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บทคัดยอ 

กฎหมายครอบครัวมีความเกี่ยวพันอยางยิ่งกับแนวคิดและหลักปฏิบัติทางศาสนา ในอดีต

หลายประเทศจึงนําหลักปฏิบัติทางศาสนาของตนซ่ึงลวนเปนเรื่องการสรางครอบครัวระหวางชายกับ

หญงิมาบญัญตัไิวเปนสวนหนึง่ของกฎหมายครอบครวัดวย แตเมือ่บคุคลรกัเพศเดยีวกนัทวจีาํนวนมาก

ขึ้นและบุคคลในสังคมใหการยอมรับการอยูรวมกันของคูรักเพศเดียวกันมากข้ึน ในหลายประเทศจึง

ออกกฎหมายใหสิทธิในการอยูรวมกันของกลุมบุคคลดังกลาวในหลายรูปแบบ 

 จากการศึกษากฎหมายของหลายประเทศ พบวา กฎหมายใหสิทธิคูรักเพศเดียวกันผูกพัน

กนัใน 2 รูปแบบ คอื รปูแบบความสมัพนัธทีไ่มแนนแฟนนกัโดยการทาํสญัญาหรอืจดทะเบียนทีเ่รยีกวา 

Life Partnerships ในประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน หรือ Civil Solidarity Pact ในประเทศ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส และรูปแบบที่ใหสิทธิคูรักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสเชนเดียวกับคูรักตางเพศ

ในบางประเทศ เชน ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด สาธารณรัฐฝรั่งเศส เปนตน โดยในบทความนี้ได

นํากฎหมายของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีกฎหมายทั้งสองรูปแบบมาแสดงโดยสังเขป เพื่อสราง

ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวสําหรับคูรักเพศเดียวกันใหดียิ่งขึ้น 

คําสําคัญ: ครอบครัว การสมรส คูรักเพศเดียวกัน

Abstract

   Family Law has been involved with religious beliefs and practices. In the past, 

several countries have adopted religious practice which related family relationships 

between men and women in order to enact Family Law After a while, the number

of same sex couples have increased and same sex couples tend to be increasingly 

accepted by society for their living together as a couple. Many countries have enacted 

specific laws to provide same sex couples with some kinds of rights to live together.

A number of studies from many counties show that there are two types of laws 

stipulating rights to live together for same sex couples. The first type of law relates 

flexible relationship by contract or registration known as “Life Partnerships” in Germany. 

In France, this law is, however, called “Civil Solidarity Pact”. Another type of law 

provide same sex couples with the same rights to marriage as those of opposite sex 

marriage. Such law was enacted in the Netherlands and France. This article briefly 

studies French law which adopts both type of laws. This study is intended to increase 

understanding of Family Law for same sex couples.

Keywords: family, marriage, same-sex couples
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บทนํา

ในบทความกอน1 ผูเขยีนไดกลาวถงึววิฒันาการ

และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายครอบครัวไทย

โดยสังเขป รวมถึงแสดงปมเงื่อนสําคัญทางสังคมที่

นาจะเปนประเด็นที่ทําใหกฎหมายครอบครัวของ

ไทยตองมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญอีกครั้งหนึ่ง 

คอืการอยูกนิฉนัสามีภรรยาโดยไมจดทะเบยีนสมรส

ของชายกับหญิง และการสรางครอบครัวของคูรัก

เพศเดยีวกัน ซึง่ประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายใหสทิธิ

หรือรับรองการอยูรวมกันของกลุมบุคคลดังกลาว 

ทําใหสถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคล

เหลานีย้ังแตกตางจากคูสมรสตามกฎหมายอยูมาก 

ในขณะที่ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปมี

การออกกฎหมายเกี่ยวกับการสรางครอบครัวของ

กลุมบุคคลดังกลาวในหลายรูปแบบ ในบทความนี้

ผู เขียนจึงขอนําเสนอวิวัฒนาการของกฎหมาย

ครอบครวัและการเปลีย่นแปลงของกฎหมายดังกลาว

เพ่ือสรางความเขาใจและใชประกอบการพิจารณา

เปรียบเทียบกับกฎหมายครอบครัวของไทยตอไป

การสมรสและครอบครัวของชาวยุโรป

ในอดีต

 กฎหมายเริ่มตนขึ้นพรอมมนุษยและสังคม

มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหตอบสนองความ

ตองการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับ จาก

เดิมที่มนุษยรวมตัวกันเปนหมูเหลาจากสมาชิกใน

ครอบครัวอันเปนการรวมตัวกันอยางงาย มีความ

สัมพันธและปฏิสัมพันธระหวางกันที่ไมซับซอน 

กระทั่งขยายตัวขึ้นกลายเปนสังคมที่มีความสลับ

ซับซอน โดยสมาชิกในสังคมมีบทบาทหนาที่ใน

สังคมแตกตางกันไปเพื่อตอบสนองความตองการ

พื้นฐานที่จําเปนของมนุษยและสังคมที่เพิ่มมาก

ข้ึน มิใชเพียงความตองการมีชีวิตรอด และความ

ตองการสบืตอเผาพนัธุดงัเชนในสมยัโบราณเทานัน้ 

 หากกล าวโดยเฉพาะลงไปในส วนของ

กฎหมายครอบครัวก็ยอมจะเห็นไดวาการสมรส

ระหวางชายหญงิในสมยัโบราณมไิดกาํหนดใหตองมี

การจดทะเบียนสมรส และในบางสังคมยอมรบัเรือ่ง

การมีภรรยาหลายคนของชาย ก็เปลี่ยนแปลงไป

เปนการกําหนดใหตองมกีารจดทะเบียนสมรสจงึจะ

เปนคูสมรสทีช่อบดวยกฎหมาย หรอืการไมยอมรบั

สถานะทางกฎหมายท่ีสมบูรณของหญิงท่ีมิไดจด

ทะเบยีนสมรสหรอืเปนภรรยาของชายทีม่คีูสมรสที่

จดทะเบยีนสมรสโดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนแลว 

ไมวาหญงินัน้จะเปนคูสมรสทีอ่ยูกนิกบัชายโดยเปด

เผยมาเปนเวลายาวนานสักเพียงใดก็ตาม 

 ปจจัยสําคัญสวนหนึ่งที่เปนรากฐานและกอ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยและ

กฎหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายครอบครัว

ก็คือ ความเชื่อและศาสนา หลักฐานอันแสดงถึง

บทบาทของความเช่ือและศาสนาท่ีปรากฏชัดแจง

ทีส่ดุในกฎหมายครอบครวั ก็คือ การมคีูสมรสเพียง

คนเดียวหรือหลายคน ในอดีตการท่ีชายหรือหญิง

มีคูสมรสหลายคนในเวลาเดียวกัน ( Polygamy) 

เปนเรื่องท่ียอมรับกันอยางกวางขวางทั่วโลก จน

กระท่ังอาณาจักรโรมันและคริสตศาสนานิกาย

1 ณชัพงษ สาํราญ. “กฎหมายครอบครวัของผูทีม่ไิดเปนครอบครวัตามกฎหมาย ตอนที ่1.” วารสารวชิาการ คณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยั

 หอการคาไทย ปที่ 9 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2560, หนา 122-137



39วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย ณัชพงษ สําราญ

โรมันคาทอลิกกําหนดใหชายหรือหญิงมีคูสมรสได

เพียงคนเดียว ทําใหปจจุบันกฎหมายครอบครัว

ของหลายประเทศกาํหนดใหชายหรือหญงิมคูีสมรส

ทีช่อบดวยกฎหมายไดในขณะเดียวกนัเพยีงคนเดยีว 

(Monogamy) ในขณะที่ความเชื่อตามหลักศาสนา

อิสลามอนุญาตใหชายมีภรรยาไดในขณะเดียวกัน

ถงึ 4 คน ภายใตเงือ่นไขทีร่ะบไุวในคมัภรีอลักรุอาน 

ทําใหปจจุบันกฎหมายครอบครัวของประเทศท่ี

เปนรัฐอิสลามถือตามหลักการท่ีปรากฏในคัมภีร

ดังกลาว

 ในภาคพื้นยุโรปประกอบดวยประชากรซึ่ง

รอยละ 72 นับถือศาสนาคริสต (ขอมูลจากการ

สํารวจของ Eurobarometer Poll เมื่อป ค.ศ.

2012) การทําความเขาใจเกี่ยวกับการหมั้นและ

การสมรสของชาวยุโรปจึงตองเขาใจหลักการของ

ศาสนาคริสตด วย โดยประเพณีการหมั้นและ

การสมรสมีปรากฏหลักฐานอยูใน Torah ซึ่งเปน

คัมภีร 5 เลม ของศาสนายูดาห (Judaism) ที่

พระเจาประทานใหแก Moses คาดวาถูกเขียนขึ้น

ระหวาง 1020-400 ป กอนคริสตกาล คัมภีร

ดงักลาวบางสวนบญัญัติถงึกฎเกณฑการดําเนินชีวิต

ซึ่งรวมถึงการหมั้นและการแตงงานของผูนับถือ

คัมภีรดังกลาวดวย ในขณะที่ผูนับถือศาสนาคริสต

รบัเอาคมัภรีทัง้ 5 เลม ดงักลาวในฐานะทีเ่ปนคมัภรี

พันธสัญญาเดิม (Old Testament) ดวย จึงกลาว

ไดวาประเพณกีารหม้ันและการแตงงานของชาวยุโรป

จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับศาสนาอยางแนบแนน

 ชาวคริสตเชื่อวา การแตงงานเปนการผูกพัน

กันไปชั่วชีวิต โดยคริสตศาสนาเชื่อวา พระเจาทรง

เปนผูผูกพันคูสมรสเขาดวยกันไมใชผูประกอบพิธี 

“เพราะเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจาไดทรงผูกพันกันแลว 

อยาใหมนุษยทําใหเราพรากจากกันเลย” (มัทธิว 

19 : 6) สวนการหยานั้น ถาหยากันเพราะเหตุอื่น ๆ  

นอกจากฝายหนึง่เปนชูก็ผดิประเวณ ีคอื ไมมเีหตุผล

ท่ีควรหยากัน นอกจากการลวงประเวณีของฝาย

หนึ่ง “ถาผูใดจะหยาภรรยาเพราะเหตุอื่นนอกจาก

การเลนชู ก็เทากับวาผูนั้นทําใหหญิงนั้นผิดศีลลวง

ประเวณี และถาผู ใดจะรับหญิงซึ่งหยาแลวเชน

นั้นมาเปนภรรยา ผูนั้นก็ผิดศีลลวงประเวณีดวย” 

(มัทธิว 6.31, 32) การหมั้นและการสมรสของ

ชาวยุโรปในอดีตจึงเปนพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทาง

ศาสนา ทัง้นีช้ายหรอืหญงิจะสมรสกนัโดยมคีูสมรส

เพียงคนเดียวอันเปนไปตามความเช่ือของศาสนา

คริสต การหยาเปนบาป ดังนั้น เมื่อสมรสแลวจะ

หยากันไมได

 การสมรสของชาวยุโรปแตเดิมเปนเร่ือง

ระหวางชายและหญิงรวมทั้งครอบครัวของทั้ง

สองฝาย จนกระทั่งป ค.ศ. 1215 คริสตจักรกําหนด

ใหการสมรสเปนพิธีกรรมอยางหนึ่งในศาสนา 

โดยมีการกําหนดให คู สมรสต องรับศีลสมรส 

(Martrimony) ซึ่งเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของชาย

หนึ่งและหญิงหนึ่งที่ไดรับศีลลางบาป มีอิสระ 

สมัครใจท่ีจะทําสัญญาแตงงาน หมายความวา

ทั้งสองมิไดถูกบังคับและไมมีอุปสรรคขัดขวางตาม

กฎธรรมชาติหรือกฎของพระศาสนจักร เปนการ

สัญญาตอกันวา จะรักยกยองใหเกียรติกัน จนกวา

ชีวิตจะหาไม จนกวาความตายจะมาแยกเขาไป

ตอมามกีารกาํหนดใหคูสมรสตองจดทะเบยีนสมรส

ซึ่งนอกจากจะตองใหเจาหนาที่รัฐเปนผูลงลายมือ

ชือ่ในทะเบยีนสมรสแลว ในสมยัโบราณบางประเทศ

เชน อังกฤษ คูสมรสยังตองใหบาทหลวงลงลายมือ

ช่ือรับรองวาการสมรสของบุคคลท้ังสองชอบดวย

ศาสนาคริสตอีกดวย 
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 สวนประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมัยโบราณ

ทีไ่ดรับอิทธิพลโดยตรงจากศาสนาครสิตนกิายโรมนั

คาทอลิกนั้น ศาสนจักรไดเขามาจัดการทุกอยาง

ที่เกี่ยวกับสภาพบุคคลโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับการสมรส ไมอนุญาตใหมีการหยาขาด

จากการสมรส ยอมรับอํานาจในครอบครัวของ

สามีและบิดา ตลอดจนยอมรับแตครอบครัวที่ผาน

พิธีการถูกตองในทางศาสนาเทานั้น อยางไรก็ตาม

ศาสนจักรไดลดหยอนเง่ือนไขบางประการที่ฝาย

บานเมืองเขมงวดอยู เชน การอนุญาตใหชายหญิง

ทีบ่รรลนุติภิาวะแลวสามารถทาํการสมรสกนัไดโดย

ไมตองไดรับความยินยอมจากบิดมารดาของแตละ

ฝาย เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว

และแนวคิดของกฎหมายครอบครัวใน

ยุโรป

 บางประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและ

ยุโรปเร่ิมมีขอถกเถียงกันเกี่ยวกับการจดทะเบียน

สมรสวาเปนส่ิงจําเปนหรือไม มนุษยมีเสรีภาพที่

จะใชชีวิตครองคูหรือสมรสกับบุคคลใดก็ไดตาม

ปรารถนา โดยไมตองมีขอจํากัดจากรัฐวาตอง

จดทะเบียนสมรสเทานั้นจึงเปนการสมรสที่ชอบ

ดวยกฎหมาย หากพจิารณาโดยผวิเผนิในประเด็นนี้

อาจเห็นวาเปนแนวคิดที่นาจะไดรับการสนับสนุน

จากกลุมบคุคลทีม่แีนวคิดเสรนียิมเปนหลกั แตกลบั

ปรากฏวามีกลุมผูนับถือศาสนาคริสตบางกลุมเห็น

ดวยกับแนวคิดน้ี เน่ืองจากเห็นวาการสมรสเปน

เร่ืองของชายและหญิงโดยมีพระเจาเปนประธาน

เทานั้น มิใชเรื่องของรัฐ

 ปจจุบันการใชชีวิตคูฉันสามีภรรยาโดยไม

จดทะเบียนสมรสเปนเร่ืองปกติธรรมดาสําหรับ

ชายและหญิงในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา

ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวอาจเรียกรวม ๆ 

กันไปวา Civil Union ซึ่งใชเรียกรวมทั้งกรณีการ

ใชชีวิตคูรวมกันทั้งคูรักตางเพศและกรณีของคูรัก

เพศเดียวกัน ซึ่งในบางประเทศมีการออกกฎหมาย

รับรองการใชชีวิตคูของบุคคลเหลานี้ไวเปนพิเศษ

แตกตางจากคูรักท่ีจดทะเบียนสมรสดวย เชน ใน

บางรัฐของสหรัฐอเมริกาซึ่งเรียกวา Domestic 

Partnership (สวนคูรกัทีม่ไิดจดทะเบยีนใด ๆ  ตาม

กฎหมาย อาจเรียกรวม ๆ กันวา Cohabitation) 

สวนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเรียกวา Civil Solidarity 

Pact และเรียกวา Civil Union ในนิวซีแลนด 

เปนตน

 สําหรับคูรักเพศเดียวกัน หลายประเทศใน

ยุโรปมีการออกกฎหมายรับรองสิทธิของคูรักเพศ

เดียวกันมีรูปแบบท่ีแตกตางหลากหลายกันไปใน

แตละประเทศ การอนุญาตใหมีการจดทะเบียน

คูชีวิต (Registered Partnerships)2 เปนรูปแบบ

ที่นํามาใช ค ร้ังแรกในประเทศราชอาณาจักร

เดนมารก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ตอมาประเทศ

อื่น ๆ อีกเปนจํานวนมากก็มีการออกกฎหมายให

คูรักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนในลักษณะ

ดังกลาวไดเชนกัน เชน อังกฤษ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด เปนตน

2 การจดทะเบียนคูชีวิต มีชื่อเรียกแตกตางกันไปในแตละประเทศ เชน Registered Partnerships, Civil Union, Domestic 

 Partnerships,   Civil Solidarity Pact เปนตน
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 ความฝนของคู รักเพศเดียวกันที่ต องการ

จดทะเบียนสมรสเชนเดียวกับคูรักตางเพศเปนจริง

ครั้งแรกในโลก เม่ือราชอาณาจักรเนเธอรแลนด

ออกกฎหมายใหคูรกัเพศเดยีวกันสามารถสมรสกัน

ไดเปนประเทศแรกของโลก โดยมีผลใชบังคับเมื่อ

วันที ่1 เมษายน 2544 และมคีูรกัเพศเดียวกนัสมรส

กันตามกฎหมายดังกลาวเปนคูแรกในวันเดียวกัน 

จนถึงปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ที่ออกฎหมาย

รบัรองสทิธใินการสมรสของคูรกัเพศเดยีวกนัหลาย

ประเทศ เชน สาธารณรฐัฝร่ังเศส สหราชอาณาจกัร 

สาธารณรัฐอารเจนตินา  และนิวซีแลนด เปนตน

 ในหลายประเทศนอกจากจะมีกฎหมายให

สิทธิคู รักตางเพศสามารถจดทะเบียนคูรักหรือ 

Civil Union ไดแลว ยังกําหนดใหคูรักเพศเดียวกัน

สามารถจดทะเบียนสมรสไดอีกดวย และแม

ตอมาประเทศน้ันจะมกีฎหมายท่ีกําหนดใหคูรกัเพศ

เดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได คูรักเพศเดียวกัน

ก็ยังสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิจดทะเบียนสมรส

หรือจดทะเบียน Civil Union ไมแตกตางอะไรกับ

สิทธิของคูรักตางเพศ เชน สาธารณรัฐฝรั่งเศส และ

บางรัฐของสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด เปนตน 

อยางไรก็ด ีสิทธขิองคูรกัทีจ่ดทะเบยีน Civil Union 

กบัการจดทะเบยีนสมรสของคูรักเพศเดียวกนัยงัคง

มีความแตกตางกันบางประการ เชน กระบวนการ

จดทะเบียนและการหยา สิทธิในการรับเลี้ยงดูบุตร

บุญธรรมหรือการมีบุตรโดยอาศัยเทคโนโลยี

เจริญพันธุทางการแพทย เปนตน 

 โดยทั่วไปหลักเกณฑการจดทะเบียน Civil 

Union จะมลัีกษณะคลายกบัการจดทะเบยีนสมรส 

ซึง่ในแตละประเทศกาํหนดหลกัเกณฑ ข้ันตอน สทิธิ 

และหนาที่ของคูจดทะเบียนไวแตกตางกันไป โดย

ในบทความนี้ผู เขียนขอยกตัวอยางจากกฎหมาย

ของประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งมีทั้งการจด

ทะเบียน Civil Union ที่เรียกวา Civil Solidarity 

Pact และการจดทะเบียนสมรสมาแสดงพอสังเขป

ดังนี้

 1. Civil Solidarity Pact

 เมือ่ป ค.ศ. 1999 สาธารณรัฐฝรัง่เศสประกาศ

ใชกฎหมายใหม คือ Loi n° 99-944 du 15 

novembre 1999 relative au pacte civil de 

solidarité  (Law n ° 99-944 of 15 November 

1999 on the civil solidarity pact) ซึ่งมีเนื้อหา

เปนการแกไขประมวลกฎหมายแพง (Civil Code) 

และกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ เชน กฎหมาย

ภาษ ีกฎหมายประกนัสงัคม เปนตน เพือ่ใหสทิธคิูรกั

ตางเพศและคูรกัเพศเดยีวกนัทาํสญัญาการใชชวีติคู 

โดยไดรับสิทธิตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ ซ่ึงมี

ลักษณะแตกตางไปจากการจดทะเบียนสมรสตาม

กฎหมายของฝรั่งเศสบางประการ มีรายละเอียด

โดยสังเขป คือ

 (1) ผู มีสิทธิทําสัญญาคูรักตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้

  - คูรักอาจเปนบุคคลเพศเดียวกันหรือ

ตางเพศกันก็ได (Civil Code, Article 515-1)

  - คูรกัตองเปนผูบรรลนุติภิาวะแลว (Civil 

Code, Article 515-1)

  - คูรกัตองไมเปนบพุการหีรอืผูสบืสนัดาน

ทั้งโดยตรงและโดยการสมรส และมิไดเปนญาติ

พี่นองที่เกี่ยวพันกันภายในสามลําดับชั้น (Civil 

Code, Article 515-2)
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  - คูรักจะทําสัญญาการใชชีวิตคูระหวาง

ทีต่นมคีูสมรสอยูหรอืมคีูสญัญาการใชชวีติคูอยูแลว

ไมได (Civil Code, Article 515-2)

 (2) การทําสัญญาการใชชีวิตคูมีขั้นตอนโดย

สรุป คือ

  - คู รักตองทําสัญญาการใชชีวิตคู และ

นําสัญญาพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ เชน ทะเบียน

ราษฎร ไปยื่นตอ เจาพนักงานศาล (Tribunal 

d’instance) ที่มีเขตอํานาจเหนือทองที่อันเปน

ภูมิลําเนาของคูรักทั้งสองฝาย หรือของคูรักฝายใด

ฝายหนึ่งในกรณีที่มีเหตุขัดขวางอันสําคัญทําให

ไมอาจยื่นตอศาล ณ ภูมิลําเนาของทั้งสองฝายได  

(Civil Code, Article 515-3)

  - เมื่อเจาหนาที่ศาลไดรับสัญญาและ

เอกสารถูกตองครบถวนแลวจะจดทะเบียนสัญญา

การใชชวิีตคูและนํามาประกาศใหสาธารณชนทราบ 

(Civil Code, Article 515-3)

 (3) ผลของการทาํสญัญาการใชชวีติคู มสีาระ

สําคัญ คือ

  - สัญญาการใชชีวิตคู มีผลผูกพันคู รัก

ทนัทเีมือ่เจาพนกังานไดจดทะเบยีนแลว แตจะมผีล

ผกูพนับคุคลภายนอกเมือ่ไดประกาศตอสาธารณชน

ตามขั้นตอนครบถวนแลว (Civil Code, Article 

515-3-1)

  - คู รักที่ทําสัญญาการใชชีวิตคูรวมกัน

แลวตองผูกพันใชชีวิตรวมกัน ชวยเหลืออุปการะ

เลี้ยงดูกัน (Civil Code, Article 515-4)

  - คูรักตองรวมกันรับผิดในหน้ีเกี่ยวกับ

การจัดหาสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตที่ไมมาก

เกินสมควรซึ่งคูรักอีกฝายหนึ่งกอขึ้น (Civil Code, 

Article 515-4)

  - คูรักอาจทําขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยสินไวขณะทําสัญญาการใชชีวิตคู

ก็ได (Civil Code, Article 515-5)

  - คู รักที่ทําสัญญาแลวจะได รับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีและการประกันสังคมเปนพิเศษ

กวาผูที่มิไดทําสัญญา เชน การไดรับยกเวนภาษี 

การชาํระภาษรีวมกนั ภาษมีรดก การรบัผลประโยชน

จากเงินประกันสังคม เปนตน (Law n ° 99-944 

of 15 November 1999 on the civil solidarity 

pact, Article 5-11) 

 (4) การสิ้นสุดของสัญญาการใช ชี วิต คู  

สามารถเกิดขึ้นไดในกรณีตอไปนี้

  - เมื่อคูรักฝายใดฝายหนึ่งเสียชีวิต การ

สิน้สดุของสญัญาการใชชวีติคูเกดิข้ึนทนัทเีมือ่มเีหตุ

ดังกลาว (Civil Code, Article 515-7)

  - เมื่อคู รักฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสอง

ฝายสมรสตามกฎหมาย การสิน้สดุของสญัญาการใช

ชีวิตคูเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีเหตุดังกลาว (Civil Code, 

Article 515-7)

  - เมื่อคู รักฝายใดฝายหนึ่งเลิกสัญญา

การใชชวิีตคู โดยมหีนงัสอืแจงไปยงัคูรกัอกีฝายหนึง่

และเจาพนักงานศาล (Tribunal d’instance) ที่

ไดจดทะเบียนสัญญาการใชชีวิตคูนั้น การสิ้นสุด

ของสัญญาการใชชีวิตคูมีผลตอคูรักทันทีเมื่อเจา

พนกังานไดจดทะเบียนแลว แตจะมผีลผกูพนับุคคล

ภายนอกเมือ่ไดประกาศตอสาธารณชนตามข้ันตอน

ครบถวนแลว (Civil Code, Article 515-7) 

  - เมื่อคูรักท้ังสองฝายตกลงรวมกันเลิก

สญัญาการใชชีวติคู การสิน้สดุของสญัญาการใชชีวติ

คูมีผลตอคูรักทันทีเมื่อเจาพนักงานไดจดทะเบียน

แลว แตจะมีผลผูกพันบุคคลภายนอกเมื่อได 
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ประกาศตอสาธารณชนตามขั้นตอนครบถวนแลว 

(Civil Code, Article 515-7)

 2. การจดทะเบยีนสมรสของคูรกัเพศเดียวกนั

 แมการประกาศใชกฎหมาย Loi n° 99-944 

du 15 novembre 1999 relative au pacte 

civil de solidarité  (Law n ° 99-944 of 15 

November 1999 on the civil solidarity pact) 

จะทําใหคูรักเพศเดียวกันในประเทศสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสไดรับสิทธิตาง ๆ เพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตก็ยัง

มีสิทธิบางประการที่คูรักที่ทําสัญญาการใชชีวิตคู

เหลาน้ีแตกตางจากคูสมรสตางเพศ โดยเฉพาะสทิธิ

ในการมบีตุรทัง้โดยการรบับตุรบญุธรรมและการใช

เทคโนโลยเีจริญพนัธุทางการแพทย ตอมาประมาณ 

14 ป ภายหลังจากการประกาศใชกฎหมายดังกลาว

จงึมกีารประกาศกฎหมายฉบบัใหมข้ึนใชในประเทศ

สาธารณรัฐฝรั่งเศส คือ LOI n° 2013-404 du 17 

mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de 

personnes de même sexe (Law n° 2013-404 

of 17 May 2013 opening marriage to same 

sex couples) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใหสิทธิแกคูรัก

เพศเดียวกันสมรสกันไดและมีสิทธิทางกฎหมาย

เชนเดียวกันกับคูสมรสตางเพศ

 กฎหมายดังกลาวบัญญัติใหแกไขเพิ่มเติม

กฎหมายทีเ่ก่ียวของกบัเง่ือนไขและขอกาํหนดตาง ๆ  

เกี่ยวกับการสมรส รวมถึงสิทธิตาง ๆ ในกฎหมาย

ที่เกี่ยวของหลายฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพง 

(Civil Code) กฎหมายการดําเนินการทางสังคม

และครอบครัว (Code of Social Action and 

Families) กฎหมายประกันสังคม (The Social 

Security Code) โดยมีสาระสําคัญ คือ

 (1) แกไขประมวลกฎหมายแพง มาตรา 143 

วา การสมรสเปนสัญญาระหวางบุคคลสองคนท่ีมี

เพศตางกันหรือมีเพศเดียวกัน

 (2) เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง มาตรา 

162 และ 163 เก่ียวกับขอหามมิใหสมรสกัน

ระหวางพีช่ายกับนองชาย ระหวางพีส่าวกบันองสาว 

ระหวางลงุกบัหลายชายหรอืหลานสาว และระหวาง

ปากับหลานชายหรือหลานสาว

 (3) เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงเกี่ยวกับ

กระบวนการสมรส เชน ใหคูรักเพศเดียวกันสมรส

ไดเมื่อบุคคลท้ังสองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูในรัฐท่ีอนุญาตใหคูรักเพศ

เดียวกันสมรสกันได

 (4) แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพง ให

คูรกัเพศเดยีวกนัมสีทิธ ิหนาท่ี และผลทางกฎหมาย 

เกี่ยวกับการแตงงานและการรับบุตรบุญธรรมรวม

กันไดเชนเดียวกับคูรักตางเพศ

 (5) แกไขกฎหมายเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การสมรส เชน การใชชื่อสกุลของคูสมรสอีกฝาย

หนึ่งและของบุตรบุญธรรม การมีสิทธิเกี่ยวกับ

ประกันสังคมของคูสมรสเพศเดียวกันและบุตรของ

คูสมรสดังกลาวเชนเดียวกับของคูสมรสตางเพศ 

การใหอาํนาจรฐักาํหนดมาตรการทีจํ่าเปนเพือ่ปรบั

เปลี่ยนกฎระเบียบอื่น ๆ ใหคูสมรสเพศเดียวกันมี

ลักษณะเดียวกันกับคูสมรสตางเพศ เปนตน

บทวิเคราะห : อนาคตของกฎหมาย

ครอบครัวไทย

 ในชวงท่ีมีการประกาศใชกฎหมาย Law n° 

2013-404 of 17 May 2013 opening marriage 



กฎหมายครอบครัวสําหรับคูรักเพศเดียวกัน 

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

44

to same-sex couples มกีารสาํรวจความเหน็ของ

ประชาชนฝรั่งเศสหลายครั้ง พบวา เกินกวากึ่งหนึ่ง

คือ รอยละ 51 ถึง 66 เห็นชอบดวยกับการออก

กฎหมายใหคูรักเพศเดียวกันสมรสกันได แตการ

ออกกฎหมายดังกลาวก็มิไดเกิดขึ้นอยางราบรื่น

หรือปราศจากความขัดแยง เพราะมีการชุมนุม

ของฝายสนับสนุนและฝายประทวงตอตานการ

ออกกฎหมายดังกลาวหลายครั้ง มีผูเขารวมชุมนุม

ประมาณ 150,000 คนตามรายงานของตาํรวจหรอื

เกือบ 1,000,000 คน ตามรายงานของผูจัดการ

ชุมนุม ทําใหเกิดการกระทบกระทั่งกันอยางรุนแรง

ระหวางผูเขารวมชุมนุมกับตํารวจ รวมทั้งการฆา

ตัวตายประทวงในมหาวิหารน็อทร - ดาม เพื่อ

ตอตานการออกกฎหมายดังกลาว เหตุการณนี้ไม

แตกตางนักกับชวงที่มีการออกกฎหมายฉบับแรก 

ซึ่งมีผู เขารวมชุมนุมของฝายสนับสนุนและฝาย

ตอตานถงึประมาณ 200,000 คน  โดยกลุมผูตอตาน

สวนหน่ึงไดรับการสนับสนุนจากโบสถคริสตนิกาย

โรมันคาทอลิก แตเหตุการณเหลานี้มิใชเรื่องแปลก

ใหมหรือมิอาจคาดหมายได เพราะเปนเรื่องท่ี

ประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรปและสหรัฐ

อเมริกาตองเผชญิเมือ่มกีารผลกัดนัใหเกดิกฎหมาย

ในลักษณะดังกลาวมาแลวเชนกัน 

 การประทวงตอตานอยางรุนแรงดังกลาวมี

ปจจัยสําคัญมาจากความขัดแยงทางความคิดของ

ฝายสนับสนุนและฝายตอตานซึ่งมีแนวคิดแตกตาง

กัน โดยเหตุผลหลักที่ฝายสนับสนุนยกขึ้นอาง คือ 

 - การไมใหสิทธิแกคูรักเพศเดียวกันสมรส

ไดเปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลกลุมดังกลาวอยาง

ไมเปนธรรม และทําใหกลุมบุคคลดังกลาวตองเสีย

สิทธิอันพึงไดรับตามกฎหมายเปนจํานวนมาก ซึ่ง

สงผลกระทบท้ังทางจิตใจและสังคมของบุคคล

ดังกลาว

 - การแตงงานเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

ซึง่รัฐไมควรกาวกายสทิธขิองแตละบคุคลในอนัทีจ่ะ

เลือกสมรสกับบุคคลใด

 - รักรวมเพศเปนความแตกตางทางรสนิยม

ทางเพศของผูใหญซึ่งเปนเรื่องธรรมดา กลุมบุคคล

ดังกลาวก็มีความปรารถนาจะสรางความสัมพันธ

ทางครอบครัวที่ยาวนาน ตลอดจนมีทายาทเชนกัน

 สวนเหตุผลหลักที่ฝายตอตานยกขึ้นอาง คือ

 - การสมรสเปนเรื่องระหวางชายและหญิง

ซึง่เปนเรือ่งตามธรรมชาตทิีก่อใหเกดิบตุรหลานสบื

ตอเผาพันธุมนุษยตอไป จึงเปนการสรางครอบครัว

ขึ้นตามธรรมชาติ แตการสมรสระหวางบุคคลเพศ

เดยีวกนัเปนเรือ่งทีข่ดัตอกฎธรรมชาติอนัเปนสากล

 - เด็กควรไดรับการเลี้ยงดูจากทั้งบิดาและ

มารดา เด็กท่ีคูรักเพศเดียวกันเลี้ยงดูไมวาจากการ

ใชเทคโนโลยีเจริญพันธุทางการแพทย รับเปนบุตร

บุญธรรม หรือเปนผูอุปถัมภ ยอมมีเพียงชายหรือ

หญิงเทานั้นเปนผูเลี้ยงดู ทําใหสิทธิประโยชนที่ดี

ที่สุดซึ่งเด็กพึงไดรับจากครอบครัวตองสูญหายไป

 - การกําหนดใหการสมรสระหวางเพศเดียว

กันชอบดวยกฎหมาย เปนการทําใหกฎหมายแพง

ซึ่งเป นกฎหมายที่กําหนดพฤติกรรมที่ถูกตอง

เหมาะสมของมนุษยในสังคมตองสูญเสียคุณคาไป

ดวยการนําสิ่งผิดจริยธรรมไปใสไวในกฎหมาย

ดังกลาว และทําใหคุณคาของการแตงงานใน

รูปแบบประเพณีดั้งเดิมและศีลธรรมตองเสื่อมลง

 - สิทธิประโยชนที่รัฐกําหนดใหแกคูสมรส

นัน้เปนเพราะคูสมรสชายหญงิเอือ้อาํนวยตอการให
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กําเนิดและเล้ียงดูเด็กซึ่งมีผลใหสังคมเขมแข็งและ

เปนประโยชนตอรฐัตอไป ซึง่การสมรสของคูรกัเพศ

เดียวกันไมอาจตอบสนองในเรื่องดังกลาวได จึงไม

ควรไดรับสิทธิประโยชนในลักษณะเดียวกัน

 - การออกกฎหมายดังกลาวยอมตองใช

บังคับกับประชาชนทุกคนในสังคม  ประชาชนจะ

เลือกปฏิบัติ ปฏิเสธไมใหเขารับบริการ หรือปฏิเสธ

ไมมีนิติสัมพันธกับบุคคลเหลาน้ี ดวยเหตุที่เปนคู

สมรสเพศเดียวกันไมได ประชาชนเหลานี้บางสวน

โดยเฉพาะคริสตศาสนกิชนมไิดยอมรบัการแตงงาน

ของบคุคลเพศเดียวกัน แตกต็องถกูบงัคับใหยอมรบั

และไมอาจปฏิเสธนติสิมัพนัธในลกัษณะดงักลาวได

 - การยอมรับใหมีการสมรสของบุคคลเพศ

เดยีวกนัเปนการปฏวิติัคานยิมทางเพศของสงัคมให

วิปริตไป มิใชเปนการเรียกรองสิทธิพลเมือง และ

อาจเปนกาวทีนํ่าไปสูคานิยมทางเพศทีว่ปิริตมากขึน้

ไปอีก เชน การรวมประเวณีระหวางพี่นอง หรือ

การรวมประเวณีกับสัตว เปนตน

 - การแตงงานมใิชเปนเรือ่งทีส่รางขึน้โดยรฐั 

แตสรางโดยพระเจา (ในศาสนาคริสต) กลาวคือ เมือ่

พระเจาสรางมนุษยชายและหญิงขึ้นแลว พระเจา

ใหพรแกมนุษยวา “จงมีลูกเต็มบานมีหลานเต็ม

เมืองและทวีจํานวนขึ้นจนเต็มโลก และจงมีอํานาจ

เหนือแผนดิน” (Gen. 1:28-29) การออกกฎหมาย

ใหคูรกัเพศเดยีวกันแตงงานกนัไดจงึเปนการละเมดิ

ตอศีลธรรมอันดีที่พระเจาสรางขึ้นและเปนการ

กระทําที่ผิดตอพระเจา

 จากเหตุผลของทั้งฝายสนับสนุนและฝาย

ตอตานที่ยกขึ้นกลาวมาดังกลาว ผู เขียนขอจัด

ประเดน็ขอโตแยงของทัง้สองฝายใหมเพือ่วเิคราะห

เปรียบเทียบกับสังคมและกฎหมายไทย ดังนี้

 1. ประเดน็ดานศาสนา เปนขอขดัแยงสาํคญั

ของผูนับถือศาสนาคริสตและอิสลาม เน่ืองจากท้ัง

สองศาสนานีถ้อืวาการมเีพศสมัพนัธระหวางบคุคล

เพศเดียวกันเปนบาป การชุมนุมประทวงของฝาย

ตอตานกฎหมายดงักลาวในสาธารณรฐัฝรัง่เศสและ

ประเทศอืน่ ๆ  ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา จงึมปีจจยั

สาํคญัประการหนึง่มาจากการทีป่ระชาชนสวนใหญ

ของประเทศนัน้นบัถอืศาสนาครสิตและมอีงคกรใน

ศาสนาดังกลาวเก่ียวของดวย ในขณะท่ีขอมูลจาก

สํานักงานสถิติแหงชาติของประเทศไทยระบุวา ใน

ป 2557 ประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธรอยละ 

94.6 ศาสนาอิสลามรอยละ 4.2 ศาสนาคริสต

รอยละ 1.1 ซึ่งศาสนาพุทธมิไดมีขอหามหรือบาป

ในลักษณะเดียวกันกับศาสนาคริสตและอิสลาม

ขอขัดแยงทางศาสนาจึงนาจะไมรุนแรงดังเชนใน

ยุโรป 

 อยางไรก็ดี ผูเขียนเห็นวาเสียงของคนสวน

นอยก็ควรไดรับการพิจารณาและคุมครองเชนกัน 

หากมีการออกกฎหมายรับรองการอยูกินรวมกัน

ของบุคคลเพศเดียวกัน ก็ควรใหประชาชนทุก

ศาสนาไดมีโอกาสเสนอความเห็นตอกฎหมาย

ดังกลาวอยางเทาเทียมกัน ทั้งนี้ผูเขียนเห็นวา หาก

กฎหมายบญัญตัใิหการสมรสของบคุคลเพศเดียวกนั 

ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กฎหมาย

และบัญญัติแหงศาสนาของตนกําหนด นาจะทําให

กฎหมายดังกลาวไดรับการยอมรับของประชาชน

ในทุกศาสนา และลดความขัดแยงทางศาสนาใน

ประเด็นนี้ได 

 การบัญญัติกฎหมายในลักษณะดังกลาว

ผูเขียนเห็นวา มิใชการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในความเช่ือ
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ทางศาสนา เพราะมิใชกรณีที่รัฐบัญญัติกฎหมาย

หามมิใหบุคคลในศาสนาใดศาสนาหนึ่งสมรสกับ

บุคคลเพศเดียวกันโดยตรง แตเปนเรื่องกฎเกณฑ

ของแตละศาสนานั้นเองที่จะยินยอมใหมีการสมรส

ไดหรือไมดวยเงื่อนไขหลักเกณฑใด โดยอาจเปรียบ

เทียบไดกับการสมรสของผูนับถือศาสนาอิสลามท่ี

อาศัยอยูในจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และ

สตูล ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยการใชกฎหมาย

อิสลามในเขตจังหวัดปตตานี นราธิวาส ยะลา และ

สตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 33 บัญญัติใหใชกฎหมาย

อิสลามบงัคบัแทนบทบญัญติัแหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยในเร่ืองการสมรสได มีผลให

การสมรสกันของผูนับถือศาสนาอิสลามดังกลาว

ภายใตเงื่อนไขและขั้นตอนของศาสนาอิสลาม เปน

การสมรสโดยชอบดวยกฎหมายแมมิไดจดทะเบียน

สมรสตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 2. ประเด็นดานบุตรหรือเด็กที่อยูในความ

อปุการะ จากการสบืคนขอมลู พบวา มกีารศกึษาวจิยั

ทางการแพทยและทางสังคมวิทยาที่หลากหลาย

และยาวนานของหลายประเทศในประเดน็ดงักลาว 

สวนใหญมีผลการวิจัยในลักษณะวา เด็กที่เติบโต

จากครอบครัวของคูรักเพศเดียวกันไมวาจากการ

รับบุตรบุญธรรมหรือการใชเทคโนโลยีเจริญพันธุ

ทางการแพทย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต การเรียน 

การเขาสังคม และพัฒนาการตาง ๆ ไมตางจาก

ครอบครัวของคู รักต างเพศ เช นเดียวกันกับ 

น.พ.พงษศักด์ิ นอยพยัคฆ แพทยผูเชี่ยวชาญดาน

กุมารเวชกรรม ที่ใหความเห็นวา ไมไดหมายความ

วาพอแมที่เปนเพศเดียวกันและเลี้ยงลูกที่เปนเด็ก

ปกติ และจะทําใหลูกเปนเหมือนตัวเอง เพราะยังมี

ปจจัยอื่นท่ีจะทําใหเด็กมีพฤติกรรมท่ีจะรูสึกทาง

เพศกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงขาม ไมไดอยูที่พอ

แมอยางเดียว สวน ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตนเสถียร 

จิตแพทยเด็กและวัยรุน ใหความเห็นวา ไมเกี่ยววา

พอแมเปนรักรวมเพศและโตข้ึนเด็กจะเปนรักรวม

เพศตามพอแม โดยเฉพาะเด็กผูชายมีโอกาสเปน

เกยโดยธรรมชาติ ถึงแมวาจะเลี้ยงดูอยางดีก็ตาม

 3. ประเด็นดานสิทธิเสรีภาพและกฎหมาย 

การมีกฎหมายรับรองการใชชีวิตคูของบุคคลเพศ

เดยีวกนัยอมเหน็ไดวาเปนเรือ่งทีร่ฐัขยายการรับรอง

สทิธแิละเสรภีาพของบุคคลใหมากยิง่ข้ึน อยางไรกด็ี 

การใชสิทธิของบุคคลนั้นตองไมกอความเสียหาย

แกบุคคลอื่นหรือขัดตอความสงบเรียบรอยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย จึงมีขอท่ีนา

พิจารณาดวยวาการออกกฎหมายลักษณะดังกลาว

จะสงผลกระทบในประเด็นเหลานี้หรือไม 

 ในทรรศนะของผูเขียน กฎหมายที่ใหสิทธิแก

บุคคลเพศเดียวกันในการใชชีวิตคูรวมกันมิไดกอ

ความเสยีหายโดยตรงแกบคุคลอืน่หรอืขัดตอความ

สงบเรียบรอยของสังคม เนื่องจากเปนเรื่องท่ีเก่ียว

เน่ืองโดยตรงเฉพาะคูรักนั้นมิไดทําใหสังคมหรือ

บุคคลอื่นใดตองไดรับความเสียหายเปนพิเศษ แม

เปนเรื่องท่ีพึงคาดหมายไดวาอาจเกิดการประทวง

3 มาตรา 3 ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพงเกี่ยวดวยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของศาลชั้นตนในจังหวัดปตตานี นราธิวาส 

 ยะลา และสตูล ซึ่งอิสลามศาสนิกเปนทั้งโจทกจําเลยหรือเปนผูเสนอคําขอในคดีที่ไมมีขอพิพาท ใหใชกฎหมายอิสลามวาดวย

 ครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการนั้น เวนแตบทบัญญัติวาดวยอายุความ

 มรดก
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ตอตานของประชาชนบางกลุมอันกอใหเกิดความ

ไมสงบเรียบรอยขึ้นในสังคมก็ตาม แตก็เปนสิ่งท่ี

เกิดข้ึนเพราะผูประทวงไมตองการใหมีการออก

กฎหมายลักษณะดังกลาว มิใชเร่ืองที่เกิดขึ้นจาก

การบังคับใชกฎหมายดังกลาวแลวจะกอใหเกิด

ความไมสงบเรียบรอย หรือเนื้อหาของกฎหมาย

เปนเรื่องที่ขัดตอความสงบเรียบรอยของสังคมแต

อยางใด อยางไรกดี็ ตามเหตุผลของฝายตอตานทีว่า  

ประชาชนจะเลอืกปฏบิติั ปฏเิสธไมใหเขารบับรกิาร 

หรือปฏิเสธไมมีนิติสัมพันธกับบุคคลเหลาน้ี ดวย

เหตุที่เปนคู สมรสเพศเดียวกันไมได ก็เปนเร่ือง

ที่นาคิดวาอาจกระทบสิทธิของประชาชนท่ัวไปอยู

บาง ซ่ึงผูเขียนเห็นวาการที่ประชาชนบางสวนตอ

ตาน ไมตองการเกี่ยวของกับคูรักเพศเดียวกันนั้น 

นาจะเปนเพราะเหตท่ีุบคุคลเหลานีเ้ปนพวกรกัเพศ

เดียวกันมากกวาเพราะเหตุที่บุคคลเหลาน้ีได

จดทะเบียนสมรสกัน ดวยเหตุนี้การมีกฎหมาย

รับรองการใชชีวิตคูของบุคคลเพศเดียวกันจึงไมใช

เหตุของปญหาอยางแทจริง

 ส วนประเด็นดานศีลธรรมซึ่งเป นความ

ประพฤติที่ดีที่ชอบของคนในสังคมนั้น หากละเวน

ไมกลาวถึงมุมมองทางศาสนาซ่ึงไดพิจารณาแลว 

พัฒนาการของกฎหมายครอบครวันบัแตอดีตจนถึง

ปจจุบันแสดงใหเห็นวา การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย

ครอบครัวที่ผานมาแมเปนเรื่องที่เกี่ยวพันโดยตรง

กับศาสนาก็อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขัดตอหลัก

ศาสนาได เชน การหยาซึง่เปนบาปสาํหรบัชาวคริสต

และเปนเรื่องผิดกฎหมายของหลายประเทศของ

ยโุรปในอดตี กถ็กูเปลีย่นแปลงไปใหคูสมรสหยากนั

ไดเองตามความประสงค หรือการอนุญาตใหชาย

มีภริยาไดหลายคนซึ่งมิใชเรื่องขัดตอศีลธรรมและ

ถูกตองตามกฎหมายไทยในอดีต ก็กลับกลายเปน

เรือ่งผดิกฎหมายในปจจบัุน หากมองศลีธรรมในมมุ

ของกฎหมายครอบครัวดังที่กลาวมา ยอมเห็นได

วามิไดมีลักษณะเปนสากลที่ทุกคนหรือทุกสังคมมี

ความเห็นวาดีหรือถูกตองตรงกัน (Objective) แต

เปนเรื่องอัตวิสัย (Subjective) ท่ีข้ึนอยูกับแตละ

บคุคล แตละสงัคม และแตละชวงเวลา ดงันัน้ สงัคม

ไทยจึงตองเปนผูตอบเรื่องดังกลาววาการสมรส

ของบุคคลเพศเดียวกันเปนเรื่องที่ขัดตอศีลธรรม

หรือไม ซึ่งอาจแสดงไดโดยการสํารวจความคิดเห็น

ของมหาชน (Poll) เชนเดยีวกนักบัทีห่ลายประเทศ

รวมทั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทํากันกอนมีการออก

กฎหมายดังที่ไดกลาวมาแลว

บทสงทาย

 จากการพิจารณาประวัติศาสตรและการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายครอบครัว รวมทั้งสภาพ

ปญหาของกฎหมายดังกลาวที่ปรากฏอยูในสังคม

ไทย คงเปนเรื่องที่ปฏิเสธไมไดวา การเปลี่ยนแปลง

กฎหมายเพ่ือรองรับสถานะความเปนครอบครัวของ

คูรกัเพศเดยีวกนัและคูรกัตางเพศทีม่ไิดจดทะเบียน

สมรส ซึ่งเปนครอบครัวตามความเปนจริงในสังคม

ปจจุบัน เปนเรื่องท่ีตองเกิดข้ึนไมชาก็เร็ว การให

ความรูและสรางทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางเพศแกประชาชน เปนสิง่ทีช่วยสราง

ความเขาใจชวยลดความขัดแยงทางสังคมเมื่อตอง

มีการออกกฎหมายในลักษณะดังกลาวได 

 การออกกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับ

ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสเปนแนวทางท่ีนาจะ

นํามาปรับใชกับประเทศไทยไดอยางเหมาะสม คือ

การออกกฎหมายอยางคอยเปนคอยไป เริม่ตนจาก

การกําหนดรูปแบบการอยูรวมกันข้ึนใหมซ่ึงใชได
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ทั้งคูรักเพศเดียวกันและคูรักตางเพศดังเชน Civil 

Union กอน เพ่ือแกปญหาใหแกคูรักตางเพศที่ไม

ตองการจดทะเบยีนสมรส และแกคูรกัเพศเดยีวกนั

มีทางออกเบื้องตนในการสรางครอบครัว เมื่อเวลา

ผานไปจนสังคมคุนชินกับการสรางครอบครัวของ

คูรักเพศเดียวกันแลว จึงออกกฎหมายใหคูรักเพศ

เดียวกันสมรสกันไดตอไป 

บรรณานุกรม

ไขคําตอบ จริงหรือ? ลูกเบี่ยงเบน เพราะมีพอแม

 รักรวมเพศ. [ออนไลน]. เมษายน 4, 2559. 

 เขาถึงจาก: http://www.thairath.co.th/

 content/513706 

คริสเตียนกับการหยาราง....ปญหาสังคม การ

 หยาราง. [ออนไลน]. May 20, 2015. เขาถึง

 จาก: http://www.thaichristians.net/

 today/ index.php?opt ion=com_

 content&view=article&id=151:2010-

 06-14-16-03-46&catid=53:2010-06-14-

 15-14-00&Itemid=287

ณชัพงษ สําราญ. (2560). “กฎหมายครอบครวัของ

 ผูทีม่ไิดเปนครอบครัวตามกฎหมาย.” วารสาร

 วิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย

 หอการคาไทย 8, 1: หนา.

พจนานุกรมกฎหมายใหความหมายวา คูรักที่

 ไมจดทะเบยีนตามกฎหมายทัง้คูรกัตางเพศ

 และคู รักเพศเดียวกันดวย. [ออนไลน]. 

 เมษายน 4, 2559. เขาถงึจาก: http://legal-

 dictionary.thefreedictionary.com/

 cohabitation

ไพโรจน กัมพูสิริ. (2546). คําอธิบายกฎหมายแพง

 และพาณิชย: ครอบครัว. กรุงเทพมหานคร: 

 นิติธรรม.

An Introduction to Polygamy in Islam.

 [Online]. August 19, 2015. Available: 

http://www.islamreligion.com/articles/

 325/an-introduction-to-polygamy-in-

 islam/

History of polygamy. [Online]. August 19, 

 2015. Available: http://www.polygamy.

 com/history-of-polygamy.html 

Religion in Europe. [Online]. August 20, 

 2015. Available: https://en.wikipedia.

 org/wiki/Religion_in_Europe

Ten Reasons to Support Gay Marriage. 

 [Online]. May 13, 2015. Available: 

 https://www.psychologytoday.com/

 blog/psychoanalytic-excavation/

 201205/ten-reasons-support-gay-

 marriage

Understanding The Bible. [Online]. August 

 20, 2015. Available: http://www.

 westminster.edu/staff/brennie/

 jewscrip.htm 

[Online]. April 4, 2015. Available: http://

 stabcs.org/marriage 

[Online]. April 4, 2015. Available: http://

 www.catholic.or.th/spiritual/article/

 article08/article0826.html 

[Online]. April 4, 2015. Available: https://

 en.wikipedia.org/wiki/Marriage_license 



49วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2562

รองศาสตราจารย ณัชพงษ สําราญ

[Online]. April 4, 2015. Available: https://

 en.wikipedia.org/wiki/Marriage_license

[Online]. April 4, 2015. Available: https://

 en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_

 marriage_in_Denmark

[Online]. April 7, 2015. Available: https://

 en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_

 marriage_in_the_Netherlands 

[Online]. April 7, 2015. Available: https://

 www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?

 cidTexte=JORFTEXT000027414540&

 dateTexte=&categorieLien=id

[Online]. April 11, 2015. Available: https://

 en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_

 marriage_in_France

[Online]. April 11, 2015. Available: https://

 www.bbc.com/news/world-europe-

 22671572

[Online]. May 13, 2015. Available: https://

 www.bible.com/th/bible/179/gen.1.

 128.tncv

[Online]. May 13, 2015. Available: https://

 www.tfpstudentaction.org/politically-

 incorrect/homosexuality/10-reasons-

 why-homosexual-marriage-is-harmful-

 and-must-be-opposed.html

[Online]. May 13, 2015. Available: http://

 www.bu.edu/today/2013/gay-parents-

 as-good-as-straight-ones




