมมีความสัมพันธ์
กันในเรื่องทรัพย์สิน มีสิทธิที่จะท าสัญญาในการใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งสัญญานี้เป็นการวางระเบียบ
ทางด้านการเงินหรือทรัพย์สินในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยจะต้องกระท าตามสัญญา ซึ่งทั้งคู่สามารถ
เลือกที่จะผูกพันตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็น รูปแบบของสัญญาการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดย
สัญญาดังกล่าวจะต้องกระท าต่อหน้าทั้งสองฝ่าย และให้ Notary ลงนามรับรองสัญญา  
   (4)  สิทธิในการก าหนดชื่อสกุลร่วมกัน 
   มาตรา 3(1)191 ก าหนดไว้ว่า “บุคคลผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสามารถก าหนดชื่อ
สกุลร่วมกัน และมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลเดิมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส าหรับใช้เป็นชื่อสกุลร่วมกันได้ โดยให้
กระท าขณะตกลงใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน โดยการแจ้งจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ
ภายหลังได้ประกาศรับรองโดยรับแล้ว” กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้บุคคลผู้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมีสิทธิ
เปลี่ยนชื่อสกุลหรือใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ โดยหลักการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นไปตามการ
เปลี่ยนชื่อสกุลของบุคคลต่างเพศที่ท าการสมรสกันนั่นเอง  
   ในกรณีที่ฝ่ายใดไม่ได้ใช้ชื่อสกุลของตนเป็นชื่อสกุลในการใช้ชีวิตร่วมกัน 
สามารถเพ่ิมชื่อ สกุลของตนได้ หรือเพ่ิมชื่อที่ใช้ในขณะแจ้งชื่อสกุลร่วมกัน โดยอาจจะเ พ่ิมเติมเข้าไป
หน้าชื่อหรืออาจเติมลงในชื่อสกุลก็ได้ การเพิ่มชื่อดังกล่าวจะมีผลต่อเมื่อแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ 
ซึ่งการแจ้งชื่อดังกล่าวสามารถเพิกถอนได้ ตามมาตรา 3(2)192 โดยจะถือว่าไม่มีการแจ้งมาตั้งแต่แรก 
ซึ่งการแจ้งการเพิกถอนจะต้องได้รับการรับรองโดยรัฐ  
   ในกรณีที่ยุติความสัมพันธ์ของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้ว ตามมาตรา 3(3)193 
บุคคลทั้ง สองยังสามารถใช้ชื่อสกุลร่วมกันได้ หรือกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้ หรืออาจเพ่ิมชื่อ
สกุลของตนเข้าไปในชื่อสกุลร่วมกันของคู่ชีวิตก็ได้ 
   นอกจากสิทธิและหน้าที่ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น บุคคลผู้จดทะเบียนใช้ชีวิต
คู่ร่วมกัน  ตาม “Act on Registered Life Partnerships” หรือ รัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต ยังได้รับสิทธิ
อ่ืนๆ เช่น สิทธิในการประกันสุขภาพ สิทธิที่จะได้รับการอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่วางไว้ในกฎหมายคนเข้าเมือง รวมไปถึงสิทธิในการขอถือสัญชาติเยอรมันด้วย 
โดยจะต้องท าตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา 9 ใน พระราชบัญญัติสัญชาติเยอรมัน หรือ 
“Nationality Act of Germany” แต่ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรมของคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่จด

                                                           
190Section 7 Act on Registered Life Partnerships 
191Section 3(1) Act on Registered Life Partnerships 
192Section 3(2) Act on Registered Life Partnerships 
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ทะเบียนความสัมพันธ์นี้ โดยกฎหมายเยอรมันมีข้อจ ากัดที่ตัดสิทธิมิให้บุคคลคู่รักเพศเดียวกันที่จะรับ
บุตรบุญธรรม โดยอนุญาตเฉพาะบุคคลคู่รักต่างเพศ รวมถึงกรณีการได้สัญชาติเยอรมันจากการรับ
บุตรบุญธรรมจะบังคับใช้ได้เฉพาะในกรณีของบุคคลคู่รักต่างเพศที่ท าการจดทะเบียนสมรสกันตาม
กฎหมายสมรสของประเทศเยอรมันเท่านั้น 
 
3.6  กฎหมายไทยว่าด้วยเร่ืองการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  
 
 หากพิจารณาถึงสิทธิและสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในระบบกฎหมาย
ไทย จะเห็นได้ว่ายังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายทั้งในพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองฉบับใด 
ที่ให้การรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันไว้
โดยตรง ปัญหาพ้ืนฐานที่กระทบต่อสิทธิของบุคคลดังกล่าวมีประเด็นส าคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ 1) การ
จ าแนกเพศอย่างเด็ดขาดตามเพศก าเนิด และ 2) ก าหนดให้มีการสมรสแบบต่างเพศ ซึ่งประเด็นทั้ง
สองนี้ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างมากต่อการด าเนินชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งกฎหมายการสมรสของไทยยอมรับเฉพาะการสมรสของคู่รักต่างเพศ
นั่นคือ ชายและหญิงเท่านั้น แต่ในสังคมปัจจุบันมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหลายคู่ที่ใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยา แต่ยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิในการสมรสหรือได้รับสิทธิของการใช้ชี วิต
คู่ร่วมกัน จึงท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีการยอมรับสิทธิและสถานะของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นการเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนหรือยอมรับต่อระบบครอบครัวที่แตกต่างไป
จากเดิม และอาจท าให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิที่ต่างๆมากขึ้น อัน
เป็นสิทธิที่มีความส าคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างบุคคลโดยไม่จ าเป็นว่าจะต้องจ ากัดไว้เพียงเฉพาะ
คู่สมรสต่างเพศเท่านั้น  
 จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรสของ
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน หรือกฎหมายอ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นการ
จดทะเบียนความสัมพันธ์การชีชีวิตคู่ของบุคคลกลุ่มนี้ แต่ปัจจุบันได้มีการเคลื่อนไหวและเรียกร้องสิทธิ
ในการสมรสของบุคคลที่ดังกล่าวมากขึ้น จนท าให้มีหลายองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... ฉบับคณะกรรมาธิการ และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต 
พ.ศ... ฉบับภาคประชาชน ขึ้นมา ซึ่งร่างดังกล่าวได้น าบทบัญญัติบางส่วนในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะศึกษาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ จึงจ าเป็นต้องศึกษากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าเรื่องครอบครัว พระราชบัญญัติขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ดังนี้ 
 
 3.6.1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความ 
หลากหลายทางเพศ แต่ได้มีการด าเนินการยกร่างขึ้นมา ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการจดทะเบียน
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คู่ชีวิต พ.ศ...ฉบับคณะกรรมาธิการ และร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.. .ฉบับภาคประชาชน ร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้น าบทบัญญัติบางส่วนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้โดย
อนุโลม ซึ่งวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จะมุ่งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสมรส ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใน
การจดทะเบียนสมรส รูปแบบการจดทะเบียนสมรส สิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส เพ่ือน ามาวิเคราะห์
เรื่องการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยจะศึกษาจากประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะครอบครัว ดังนี้ 
  3.6.1.1  เงื่อนไขว่าด้วยผู้มีสิทธิจดทะเบียน 
  มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงอายุครบ 17 ปี
บริบูรณ์แล้ว...” จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิท าการสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องเป็นบุคคลต่างเพศกันเท่านั้น แม้จะไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องเพศไว้
โดยตรง แต่ในถ้อยค าในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสมรสก็จะมีการบ่งบอกเพศของบุคคลเอาไว้ 
สาเหตุที่กฎหมายไม่ได้เขียนระบุเงื่อนไขเรื่องเพศของผู้มีสิทธิจดทะเบียนสมรสไว้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาระส าคัญที่วิญญูชนสามารถเข้าใจได้ว่าการที่มนุษย์จะร่วมประเวณีและให้
ก าเนิดบุตรได้จะต้องมีเพศตามธรรมชาติที่ต่างจากกัน194เท่านั้น 
  3.6.1.2  เงื่อนไขในการจดทะเบียน 
  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยได้ก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสไว้ 8  
ประการ คือ 
   (1)  อายุของผู้ท าการสมรส 
   มาตรา 1448 บัญญัติว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 
ปี บริบูรณ์ แล้วแต่กรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้”  
   จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายได้ก าหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ าที่บุคคล
สามารถท าการสมรสกันได้ นั่นคือ ชายและหญิงอายุ 17 ปีบริบูรณ์ แต่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอายุต่ า
กว่า 17 ปี การสมรสนั้นจะตกเป็นโมฆียะ แต่เงื่อนไขอายุของบุคคลนั้น กฎหมายได้ก าหนดข้อยกเว้น
เอาไว้โดยให้ศาลเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้สามารถท าการสมรสได้ก่อนอายุ 17 ปี โดยมีเหตุ
อันสมควรได้ 
   (2)  ความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย 
   มาตรา 1458 บัญญัติว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็น
สามีภริยากัน  และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและให้นาย
ทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย” กล่าวคือ การสมรสเป็นสัญญาเฉพาะตัวของบุคคลที่จะสมรส
กันโดยจะให้ความยินยอมแทนกันไม่ได้ ซึ่งในการแสดงความยินยอมการเป็นสามีภรรยากันนั้น 
กฎหมายก าหนดให้ต้องแสดงความยินยอมโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และนายทะเบียนต้องจด
บันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย 
 
 

                                                           
194ธัญลักษณ์ นามจักร, เรื่องเดิม, หน้า 10-16. 
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   (3)  ความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง 
    มาตรา 1454 บัญญัติว่า “ผู้เยาว์จะท าการสมรสให้น าความใน มาตรา 
1436 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” กล่าวคือ จากบทบัญญัติดังกล่าวกฎหมายก าหนดให้ผู้เยาว์จะท าการ
สมรสได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน หากฝ่าฝืนการสมรสนั้นจะตก
เป็นโมฆียะ ตามมาตรา 1509 เนื่องจากผู้เยาว์เป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการจะเข้าท าสัญญา
ใดๆก็ต้องได้รับการอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน การสมรสถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง
กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้เยาว์ที่จะท าการสมรส ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
ก่อนนั่นเอง 
   (4)  การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว 
   มาตรา 1452 บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงจะท าการสมรสในขณะที่ตนมีคู่
สมรสอยู่ไม่ได้” กล่าวคือ ตั้งแต่มีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะ
ครอบครัวเป็นต้นมา ประเทศไทยจึงมีการสมรสในลักษณะผัวเดียวเมียเดียวมาโดยตลอด ซึ่งกฎหมาย
ได้ก าหนดให้การสมรสจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสกับคู่สมรสเพียงคนเดียว หากมีการ
สมรสซ้อนจะมีผลให้การสมรสครั้งหลังนั้นตกเป็นโมฆะนั่นเอง 
   (5)  ห้ามสมรสกับญาติสืบสายโลหิต 
   มาตรา 1450 บัญญัติว่า “ชายหญิงซึ่งเป็นญาติสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป
หรือลงมาก็ดี  เป็นพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาก็ดี จะท าการสมรสกันไม่ได้ 
ความเป็นญาติดังกล่าวนี้ให้ถือตามสายโลหิตโดยไม่ค านึงว่าจะเป็นญาติโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่” 
จากบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเงื่อนไขที่เป็นสาระส าคัญของการสมรสอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการห้ามสมรส
เฉพาะญาติสืบสายโลหิตสายตรงเท่านั้น มิได้ห้ามการสมรสระหว่างญาติสายข้างเคียงไว้ด้วย ญาติ
สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และทวด ส่วนญาติสืบสายโลหิตลงมา 
ได้แก่ บุตร หลาน เหลน ลื่อ อีกทั้งกฎหมายยังก าหนดว่า พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพ่ีน้อง
ร่วมบิดาหรือมารดาจะสมรสกันไม่ได้ เหตุผลที่กฎหมายก าหนดเช่นนี้ เป็นเพราะเหตุผลทางการแพทย์
ที่จะป้องกันมิให้บุตรที่เกิดมาจากการสมรสดังกล่าวต้องมีสุขภาพไม่แข็งแรง เนื่องจากบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกันมีพันธุกรรมที่เหมือนกัน อีกทั้งเหตุผลทางศีลธรรมประกอบด้วยเพราะการที่ญาติ
สืบสายโลหิตจะสมรสกันย่อมขัดต่อความรู้สึกของสังคม และหากมีการฝ่าฝืนการสมรสนั้นจึงตกเป็น
โมฆะ ตามมาตรา 1495 
   (6)  ห้ามสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรม 
   มาตรา 1451 บัญญัติว่า “ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมจะสมรสกัน
ไม่ได”้ กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้ผู้รับบุตรบุญธรรมและบุตรบุญธรรมมีสถานะเป็นบิดามารดาและ
บุตร การที่จะสมรสกันนั้นย่อมขัดต่อความรู้สึกทางสังคม แต่การสมรสนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดซึ่งกันและกัน อีกทั้ง กฎหมาย
ยังก าหนดไว้ใน มาตรา 1598/32 บัญญัติว่า “การรับบุตรบุญธรรมย่อมเป็นอันยกเลิกเมื่อมีการสมรส
ฝ่าฝืน มาตรา 1451” กล่าวคือ กฎหมายมิได้ก าหนดให้การสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตร
บุญธรรมเป็นโมฆะหรือโมฆียะ แต่หากมีการสมรสระหว่างบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรม การรับ
บุตรบุญธรรมนั้นถือเป็นอันยกเลิกไป การสมรสดังกล่าวจึงเป็นสมบูรณ์ตามกฎหมาย 



91 

   (7)  ห้ามสมรสกับบุคคลวิกลจริต 
    มาตรา 1449 บัญญัติว่า “การสมรสจะกระท ามิได้ ถ้าชายหรือหญิงเป็น
บุคคลวิกลจริตหรือ เป็นบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ” จากบทบัญญัติดังกล่าว การที่
กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้  เนื่องจากบุคคลวิกลจริตไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้
ความสามารถ หรือศาลยังไม่ได้สั่งก็ตาม เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบหรือมีสภาพจิตที่
บกพร่อง ไม่สามารถที่ใช้สิทธิหรือปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสามีภริยากันได้ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการมีบุตร 
ดังนั้นกฎหมายจึงสั่งเป็นข้อห้ามในการสมรส หากฝ่าฝืนการสมรสดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 
1495 
  3.6.1.3  รูปแบบการจดทะเบียน 
  มาตรา 1457 บัญญัติว่า “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จด
ทะเบียนแล้วเท่านั้น” จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายก าหนดว่า การสมรสที่สมบูรณ์จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดไว้ นั่นคือการจดทะเบียนสมรส แม้จะมีการสมรสเกิดขึ้นโดย
พิธีกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีสมรสใดๆขึ้น การสมรสดังกล่าวถือว่ายังไม่สมบู รณ์หรือไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย บุคคลผู้สมรสจะไม่มีสิทธิใดๆตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งรูปแบบการจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยที่ก าหนดไว้เป็นไปตาม มาตรา 1458 บัญญัติว่า “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิง
ยินยอมเป็นสามีภริยากัน และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนและ
ให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ด้วย”กล่าวคือ จะต้องมีการยินยอมที่จะสมรสและจด
ทะเบียนอย่างเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน การสมรสดังกล่าวจึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย 
  3.6.1.4  สิทธิและหน้าที่ 
  การสมรสเป็นการก่อตั้งครอบครัวอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ซึ่ง
กัน และกันระหว่างคู่สมรส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งตาม
กฎหมายไทยได้ก าหนดหน้าที่และสิทธิต่างๆของคู่สมรสที่ท าการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้ 
   (1)  การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน 
   มาตรา 1461 วรรค 1 บัญญัติว่า “สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันท์สามี
ภริยา สามี ภริยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตน ” จาก
บทบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้ ผู้เป็นสามีภริยาจะต้องอยู่กินร่วมกันและต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดู
ซึ่งกันและกัน โดยการช่วยให้อีกฝ่ายได้รับความสะดวกสบายตามอัตภาพและความสามารถของตน 
อีกทั้ง ต้องช่วยเหลือในกรณีที่จ าเป็นซึ่งสามีและภริยาควรท าเมื่ออีกฝ่ายได้รับความเดือดร้อนแม้ใน
ยามเจ็บป่วย เป็นต้น 
   (2)  การเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ของคู่สมรส 
   มาตรา 1463 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ศาลสั่งให้สามีหรือภริยาเป็นคนไร้
ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ภริยาหรือสามีย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ แต่เมื่อผู้มี
ส่วนได้เสียหรืออัยการร้องขอ และถ้ามีเหตุส าคัญศาลจะตั้งผู้อ่ืนเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ก็ได้ ” จาก
บทบัญญัติดังกล่าว หากคู่สมรสกลายเป็นคนวิกลจริตจนถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือ
เสมือนไร้ความสามารถ ศาลย่อมมีค าสั่งให้สามีหรือภริยาของผู้นั้นเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ เว้นแต่
จะมีเหตุส าคัญศาลอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนก็ได้ 
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   (3)  คู่สมรสจะต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกัน 
   มาตรา 1516 บัญญัติว่า “เหตุฟ้องหย่า มีดังต่อไปนี้ (1) สามีหรือภริยา
อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันท์ภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อ่ืนเป็นอาจิณ 
อีกฝ่ายฟ้องหย่าได้...” จากบทบัญญัติดังกล่าวก าหนดให้คู่สมรสต้องซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ยกย่องผู้อ่ืนฉันท์
สามีหรือภริยา หากฝ่าฝืนสามีหรือภริยาสามารถฟ้องหย่าและเรียกว่าทดแทนจากอีกฝ่ายได้ตาม
กฎหมาย 
   (4)  ต้องร่วมกันจัดการทรัพย์สินและหนี้สิน 
   การจัดการทรัพย์สินดังกล่าว หมายถึง “สินสมรส” ซึ่งตาม มาตรา 1474 
บัญญัติว่า “สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน (1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส (2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มา
ระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็น
สินสมรส (3) ที่เป็นดอกของสินส่วนตัว 
   ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า เป็นสินสมรส” จากบทบัญญัติดังกล่าว กฎหมายก าหนดให้คู่สมรสจะต้องมี
หน้าที่จัดการทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสที่ได้มาระหว่างการสมรส หรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้ อีกทั้ง
ในกรณีของการท านิติกรรมที่ส าคัญ เช่น ในมาตรา 1476195จะจัดการเพียงล าพังไม่ได้และต้องได้รับ
ความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งด้วย  
   ในกรณีหนี้สินของคู่สมรส ตามมาตรา มาตรา 1490 บัญญัติว่า “หนี้ที่สามี
ภริยาเป็น ลูกหนี้ร่วมกันนั้นให้รวมถึงหนี้ที่สามีหรือภริยาก่อให้เกิดข้ึนในระหว่างสมรส ดังต่อไปนี้      

                                                           
195มาตรา 1476 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า 
 “สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(1) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือ โอนสิทธิจ านองซึ่ง

อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจ านองได้ 
(2) ก่อตั้งหรือกระท าให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือ

พ้ืนดิน สิทธิเก็บกิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ 
(3) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินสามปี 

 (4) ให้กู้ยืมเงิน 
 (5) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพ่ือการ
สังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา 

(6) ประนีประนอมยอมความ 
 (7) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย 
 (8) น าทรัพย์สินไปเป็นประกัน หรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล 
 การจัดการสินสมรสนอกจากกรณีท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จัดการได้มิต้อง
ได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง” 
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   (1)  หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจ าเป็นส าหรับครอบครัว 
การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควร
แก่อัตภาพ  
   (2)  หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส  
   (3)  หนี้ที่เกิดข้ึนเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาท าด้วยกัน  
   (4)  หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียว แต่อีกฝ่ายหนึ่ง 
ได้ให้สัตยาบัน”  
   กล่าวคือ กฎหมายก าหนดให้คู่สมรสมีหน้าที่ต้องเป็นลูกหนี้และรับผิดชอบ
ในหนี้ดังกล่าวร่วมกันตลอดระยะเวลาที่มีการสมรสตามนัยมาตราดังกล่าวนั่นเอง 
   (5)  สิทธิเรื่องอ่ืนๆ  
   คูส่มรสที่ท าการสมรสกันตามกฎหมายยังได้รับสิทธิอื่นๆ เช่น สิทธิในการ
รักษาพยาบาล  สิทธิในการเลือกใช้นามสกุล สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรม สิทธิในเงินบ าเหน็จ สิทธิ
เรื่องการประกันสังคม ฯลฯ รวมถึงสิทธิในการได้สัญชาติตามกฎหมายด้วย 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 
ลักษณะครอบครัว ก าหนดเงื่อนไข เรื่องเพศของคู่สมรส โดยคู่สมรสฝ่ายหนึ่งต้องเป็นชายและอีกฝ่าย
หนึ่งต้องเป็นหญิงเท่านั้นที่จะสามารถท าการสมรสกันตามกฎหมายได้ บุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกันยังไม่
มีสิทธิที่จะท าการสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายนี้  ซึ่งการสมรสดังกล่าวจะต้องท าตามแบบที่
กฎหมายก าหนดไว้ แม้จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่หากไม่ได้เป็นไปตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนด คือ การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย การสมรสนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ และเมื่อท า
การสมรสกันแล้วคู่สมรสจะต้องผูกพันซึ่งกันและกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายด้วย 
 
 3.6.2  พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481  เป็นกฎหมายที่มีผลต่อนิติ  
สัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่อยู่ภายใต้การขัดกันแห่งกฎหมาย กล่าวคือ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย
เอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ อันได้แก่ นิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนระหว่างบุคคลที่มี
สัญชาติต่างกัน หรือ ระหว่างบุคคลที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศที่ต่างกัน หรือเกิดในต่างประเทศ หรือ
มีผลในต่างประเทศ หรือวัตถุแห่งนิติสัมพันธ์ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงเป็น
กฎหมายที่มีผลก าหนดการสมรสของคนต่างด้าวในประเทศไทย ไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะสมรสกับคน
ต่างด้าวด้วยกันหรือคนต่างด้าวนั้นจะสมรสกับคนสัญชาติไทย 
 กฎหมายฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการสมรสของคนต่างด้าวใน 2 มาตรา คือ มาตรา 19 
และมาตรา 20 
 เนื่องจากการสมรสของคนต่างด้าวย่อมมีสถานะเป็นการสมรสที่มีลักษณะระหว่าง ประเทศ 
ดังนั้น การสมรสนี้จะมีความสมบรูณ์ตามกฎหมายไทย ก็ต่อเมื่อการสมรสนั้นต้องชอบด้วยกฎหมาย
โดยกล่าวไว้ในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 ในเรื่องเงื่อนไขในการ
สมรส และโดยมาตรา 20 ในเรื่องแบบแห่งการสมรส ดังนี้ 
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  3.6.2.1  เงื่อนไขแห่งการสมรสของคนต่างด้าว 
  มาตรา 19 บัญญัติว่า "เงื่อนไขแห่งการสมรสให้เป็นไปตามกฎหมายสัญชาติของ
คู่กรณีแต่ละฝ่าย" ดังนั้น ในกรณีที่การสมรสมีลักษณะระหว่างประเทศ คู่สมรสจะมีเงื่อนไขแห่งการ
สมรสก็ต่อเมื่อมีข้อเท็จจริงตามข้อก าหนดของกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติของคู่สมรสแต่ละฝ่าย 
ค าว่า “เงื่อนไขแห่งการสมรส” เป็นถ้อยค าทางกฎหมายที่ใช้ใน บรรพ 5 ว่าด้วยลักษณะครอบครัว 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย อันได้แก่ มาตรา 1448 – 1560 ตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 
  3.6.2.2  แบบแห่งการสมรสของคนต่างด้าว 
    มาตรา 20 บัญญัติว่า "การสมรสซึ่งได้ท าถูกต้องตามแบบที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย
แห่งประเทศท่ีท าการสมรส นั้น ย่อมเป็นอันสมบูรณ์ 
การสมรสระหว่างคนในบังคับสยาม หรือคนในบังคับสยามกับคนต่างด้าว ซึ่งได้ท าในต่างประเทศโดย
ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายสยามก าหนดไว้ย่อมเป็นอันสมบูรณ์" 
   จากบทบัญญัติดังกล่าว แบบในการสมรส หมายถึง แบบพิธีของการสมรสตาม
กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น แบบของการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ของไทย ก็คือการจดทะเบียนสมรส ตามมาตรา 1457 ที่บัญญัติว่า “การสมรสตามประมวลกฎหมาย
นี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้มีการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น” อีกท้ังตามมาตรา 1459 ในประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ บัญญัติไว้ว่า “การสมรสในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย จะท าตามแบบที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็
ได้” กล่าวคือ แบบแห่งการสมรสต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่มีการสมรส ซึ่งในกฎหมาย
ไทยมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับสัญชาติของคู่สมรสที่เป็นคนสัญชาติไทยไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติไทยด้วยกันทั้ง
คู่ หรือเป็นเพียงฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นคนสัญชาติไทย ถ้าได้ท าการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ย่อม
เป็นการสมรสที่สมบูรณ์196 
  ดังนั้น ในกรณีที่การสมรสมีลักษณะระหว่างประเทศ แบบแห่งการสมรสจะชอบด้วย
กฎหมายไทยก็ต่อเมื่อได้กระท าโดยชอบด้วยข้อก าหนดของกฎหมายของประเทศที่ท าการสมรส หรือ
เมื่อได้กระท าโดยชอบด้วยข้อก าหนดของกฎหมายไทยหากเป็นการสมรสระหว่างคนไทยด้วยกันหรือ
ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าวในต่างประเทศ 
  จึงสรุปได้ว่า หากมีการอ้างลักษณะระหว่างประเทศของการสมรส เงื่อนไขแห่งการ
สมรสของคนต่างด้าวจึงไม่ตกอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยโดยอัตโนมัติ 197 การ
พิจารณาจะต้องท าภายใต้กฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติของคนต่างด้าวนั้น ซึ่งกฎหมายนั้นก็อาจจะ
ย้อนส่งกลับมาให้กฎหมายไทยมีผลก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรส หรืออาจส่งต่อไปให้กฎหมายของรัฐ
ต่างประเทศท าการก าหนดเงื่อนไขแห่งการสมรสของคนต่างด้าวในประเทศไทยก็ได้ 
 จากที่กล่าวข้างต้น กฎหมายที่ก าหนดความชอบด้วยกฎหมายของการสมรส ก็คือ มาตรา 19 
และ 20 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 ในแง่ของการก่อตั้งครอบครัว

                                                           
196คนึง ฤาไชย, เรื่องเดิม, หน้า 100. 
197ประสพสุข บุญเดช, เรื่องเดิม, หน้า 113, 145-146. 
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ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายขัดกัน โดยกฎหมายขัดกันของไทยยอมรับเท่าที่
กฎหมายรัฐเจ้าของสัญชาติของคู่สมรสยอมรับ รวมถึงการสมรสระหว่างชายและหญิงตามกฎหมาย
ไทยนั้นจึงสามารถกระท านอกราชอาณาจักรไทยโดยการไปสมรสกันในต่างประเทศได้ ซึ่งหาก
กฎหมายแห่งท้องที่ท่ีท าการสมรสถือว่าเป็นการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว สามีภริยาคู่นี้ถือว่าเป็น
สามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในที่อ่ืนๆ ทั่วโลกด้วย  
 ดังนั้น หากมีกรณีหญิงกับหญิงหรือชายกับชายสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือสัญชาติ
อ่ืนได้สมรสกับผู้มีไทยและได้ไปสมรสในต่างประเทศที่รับรองการสมรสของบุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกัน
โดยชอบด้วยกฎหมายของต่างประเทศนั้น ต่อมาได้กลับมายังประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายไทยนั้นให้
สิทธิเฉพาะชายและหญิงเท่านั้นที่จะท าการสมรสกันตามกฎหมายได้ กรณีที่คู่สมรสเพศเดียวกันไปจด
ทะเบียนที่ประเทศอ่ืนที่มีการรับรองสิทธิดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการสมรสตามกฎหมายไทย เพราะเป็น
การขัดกับหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ
ขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 มาตรา 5 ที่บัญญัติว่า “ถ้าต้องใช้กฎหมายต่างประเทศบังคับให้ใช้
กฎหมายนั้นเพียงที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้องหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่งประเทศสยาม”
นั่นเอง 
 
 3.6.3  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 
 ความเท่าเทียมระหว่างเพศเป็นหลักการที่ส าคัญของหลักความเสมอภาค ซึ่งถือเป็นหลักสิทธิ
มนุษยชนที่มนุษย์ทุกคนต้องให้การเคารพซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา หรือเพศใด
ก็ตาม แต่ในสังคมไทยปัจจุบัน มีการถูกเอาเปรียบในเรื่องเพศมากขึ้น ซึ่งไม่มีมาตรการป้องกันการ
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจน ส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ระหว่างเพศ ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร จึงได้มีการบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศขึ้น โดยสอดคล้องกับ
หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเข้าเป็นภาคี 
 ในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 บัญญัติว่า "การเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมายความว่า การกระท าหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบ
ธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชาย หรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่า งไปจากเพศ
ก าเนิด เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ” 
 อีกท้ัง มีการก าหนดข้อยกเว้นตามมาตรา 17 วรรค 2 ไว้ว่า “ในกรณีที่เป็นการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการ ทางศาสนา หรือเพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” กล่าวคือ ทุกคนสามารถยกเหตุผลเหล่านี้
มาอ้างเพ่ือให้การกระท าใดๆ ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามกฎหมายนี้ได้ 
ซึ่งข้อยกเว้นเหล่านี้ล้วนเป็นข้ออ้างส าหรับการกระท าละเมิดต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในสังคมปัจจุบันและเหตุ
ต่างๆ ล้วนเป็นค าที่มีความหมายกว้าง และสามารถตีความได้หลากหลาย  ซึ่งถือว่ายังเป็นช่องว่างที่
ควรได้รับการแก้ไข  
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 ในกรณีที่การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล ตามกฎหมายสัญชาติ 
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ก็เช่นกัน ที่ได้มีการก าหนดให้เฉพาะหญิงต่างด้าว
เท่านั้นที่มีสิทธิยื่นขอสัญชาติไทย แต่ไม่ได้ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวตามความหมายของมาตรานี้ ซึ่งแสดง
ถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ.2558 จึงควรพิจารณาว่ากฎหมายสัญชาติที่ไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความ
เท่าเทียมระหว่างเพศดังกล่าว หากจะอ้างถึงการที่ให้ชายต่างด้าวสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้
เช่นเดียวกับหญิงเป็นเหตุผลยกเว้นเนื่องจากเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเช่นนี้ เห็นว่ายังไม่มี
เหตุที่สมควรเพียงพออีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคลตามหลักกฎหมายสิทธิ
มนษุยชน ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างเห็นได้ชัดด้วย 
 
 3.6.4  ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... 
 การรับรองสิทธิในการสมรสและการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายไทย ได้ก าหนดไว้ว่าเป็น
การให้สิทธิแก่ชายและหญิงเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของความเข้าใจในเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศของ
บุคคล แต่ในปัจจุบันได้มีการให้ความส าคัญถึงความหลากหลายทางเพศของบุคคลมากขึ้น บุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศมีความประสงค์ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก ในรูปแบบของการใช้
ชีวิตร่วมกันเหมือนครอบครัวคู่รักชายหญิงทั่วไป แต่สถานภาพของคู่รักดังกล่าวไม่มีกฎหมายรับรองไว้  
ซึ่งการไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองสถานภาพในการสมรสของบุคคลที่ความหลากหลายทางเพศหรือ
คู่รักที่มีเพศเดียวกันนี้ ถือเป็นการขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในหลักการยอกยาการ์ตา ที่ได้
กล่าวถึงการยอมรับสิทธิพ้ืนฐานในวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ที่ประเทศไทยได้เข้าผูกพันตาม
หลักการนี้ด้วย อีกทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 30 ได้รับรองความ
เสมอภาคและการให้ความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันต่อบุคคลและไม่อาจมีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล
เพราะเหตุแห่งความแตกต่างทางด้านเพศ และในมาตรา 4 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติ
รับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล  ซึ่งการไม่ยอมรับให้
บุคคลดังกล่าวสมรสกันได้นั้นอาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐาน ท าให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันเพราะความแตกต่างทางเพศหรือการเลือกปฏิบัติโดยเหตุผลเรื่องเพศ อีกทั้งในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวยังคงจ ากัดให้การใช้ชีวิตคู่ของบุคคลตามกฎหมายหรือที่เรียกว่าการ
สมรส ให้สามารถกระท าได้เฉพาะชายและหญิงเท่านั้นแต่ไม่ได้รับรองการใช้ชีวิตคู่ในลักษณะอ่ืนๆ  
 จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ปัจจุบันได้มีความเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิการสมรสของบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น องค์กรต่างๆหลายองค์กรได้มีความ
พยายามในการตรากฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน ซ่ึงกฎหมายนี้ใช้ชื่อว่า “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... ” จัดท าขึ้นโดยกรม
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม” มีทั้งหมด 72 มาตรา อีกทั้งได้ก าหนดเงื่อนไขให้บุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบการใช้ชีวิตคู่
ร่วมกันได้ และให้น าเอาสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภริยาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
5 ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกใน บรรพ 6 มาใช้บังคับกับคู่ชีวิตตามร่างกฎหมายนี้โดย
อนุโลม ซึ่งในสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการกล่าวถึงเงื่อนไข รูปแบบ สิทธิและ
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หน้าที่ต่างๆของผู้ที่มีสิทธิในการจดทะเบียนความสัมพันธ์ รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการให้สิทธิใน
การขอถือสัญชาติจากการจดทะเบียนความสัมพันธ์ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ดังนี้  
  3.6.4.1  ความหมายว่าด้วยผู้มีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

   (1)  “การจดทะเบียน” หมายความว่า การจดข้อความลงในทะเบียนเพ่ือ
ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย 
   (2)  “คนต่างด้าว” หมายความว่า ผู้ซึ่งมิได้สัญชาติไทย 

    (3)  “คู่ชีวิต” หมายความว่า บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันและได้จด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
   (4)  “นายทะเบียน” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีผู้มีหน้าที่
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ได้แต่งตั้งขึ้น 
   (5)  “แบบการจดทะเบียน” หมายถึง แบบในการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   (6)  “ศาล” หมายความว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว และให้อ านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีท่ีเกิดข้ึนหรือเก่ียวเนื่องจากบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

   ซึ่งได้มีการให้ค านิยามศัพท์ มาตรา 4(2) โดยให้ความหมายของค าว่า “คนต่างด้าว” 
ว่าให้เป็นไปตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อีกทั้ง ค าว่า 
“คู่ชีวิต” ในมาตรา 4(3) หมายความถึง บุคคลสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันและได้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้  ซึ่งมีการก าหนดนิยามจากการศึกษาเปรียบเทียบในระบบกฎหมายของ
ต่างประเทศ 

  3.6.4.2  อายุของผู้มีสิทธิจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  มาตรา 6 การจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กระท าได้เมื่อบุคคลทั้งสอง
ฝ่ายบรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย 
  จากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ได้ก าหนดว่าบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
นี้ได้จะต้องบรรลุนิติภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยในมาตรา 19 ที่
ก าหนดให้ บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ผู้เยาว์จะ
บรรลุนิติภาวะก่อนได้เม่ือเมื่อบุคคลทั้งสองท าการสมรสกัน ซึ่งในมาตรา 1448 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ของไทยก าหนดให้ “การสมรสจะท าได้เมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์แล้ว 
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรสก่อนนั้นได้ อีกทั้งต้องได้รับความยินยอม
และรับรองจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง”  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับหลัก
แห่งการสมรสในกฎหมายครอบครัวไทย แต่เกณฑ์อายุของบุคคลที่จะจดทะเบียนพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิต นอกจากจะต้องบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วแต่จะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศเดียวกันเท่านั้น 
ตามนิยามในมาตรา 4(3) แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... 
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  3.6.4.3  เงื่อนไขของการจดทะเบียนคู่ชีวิตกรณีการจดทะเบียนในต่างประเทศ 
  มาตรา 9 บัญญัติว่า  “การจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ในต่างประเทศ
ระหว่างคนที่มีสัญชาติไทยด้วยกันหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยให้ด าเนินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายประสงค์จะจดทะเบียนคู่ชีวิตตามกฎหมายไทย ให้
พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน”  
  จากมาตรานี้เห็นได้ว่า การจดทะเบียนคู่ชีวิตในต่างประเทศระหว่างคนที่มีสัญชาติ
ไทยด้วยกัน หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใดๆออกมา แต่คงมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับการจดทะเบียนสมรส กล่าวคือ ผู้ที่จดทะเบียนตามกฎหมายคู่ชีวิตนี้จะต้องไปจด
ทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือส านักงานเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขตเป็นนายทะเบียน 
ถ้าการจดทะเบียนคู่ชีวิตกระท าในต่างประเทศให้พนักงานทูตหรือกงสุลไทยเป็นผู้รับจดทะเบียน  อีก
ทั้งกฎหมายก าหนดไว้ว่า ผู้จดทะเบียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย ส่วนคู่รักที่เป็นบุคคลต่างด้าว
ทั้งคู่จะไม่สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ แม้ว่าในประเทศของบุคคลต่างด้าว
ผู้นั้นจะมีกฎหมายในลักษณะเดียวกันนี้ก็ตาม 
  3.6.4.4  เงื่อนไขการได้สัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวจากการจดทะเบียนคู่ชีวิต 
  มาตรา 19 บัญญัติว่า “บุคคลใดซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตตาม
พระราชบัญญัตินี้กับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียนตาม
แบบวิธีที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้สัญชาติไทยนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี”   
  บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับคนต่างด้าวและอาจถือสัญชาติ
ของคู่ชีวิตได้ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของคู่ชีวิต ถ้าประสงค์จะสละสัญชาติไทย ให้แสดงความ
จ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  บุคคลต่างด้าวซึ่งได้สัญชาติไทยโดยการจดทะเบียนคู่ชีวิตอาจถูกถอนสัญชาติไทยได้
เมื่อปรากฏว่า 
   (1)  การจดทะเบียนคู่ชีวิตนั้นได้เป็นไปโดยปกปิดข้อเท็จจริง หรือแสดง
ข้อความเท็จอันเป็นสาระส าคัญ 
   (2)  การกระท าใดๆอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงหรือขัด
ประโยชน์ของรัฐหรือเป็นการเหยียดหยามประเทศชาติ 
   (3)  การกระท าใดๆอันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
  การถอนสัญชาติไทยตามวรรคสี่ให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรี 
  บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยและได้สละสัญชาติไทยในกรณีได้จดทะเบียนคู่ชีวิตกับคนต่าง
ด้าวตามมาตรา 19 วรรคสาม ถ้าขาดจากการเป็นคู่ชีวิตไม่ว่าด้วยเหตุใดๆย่อมมีสิทธิขอกลับคืน
สัญชาติไทยได้ 
  การขอกลับคืนสัญชาติไทยให้ยื่นแสดงความจ านงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ
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และวิธีการทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
  ให้คณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อ
รัฐมนตรีในการใช้อ านาจตามมาตรานี้” 
  จากบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... มาตรา 19 วรรค 1 และ วรรค 2 
การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของคู่ชีวิตอีกฝ่ายที่เป็นต่างด้าวนั้น จะไม่ได้โดยอัตโนมัติแต่
กฎหมายให้สิทธิในการยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และท าตามแบบวิธีการที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การ
อนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของรัฐมนตรี จากบทบัญญัติดังกล่าว มีความคล้ายคลึงกับ 
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่มีความแตกต่างบางประการ 
นั่นคือ ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตได้ให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าวที่จะขอสัญชาติไทยโดยไม่ได้จ ากัดว่าต้อง
เป็น หญิงต่างด้าวหรือชายต่างด้าว แต่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ให้สิทธิ
เฉพาะหญิงต่างด้าวเท่านั้น ซ่ึงตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตชายหรือหญิงต่างด้าวดังกล่าวจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของร่างพระราชบัญญัติ นั่นคือ จะต้องเป็นบุคคลที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียน
คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้นจึงจะได้สิทธิในการขอถือสัญชาติไทยได้ ถือเป็นการรองรับสิทธิใน
กรณทีี่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมิได้มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนกับผู้มีสัญชาติไทยและประสงค์จะขอ
เปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยตามคู่ชีวิตอีกฝ่าย เห็นได้ว่ากฎหมายดังกล่าวได้เล็งเห็นความส าคัญของสถาบัน
ครอบครัวและการอยู่ร่วมกัน แต่กฎหมายให้สิทธิเฉพาะคู่ชีวิตที่จดทะเบียนตามร่างพระราชบัญญัตินี้
เท่านั้น ส่วนบุคคลต่างด้าวผู้ไม่ได้จดทะเบียนนี้ไม่อาจได้สิทธิขอสัญชาติ หรือแปลงสัญชาติในฐานะ
คู่ชีวิตของผู้มีสัญชาติไทยได้ รวมถึงกรณีการเพิกถอนสัญชาติ และการขอกลับคืนสัญชาติไทยภายหลัง
มีการสละสัญชาติ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
  3.6.4.5  สิทธิและหน้าที่ 
  ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆ ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ.. . มีการน า
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของคู่ชีวิต
จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคู่สมรสเท่าท่ีสามารถน ามาใช้ได้ เช่น คู่ชีวิตมีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดู
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือในกรณีที่ศาลสั่งให้คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถ คู่ชีวิตอีกฝ่าย
ย่อมเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ อันเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคู่สมรส ตามบทบัญญัติในมาตรา 1463 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือมีสิทธิที่จะฟ้องหย่าและเรียกค่าตอบแทนได้ ในกรณีที่อีก
ฝ่ายประพฤติผิดในหน้าที่ ตามมาตรา 1516 และมาตรา 1523 วรรคหนึ่ง เป็นต้น 
  ในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...นี้
ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ครอบครัวมาบังคับใช้โดยอนุโลมด้วย กล่าวคือ คู่ชีวิตจะต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีที่เป็นการท านิติกรรมที่ส าคัญ ตามมาตรา 1476 แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยคู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจัดการเพียงล าพังไม่ได้จะต้องได้รับความ
ยินยอมจากอีกฝ่ายด้วย 
   ส่วนในเรื่องหนี้สินของคู่ชีวิตที่กฎหมายถือว่ามีลักษณะเป็นลูกหนี้ร่วมกันนั้นจะต้อง
เป็นมูลหนี้ที่เกิดจากหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดขึ้นระหว่างการเป็นคู่ชีวิต หรือหนี้ที่เกิดจากงานที่
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คู่ชีวิตท าด้วยกัน หรือหนี้ที่คู่ชีวิตฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อขึ้นเพ่ือประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวแต่ อีกฝ่ายได้ให้
สัตยาบัน ตามมาตรา 1490 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ส่วนในเรื่องสิทธิอ่ืนๆ หรือเงื่อนไขแห่งความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต ความเป็นโมฆะ
ของการจดทะเบียนคู่ชีวิต การสิ้นสุดสถานะของคู่ชีวิต ความสัมพันธ์ของคู่ชีวิตในเรื่องการรับบุตรบุญ
ธรรม และในเรื่องสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดก มีการน าความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บรรพ 5 และ บรรพ 6 มาบังคับใช้ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้
บัญญัติไว้นั่นเอง   
  เห็นได้ว่า เงื่อนไขการจดทะเบียนคู่ชีวิตตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้ มีลักษณะ
คล้ายกับการจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่คุณสมบัติของบุคคลที่จะจด
ทะเบียนคู่ชีวิตนั้นแตกต่างกันในเรื่องของเพศ ซึ่งบุคคลที่สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ต้องมีเพศ
เดียวกันเท่านั้น ส่วนในเรื่องสิทธิและหน้าที่ที่คู่ชีวิตจะได้รับจะมีลักษณะเช่นเดียวกับที่คู่สมรสได้รับ ซึ่ง
จะเห็นได้จากบทบัญญัติในร่างมาตราต่างๆของร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับที่ให้น าประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอ่ืนๆในส่วนที่เกี่ยวกับคู่สมรสมาใช้กับคู่ชีวิตโดยอนุโลม ส่วน
ในกรณีของการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
หรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน หากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย ย่อมจะ
ส่งผลให้พระราชบัญญัติสัญชาติและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการ
สอดคล้องต่อการรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ด้วยเช่นกัน 
 
3.7  แนวทางการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติไทยของบุคคลที่มีความหลากหลาย 

ทางเพศเปรียบเทียบกับหลักกฎหมายสัญชาติของต่างประเทศ 
 
 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายสัญชาติของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เห็นว่ามีหลักเกณฑ์ของการให้สัญชาติแก่บุคคลภายหลังการเกิดที่คล้ายกัน 
โดยประเทศฝรั่งเศสมีการให้สัญชาติคือ 1) การได้มาโดยอัตโนมัติ ซึ่งใช้ในกรณีที่เด็กเกิดและอาศัยอยู่
ในฝรั่งเศส และได้สัญชาติพร้อมกับบิดามารดา 2) การได้มาโดยการแสดงเจตนา นั่นคือ ได้มาโดยการ
ขอแปลงสัญชาติและการได้มาโดยการสมรสกับคนสัญชาติฝรั่งเศส กฎหมายฝรั่งเศสก าหนดให้คู่สมรส
ชาวต่างชาติที่ต้องการถือสัญชาติฝรั่งเศสต้องท าการสมรสตามกฎหมาย (Marriage) โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว้ กล่าวคือ การขอถือสัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสนั้น จะไม่ได้มา
โดยอัตโนมัติแต่จะต้องมีการร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสได้ก าหนด 
ซึ่งคู่สมรสดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายฝรั่งเศสเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคู่รักชายหญิงหรือ
คู่รักที่มีเพศเดียวกัน แต่บุคคลผู้จดทะเบียนความสัมพันธ์คู่ชีวิต หรือ PACs กฎหมายให้สิทธิแก่คู่ชีวิต
ที่เป็นคนต่างด้าวได้เพียงสิทธิที่จะพ านักอาศัยในประเทศฝรั่งเศส หากต้องการได้รับสัญชาติฝรั่งเศสก็
ต้องไปขอแปลงสัญชาติตามที่กฎหมายฝรั่งเศสได้ก าหนดวิธีการไว้ ซึ่งหากมีการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจริง
เป็นระยะเวลา 1 ปี สามารถน ามาเป็นข้อพิจารณายกเว้นเงื่อนไขบางประการในการขอแปลงสัญชาติ 
เช่น ในเรื่องการปรับตัวเข้ากับสังคมฝรั่งเศส การทดสอบภาษา ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ของประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
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 เห็นได้ว่ากฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสมิได้ก าหนดว่า คู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายที่
จะขอสัญชาติฝรั่งเศสต้องเป็นเพศใด ไม่ว่าชายหรือหญิงต่างด้าวหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันก็สามารถยื่น
ขอสัญชาติฝรั่งเศสได้เพราะเป็นสิทธิประการหนึ่งที่กฎหมายสัญชาติเอ้ืออ านวยให้แก่บุคคลต่างด้าวที่
เป็นคู่สมรสของชาวฝรั่งเศส ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐมนตรีในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ในการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่คู่สมรสที่เป็นชาวต่างด้าวนั้นด้วย แต่กรณีที่การจดทะเบียน
คู่ชีวิต (PACs) สิทธิบางประการก็ยังไม่เทียบเท่ากับกับจดทะเบียนสมรส (Marriage) โดยเฉพาะใน
เรื่องของการได้สิทธิในการขอถือสัญชาติฝรั่งเศส 
 ส่วนประเทศเยอรมันเดิมให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าวที่สมรสตามกฎหมายกับชายสัญชาติเยอรมัน
จะมีผลให้หญิงนั้นได้สัญชาติเยอรมันตามสามีทันที ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายสัญชาติไทยในอดีตที่ให้
หญิงต่างด้าวที่สมรสกับชายไทยได้สัญชาติไทยโดยทันที แต่ต่อมากฎหมายเยอรมันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการให้สัญชาติดังกล่าวโดยเปลี่ยนให้คู่สมรสชายหรือหญิงต่างด้าวจะต้องขอแปลงสัญชาติ
เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างคู่รักต่างเพศ (Marriage) หรือจดทะเบียน
ความสัมพันธ์คู่ชีวิตระหว่างคู่รักเพศเดียวกัน (Act on Registered Life Partnerships) หากจะขอ
เข้าถือสัญชาติเยอรมันก็ต้องท าการแปลงสัญชาติในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิตตามวิธีการที่ได้ก าหนดไว้
ในกฎหมายสัญชาติเยอรมัน 
 เมื่อพิจารณากฎหมายสัญชาติไทยว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการ
สมรส หากเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Marriage) กฎหมายสัญชาติไทยอนุญาตให้เฉพาะ
หญิงต่างด้าวเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะยื่นขอสัญชาติได้แต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้ชายต่างด้าวท าการยื่นขอ
สัญชาติ ซึ่งแตกต่างต่างจากกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสที่ให้ทั้งชายหรือหญิงต่างด้าวที่เป็นคู่สมรส
สามารถท าการยื่นขอสัญชาติได้ อีกทั้งกฎหมายของเยอรมันก็บัญญัติอย่างชัดเจนว่าทั้งชายและหญิง
จะขอเข้าถือสัญชาติเยอรมันก็จะต้องแปลงสัญชาติเท่านั้น  
 ในกรณีของการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในต่างประเทศทั้งประเทศ
ฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันท้ังสองประเทศได้มีกฎหมายการจดทะเบียนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
คู่รักที่เพศเดียวกันไว้ ซึ่งในประเทศฝรั่งเศส ได้แก่ การจดทะเบียนความสัมพันธ์ PACs โดยสิทธิบาง
ประการของการจดทะเบียนความสัมพันธ์นี้ยังไม่เท่าเทียมกับการสมรส (Marriage) หากจะขอถือ
สัญชาติฝรั่งเศสได้ในฐานะคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวของชาวฝรั่งเศส จะต้องท าการขอแปลงสัญชาติ
ตามท่ีกฎหมายฝรั่งเศสก าหนดโดยไม่มีสิทธิยื่นขอสัญชาติในฐานะของคู่สมรส ส่วนในประเทศเยอรมัน
ก็ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าจะจดทะเบียนแบบใดหรือไม่ว่าบุคคลจะมีเพศใด หากต้องการขอถือ
สัญชาติเยอรมันก็ต้องแปลงสัญชาติในฐานะของคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของชาวเยอรมันเท่านั้น 
 ในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที่รับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศแต่ก็มีการร่างพระราชบัญญัติชีวิตคู่ พ.ศ... ขึ้นมาเพ่ือรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว ซึ่งร่าง
พระราชบัญญัตินี้ยังไม่มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย หากในอนาคตมีการประกาศใช้ร่างนี้ กฎหมาย
แพ่งและประพาณิชย์และกฎหมายอ่ืนๆ รวมทั้งกฎหมายสัญชาติของไทยควรต้องได้รับการ
เปลี่ยนแปลงด้วย โดยเฉพาะบทบัญญัติใน มาตรา 9 ว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติ
โดยการสมรสของบุคคลเพ่ือให้รับรองถึงสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการขอสัญชาติไทยในฐานะคู่
สมรสด้วย ซึ่งจะวิเคราะห์และศึกษาประเด็นดังกล่าวในบทต่อไปนี้ 



  

บทท่ี 4 
 

วิเคราะห์ปัญหาการไดม้าซึ่งสิทธใินการขอถือสัญชาติโดยการสมรส 
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

 
สัญชาติเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรให้แก่บุคคลทุกคน เพ่ือผูกพันบุคคลนั้นให้เข้ามาสังกัดกับ

รัฐ อีกทั้งยังมีความผูกพันที่ส าคัญอีกลักษณะหนึ่งที่บุคคลทุกคนควรได้รับและเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษย์เช่นกัน นั่นคือ สิทธิในการสมรส โดยความเป็นคู่สมรสระหว่างคนในรัฐที่เป็นเจ้าของสัญชาติกับ
คนต่างด้าว จะเป็นสิ่งที่แสดงถึงการที่คนต่างด้าวจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมในรัฐนั้น ซึ่งการ
อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยาในฐานะคู่สมรสจะน ามาสู่การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและวัฒนธรรมต่างๆ 
ท าให้คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวได้ซึมซับภาษา วัฒนธรรม และประเพณีของรัฐนั้น กฎหมายในแต่ละรัฐ
จึงควรยอมรับที่จะให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสแก่คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าว อีกทั้งใน
สังคมปัจจุบันการเป็นคู่สมรสหรือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของบุคคลมิได้มีเฉพาะชายและหญิงเท่านั้น แต่
ยังมีบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยา ซึ่ง
มีคู่รักหลายคู่ที่ประสงค์ที่จะขอถือสัญชาติตามคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งของตนด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้น จึง
น ามาสู่การศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล โดยแบ่ง
ประเด็นในการศึกษาได้ ดังนี้ 

 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสในกรณีของ  
      บุคคลต่างเพศหรือคู่รักระหว่างชายและหญิง 
 
 จากการศึกษาในบทที่ 2 และบทที่ 3 ได้น ามาสู่หลักเกณฑ์ที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์
กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ เมื่อได้ศึกษาแนวคิด ที่มา และขอบเขตของการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพในการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลตามกฎหมาย เห็นว่ากฎหมาย
สัญชาติของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในส่วนของกฎหมายไทยมี
ความแตกต่างในเรื่องของแนวคิดในการจ ากัดสิทธิของการให้สัญชาติโดยการสมรสแก่บุคคล โดยมี
การน าหลักเกณฑ์ในเรื่องเพศมาจ ากัดสิทธิดังกล่าว จากเหตุผลดังที่ว่านี้จึงน ามาสู่การศึกษาวิเคราะห์
กฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทยดังนี้ 
 

4.1.1  วิเคราะห์แนวคิดและหลักการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล  
ตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย  

 เมื่อได้ท าการศึกษากฎหมายประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ซึ่งทั้ง 2 ประเทศ มีการ
เปิดกว้างในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบ
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ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรของหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งในเรื่องการให้สัญชาติแก่บุคคลได้มีการ
บัญญัติไว้อย่างชัดเจนโดยมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งปัจจุบันทั้ง 2 ประเทศนี้ได้ใช้หลักในการ
พิจารณาการให้สัญชาติโดยการสมรสหลักเดียวกันนั่นคือ “หลักความเสมอภาคและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล” 
 จากที่กล่าวมาแล้วว่าประเทศเยอรมัน ให้ความส าคัญในเรื่องความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติโดยน าปัจจัยเรื่องเพศมาเป็นหลักเกณฑ์ในการ
น าไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างกันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ก็ไม่ได้ห้ามให้มีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ระหว่างชายและหญิง เพ่ือให้ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ซึ่งในบางกรณีที่ความเป็นเพศหญิงอาจจะ
เสียเปรียบในบางเรื่องเนื่องจากลักษณะทางกายภาพ กฎหมายจึงให้สิทธิแก่หญิงให้ได้รับโอกาสที่เท่า
เทียมกับชาย เช่น ในเรื่องสิทธิในการท างาน หรือจะเป็นสิทธิในการลาคลอด หรือยกเว้นการเกณฑ์
ทหาร เป็นต้น แม้จะมีในบางกรณีที่ไม่อาจถือหลักนี้ได้อย่างเคร่งครัด แต่ก็มีข้อพิจารณาละเอียดลงไป
อีกว่า การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันมีความมุ่งหมายเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มี
เหตุผลหรือความจ าเป็นเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร มาเป็นเกณฑ์ที่ใช้การลดหย่อนตามความเหมาะสม
ของบุคคลนั้น198 ซึ่งท าให้เห็นว่ากฎหมายประเทศเยอรมันมีการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลทุก
คนในฐานะของการเป็นพลเมืองของรัฐอย่างแท้จริง  
 ในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล ผู้ศึกษาเห็นว่า ปัจจุบันการที่
ประเทศเยอรมันได้น าแนวคิดของหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรส
มาใช้ในการให้สัญชาติแก่คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวของชาวเยอรมันซึ่งสอดคล้องกับหลักความเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญ แสดงให้เห็นถึงการให้สิทธิเสรีภาพต่อบุคคลทุกเพศโดยเสรีและเป็นหลักที่ทุก
ประเทศทั่วโลกควรน ามาพิจารณาในการให้สัญชาติของบุคคลแทนหลักเอกภาพทางสัญชาติของ
ครอบครัวที่เคยใช้ในอดีต ซึ่งกฎหมายสัญชาติของนานารัฐในยุคปัจจุบันไม่ควรที่จะมีการเลือกปฏิบัติ
ในเรื่องเพศ แต่ควรจะรับรองสิทธิทั้งความเป็นภริยาต่างด้าวและสามีต่างด้าวของคนในชาติ โดยใช้
สถานะของความเป็น “คู่สมรส” ในการพิจารณาให้สัญชาติแทน เพ่ือเป็นการให้อิสระแก่คู่สมรสที่เป็น
คนต่างด้าวในการตัดสินใจเลือกสัญชาติ ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสระหว่าง “ชายต่างด้าวกับหญิงชาว
เยอรมัน” หรือ “หญิงต่างด้าวกับชายชาวเยอรมัน” ซึ่งกฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมัน ไม่ได้มีการ
แบ่งแยกด้วยปัจจัยทางเพศว่าจะต้องเป็นเพศใดที่มีสิทธิขอถือสัญชาติตามกฎหมายเยอรมัน โดย
ก าหนดไว้ว่า ในกรณีของบุคคลต่างด้าวทั่วไปหรือกรณีบุคคลต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสของคนเยอรมัน 
หากจะขอถือสัญชาติเยอรมันจะต้องร้องขอโดยการแปลงสัญชาติเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึง
กัน เช่น ในเรื่องระยะเวลาการพักอาศัยอยู่ในเยอรมัน การทดสอบภาษาหรือมีที่พักอาศัยที่เป็นหลัก
แหล่ง และสามารถท างานเลี้ยงชีพตนได้โดยไม่เป็นภาระของรัฐ บุคคลนั้นต้องเคารพยอมรับและ
ปฏิบัติตามหลักกฎหมายพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญของเยอรมัน และไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อ

                                                           
198มูลนิธิสถาบันวิจัยกฎหมาย คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ, เรื่อง

เดิม, หน้า 195. 
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รัฐธรรมนูญเยอรมัน การอนุญาตให้ได้รับสัญชาติจะต้องไม่ขัดแย้งต่อผลประโยชน์ของประเทศ
เยอรมันหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมเยอรมันหรือในการระหว่างประเทศ199  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ประเทศเยอรมันเคารพต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
ปฏิบัติตามหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด แม้จะก าหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องความ
สงบเรียบร้อยของสังคมในการให้สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสไว้ แต่ไม่ได้น าประเด็นเรื่องเพศมา
แบ่งแยกหรือพิจารณาการให้หรือไม่ให้สัญชาติแต่อย่างใด กล่าวคือ ไม่ได้แบ่งแยกระหว่างความเป็น
ชายหรือหญิงต่างด้าวในการที่จะร้องขอแปลงสัญชาติ เพียงแต่บุคคลนั้นต้องอยู่ในฐานะที่เป็นคู่สมรส
ของชาวเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็นหญิงต่างด้าวสมรสกับชายชาวเยอรมัน หรือ ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิง
ชาวเยอรมัน หากปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมันก าหนดไว้
ก็สามารถร้องขอแปลงสัญชาติได้ ประเทศเยอรมันจึงเป็นประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิและเสรีภาพต่อบุคคล
ทุกเพศในการที่จะเลือกสัญชาติอย่างเท่าเทียมซึ่งเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์ทุก
คนควรได้รับ  
 อีกประเทศหนึ่งที่มีหลักกฎหมายที่ให้อิสระในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก 
นั่นคือ ประเทศฝรั่งเศส โดยในเรื่องการให้สัญชาติโดยการสมรสของบุคคล ได้มีการบัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันได้น าแนวคิดเรื่องหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศในการ
ได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสมาใช้ในการให้สัญชาติแก่คู่สมรสต่างด้าวแทนหลักเอกภาพทาง
ครอบครัวเช่นเดียวกับประเทศเยอรมัน โดยก าหนดว่าคู่สมรสของชาวฝรั่งเศสสามารถขอเข้าถือ
สัญชาติฝรั่งเศสได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด ซึ่งขั้นตอนในการขอถือ
สัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสจะได้รับสิทธิในการยกเว้นบางประการที่แตกต่างจากการขอถือ
สัญชาติของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ทั้งนี้แม้จะได้ปฏิบัติตามขั้นตอนในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรส
ดังกล่าวแล้ว รัฐจะต้องใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้หรือไม่ให้สัญชาติและต้องผ่านการเห็นชอบของ
คณะกรรมการกฤษฎีกาอีกขั้นหนึ่งด้วย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสให้สิทธิบุคคลทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
ในการเลือกสัญชาติอย่างเสรี โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นเพศใด โดยยึดหลักสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคเป็นส าคัญ อีกทั้งยังเปลี่ยนรูปแบบแนวคิดในการให้สัญชาติแก่บุคคลโดยให้
สอดคล้องกับนานารัฐทั่วโลก ซึ่งแสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลทั้งชายและหญิงในฐานะคู่สมรสได้
เลือกสัญชาติอย่างเท่าเทียมกัน แม้ข้ันตอนในการขอถือสัญชาติที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ถือ
เป็นมาตรการคัดกรองคนต่างด้าวอีกขั้นหนึ่งเพ่ือความสงบเรียบร้อยของสังคมฝรั่งเศส เพราะเมื่อคู่
สมรสต่างด้าวได้มาซึ่งสัญชาติฝรั่งเศสแล้วนั้น ก็จะต้องกลายเป็นพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสและ
สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานบางประการ เช่น เรื่องประกันสุขภาพหรือประกันสังคม หรือเงิน
ช่วยเหลือต่างๆ ท าให้รัฐต้องมีภาระที่เพ่ิมมากข้ึนอีกนั่นเอง  
 เมื่อพิจารณากฎหมายสัญชาติของไทย ได้มีการบัญญัติในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือ
สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสไว้ใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 โดยให้สิทธิ
เฉพาะ “หญิงต่างด้าว” เท่านั้นที่ขอถือสัญชาติตามคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยได้ ซึ่งพระราชบัญญัติ
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สัญชาตินี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาหลายฉบับ จนกระทั่งฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน แต่
ก็มิได้เพ่ิมเติมมาตรา 9 ในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติของชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยแต่
อย่างใด โดยในการตรากฎหมายสัญชาติในสมัยนั้นได้น าหลักเอกภาพทางสัญชาติของครอบครัวหรือ
หลักการที่ว่าให้สามีเป็นหลักของครอบครัว หญิงในฐานะภริยาจะต้องถือสัญชาติตามสามี ซึ่งเป็นไป
ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอันเป็นจารีตประเพณีที่มีอยู่เดิมมาใช้ในการพิจารณาการให้
สัญชาติแก่บุคคล ต่อมาได้ก าหนดให้การให้สัญชาติต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐอีกขั้นหนึ่ง โดยรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุญาตในการให้หรือไม่ให้คนต่างด้าวถือสัญชาติไทย  
 ผู้ศึกษาเห็นว่า หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายสัญชาติไทยน ามาใช้ในการให้สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่
สมรสยังมีความล้าหลังและเป็นแนวคิดเดิมที่ขัดต่อหลักความเท่าเทียมระหว่างเพศของบุคคลจึงควร
ได้รับการพิจารณาและแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นานาประเทศได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 

4.1.2  วิเคราะห์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือ 
สัญชาติโดยการสมรสของบุคคล 

 เมื่อศึกษากฎหมายสัญชาติไทยในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของ
บุคคล ที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 เห็นได้ว่า ผู้
ทรงสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสตามกฎหมายสัญชาติไทย คือ “หญิงต่างด้าว” เท่านั้น ที่มี
สิทธิขอถือสัญชาติไทยตามสามีได้ โดยการแสดงความประสงค์และยื่นค าขอถือสัญชาติไทยต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ แต่พระราชบัญญัติสัญชาติไทยกลับไม่อนุญาตให้ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย
ขอถือสัญชาติไทยตามภริยา โดยหากประสงค์จะขอถือสัญชาติไทย จะต้องใช้วิธีการแปลงสัญชาติ
ดังเช่นกรณีของบุคคลทั่วไปตามมาตรา 11 แต่ก็มีการยกเว้นหลักเกณฑ์บางประการที่แตกต่างกับการ
ขอแปลงสัญชาติในกรณีของบุคคลต่างด้าวทั่วไป นั่นคือ ยกเว้นหลักเกณฑ์ในเรื่องภูมิล าเนาใน
ราชอาณาจักรไทยตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและเรื่องความรู้ภาษาไทย ซึ่งก าหนดไว้ในมาตรา 
10 (4) และ (5) กล่าวคือ ชายต่างด้าวในฐานะคู่สมรสของหญิงไทย ยังไม่อาจขอถือสัญชาติไทยได้โดย
ใช้วิธีการตามมาตรา 9 แต่จะต้องไปยื่นขอแปลงสัญชาติ ตามมาตรา 11 ซึ่งได้มีการยกเว้นเงื่อนไขใน
การแปลงสัญชาติให้แก่ชายต่างด้าวในฐานะคู่สมรสของหญิงไทยไว้บางประการ 
 จากประเด็นในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลตามที่กล่าวมา
ข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่ามีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเกิดขึ้นจากมาตรานี้  เนื่องจากให้สิทธิเฉพาะ 
“หญิงต่างด้าว”เท่านั้น ที่มีสิทธิในการขอถือสัญชาติไทย หากรัฐจะเห็นว่าการอนุญาตให้หญิงต่างด้าว
ได้มีโอกาสขอสัญชาติไทยตามสามีแต่ไม่อนุญาตให้ชายต่างด้าวได้สัญชาติตามมาตราดังกล่าว 
เนื่องจากเหตุผลในเรื่องของความมั่นคงของประเทศ ที่เห็นว่าหญิงนั้นเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ
และสังคมน้อยกว่าชาย อีกทั้งเห็นว่าชายต่างด้าวไม่ใช่คนในสังกัดรัฐไทยที่รัฐไทยจะไปอ านวยความ
สะดวกให้เท่าเทียมกับหญิงต่างด้าวในการได้สัญชาติตามสามี200 หรือการใช้หลักการที่ให้หญิงเลือก
สัญชาติได้ตามสามีซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวมาเป็นหลักเกณฑ์ในการให้สัญชาติแก่บุคคล ย่อมเป็นการ
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แบ่งแยกและจ ากัดสิทธิในเรื่องเพศอย่างชัดเจน ซึ่งบุคคลทั้งชายและหญิงควรได้สิทธิที่จะเลือก
สัญชาติโดยเท่าเทียมกัน และไม่ควรน าเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศมาเป็นเกณฑ์แบ่งแยก  
 นอกจากนี้ การที่รัฐจะน าเรื่องของภัยต่อความมั่นคงของรัฐและสังคมมาใช้เป็นเหตุผลในการ
จ ากัดสิทธิของชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงสัญชาติไทยมาเป็นข้อยกเว้นในการไม่ให้สัญชาติแก่ชายต่าง
ด้าวในฐานะคู่สมรส ย่อมเป็นเหตุผลที่ไม่ชัดเจนเพียงพอ ซึ่งในทางตรงกันข้าม ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศ
ชายก็อาจกระท าการที่เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐและสังคมได้เช่นกัน ผู้ศึกษาเห็นว่า ความเป็นหญิง
หรือชายไม่ใช่ตัวก าหนดในการก่ออาชญากรรมหรือปฏิบัติในสิ่งที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อความ
มั่นคงของรัฐไทย อีกทั้งค าว่า “ภัยต่อความมั่นคง” ก็ไม่ได้มีการบัญญัติหรือกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า
เป็นภัยประเภทใด มีความเสียหายหรือความเสี่ยงต่อรัฐไทยมากน้อยเพียงใด หรือหากจะมีข้อยกเว้น
ในการก าหนดว่าบุคคลประเภทใดควรได้รับการจ ากัดสิทธิในการได้สัญชาติโดยการสมรส รัฐก็ไม่ควร
น าเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางเพศมาใช้ในการจ ากัดสิทธิการให้สัญชาติแก่บุคคลดังกล่าวแต่อาจ
ใช้ดุลพินิจพิจารณาเป็นรายกรณีไปก็ได้ ดังนั้น จึงควรจะต้องให้ความสนใจกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับ
การให้สัญชาติของบุคคลเป็นพิเศษ  
  ส่วนในเรื่องสิทธิของคนต่างด้าว กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแก่คนต่างด้าวมากน้อยเพียงใด
นั้น ย่อมเป็นไปตามเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมายในแต่ละฉบับ ซึ่งบางเรื่องก็ไม่อาจคุ้มครองคน
ต่างด้าวให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับพลเมืองของรัฐไทยได้ แต่ส าหรับความแตกต่างในเรื่องเพศในการ
เลือกสัญชาติของคนต่างด้าวในฐานะคู่สมรสของคนสัญชาติไทยนั้น ไม่ควรน ามาเป็นข้อจ ากัดสิทธิใน
การแบ่งแยกท่ีจะให้สิทธิในการยื่นขอถือสัญชาติหรือไม่ให้สัญชาติแก่คนต่างด้าวดังกล่าว ซึ่งหากรัฐไม่
ท าการแก้ไขปัญหาที่ว่านี้อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของสิทธิต่างๆตามมา เช่น สิทธิในการก่อตั้ง
ครอบครัว ซึ่งเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่บุคคลทั้งชายและหญิงต่างด้าวในฐานะคู่สมรสควรได้รับ อีกทั้ง
เป็นสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการยอมรับทั้งกฎหมายภายในของนานาประเทศและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ซึ่งสิทธิดังกล่าวย่อมเกิดแก่มนุษย์โดยไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย ดังที่ปรากฏไว้ใน 
ข้อ 23 แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่ง (พลเมือง) และทางการเมือง ค.ศ. 1966 
นั่นเอง 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่าประเทศเยอรมันและประเทศฝรั่งเศส มีการค านึงถึงหลัก
ความเสมอภาคเป็นส าคัญในการให้สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสโดยไม่มีการใช้ความแตกต่างใน
เรื่องเพศมาจ ากัดสิทธิในการให้สัญชาติ อีกทั้งได้เปลี่ยนจากการใช้หลักเอกภาพทางสัญชาติของ
ครอบครัว มาใช้หลักความเท่าเทียมระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติโดยการสมรสในการพิจารณา
การให้สัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสแทน ซึ่งเห็นได้ว่าทั้งสองประเทศได้เปิดโอกาสให้ชายและหญิง
มีสิทธิยื่นขอสัญชาติตามคู่สมรสตามเงื่อนไขดังที่ก าหนดไว้ในกฎหมายสัญชาติประเทศนั้น ซึ่งถือเป็น
การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศแต่ได้ใช้ฐานะของความเป็นคู่สมรสมาพิจารณาในการให้สัญชาติแก่
บุคคล ส่วนในกรณีของประเทศไทยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิมอยู่นั่นคือหลักเอกภาพทางครอบครัวที่หญิง
ต้องถือสัญชาติตามสามีมาเป็นเกณฑ์ในการให้สัญชาติของบุคคล ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักความเท่า
เทียมกันระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสที่ ประเทศฝรั่งเศสและ
เยอรมันได้ใช้อยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งกฎหมายการให้สัญชาติของไทยมีความแตกต่างในเรื่องแนวคิดการ
จ ากัดสิทธิระหว่างชายหญิงในการขอถือสัญชาติโดยให้เหตุผลเรื่องของความมั่นคงและความสงบ
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เรียบร้อยของสังคมไว้ ซึ่งในกฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันก็ก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่องการขอถือสัญชาติของคู่สมรสไว้เช่นกัน โดยคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขั้นตอนที่กฎหมายสัญชาติภายในประเทศนั้นได้ก าหนดไว้ แต่ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือ
จ ากัดสิทธิในเรื่องเพศแต่อย่างใด แม้ประเทศฝรั่งเศสจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่าแต่ก็เปิดโอกาสให้ทั้ง
ชายและหญิงต่างด้าวได้มีสิทธิในการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสได้ ส่วนในประเทศเยอรมันก็บัญญัติ
เป็นหลักเดียวกันว่า ให้ท าการแปลงสัญชาติเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสหรือบุคคลต่างด้าวทั่วไป แต่จะ
แตกต่างกันตรงที่ความซับซ้อนของหลักเกณฑ์ในการขอแปลงสัญชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก าหนด
ไว้ตามกฎหมาย แต่เงื่อนไขบางประการที่กฎหมายสัญชาติไทยมีลักษณะคล้ายคลึ งกับกฎหมาย
สัญชาติประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน คือ แม้คู่สมรสที่เป็นต่างด้าวจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ขอถือสัญชาติหรือขอแปลงสัญชาติแล้วนั้น ก็จะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของรัฐที่จะอนุญาตให้หรือ
ไม่ให้สัญชาติอีกข้ันตอนหนึ่งด้วย 
   อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์กฎหมาย มาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติไทย ซึ่งมี
การบัญญัติมาตั้งแต่ พ.ศ.2508 ท าให้เห็นถึงความล้าหลังของกฎหมาย เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มี
ความเก่าแก่และได้บัญญัติมาเป็นเวลา 50 กว่าปีแล้ว ทั้งในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปบริบทของสังคมในแต่
ละยุคสมัยย่อมมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันมีการเรียกร้องสิทธิและ
ความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงมากขึ้น เห็นได้จากการตราพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ.2558  ที่เป็นมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี จึงท าให้เห็นว่า
ประเทศไทยได้มีวิวัฒนาการและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องเพศในทางที่ดีมาตลอด ดังนั้น การจะ
ก าหนดว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวจะเลือกสัญชาติตามคู่สมรสคนใดนั้นย่อมเป็น
เรื่องสิทธิส่วนบุคคล อีกทั้งในเรื่องปัจจัยในการเลือกสัญชาติก็ไม่ควรที่จะน าประเด็นในเรื่องของเพศ
มาแบ่งแยกด้วยเช่นกัน รัฐไทยจึงควรให้ความส าคัญที่จะปรับเปลี่ยนแนวคิดในการให้สัญชาติแก่
บุคคลโดยการสมรสตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดใน
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  
 
4.2  วิเคราะห์ปัญหาการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันตามกฎหมาย 
 
 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคนในสังคมไม่ได้มีเฉพาะคู่รักชายและ
หญิงเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันนั่นคือ คู่รักชายกับ
ชาย และหญิงกับหญิง ที่มีเพศก าเนิดเป็นเพศเดียวกันและมีการเปิดเผยที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเสมือน
สามีภริยามากขึ้นในสังคม ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลกได้มีการตระหนักถึงความส าคัญและมีการ
ยอมรับสิทธิและสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน โดยบัญญัติ
เป็นกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับกฎหมายระหว่างประเทศหรือ
บทบัญญัติของกฎหมายภายในรัฐต่างๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป และท าให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีบทบาทในทางกฎหมายมากขึ้น แต่
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รูปแบบในการรับรองสถานะทางกฎหมายที่ปรากฏขึ้นในหลายประเทศนั้นไม่ได้มีลักษณะรูปแบบ
เดียวกันหรือเหมือนกันทั้งหมด ซึ่งผู้ศึกษาได้จ าแนกรูปแบบการรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคล
ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวไว้ 2 รูปแบบ คือ 
  1)  การรับรองสถานภาพของบุคคลในรูปแบบการสมรส กล่าวคือ ให้การรับรองว่า
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันมีสถานะเป็นคู่สมรสเช่นเดียวกับคู่สมรส
ต่างเพศ โดยใช้หลักเกณฑ์การรับรองสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับ “สามีภริยา” ที่เป็น “ชายและ
หญิง” และได้รับสถานะทางกฎหมายในการเป็น “คู่สมรส” อย่างเท่าเทียมกัน เช่น ในประเทศ
ฝรั่งเศส ได้มีการยอมรับการสมรสระหว่างคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดจากกฎหมาย
การจดทะเบียนความสัมพันธ์ในรูปแบบที่สอง 
   2)  การรับรองสถานภาพของบุคคลในรูปแบบการจดทะเบียนคู่ชีวิต กล่าวคือ เป็น
การจดทะเบียนรับรองสถานะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
ประเทศ เช่น Civil Union หรือ “คู่ร่วมชีวิต” ในรัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา, Civil Partnership 
หรือ “หุ้นส่วนทางแพ่ง” ในประเทศอังกฤษ, Eingetragene Lebenspartnerschaft หรือ “รัฐ
บัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” ในประเทศเยอรมัน, Civil Solidarity Pact หรือ “ข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน” 
ในประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น ซึ่งการรับรองสถานภาพในรูปแบบนี้เป็นการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมา
ใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเสมือนคู่สมรสตามกฎหมาย โดยบางประเทศมีการจ ากัดสิทธิบางประการ
เอาไว้รวมถึงสิทธิการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิตด้วยเช่นกัน 
 ผู้ศึกษาจึงน าหลักการของประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ที่มีการรับรองลักษณะ
ความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ 
เนื่องจากทั้งสองประเทศมีลักษณะและสาระส าคัญของกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการบัญญัติกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทยได้ 
  จากการศึกษาในบทที่ 2 และ บทที่ 3 พบว่ายังมีปัญหาในการพิจารณาการรับรองสถานะ
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน รวมถึงปัญหาการได้สิทธิในการขอถือ
สัญชาติโดยการสมรสของคู่รักที่มีเพศเดียวกันด้วย ซึ่งในส่วนนี้ผู้ศึกษาได้แบ่งประเด็นที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ 
 
  4.2.1  วิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
  สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้รับความสนใจมากขึ้น รวมถึงแนวคิด ค่านิยม หลายอย่างได้มีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่
มีบทบาทในสังคมมากข้ึน ซึ่งมีคู่รักที่มีเพศเดียวกันหลายคู่ที่ประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
ดังเช่นคู่สามีภริยาแต่กฎหมายภายในประเทศยังไม่มีการรับรองสิทธิการสมรสของบุคคลเหล่านี้ไว้  
โดยประชาคมโลกก็ได้มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน
เช่นกัน เห็นได้จากการที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(Universal Declaration of Human Rights: UDHR) และได้มีการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังมีกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศฉบับอ่ืนๆ
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ด้วย เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights: ICCPR) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination: CERD) และหลักการยอร์กยาการ์ตา (Yogyakata Principle: The 
Application of International Human Right Law in Relation to Sexual Orientation and 
Gender Identity) ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี  ซึ่งกฎหมายสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ล้วนแต่มุ่งให้
รัฐภาคีมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนภายใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทั้งปวง เช่น ในเรื่องเชื้อชาติ เพศ อายุ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง สังคม สถานะทางเศรษฐกิจ หรือสถานะอ่ืนๆ อีกทั้งยังก าหนดให้มนุษย์ทุกคนมีอิสระและเสมอ
ภาคในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมถึงสิทธิการก่อตั้งครอบครัว สิทธิในการสมรสและสิทธิที่จะ
เลือกสัญชาติ ซึ่งเป็นสิทธิที่ควรได้รับการคุ้มครองจากรัฐอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติใดๆ  
  เมื่อศึกษากฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศจากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า ใน
การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสนั้นเป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่มีผลมาจากการก่อตั้ง
ครอบครัวที่รัฐไม่อาจเข้ามาแทรกแซงเพ่ือจ ากัดสิทธิเสรีภาพและเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันให้แตกต่างออกไป อีกทั้งรัฐไม่ควรที่จะน ามาใช้เป็น
ข้ออ้างในการจ ากัดสิทธิในการเลือกสัญชาติของบุคคลดังกล่าว หากบุคคลนั้นเป็นคนต่างด้าวแต่ก็อยู่
ในฐานะคู่สมรสของบุคคลที่เป็นพลเมืองของรัฐนั้น แม้จะไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายระหว่างประเทศ
ฉบับใดที่บัญญัติเกี่ยวกับการรับรองสิทธิในการเลือกสัญชาติโดยการสมรสของคู่รักที่มีเพศเดียวกันไว้
โดยตรง มีเพียงแต่การห้ามเลือกปฏิบัติเท่านั้น แต่ก็มีการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องสิทธิในการ
ก่อตั้งครอบครัวหรือสิทธิที่จะไม่ถูกพรากจากครอบครัวซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน โดยกล่าวไว้ใน
ข้อ 16 ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งสรุปได้ว่า ชายและหญิงที่มีอายุครบบริบูรณ์แล้วมี
สิทธิที่จะสมรสและก่อร่างสร้างครอบครัวโดยปราศจากการจ ากัดสิทธิ อันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ 
สัญชาติ หรือศาสนา ต่างย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสมรส ซึ่งการสมรสให้สิทธิอย่างอิสระอย่าง
เต็มที่ของคู่สมรสที่ท าการสมรสด้วยความยินยอม และย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคม
และรัฐ อีกทั้งในข้อ 5 แห่งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบยังก าหนดให้ รัฐภาคีจะท าการห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ และ
ต้องประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมายโดยไม่จ าแนกตามเชื้อชาติ สีผิว หรือ
ชาติเผ่าพันธุ์ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิการเป็นพลเมืองในการถือครองสัญชาติ ที่บัญญัติไว้ในข้อ 
(ง) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่มีการบัญญัติไว้เป็นกาลเฉพาะแต่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศก็ได้บัญญัติคุ้มครองให้มนุษย์ทุกคนมีเสรีภาพในการเลือกที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองและ
คุ้มครองให้ทุกคนสามารถเลือกสัญชาติได้อย่างมีอิสระ 
  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจากการสมรสระหว่างคู่รักชายและหญิงแล้ว การสมรสระหว่าง
คู่รักที่มีเพศเดียวกันก็ยังถือเป็น “สิทธิและเสรีภาพ” อย่างหนึ่งของมนุษย์เช่นกัน รวมถึงสิทธิในการ
เลือกสัญชาติตามคู่สมรสด้วย ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีอิสระที่จะก าหนดวิถีชีวิตของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากมีการยอมรับว่ามนุษย์มีสิทธิในการก าหนดเพศวิถีของตนแล้ว คงไม่มีเหตุผลใดที่จะน ามาจ ากัด
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สิทธิในการก าหนดวิถีชีวิตในการก่อตั้งครอบครัวและสิทธิที่จะเลือกสัญชาติตามคู่สมรส ดังนั้น 
กฎหมายการสมรสในแต่ละประเทศควรเปิดกว้างให้กับทุกคนในการที่จะเลือกสัญชาติและมีสิทธิที่จะ
ก่อตั้งครอบครัวในรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งเป็นสิทธิเสรีภาพที่มนุษย์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ควรน า
เรื่องการแบ่งแยกทางเพศมาเป็นอุปสรรคในการจ ากัดสิทธิดังกล่าว 
 
  4.2.2  วิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน ให้ความส าคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่าง
มาก ซึ่งเน้นเรื่องความเสมอภาคและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นส าคัญโดยไม่แบ่งแยกเหล่า
ก าเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ หรือศาสนา ฯลฯ โดยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญ
ประเทศฝรั่งเศสและมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญประเทศเยอรมัน 
  ในเรื่องการให้สิทธิการขอถือสัญชาติโดยการสมรส กฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศสและ
กฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมันได้น าแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติ
โดยการสมรสมาใช้ในการพิจารณาการให้สัญชาติแก่บุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 4.1 อีกทั้ง
ประเทศฝรั่งเศสยังได้อนุญาตให้มีกฎหมายรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ
คู่รักที่มีเพศเดียวกันให้สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และประเทศ
เยอรมันซึ่งเป็นประเทศที่ศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทในการคุ้มครองสิทธิในการสมรสและการก่อตั้ง
ครอบครัวอย่างมาก โดยตลอดมาศาลได้มีค าวินิจฉัยว่าการสมรสที่กฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมัน
คุ้มครองเป็นพิเศษ คือการสมรสของชายและหญิงเท่านั้นและกฎหมายแพ่งเยอรมันก็ยังไม่อนุญาตให้
บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ แต่ก็ได้มีการบัญญัติกฎหมายบันทึกการอยู่กินร่วมกันของ
บุคคลเพศเดียวกันขึ้น โดยสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญโดยไม่น าเรื่องความ
แตกต่างในเพศมาเป็นปัจจัยในการเลือกปฏิบัติแก่บุคคลในสิทธิของการสมรสแต่อย่างใด ซึ่งจากการมี
กฎหมายที่อนุญาตให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสมรสกันหรือจดทะเบียนความสัมพันธ์กันได้ ก็ท าให้
กฎหมายภายในประเทศของทั้งสองประเทศมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขถ้อยค าในบทบัญญัติกฎหมาย
เพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
กฎหมายสัญชาติของแต่ละประเทศด้วย 
  เมื่อพิจารณาการให้สิทธิแก่บุคคลในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามกฎหมายไทย ใน
มาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ได้อนุญาตให้ ผู้ทรงสิทธิดังกล่าว คือ “หญิง
ต่างด้าว” เท่านั้นที่สามารถขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรสตามสามีได้ โดยมีค าวินิจฉัยของศาล
รัฐธรรมนูญที่ 17/2546 ที่วินิจฉัยไว้ว่า “บทบัญญัติตามมาตรา 9 ดังกล่าวไม่ถือเป็นบทบัญญัติที่ก่อให้
เสมอกันในกฎหมายระหว่างชายและหญิง หรือเป็นการท าให้ชายและหญิงไม่ได้สิทธิเท่าเทียมกันด้วย
เหตุที่เป็นมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพสังคมและความมั่นคงของประเทศ และมิได้
ตัดสิทธิชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยในการที่จะขอแปลงสัญชาติไทย” ซึ่งในค าวินิจฉัยดังกล่าว  
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ได้ใช้หลักความเสมอภาคในมาตรา 30 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540201 ซึ่งเป็น
บทบัญญัติที่มีถ้อยค าและเจตนารมณ์เช่นเดียวกันกับ มาตรา 30 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาใช้ในการพิจารณาในการให้สัญชาติแก่บุคคลในขณะนั้น 
  จากค าวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ศึกษาเห็นว่า การบัญญัติในลักษณะดังกล่าวเป็นการขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา 30 โดยเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตรานี้ที่
กล่าวถึงการรับรองความเท่าเทียมกันของบุคคลในการใช้สิทธิตามกฎหมาย ซึ่งเป็นผลให้ปัญหาความ
ต่างเพศหรือความต่างในเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เหล่าก าเนิด วัฒนธรรม กายภาพ หรือความคิดเห็นของ
มนุษย์ ไม่อาจยกขึ้นมาจ ากัดการใช้สิทธิของบุคคลได้ หากจะมีการจ ากัดสิทธิของบุคคลหรือเลือก
ปฏิบัติในการรับรองสิทธิของบุคคลใด ย่อมต้องมีเป็นข้อยกเว้นหรืออธิบายไว้อย่างชัดเจน อีกทั้ง
จะต้องปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระส าคัญ
แตกต่างกันตามลักษณะของความแตกต่าง แต่ในการพิจารณาถึงความเท่าเทียมกันนั้นเป็นการยากที่
จะอธิบายว่าสิ่งใดเหมือนหรือแตกต่าง หรือเท่าเทียมกันอย่างไร และอะไรที่เป็นสาระส าคัญเหมือนกัน  
  นอกจากนี้แม้ความใน มาตรา 30 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้งสอง
ฉบับ จะก าหนดว่า “มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม” แต่การจ ากัด
สิทธิของบุคคลโดยพิจารณาจากความแตกต่างในเรื่องเพศ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ หรือวัฒนธรรม ผู้ศึกษา
เห็นว่า ไม่อาจถูกยกข้ึนมาจ ากัดสิทธิของแต่ละบุคคลในการขอถือสัญชาติได้ หากรัฐจะจ ากัดสิทธิของ
บุคคลใดหรือเลือกปฏิบัติในการรับรองสิทธิของบุคคลใดก็ย่อมต้องบัญญัติไว้เป็นข้อยกเว้นและต้อง
อธิบายเหตุผลได้อย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงจ ากัดสิทธิของบุคคลนั้น ดังนั้น การให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าว
ในการขอถือสัญชาติตามสามีผู้มีสัญชาติไทยโดยไม่ให้สิทธิแก่ชายต่างด้าวย่อมเป็นการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม แม้บทบัญญัติในหมวด 3 ของรัฐธรรมนูญ มีเจตนารมณ์ว่า “กฎหมายภายในรัฐใดต้อง
คุ้มครองเฉพาะคนในรัฐนั้น” แต่คนต่างด้าวในฐานะของคู่สมรสก็ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
ครอบครัวของไทยที่เข้ามาสร้างครอบครัว และด ารงเผ่าพันธุ์ในประเทศไทย หากคนต่างด้าวท าการ
สมรสกับคนสัญชาติไทยและมีบุตรขึ้น บุตรของคนต่างด้าวที่สมรสกับคนสัญชาติไทยผู้นั้นก็มีสิทธิที่ได้
สัญชาติไทยตามหลักตามสายโลหิตและตามหลักดินแดนเช่นกัน จึงควรเห็นความส าคัญของการให้
สิทธิในการขอถือสัญชาติของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงอย่างเท่าเทียมกัน 

                                                           
201มาตรา 30 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า  

 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน 
  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่าง ในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 
          มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 



112 

 

 

 เมื่อพิจารณาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550202 ที่มุ่ง
คุ้มครองบุคคลทุกคนให้ได้รับสิทธิในการคุ้มครองจากรัฐอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นชาย
หรือหญิง บทบัญญัติดังกล่าวยังคลอบคลุมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย โดยในมาตรา 
30 วรรค 2 ที่มีเจตนารมณ์ในการสร้างความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความ
แตกต่าง เช่น ในเรื่องของ “เพศ” ได้อธิบายค าว่า “เพศ”ไว้ว่า มีความหมายครอบคลุมถึงบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศไว้ด้วย203 ซึ่งถือว่าเป็นความก้าวหน้าของกฎหมายไทยที่ได้บัญญัติคุ้มครอง
บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไว้ในกฎหมายสูงสุดของประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทย
ยังไม่มีกฎหมายล าดับรองฉบับใดที่มีการรับรองและให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มนี้เป็นการ
เฉพาะ เช่น สิทธิในการสมรส สิทธิในการก่อตั้งครอบครัว หรือสิทธิในการเลื อกสัญชาติตามคู่สมรส 
เป็นต้น แม้บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญในมาตรา 30 จะกล่าวถึงการรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศไว้แต่ยังไม่ได้มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากการรับรองสิทธิของบุคคล
เหล่านี้ตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่เพ่ิงมีการบัญญัติขึ้น กฎหมายล าดับรองฉบับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา หรือพระราชบัญญัติต่างๆ รวมถึง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ก็ยังไม่มีการบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ไว้เช่นกัน 
เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีการบังคับใช้ก่อนหน้าที่จะได้มีการรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศไว้ในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักความเสมอภาค หลักการห้ามเลือก

                                                           
202ปัจจุบันได้มีการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในฉบับปี พ.ศ.2559 เรื่องของ

ความเสมอภาคในเรื่องเพศ ปรากฏอยู่ใน หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตามมาตรา 
27 บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน  

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน   
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อ

ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด จะกระท ามิได้  

มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิหรือ เสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเพ่ือคุ้มครองหรืออ านวยความสะดวกให้แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
หรือผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม  

บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้าง ของ
องค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว้นแต่ที่จ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” 

203คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุและตรวจรายงานการประชุม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ, เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงานกรรมาธิการ 3 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550), หน้า 22-23. 
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ปฏิบัติ หรือหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายล าดับ
รองเหล่านี้ยังมีความขัดต่อหลักการตามรัฐธรรมนูญอยู่ 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า กฎหมายล าดับรองฉบับต่างๆของไทยบางฉบับ เช่น ในพระราชบัญญัติ
สัญชาติ ยังมีบางมาตราที่ไม่ได้รับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบัญญัติในมาตรา 9 เรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติของ
บุคคลโดยการสมรสที่มีการบัญญัติไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 ซึ่งมีเป็นระยะเวลานานมาแล้ว จึงควรที่จะ
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือรับรองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศนี้ อีกทั้งยังควรมี
กฎหมายที่บัญญัติถึงการรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศไว้เป็นการ
เฉพาะเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศด้วย 
    
 4.2.3  วิเคราะห์ปัญหาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 จากการศึกษากฎหมายสัญชาติของประเทศฝรั่งเศส ระบบกฎหมายประเทศฝรั่งเศสมีความ
ใกล้ชิดกับระบบกฎหมายของไทยเป็นอย่างมาก นั่นคือ ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือ Civil 
Law อีกทั้งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสยังเป็นต้นแบบในการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ของไทยอีกด้วย เดิมกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสก าหนดให้เฉพาะคู่รักต่างเพศหรือคู่รักชายและหญิง
เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ ต่อมารัฐบาลฝรั่งเศสอนุญาตให้ตรากฎหมายสมรสแก่คู่รักที่มี
เพศเดียวกันขึ้น  กล่าวคือประเทศฝรั่งเศสอนุญาตให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสมรสได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ ท าให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในของประเทศฝรั่งเศส
หลายฉบับ เช่น ในประมวลกฎหมายแพ่ง ในหมวดกฎหมายครอบครัว มีการเปลี่ยนถ้อยค าใน
บทบัญญัติและเพ่ิมเติมบางมาตรา ภายใต้กฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2013-404 หรือ Loi n°2013-
404  อีกทั้งมีการเพ่ิมเติมค าจ ากัดความของการสมรสให้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ในมาตรา 143 เงื่อนไข
และคุณสมบัติแห่งการสมรส จากเดิมที่ก าหนดให้ “การสมรสเป็นสัญญาระหว่างคนต่างเพศ”ซึ่ง
หมายถึงเพศชายและหญิงเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ โดยกฎหมายแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่ง หรือ Loi n°2013-404 ใน มาตรา 1 ได้เพ่ิมเติมและให้ความหมายของการ
สมรสว่า “การสมรสเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลสองคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือบุคคลที่มี
เพศเดียวกัน”204 อีกทั้ง บทบัญญัติในมาตราอ่ืนใดที่มีการก าหนดให้เพศเป็นเงื่อนไขส าคัญในการจด
ทะเบียนสมรส เช่น ในมาตรา 144 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ซึ่งก าหนดในประเด็นอายุของ
ชายและหญิง เดิมที่ก าหนดว่า “ชายและหญิงจะไม่สามารถท าการสมรสได้หากอายุไม่ถึง 18 ปี

                                                           
204ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2013, 

Article 143 แก้ไขเพ่ิมเติมใน Loi n°2013-404, Article I-1 ความว่า “I. Le chapitre Ier du titre 
V du livre Ier du code civil est ainsi modifié: 1° Il est rétabli un article 143 ainsi 
rédigé: « Art. 143.-Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou 
de même sexe. »”: หรือ Civil Code France, Article 143: “Marriage is contracted by two 
persons of different sex or of the same sex.” การสมรสเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลสองคน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือบุคคลที่มีเพศเดียวกัน 



114 

 

 

บริบูรณ”์ ได้มีการตัดค าบ่งบอกเพศออกและแก้ไขเป็น “การสมรสจะไม่สามารถกระท าได้หากบุคคล
อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์205” เนื่องจากเดิมไม่ได้ก าหนดว่าการสมรสจะต้องกระท าโดยชายและหญิง 
เพราะประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสก าหนดเพียงอายุของชายและหญิงที่จะสามารถท าการสมรสกัน
ได้เท่านั้น แต่ไม่ได้ก าหนดว่าหากเป็นผู้ชายสองคนหรือผู้หญิงสองคนไม่สามารถท าการสมรสกันได้ 
นอกจากนี้การอนุญาตให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสมรสกัน จะท าให้พวกเขามีสิทธิที่เท่าเทียมทุกประการ
ในทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ สิทธิและหน้าที่ทุกอย่างก็ผูกพันกันเสมือนสามีกับภริยา  
   ส่วนในเรื่องสิทธิในการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสตามกฎหมาย ตามความใน
บทบัญญัติมาตรา 21-2 ว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสโดยการสมรสของ
บุคคล ที่บัญญัติว่า “The alien or stateless person who enters into a marriage with a 
spouse of French nationality...” หรือ “คนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติที่ท าการสมรสกับคู่สมรส
ชาวฝรั่งเศส...”  เมื่อพิจารณาถ้อยค าจากมาตราดังกล่าว ค าว่า “Marriage” ในความหมายของการ
สมรสในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ตามมาตรา 143 ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น หมายถึง “การสมรสเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นโดยบุคคลสองคนไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างเพศหรือ
บุคคลที่มีเพศเดียวกัน” ฉะนั้น ค าว่า “Marriage” หรือ “การสมรส” ในมาตรา 21-2 จึงพิจารณาได้
ว่า หมายถึง การสมรสของคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างด้าวและอีกฝ่ายเป็นชาวฝรั่งเศส  
ดังนั้น ค าว่า “Spouses” หรือ “คู่สมรส” ในบทบัญญัติดังกล่าว ก็หมายความรวมถึง การให้สิทธิแก่คู่
สมรสต่างเพศและคู่สมรสที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายในการขอถือสัญชาติ
ฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสของชาวฝรั่งเศสนั่นเอง 
   อีกทั้ง จากความในมาตรา 21-2 ค าว่า “The alien …” ในบทบัญญัติดังกล่าว แสดงถึง
ความแตกต่างระหว่างคนในรัฐและคนที่มาจากรัฐอ่ืน โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศใด แต่ต้องมีการสมรสที่
ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสก าหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสอนุญาตให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศ ดังนั้น ในเรื่องการขอถือ
สัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสตามกฎหมายสัญชาติ จะต้องเป็นคู่รักที่มีเพศเดียวกันหรือคู่รักต่างเพศ
ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศสเท่านั้น ที่จะสามารถยื่นขอถือสัญชาติ
ฝรั่งเศสได้ ตามแบบและวิธีที่ก าหนดในมาตรา 21-2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในหมวด
สัญชาติ ทั้งนี้รัฐมนตรีจะใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตให้หรือไม่ให้สัญชาติอีกข้ันหนึ่ง 
   ผู้ศึกษาเห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ เปิดโอกาสให้คู่รักได้เลือกสถานะ
ความสัมพันธ์ที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยไม่มีการจ ากัดเพศ แสดงถึงการเคารพสิทธิเสรีภาพ
อย่างเท่าเทียมกันของบุคคลโดยไม่น าประเด็นเรื่องเพศมาแบ่งแยกในการที่บุคคลจะก่อตั้งครอบครัว

                                                           
205Civil Code France, Article 144: แก้ไขเพ่ิมเติมใน Loi n°2013-404, Article I-2:  

“I. Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code civil est ainsi modifié: 2° L'article 144  
est ainsi rédigé: « Art. 144.- Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans 
révolus. »”: หรือ Civil Code France, Article 144: “Marriage may not be contracted 
before completion of the eighteenth year”  การสมรสจะไม่สามารถกระท าได้หากบุคคลอายุ
ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
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หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามกฎหมาย ส่วนในเรื่องสิทธิการขอถือสัญชาติในฐานะของคู่สมรสที่มีเพศ
เดียวกันก็ได้ให้ความเท่าเทียมเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ โดยจะเห็นได้จากถ้อยค าในบทบัญญัติ 
มาตรา 21-2 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส ในหมวดสัญชาติ ที่ให้สิทธิคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวที่
ประสงค์จะขอถือสัญชาติฝรั่งเศส สามารถขอถือสัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรสได้โดยไม่จ ากัดว่า
บุคคลนั้นจะเป็นเพศใดเพียงแต่ท าการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายฝรั่งเศสเท่านั้น 
  ส่วนในประเทศเยอรมัน กฎหมายแพ่งประเทศเยอรมันยังไม่มีการรับรองให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันในฐานะคู่สมรส206 แต่อนุญาตให้หญิงและชายข้ามเพศมีสถานะทาง
กฎหมายเท่ากับหญิงและชายทั่วไป และสามารถใช้สิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเยอรมันได้  ส่วนในกรณีคู่รักที่มีเพศเดียวกันประสงค์ที่จะใช้ชีวิตคู่
ร่วมกันจะต้องท าตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ใน “รัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 
กล่าวคือ กฎหมายประเทศเยอรมันแยกการจดทะเบียนระหว่างบุคคลออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
กฎหมายสมรสระหว่างคู่รักต่างเพศ หรือ “ชายและหญิง” และการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตที่ให้สิทธิ
เฉพาะ “คู่รักที่มีเพศเดียวกัน” เท่านั้น 
   ในเรื่องการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรส ปรากฏอยู่ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติประเทศเยอรมัน ในหมวด “Naturalization of Spouses or Life Partnership of 
German” ซึ่งเป็นหมวดที่บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขอถือสัญชาติของบุคคลที่เป็นคนต่างด้าวที่จะขอถือ
สัญชาติของประเทศเยอรมันในฐานะคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่ง จะต้องยื่นขอแปลงสัญชาติใน
ฐานะคู่สมรสโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและแบบวิธีที่ก าหนดเท่านั้น 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้ประเทศเยอรมันจะยังไม่มีกฎหมายให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันท าการสมรสกัน
ได้ แต่ก็ให้มีการจดทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตเพ่ือรับรองสิทธิในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน 
ส่วนในเรื่องการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสต้องเป็นความสัมพันธ์เฉพาะระหว่างชายและหญิง
เท่านั้นที่จะขอถือสัญชาติเยอรมันตามคู่สมรสได้ โดยกฎหมายสัญชาติของประเทศเยอรมัน ก าหนดไว้
ว่า “ให้ใช้วิธีการขอแปลงสัญชาติ” เท่านั้น  
  นอกจากนี้จากความในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติเยอรมัน ที่บัญญัติว่า 
“Spouses or life partnership of Germans should be naturalized in keeping with the 
requirements set out in Section 8...” หรือการก าหนดวิธีให้คู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวหากจะขอ
ถือสัญชาติเยอรมันต้องท าตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ซึ่ง
หากพิจารณาบทบัญญัติมาตราดังกล่าว ที่ใช้ค าว่า “Spouse” จะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีการแบ่งแยกเพศว่า 
คนต่างด้าวและคนสัญชาติเยอรมันที่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้นจะต้องเป็นเพศใด หากแต่ก าหนด
ความแตกต่างว่าจะต้องเฉพาะ “เพศชายและเพศหญิง” ที่จดทะเบียนสมรสตามที่กฎหมายแพ่งของ
ประเทศเยอรมันก าหนดไว้เท่านั้น จึงจะสามารถขอถือสัญชาติตามคู่สมรสชาวเยอรมันได้ ดังนั้น จะ

                                                           
206Act on Registered Life Partnership  ภาค 1 หมวด 1 บัญญัติว่า “การจดทะเบียน

เป็นคู่ชีวิตจะต้องประกอบไปด้วยบุคคลทั้งสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกัน ซึ่งได้แสดงตนพร้อมกันต่อหน้า
นายทะเบียนเพื่อแสดงเจตนาการเป็นคู่ชีวิตโดยไม่มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด” 
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เห็นได้ว่า กฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมันก าหนดให้คู่สมรสได้มีสิทธิขอถือสัญชาติได้อย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่น าเงื่อนไขในเรื่องเพศมาจ ากัดสิทธิแก่คู่สมรสที่เป็นต่างด้าวแต่อย่างใด 
  เมื่อศึกษากฎหมายการสมรสของไทย การสมรสถือเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อตั้งครอบครัวซึ่ง
เป็นสถาบันที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสังคม ในระบบกฎหมายไทยถือว่าการสมรสที่จะถูกต้องและได้รับ
การยอมรับจากกฎหมาย คือ การสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศอันหมายถึงชายและหญิง รวมทั้งต้อง
เป็นการสมรสในลักษณะผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งหากได้มีการด าเนินการสมรสตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ ก็จะน ามาซึ่งสิทธิและหน้าที่ระหว่างบุคคลทั้งสองร่วมกัน โดยมีความแตกต่างไปจากความ
ผูกพันระหว่างบุคคลในลักษณะอ่ืน แต่หากเป็นกรณีของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลที่เป็นคู่รัก
ที่มีเพศเดียวกัน ในทางปฏิบัติแม้จะมีการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลเหล่านี้มายาวนาน แต่ก็ไม่มี
กฎหมายใดให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวในการที่จะสามารถท าการจดทะเบียนสมรสกันได้  ดังนั้น การใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันของคู่รักที่มีเพศเดียวกันจึงไม่มีผลผูกพันในทางกฎหมายในฐานะคู่สมรสหรือในฐานะ
ของการด ารงชีวิตอยู่ในแบบครอบครัวที่กฎหมายไทยให้ความส าคัญแต่อย่างใด อีกทั้งหากพิจารณา
กฎหมายไทยจะพบว่า มีกฎหมายจ านวนมากที่มีบทบัญญัติที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการ
แสดงออกซึ่งตัวตนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน โดยกฎหมาย
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดความเป็นเพศชาย
หรือเพศหญิง การก าหนดหน้าที่จากความเป็นเพศ รูปแบบของชีวิตครอบครัวในแบบที่เป็นระบบ
ครอบครัวแบบต่างเพศ ความผูกพันทางกฎหมายระหว่างคู่สมรสต่างเพศ หรือแม้กระทั่งในการท า
ข้อตกลงหรือสัญญาต่างๆ เช่น ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือพระราชบัญญัติต่างๆ เป็น
ต้น 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่า กฎหมายของไทยยังไม่มีการบัญญัติให้รับรองสิทธิในการสร้าง
ครอบครัวของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน จึงท าให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่ต้องการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน รวมถึงในเรื่องการขอถือสัญชาติไทยตามคู่
สมรสด้วย ซึ่งในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ให้สิทธิแต่เพียงคู่รักต่างเพศหรือชายและหญิง
เท่านั้น จึงเป็นปัญหาว่า หากคู่รักที่มีเพศเดียวกันฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติไทยและฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่าง
ด้าวต้องการจะขอสัญชาติไทย แต่ไม่มีการรับรองสถานะครอบครัวหรือสถานภาพการสมรส จะท าให้
คู่รักที่มีเพศเดียวกันดังกล่าวต้องเสียสิทธิในการขอถือสัญชาติตามคู่สมรส อีกทั้งยังรวมถึงสิทธิในการ
เข้าเมืองหรือสิทธิอาศัยในประเทศไทยด้วยเช่นกัน 
  เมื่อศึกษาและวิเคราะห์การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติไทยโดยการสมรส ตามมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ .2508 ที่บัญญัติว่า “หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มี
สัญชาติไทยถ้าประสงค์จะได้สัญชาติไทยให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่
ก าหนดให้กฎกระทรวง...” ซึ่งในฉบับภาษาอังกฤษ ที่ใช้ค าว่า “An alien woman who marries a 
person of Thai nationality shall, if she desires to acquire Thai nationality...”  จะเห็นได้
ว่า จากประโยคที่ว่า “An alien woman who marries...” กฎหมายได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ต้อง
เป็นกรณีที่ “หญิงต่างด้าว” ที่ท าการสมรสกับ “ผู้มีสัญชาติไทย” โดยค าว่า “ผู้มีสัญชาติไทย”  ในที่นี้
กฎหมายมุ่งประสงคเ์ฉพาะ “ชายไทย” เท่านั้น แม้ในบทบัญญัติจะไม่ได้ระบุว่าเป็นชายไทยไว้โดยตรง 
แต่ก็พึงสันนิษฐานได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า ต้องเป็นเพศที่ตรงข้ามกับหญิง  ทั้งนี้เนื่องจาก
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ข้อจ ากัดในเรื่องการสมรสตามแบบของกฎหมายไทยในกฎหมายลักษณะครอบครัว บรรพ 5 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในมาตรา 1448 ที่ก าหนดในเรื่องของเกณฑ์อายุของบุคคลที่จะท า
การสมรสได้ ต้องเป็น “ชายและหญิง” และในมาตราอ่ืนๆ ที่ระบุเฉพาะ “ชายและหญิง” ที่มีสิทธิและ
หน้าที่ระหว่างกัน ดังนั้น คนต่างด้าวที่ท าการจดทะเบียนสมรสกับคนไทยและขอถือสัญชาติไทยได้ 
จะต้องท าการสมรสให้ถูกต้องตามแบบของกฎหมายไทยจึงจะสามารถขอถือสัญชาติตามคู่สมรสได้ ซึ่ง
ต้องเป็นกรณีที่หญิงที่เป็นบุคคลต่างด้าวสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น หากบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันไปจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิต ในประเทศที่
อนุญาตให้จดทะเบียนดังกล่าว หรือฝ่ายหนึ่งเป็น “ผู้มีสัญชาติไทย” ในกรณีนี้ ก็คือ “ชายไทย” ก็ไม่
สามารถยื่นขอสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสได้ เพราะเป็นการสมรสที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ไทย  กล่าวคือในกรณีของ “ชายต่างด้าว”จดทะเบียนสมรสกับ “ชายไทย” หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ
ชายไทยในต่างประเทศ ก็ไม่อาจขอถือสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรส ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 ได้ และในกรณีของ “หญิงต่างด้าว”ที่ท าการสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตกับ 
“หญิงไทย” ในต่างประเทศก็ไม่อาจได้สิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสได้เช่นกัน   
  ทั้งนี้ ผู้ศึกษายังมีข้อพิจารณาต่อไปว่า หากรัฐไทยอนุญาตให้มีกฎหมายการสมรสของบุคคล
เพศเดียวกันขึ้น บทบัญญัติตามมาตรา 1448 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ยังมีการ
เปิดช่องให้พิจารณาต่อไปอีกว่า ค าว่า “ชายและหญิง” ในมาตรานี้มีความหมายเพียงใด จะ
หมายความรวมถึงชายและหญิงที่ท าการผ่าตัดแปลงเพศด้วยหรือไม่ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้สภาพ
จิตใจและสภาพร่างกายได้กลายเป็นเพศตรงข้ามไปแล้ว รวมถึงในพระราชบัญญัติสัญชาติ ในมาตรา 9 
ที่ก าหนดให้ หญิงต่างด้าวเท่านั้นที่จะขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสได้ ซึ่งหญิงต่างด้าวดังกล่าว จะ
รวมถึงชายที่ท าการผ่าตัดแปลงเพศเป็นหญิงแล้วด้วยหรือไม่ อีกทั้งค าว่า “ผู้มีสัญชาติไทย”ตาม
มาตราดังกล่าวยังไม่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นเพศใด หากตีความตามถ้อยค าในมาตรา 9 
ดังกล่าว ค าว่า “ผู้มีสัญชาติไทย” อาจหมายถึง หญิงไทยก็ได้ กล่าวคือ อาจตีความได้ว่าเป็นกรณีที่ให้
สิทธิแก่หญิงต่างด้าวที่สมรสกับหญิงผู้มีสัญชาติไทยในการขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรส แต่ในกรณีนี้
ไม่อาจตีความได้ในกรณีของชายต่างด้าวที่ท าการสมรสกับชายผู้มีสัญชาติไทยได้เพราะกฎหมาย
สัญชาติไทยยังให้สิทธิเฉพาะหญิงต่างด้าวเท่านั้นที่จะขอถือสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสได้ แต่กฎหมาย
ไทยได้มีค าพิพากษาของศาลฎีกาที่เคยตีความ ค าว่า “เพศ” ไว้ในฎีกาที่ 157/2524 207ซึ่งตามค า
พิพากษาฎีกาให้ถือว่า เพศของบุคคลให้ถือตามธรรมชาติที่ให้ก าเนิด มิใช่โดยสภาพ แม้ว่าแปลงเพศ
แล้ว แต่ตามกฎหมายไทยในปัจุบันยังไม่ได้ให้ความคุ้มครองตามกฎหมาย ฉะนั้นกฎหมายสัญชาติไทย

                                                           

  207ค าพิพากษาฎีกาที่ 157/2524 “เพศของบุคคลธรรมดานั้น กฎหมายรับรองและถือเอา
ตามเพศท่ีถือก าเนิด และค าว่า ‘หญิง’ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายความถึง ‘คนที่
ออกลูกได้’ ผู้ร้องถือก าเนิดมาเป็นชาย ถึงหากจะมีเสรีภาพในร่างกายโดยรับการผ่าตัดเปลี่ยนแปลง
อวัยวะเพศเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ตาม แต่ผู้ร้องก็รับอยู่ว่าไม่สามารถมีบุตรได้ ฉะนั้น โดยธรรมชาติ
และตามที่กฎหมายรับรอง ผู้ร้องยังคงเป็นเพศชายอยู่ และไม่มีกฎหมายรับรองให้สิทธิผู้ร้องขอ
เปลี่ยนแปลงเพศท่ีถือก าเนิดได้ ทั้งมิใช่กรณีที่ผู้ร้องจะต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมาย” 
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จึงให้สิทธิแก่หญิงต่างด้าวที่เป็นเพศหญิงตามธรรมชาติและเป็นเพศโดยก าเนิดเท่านั้น ที่จะสามารถขอ
ถือสัญชาติไทยในฐานะคู่สมรสได้ ซึ่งชายผู้แปลงเพศเป็นหญิงจึงไม่ใช่ ผู้ทรงสิทธิตามมาตรานี้  
  จากการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคล โดย
ศึกษาจากกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของแต่ละประเทศ ผู้ศึกษาเห็นว่า มีความแตกต่างและคล้ายคลึง
กันบางประการ เช่น ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันมีการก าหนดเรื่องการขอถือสัญชาติที่มี
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของเงื่อนไขการให้สิทธิเรื่องเพศของบุคคลในฐานะคู่สมรสที่เป็นคนต่าง
ด้าวของคนในชาติ ซึ่งให้สิทธิแก่ความเป็นหญิงและชายต่างด้าวเช่นเดียวกัน อีกทั้ง ประเทศฝรั่งเศส
ยังให้สิทธิแก่คู่รักเพศเดียวกันที่อยู่ในฐานะคู่สมรสของคนฝรั่งเศสมีสิทธิในการขอถือสัญชาติของ
ประเทศฝรั่งเศสด้วย และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งของ
ประเทศฝรั่งเศสเพ่ือให้สอดคล้องและรับรองสิทธิต่างๆแก่คู่สมรสเพศเดียวกันที่เป็นคนต่างด้าวให้เท่า
เทียมกับคู่รักชายและหญิงต่างด้าว ส่วนประเทศเยอรมันแม้จะยังไม่มีกฎหมายรับรองให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันท าการสมรสกันและยังไม่อนุญาตให้ขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสได้ แต่ก็มีกฎหมายการจด
ทะเบียนหุ้นส่วนชีวิตที่ให้สิทธิแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนความสัมพันธ์กันได้ และมี
การเปลี่ยนแปลงถ้อยค าในพระราชบัญญัติสัญชาติที่ให้สิทธิในการขอถือสัญชาติเยอรมันแก่คู่ชีวิตที่
เป็นคู่รักท่ีมีเพศเดียวกัน โดยก าหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นลักษณะเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ นั่นคือ วิธีการขอ
แปลงสัญชาติในฐานะคู่สมรสและคู่รักที่จดทะเบียนหุ้นส่วน ซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อถัดไป 
   ส่วนกฎหมายไทย เมื่อพิจารณาจากถ้อยค าในบทบัญญัติ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 เห็นว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากกฎหมาย
ของประเทศฝรั่งเศสเป็นต้นแบบในการร่างกฎหมายของไทยหลายฉบับอย่างที่กล่าวมาข้างต้น โดย
พิจารณาจากค าว่า “An alien woman who marries a person of Thai nationality…” ใน
กฎหมายสัญชาติไทย และ “The alien or stateless person who enters into a marriage with 
a spouse of French nationality...” ในกฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศส แต่มีความแตกต่างกัน
ตรงที่กฎหมายสัญชาติไทยระบุเฉพาะเจาะจงว่า “An alien woman…”หรือ “คู่สมรสที่เป็นหญิงต่าง
ด้าว”เท่านั้น แต่กฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสไม่ได้ระบุว่า “The Alien…” หรือ “คนต่างด้าว” ดังกล่าว 
หมายถึง บุคคลที่มีเพศใด โดยให้สิทธิแก่คนต่างด้าวทั้งสองเพศที่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายสมรสของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งรวมถึงการสมรสของบุคคลที่มีเพศเดียวกันด้วย 
  ส่วนในกฎหมายของประเทศเยอรมันใช้ค าว่า “Spouse” หรือ “คู่สมรส” ซึ่งตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมันคือ การสมรสระหว่างคนต่างด้าวกับคู่สมรสชาวเยอรมันที่เป็น
คู่รักต่างเพศเท่านั้นที่จะสามารถขอถือสัญชาติโดยการแปลงสัญชาติในฐานะคู่สมรสของชาวเยอรมัน
ได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายไทยที่ให้สิทธิเฉพาะคู่รักต่างเพศที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย
เช่นกัน แต่กฎหมายไทยยังมีการใช้ถ้อยค าในตัวบทที่ยังไม่ชัดเจน อีกทั้งยังมีช่องโหว่หลายประการที่
อาจจะท าให้มีการพิจารณาและตีความที่แตกต่างกันออกไป เช่น ค าว่า “A Person of Thai 
Nationality” หรือ “ผู้มีสัญชาติไทย” ยังไม่ได้ระบุให้อย่างชัดเจนว่าหมายถึงบุคคลเพศใด ดังนั้น จึง
ควรจะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความมาตรา 9 ให้ชัดเจนขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการตีความและการ
บังคับใช้ต่อไป 
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 4.2.4  วิเคราะห์ปัญหาตามกฎหมายการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต 
  เมื่อศึกษากฎหมายประเทศฝรั่งเศส จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า กฎหมายแพ่งประเทศ
ฝรั่งเศสเป็นต้นแบบของการยกร่างประมวลกฎหมายแพ่งของไทย ในทางเดียวกันกฎหมายการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตของประเทศฝรั่งเศสก็เป็นต้นแบบในการจัดท าร่างกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิตของ
ไทยเช่นกัน   
  การจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส เป็นการจดทะเบียนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสอง
คน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักชายและหญิงหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ประสงค์ใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน แต่ไม่อาจผูกพันซึ่งสิทธิบางประการได้เท่าเทียมกับการจดทะเบียนสมรส โดยในประ เทศ
ฝรั่งเศส เรียกการจดทะเบียนนี้ว่า Pacte Civil de Solidarité (PACs) หรือ “ข้อตกลงในการใช้ชีวิตคู่
ร่วมกัน” ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บุคคลประสงค์จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายในลักษณะของ
ครอบครัวแต่มิใช่สถานะแบบคู่สมรสตามกฎหมายแพ่ง โดยมีการน าบทบัญญัติในกฎหมายแพ่ง
ฝรั่งเศสมาบังคับใช้โดยอนุโลม ท าให้ในเรื่องสิทธิต่างๆที่บัญญัติไว้ใน PACs มีลักษณะคล้ายคลึงกับ
สิทธิในกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส แต่สถานะความเป็นคู่ชีวิตตามกฎหมาย PACs นี้ไม่สามารถเทียบเท่าได้
กับการเป็นคู่สมรส และไม่สามารถก่อให้เกิดสถานความสัมพันธ์ในฐานะเครือญาติภายในครอบครัว
ของคู่ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งได้ ซึ่งสถานะความเป็นคู่ชีวิตไม่อาจกระทบถึงสถานะตามกฎหมายของบุคคล 
หรืออาจกล่าวได้ว่า บุคคลผู้จดทะเบียนตามกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะของคู่สมรสหรือมี
สถานภาพสมรสตามกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส  
  ส่วนในเรื่องสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรส กรณีที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนต่างด้าวจะขอถือ
สัญชาติฝรั่งเศสตามคู่รักอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นชาวฝรั่งเศสนั้น ตามกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศส ในมาตรา 21-
2 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บุคคลต่างด้าวในฐานะ“คู่สมรส” ที่ได้ท าการสมรสกับผู้มีสัญชาติฝรั่งเศส
เท่านั้น ที่จะมีสิทธิยื่นขอสัญชาติในฐานะคู่สมรสของคนฝรั่งเศสได้ หากมีการไปแจ้งที่ธุรการศาลใน
พ้ืนที่ที่คู่สมรสได้อาศัยอยู่ด้วยกันหลังจากจดทะเบียนสมรส ได้ 4 ปี และใช้ชีวิตสมรสร่วมกันจริง แต่
อย่างไรก็ตาม การได้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสนี้ กฎหมายระบุเฉพาะความเป็นคู่สมรส 
(Spouse) ที่จดทะเบียนสมรส (Marriage) ตามกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ในสถานะของผู้จด
ทะเบียน PACs ยังไม่อยู่ในสถานะของความเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติฝรั่งเศส อาจกล่าวได้ว่า แม้
การจดทะเบียนในรูปแบบของ PACs จะให้สิทธิในการคุ้มครองในทางกฎหมายแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกัน
เช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศในลักษณะเดียวกับการสมรส แต่ในแง่ปฏิบัติยังไม่ได้ให้สิทธิที่เท่าเทียมกับ
คู่รักที่ท าการสมรสทุกประการ ซึ่งในเรื่องการได้สิทธิในการขอถือสัญชาติฝรั่งเศสโดยการสมรสก็
เช่นกัน โดยศึกษาได้จากในกฎหมาย PACs มาตรา 515-1 ถึง 515-7-1 ที่ไม่ได้มีการบัญญัติเรื่องการ
ให้สิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะ “คู่ชีวิต” ไว้โดยตรง แต่กฎหมายก็ได้ให้สิทธิแก่คู่ชีวิตสามารถที่
จะพ านักอาศัยในประเทศฝรั่งเศสได้ ทั้งนี้เนื่องจากสถานะของบุคคลคู่รักที่จดทะเบียนตาม PACs 
ไม่ได้อยู่ ในสถานะของความเป็นคู่สมรส แม้การจดทะเบี ยนดังกล่าวจะเป็นการจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่งของคู่รักก็ตาม แต่เน้นความผูกพันในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินและหน้าที่
ต่างๆร่วมกันเท่านั้น อีกทั้งการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบ PACs ไม่ได้ส่งผลถึงสถานภาพส่วนตัว
ของผู้ที่จดทะเบียนแต่อย่างใด แม้ในทางพฤตินัยการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจะเป็นการแสดงออกถึงสถานะ
ของการใช้ชีวิตคู่ แต่ในส่วนของสถานภาพทางกฎหมายก็ไม่ได้ผูกพันกันในฐานะของคู่สมรส ดังนั้นจึง
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พิจารณาได้ว่า หากคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวจะขอถือสัญชาติฝรั่งเศสก็ต้องไปยื่นขอสัญชาติในกรณีอ่ืนที่
ไม่ใช่กรณีของ “ความเป็นคู่สมรส” เช่น ในกรณีการยื่นขอแปลงสัญชาติในฐานะของบุคคลทั่วไป ซึ่ง
การเป็นคู่ชีวิตนี้จะได้รับสิทธิในการยกเว้นบางประการเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอแปลงสัญชาติ ตาม
มาตรา 21-24  แห่งกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศส ทั้งในเรื่องของการทดสอบภาษา การปรับตัวเข้ากับ
สังคมฝรั่งเศส หรือการทดสอบความรู้ต่างๆเก่ียวกับวัฒนธรรม ประเพณีของประเทศฝรั่งเศส เป็นต้น 
   ผู้ศึกษาเห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศหนึ่งที่ให้การยอมรับซึ่งสิทธิแก่คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ทั้งในลักษณะการจดทะเบียนแบบคู่สมรสและการจดทะเบีย น
ความสัมพันธ์แบบ PACs ทั้งนี้ แม้จะมีสิทธิบางประการจะไม่เท่าเทียมกัน เช่น สิทธิและหน้าที่
ระหว่างบิดามารดาและบุตร สิทธิในการรับมรดกของคู่ชีวิตอีกฝ่ายในฐานะทายาทโดยธรรม รวมถึง
สิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสด้วย โดยสิทธิในการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสนี้ให้สิ ทธิแก่คู่
สมรสที่เป็นคนต่างด้าวของชาวฝรั่งเศสสามารถยื่นขอถือสัญชาติฝรั่งเศสได้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ แต่
สิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะของคู่รักที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต หรือ PACs ยังมี
เงื่อนไขที่เป็นการจ ากัดสิทธิในการขอถือสัญชาติตามมาตรา 21-2 อยู่ ซึ่งยังไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวที่
จดทะเบียนความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ยื่นขอสัญชาติในฐานะเช่นเดียวกับ “คู่สมรส” ของคนฝรั่งเศสได้ 
จึงท าให้เห็นว่า ประเทศฝรั่งเศสไม่ได้มีการจ ากัดเพศในการที่จะขอถือสัญชาติเพียงแต่ต้องจดทะเบียน
ในฐานะคู่สมรสเท่านั้นจึงจะสามารถขอถือสัญชาติฝรั่งเศสในฐานะคู่สมรส ตามความในบทบัญญัติ 
มาตรา 21-2 แห่งกฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสนี้ได้ ส่วนคู่รักที่จดทะเบียน PACs ก็มีสถานภาพของการ
อยู่อาศัยในประเทศฝรั่งเศสในฐานะของบุคคลต่างด้าวทั่วไป ที่ไม่มีผลผูกพันกับชาวฝรั่งเศสในฐานะ
ของ “คู่สมรส”และไม่สามารถยื่นขอสัญชาติในฐานะของคู่สมรสชาวฝรั่งเศสได้ หากจะขอถือสัญชาติ
ฝรั่งเศสก็จะต้องท าการขอแปลงสัญชาติในฐานะบุคคลต่างด้าวทั่วไป แต่กฎหมายสัญชาติฝรั่งเศส
อนุญาตให้น าเอกสารการจดทะเบียนความสัมพันธ์ PACs มาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาในการขอถือ
สัญชาติฝรั่งเศสที่สามารถลดขั้นตอนการขอแปลงสัญชาติให้ง่ายขึ้นด้วยได้ 
  ส่วนในประเทศเยอรมัน เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้อิสระแก่บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
หรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันมากเช่นกัน แม้จะยังไม่มีกฎหมายที่อนุญาตให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสมรสกัน
ได้โดยตรง แต่ก็เล็งเห็นความส าคัญของคู่รักที่มีเพศเดียวที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน โดยให้มีการตรา
กฎหมายการบันทึกการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันชื่อว่า “รัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” หรือ “Act on Registered 
Life Partnerships 2001” ขึ้น โดยให้สิทธิเฉพาะคู่รักที่มีเพศเดียวกันเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียน
ความสัมพันธ์นี้ได้ โดยมีหลักการที่น ามาใช้เสมือนกับกฎหมายการสมรส เช่น ในเรื่องสิทธิและหน้าที่
ต่างๆของคู่สมรสชายหญิงที่น ามาใช้กับคู่รักที่มีเพศเดียวกัน สิทธิในการเข้าเมืองแบบพิเศษ และสิทธิ
การขอถือสัญชาติที่แตกต่างจากบุคคลต่างด้าวทั่วไปหรือบุคคลที่มิได้จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบ
หุ้นส่วนชีวิต ซึ่งในเรื่องการขอถือสัญชาติเยอรมันของคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวนั้น ระบุไว้อย่างชัดเจนใน
กฎหมายสัญชาติเยอรมันในมาตรา 9 ในหมวด “Naturalization of Spouses or Life Partnership 
of German”  ซึ่งจากความใน มาตรา 9(1) ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กฎหมายสัญชาติประเทศเยอรมัน
ไม่ได้จ ากัดเฉพาะคู่สมรสที่เป็นเฉพาะชายและหญิงที่เป็นคนต่างด้าวเท่านั้นที่ขอถือสัญชาติเยอรมัน
ตามคู่สมรสชาวเยอรมันได้ แต่ยังก าหนดให้คู่รักท่ีมีเพศเดียวกันซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ท าการจดทะเบียน
ตาม “รัฐบัญญัติหุ้นส่วนชีวิต” สามารถขอถือสัญชาติตามคู่ชีวิตชาวเยอรมันได้เช่นกัน โดยใช้เงื่อนไข
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และหลักเกณฑ์เดียวกันนั่นคือ “การขอแปลงสัญชาติในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิต” โดยเห็นได้จาก
ถ้อยค าในบทบัญญัติท่ีว่า “Spouses or Life Partnership…” ข้างต้น ซึ่งสิทธิในการขอแปลงสัญชาติ
ในฐานะคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวนั้น จะแตกต่างกับการขอถือสัญชาติเยอรมันของบุคคล
ทั่วไปโดยมีหลักเกณฑ์ที่เอ้ืออ านวยต่อคู่สมรสหรือคู่ชีวิตของชาวเยอรมันมากกว่า โดยมีหลักเกณฑ์
ที่ว่า คู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวนั้นจะต้องสละสัญชาติเดิม หรือได้รับอนุญาตให้ถือหลาย
สัญชาติได้ตามกฎหมายสัญชาติของประเทศเยอรมัน กล่าวคือ ถ้ากฎหมายเยอรมันอนุญาตให้ถือ
สัญชาติเดิมได้ คู่สมรสหรือคู่ชีวิตก็ไม่ต้องสละสัญชาติเดิมและสามารถถือสัญชาติเยอรมันกับสัญชาติ
เดิมควบคู่กันไปด้วยได้ 
  ผู้ศึกษาเห็นว่า แม้ประเทศเยอรมันจะไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้
ตามกฎหมาย แต่ก็ได้มีการตรากฎหมาย “Act on Registered Life Partnerships” ขึ้นเพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนเพ่ือใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและผูกพันซึ่งสิทธิและ
หน้าที่ต่างๆร่วมกันได้ แม้สิทธิบางประการจะไม่เทียบเท่ากับคู่สมรสต่างเพศที่จดทะเบียนสมรสตาม
กฎหมายการสมรสก็ตาม แต่ในเรื่องการขอถือสัญชาติของคนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่กับชาว
เยอรมัน กฎหมายสัญชาติของประเทศเยอรมันได้บัญญัติให้สิทธิในการขอถือสัญชาติไว้อย่างเท่าเทียม
กันโดยใช้วิธีการขอแปลงสัญชาติและก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
เยอรมันมีการเคารพในสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลทุกเพศ อีกทั้งกฎหมายดังกล่าวยังสามารถแก้ปัญหาใน
เรื่องสิทธิในการเลือกสัญชาติของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นเพศใดก็ควรที่จะได้รับ
สิทธิดังกล่าวตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  เมื่อศึกษากฎหมายไทย จากที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบันยังไม่มีบทบัญญัติในกฎหมาย
ฉบับใดของไทยที่รับรองสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศ
เดียวกันหรือรับรองสิทธิในการสมรสของบุคคลเหล่านี้ แม้ในสังคมไทยจะเปิดกว้างและให้การยอมรับ
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักเพศที่มีเดียวกันมากขึ้นก็ตาม ซึ่งเห็นได้จากการที่
บุคคลเหล่านี้กล้าที่จะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและสังคมไทยก็ยอมรับในความสามารถของบุคคล
เหล่านี้โดยไม่กีดกันเพราะเหตุผลในเรื่องรสนิยมทางเพศ อีกทั้งในสังคมไทยก็ยังมีคู่รักที่มีเพศเดียวกัน
ที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเสมือนครอบครัวแบบคู่รักชายหญิงมากขึ้น แต่กลับไม่มีกฎหมายใดรับรองสถานะ
ของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ท าให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งในเรื่องสิทธิ
และหน้าที่ต่างๆท่ีพึงจะมีได้  
  ปัจจุบันได้มีความเคลื่อนไหวเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น โดยหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องได้พยายามตรา
กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ประสงค์จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน โดยกฎหมายนี้ใช้ชื่อ
ว่า “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ...” เพ่ือให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันมีสิทธิที่จะจด
ทะเบียนความสัมพันธ์ในอีกรูปแบบหนึ่งเพ่ือผูกพันกันซึ่งสิทธิและหน้าที่ต่างๆเสมือนกับการเป็นคู่
สมรส  โดยมีการตราร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้ ในฉบับของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง
ยุติธรรม” ซึ่งมีทั้งหมด 72  มาตรา โดยในเรื่องเงื่อนไขของผู้ที่สามารถจดทะเบียนคู่ชีวิต ร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้  อนุญาตให้  “คู่รักที่มี เพศเดียวกัน”เท่านั้นที่สามารถจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ได้ ซึ่งการจดทะเบียนในรูปแบบนี้ไม่ใช่การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย
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แพ่งของไทย แต่เป็นการจดทะเบียนเพ่ือการผูกพันกันในเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆในรูปแบบหนึ่ง
เท่านั้น โดยมีการน าสิทธิและหน้าระหว่างสามีและภริยาบางประการที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้โดยอนุโลม เช่น สิทธิในการจัดการทรัพย์สิน สิทธิในการเป็นลูกหนี้ร่วม 
สิทธิในการรับมรดก หรือสิทธิและหน้าที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกันในฐานะคู่ชีวิต เป็นต้น 
  ส่วนในเรื่องสิทธิการขอถือสัญชาติในฐานะของ“คู่ชีวิต”ที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ตามร่าง
พระราชบัญญัติคู่ชีวิตนี้ ในร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นไป
ตามความใน มาตรา 19 ในวรรค 1 และ วรรค 2 ซึ่งบัญญัติว่า “บุคคลใดเป็นต่างด้าวและได้จด
ทะเบียนคู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้กับผู้มีสัญชาติไทย ถ้าประสงค์จะได้สัญชาติให้ยื่นค าขอของตนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบวิธีที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  การอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีมหาดไทย...” 
  จะเห็นได้ว่า จากร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ… ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ใน
มาตรานี้ มีถ้อยค าในบทบัญญัติที่คล้ายคลึงกับ มาตรา 9 ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แต่ใน
มาตรานี้ใช้ค าว่า “บุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ได้จดทะเบียนคู่ชีวิต…” ซึ่งไม่ได้มีการระบุเพศของคนต่าง
ด้าวนั้นว่าเป็น “ชายต่างด้าวหรือหญิงต่างด้าว” เมื่อวิเคราะห์ตามบทบัญญัติในมาตรานี้ ผู้ศึกษาเห็น
ว่า ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเปิดโอกาสให้สิทธิแก่บุคคล โดยไม่จ ากัดว่าต้องเป็นคู่ชีวิตในฐานะชาย
หรือหญิงต่างด้าวเพียงแต่ต้องจดทะเบียนตามแบบและเงื่อนไขของร่างพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น ซึ่ง
แตกต่างจากมาตรา 9 ในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันที่ผู้ทรงสิทธิในการขอ
ถือสัญชาติไทยโดยการสมรส มีเพียง “หญิงต่างด้าว” เท่านั้น 
  อีกทั้งความในมาตรา 19 แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...เป็นเพียงการจดทะเบียน
ความสัมพันธ์ในลักษณะหนึ่ง สิทธิบางประการไม่อาจเท่าเทียมกับคู่สมรสได้ แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้
ใช้ถ้อยค าในบทบัญญัติว่า “บุคคล”ซึ่งกล่าวถึง “บุคคลคู่รักที่มีเพศเดียวกัน” ที่จดทะเบียนคู่ชีวิตกัน
ตามกฎหมายนี้ก็มีสิทธิยื่นขอสัญชาติไทยตามคู่ชีวิตได้ ซึ่งการที่ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ฉบับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บัญญัติกฎหมายในการรับรองสิทธิในกรณีที่คู่ชีวิตฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มิได้
มีสัญชาติไทยที่ได้ท าการจดทะเบียนคู่ชีวิตกับคนสัญชาติไทยและประสงค์จะขอถือสัญชาติไทยตามคู่
สมรสนั้น ท าให้เห็นว่า กฎหมายไทยได้มองเห็นถึงความส าคัญของสถาบันครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น ผู้
ศึกษาจึงเห็นว่า กฎหมายสัญชาติไทย ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ยังมีความเหลื่อมล้ า
กันระหว่างสิทธิของหญิงและชายต่างด้าวอยู่ หากรัฐไทยอนุมัติร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตให้ใช้เป็น
กฎหมายแล้ว จะเป็นปัญหาว่ากฎหมายสัญชาติไทยต้องได้รับการแก้ไขหรือไม่ เพราะในเมื่ อการจด
ทะเบียนคู่ชีวิตให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่บุคคลที่มีเพศเดียวกันจากการจดทะเบียนดังกล่าว แต่
พระราชบัญญัติสัญชาติที่บัญญัติถึง “ความเป็นคู่สมรส” ซึ่งอยู่ในฐานะที่มีสิทธิต่างๆที่มากกว่า ยัง
จ ากัดให้เฉพาะแค่ “หญิงต่างด้าว” จึงอาจท าให้เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายตามมาได้ 
  จากการศึกษากฎหมายต่างประเทศทั้งประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมันข้างต้น 
เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย ผู้ศึกษาเห็นว่า หากรัฐไทยอนุญาตให้บัญญัติกฎหมายให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายการสมรส ก็ควรน าแนวคิดและหลักการของกฎหมาย
สัญชาติฝรั่งเศสที่ให้สิทธิแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกันเช่นเดียวกับคู่รักต่างเพศมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องในการรับรองสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งต้องมีกฎหมาย
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ภายในของไทยอีกหลายฉบับที่ควรได้รับการแก้ไข เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแม้แต่
พระราชบัญญัติสัญชาติไทยตามมาตรา 9 ที่มีความล้าหลังอยู่ โดยให้สิทธิแก่คู่รักต่างเพศและคู่รักที่มี
เพศเดียวกันที่เป็นคนต่างด้าวในฐานะคู่สมรสของคนสัญชาติไทยมีสิทธิที่จะขอถือสัญชาติไทยได้ใน
ฐานะคู่สมรสได้โดยไม่น าประเด็นเรื่องเพศมาจ ากัดสิทธินี้ หรือหากรัฐไทยไม่อนุญาตให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมาย แต่มีการบัญญัติกฎหมายการจดทะเบียนความสัมพันธ์
ให้แก่คู่รักที่มีเพศเดียวกันหรือ “ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...” ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับการจด
ทะเบียนความสัมพันธ์ “PACs” ของประเทศฝรั่งเศส หรือ “Act on Registered Life 
Partnerships” ของประเทศเยอรมัน ก็ควรน าแนวคิดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายสัญชาติประเทศ
เยอรมันที่ให้ทั้ง “คู่สมรสต่างเพศ” และ “คู่รักที่มีเพศเดียวกัน” ที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบ
หุ้นส่วนชีวิตที่ประสงค์จะขอถือสัญชาติตามคู่สมรสหรือคู่ชีวิตก็ให้ท าการ “ขอแปลงสัญชาติ” ในฐานะ
คู่สมรสหรือคู่ชีวิต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการขอแปลงสัญชาติหลักเดียวกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาในการให้สัญชาติของรัฐ โดยมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสัญชาติอย่างชัดเจน และหาก
ยึดหลักเกณฑ์ตามประเทศเยอรมัน ก็จะแสดงถึงความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิในการขอถือสัญชาติ
ของบุคคลมากกว่า แต่หากกฎหมายไทยยึดแนวคิดตามหลักเกณฑ์ของประเทศฝรั่งเศสในกรณีบุคคล
ต่างด้าวที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต บุคคลต่างด้าวในฐานะคู่ชีวิตนั้นก็จะไม่มีสิทธิในการยื่น
ขอสัญชาติในฐานะคู่สมรสของคนในรัฐ หากบุคคลที่เป็นคู่ชีวิตดังกล่าวจะยื่นขอสัญชาติก็ต้องไปยื่นขอ
ในกรณีอ่ืน ซึ่งสถานะของคู่ชีวิตจึงไม่ได้ต่างจากบุคคลต่างด้าวทั่วไปในเรื่องการขอถือสัญชาติฝรั่งเศส 
ที่กฎหมายสัญชาติฝรั่งเศสก าหนดให้ใช้วิธีของการแปลงสัญชาติ แม้จะมีการยกเว้นเงื่อนไขบาง
ประการในเรื่องของการขอแปลงสัญชาติแก่บุคคลที่จดทะเบียนตาม PACs ไว้ก็ตาม แต่ก็ยังเป็นการให้
สิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างความสัมพันธ์ของ “ความเป็นคู่สมรส” และ “คู่ชีวิต” ทั้งนี้ ผู้ศึกษาเห็น
ว่า ไม่ว่าการจดทะเบียนแบบใดจุดประสงค์ของการจดทะเบียนคือการอยู่ร่วมกันหรือใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
เพ่ือสร้างครอบครัวเช่นเดียวกัน ดังนั้น สิทธิในการขอถือสัญชาติของคู่สมรสที่เป็นคนต่างด้าวหรือ
คู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวจึงควรให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ส าคัญและควรได้รับการ
พิจารณาต่อไป 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน มีกฎหมายการรับรอง
สิทธิการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน ซึ่งในประเทศ
ฝรั่งเศสได้มีการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะครอบครัว เพ่ือให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันจด
ทะเบียนสมรสกันได้และมีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในมาตราต่างๆเพ่ือให้สอดคล้องกัน อีกทั้ง
กฎหมายสัญชาติประเทศฝรั่งเศสยังให้สิทธิในการขอถือสัญชาติในฐานะคู่สมรสแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกัน
ด้วย ส่วนในประเทศเยอรมันก็ได้มีการแก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการให้สัญชาติเพ่ือให้สิทธิแก่คู่สมรส
หรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวในการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสหรือคู่ชีวิตชาวเยอรมันให้มีหลักเกณฑ์
เดียวกัน จึงท าให้เห็นว่า ทั้งสองประเทศนี้มีการยอมรับและเปิดโอกาสให้คู่รักที่มีเพศเดียวกันได้มี
บทบาทในสังคมมากขึ้น ซึ่งการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่คู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าวนี้
อาจส่งผลดีต่อสมาชิกในครอบครัวที่เป็นพลเมืองภายในรัฐ หากรัฐไทยอนุญาตให้ร่างพระราชบัญญัติ
คู่ชีวิตผ่านการพิจารณาและได้มีการประกาศใช้ และมีการบัญญัติให้คู่ชีวิตที่เป็นคนต่างด้าว ไม่ว่าเพศ
ใดก็ตามสามารถขอถือสัญชาติได้ตามคู่ชีวิตที่เป็นคนสัญชาติไทยอย่างชัดเจนโดยไม่จ ากัดเพศแล้ว จะ
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ท าให้คนต่างชาติที่เป็นคู่รักเพศเดียวกับคนสัญชาติไทยกันเข้ามาจดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและ
ขอถือสัญชาติไทยตามคู่ชีวิตมากขึ้น หากประเทศของคนต่างชาตินั้นยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวรับรอง 
ซึ่งท าให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายที่เคยให้สิทธิแค่ชายกับหญิง และความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านมุมมองของสังคมในเรื่องการยอมรับบทบาทของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รัก
ที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น ซึ่งเป็นสิทธิที่พวกเขาควรจะได้รับตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้ และหากมีการ
บัญญัติกฎหมายการรับรองสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันเกิดขึ้น ประเทศไทยจะเป็นประเทศหนึ่งที่
แสดงถึงความมีอารยะธรรมและความก้าวล้ าด้านมุมมองและความเข้าอกเข้าใจในเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
ในขณะที่ไทยก าลังเข้าสู่การเปิดเสรีอาเซียน ร่างกฎหมายดังกล่าวนี้จะท าให้ไทยเป็นผู้น าด้านสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย 



  

บทท่ี 5 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
 
 สัญชาติเป็นสิ่งที่ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับรัฐ รัฐมีหน้าที่ต้องก าหนดการให้
สัญชาติแก่บุคคลตามดุลพินิจหรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น ซึ่งการที่รัฐจะให้บุคคลใดมีสัญชาติของรัฐ
นั้น ก็ย่อมน าไปสู่การที่รัฐจะต้องคุ้มครองบุคคลที่สังกัดภายใต้รัฐนั้นด้วย การที่บุคคลหนึ่งจะเข้ามาอยู่
ภายใต้อ านาจรัฐหรือเข้ามาอาศัยภายใต้รัฐนั้นจุดประสงค์อย่างหนึ่งคือการเข้ามาก่อตั้งครอบครัว
ภายในรัฐ ซึ่งหากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นบุคคลของรัฐอ่ืน มีสัญชาติอ่ืน หรือที่เรียกว่า “บุคคลต่างด้าว” 
บุคคลต่างด้าวดังกล่าวย่อมต้องการที่จะได้สัญชาติตามคู่สมรสอีกฝ่ายที่เป็นเจ้าของสัญชาตินั้น เพ่ือ
สะดวกต่อการได้รับความคุ้มครองจากรัฐที่เข้ามาอาศัยอยู่ การให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการ
สมรสจึงเป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่รัฐควรตระหนักถึงการให้บุคคลในฐานะคู่สมรสของคนในรัฐ 
ในการที่จะเข้ามาสร้างครอบครัวภายในรัฐนั้นได้มีสัญชาติเดียวกัน  
  ในปัจจุบันการสมรสไม่ได้มีเฉพาะการสมรสแบบชายและหญิงเท่านั้น แต่ยังมีกลุ่มบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันที่ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยามากขึ้น ท าให้
เกิดการเรียกร้องสิทธิในการสมรสจากกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งการเรียกร้องสิทธิการสมรสนี้มีผลกระทบ
ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ อีกทั้งยังน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนบทบัญญัติของกฎหมาย รวมถึงการพัฒนาแนวคิดในการให้สิทธิของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันในการที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการก่อตั้งครอบครัวและ
ขอถือสัญชาติตามคู่สมรสได้อย่างอิสระ ซึ่งการรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ ได้ปรากฏขึ้นจากการ
ตีความในถ้อยค าของบทบัญญัติในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่แม้จะไม่ได้กล่ าวถึงสิทธิ
ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันไว้โดยตรง แต่ก็ให้ค าอธิบายไว้อย่าง
ครอบคลุมถึงบุคคลดังกล่าวนี้ จนกลายเป็นบรรทัดฐานที่เป็นการยอมรับว่าบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน เป็นบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศซึ่งกฎหมายภายในของรัฐภาคีจะต้องให้ความคุ้มครองแก่บุคคลดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศด้วย 
  จากการศึกษาแนวคิดตามกฎหมายต่างประเทศทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศเยอรมัน
หลักการส าคัญที่น ามาสู่การรับรองสิทธิของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศ
เดียวกันที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศในเรื่องสิทธิการก่อตั้งครอบครัว คือ หลักความ
เสมอภาค ซึ่งเป็นหลักที่มีความส าคัญและมีบทบาทต่อการบัญญัติ การตีความ และการใช้กฎหมาย
เพ่ือให้เกิดการรับรองสิทธิของบุคคลเหล่านี้ อีกทั้งยังเป็นหลักการที่ให้สิทธิแก่บุคคลดังกล่าวที่จะขอ
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ถือสัญชาติตามคู่สมรสในฐานะของคู่สมรสของคนในชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยทั้งสองประเทศได้
ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่จ ากัดเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นมีจะเลือกสัญชาติได้ตามคู่สมรส มาใช้
แนวคิดในการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่บุคคลโดยการสมรสด้วยหลักการที่ว่า หลักความเท่า
เทียมกันระหว่างเพศในการได้มาซึ่งสัญชาติที่ให้บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะขอถือสัญชาติตามคู่สมรสได้
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลเพศใดก็ตามที่จดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธ์ใน
รูปแบบคู่ชีวิต ซึ่งการยึดหลักความเสมอภาคภายใต้รัฐธรรมนูญที่ให้สิทธิแก่บุคคลไม่ว่าเพศใดอย่างเท่า
เทียมกันนี้ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ อีกท้ังยังมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพ่ือรับรองสิทธิในการสมรสและ
การขอถือสัญชาติตามคู่สมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักท่ีมีเพศเดียวกันด้วย  
  ในระบบกฎหมายของไทยก็ได้มีการรับรองหลักความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้
อย่างชัดเจน ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ.2550 เช่นกัน แม้ในอดีตหลักความเสมอภาคและ
การห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุผลทางเพศตามรัฐธรรมนูญจะมุ่งเน้นไปที่เฉพาะเพศชายและ
เพศหญิงเท่านั้น แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี พ.ศ.2550 ได้มีความมุ่งเน้นถึงบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศด้วย ดังนั้น หากพิจารณาตามหลักความเสมอภาคของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันในเรื่องสิทธิในการสมรสและสิทธิในการขอถือสัญชาติ
ตามคู่สมรส จึงควรได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกับชายและหญิง หรือหากมีบทบัญญัติใดของ
กฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับหลักความเสมอภาคก็ควรจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้บทบัญญัติ
ของกฎหมายภายในดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญด้วย  
  หากพิจารณาถึงการรับรองสิทธิและสถานะของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่
มีเพศเดียวกันในเรื่องสิทธิในการสมรสและสิทธิการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสในระบบกฎหมายของ
ไทย จะเห็นได้ว่ามีบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งในพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองต่างๆ ที่ยังไม่
มีการรับรองสิทธิบุคคลเหล่านี้ ซึ่งสิทธิดังกล่าวถือเป็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่รัฐไม่อาจที่จะ
ลิดรอนหรือจ ากัดสิทธิในการสมรสของบุคคลคนใดคนหนึ่ง ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีเพศหรือมีสัญชาติใดก็
ตาม หรือแม้บุคคลนั้นมีสถานะเป็นคนต่างด้าว แต่เมื่อเขาต้องการจะได้รับการรับรองสิทธิของการ
ก่อตั้งครอบครัวโดยรัฐ หรือบุคคลนั้นประสงค์จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและจดทะเบียนการรับรองสิทธิอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายไทยและได้สิทธิในการขอถือสัญชาติตามคู่สมรสที่เป็นพลเมืองของรัฐไทย ดังนี้ 
รัฐไทยก็ไม่อาจจะปฏิเสธหน้าที่ที่จะรับรองสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายจากการสมรสอันเป็นที่มาของการ
ก่อตั้งครอบครัวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือใช้ประเด็นในเรื่องความแตกต่างทางเพศมาจ ากัดสิทธิ
ดังกล่าว 
  ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของไทยมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ ง แต่ไม่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในเรื่องการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลแต่อย่าง
ใด ซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลนี้ ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 โดยผู้ทรงสิทธิคือ “หญิงต่างด้าวเท่านั้น” ที่มีสิทธิขอถือสัญชาติ
ตามคู่สมรสผู้มีสัญชาติไทยได้ แต่ในกรณีของชายต่างด้าวที่จะขอถือสัญชาติไทยตามคู่สมรสต้องไปยื่น
ขอแปลงสัญชาติตาม มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2551 (แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 4) ใน
กรณีนี้แสดงถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศข้ึน แม้จะมีข้อยกเว้นในการขอแปลงสัญชาติในฐานะคู่



127 

 

 

สมรสให้แก่ชายต่างด้าวก็ตาม หากพิจารณาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของไทยที่ได้กล่าวถึง การที่รัฐ
จะต้องให้การคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แม้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจะ
คุ้มครองเฉพาะคนสัญชาติไทยเท่านั้น แต่ความเป็นคู่สมรสของคนสัญชาติไทยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัวของคนในรัฐ ซึ่งรัฐควรที่จะให้คนในครอบครัวเดียวกันมีสัญชาติเดียวกันและได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐที่เท่าเทียมกัน โดยผู้ศึกษาเห็นว่า หากรัฐไทยไม่ให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการ
สมรสแก่ชายต่างด้าว ก็อาจส่งผลถึงสิทธิอาศัยที่จะอยู่ร่วมกับครอบครัวในประเทศไทยด้วย ทั้งในเรื่อง
สิทธิในการท างาน ซึ่งความเป็นต่างด้าวนี้จะเป็นอุปสรรคในการหารายได้หรือประกอบกิจการต่างๆ
เพ่ือหาเลี้ยงจุนเจือครอบครัว ดังนั้น หากมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นต่างด้าวประสงค์ที่ก่อตั้งครอบครัวใน
ประเทศไทย รัฐไทยก็ย่อมจะต้องยอมรับเสรีภาพนี้ หากรัฐไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวคิดหรือ
เจตนารมณ์การให้สัญชาติแก่บุคคลโดยการสมรสก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคู่สมรสที่เป็นพลเมืองของ
รัฐไทยด้วย 
  อย่างไรก็ตาม ด้วยยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก กรอบความคิดของคน
ในสังคมย่อมแปรผันตามไปด้วย จากที่เคยยอมรับแค่เพียงการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่รักต่างเพศ ก็ได้มี
การยอมรับเรื่องราวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันมากขึ้น กฎหมาย
ไทยจึงควรให้การรับรองสิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแก่บุคคลกลุ่มนี้ แม้จะยังไม่
ก้าวหน้าไปถึงการยอมรับให้มีการจดทะเบียนสมรส แต่การรับรองสถานะทางทะเบียนก็ถือเป็นเรื่อง
ส าคัญและนับเป็นความก้าวหน้าอีกอย่างหนึ่งของกฎหมายไทย จากการที่มีการร่างพระราชบัญญัติ
การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ... ขึ้น และได้บัญญัติในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่บุคคล ใน
มาตรา 19 ที่ให้สิทธิแก่ “บุคคลต่างด้าวที่มีเพศเดียวกันที่จดทะเบียนคู่ชีวิต” สามารถขอถือสัญชาติ
ไทยตามคู่รักที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ตามร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตได้ ท าให้เห็นว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ให้ความเท่าเทียมแก่บุคคลทุกเพศในเรื่องสิทธิในการขอถือสัญชาติ ซึ่งแตกต่าง
จากมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติที่ยังมีการจ ากัดสิทธิในเรื่องเพศอยู่ ท าให้เห็นถึงความล้า
หลังของกฎหมายในเรื่องการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของไทยเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นกฎหมายเก่าที่บัญญัติมาเป็นเวลา 50 กว่าปี ซึ่งพระราชบัญญัติสัญชาตินี้เป็น
พระราชบัญญัติที่มีความส าคัญต่อบุคคลในเรื่องสิทธิในการอยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น รัฐไทยจึงควรเล็งเห็นความส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวคิดและหลักการ ในการน ามา
พิจารณาการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่บุคคลใน มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติโดยให้
สิทธิแก่คู่รักที่ต่างเพศที่จดทะเบียนสมรสและคู่รักที่จดทะเบียนตามความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตไม่ว่าจะ
เป็นคู่รักต่างเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน  
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษา “ปัญหาในการได้มาซึ่งสิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรสของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกัน” ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพ่ือเป็นการเอ้ืออ านวยต่อการรับรองสิทธิของบุคคลในเรื่องการขอถือสัญชาติ
ไทยโดยการสมรส ดังนี้   
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   1)  แก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ที่มี
ความล้าหลัง โดยให้สิทธิแก่บุคคลต่างด้าวทุกเพศที่เป็นคู่สมรสของคนสัญชาติไทย โดยเปลี่ยนถ้อยค า
ในบทบัญญัติจากค าว่า “หญิงซึ่งเป็นต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทย” เป็นค าว่า “บุคคลใดซึ่ง
เป็นต่างด้าวและได้สมรสกับผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายสมรสของไทย” ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลง
ถ้อยค าดังกล่าวนี้ เป็นการให้สิทธิระหว่างบุคคลทั้งสองเพศไม่ว่าจะเป็น “หญิงต่างด้าว” หรือ “ชาย
ต่างด้าว” อย่างเท่าเทียมกันและชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเอ้ืออ านวยต่อสิทธิของคู่รักที่มีเพศเดียวกันใน
การขอถือสัญชาติไทยด้วยในฐานะคู่สมรสด้วย หากในอนาคตประเทศไทยอนุญาตให้คู่รักที่มีเพศ
เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ กฎหมายสัญชาติไทยในมาตรานี้จะไม่เป็นอุปสรรคในการตีความตาม
กฎหมายในการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติแก่บุคคลในฐานะคู่สมรสดังกล่าว 
   2)  หากในอนาคตประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้คู่รักท่ีมีเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส
กันได้ แต่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิต ตามร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...จึง
ขอเสนอให้ แก้ไขถ้อยค าในบทบัญญัติในมาตรา 9 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 
โดยให้ใช้ เป็นค าว่า “บุคคลใดซึ่งเป็นต่างด้าวที่ได้สมรสหรือจดทะเบียนความสัมพันธ์ตาม
พระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ...กับผู้มีสัญชาติไทย” ซึ่งการแก้ไขถ้อยค าดังกล่าวเพ่ือให้มีความชัดเจนใน
บทบัญญัติ และบัญญัติที่ให้สิทธิแก่คู่รักที่มีเพศเดียวกันในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวในการขอถือสัญชาติ
ไทยตามคู่รักที่จดทะเบียนความสัมพันธ์แบบคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันกับคู่สมรสชายหญิง โดยให้ใช้
หลักเกณฑ์ในการให้สัญชาติหลักเดียวกันไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนประเภทใดก็ตาม อีกทั้ง การ
เพ่ิมเติมถ้อยค าในบทบัญญัตินี้จะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องการพิจารณาและตีความกฎหมายในเรื่อง
การให้สัญชาติแก่บุคคลได้เป็นอย่างดี ทั้งในกรณีของการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยการสมรส
ของชายและหญิง และกรณีการให้สิทธิในการขอถือสัญชาติโดยจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความ
หลากหลายทางเพศหรือคู่รักที่มีเพศเดียวกันด้วย 
   3)  หากพระราชบัญญัติสัญชาติได้รับการเปลี่ยนแปลงถ้อยค าตามที่ได้เสนอไว้ในข้อ 
3 ควรตัดถ้อยค าในบทบัญญัติมาตรา 19 แห่งร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตพ.ศ... ฉบับกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ เนื่องจากถ้อยค าในบทบัญญัติดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับ มาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 ทั้งนี้ เพ่ือตัดปัญหาในเรื่องการพิจารณาการให้สัญชาติของบุคคล
โดยยึดตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับเดียวเท่านั้น 
   4)  ควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอเข้าถือสัญชาติไทยส าหรับคู่สมรส
หรือคู่ชีวิตชาวต่างด้าวโดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ว่าคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิตชาวต่างด้าวจะสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ หลังจากท าการสมรสหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตตาม
ระยะเวลาที่รัฐเห็นสมควร และได้ใช้ชีวิตสมรสหรือใช้ชีวิตแบบคู่ชีวิตร่วมกันจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ดุลยพินิจของรัฐมนตรีในการก าหนดระยะเวลาที่การอยู่อาศัยในประเทศไทยในฐานะคู่สมรสหรือ
คู่ชีวิต การก าหนดเงื่อนไขเช่นนี้เพ่ือเป็นการคัดกรองคนต่างด้าวอีกขั้นหนึ่งก่อนที่จะให้เสรีภาพในการ
อยู่อาศัยหรือได้สัญชาติไทย เนื่องจากเมื่อคนต่างด้าวได้เข้ามาอยู่อาศัยอยู่ในรัฐไทย คนต่างด้าวเหล่านี้
ก็สามารถเข้าถือสิทธิขั้นพ้ืนฐานบางประการท าให้รัฐต้องมีภาระในการดูแลคนในรัฐเพ่ิมขึ้น
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