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บทคัดย่อ

	 การยึดเอามุมมองทางสรีรศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์เป็นหลักในการตีความร่างกายมนุษย์		ท�าให้กฎหมายไทยรับรอง
เพศของบุคคลว่ามีเฉพาะเพศชายและเพศหญิง		โดยถือตามเพศที่ก�าเนิดมาและจะเป็นเช่นนั้นไปตลอดชีวิต	ส่งผลให้สถานภาพ
การสมรสทีช่อบด้วยกฎหมายไทยหมายถงึเฉพาะการสมรสระหว่างชายโดยก�าเนดิหนึง่คนในฐานะทีเ่ป็นสามแีละหญงิโดยก�าเนดิ
หนึง่คนในฐานะทีเ่ป็นภรยิาเท่านัน้	อย่างไรกต็าม	ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัว่าในสงัคมประกอบด้วยบคุคลทีม่รีสนยิมทางเพศหรอื
เพศวิถีที่หลากหลาย	 แต่กฎหมายไม่รับรองให้ท�าการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มบุคคลที่มีเพศเดียวกัน	 เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้
ต้องเสียสิทธิตามกฎหมายหลายประการที่ก�าหนดไว้ส�าหรับคู่สมรสต่างเพศ	 จึงมีประเด็นให้พิจารณาตามมาว่า	 การที่กฎหมาย
ไม่รับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลเหล่านี้จะขัดต่อหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติเพราะความแตกต่างเรื่องเพศ	 ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
พุทธศักราช	 2550	 หรือไม่	 ดังนั้น	 จึงอาจถึงเวลาแล้วที่กฎหมายไทยจะพิจารณาถึงความต้องการของคนไทยที่จะจดทะเบียน
สมรสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางเพศ	 เพื่อขจัดอุปสรรคและปัญหาต่อการด�ารงชีวิตตาม
เพศวิถีของบุคคลให้หมดไป

Abstract

	 Adhering	to	applying	Physiology	and	Anatomy	as	a	rule	to	define	human’s	body	is	the	reason	why	
Thai	laws	recognize	only	two	gender	identities,	which	are	male	and	female.	A	person	is	recognized	to	be	a	
man	or	a	woman	by	his	or	her	inborn	sex	and	will	always	be	recognized	as	such	throughout	their	life	which	
lead	to	legally	marital	status	under	Thai	law	that	is	limited	only	the	marriage	between	one	man	as	a	husband	
and	one	woman	as	a	wife.
	 Nowadays,	it	is	acceptable	that	there	is	a	diversity	of	sexual	orientation	in	our	society;	however,	this	
group	of	people	is	not	allowed	to	marry	their	same-sex	couples	lawfully	under	Thai	marriage	law.	As	a	
result,	they	have	to	lose	many	marital	rights	which	are	allowed	for	different-sex	couples.	This	situation	has	
raised	a	point	to	consider,	whether	Thai	marriage	law	which	refuse	the	recognition	of	same-sex	marital	status	
seems	to	be	against	the	fundamental	provision	regarding	to	the	protection	of	freedoms	and	equality	of	
human	without	distinction	of	sex	as	set	forth	in	Universal	Declaration	of	Human	Rights	and	Constitution	of	
the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.2550.	Therefore,	in	order	to	eliminate	people’s	problem	of	living	in	their	own	
sexual	orientation,	this	may	be	the	appropriate	time	for	Thai	marriage	law	to	consider	about	legal	marriage	
without	distinction	of	sex.	
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การสมรสคืออะไร? 
	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์	บรรพ	5	ซึง่ว่าด้วย
เรื่องครอบครัวไม่ได้นิยามความหมายของการสมรสเอาไว้
อย่างชัดแจ้ง		อย่างไรก็ดี		การสมรสตามกฎหมายไทยน่าจะ
หมายถงึ	การทีช่ายและหญงิสมคัรใจเข้ามาอยูก่นิฉนัสามภีรยิา
กันชั่วชีวิตโดยจะไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอื่นใดอีก	
(ประสพสุข	บุญเดช,	2554)	การสมรสจึงเป็นเรื่องพื้นฐานใน
การตอบสนองความต้องการใช้ชวีติคูแ่ละผกูพนัซึง่กนัและกนั
ตามกฎหมายของบุคคล	 และเป็นหนทางน�าไปสู่การสร้าง
สถาบนัครอบครวั	อนัมจีดุมุง่หมายส�าคญัตามธรรมชาตใินการ
ให้ก�าเนิดบุตรธิดาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธ์ุมนุษย์	 หน้าที่หลักที่
ส�าคัญของสถาบันครอบครัวได้แก่	 การผลิตสมาชิกใหม่ให้
สังคม	 อบรมเลี้ยงดูสมาชิกใหม่	 ท�าหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ	
ตลอดจนให้ก�าลังใจแก่สังคม	 (ไพโรจน์	 กัมพูสิริ,	 2553)					
ครอบครัวจึงเป็นรากฐานแห่งความสงบเรียบร้อยและความ
มั่นคงของประเทศชาติ	 รัฐจึงจ�าเป็นต้องก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ	 ขึ้นมาเพื่อควบคุมดูแลการก่อตั้งสถาบัน
ครอบครัวของบุคคลไม่ให้สร้างความเสียหายต่อความมั่นคง
ของรัฐ

เงื่อนไขของการสมรสเกี่ยวกับเรื่องเพศของคู่สมรส

	 เงื่อนไขของการสมรสตามกฎหมายไทยประการหนึ่ง
คือเงื่อนไขในเรื่องเพศของคู่สมรส		กล่าวคือ		คู่สมรสฝ่ายหนึ่ง
ต้องเป็นชายและอกีฝ่ายหนึง่ต้องเป็นหญงิ		บคุคลเพศเดยีวกนั
ไม่อาจสมรสกนัได้		เงือ่นไขเรือ่งเพศนีแ้ม้ตวับทกฎหมายไม่ได้
เขียนบัญญัติไว้	แต่จากที่ปรากฏในถ้อยค�าในตัวบททุกมาตรา
ที่กล่าวถึงเงื่อนไขของการสมรส	 กฎหมายจะใช้ค�าว่า	 “ชาย
หญงิ”	เสมอ		อนัแสดงให้เหน็ถงึการระบเุพศของคูส่มรสแต่ละ
ฝ่ายไว้โดยปริยาย	 ตัวอย่างเช่น	 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์	มาตรา	1448		วางหลักไว้ว่า		“การสมรสจะท�าได้ต่อ
เมื่อ	ชายและหญิงมีอายุครบ	17	ปี	บริบูรณ์แล้ว.....”	เป็นต้น				
สาเหตุที่กฎหมายไม่ได้เขียนระบุเงื่อนไขเรื่องเพศของคู่สมรส
ไว้อย่างชัดเจน	 	 ก็เนื่องจากเห็นว่าเป็นสาระส�าคัญที่วิญญูชน
สามารถเข้าใจได้ว่า		การทีม่นษุย์จะร่วมประเวณแีละให้ก�าเนดิ
ทารกได้		มนุษย์คู่นั้นจะต้องมีเพศตามธรรมชาติที่ต่างจากกัน	
(ไพโรจน์	กัมพูสิริ,	2553)	
	 อนึ่ง	 ในเรื่องการก�าหนดเพศของบุคคลนั้น	 	 ได้เคยมี	
ค�าพิพากษาฎีกาที่	 157/2524	 ตัดสินคดีของนายหาญชนะ	
ฮอดด�า	ผูร้้องซึง่เป็นเพศชายโดยก�าเนดิ	ต่อมาได้รบัการผ่าตดั
แปลงเพศเป็นหญิงและได้ยื่นค�าร้องขอแก้เพศในเอกสารทาง
ทะเบียนต่างๆ		ได้แก่ทะเบียนบ้าน		บัตรประจ�าตัวประชาชน	

และทะเบียนทหาร	แต่เจ้าพนักงานไม่แก้ไขให้	ผู้ร้องจึงขอให้
ศาลสัง่อนญุาตให้ผูร้้องถอืเพศเป็นหญงิ	ศาลฎกีาได้วนิจิฉยัว่า		
เพศของบคุคลนัน้กฎหมายรบัรองและถอืตามเพศทีก่�าเนดิมา		
และค�าว่าหญิงตามพจนานุกรมหมายความถึงคนที่ออกลูกได้		
ผูร้้องถอืก�าเนดิมาเป็นชาย	แม้จะมเีสรภีาพโดยการผ่าตดัแปลง
เพศเป็นอวัยวะเพศหญิงแล้วก็ตาม	 แต่ผู้ร้องก็รับอยู่ว่าไม่
สามารถมีบุตรได้	 ฉะนั้นโดยธรรมชาติและตามที่กฎหมาย
รบัรอง	ผูร้้องยงัคงเป็นเพศชายอยูแ่ละไม่มกีฎหมายรบัรองให้
สิทธิผู้ร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศที่ก�าเนิดมาได้โดยใช้สิทธิทาง
ศาล	
	 จากค�าพิพากษาฎีกาข้างต้น	ศาลฎีกาได้วางหลักไว้ว่า		
เพศของบคุคลนัน้ถอืตามทีก่�าเนดิและจะเป็นเช่นนัน้ไปตลอด
ชีวิต	 แม้ภายหลังจะผ่าตัดแปลงเพศแล้วก็ตาม	 บุคคลก็ไม่
สามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงเพศได้	 เนื่องจากไม่มีกฎหมาย
รับรอง	 ผลของค�าพิพากษาฎีกาที่	 157/2524	 จึงส่งผลให้
ส�านักงานทะเบียนกลาง	กรมการปกครอง	ออกหนังสือเวียน
ไม่ให้ส�านักงานทะเบียนทั่วประเทศรับจดทะเบียนแก้ไข
เอกสารต่างๆ	 ให้แก่ผู ้ผ่าตัดแปลงเพศ	 (หนังสือกรมการ
ปกครองที่	มท	031001/25058	อ้างถึงใน	วัชรินทร์	สังสีแก้ว,	
2548)	 เว้นแต่กรณีเกิดมามีสองเพศและแพทย์ผ่าตัดให้เหลือ
เพศเดียว	 ส�านักงานทะเบียนจึงจะสามารถแก้ไขเพศให้ได้	
(หนงัสอืส�านกังานทะเบยีนกลางที่	มท	0322/9185	อ้างถงึใน
วัชรินทร์	สังสีแก้ว,	2548)

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศกับการสมรส

	 การเจาะจงว่ามนุษย์มีเพียงสองเพศ	 คือเพศชายและ
เพศหญงิมาจากมมุมองทางวทิยาศาสตร์		โดยยดึความคดิเรือ่ง
กายวิภาคศาสตร์	(Anatomy)	และสรีรวิทยา	(Physiology)	
เป็นหลักในการตีความร่างกายมนุษย์	(กนกวรรณ	ธราวรรณ,	
2555)			โดยพจิารณาลกัษณะเครือ่งเพศของเพศชายหรอืเพศ
หญงิและความแตกต่างในอวยัวะของระบบการสบืพนัธุ์	ไม่ได้
ให้ความส�าคัญกับอารมณ์ความรู้สึก		ความปรารถนา	รสนิยม	
หรอืความแตกต่างภายในสภาพจติใจของแต่ละคน		ท�าให้การ
รับรองสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมายยึดตามเพศ
สภาพทางกายภาพเป็นหลัก	ในขณะที่ปัจจุบันเมื่อการพัฒนา
ทางการแพทย์มคีวามเจรญิก้าวหน้า		ประกอบกบัการยอมรบั
บทบาททางเพศของบุคคลมีการเป ิดกว ้างให ้สามารถ
แสดงออกอย่างเปิดเผยมากขึ้น	 ท�าให้สังคมเริ่มตระหนักว่า
สงัคมประกอบไปด้วยบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ			ไม่
ว่าจะเป็น	บุคคลรักเพศเดียวกัน		(Homosexual)		ซึ่งมีความ
พึงพอใจในคนที่มีเพศทางชีวภาพเดียวกันดังกรณีของชายรัก

2.���������.indd   11 6/21/13   2:05 PM



12
วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

ชายและหญงิรกัหญงิ	บคุคลทีม่ภีาวะหลงเพศ	(Transsexual)	
กล่าวคือ	 ไม่พึงพอใจในเพศทางชีวภาพของตนแต่ต้องการ
แปลงเพศ	 บุคคลที่ผ่านการแปลงเพศแล้ว	 (Transgender)				
บุคคลที่มีสองเพศในคนเดียวกัน	(Intersex)	หรือบุคคลที่แต่ง
กายข้ามเพศ	(Transvestites)	กล่าวคอื	บคุคลทีม่รีสนยิมชอบ
ทีจ่ะแต่งกายเป็นเพศตรงข้ามกบัเพศทางชวีภาพของตน		เช่น	
ชายที่ชอบแต่งกายเลียนแบบหญิงหรือหญิงที่แต่งกายเลียน
แบบชายแต่ยงัคงพงึพอใจในคนต่างเพศกบัตน	และบคุคลทีม่ี
สภาวะหรือรสนิยมทางเพศแบบทั้งสองเพศ	 (Bisexual)	
เป็นต้น	 บุคคลเหล่านี้ต่างมีแนวทางในการด�าเนินชีวิตในทาง
เพศวถิทีีแ่ตกต่างกนัไป		หรอือาจมกีารเปลีย่นแปลงเพศสภาพ
ของตนเอง	 ท�าให้เพศสภาพที่แสดงออกขัดกับเพศสภาพโดย
ก�าเนดิของตน			ซึง่ในระหว่างกลุม่บคุคลทีม่คีวามหลากหลาย
ทางเพศเหล่านี	้	บ้างกม็คีวามรกัความผกูพนัระหว่างกนั		จนถงึ
การตกลงใช้ชวีติอยูร่่วมกนัฉนัคูส่มรส	แต่หากมเีพศเดยีวกนัก็
ไม่อาจจดทะเบียนสมรสกันได้เพราะขัดต่อเงื่อนไขของการ
สมรส	จึงท�าให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ	จาก
กฎหมายในการอยูร่่วมกนัเหมอืนกบัคูส่มรสต่างเพศ	อกีทัง้ยงั
ต้องสูญเสียสิทธิตามกฎหมายหรือไม่อาจเข้าถึงสิทธิตาม
กฎหมายครอบครัวบางประการ	อาทิ	
 สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมของคู่
สมรส แม้จะใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา	 ต่างมีส่วนร่วม
ช่วยกันท�ามาหาได้ทรัพย์สินต่างๆ	 แต่เมื่อไม่สามารถจด-
ทะเบียนสมรสกันได	้ เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตลง	 อีกฝ่าย
หนึง่ไม่มสีทิธริบัมรดกของอกีฝ่ายในฐานะคูส่มรสตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 1635	 เว้นแต่จะมีการท�า
พินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่กัน	
 สทิธทิางทรพัย์สนิระหว่างคูส่มรส	เมือ่ไม่มสีถานะเป็น
คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ก็ย่อมไม่ได้รับความคุ้มครองใน
เรื่องระบบทรัพย์สินหนี้สินระหว่างสามีภริยาตามกฎหมาย
ครอบครัว		ไม่มีการแบ่งประเภททรัพย์สินเป็นสินส่วนตัวและ
สนิสมรส		ท�าให้เกดิความยุง่ยากในการแบ่งว่าทรพัย์สนิใดเป็น
ของใครเมื่อมีการแยกทางกัน	 เนื่องจากต้องแบ่งโดยใช้หลัก
กรรมสิทธิ์รวมตามกฎหมายลักษณะทรัพย์	 ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	1357	กล่าวคือทรัพย์สินใด
ที่ร่วมกันท�ามาหาได้มาในระหว่างที่อยู่กินด้วยกันต้องถือว่า
บคุคลทัง้สองเป็นเจ้าของร่วมกนั	ต้องแบ่งกนัคนละครึง่		กรณี
เช่นนีไ้ด้เคยปรากฏในค�าพพิากษาฎกีาที	่3725/2532		ข้อเทจ็
จริงในคดีนี้โจทก์และจ�าเลยเป็นหญิง	 โจทก์มีนิสัยและ
แสดงออกอย่างผู้ชาย	 มีอาชีพขายเนื้อโค	 กระบือ	 จ�าเลยมี
อาชีพเป็นนักร้อง	 โจทก์มีความรักใคร่จ�าเลยฉันชู้สาว	 จึงพา

จ�าเลยมาอยูก่บัโจทก์ในฐานะเป็นแม่บ้านเป็นเวลาเกอืบ	20	ปี		
โดยโจทก์และจ�าเลยได้ร่วมกันท�ามาหากินแสวงหาทรัพย์สิน
เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวม	3	แปลง	ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า	
บรรดาทรพัย์สนิทีโ่จทก์หรอืจ�าเลยท�ามาหาได้มาในระหว่างที่
อยูก่นิด้วยกนั	ซึง่ไม่ว่าจะเป็นด้วยแรงหรอืเงนิของฝ่ายใดกต็าม		
เป็นทรัพย์ที่ทั้งโจทก์และจ�าเลยต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน	 จึงมี
ส่วนในทรัพย์ที่พิพาททั้งหมดคนละกึ่งหนึ่ง	 พิพากษาให้แบ่ง
ที่ดินทั้งสามแปลงกันคนละครึ่ง
 สทิธเิรยีกร้องค่าอปุการะเลีย้งดจูากคูส่มรส	คูร่กัเพศ
เดยีวกนัทีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรยิาไม่มหีน้าทีต้่องอปุการะเลีย้งดกูนั
และกันเหมือนเช่นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ผลที่ตามมาก็
คือ	 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การด�ารงชีวิตก็จะเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝ่าย
เหมอืนคูส่มรสต่างเพศไม่ได้			ซึง่กรณขีองคูส่มรสต่างเพศตาม
กฎหมาย	 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	 1461	
ก�าหนดให้การช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันในระหว่างสามี
ภรยิาเป็นหน้าทีข่องคูส่มรสทัง้สองฝ่าย	ซึง่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
ไม่อุปการะเลี้ยงดูกันตามสมควร	 ถือว่ากระท�าผิดหน้าที่ของ
สามภีรยิาตามทีก่ฎหมายก�าหนด	คูส่มรสฝ่ายทีม่สีทิธไิด้รบัค่า
อุปการะเลี้ยงดูย่อมมีสิทธิฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตาม
มาตรา	1598/38
 สทิธใินการเรยีกร้องค่าสนิไหมทดแทนและค่าขาดไร้
อปุการะในกรณทีีคู่ส่มรสถกูท�าละเมดิ	สบืเนือ่งจากการทีส่ามี
ภรยิาตามกฎหมายมสีทิธไิด้รบัค่าอปุการะเลีย้งดจูากกนั			หาก
มีบุคคลภายนอกมาท�าละเมิดต่อสามีหรือภริยาให้ได้รับบาด
เจบ็	เสยีหายแก่ร่างกาย	อนามยั	หรอืเสยีเสรภีาพ	ท�าให้คูส่มรส
ฝ่ายหนึ่งขาดแรงงานในครัวเรือน		คู่สมรสอีกฝ่ายมีสิทธิได้รับ
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการขาดแรงงานจากผู้กระท�าละเมิด
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา	443	อนึ่ง	 ใน
กรณกีระท�าละเมดิให้คูส่มรสถงึแก่ความตาย	ท�าให้คูส่มรสอกี
ฝ่ายหนึ่งต้องขาดไร้ผู้อุปการะตามกฎหมาย	 ผู้กระท�าละเมิด
ต้องใช้ค่าสนิไหมทดแทนให้แก่คูส่มรสทีต้่องขาดไร้อปุการะนัน้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์มาตรา	445	ซึง่จะเหน็
ได้ว่า	 สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและค่าขาดไร้
อุปการะในกรณีที่คู่สมรสถูกท�าละเมิดเป็นสิทธิของบุคคลที่มี
ฐานะเป็นสามีหรือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น		ดังนั้น	
การที่บุคคลเพศเดียวกันมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่
ได้รบัการรบัรองให้จดทะเบยีนสมรสตามกฎหมายไทย	จงึไม่มี
สิทธิเรียกร้องดังกล่าว
 สิทธิในการได้รับค่าเลี้ยงชีพ ส�าหรับกรณีคู่สมรสที่
ชอบด้วยกฎหมาย	 หากต้องยุติชีวิตสมรสและเป็นเหตุให้ตน
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ต้องยากจนลงเนื่องจากไม่มีรายได้เพียงพอ	 คู่สมรสฝ่ายนั้นมี
สทิธไิด้รบัค่าเลีย้งชพีจากคูส่มรสอกีฝ่ายไปจนกว่าจะมคีูส่มรส
ใหม่		ทัง้นีเ้พือ่เป็นการบรรเทาให้ชวีติไม่ต้องประสบความยาก
ล�าบากมากเกนิสมควร			ซึง่ในกรณขีองผูท้ีอ่ยูก่นิฉนัสามภีรยิา
โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสย่อมไม่ได้รับสิทธิดังกล่าว
	 สิทธิต่างๆ	 ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของสิทธิต่างๆ	 ที่ขาดหายไปของคู่รักในกลุ่มผู้มีความหลาก
หลายทางเพศที่อยู ่กินด้วยกันฉันสามีภริยาโดยไม่อาจจด
ทะเบียนสมรสได้		ซึ่งแม้จะมีการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตาม	แต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบสนองจาก
ภาครฐัเท่าทีค่วร		แม้ว่าบคุคลเหล่านีจ้ะเป็นผูท้ีเ่สยีภาษใีห้แก่
รัฐไม่ต่างอะไรกับบุคคลอื่น	ดังนี้	ท�าให้เกิดข้อกังขาจากหลาย
ฝ่ายว่า	 ถือเป็นกรณีที่คนกลุ่มนี้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ
ถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่	 ในประเด็นนี้ผู้เขียนจึงได้หยิบยกบาง
ส่วนของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ค.ศ.	1948		โดย
องค์การสหประชาชาติในส่วนซึ่งกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็น
มนษุย์		สทิธเิสรภีาพทีเ่ท่าเทยีมกนัของบคุคลตลอดจนสทิธใิน
การสมรสมาแสดงไว้ในที่นี้	กล่าวคือ
	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ค.ศ.	 1948	 โดย
องค์การสหประชาชาติ
	 ข้อ	1		มนษุย์ทัง้ปวงเกดิมามอีสิระและเสมอภาคกนัใน
ศักดิ์ศรีและสิทธ	ิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม	 และควรปฏิบัติ
ต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งภารดรภาพ
	 ข้อ	 2	 ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวงตามที่
ก�าหนดไว้ในปฏิญญานี้	 โดยปราศจากการแบ่งแยกไม่ว่าชนิด
ใด	อาทิ	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการ
เมืองหรือทางอื่น	พื้นเพทางชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	ก�าเนิด	
หรือสถานะอื่น...	
	 ข้อ	 16	 (1)	 บรรดาชายและหญิงเมื่อเจริญวัยบริบูรณ์
แล้ว	 มีสิทธิที่จะสมรส	 และก่อร่างสร้างครอบครัว	 โดย
ปราศจากการจ�ากัดใด	 อันเนื่องจากเชื้อชาติ	 สัญชาติ	 หรือ
ศาสนา	ต่างมสีทิธเิท่าเทยีมกนัในการสมรส	ระหว่างการสมรส
และในการขาดจากการสมรส	 (2)	 การสมรสจะโดยความ
ยินยอมอย่างอิสระและเต็มที่ของผู้ที่จะเป็นคู่สมรสเท่านั้น				
(3)	ครอบครวัเป็นหน่วยธรรมชาต	ิและพืน้ฐานของสงัคม	และ
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ
	 นอกเหนอืจากปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชนแล้ว		
ตามกรอบรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2550	กไ็ด้
ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค
ของบุคคลไว้	กล่าวคือ
	 มาตรา	4	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และ

ความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
	 มาตรา	5	ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�าเนดิ	เพศ	หรอื
ศาสนาใด		ย่อมอยูใ่นความคุม้ครองแห่งรฐัธรรมนญูนีเ้สมอกนั
	 มาตรา	 30	บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน		
	 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
	 การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่ง
ความแตกต่างในเรือ่งถิน่ก�าเนดิ	เชือ้ชาต	ิภาษา	เพศ	อาย	ุความ
พกิาร	สภาพทางกายหรอืสขุภาพ	สถานะของบคุคล	ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญ	จะกระท�ามิได้
	 มาตรการทีร่ฐัก�าหนดขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรคหรอืส่งเสรมิ
ให้บคุคลสามารถใช้สทิธเิสรภีาพได้เช่นเดยีวกบับคุคลอืน่		ย่อม
ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
	 จากทีก่ล่าวมาข้างต้น	จะเหน็ได้ว่า	สทิธมินษุยชนตดิตวั
มนษุย์ทกุคนมาแต่ก�าเนดิ	เป็นสทิธทิีม่คีวามเป็นสากล		ใช้อ้าง
ยนัได้เสมอ		ปัจเจกชนมสีทิธใินชวีติและเลอืกทีจ่ะด�าเนนิชวีติ
ของตนเองโดยสุจริต		ส่วนสิทธิเสรีภาพในการสมรสและการ
ก่อตัง้ครอบครวักเ็ป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานตามธรรมชาติ		ชายและ
หญงิย่อมมสีทิธใินการสมรสโดยอสิระปราศจากข้อจ�ากดัใด	ๆ 	
ทัง้นี	้ดงัทีป่รากฏตามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน	ค.ศ.	
1948	 ข้อ	 16	 (1)	 อย่างไรก็ดี	 หากเรายอมรับว่าปัจเจกชนมี
สิทธิและเสรีภาพในการก�าหนดเพศวิถีของตน	แต่ละบุคคลก็
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาคโดยที่ไม่ค�านึงถึงเหตุผล
และปัจจัยที่แต่ละบุคคลไม่อาจเลือกหรือก�าหนดด้วยตนเอง
ได้เมือ่เกดิมา	เช่น	เรือ่งเพศของบคุคล		ผวิ	ชาตพินัธุ์		สตปัิญญา		
เป็นต้น		ดังนั้น	ประเด็นเรื่องความแตกต่างทางเพศ	จึงไม่ควร
น�ามาใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะเลือกปฏิบัติกับบุคคลอื่น	 หรือ
น�ามาใช้คัดค้านสิทธิในการก�าหนดวิถีชีวิตและการก่อตั้ง
ครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ		

การรบัรองสถานภาพการสมรสของบคุคลทีม่คีวามหลาก

หลายทางเพศในต่างประเทศ

	 ปัจจุบันหลายประเทศได้มีการเคลื่อนไหวการรับรอง
การสมรสหรือรับรองสถานภาพการอยู่ร่วมกันของบุคคลผู้มี
ความหลากหลายทางเพศมากขึ้น		เนื่องจากนักกฎหมายหรือ
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ยอมรับหลักการส�าคัญที่น�ามาใช้อธิบายถึง
สทิธเิสรภีาพในการก่อตัง้ครอบครวัตามกฎหมายของบคุคลที่
ความหลากหลายทางเพศอันได้แก่	
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	 1.	หลักการเคารพในเสรีภาพของชายหญิงในอันที่จะ
สมรสและก่อตั้งครอบครัว	 (freedom	 to	 marry	 and	
establish	a	family)
	 2.	หลกัการห้ามเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมโดยใช้เพศ
เป็นเกณฑ์	 (non-discrimination	 based	 on	 gender	
identity	and	expression)	(รัชนีกร	ลาภวณิชชา,	2555)

	 รูปแบบการยอมรับในสถานภาพการสมรสหรือการ
ยอมรับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลที่มีความหลาก
หลายทางเพศในรัฐต่างประเทศมี	2	รูปแบบ		ได้แก่	
	 1.	รฐัทีย่อมรบัการจดทะเบยีนสมรสระหว่างบคุคลเพศ
เดียวกันว่าเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายครอบครัว	 และ
มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่าง
ชายกับหญิง	คือ	อาร์เจนตินา	แอฟริกาใต้	นอร์เวย์		เบลเยียม	
โปรตุเกส		แคนาดา		เดนมาร์ก	สเปน		สวีเดน	เนเธอร์แลนด์	
ไอซ์แลนด์	(ส�านกังานอยัการพเิศษฝ่ายคุม้ครองสทิธปิระชาชน
ระหว่างประเทศ,	 2555)	 ผู้เขียนใคร่ขอยกตัวอย่างในบางรัฐ
ดังต่อไปนี้
	 แคนาดา		มีกฎหมาย	Civil	Marriage	Act	2005	ยอม
ให้บุคคลเพศเดียวกันท�าการสมรสกันได้ตามกฎหมาย	 โดย
ก�าหนดให้การสมรสสามารถกระท�าขึน้ระหว่างบคุคลต่างเพศ
หรือระหว่างบุคคลเพศเดียวกันก็ได	้ โดยที่ความสมบูรณ์หรือ
เป็นโมฆะของการสมรสนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่คู่สมรสมีเพศ
เดียวกัน		และคู่สมรสมีสิทธิและหน้าที่เท่าเทียมกับการสมรส
ของชายและหญิงทุกประการ	รวมทั้งมีสิทธิที่จะหย่าขาดจาก
กันเหมือนคู่สมรสที่เป็นชายและหญิงด้วย	
	 สวีเดน	 มีกฎหมาย	 Partnership	 Act	 ใช้บังคับในปี	
ค.ศ.	1995	ให้สิทธิแก่บุคคลเพศเดียวกันในการอยู่ร่วมกันได้
ตามกฎหมาย		โดยผูท้ีจ่ะจดทะเบยีนความสมัพนัธ์เพือ่อยูร่่วม
กันต้องมีอายุไม่ต�่ากว่า	18	ปี	และต้องไม่เป็นการจดทะเบียน
ความสมัพนัธ์กบัญาตสินทิอนัได้แก่	บพุการ	ีผูส้บืสนัดาน	หรอื
พี่น้องกัน	 เมื่อจดทะเบียนความสัมพันธ์แล้วจะมีผลตาม
กฎหมายเหมือนการสมรสระหว่างคู่รักต่างเพศตามกฎหมาย
ของประเทศสวีเดน		เช่น	สิทธิในทางทรัพย์สิน		การอุปการะ
เลี้ยงดูซึ่งกันและกัน		สิทธิในการรับมรดกจากกัน		และสิทธิที่
จะได้รับบ�านาญ	เป็นต้น
	 2.	รัฐที่ให้การรับรองว่ามีลักษณะเป็นหุ้นส่วนชีวิต	
(Civil	Partnerships)	ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ	จากรัฐและ
มีหน้าที่ต่างๆ	 ตามกฎหมาย	 แม้จะไม่เต็มที่เท่ากับประเภท				
ที่	 1	 ได้แก่	 ราชรัฐอันดอร์รา	 ออสเตรีย	 สาธารณรัฐเช็ก	
ฟินแลนด์	ฝรัง่เศส		เยอรมน	ีฮงัการ	ีไอร์แลนด์	รฐัลกิเตนสไตน์		

รฐัลกัเซมเบร์ิก	รฐัสโลวเีนยี	สวติเซอร์แลนด์	สหราชอาณาจกัร	
(อังกฤษ)	(ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน
ระหว่างประเทศ,	2555)	รัฐที่มีการรับรองในลักษณะหุ้นส่วน
ชีวิตนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างบางรัฐดังต่อไปนี้		
	 สหราชอาณาจกัร		มกีฎหมาย	The	Civil	Partnership	
Act	2004	ยอมรบัให้บคุคลเพศเดยีวกนัจดทะเบยีนเพือ่อยูก่นิ
กนัฉนัสามภีรยิาได้		โดยกฎหมายไม่เรยีกว่าเป็นการสมรสหรอื
คู่สมรส	 (Spouse)	 แต่เรียกว่า	 “หุ้นส่วนทางแพ่ง”	 (Civil	
Partner)	เพื่อมิให้สับสนกับการสมรสและให้แตกต่างจากหุ้น
ส่วนในห้างหุน้ส่วนสามญัหรอืห้างหุน้ส่วนจ�ากดัซึง่เป็นหุน้ส่วน
ทางพาณิชย์หรือหุ้นส่วนทางการค้า	The	Civil	Partnership	
Act	2004	ยอมรบัให้บคุคลเพศเดยีวกนัจดทะเบยีนเพือ่อยูก่นิ
ฉนัสามภีรยิาได้	แต่ห้ามมใิห้ท�าพธิทีางศาสนา	เมือ่จดทะเบยีน
กนัแล้วบคุคลทัง้สองมสีทิธแิละหน้าทีเ่หมอืนเป็นสามภีรยิากนั
ตามกฎหมาย		รวมทั้งมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีส�าหรับคู่
สมรส	 มีสิทธิรับมรดกต่อกัน	 ตลอดจนมีสิทธิในการประกัน
สังคม	บ�าเหน็จและบ�านาญด้วย	(ประสพสุข	บุญเดช,	2554)
	 ฝรั่งเศสยอมรับวิธีการจดทะเบียน	 registered	
partnership	ที่เรียกว่า	Civil	Solidarity	Pact	 (Le	Pacte	
civil	 de	 solidarité)	 เพื่อเป็นทางออกให้แก่กลุ่มคนที่ยังไม่
ปรารถนาทีจ่ะสมรส	ตลอดจนกลุม่คนรกัเพศเดยีวกนัได้ใช้ชวีติ
ร่วมกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 และได้รับสิทธิต่างๆ	 ใน
ระดับหนึ่งคล้ายคลึงกับการสมรส	 เช่น	 ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ได้รับสิทธิในทางภาษี	 สิทธิในการ
ประกันสังคม	เป็นต้น		

กรณีบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศสมรสกันตาม

กฎหมายของรัฐต่างประเทศจะถือเป็นการสมรสที่ชอบ

ด้วยกฎหมายไทยด้วยหรือไม่

	 เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ	 5	
มาตรา	1459	วางหลักว่า		การสมรสจะท�าตามแบบที่ก�าหนด
ไว้ตามกฎหมายไทยหรือจะท�าตามแบบกฎหมายแห่งท้องที่
ที่ท�าการสมรสก็ได้แล้วแต่จะเลือก	 และการสมรสเช่นว่านั้น
สมบูรณ์ตามกฎหมายไทยทุกประการ	 นอกจากนี้	 พระราช
บัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย	พ.ศ.	2481	มาตรา	20	
วรรคแรกได้บัญญัติว่า		“การสมรสซึ่งได้ท�าถกูต้องตามแบบที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายแห่งประเทศที่ท�าการสมรสนั้นย่อมเป็น
อันสมบูรณ์”	 การสมรสระหว่างชายและหญิงตามกฎหมาย
ไทยนั้นจึงสามารถกระท�านอกราชอาณาจักรไทยโดยการไป
สมรสกนัในต่างประเทศได้	ซึง่หากกฎหมายแห่งท้องทีท่ีท่�าการ
สมรสถอืว่าเป็นการสมรสทีช่อบด้วยกฎหมายแล้ว			สามภีรยิา
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คู่นี้ถือว่าเป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในที่อื่นๆ	 ทั่วโลก
ด้วย	ดังนั้น		หากมีกรณีหญิงกับหญิงหรือชายกับชายชาวไทย	
ได้ไปสมรสในต่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายต่างประเทศ		
ต่อมาได้กลับมายังประเทศไทยจะถือว่าการสมรสของบุคคล
ทั้งสองเป็นการสมรสที่สมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วยหรือไม่	
ในประเดน็นีเ้มือ่พเิคราะห์ถงึการสมรสของประเทศไทยจะเหน็
ได้ว่าท�าได้แต่เฉพาะชายกบัหญงิเท่านัน้	บคุคลเพศเดยีวกนัไม่
ว่าจะเป็นชายด้วยกันหรือหญิงด้วยกันสมรสกันไม่ได้	 หาก
ท�าการสมรสกันก็ต้องถือว่าไม่ใช่การสมรส	 (non-marriage)		
การสมรสโดยบคุคลเพศเดยีวกนัซึง่กระท�าในต่างประเทศโดย
ชอบด้วยกฎหมายต่างประเทศจึงไม่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นการสมรสในประเทศไทย	อนัเป็นมาตรฐานสากลทีย่อมรบั
กันได้และสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา	 5	 แห่งพระราช
บัญญัติขัดกันแห่งกฎหมาย	พ.ศ.	 2481	 ที่ว่า	 “ถ้าจะต้องใช้
กฎหมายต่างประเทศบงัคบั	ให้ใช้กฎหมายนัน้เพยีงทีไ่ม่ขดัต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแห่ง
ประเทศสยาม”	(ประสพสุข	บุญเดช,	2554)

บทสรุป

	 ในการศกึษาทางการแพทย์ขององค์การอนามยัโลกได้
มกีารยอมรบัว่า		การทีบ่คุคลไม่สามารถด�าเนนิเพศวถิขีองตน
ตามครรลองของสงัคม	ดงัเช่นในกรณขีองบคุคลทีผ่่าตดัแปลง
เพศหรือบุคคลรักเพศเดียวกันนั้นไม่ถือว่าเป็นบุคคลผู้มีความ
บกพร่องทางจิต	 แต่สาเหตุของการที่บุคคลเหล่านั้นมีเพศวิถี
ที่ต ่างจากคนทั่วไปในสังคม	 อาจเนื่องมาจากภาวะการ
บกพร่องของโครโมโซมเพศและฮอร์โมนในร่างกายอันเป็น
ปัจจยัทีเ่กดิจากความผดิปกตติามธรรมชาตทิีบ่คุคลไม่สามารถ
เลือกได้มาแต่ก�าเนิด	(วราภรณ์	อินทนนท์,	2552)	ดังนั้น		การ
ทีบ่คุคลมกีารผดิปกตหิรอืเบีย่งเบนทางเพศ		หรอืมรีสนยิมทาง
เพศทีแ่ตกต่างเป็นสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ตามธรรมชาต	ิจงึไม่ใช่สิง่
ผิดหรือถือเป็นความผิดที่บุคคลจะด�าเนินเพศวิถีตามรสนิยม

ทางเพศของตน	 สังคมจึงไม่ควรจะน�ามาตัดสินเพื่อแบ่งแยก
บุคคลดังกล่าวออกจากสังคม	 แต่ต้องยอมรับในความหลาก
หลายของภาวะดงักล่าวว่าบคุคลอาจมรีสนยิมทางเพศทีห่ลาก
หลายและแตกต่างกันไป						
	 อย่างไรก็ดี	 สังคมไทยปัจจุบันได้เปิดกว้างและยอมรับ
การอยู่กินฉันสามีภริยาของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศมากขึน้		แต่กย็งัมไิด้ก้าวไปถงึการบญัญตักิฎหมายเพือ่
รับรองและคุ้มครองสิทธิแก่บุคคลดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม		
ในขณะที่การเปิดเผยตัวตนต่อสังคมของบุคคลเหล่านี้มีแนว
โน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	อกีทัง้ยงัมคีวามพยายามในการเรยีกร้องให้
รัฐคุ้มครองและรับรองสิทธิให้กลุ่มบุคคลเหล่านั้นอย่างต่อ
เนือ่ง					ถงึเวลาแล้วหรอืยงัทีร่ฐัควรให้การรบัรองและคุม้ครอง
สิทธิเสรีภาพในการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวแก่เอกชนผู้มี
ความหลากหลายทางเพศ	 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตของเขาเหล่านั้น	 เพราะบุคคลเหล่านั้นต่างก็เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมเช่นเดียวกัน	 	 	 โดยอาจมีการให้นิยามแก่	
ค�าว่า	“การสมรส”	เสยีใหม่ให้มถ้ีอยค�าทีค่รอบคลมุถงึทกุเพศ
สภาพ	 ซึ่งเป็นทางออกที่บรรดารัฐต่างประเทศที่ยอมรับ
กฎหมายดงักล่าวนีใ้ช้กนัโดยทัว่ไป	หรอืหากไม่สามารถก้าวไป
ถึงการยอมรับการสมรส	อย่างน้อยการเริ่มต้นจากการรับรอง
สถานะทางทะเบียนก็ถือเป็นเรื่องส�าคัญและนับเป็นความ
ก้าวหน้าอกีอย่างหนึง่ของกฎหมาย	สอดรบักบัหลกัความเสมอ
ภาคทางเพศทีว่่าชายและหญงิต่างกม็สีทิธเิท่าเทยีมกนัและไม่
สามารถน�าความแตกต่างเรื่องรสนิยมทางเพศของบุคคลมา
เป็นข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	 ประเทศไทยจึงควร
พิจารณาความเป็นไปได้และทิศทางของกฎหมาย	 โดยมอง
ความต้องการของคนไทยผูต้้องการจดทะเบยีนสมรสเป็นหลกั	
ไม่ใช่มองแยกว่าเป็นชายชาย	หญงิหญงิ	หรอืชายหญงิ		เพราะ
บคุคลจะเป็นเพศใดกต็ามทีต้่องการจดทะเบยีนสมรส	หากเป็น
คนไทยก็ควรได้รับสิทธิพลเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ
เดียวกันอย่างเท่าเทียมกันทุกคน
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