
 
บทที ่3  

กฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศในต่างประเทศ 

  

ครอบครัวเป็นสถาบนัมูลฐานท่ีมัน่คงท่ีสุด เป็นการรวมตวัของกลุ่มคนท่ีมีความสัมพนัธ์
กนัในทางใดทางหน่ึงมานบัเป็นเวลาหลายพนัปี แมว้า่ครอบครัวจะเป็นหน่วยของสังคมท่ีเล็กท่ีสุด 
แต่ก็เป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุด ครอบครัวยงัเป็นสถาบนัสากลท่ีท าหนา้ท่ีท่ีส าคญัๆ ให้แก่ประเทศ วิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาปัญหาทั้ งหมดเก่ียวกับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสังคมวิทยาหรือ
กฎหมาย ส่ิงท่ีไม่สามารถละเลยไดก้็คือ การท่ีจะตอ้งศึกษาทฤษฎีก าเนิดของครอบครัว ตลอดจน
พฤติกรรมและผลท่ีจะตามมาจากระบบครอบครัวหรือแบบของการสมรสในรูปต่างๆ  โดยการ
สมรสเป็นนิติสัมพนัธ์ของบุคคลสองคนในฐานะท่ีเป็นสามีภริยาโดยความสมคัรใจ นิติสัมพนัธ์ใน
รูปของการสมรสจึงเป็นหัวใจส าคญัในการสร้างครอบครัว การศึกษากฎหมายครอบครัวไม่ว่าใน
ลกัษณะแง่มุมไหนจะมีการสมรสเป็นจุดศูนยก์ลางทั้งส้ิน1 

ในระดบัสากลนั้นให้ความส าคญัในการยอมรับสิทธิของมนุษยชนในการก่อตั้งสถาบนั
ครอบครัว โดยมีการก าหนดสิทธิในการสมรสไวใ้นกฎหมายระหวา่งประเทศ เช่น 

ปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) รับรอง
โดยสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ค.ศ. 1948 ขอ้ 16 บญัญติัไวว้า่ 

(1) ชายและหญิงเม่ือเจริญวยับริบูรณ์แลว้ มีสิทธิท่ีจะสมรสและท่ีจะสร้างครอบครัว
โดยไม่มีการจ ากดัใดๆ เน่ืองจากเช้ือชาติ สัญชาติ หรือศาสนา บุคคลชอบท่ีจะมีสิทธิเท่า
เทียมกนัในเร่ืองการสมรส ในระหวา่งการสมรสและในการขาดจากการสมรส 

(2) การสมรสจะกระท าไดก้็โดยความยินยอมอยา่งเสรี และเต็มใจของคู่บ่าวสาวผู ้
ตั้งใจจะกระท าการสมรส 

(3) ครอบครัว คือ กลุ่มซ่ึงเป็นหน่วยธรรมชาติและพื้นฐานของสังคมและชอบท่ีจะ
ไดรั้บการคุม้ครองโดยสังคมและรัฐ2 

                                                 
1 ไพโรจน์  กมัพสิูริ, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ 5 ครอบครัว, พิมพค์ร้ังท่ี 7, ( กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2553), หนา้ 92. 
2อิทธิพร  บุญประคองและคณะ, ปฎิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน, (กรุงเทพฯ : กรมองคก์ารระหวา่งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2551).  
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กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights – ICCPR) ซ่ึงรับรองโดยสมชัชาใหญ่สหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 16 
ธนัวาคม ค.ศ. 1966 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม ค.ศ. 1976 ขอ้ 23 บญัญติัไวว้า่  

1. ครอบครัวเป็นหน่วยรวมของสังคมซ่ึงเป็นพื้นฐานและเป็นธรรมชาติ และยอ่มมี
สิทธิไดรั้บความคุม้ครองจากสังคมและรัฐ 

2. สิทธิของชายและหญิงในวยัท่ีอาจสมรสไดใ้นการท่ีจะสมรสและมีครอบครัว
ยอ่มไดรั้บการรับรอง 

3. การสมรสจะกระท าโดยปราศจากความยินยอมอย่างเต็มใจของผูท่ี้เจตนาจะ
สมรสกนัมิได ้

4. รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีจะด าเนินการท่ีเหมาะสมเพื่อประกนัความเสมอภาคแห่ง
สิทธิและความรับผิดชอบของคู่สมรสในการท่ีจะสมรส ระหวา่งการสมรสและเม่ือการ
สมรสส้ินสุดลง ในกรณีการส้ินสุดของการสมรส จะตอ้งมีบทบญัญติัเพื่อการคุม้ครองท่ี
จ าเป็นแก่บุตร3  
ตามกฎหมายระหวา่งประเทศนั้นแมต้ามเน้ือหาจะบญัญติัการสมรสวา่เป็นสิทธิของชาย

และหญิงแต่ในปัจจุบนัเม่ือการศึกษาและความกา้วหนา้ในเร่ืองสิทธิมนุษยชนไดแ้พร่หลายยิ่งข้ึน จึง
เกิดการยอมรับสิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการยอมรับ
ถึงสิทธิในการสมรสดว้ย โดยปัจจุบนัในต่างประเทศ ไดมี้การบญัญติักฎหมายรับรองการสมรสของ
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศข้ึนมา เพื่อให้การรับรองสถานะตามกฎหมาย ซ่ึงอาจก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีไวใ้ห้เหมือนหรือใกลเ้คียงกบัคู่สมรสต่างเพศ โดยในปัจจุบนั กฎหมายรับรองการ
สมรส ของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ แยกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆ ดงัน้ี 

3.1 กฎหมายจดทะเบียนสมรสเพศเดียวกนั 

เป็นกฎหมายรับรองการสมรสระหวา่งเพศเดียวกนั ซ่ึงจะให้สิทธิประโยชน์แก่คู่สมรสท่ี
เป็นเพศเดียวกันเช่นเดียวกบัคู่สมรสระหว่างชาย-หญิงโดยทัว่ไปทุกประการ4 โดยในปัจจุบนั
ประเทศท่ีมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกนั เช่น เนเธอร์แลนด์, เบลเยี่ยม, สเปน, 
แคนาดา, แอฟริกาใต,้ สวเีดน, โปรตุเกส, ไอซ์แลนด,์ อาร์เจนติน่า และเดนมาร์ก5    

                                                 
3 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, หลกักฎหมายระหวา่งประเทศทัว่ไปเก่ียวกบัสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชน กติการะหวา่ง
ประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, (กรุงเทพฯ : ส านกังานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ไม่ปรากฏปีท่ีพิมพ)์. 
4 อนิรุต  พิเสฎฐศลาศยั, “Civil Union ทางออกของ Same-sex Marriage ในนิวซีแลนด”์, นิตยสารผูจ้ดัการ, กนัยายน (2548). 
5 Wikipedia The free Encyclopedia, “Same- sex Marriage”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา  
http://en.wikipedia.org/wiki/Samesex_marriage (11 สิงหาคม 2555). 
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นอกจากน้ีมีอีก 2 ประเทศ ท่ีออกกฎหมายรับรองการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกนัเฉพาะ
บางเขตปกครอง กล่าวคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงผ่านกฎหมายท านองเดียวกนัน้ีในรัฐไอโอวา 
รัฐคอนเนตทิคตั รัฐแมสซาชูเสทส์ รัฐเวอร์มอนต ์รัฐนิวแฮมป์เชียร์ กรุงวอชิงตนั ดี.ซี รัฐนิวยอร์ก 
รัฐวอชิงตนั และรัฐแมร่ีแลนด ์ส่วนเมืองหลวงของเม็กซิโกก็รับรองกฎหมายแต่งงานของบุคคลท่ีมี
ความหลากหลายทางเพศเช่นกนั6 ซ่ึงเน้ือหาของกฎหมายดงักล่าว มีดงัน้ี 

3.1.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ในอดีตกลุ่มคนท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกนัไดมี้การเรียกร้องให้รัฐมีการออกกฎหมาย
เพื่อรับรองสิทธิดงักล่าว โดยในปี ค.ศ. 1970 มีกลุ่มชายรักชายและหญิงรักหญิงในหลายๆ รัฐ 
เรียกร้องให้เจา้หน้าท่ีของรัฐจดทะเบียนสมรสให้แต่ก็ถูกปฏิเสธ ต่อมาก็ได้มีการเรียกร้องสิทธิ
ดงักล่าว โดยน าค าปฏิเสธของรัฐท่ีจะจดทะเบียนให้ไปฟ้องต่อศาล แต่ถูกศาลปฏิเสธซ่ึงไดป้รากฏ
การปฏิเสธและการให้เหตุผลของศาลโดยอา้งแนวค าพิพากษาในคดี Baker v. Nelson และ Jones v. 
Hallahan จากผลค าพิพากษาของศาลไดมี้การโตแ้ยง้ของกลุ่มคนรักเพศเดียวกนัวา่ “บทบญัญติัใน
กฎหมาย การสมรสความจริงแล้วมิไดมี้การระบุเพศไวโ้ดยเฉพาะ ดงันั้น จึงควรท่ีจะยินยอมให้
บุคคลเพศเดียวกนัสมรสกนัได ้และไดรั้บการรับรองตามกฎหมาย และยงัให้เหตุผลต่อไปอีกวา่การ
ตีความกฎหมายว่า การสมรสมีได้เฉพาะคู่สมรสท่ีเป็นคนต่างเพศนั้น เป็นการตีความท่ีขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ และปฏิเสธความเท่าเทียมกนัของมนุษย ์ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยใ์นเร่ืองของ
การสมรส”7 
 จากการเรียกร้องในคร้ังนั้นแมศ้าลจะปฏิเสธ แต่ต่อมาความคิดน้ีไดถู้กยอมรับในปี ค.ศ.  
1990 จากคดี Baehr v. Lewin ซ่ึงเป็นคดีท่ีเกิดข้ึนในมลรัฐฮาวาย ผลการตดัสินของศาลในคดีน้ี
ส่งผลให้ในหลายๆ มลรัฐของสหรัฐอเมริกาได้มีการยอมรับให้มีการจดทะเบียนสมรสระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกนัไม่วา่จะเป็นฮาวาย, อลาสกา, นิวยอร์ค, โคลมัเบีย และเวอร์มอนต ์เป็นตน้ โดยมี
การแกไ้ขกฎหมายภายในของแต่ละรัฐ ซ่ึงกฎหมายท่ีบญัญติัใหม่น้ีคือ “The Domestic Partnership” 
แต่กฎหมายดงักล่าวเป็นกฎหมายท่ีจ ากดัการใชไ้วเ้ฉพาะในแต่ละมลรัฐเท่านั้น8 
 การจดทะเบียนเพื่ออยูร่่วมกนัในลกัษณะของ “The Domestic Partnership” น้ีจะเป็นการ
ให้สิทธิแก่บุคคลท่ีมีรสนิยมรักเพศเดียวกนั สามารถเลือกท่ีจะท าสัญญาการอยู่ร่วมกนัหรือการจด
ทะเบียนความสัมพนัธ์เพื่อให้คู่สัมพนัธ์มีสิทธิในการไดรั้บสิทธิท่ีจ  าเป็นจากรัฐในบางประการ เช่น 

                                                 
6 ผูจ้ดัการออนไลน์, “ประเทศไหนบา้ง? รับรองการแต่งงานของ “คู่เกย”์”, 30 มีนาคม 2554, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9540000040166  (11 เมษายน 2555). 
7 David L. Chambers and Nancy D.Polikoff อา้งใน วราภรณ์  อินทนนท,์ หนา้ 136-137. 
8 David L. Chambers and Nancy D.Polikoff อา้งใน วราภรณ์ อินทนนท,์ หนา้ 137. 
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สิทธิในดา้นภาษี, สิทธิในการท านิติกรรมร่วมกนั, สิทธิท่ีจะไดรั้บในการท ากรมธรรมป์ระกนัชีวิต
เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสิทธิในการแบ่งเบาภาระซ่ึงกนัและกนัของคู่สัมพนัธ์แมสิ้ทธิท่ีรัฐรับรองให้จะเป็น
สิทธิท่ีเสมือนกบัสิทธิของคู่สมรสต่างเพศ แต่ก็มิไดมี้การรับรองไวทุ้กประการ เช่น กรณีไม่ให้สิทธิ
ในการสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสต์โดยการเขา้พิธีในโบสถ์ดงัเช่นบุคคลท่ีเป็นคู่สมรสต่างเพศ 
เน่ืองจากค่านิยมความเช่ือในทางศาสนาท่ีมองวา่ การสมรสโดยการเขา้พิธีกรรมตามศาสนานั้นเป็น
การสมรสระหว่างบุคคลต่างเพศเท่านั้น เพราะความสัมพนัธ์แบบรักเพศเดียวกนั ไม่ถือเป็นการ
สมรสการจดัตั้งครอบครัวตามธรรมชาติ ท่ีสอดคลอ้งกบัเจตจ านงของศาสนาคริสตแ์ละถือเป็นการ
ท าลายโครงสร้างของระบบครอบครัวของสังคม อย่างไรก็ตามบุคคลรักเพศเดียวกนัในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้พยายามเรียกร้องและท าให้ในเวลาต่อมาได้มีการรับรองให้บุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศสามารถท าการสมรสตามแบบพิธีทางศาสนาไดใ้นบางรัฐ  ผูว้ิจยัขอยกตวัอยา่ง
กฎหมายรับรองการจดทะเบียนสมรสของรัฐแมสซาชูเสทส์ รัฐนิวแฮมเชียร์ และรัฐเวอร์มอนต ์มา
เป็นตวัอยา่ง ดงัน้ี   

(1) รัฐแมสซาชูเสทส์ 

รัฐแมสซาชูเสทส์ ถือว่าเป็นรัฐแรกท่ีไดมี้การอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนันั้นสามารถ
ท าการสมรสเช่นเดียวกบัคู่สมรสต่างเพศ และคู่สมรสท่ีเป็นบุคคลเพศเดียวกนัจะมีสิทธิเช่นเดียวกบั
คู่สมรสท่ีเป็นคนต่างเพศ ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐแมสซาชูเสทส์ให้น ากฎหมายว่าด้วยการสมรสอนัเป็น
กฎหมายท่ีรับรองการสมรสของบุคคลซ่ึงเป็นคนต่างเพศนั้นมาบงัคบัใช้กบับุคคลท่ีเป็นคนรักเพศ
เดียวกนั ทั้งน้ีเป็นผลท่ีเกิดจากค าตดัสินของศาลสูงของมลรัฐแมสซาชูเสทส์ในคดี Goodridge v. 
Mass. Department of Public Health เม่ือ ค.ศ. 2003 ในคดีน้ีศาลตดัสินว่า ในรัฐธรรมนูญของ
รัฐแมสซาชูเสทส์นั้นมิไดย้อมรับและรับรองสิทธิและสถานะของคู่สมรสท่ีเป็นการสมรสท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งชายและหญิงเท่านั้น แต่ในรัฐธรรมนูญฉบบัน้ียงัไดย้อมรับและรับรองการสมรสท่ีเกิดข้ึน
ระหว่างบุคคลรักเพศเดียวกนัด้วยท่ีจะเขา้ถึงสิทธิของคู่สมรสอย่างเสมอภาค ตามท่ีรัฐธรรมนูญ
ฉบบัน้ีไดบ้ญัญติัรับรอง และเป็นการเร่ิมตน้ให้มีการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกนั ในวนัท่ี 17 
พฤษภาคม ค.ศ. 20049  

โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดงัน้ี 
1. ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป ส าหรับท่ีมีอายุน้อยกว่า 18 ปี ตอ้งไดรั้บ

อนุญาตจากศาล 

                                                 
9 Minnesota Legislative Reference Library, “Resources on Minnesota Issue Same-Sex Marriage in Minnesota” [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา http://www.leg.state.mn.us/lrl/issues/issues.aspx?issue=gay (22 เมษายน 2555). 
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2. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีไดส้มรสกบับุคคลอ่ืนอยู่ก่อนแลว้ ยกเวน้ไดด้ าเนินการหยา่เสร็จ
ส้ินแลว้ 

3. ตอ้งไม่สมรสกบับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัทางสายเลือดหรือเป็นญาติโดยการ
สมรส เช่น บิดา มารดา ลุง ป้า น้า อา ผูสื้บสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา แม่ยาย ลูกเขย เป็นตน้ 
ทั้งน้ีขอ้ห้ามดงักล่าวยงัมีผลบงัคบัใช้แมว้่าการสมรสดงักล่าวจะไดส้ิ้นสุดลงเพราะเหตุแห่งความ
ตายหรือการหยา่ก็ตาม 

4. บุคคลท่ีไม่ใช่พลเมืองของรัฐแมสซาซูเสทส์หรือมีถ่ินท่ีอยู่ในรัฐแมสซาซูเสทส์ ก็
สามารถท าการสมรสไดน้บัตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 10 

ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดก้ าหนดว่าบุคคลท่ีมีคุณสมบติัในการสมรสจะตอ้ง
กรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจ านงคใ์นการสมรส โดยลงนามและสาบานถึงความถูกตอ้งต่อหนา้ นาย
ทะเบียนประจ าเมือง จากนั้นนายทะเบียนจะส่งเร่ืองเพื่อท าการตรวจสอบคุณสมบติัต่อไป จากนั้น 3
วนั ใหก้ลบัมารับแบบฟอร์มดงักล่าวจากนายทะเบียนอีกคร้ัง ซ่ึงจะมีก าหนดเวลาท่ีจะตอ้งประกอบ
พิธีแต่งงานภายใน 60 วนั โดยตอ้งประกอบพิธีภายในรัฐแมสซาซูเสทส์ และการประกอบพิธี
ดงักล่าวตอ้งกระท าและลงนามโดยบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจจากรัฐไดแ้ก่ผูพ้ิพากษาและบาทหลวง 
เม่ือไดล้งนามในใบรับรองดงักล่าวแลว้จะส่งกลบัไปยงันายทะเบียน และถือวา่การสมรสดงักล่าว
ไดด้ าเนินการถูกตอ้งโดยรัฐแลว้11 

ผลของการจดทะเบียนสมรส เม่ือไดด้ าเนินการจดทะเบียนสมรสแลว้ คู่สมรสจะไดรั้บ
การรับรองโดยทนัทีตามกฎหมายต่างๆ ภายใตรั้ฐแมสซาซูเสทส์ ท่ีบงัคบัใช้ส าหรับคู่สมรสหรือ
ครอบครัว เช่น กฎหมายเก่ียวกบัการสมรส การส้ินสุดความสัมพนัธ์ กฎหมายมรดก เป็นตน้12 

(2) รัฐนิวแฮมเชียร์ 

ในวนัท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ศาลยุติธรรมทัว่ไปของรัฐนิวแฮมเชียร์และรัฐบาลไดล้ง
นามในกฎหมายเพื่อความเสมอภาคในการสมรส “An Act Relative to Civil Marriage and Civil 
Unions” ท าให้การรับรองการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนัมีผล นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 
2010 โดยการออกกฎหมายฉบบัดงักล่าวเป็นการส้ินสุดการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ของบุคคลเพศ

                                                 
10 GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in Massachusetts” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-ma.pdf (11 สิงหาคม 2555). หนา้ 2-3. 
11 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3-8. 
12 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 21. 
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เดียวกนั13แต่อนุญาตให้คู่จดทะเบียนความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถท าการสมรสได้ และการจด
ทะเบียนความสัมพนัธ์ทั้งหมดท่ีมีอยู่ของรัฐนิวแฮมเชียร์จะถูกเปล่ียนเป็นการสมรสโดยอตัโนมติั
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2011 14 

โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ดงัน้ี 
1. ตอ้งเป็นบุคคลมีอายุ 18 ปีข้ึนไป โดยเง่ือนไขเร่ืองอายุน้ียงัมีความแตกต่างกบัการ

สมรสของคู่สมรสต่างเพศท่ีสามารถท าการสมรสได ้ในกรณีเพศชายท่ีมีอายุไม่นอ้ยกวา่ 14 ปีแต่ไม่
เกิน18 ปี และเพศหญิงท่ีมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 13 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี หากไดรั้บอนุญาตจากศาลถา้ฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงเป็นประชากรของรัฐนิวแฮมเชียร์ 

2. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยู่
ในขณะนั้น หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์มาก่อนตอ้งด าเนินการจด
ทะเบียนหย่าให้เสร็จส้ินก่อน และรวมถึงการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนในรัฐอ่ืนๆ ก็ตอ้ง
ด าเนินการจดทะเบียนส้ินสุดความสัมพนัธ์ก่อนเช่นกนั 

3. ตอ้งไม่ท าการสมรสกบับุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัทางสายโลหิตหรือเป็นญาติ
โดยการสมรส เช่น บิดา มารดา ลุง ป้า น้า อา ผูสื้บสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา แม่ยาย ลูกเขย 
เป็นตน้ 

4. ตอ้งเป็นประชากรท่ีมีภูมิล าเนาในรัฐนิวแฮมเชียร์เท่านั้น ในกรณีของบุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยู่
หรือภูมิล าเนาในรัฐอ่ืนจะสามารถท าการสมรสไดห้รือไม่นั้น ยงัไม่มีค  าตอบท่ีชดัเจนในประเด็นน้ี 
เน่ืองจากยงัไม่มีกรณีตวัอยา่งและไม่มีความแน่ชดัในการบงัคบัใชก้ฎหมาย15  

ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ได้ก าหนดว่าบุคคลท่ีตอ้งการสมรสต้องไปยงัท่ีว่า
การเมือง ภายในรัฐนิวแฮมเชียร์เพื่อขอแบบฟอร์มการขออนุญาตสมรสและตอ้งลงนามโดยบุคคล
ทั้งสองฝ่าย จากนั้นนายทะเบียนจะไต่ถามและกรอกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และออกใบอนุญาตให้สมรส
ท่ีมีก าหนดเวลาไม่เกิน 90 วนั นบัแต่วนัท่ีระบุในค าร้อง ซ่ึงคู่สมรสตอ้งประกอบพิธีสมรสภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว และกระท าโดยผูมี้อ  านาจได้แก่ผูพ้ิพากษาและบาทหลวง ภายหลังพิธีผูมี้

                                                 
13 นบัตั้งแต่ปี 2008 กฎหมายของรัฐนิวแฮมเชียร์ไดอ้อกกฎหมายอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนัสามารถท าการจดทะเบียน
ความสมัพนัธ์ได ้ซ่ึงภายใตก้ฎหมายดงักล่าวถือวา่คู่จดทะเบียนความสมัพนัธ์จะมีสิทธิหนา้ท่ีและไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมาย
ของรัฐเช่นเดียวกบัคู่สมรสต่างเพศ 
14 GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in New Hampshire” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-nh.pdf (11 สิงหาคม 2555). หนา้ 2. 
15 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3-4. 
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อ านาจจะส่งใบอนุญาตกลบัไปยงัเมืองท่ีออกใบอนุญาตดงักล่าวและการจดทะเบียนสมรสจะถูก
บนัทึกลงในระบบทะเบียนต่อไป16  

ผลของการจดทะเบียนสมรส ส่งผลให้คู่สมรสไดรั้บการคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรัฐ
นิวแฮมเชียร์ท่ีก าหนดสิทธิหนา้ท่ีและความคุม้ครองไวส้ าหรับคู่สมรส เช่น  

1. กฎหมายครอบครัว  
2. กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์น 
3. กฎหมายมรดก 
4. กฎหมายเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการในศาลท่ีรับคดีเก่ียวกบัพินยักรรม  
5. กฎหมายการป้องกนัการเลือกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจากสถานะของการสมรส 
6. กฎหมายชดเชยแรงงาน 
7. สิทธิของผูเ้สียหายในคดีอาญา 
8. สิทธิพิเศษของคู่สมรสในการด าเนินคดีทางศาล17  

(3) รัฐเวอร์มอนต์ 

ในวนัท่ี 7 เมษายน ค.ศ. 2009 รัฐเวอร์มอนต์อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกนัสามารถจด
ทะเบียนสมรสกนัได ้โดยรัฐเวอร์มอนต์ถือเป็นรัฐแรกท่ีมีการก าหนดให้สิทธิในการจดทะเบียน
สมรสส าหรับบุคคลเพศเดียวกนัโดยผ่านกระบวนการทางนิติบญัญติัไม่ไดเ้ป็นผลจากค าพิพากษา 
โดยมีการออกกฎหมาย Marriage Act ในวนัท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 200918  

โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการสมรสของบุคคลเพศเดียวกนั ดงัน้ี 
1. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์อยูก่บับุคคลอ่ืน 

แต่ในกรณีบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์มาก่อน สามารถสมรสใหม่ได้
เม่ือคู่สมรสหรือคู่จดทะเบียนความสัมพนัธ์เสียชีวติหรือไดห้ยา่กนัโดยชอบดว้ยกฎหมายแลว้ 

2. ตอ้งเป็นบุคคลท่ีอายุไม่ต ่ากว่า 18 ปี ในกรณีท่ีมีอายุเกินกว่า 16 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี 
สามารถท าการสมรสไดห้ากไดรั้บการยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 

3. ตอ้งไม่เป็นการจดทะเบียนระหว่างบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัทางสายโลหิต ไดแ้ก่ 
บิดา มารดา ปู่  ยา่ ตา ยาย ผูสื้บสันดาน ลุง ป้า นา้ อา พี่นอ้งร่วมบิดามารดา  

                                                 
16 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 5-8. 
17 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 19. 
18 GLAD Equal Justice Under Law, “How to Get Married in Vermont” [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.glad.org/uploads/docs/publications/how-to-get-married-vt.pdf (11 สิงหาคม 2555). หนา้ 1. 
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4. ไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐเวอร์มอนต์19 
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 
1. การขอใบอนุญาตจดทะเบียนสมรส บุคคลท่ีมีถ่ินท่ีอยูใ่นรัฐเวอร์มอนต ์สามารถขอ

แบบฟอร์มไดจ้ากนายทะเบียนเมืองท่ีตนมีถ่ินท่ีอยู ่ส่วนบุคคลท่ีไม่ใช่ประชากรของรัฐเวอร์มอนต์
สามารถขอแบบฟอร์มไดจ้ากเมืองใดก็ไดภ้ายในรัฐ โดยการลงนามในแบบฟอร์มไม่จ  าตอ้งตอ้งลง
นามทั้งคู่ เพียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงก็เพียงพอ 

2. เม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้ บุคคลทั้งสองจะตอ้งประกอบพิธีสมรสโดยบุคคลท่ีไดรั้บ
มอบอ านาจจากรัฐ ได้แก่ ผูพ้ิพากษา และบาทหลวง ในการประกอบพิธีนั้นจะกระท าท่ีใดก็ได้
ภายในเขตรัฐ แต่ทั้งน้ีตอ้งด าเนินการภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

3. ผูมี้อ านาจท่ีไดป้ระกอบพิธีสมรสดงักล่าวตอ้งลงนามรับรองในใบอนุญาตสมรสและ
ส่งกลบัไปยงัเมืองท่ีออกใบอนุญาตดงักล่าวภายใน 10 วนั เพื่อนายทะเบียนจะได้ท าการบนัทึก
รับรองการสมรสดงักล่าวต่อไป20 

ผลของการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนความสัมพนัธ์จะ
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายท่ีก าหนดสิทธิหนา้ท่ีและความคุม้ครองส าหรับคู่สมรส ดงัน้ี 

1. การเป็นผูป้กครองและการตดัสินใจในการรักษาพยาบาลแทนคู่สมรสท่ีไร้ความ 
สามารถ 

2. สิทธิในการรับมรดก 
3. สิทธิในการลาหยดุงานเพื่อดูแลคู่สมรสท่ีเจบ็ป่วย 
4. สิทธิในการเขา้เยีย่มในสถานพยาบาล 
5. สิทธิในการดูแลศพของคู่สมรสท่ีเสียชีวติ 
6. สิทธิทางภาษี 
7. สิทธิในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเน่ืองจากการบาดเจ็บและการตายของคู่สมรสอนั

เน่ืองมาจากการกระท าท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายและสิทธิในการไดรั้บชดเชยในฐานะผูเ้สียหาย 
8. สิทธิในการหยา่ร้างและแบ่งทรัพยสิ์น รวมถึงสิทธิในการดูแลบุตร21  
ผลของกฎหมาย Marriage Act ต่อบุคคลท่ีจดทะเบียนความสัมพนัธ์ 
รัฐเวอร์มอนตอ์นุญาตให้คู่รักเพศเดียวกนัจดทะเบียนความสัมพนัธ์ได ้นบัตั้งแต่ปี ค.ศ.

2000 โดยผูจ้ดทะเบียนความสัมพนัธ์จะได้รับความคุม้ครอง และมีสิทธิหน้าท่ีพื้นฐานเหมือนคู่

                                                 
19 เร่ืองเดียวกนั, หนา้  3. 
20 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 3-5. 
21

 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 16. 
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สมรสแต่ไม่สามารถเรียกว่าคู่สมรส และแต่ยงัมีขอ้แตกต่างเน่ืองจากการสมรสจะส่งผลมากกว่า
ไม่ใช่แค่เพียงในทางกฎหมาย แต่จะส่งผลในด้านสถานะทางสังคม วฒันธรรม และถือเป็น
ครอบครัว ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองท่ีมากข้ึนในอีกระดบั  นอกจากน้ีการเป็นคู่สมรสยงัท าให้ไดรั้บ
ความคุม้ครองจากกฎหมายของสหพนัธรัฐท่ีให้ความคุม้ครองส าหรับสถานะในการเป็นคู่สมรส 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 1,138 ฉบบั ซ่ึงการเป็นคู่จดทะเบียนความสัมพนัธ์จะไม่ไดรั้บความ
คุม้ครองดังกล่าว  และเม่ือได้ออกกฎหมาย Marriage Act จะไม่มีผลกระทบท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงใดๆ ต่อการจดทะเบียนความสัมพนัธ์และความคุม้ครองตามกฎหมายท่ีไดรั้บ อยา่งไรก็
ตามเม่ือกฎหมายรับรองการสมรสมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน ค.ศ. 2009 ก็ไม่สามารถท า
การจดทะเบียนความสัมพนัธ์ไดต่้อไป และส าหรับคู่จดทะเบียนความสัมพนัธ์ใดๆ หากตอ้งการจด
ทะเบียนสมรสก็ตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนส าหรับการสมรส22 

 3.1.2 ประเทศแคนาดา 

ส าหรับประเทศแคนาดา แต่เดิมอนุญาตให้บุคคลท่ีมีเพศวิถีแบบรักเพศเดียวกนัท่ีจะท า
การจดทะเบียนความสัมพนัธ์เท่านั้นและมีการรับรองเป็นการเฉพาะในแต่ละมลรัฐ ดงัเช่นในมลรัฐ
ควิเบก ท่ีไดมี้การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการจดทะเบียนเพื่อใช้ชีวิตร่วมกนัใน Civil Code of 
Quebec เพื่อรับรองให้ขยายสิทธิการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ไปยงัคนรักเพศเดียวกนัดว้ย แต่
รูปแบบของกฎหมายนั้นยงัมิไดมี้การรับรองเร่ืองการใช้ชีวิตเหมือนกบัคู่สมรสท่ีเป็นคนต่างเพศ 
ดว้ยเหตุน้ี เม่ือประเทศแคนาดาไดมี้การรับรองในกฎหมายว่าดว้ยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
แคนาดา (The Charter of Rights and Freedoms) ท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือปี ค.ศ. 1985 โดยในบทบญัญติั
ของมาตรา 15 ท่ีวา่ดว้ยเร่ืองความเสมอภาค ไดมี้การตีความขยายขอบเขตของการห้ามเลือกปฏิบติั
ทางเพศต่อบุคคล โดยหา้มการเลือกปฏิบติัต่อบุคคลดว้ยเหตุผลจากรสนิยมทางเพศท่ีแตกต่างกนั23  

ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ.1999 ศาลสูงแห่งประเทศแคนาดาไดต้ดัสินวา่ การให้ค  าจ  ากดั
ความของค าวา่ “คู่สมรส (Spouse)” ให้หมายถึง ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดของเพศตรงขา้มเท่านั้น 
ถือวา่เป็นการไม่ยุติธรรมต่อคู่รักเพศเดียวกนั มีผูส้ังเกตการณ์กล่าววา่ค าพิพากษาดงักล่าว สามารถ
ผลกัดนัให้มีการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายในประเทศแคนาดา และถือเป็นแนวคิดให้มีการขยาย
ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพของบุคคลรักร่วมเพศในโลกดว้ย ค าตดัสินดงักล่าวเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
คดี M v. H ท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง คู่หญิงรักหญิง คู่รักคู่น้ีใชชี้วิตร่วมกนั 12 ปี และตอ้งยุติลงเม่ือปี ค.ศ. 

                                                 
22 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9-10. 
23 วราภรณ์  อินทนนท,์ “การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานแก่ปัจเจกชนบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตร

มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552, หนา้ 145-146. 
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1992 การแยกทางกนัท าให ้M ตอ้งส้ินเน้ือประดาตวั จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้ M ตดัสินใจยื่นค าร้องขอ
เงินสนบัสนุนตามกฎหมายครอบครัวของรัฐออนแทรีโอ ้คดีน้ีถูกยกฟ้องเพราะกฎหมายครอบครัว
ไม่ครอบคลุมถึงความสัมพนัธ์ของบุคคลเพศเดียวกนั ต่อมาทั้งคู่ไดยุ้ติขอ้พิพาท แต่M ยงัไดน้ าขอ้
กฎหมายดงักล่าวของรัฐออนทาริโอไ้ปร้องเรียนต่อศาลอีก ผลของคดีน้ีผูพ้ิพากษาได้ตดัสินค า
พิพากษาออกมาดว้ยคะแนนเสียง 8 ต่อ 1 วา่กฎหมายออนแทรีโอไ้ดล้ะเมิดกฎบตัรวา่ดว้ยสิทธิ และ
เสรีภาพของประเทศแคนาดา ค.ศ. 1982 และไดส้ั่งใหรั้ฐออนแทรีโอไ้ดแ้กไ้ขกฎหมายครอบครัวให้
รวมถึงคู่รักเพศเดียวกนั ทั้งน้ีศาลแยง้วา่ค าจ ากดัความค าวา่ “คู่สมรสไม่ให้รวมถึงคู่รักเพศเดียวกนั
ตามกฎหมายครอบครัวนั้นจะท าให้เกิดความเขา้ใจผิดวา่ความสัมพนัธ์ของบุคคลรักร่วมเพศไม่ได้
รับการยอมรับ และเป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีคุณค่านอ้ยกวา่ความสัมพนัธ์ของบุคคลรักต่างเพศ24  

ต่อมาประเทศแคนาดาไดอ้อกกฎหมาย Civil Marriage Act 2005 ซ่ึงเป็นการรับรองสิทธิ
แก่บุคคลรักร่วมเพศระดบัท่ีเป็นกฎหมายภายในของประเทศท่ีเป็นแนวทางส าหรับใชร่้วมกนั โดย 
บุคคลท่ีจะท าการจดทะเบียนสมรสดงักล่าวไม่จ  าเป็นบุคคลสัญชาติแคนาดา และแต่ละรัฐอาจ
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีแตกต่างกนัแต่ก็มีเง่ือนไขหลกัร่วมกนั ดงัน้ี 

1. ตอ้งเป็นบุคคลท่ีอายมุากกวา่ 18 ปี แต่มีขอ้ยกเวน้ส าหรับบุคคลท่ีอายุมากกวา่ 16 ปี แต่
ไม่ถึง 18 ปี สามารถท าการสมรสไดห้ากไดรั้บความยนิยอมจากผูป้กครองหรือผูดู้แล 

2. การจดทะเบียนสมรสดงักล่าวสามารถท าการสมรสไดไ้ม่วา่จะเป็นการสมรสระหวา่ง
บุคคลเพศเดียวกนัหรือบุคคลต่างเพศ 

3. บุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนความสัมพนัธ์อยูแ่ลว้สามารถท าการจดทะเบียนสมรสได ้โดย
การสมรสจะมีผลให้เป็นการยุติการจดทะเบียนความสัมพนัธ์และให้ถือว่าการสมรสมีผลนบัตั้งแต่
วนัท่ีไดจ้ดทะเบียนความสัมพนัธ์25 

โดยไดก้ าหนดขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส ดงัน้ี  
1. บุคคลท่ีตอ้งการจดทะเบียนสมรสตอ้งยื่นค าร้องขอใบอนุญาตสมรส โดยในบางรัฐ

ก าหนดให้บุคคลทั้ง 2 ตอ้งยื่นค าร้องร่วมกนั เช่น แอลเบอร์ตา, แมนิโทบา, ออนแทรีโอ, ควิเบก 
เป็นต้น แต่ในบางรัฐอนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถยื่นค าร้องได้เพียงฝ่ายเดียว เช่น บริติช 
โคลมัเบีย, นิวฟันด์แลนด์ เป็นตน้ นอกจากน้ีแต่ละรัฐอาจจะก าหนดเอกสารประกอบค าร้อง

                                                 
24 ยทุธนา  สุวรรณประดิษฐ์, “สิทธิและเสรีภาพของรักร่วมเพศชายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ : วิเคราะห์จากปัญหาของสงัคมไทย”, 
วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2543, หนา้ 109. 
25 Justice Quebec, “Marriage”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.justice.gouv.qc.ca/english/publications/generale/maria-
a.htm#criteria (11 สิงหาคม 2555). 
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แตกต่างกนั แต่เอกสารท่ีใชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ ใบเกิด ภาพถ่าย และในกรณีท่ีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเคยจด
ทะเบียนสมรสมาก่อนตอ้งยืน่เอกสารรับรองการหยา่หรือการตายของคู่สมรสดว้ย 

2. นายทะเบียนของแต่ละรัฐจะก าหนดเวลาในการประกอบพิธีสมรสแตกต่างกนัไปใน
แต่ละรัฐ ซ่ึงคู่สมรสจะตอ้งประกอบพิธีภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

3. การประกอบพิธีสมรส คู่สมรสสามารถเลือกประกอบพิธีไดท้ั้งในทางศาสนาและทาง
ราชการ โดยผูมี้อ านาจในการประกอบพิธีคือบาทหลวงและผูพ้ิพากษา26 แต่ทั้งน้ีบาทหลวงยงัคงมี
สิทธิท่ีจะปฏิเสธไม่ประกอบพิธีสมรสให้ก็ได ้หากเห็นว่าเป็นการขดัต่อความเช่ือทางศาสนาของ
ตน27 
  ผลของการจดทะเบียนสมรส คู่สมรสเพศเดียวกนัยอ่มมีสิทธิและหนา้ท่ีต่อกนัเหมือนเช่น
การสมรสของชายและหญิงทุกประการ รวมทั้งมีสิทธิท่ีจะหยา่ขาดจากกนัดว้ย28  

3.1.3 ประเทศแอฟริกาใต้  

การสมรสของคนเพศเดียวกนัโดยชอบดว้ยกฎหมายในประเทศแอฟริกาใต ้เร่ิมตั้งแต่
บทบญัญติั The Civil Union Act มีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก
การพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีระหวา่ง Minister of Home Affairs v. Fourie ในวนัท่ี 1 
ธันวาคม ค.ศ. 2005 ซ่ึงได้ก าหนดให้นิยามความหมายของ “การสมรส” ให้รวมถึงบุคคลเพศ
เดียวกนัโดยก าหนดเวลาให้รัฐสภา 1 ปี ในการแกไ้ขความไม่เท่าเทียบในบทบญัญติัเก่ียวกบัการ
สมรส29 

ปัจจุบนัการสมรสในประเทศแอฟริกาใต้ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ตามบทบญัญติัของ
กฎหมาย ดงัน้ี 

1. The Marriage Act เป็นบทกฎหมายส าหรับการสมรสของบุคคลต่างเพศ 
2. The Recognition of Customary Marriage Act เป็นบทกฎหมายส าหรับการสมรสของ

พลเมืองตามประเพณีของชนพื้นเมืองบางกลุ่ม 

                                                 
26 About.com, Lesbianlife, “How To Get Married in Canada – Gay Marriage in Canada”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://lesbianlife.about.com/od/wedding/ht/CanadaMarriage.htm (11 สิงหาคม 2555). 
27 Sec 3, Civil Marriage Act S.C.2005,c 33   
28ประสพสุข  บุญเดช, ค  าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรรพ 5 ว่าดว้ยครอบครัว, พิมพค์ร้ังท่ี 18, (กรุงเทพฯ : ส านกั

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2553), หนา้ 119. 
29 Wikipedia The Free Encyclopedia, “Same-sex marriage in South Africa”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา
http://en.wikipedia.org/wiki/Same-sex_marriage_in_South_Africa (20 เมษายน 2555). 
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3. The Civil Union Act เป็นบทกฎหมายส าหรับการสมรสของบุคคลเพศตรงขา้มหรือ
เพศเดียวกัน ซ่ึง คู่สมรสสามารถเลือกได้ว่าจะจดทะเบียนเป็นคู่สมรสหรือจดทะเบียนคู่
ความสัมพนัธ์ (Civil Partnership) และไม่ว่าจะจดทะเบียนในลกัษณะใดผลของการจดทะเบียน
ดงักล่าว ก็เช่นเดียวกบัการจดทะเบียนสมรสของคนต่างเพศภายใตก้ฎหมาย The Marriage Act 
ดงันั้น การอา้งอิงใดๆ ถึงการสมรสในกฎหมายต่างๆ ให้หมายความรวมถึงการสมรสตามกฎหมาย
น้ีด้วย และการอา้งอิงใดๆ ถึงสถานะความเป็นสามี, ภริยา หรือคู่สมรส ให้ความหมายรวมถึงคู่
สมรส หรือคู่ความสัมพนัธ์ตามกฎหมายน้ีเช่นกนั30 

บุคคลท่ีไม่สามารถท าการสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์ดงักล่าวได ้หากเขาหรือ
เธอไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์มาก่อนตามบทกฎหมาย The Civil Union 
Act, The Marriage Act และ The Recognition of Customary Marriage Act นอกจากน้ีในการสมรส
บุคคลทั้งสองจะตอ้งมีอายุ 18 ปีหรือมากกวา่ และตอ้งมีความสามารถในการตดัสินใจ ส่วนขอ้ห้าม
ในเร่ืองความสัมพนัธ์ทางสายเลือดและความใกล้ชิดให้เป็นไปตามบทกฎหมาย The Marriage 
Act.31  

นอกจากจะมีกฎหมายรับรองการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกนั ประเทศแอฟริกาใตย้งั
ไดก้  าหนดสิทธิต่างๆ ของผูมี้ความหลากหลายทางเพศใหเ้ท่าเทียมกบัคู่สามีภรรยาต่างเพศ เช่น สิทธิ
ท่ีจะไดรั้บผลประโยชน์จากกรมธรรมป์ระกนัสุขภาพ, การรับบุตรบุญธรรม, สิทธิท่ีจะเป็นบิดาหรือ
มารดาโดยชอบดว้ยกฎหมายของเด็กท่ีคู่สมรสของตนไดต้ั้งครรภ์และให้ก าเนิดโดยวิธีผสมเทียม, 
สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของเขา้เมืองส าหรับคู่สมรส และสิทธิของคู่สมรสในการเรียกค่าขาดไร้
อุปการะกรณีท่ีอีกฝ่ายถูกท าร้ายบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวติโดยผดิกฎหมาย32 

3.2 กฎหมายจดทะเบียนความสัมพนัธ์ 

กฎหมายจดทะเบียนความสัมพนัธ์ มีหลายรูปแบบ เช่น Civil Union, Civil Partnership, 
Domestic Partnership เป็นกฎหมายท่ีออกมาเพื่อรองรับการใชชี้วิตคู่ของคู่สมรสเพศเดียวกนั และมี
ลกัษณะคลา้ยกฎหมายจดทะเบียนสมรสตรงท่ีวา่คู่สมรสตามกฎหมายจดทะเบียนความสัมพนัธ์นั้น 
ได้รับสิทธิท่ีเท่าเทียมหรืออาจจะเท่าเทียมตามกฎหมายเหมือนการสมรสระหว่างหญิงชายหรือ
แตกต่างกนัไปตามแต่บทบญัญติัในแต่ละประเทศ แต่ส่วนท่ีแตกต่างท่ีส าคญัก็คือการแต่งงานใน

                                                 
30 Wikipedia The Free Encyclopedia, “Civil Union Act,2006”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Union_Act_(South_Africa) (20 เมษายน 2555).  
31 เร่ืองเดียวกนั. 
32 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สิทธิมนุษยชนของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ, (กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ,์ 

2550), หนา้ 164-165. 
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ลกัษณะการจดทะเบียนความสัมพนัธ์นั้น ไม่สามารถเรียกไดว้า่เป็นการแต่งงาน(Marriage) สาเหตุท่ี
ส าคญัเน่ืองจากค าวา่ Marriage ของชาวตะวนัตกในหลายประเทศนั้นมีความผกูพนักบัศาสนาคริสต์
ค่อนขา้งสูง และคนส่วนใหญ่มองวา่การแต่งงานนั้นเป็นเหมือนสถาบนัอยา่งหน่ึงท่ีควรจะถูกรักษา
ไวส้ าหรับความสัมพนัธ์ระหวา่งหญิงและชายเท่านั้น ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจกัรคาทอลิก 
บรรพ 4 ลกัษณะ 7 การแต่งงาน ไดก้  าหนดวา่การแต่งงานเป็นหน่ึงในศีลศกัด์ิสิทธ์ิเจ็ดประการของ
พระศาสนจกัรคาทอลิก โดยท่ีเป็นสถาบนัเหนือธรรมชาติผสานอยู่ในธรรมชาติมนุษย์ ดังนั้น 
พระศาสนจกัรวางข้อจ ากดัการแต่งงานเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิส าหรับชายหญิง ซ่ึงทั้งสองจะต้องมี
คุณสมบติัครบถว้น ตามมาตรา 1058 จึงจะแต่งงานกนัไดแ้ละการแต่งงานนั้นจึงจะสมบูรณ์มีผลตาม
กฎหมายพระศาสนจกัร33 ดงันั้นการจดทะเบียนความสัมพนัธ์จึงสร้างความขดัแยง้ทางสังคมน้อย
กวา่และเป็นท่ียอมรับไดง่้ายกวา่ ประเทศท่ีใชก้ฎหมายน้ี เช่น ฝร่ังเศส องักฤษ34 โดยแต่ละประเทศท่ี
ไดใ้ชก้ฎหมายจดทะเบียนความสัมพนัธ์ระหวา่งคนเพศเดียวกนั หรือบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง
เพศนั้น ต่างก็ตอ้งประสบปัญหาการโตแ้ยง้จากสังคมเช่นกนั เช่น ประเทศองักฤษประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นดว้ยกบักฎหมายใหม่น้ี แต่ก็มีผูค้ดัคา้นบา้ง โดยให้เหตุผลวา่ “ไม่เหมาะสม, ผิดประเพณีดี
งาม, ส่งเสริมพฤติกรรมวปิริต, ท าลายความศกัด์ิสิทธ์ิของครอบครัว” ฯลฯ35  

นอกจากน้ีแมจ้ะมีลกัษณะเป็นกฎหมายจดทะเบียนความสัมพนัธ์เหมือนกนัแต่ก็ยงัมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละประเทศ ดงัตวัอยา่ง ต่อไปน้ี 

 3.2.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ตามท่ีได้กล่าวในข้างต้นว่ากฎหมายท่ีเก่ียวกับการรับรองการจัดตั้ งครอบครัวของ
สหรัฐอเมริกายงัมีความแตกต่างกัน ซ่ึงรัฐท่ีอนุญาตให้บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศจด
ทะเบียนความสัมพนัธ์กนั ไดแ้ก่ รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐนิวเจอร์ซ่ี รัฐโอเรกอน รัฐเนอร์วาดา รัฐอิลินอย 
รัฐโรดไอแลนด์ รัฐฮาวาย รัฐเดลาแวร์ รัฐเมนท์ รัฐโคโลราโด รัฐวิสคอนซิล รัฐวอลชิงตนั และรัฐ
เมน36 ซ่ึงมีเน้ือหาดงัตวัอยา่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย และรัฐเมนดงัน้ี  

 

                                                 
33 อคัรสงัฆมลฑลกรุงเทพฯ, “ปรมวลกฎหมายพระศาสนจกัร”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.catholic.or.th/archive/laws/lawch16/lawch039.html (11 เมษายน 2555). 
34 อนิรุต  พิเสฎฐศลาศยั, “Civil Union ทางออกของ Same-sex Marriage ในนิวซีแลนด”์, นิตยสารผูจ้ดัการ, กนัยายน (2548), [ระบบ

ออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=38767 (11 เมษายน 2555). 
35 ไมเคิล ไรท,์ “ฝร่ังมองไทย”, มติชนสุดสปัดาห์, ฉบบัท่ี 1328 (27 มกราคม 2549), หนา้ 70. 
36

 Wikipedia The Free Encyclopedia, “Civil union”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_union (25 

สิงหาคม 2555) 
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 (1) รัฐแคลฟิอร์เนีย  

ไดอ้อกกฎหมายท่ีมีช่ือวา่ Domestic Partnership อนัเป็นกฎหมายท่ีรับรองการอยูร่่วมกนั
ของบุคคลเพศเดียวกนั โดยมีพื้นฐานแนวคิดท่ีว่าคู่ของบุคคลเพศเดียวกนัควรท่ีจะไดรั้บสิทธิเท่า
เทียมกบัคู่สมรสต่างเพศ โดยกฎหมายดงักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขของบุคคลท่ี จะอยูภ่ายใตข้อ้ตกลง
ชีวติร่วมกนั ดงัน้ี 
 1) บุคคลทั้งสองจะตอ้งเป็นบุคคลเพศเดียวกนั แต่กฎหมายก็มีขอ้ตกลงวา่ให้สิทธิบุคคล
ต่างเพศผูกพนัในการใช้ชีวิตร่วมกนั ในกรณีท่ีบุคคลทั้งสองอายุเกิน 62 ปี อนัเป็นไปตามหลกัใน
มาตรา 297(b) (6) 
 2) บุคคลทั้งสองตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีสมรสแลว้ หรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนักบับุคคลอ่ืนอยู่
แลว้ 
 3) บุคคลทั้งสองตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 18 ปี 
 4) บุคคลทั้งสองจะตอ้งมีความสามารถในการยนิยอมในการใชชี้วติร่วมกนั 
 5) บุคคลใดบุคคลหน่ึงตอ้งไม่เคยถูกปฏิเสธการจดทะเบียนการใชชี้วิตอยูร่่วมกนัมาก่อน 
เวน้แต่ค าปฏิเสธนั้นถูกยกเลิกไปแลว้ 
 6) บุคคลทั้งสองตอ้งมีท่ีอยูอ่าศยัร่วมกนั โดยไม่จ  าเป็นวา่ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งมีช่ือเป็นผู ้
ครอบครองท่ีอยูอ่าศยันั้น 
 7) บุคคลทั้งสองตอ้งตกลงท่ีจะรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั ในค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
การใชชี้วติร่วมกนั 
 8) บุคคลทั้งสองฝ่ายตอ้งไม่เก่ียวขอ้งกนัตามสายโลหิตตามท่ีกฎหมายของรัฐหา้ม 
 9) การประกาศรับรอง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของบุคคลทั้งสองจะต้องจดัท าต่อ The 
Secretary of State37  

ส าหรับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 มาตรา 8 (Proposition 8)38 ได้
ผา่นการอนุมติัจากคะแนนเสียงของประชาชน ส่งผลให้เกิดการจ ากดัสิทธิในการแต่งงานระหวา่ง
คนเพศเดียวกนั อยา่งไรก็ตามในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ศาลลม้ละลาย ไดต้ดัสินวา่ คนแต่งงาน
เพศเดียวกนัสามารถไดรั้บสิทธิและความคุม้ครองตามกฎหมายลม้ละลายเช่นเดียวกบัคู่สมรสเพศ
ชายและหญิง ในคดีน้ีชาย 2 คนไดแ้ต่งงานกนัถูกตอ้งตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียเม่ือวนัท่ี 20 

                                                 
37 วราภรณ์  อินทนนท,์ “การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552, หนา้ 139. 
38 Proposition 8 เป็นการจ ากดัสิทธิการแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกนั หรือเรียกวา่ California Marriage Protection Act ซ่ึงผา่นการลง
มติในเดือนพฤศจิกายน 2008 ดงันั้น จะมีเพียงการแต่งงานระหวา่งเพศชายและเพศหญิงเท่านั้นท่ีจะไดรั้บการยอมรับใน California. 
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สิงหาคม ค.ศ. 2008 ต่อมาประสบปัญหาดา้นการเงินทั้งคู่จึงไดย้ื่นท าลม้ละลายตาม Chapter 13 
ร่วมกนัในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2011 แต่ U.S.trustee ไดย้ื่นคดัคา้นและร้องขอให้ศาลเพิกถอน
คดี โดยกล่าววา่ลูกหน้ีไม่มีคุณสมบติัท่ีจะยื่นท าลม้ละลายร่วมกนัเน่ืองจากเขาเป็นชาย 2 คน ทรัสตี
ไดอ้า้งกฎหมาย Defense of Marriage Act (Doma)39 ซ่ึงระบุวา่การแต่งงานจะตอ้งเป็นระหวา่งคน
เพศตรงขา้มคือระหวา่งชายและหญิงเท่านั้น โดยลูกหน้ีไดค้ดัคา้นโดยอา้งอิงถึงกฎหมายลม้ละลาย 
วา่ไม่มีขอ้ก าหนดใดๆ ในกฎหมายลม้ละลายท่ีระบุวา่ทรัสตีสามารถขอยกเลิกคดีถา้คู่สมรสนั้นเป็น
คนเพศเดียวกนั นอกจากนั้นลูกหน้ียงัไดอ้า้งถึงกฎหมายหลกัของประเทศท่ีระบุวา่คนทุกคนมีสิทธิ
เท่าเทียมกนั (Equal Protection) ดงันั้นรัฐบาลไม่สามารถปฏิบติัต่อบุคคลแตกต่างกนัไป ลูกหน้ีได้
กล่าววา่ตนไดแ้ต่งงานกนัอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงมีสิทธิเหมือนคู่สมรสอ่ืนๆ ในการยื่นค าร้อง
ร่วมกนัได ้ในคดีน้ีผูพ้ิพากษาศาลลม้ละลายไดส้รุปวา่กฎหมาย Doma นั้นละเมิดสิทธิเสมอภาคของ
บุคคล นอกจากนั้นรัฐบาลมิไดมี้หลกัเกณฑ์ท่ีถูกตอ้งท่ีจะปฏิเสธสิทธิของลูกหน้ีในคดีน้ี จึงปฏิเสธ
ค าร้องขอยกเลิกคดีของทรัสตี ค าตดัสินดงักล่าวถือเป็นชยัชนะกา้วส าคญัของคนท่ีแต่งงานกบัคน
เพศเดียวกนั ในการเรียกร้องสิทธิของตนให้เสมอภาคเท่าเทียมกบัคู่สมรสชายและหญิงและในการ
หกัลา้งกฎหมาย Doma40 นอกจากน้ีในวนัท่ี 4 สิงหาคม ค.ศ. 2010 ศาล United States District ได้
ตดัสินคดีระหวา่ง Perry v. Schwarzenegger วา่ Proposition 8 ของ Califronia นั้นเป็นการขดัต่อ
รัฐธรรมนูญ และมีการอุทธรณ์ค าตดัสินดงักล่าว ต่อมาในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2012 คณะลูกขุน
ซ่ึงประกอบดว้ยผูพ้ิพากษาจ านวน 3 ท่าน จากศาลอุทธรณ์ของสหรัฐได้มีความเห็นพอ้งกบัค า
พิพากษาของศาลชั้นตน้ว่า Proposition 8 เป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญ โดยในวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 
ค.ศ. 2012 ผูส้นบัสนุนกฎหมาย Proposition 8 ไดร้้องขอให้คณะลูกขุนท่ีใหญ่ข้ึนของศาลอุทธรณ์
สหรัฐพิจารณาค าตดัสินดงักล่าวอีกคร้ัง41 

(2) รัฐเมน 

ในปี ค.ศ. 2004 รัฐเมนไดอ้อกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ท่ีเรียกว่า 
“An Act to Promote the Financial Security of Maine’s Families and Children” ซ่ึงก าหนดนิยาม
ของค่าวา่ การจดทะเบียนความสัมพนัธ์ หมายถึง บุคคล 2 คนท่ีอยูร่่วมกนัภายใตค้วามสัมพนัธ์ซ่ึงมี
                                                 
39 Defense of  Marriage Act มีการประกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน 1996 ซ่ึงเป็นการจ ากดัการแต่งงานให้เป็นเร่ืองระหวา่งเพศชาย
และเพศหญิงในฐานะสามีภริยาเท่านั้น และไม่ยอมรับการแต่งงานหรือการจดทะเบียนความสมัพนัธ์ของคนเพศเดียวกนั และตาม
มาตรา 3 แห่งบทบญัญติัดงักล่าว ยงัไม่ให้การยอมรับการแต่งงานของคนเพศเดียวกนัภายในสหพนัธรัฐ อยา่งไรก็ตามมาตราดงักล่าว
ไดถู้กวินิจฉยัวา่เป็นการขดัต่อรัฐธรรมนูญ ตามคดีในศาลของรัฐ Massachusetts และศาลลม้ละลายของรัฐ California.  
40 จรินทร  ทานชัฌาสยั, “ลม้ละลายคดีตวัอยา่ง”, สยามมีเดีย นิวส์ 24 มิถุนายน 2554. 
41 Minnesota Legislative Reference Library, “Resources on Minnesota Issue Same-Sex Marriage in Minnesota” [ระบบออนไลน์]. 
แหล่งท่ีมา http://www.leg.state.mn.us/lrl/issues/issues.aspx?issue=gay (22 เมษายน 2555). 
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การแสดงหลกัฐานว่าทั้งสองฝ่ายมีขอ้ตกลงร่วมกนัหรือพนัธสัญญาท่ีจะรับผิดชอบสวสัดิภาพทาง
สังคมซ่ึงกนัและกนัโดยตลอด42 มีผลบงัคบัใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 ต่อมาในเดือน
พฤษภาคม ค.ศ. 2009 รัฐเมนได้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกนัสมรสกนัได้แต่
สุดทา้ยกฎหมายดงักล่าวก็ถูกยกเลิกโดยการลงคะแนนเสียง ดงันั้นการจดทะเบียนความสัมพนัธ์จึงมี
ผลบงัคบัใชต่้อไป43  

บุคคลท่ีสามารถจดทะเบียนความสัมพนัธ์ได ้ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ทั้งสองฝ่ายตอ้งเป็นบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะและมีสติสมบูรณ์ ไม่ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ี

ตอ้งห้ามท าการสมรสตาม Title19-A M.R.S.A. section 701 (2), (3), (4) ซ่ึงมีบทบญัญติัห้ามท าการ
สมรสหาก เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือครอบครัว, เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
และหา้มท าการสมรสซอ้น 

2. บุคคลทั้งสองตอ้งอยูร่่วมกนัมาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน 
3. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยู ่

และ 
4. ตอ้งมีความประสงคใ์นการอยูร่่วมกบัคู่ความสัมพนัธ์เพียงคนเดียวเท่านั้น44  
เม่ือจดทะเบียนความสัมพนัธ์แลว้จะไดรั้บความคุม้ครองภายใตก้ฎหมายของรัฐ ดงัน้ี 
1. สิทธิทางมรดก จะไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบัคู่สมรส 
 2. สิทธิตามกฎหมายส าหรับบุคคลท่ีจดทะเบียนความสัมพนัธ์ 
- ไดรั้บการปฏิบติัเช่นเดียวกบัคู่สมรสในการเป็นผูป้กครองของคู่ความสัมพนัธ์ในกรณีท่ี

อีกฝ่ายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ และสิทธิในการประกาศเป็นผูป้กตรอง 
- มีสิทธิทางกฎหมายเช่นเดียวกบัคู่สมรสในการคุม้ครองเก่ียวกบัทรัพยสิ์นและสวสัดิการ

ของคู่สมรส 
- สิทธิในการขอใหอ้อกค าสั่งคุม้ครองในกรณีท่ีมีการเสียชีวติของอีกฝ่าย 
3. สิทธิของคู่ความสัมพนัธ์ฝ่ายท่ียงัมีชีวิต เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเสียชีวิต กฎหมาย

ก าหนดใหฝ่้ายท่ียงัมีชีวติเป็นทายาทล าดบัแรกท่ีมีอ านาจในการจดัการเก่ียวกบัศพ45 

                                                 
42 GLAD, EQUAL JUSTICE UNDER LAW, “Family Law in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.glad.org/rights/maine/c/family-law-in-maine/ (25 สิงหาคม 2555). 
43 Wikipedia, “Domestic partnership in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_partnership_in_Maine (25 สิงหาคม 2555). 
44Maine Center for Disease Control and Prevention, “Instructions and Information for Declaration of Domestic Partnerships”, 

[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา http://www.maine.gov/dhhs/mecdc/public-health-systems/data-research/vital-records/documents/pdf-
files/dompartinst.pdf (25 สิงหาคม 2555). 
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3.2.2 ประเทศสหราชอาณาจักร 

ประเทศสหราชอาณาจกัรประกอบไปด้วยองักฤษ เวลส์ สก็อตแลนด์ และไอร์แลนด์
เหนือ ได้ออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ของบุคคลเพศเดียวกนัท่ีเรียกว่า The 
Civil Partnership 2004 โดยคู่จดทะเบียนความสัมพนัธ์จะมีสิทธิและหน้าท่ีคลา้ยกบัคู่สมรสใน
หลายๆดา้นแต่ไม่ทั้งหมด และการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นความสัมพนัธ์ทางกฎหมาย
ท่ีอนุญาตให้กระท าได้ระหว่างบุคคลเพศเดียวกันเท่านั้น เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นเร่ืองของบุคคลต่างเพศ  นอกจากน้ีเดิมการจดทะเบียนความสัมพนัธ์นั้นไม่
สามารถประกอบพิธีทางศาสนาได ้ต่อมาไดมี้การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ตาม Section 202 of The 
Equality Act 2010 ซ่ึงใชส้ าหรับประเทศองักฤษและเวลส์ ระบุวา่คู่รักเพศเดียวกนัสามารถประกอบ
พิธีทางศาสนาไดห้ากองค์กรทางศาสนาผูป้ระกอบพิธีดงักล่าวยินยอมและยงัให้สิทธิองค์กรทาง
ศาสนาในการปฏิเสธท่ีจะประกอบพิธี ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2012 ประเทศสกอตแลนด์ไดมี้การ
ประกาศวา่มีแนวโน้มท่ีจะอนุญาตให้บุคคลเพศเดียวกนัสมรสกนัได ้ส่วนประเทศไอร์แลนด์เหนือ
นั้น ยงัไม่มีการพิจาณาในประเด็นดงักล่าวแต่อยา่งใด 46 

โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ของบุคคลเพศเดียวกนั ดงัน้ี 
1. ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายุไม่ต  ่ากวา่ 16 ปี แต่กรณีท่ีอายุไม่เกิน 18 ปี จะตอ้งไดรั้บความ

ยนิยอมจากบิดามารดาหรือผูป้กครอง 
2. ตอ้งไม่เป็นบุคคลท่ีไดจ้ดทะเบียนความสัมพนัธ์หรือจดทะเบียนสมรสอยูใ่นขณะนั้น  
3. ตอ้งไม่เป็นการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ตอ้งห้ามตาม

กฎหมาย เช่น ระหวา่งบิดา มารดา บุตร พี่นอ้งร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา เป็นตน้47 
ขั้นตอนในการจดทะเบียนสมรส เร่ิมจากบุคคลทั้งสองตอ้งไปยื่นค าร้องแสดงความ

ประสงค์จะจดทะเบียนความสัมพนัธ์ จากนั้นรอการประกาศก าหนดเวลาจากนายทะเบียน จึงจะ
สามารถท าการจดทะเบียนได ้โดยตอ้งเป็นการจดทะเบียนต่อผูมี้อ  านาจและมีพยาน2คน48 

                                                                                                                                            
45 GLAD, EQUAL JUSTICE UNDER LAW, “Family Law in Maine”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.glad.org/rights/maine/c/family-law-in-maine/ (25 สิงหาคม 2555). 
46 Catherine Fairbaire, House of Commons Library, “Same-sex marriage and civil partnerships”, 14 August 2012,[ระบบออนไลน์] 
แหล่งท่ี http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn05882 (11 สิงหาคม 2555). 
47 Civil Partnership, “Registering a Civil Partnership”, [ระบบออนไลน]. แหล่งท่ีมา 

http://www.civilpartnerships.org.uk/Registering.htm ( 11 สิงหาคม 2555).  
48 Civilpartnershipinfo.co.uk, “Civil Partnership guide for gay and lesbian couples in the UK”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 

http://www.civilpartnershipinfo.co.uk/ (11 สิงหาคม 2555). 
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ผลของการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ ส่งผลใหคู้่ความสัมพนัธ์แต่ละฝ่ายมีสิทธิและหนา้ท่ี
ต่อกนัตามกฎหมาย และไดรั้บสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามกฎหมายเช่น สิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี, 
การประกนัสังคม, การรับมรดก, การรับประโยชน์จากบ านาญ, หน้าท่ีในการดูแลคู่ความสัมพนัธ์
และบุตรของแต่ละฝ่าย, ไดรั้บการคุม้ครองเก่ียวกบัความรุนแรงในครอบครัว, สิทธิในการรับช่วง
ต่อในการเช่าอสังหาริมทรัพย,์ สิทธิในการเขา้เยี่ยมผูป่้วยเช่นเดียวกบับุคคลในครอบครัว, สิทธิ
ประโยชน์ตามกฎหมายคนเข้าเมือง, ได้รับการปฎิบติัเทียบเท่ากับคู่สมรสต่างเพศเก่ียวกับการ
ประกนัชีวติ, การไดรั้บชดเชยจากการตายโดยอุบติัเหตุ เป็นตน้49 

 3.2.3 ประเทศเยอรมัน  

 ประเทศเยอรมนัไดบ้ญัญติักฎหมาย “Act on Life Partnership 2000” เม่ือวนัท่ี 16 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2001 เป็นกฎหมายให้การคุม้ครองคู่สัมพนัธ์ท่ีเป็นบุคคลเพศเดียวกนัให้เสมือนกบั
คู่สมรสของพวกต่างเพศ โดยกฎหมายดงักล่าวให้สิทธิของบุคคลเพศเดียวกนัมีสิทธิและหน้าท่ีต่อ
กนั และก าหนดเง่ือนไขและวธีิการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ของบุคคลเพศเดียวกนัไวด้งัน้ี 
 1.ตอ้งเป็นบุคคลเพศเดียวกนั  
 2.คู่สัมพนัธ์จะตอ้งไม่มีคู่สมรส หรือมีการจดทะเบียนในการใชชี้วติร่วมกนัอยูก่่อน  
 3.อายุของผูท่ี้จดทะเบียนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั บุคคลเพศเดียวกนัท่ีสามารถจด
ทะเบียนในการอยูร่่วมกนัไดน้ั้น จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอายเุกินกวา่ 18 ปีแลว้ 
 4. มิใหจ้ดทะเบียนกบัผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ไม่วา่จะเป็นญาติโดยตรง หรือระหวา่งพี่
นอ้งร่วมบิดามารดา หรือร่วมเฉพาะบิดาหรือมารดา50 
 ผลของการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ เม่ือคู่รักท่ีเป็นบุคคลเพศเดียวกนัด าเนินการตาม
เง่ือนไขของการจดทะเบียนความสัมพนัธ์แลว้ การจดทะเบียนนั้นยอ่มมีผลสมบูรณ์ และมีผลผกูพนั
ทางกฎหมาย ก่อให้เกิดสิทธิหน้าท่ีของคู่ชีวิตเสมือนกบัคู่รักต่างเพศพึงมีต่อกนั อน่ึง แต่เดิมการ
ก าหนดสิทธิของคู่ความสัมพนัธ์ไม่เหมือนกบัคู่สมรสต่างเพศทั้งหมด เพราะยงัคงไม่ไดรั้บสิทธิบาง
ประการ เช่น สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมและสิทธิทางดา้นภาษี ต่อมาในวนัท่ี 22 ตุลาคม ค.ศ. 
2009 ศาลรัฐธรรมนูญจึงไดบ้ญัญติัให้น าสิทธิและหน้าท่ีทุกอย่างท่ีก าหนดไวส้ าหรับคู่สมรสต่าง
เพศมาใชก้บัคู่ความสัมพนัธ์ดว้ย51 เช่นหนา้ท่ีรับผิดชอบซ่ึงกนัและกนั เสมือนสามีภริยาพึงมีต่อกนั, 

                                                 
49 เร่ืองเดียวกนั. 
50 วราภรณ์  อินทนนท,์ “การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552, หนา้ 119-120. 
51 Wikipedia The Free Encyclopedia, “Recognition of  Same-sex Union in Germanny”, [ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://en.wikipedia.org/wiki/Recognition_of_same-sex_unions_in_Germany (15 สิงหาคม 2555). 
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หนา้ท่ีในการอุปการะเล้ียงดูกนั, ความสัมพนัธ์ในเร่ืองทรัพยสิ์น ตามระบบ Regime of Aquestes 
โดยในระบบน้ีทรัพยสิ์นของคู่ชีวิตท่ีมีอยูก่่อนและไดม้าในระหวา่งอยูร่่วมกนัไม่ตกเป็นสินสมรส 
แต่ละคนมีอ านาจจดัการทรัพยสิ์นของตน เม่ือระบบทรัพยสิ์นดงักล่าวส้ินสุดลง ส่วนท่ีทั้งคู่ได้มี
เพิ่มเติมจะถูกก าหนดให้เป็นของฝ่ายนั้นตามมาตรา 6 (2) ของ Act on Life Partnershipสิทธิในการ
รับมรดก ในฐานะทายาทโดยธรรม, สิทธิในการแยกกนัอยูแ่ละสิทธิในการส้ินสุดความสัมพนัธ์จาก
กัน นอกจากกฎหมายจะให้สิทธิแก่คู่ชีวิตร่วมกันแล้วกฎหมายยงับัญญติั ผลทางการเงินเพื่อ
ประโยชน์ของเจา้หน้ี คือ ตามมาตรา 8 (1) ของ Act on Life Partnership ให้สันนิษฐานไวก่้อนวา่ 
สังหาริมทรัพยใ์นการครอบครองของคู่ชีวิตท่ีใชชี้วิตอยูร่่วมกนัคนใดคนหน่ึงหรือทั้งคู่เป็นของผูท่ี้
เป็นลูกหน้ี เพื่อประโยชน์ของเจา้หน้ีในการท่ีจะไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ี52  

3.2.4 ประเทศฝร่ังเศส  

การสร้างกฎหมายครอบครัวตามกฎหมายฝร่ังเศส 
กฎหมายเก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัเพื่อสร้างครอบครัวของประเทศฝร่ังเศสมีววิฒันาการและ

การแกปั้ญหาต่างๆ อยา่งต่อเน่ืองโดยในปัจจุบนัรูปแบบของการสร้างครอบครัวของคู่รักในฝร่ังเศส
มี 3 รูปแบบ คือ 

1. จดทะเบียนสมรสหรือการแต่งงาน (Marriage) กฎหมายอนุญาตใหบุ้คคลต่างเพศ
เท่านั้นท่ีจะจดทะเบียนสมรสได ้  

2. การตกลงอยู่ร่วมกนั (Concubinage) สามารถท าการตกลงอยู่ร่วมกนัไดท้ั้งระหว่าง
บุคคลเพศเดียวกนัและต่างเพศกนัท่ีมีเจตนาในการใช้ชีวิตร่วมกนัแต่ไม่มีเจตนาท่ีจะสร้างความ
ผูกพนัตามกฎหมาย ดงันั้น จึงไม่มีอ านาจในการจดัการทรัพยสิ์นร่วมกนัและไม่อยู่ในบงัคบัตาม
เก่ียวกบัสิทธิและหนา้ท่ีระหวา่งสามีภริยา แต่ยงัคงมีสิทธิไดรั้บความช่วยเหลือบางประการในสร้าง
ครอบครัวจากรัฐ 

3. สัญญาทางแพ่งเพื่ออยูร่่วมกนั (Pacte civil de solidarité  (PACS)) PACS หรือ Le Pacte 
civil de solidarité  เป็นรูปแบบหน่ึงของการสร้างครอบครัวของประเทศฝร่ังเศส ซ่ึงเกิดจากความ
พยายามในการหาทางออกระหว่างข้อด้อยของการจดทะเบียนสมรสท่ีก าหนดว่าจะกระท าได้
ระหวา่งบุคคลต่างเพศเท่านั้นรวมถึงการหยา่ท่ีจะท าไดโ้ดยกระบวนการทางศาลเท่านั้น และตอ้งใช้
ทนายความแมก้รณีท่ีเป็นการหยา่ดว้ยความยนิยอมทั้งสองฝ่าย และขอ้ดอ้ยของการตกลงอยูร่่วมกนั

                                                 
52 วราภรณ์  อินทนนท,์ “การรับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความหลากหลายทางเพศ”, วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2552, หนา้ 120-121. 
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ท่ีไม่มีผลผูกพนัตามกฎหมาย  ดงันั้น PACS จึงก าหนดให้ท าได้ระหว่างคู่รักต่างเพศและเพศ
เดียวกนั และการเลิกร้างใหง่้ายข้ึน แต่ยงัคงมีผลผกูพนัตามกฎหมาย53 
  การจด PACS สามารถท าไดร้ะหวา่งบุคคลท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้สองคนต่างเพศหรือเพศ
เดียวกันก็ได้ แต่มีข้อห้ามไม่ให้จดระหว่างบุพการีกับทายาท พี่กับน้อง หรือลุงกับหลานหรือ
ระหวา่งญาติโดยการแต่งงาน เช่น แม่ยาย ลูกเขย ผูท่ี้แต่งงานแลว้ หรือผูท่ี้จด PACS กบัคนอ่ืนแลว้ 
หากฝ่าฝืนเป็นโมฆะ โดยการจดนั้นกฎหมายไม่ไดก้  าหนดแบบไว ้แต่ก าหนดวิธีว่าคู่รักจะตอ้งท า
ขอ้ตกลงจะท า PACS กนัแลว้น าไปจดแจง้กบัจ่าศาลของศาล Tribunal d'instance ในเขตตนอาศยัท่ี
อยู ่หรือท่ีสถานกงสุลหรือสถานฑูต ในกรณีท่ีอยูต่่างประเทศหากจะมีการเปล่ียนแปลงสัญญาหรือ
จะเลิกก็ตอ้งจดทะเบียนแจง้กบัเจา้หนา้ท่ีศาลท่ีไดท้  าการจดทะเบียน54  

สิทธิประโยชน์ของการจด PACS ประมวลกฎหมายแพ่งฝร่ังเศสได้บญัญติัเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ของการจด PACS ไว ้ เช่น การใช้ชีวิตร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทางด้าน
ทรัพยสิ์น โดยการตกลงน้ีจะตอ้งท าเป็นขอ้ตกลง และตอ้งร่วมรับผิดในหน้ีร่วมกนัส าหรับมูลหน้ีท่ี
เกิดจากการใชจ่้ายเพื่อด ารงชีพประจ าวนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกินสมควรอย่างเห็นได้
ชดัเจน ส่วนมูลหน้ีส่วนตวันั้นกฎหมายไดก้ าหนดให้แยกกนัรับผิด ในเร่ืองกรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์น
นั้น แต่ละคนสามารถน าสืบไดว้า่ทรัพยสิ์นนั้นเป็นสินส่วนตวั แต่ถา้หากไม่สามารถพิสูจน์ไดท้รัพย์
นั้นจะกลายเป็นทรัพยก์รรมสิทธ์ิรวม เป็นตน้ นอกจากน้ีผูท่ี้จด PACS จะมีสิทธิไดรั้บการช่วยเหลือ
จากรัฐหรือจากบริษทัท่ีคู่สัญญา PACS อีกคนท างานอยูเ่ช่นเดียวกบักรณีจดทะเบียนสมรส และใน
การเสียภาษีผูท่ี้จด PACS ก็ตอ้งแจง้และเสียภาษีร่วมกนัในอตัราเดียวกนักบัคู่แต่งงาน และไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีมรดกในกรณีท าพินัยกรรมยกให้กัน ในเร่ืองการให้ระหว่างกัน (Donations entre 
partenaires) ผูท่ี้จด PACS จะไม่ตอ้งเสียภาษี โดยกฎหมายยกเวน้ให้เทียบเท่ากบักรณีจดทะเบียน
สมรสคือสามารถใหไ้ด ้76,000 ยโูร55  
 

                                                 
53  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “กฎหมายความรักและความ”ผกูพนั", ข่าวสารพฒันากฎหมาย ฉบบัท่ี 69 1 กุมภาพนัธ์ 2554, 
[ระบบออนไลน์]. แหล่งท่ีมา 
http://www.lawreform.go.th/lawreform/index.php?option=com_content&task=view&id=533&Itemid=1 (11 เมษายน 2555).   
54 เร่ืองเดียวกนั. 
55 เร่ืองเดียวกนั. 


