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การจดทะเบียนสมรส

ของคนรักเพศเดียวกัน

ปัจจุบนั สังคมไทยนัน้ ต่างก็ได้ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความเสมอภาคระหว่างหญิงชายมากยิง่ ขึน้
รวมทั้งการยอมรับหลักการในเรื่องการห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุแห่งความแตกต่าง
ในเรื่องเพศว่าเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และโดยส่วนใหญ่ยอมรับว่าสังคมประกอบด้วยบุคคลที่มี
รสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีที่หลากหลาย หรือเพศสภาพ*และมีคู่ชีวิตเพศเดียวกันจ�ำนวนมากที่ใช้ชีวิต
ร่วมกันเป็นครอบครัวในขณะที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายยังมิได้รับรองให้บุคคลเหล่านี้สามารถท�ำการ
จดทะเบียนสมรสกันได้ เป็นเหตุให้บุคคลเหล่านี้ต้องเสียสิทธิตามกฎหมายหลายประการเมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติที่ได้รับรองสิทธิของคู่สมรสต่างเพศดังกล่าวดังนั้น การที่กฎหมายไม่รับรอง
สถานภาพการสมรสของบุคคลรักเพศเดียวกันเช่นนี้จึงมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นว่าเป็นการขัดต่อ
หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติเพราะความ
แตกต่างเรื่องเพศตามที่ได้รับรองไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมถึงขัดกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา ๔ มาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
มาตรา ๔ ก็ได้ให้การรับรองคุ้มครองสิทธิดังกล่าวไว้
พจนานุกรม ศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ - ไทย ฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้บัญญัติศัพท์ให้ความหมาย ค�ำว่า
“เพศสภาพ” ไว้ ดังนี้ คือ ๑) ความหมายทั่วไป หมายถึง ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามเพศในทางกายวิภาค ๒) ความหมายทาง
สังคมวิทยา หมายถึง การจ�ำแนกทางสังคม ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้องแบ่งตามลักษณะทางกายวิภาคเสมอไป ๓) ตามความหมายในเชิงสังคมวิทยา
และจิตวิทยาสังคม “เพศ” (sex) หมายถึง ลักษณะทางชีวภาพที่ใช้ในการแบ่งแยกกลุ่มมนุษย์ออกเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ส่วน “สถานะเพศ”
(gender) หมายถึงลักษณะในเชิงสังคมและจิตวิทยาสังคมทีใ่ ช้เป็นพืน้ ฐานในการแบ่งแยกกลุม่ มนุษย์วา่ “เป็นหญิง” (feminine) “เป็นชาย”
(masculine) หรือ “เป็นหญิงชาย” (androgenous) (ซึง่ เป็นลักษณะผสมระหว่างลักษณะเด่นของความเป็นชายและความเป็นหญิง)
๑
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติว่า
มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่าก�ำเนิด เพศ หรือศาสนาใด ย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน
มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน
ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก�ำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชือ่ ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท�ำมิได้
มาตรการที่รัฐก�ำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ย่อมไม่ถือ
เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม
*
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวปัจจุบันจึงมีหลายองค์กรที่ได้มีความพยายามในการยกร่างและผลักดัน
ให้มกี ารเสนอร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. .... ขึน้ ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญเพือ่ รับรองสถานภาพ
ของผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศในฐานะทีเ่ ป็นคูช่ วี ติ ให้มสี ทิ ธิหน้าทีต่ ามกฎหมายเยีย่ งคูส่ ามีภรรยาทัว่ ไป
ดังนั้น คอลัมน์เกร็ดกฎหมายน่ารู้ฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอเรื่อง “การจดทะเบียนสมรสของคนรักเพศ
เดียวกัน” เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรส
ตามกฎหมายไทย สิทธิหน้าทีข่ องคูส่ มรสตามกฎหมายไทยการออกกฎหมายรับรองให้ครู่ กั เพศเดียวกัน
สามารถจดทะเบี ย นกั น ได้ ใ นต่ า งประเทศตลอดจนความเป็ น มาของหลั ก การและสาระส� ำ คั ญ
ของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ดังนี้

๑. นิยามการสมรสและหลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย

			 การสมรส หมายถึง “การที่ชายและหญิงสมัครใจเข้ามาอยู่กินฉันสามีภริยากันชั่วชีวิตโดย
จะไม่เกี่ยวข้องทางชู้สาวกับบุคคลอื่นใดอีก”๒
			 การสมรส (Marriage) คือ “การอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย”๓
			หลักเกณฑ์การสมรสตามกฎหมายไทย
			 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
			 มาตรา ๑๔๔๘ บัญญัตไิ ว้วา่ “การสมรสจะท�ำได้ตอ่ เมือ่ ชายและหญิงมีอายุสบิ เจ็ดปีบริบรู ณ์แล้ว
แต่ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรศาลอาจอนุญาตให้ท�ำการสมรสก่อนนั้นได้”
			 มาตรา ๑๔๕๗ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสตามกฎหมายจะมีได้เฉพาะเมื่อได้จดทะเบียนแล้ว
เท่านั้น”
			 มาตรา ๑๔๕๘ บัญญัติไว้ว่า“การสมรสจะท�ำได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามีภริยากัน
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียน และให้นายทะเบียนบันทึก
ความยินยอมนั้นไว้ด้วย”
			 ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากกฎหมายไทย แม้บุคคลกลุ่มรักเพศเดียวกันมีเจตนาที่จะอยู่ร่วมกัน
หรื อ มี ค วามยิ น ยอมสมั ค รใจที่ จ ะอยู ่ กิ น ร่ ว มกั น ฉั น ท์ ส ามี ภ รรยาก็ ไ ม่ ส ามารถท� ำ การสมรสกั น ได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ เพราะกฎหมายให้สิทธิเฉพาะชายกับหญิงที่มี
เพศตามที่กำ� เนิดมาและกฎหมายรับรองเท่านั้น

๒. สิทธิหน้าที่ของคู่สมรสตามกฎหมายไทย๔

			๒.๑ สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ได้แก่
					 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยามาตรา ๑๔๖๑ ทรัพย์สนิ ระหว่างคูส่ มรส มาตรา ๑๔๗๖
ประสพสุข บุญเดช, หลักกฎหมายครอบครัว, พิมพ์ครัง้ ที่ ๗, (กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์วญ
ิ ญูชน , ๒๕๔๙), หน้า ๓๑.
สมรักษ์ พรหมมา และประเสริฐ ลิม่ ประเสริฐ, กฎหมายครอบครัว, (กรุงเทพฯ : พิมพ์อกั ษร, ๒๕๔๕), หน้า ๖๘.
๔
ภานพ มีชำ�นาญ,การศึกษาสภาพปัญหาความเสียเปรียบของคูค่ วามหลากหลายทางเพศอันเนือ่ งจากการไม่มกี ฎหมายรับรอง
การสมรสในประเทศไทย,วิทยานิพนธ์ นิตศิ าสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒

๓
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มาตรา ๑๔๗๗ มาตรา ๑๔๘๑ มาตรา ๑๔๙๐ สิทธิในการเรียกค่าเลี้ยงชีพ มาตรา ๑๕๒๖ การรับบุตร
บุญธรรม และมรดกมาตรา ๑๕๓๓ มาตรา ๑๖๒๙
					 นอกจากบทบัญญัตติ ามกฎหมายครอบครัวและมรดกทีก่ ำ� หนดสิทธิและหน้าทีร่ ะหว่าง
คู่สมรสไว้โดยตรงแล้ว กฎหมายไทยหลายฉบับ ได้ก�ำหนดสิทธิและหน้าที่ไว้สำ� หรับคู่สมรส ซึ่งจะถือว่า
เป็นผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ดังนี้
			๒.๒ สิทธิตามกฎหมายลักษณะละเมิด
					 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด กฎหมายได้บัญญัติคุ้มครอง
ผู้เสียหายเพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ได้แก่ การเรียกคืน
ทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึง
บังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันได้ก่อขึ้นนั้นด้วย และในกรณีที่คู่สมรสถูกกระท�ำละเมิด
สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ ใน ๒ กรณี ดังนี้
					 ๑. ค่าขาดไร้อุปการะ ตามมาตรา ๔๔๓ วรรคสาม
					 ๒. ค่าขาดแรงงาน ตามมาตรา ๔๔๕
					 กรณีของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน กฎหมายไม่ได้รับรอง
สิทธิดังกล่าว จึงไม่สามารถฟ้องเรียกค่าขาดไร้อุปการะหรือค่าขาดแรงงานได้ แม้ว่าจะมีสถานะ
ความสัมพันธ์โดยอยูก่ นิ กันฉันสามีภริยาเช่นเดียวกับคูร่ กั ต่างเพศ และถูกกระทบสิทธิในฐานะผูเ้ สียหาย
และเกิดความเสียหายขึ้นจริงก็ตาม
			๒.๓ สิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
					 ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ก�ำหนดเหตุยกเว้นโทษเพราะความเป็นสามีภริยา
ไว้ในมาตรา ๗๑ เนื่องจากเป็นการกระท�ำความผิดระหว่างผู้ที่มีความสัมพันธ์กันในฐานะคู่สมรส หาก
ไม่มกี ารลดหย่อนผ่อนปรนโทษลงบ้างก็อาจท�ำให้ความสัมพันธ์รา้ วฉานได้ และเพือ่ ไม่ให้ความผิดอาญา
เป็นเหตุกระทบกระเทือนความสงบสุขของครอบครัว นอกจากนี้ประมวลกฎหมายอาญายังก�ำหนดให้
ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ลงโทษแก่ผู้กระท�ำความผิดในกรณีเป็นสามีภริยากันตามมาตรา ๑๙๓
มาตรา ๒๑๔ และให้สทิ ธิในการด�ำเนินคดีแก่ผใู้ ส่ความแก่คนตายซึง่ เป็นคูส่ มรสของตน ตามมาตรา ๓๒๗ ด้วย
รวมถึงสิทธิในการร้องทุกข์กรณีผเู้ สียหายตายก่อนร้องทุกข์ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากสถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน
ทีส่ ำ� คัญกฎหมายจึงมุง่ ทีจ่ ะคุม้ ครอง โดยถือว่าคูส่ มรสเป็นญาติใกล้ชดิ ของผูต้ ายย่อมได้รบั ความเสียหาย
แต่ในกรณีของบุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศแม้จะอยูก่ นิ กันฉันสามีภริยานานเพียงใดก็ตามก็ไม่มี
สิทธิตามกฎหมาย เพราะไม่มีสถานะในการเป็นคู่สมรสตามกฎหมายไม่เข้าหลักเกณฑ์และไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา
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			๒.๔ สิทธิการด�ำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา๕
					 ในการด�ำเนินคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญานัน้ บุคคลทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดให้มีสิทธิในการด�ำเนินคดีอาญา ได้แก่ ผู้เสียหาย และเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายยังได้
ก�ำหนดเป็นกรณีพิเศษให้คู่สมรสของผู้เสียหายมีสิทธิในการด�ำเนินคดีในฐานะผู้จัดการแทนผู้เสียหาย
ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๒๙ แต่สำ� หรับกรณีของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศนัน้ หากบุคคลภายนอกมาท�ำร้ายคูช่ วี ติ ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อีกฝ่ายหนึง่ ก็ไม่มสี ทิ ธิ
ฟ้องคดีแทนได้
			๒.๕ สิทธิให้ความยินยอมในการรักษาพยาบาล
					 การรักษาพยาบาลผู้ป่วย ตามปกติต้องได้รับความยินยอมจากตัวผู้ป่วย และในกรณีที่
ผูป้ ว่ ยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง ก็จำ� ต้องขอความยินยอมจากญาติ ซึง่ ตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก�ำหนดว่าญาติที่สามารถ
ให้ความยินยอมแทน ได้แก่ บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อันหมายถึง คูส่ มรส ผูบ้ พุ การี ผูส้ บื สันดาน และยังรวมถึงผูป้ กครอง ผูป้ กครองดูแล ผูพ้ ทิ กั ษ์ หรือผูอ้ นุบาล
					 ดังนั้น บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
จ�ำต้องได้รับการรักษาพยาบาลนั้น อีกฝ่ายก็ไม่สามารถให้ความยินยอมแทนได้เพราะไม่ได้มีสถานะ
เป็นคู่สมรสตามกฎหมาย

๓. ประเทศทีม่ กี ารออกกฎหมายรับรองให้ครู่ กั เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนกัน
ได้ ได้แก่๖
			๓.๑ เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศแรกที่ออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลรัก
เพศเดียวกัน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) รวมถึงการมอบสิทธิในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมด้วย
			๓.๒ เบลเยียม คู่แต่งงานของคนรักเพศเดียวกันในเบลเยียมชนะคดีเรียกร้องสิทธิในการ
แต่งงานโดยชอบธรรม เมือ่ เดือนมิถนุ ายน ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยการแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา ๑๔๓
ประมวลกฎหมายแพ่ง จากนั้นในเดือนเมษายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) รัฐบาลเบลเยียมก็มีมติผ่าน
กฎหมายอนุญาตให้คู่แต่งงานคนรักเพศเดียวกันสามารถรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมได้ด้วย

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติว่า
		 มาตรา ๕ บุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้
		 (๑) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูอ้ นุบาล เฉพาะแต่ในความผิดซึง่ ได้กระทำ�ต่อผูเ้ ยาว์ หรือผูไ้ ร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความดูแล
		 (๒) ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาเฉพาะแต่ในความผิดอาญา ซึ่งผู้เสียหายถูกทำ�ร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจน
ไม่สามารถจะจัดการเองได้
		 (๓) ผู้จัดการหรือผู้แทนอื่น ๆ ของนิติบุคคล เฉพาะความผิดซึ่งกระทำ�ลงแก่นิติบุคคลนั้น
		 มาตรา ๒๙ เมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยาจะดำ�เนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้
ถ้าผูเ้ สียหายทีต่ ายนัน้ เป็นผูเ้ ยาว์ ผูว้ กิ ลจริต หรือผูไ้ ร้ความสามารถ ซึง่ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมผูอ้ นุบาลหรือผูแ้ ทนเฉพาะคดีได้ยนื่ ฟ้องแทน
ไว้แล้ว ผู้ฟ้องแทนนั้นจะว่าคดีต่อไปก็ได้
๖
พรชัย ปานอ่อน ,การกำ�หนดนโยบายการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย,ดุษฎีนิพนธ์,ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การเมือง)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ๒๕๕๘
๕
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

			๓.๓ สเปน มีกฎหมายอนุญาตให้บคุ คลเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๐๕
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ประเทศสเปนจึงกลายเป็นประเทศที่ ๓ ในสหภาพยุโรปทีผ่ า่ นกฎหมายรับรองการแต่งงาน
ระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน และคู่รักเพศเดียวกันสามารถรับรองบุตรบุญธรรมได้ตามรอยต้นแบบ
๒ ประเทศก่อนหน้านี้
			๓.๔ แคนาดา มีการอนุญาตให้บคุ คลเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๓
(พ.ศ. ๒๕๔๖) ได้แก่ รัฐออนแทริโอและรัฐบริติชโคลัมเบีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗) รัฐควิเบก
รัฐแมนิโทบา รัฐแคตเชวัน รัฐนิวฟันด์แลนด์ และรัฐยูคอน เมืองโนวา สโคเทีย ปี ค.ศ. ๒๐๐๕
(พ.ศ. ๒๕๔๘) รัฐนิวบรันสวิก และยังคงมีการออกกฎหมายลักษณะเดียวกันอย่างต่อเนื่องในระดับรัฐ
โดยมีแนวคิดว่า การสมรสสามารถกระท�ำขึน้ ระหว่างบุคคลต่างเพศ หรือระหว่างบุคคลเพศเดียวกันก็ได้
โดยที่ความสมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของการสมรสนั้นหาได้ขึ้นอยู่กับการที่คู่สมรสมีเพศเดียวกันไม่
นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ของแคนาดายังได้ให้สทิ ธิเท่าเทียมกันระหว่างคูส่ มรสเพศเดียวกันและต่างเพศกัน
ในเรื่องของการสมรสเพื่อวัตถุประสงค์ในการอพยพหรือการเข้าเมืองอีกด้วย
			๓.๕ แอฟริกาใต้ มีการออกกฎหมายยอมรับการแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) แอฟริกาใต้จึงถือว่าเป็นชาติแรกในทวีปแอฟริกาที่มี
กฎหมายเกี่ยวกับการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน และเป็นประเทศที่ ๕ ในโลกที่มีกฎหมายอนุญาตให้
คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ คูร่ กั เพศเดียวกันคูแ่ รกทีแ่ ต่งงานกันภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ เวอร์นอ่ น กิบส์ และ
โทนี่ ฮอลล์ อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ถูกคัดค้านจากพรรคการเมืองและกลุ่มเคร่งศาสนาบางกลุ่ม
			๓.๖ นอร์เวย์ มีการผ่านกฎหมายสมรสโดยเสรีระหว่างคู่รักเพศเดียวกันและรับรองสิทธิใน
การรับเลีย้ งบุตรบุญธรรม เมือ่ เดือนมกราคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) นอกจากนี้ รัฐบาลของประเทศ
นอร์เวย์ยงั อนุญาตให้ครู่ กั เพศเดียวกันหญิงสามารถเข้ารับการผสมเทียม เพือ่ ให้เกิดเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของ
ตัวเองได้ด้วย
			๓.๗ สวีเดน กลุ่มคนรักเพศเดียวในสวีเดนได้รับเสรีภาพในการประกอบพิธีสมรสตามหลัก
ศาสนา และถูกต้องตามกฎหมายได้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
			๓.๘ โปรตุ เ กส รั ฐ บาลโปรตุ เ กสเห็ น ชอบให้ คู ่ รั ก เพศเดี ย วกั น สามารถแต่ ง งานกั น ได้
โดยชอบธรรม แต่ไม่รบั รองสิทธิในการรับเลีย้ งดูบตุ รบุญธรรม เมือ่ วันที่ ๑ มิถนุ ายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
			๓.๙ ไอซ์แลนด์ มีการออกกฎหมายรับรองสิทธิให้บคุ คลรักเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้
โดยมีผลบังคับเป็นวันแรกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) วันดังกล่าวถือเป็นวันสิทธิ
เสรีภาพแห่งบุคคลรักเพศเดียวกันนานาชาติดว้ ยและนางโจฮันนา ซิกรู ด์ าร์ดอททีร์ นายกรัฐมนตรีหญิง
แห่งประเทศไอซ์แลนด์ เข้าพิธสี มรสกับคูร่ กั เพศเดียวกันกับนางโจนินา ลีออสดอททีร์ ในวันดังกล่าวด้วย
			๓.๑๐ อาร์เจนตินา สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอาร์เจนตินา ผ่านร่างกฎหมายรับรอง
การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน ด้วยคะแนน ๑๒๕ ต่อ ๑๐๙ เสียง ภายหลังการอภิปรายกันถึง
๑๒ ชัว่ โมง เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) พร้อมทัง้ สิทธิในการเลีย้ งดูบตุ รบุญธรรม
ส่งผลให้อาร์เจนตินากลายเป็นประเทศแรกในทวีปอเมริกาใต้ที่ผ่านกฎหมายดังกล่าว และคู่รักคู่แรกที่
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับนี้ คือ นายอาเลจันโดร เฟรย์เร วัย ๓๙ ปี กับนายโจเซ่ มาเรีย มีเบลโล
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วัย ๔๑ ปี หลังเคยได้รบั การปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ เพราะเห็นว่าเป็นผูช้ ายทัง้ คู่ จึงท�ำเรือ่ งขอความเป็นธรรม
ต่อศาลก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ กรุงบัวโนสไอเรส ของประเทศอาร์เจนตินา่ ยังเป็นนครหลวงแห่งแรกที่
ยินยอมให้ตั้งสหภาพประชาชนเพื่อคู่รักชาวเกย์ ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ จากนั้นจังหวัดวิลลา คาร์ลอส ปาซ
ทางตอนเหนือ กับจังหวัดริโอ เนโกร ทางตอนใต้กป็ ฏิบตั ติ ามและเป็นต้นแบบให้ประเทศอุรกุ วัยทีย่ อมรับ
ให้กลุ่มสหภาพรักเพศเดียวกันมีขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ ด้วย
			๓.๑๑ สหรัฐอเมริกา แต่เดิมกฎหมายระดับมลรัฐอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถ
แต่งงานกันได้แล้ว รวม ๑๓ รัฐ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ คือ กรุงวอชิงตันดีซี เท่านั้น ขณะที่อีก
๓๕ มลรัฐยังไม่อนุญาตให้คนรักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ หมายความว่า ถ้าคู่รักเพศเดียวกันแต่งงาน
และอาศัยในรัฐใดใน ๑๓ รัฐ ก็จะสามารถได้รับสิทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไป
แต่หากย้ายไปอยูใ่ นรัฐทีม่ กี ฎหมายห้ามการแต่งงานของคูร่ กั เพศเดียวกันก็จะไม่รบั รองสิทธิทางกฎหมาย
					 ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ค.ศ. ๒๐๑๔ ศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกามีมติ
เห็นชอบให้คู่รักร่วมเพศสามารถแต่งงานกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
แม้จะยังมีบางรัฐที่ไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวก็ตาม
					 คู่สมรสเพศเดียวกันที่เคยถูกปฏิเสธสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จะสามารถมีสิทธิได้รับ
ประโยชน์เหล่านี้ในอนาคตได้ ดังนี้
						 ๑) กองทัพสหรัฐ จะต้องให้สิทธิของทหารผ่านศึก (military veterans’ spousal
benefits) แก่คู่สมรสเพศเดียวกัน
					 ๒) ฝ่ายเก็บภาษี (IRS) จะต้องอนุญาตให้การยกเว้นภาษีมรดกแก่คสู่ มรสเพศเดียวกัน
					 ๓) เงินโซเชียล คู่สมรสเพศเดียวกันมีสิทธิได้รับเงินโซเชียลของคู่สมรสที่เสียชีวิตลง
(social aecurity survivors benefits)
				
๔) เงินประกันสุขภาพ รัฐบาลจะต้องยกเว้นภาษีให้นายจ้างทีจ่ า่ ยค่าประกันสุขภาพ
ให้แก่คู่สมรสเพศเดียวกันของลูกจ้าง
						๕) การยืน่ เสียภาษี คูส่ มรสเพศเดียวกันสมารถยืน่ เสียภาษีดว้ ยกันแบบคูส่ มรส (joint)
ซึ่งจะท�ำให้ได้รับประโยชน์ทางภาษีมากกว่าเดิม
						๖) การขอลาพักงาน พนักงานจะมีสิทธิขอลาพักงานได้ถ้าจ�ำเป็นต้องดูแลสุขภาพ
ของคู่สมรสเพศเดียวกันของตน
						 ๗) การขอ Green card จากค�ำตัดสินของศาลสูงดังกล่าว อาจจะเปิดช่องให้คสู่ มรส
เพศเดียวกัน สามารถยื่นขอ Green card ให้แก่คู่สมรสของตน
			๓.๑๒ เม็กซิโก ออกกฎหมายรับรองสิทธิในการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน โดยจะมีผล
บังคับใช้ในเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๓) ตามกฎหมายนี้คู่แต่งงานสามารถรับบุตรบุญธรรม
ยืน่ ค�ำร้องขอกูเ้ งินร่วมกัน มีสทิ ธิรบั มรดก และการท�ำประกันต่าง ๆ ซึง่ กล่าวโดยสรุปว่า ได้สทิ ธิทกุ อย่าง
เหมือนคู่แต่งงานต่างเพศทุกประการ
			๓.๑๓ ฝรั่งเศส ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖) หลังจากที่กฎหมายได้อนุญาตให้บุคคลเพศ
เดียวกันสามารถแต่งงานกันได้แล้ว นายแวงซองต์ อูแตง และบรูโน บอยลัว เป็นคูช่ ายรักชายคูแ่ รกทีแ่ ต่งงาน
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เกร็ดกฎหมายน่ารู้

กันภายใต้กฎหมายใหม่ และพิธีสมรสได้ถูกถ่ายทอดไปทั่วประเทศฝรั่งเศส ผ่านทางโทรทัศน์ อย่างไร
ก็ตาม ก่อนหน้านี้ ประเทศฝรั่งเศสมีกฎหมายอนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนได้
ในลักษณะการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ซึง่ มีความคล้ายคลึงกันการจดทะเบียนสมรส แต่มขี อ้ จ�ำกัดบางประการ
ที่ทำ� ให้บุคคลที่จดทะเบียนคู่ชีวิตไม่มีสิทธิเทียบเท่าการจดทะเบียนสมรส

๔. ประเทศที่มีการออกกฎหมายรับรองให้บุคคลรักเพศเดียวกัน สามารถจด
ทะเบียนกันได้ แต่การจดทะเบียนดังกล่าว มีขอ้ จ�ำกัดบางประการ การจดทะเบียนลักษณะนี้
เรียกว่า การรับรองการจดทะเบียนคู่ (civil partnerships) ระหว่างบุคคลเพศหลากหลาย

มีขึ้นเพื่อให้คู่รักเพศเดียวกันที่ตกลงปลงใจอยู่ร่วมกันได้รับสิทธิต่าง ๆ ทางกฎหมายเสมือนคู่แต่งงาน
อาทิ การลดหย่อนภาษี การรับบ�ำเหน็จ บ�ำนาญ หรือสวัสดิการต่าง ๆ จากรัฐ ได้แก่ประเทศเดนมาร์ก
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ รัฐสภาเดนมาร์คได้ผ่านกฎหมายในสิทธิแก่บุคคลรักเพศเดียวกันสามารถใช้ชีวิตคู่ได้
ตามกฎหมาย เรี ย กว่ า การจดทะเบี ย นความสั ม พั น ธ์ ผ ลตามกฎหมายหลั ง จากการจดทะเบี ย น
ความสัมพันธ์ในประเทศเดนมาร์คคู่ที่จดทะเบียนความสัมพันธ์จะมีผลตามกฎหมายเหมือนกับการ
จดทะเบียนสมรสของพวกต่างเพศ แต่มีข้อจ�ำกัดสิทธิไว้บางประการ คือ ในเรื่องการรับบุตรบุญธรรม
ของคู่สมรสจะไม่น�ำมาใช้กับคู่สมรสที่จดทะเบียนความสัมพันธ์ คู่รักเพศเดียวกันจะไม่มีสิทธิเป็น
ผูอ้ นุบาลผูห้ ย่อนความสามารถ ส่วนสิทธิในด้านอืน่ ๆ คูส่ มรสเพศเดียวกันมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกับคูส่ มรสต่างเพศทุกประการ ประเทศทีอ่ อกกฎหมายในลักษณะเดียวกันนีย้ งั มีอกี หลายประเทศ
เช่น ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ สาธารณรัฐเช็ก สวิตเซอร์แลนด์ อุรุกวัย และโคลอมเบีย เป็นต้น
			 ถึงแม้มหี ลายประเทศทีใ่ ห้การยอมรับการออกกฎหมายให้บคุ คลรักเพศเดียวกันแต่งงานกัน
แต่ก็มีบางประเทศที่ต่อต้านการออกกฎหมายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นกัน ทั้งประเทศที่นับถือ
ศาสนาคริสต์ และนับถือศาสนาอิสลาม เช่น ประเทศยูเครนประเทศมาเลเซียเป็นต้น

๕. ความเป็นมาและสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตพ.ศ. ....๗

			 ความเป็นมา
			ร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. .... มีจำ� นวน ๒ ฉบับคือ ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียน
คู่ชีวิต พ.ศ. ....ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ด�ำเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
และร่างพระราชบัญญัตคิ ชู่ วี ติ พ.ศ. ....ของภาคประชาชน ทีเ่ คลือ่ นไหวโดยมูลนิธเิ พือ่ สิทธิและความเป็นธรรม
ทางเพศ ซึ่งมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เป็นผู้ดูแล ด�ำเนินการร่างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ร่างพระราชบัญญัตกิ ารจดทะเบียนคูช่ วี ติ พ.ศ. ....ของกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม
ก�ำลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดท�ำร่างยังไม่ได้น�ำเข้าพิจารณาของรัฐสภา ส่วนฉบับที่เป็นของภาค
ประชาชนอยูใ่ นการดูแลของคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) ทัง้ นีท้ างมูลนิธสิ ทิ ธิและความเป็นธรรม
ทางเพศได้พยายามที่จะรณรงค์สถานะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยการประชาสัมพันธ์
จัดเวทีสมั มนา รวมถึงการเดินขบวนเพือ่ ช่วยรณรงค์ในการผลักดันร่างพระราชบัญญัตฉิ บับนีใ้ ห้ผา่ นเข้าสูส่ ภา
๗

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

			 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม
และสิทธิมนุษยชน สภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ มี พลต�ำรวจเอกวิรฬุ ห์ พืน้ แสน เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ
ได้จดั การเสวนาทางวิชาการเรือ่ ง “ความหลากหลายทางเพศกับกฎหมายการจดทะเบียนคูช่ วี ติ ของไทย”
เพื่อน�ำไปสู่การจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการจัดภายหลังจากที่มีการจัดเสวนาใน ๔ ภูมิภาคแล้ว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมเสวนาต่างแสดง
ความคิดเห็นเพื่อน�ำไปสู่การมีกฎหมายรับรองการจดทะเบียน สถานะทางสังคม สิทธิด้านความมั่นคง
ของคู่ชีวิตที่ต้องการจดทะเบียน อาทิ มรดก ดูแลบุตร ประกันชีวิต รักษาพยาบาล
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตพ.ศ. ....มีสาระส�ำคัญโดย
สรุปดังนี้
			 (๑) นิยามของค�ำว่าคู่ชีวิต หมายถึงบุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตามพระราชบัญญัตินี้
			 (๒) การจดทะเบียนจะท�ำได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว
			 (๓) บุคคลใดที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้ว มาจดทะเบียนคู่ชีวิตหรือจดทะเบียนคู่ชีวิตอยู่แล้ว
ไปจดทะเบียนสมรสการจดทะเบียนครั้งหลังถือเป็นโมฆะ
			 (๔) คู่ชีวิตตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย
			 (๕) คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้
			 (๖) ในเรือ่ งทรัพย์สนิ ให้นำ� บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ว่าด้วย
ครอบครัว หมวด ๔ ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับ
คู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
			 (๗) ในเรื่องมรดก ให้น�ำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๖ มรดก
มาใช้บังคับ (คู่ชีวิตมีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)
			 (๘) คู่ชีวิตมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่นเป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัว
ได้เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาเป็นบุคคลในครอบครัวตามกฎหมาย
ความรุนแรงในครอบครัว เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ

บทสรุป

เมือ่ พิจารณาสภาพสังคมในปัจจุบนั รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ
อาจถึงเวลาแล้วทีป่ ระเทศไทยควรมีการพิจารณาถึงความต้องการของกลุม่ ผูม้ คี วามหลากหลายทางเพศ
เกีย่ วกับสิทธิในการก่อตัง้ ครอบครัว โดยให้สทิ ธิในการจดทะเบียนสมรสกับบุคคลทีต่ นต้องการผูกพันด้วย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับบุคคลทั่วไป โดยไม่คำ� นึงถึงความแตกต่างทางเพศ และเพื่อขจัด
ปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตตามเพศวิถีของบุคคลหรือเพศสภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับบริบท
ทางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปกับทัง้ ยังสอดคล้องกับหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนตามทีร่ ฐั ธรรมนูญได้ให้การ
รับรองและความคุ้มครองไว้
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