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บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสของบุคคลท่ีมีความหลากหลาย
ทางเพศ แม้บุคคลกลุ่มน้ีจ านวนไม่น้อยได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเช่นเดียวกับคู่สมรสต่างเพศ  การ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงได้ท าข้ึน เพื่อ 1. ส ารวจสภาพปัญหาความเสียเปรียบของบุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศอนัเน่ืองมาจากไม่มีกฎหมายรับรองการสมรส 2. ศึกษากฎหมายไทยท่ีก าหนด
สิทธิและหนา้ท่ีส าหรับคู่สมรสและวิเคราะห์กฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพปัญหา 3. ศึกษา
ตวัอย่างกฎหมายรับรองการสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศใน
ต่างประเทศ โดยท าการศึกษาจากการวิจยัเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็น
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย โดยใชว้ธีิบอกต่อกนัเป็นทอด ๆ 

ผลของการส ารวจสภาพปัญหา จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน 
พบวา่ผูใ้หส้ัมภาษณ์จ านวน 8 คนระบุวา่ประสบปัญหาความเสียเปรียบจากการไม่มีกฎหมายรับรอง
การสมรส จ าแนกไดเ้ป็น 8 ลกัษณะปัญหา ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัการจดทะเบียนสมรสในประเทศ
ไทยและผลของการจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ ปัญหาเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์น ปัญหาใน
การท าสัญญากู้ร่วม ปัญหาเก่ียวกบัการท าประกนัชีวิต ปัญหาเก่ียวกบัการถือครองท่ีดินของคน
สัญชาติไทยท่ีมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติ ปัญหาเก่ียวกบัการใช้สิทธิคู่สมรสเพื่อหักลดหย่อนภาษี 
ปัญหาในการใช้สิทธิทางราชการในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และปัญหาเก่ียวกบัความรุนแรงใน
ครอบครัว ในขณะท่ีอีก 12 คนแมจ้ะให้ขอ้มูลวา่ไม่ประสบปัญหาแต่มีความเห็นวา่กฎหมายท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนัจะก่อใหเ้กิดปัญหาต่อการใชชี้วติคู่ร่วมกนัในอนาคตได ้ 



 จ 

ผลจากการวิจัยเอกสารพบปัญหาความเสียเปรียบทั้ งในลักษณะข้อเท็จจริงและข้อ
กฎหมาย โดยปัญหาบางส่วนเป็นปัญหาเดียวกบัปัญหาท่ีพบจากการสัมภาษณ์เชิงลึก แต่พบความ
เสียเปรียบทางกฎหมายประการอ่ืนเพิ่มข้ึน ได้แก่ สิทธิและหน้าท่ีของคู่สมรสตามกฎหมาย
ครอบครัว กฎหมายมรดก กฎหมายลกัษณะละเมิด กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาอาญา สิทธิ
ในการบริจาคร่างกายหรืออวยัวะ สิทธิในการประกนัสังคม และสิทธิในการลงนามยินยอมให้
รักษาพยาบาลคู่ชีวติ  

การศึกษาน้ีพบว่าในต่างประเทศมีการบญัญติักฎหมายเพื่อรับรองการสมรสส าหรับ
บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลเพศ
เดียวกนัและการจดทะเบียนความสัมพนัธ์ โดยการรับรองการสมรสดงักล่าวมีผลให้บุคคลท่ีมีความ
หลากหลายทางเพศไดรั้บสิทธิหนา้ท่ีและความคุม้ครองตามกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชชี้วิต
ในฐานะคู่สมรสหรือคู่ความสัมพนัธ์  

การศึกษาน้ีไดช้ี้ให้เห็นว่าแมรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 จะให้ความ
คุม้ครองบุคคลผูมี้ความหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบติั แต่บุคคลกลุ่มน้ียงัตอ้งเผชิญกบัการ
ปฏิบติัท่ีแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม อนัเป็นผลมาจากขอ้กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ของ
สถาบนัต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า การออกกฎหมายรับรองการสมรสจะเป็นการแกไ้ขปัญหา
ความเสียเปรียบในการใชชี้วิตคู่ และสร้างความเสมอภาคให้กบับุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ตามเจตนารมณ์ของหลกัการหา้มเลือกปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
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ABSTRACT 

 
At present Thailand still does not have any legal recognition of marriages of sexual 

diversity people even though many of them live together like heterosexual couples.  This study, 
then, conducted to: 1) survey the condition of their disadvantages occurred by non legal 
recognition of their marriages; 2) study Thai legal provisions prescribing rights and duties of 
married couples and analyze the effects of those provisions on the aforementioned problems; 3) 
study some foreign laws recognizing marriages or partnerships between sexual diversity people; 
by means of documentary research and in-depth interview with a snow ball sample group of the 
sexual diversity people in Thailand.  

The in-depth interview revealed that 8 of the 20 sexual diversity interviewees 
confronted at least one of the following disadvantages: 1) marriage registration in the country and 
the effect of their marriage registration in foreign countries, 2) property management, 3) mutual 
loan contract, 4) life insurance contract, 5) land possession, 6) tax deduction, 7) official welfare 
for medical treatment, and, 8) domestic violence.  Although the rest of the interviewees confirmed 
that they have not had any disadvantage occurred by the law, they concurred that the present law 
will cause them some disadvantages in the future.  

The documentary research found some factual and legal disadvantages shared by those 
revealed from the in-depth interview.  The additional disadvantages found from the documentary 
research are: 1) family rights and duties of married couples according to family law, heritage law, 
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torts law, criminal law, and criminal procedural law; 2) body or organ donation; 3) social 
security; and, 4) medical care authorization. 

This study found that some foreign countries enacted laws recognizing marriage or 
civil partnership registration between sexual diversity people.  This recognition entitles them 
rights, duties, and other legal protections relating to their marriage or partnership status. 

This study showed that even though the Thai Constitution B.E. 2550 proscribes 
discrimination against sexual diversity people, they still encounter disparate treatment from the 
dominant group of people as resulted by law and regulations of various institutions.  The 
researcher, then, is of the opinion that legal recognition of marriages of sexual diversity people is 
a solution to those disadvantages and a resort to equality for them according to the spirit of the 
anti-discrimination principle of the Thai Constitution. 

 

 

 
 


