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สังคมไทยแม้จะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ 
การด าเนินชีวิตของคนในสังคม ยอมรับกติกาสากลตามหลักการประชาธิปไตย การเคารพสิทธิ
มนุษยชน มีการลงนามรับรองพันธกรณีระหว่างประเทศหลายฉบับ โดยในด้านการส่งเสริมความเสมอ
ภาคหญิงชาย ประเทศไทยได้ลงนามรับรอง อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 
เมื่อปี ๒๕๒๘ แต่ในสภาพข้อเท็จจริงยังพบปัญหาความเหลี่อมล้ าระหว่างหญิงชาย โดยเฉพาะในด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัวและการสมรส ซึ่งแม้ประเทศไทยจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ขัด
ต่ออนุสัญญาฯ ไปจ านวนหนึ่ง แต่ก็พบว่ายังมีกฎหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอยู่อีก ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุเปูาหมายการสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตามอนุสัญญาฯ ต่อไป 

ในการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๘ ประเทศไทยได้มีข้อสงวนในการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ จ านวน ๗ ข้อ โดยมี ข้อ ๑๖ เรื่องความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส
รวมอยู่ด้วย หลังจากนั้น ได้มีการขอยกเลิกข้อสงวน ๖ ข้อ เหลือเพียงข้อ ๒๙ เรื่องการให้อ านาจศาล
โลกในการตัดสินกรณีพิพาท ที่ยังคงขอสงวนไว้ โดยข้อสงวนที่ขอยกเลิกล่าสุดคือ ข้อ ๑๖ ซึ่งยกเลิกไป
เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวซึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในข้อ ๑๖ ของ
อนุสัญญาฯ เนื้อหาระบุถึงการที่รัฐภาคีจะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการสมรส
และความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ สิทธิในการสมรส การเลือกคู่ครอง การขาดจากการสมรส ความ
รับผิดชอบในฐานะบิดามารดา สิทธิและความรับผิดชอบต่อบุตร การเลือกใช้นามสกุล การประกอบ
อาชีพ การจัดการทรัพย์สินของครอบครัว 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาของรายงานฉบับนี้ คือเพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวและการ
สมรส ตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และให้
ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ และน าไปสู่การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายใน
ครอบครัว 

ผลจากการศึกษากฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย
ในครอบครัวและการสมรส ภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ ข้อ ๑๖ พบว่าก่อนการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ดังกล่าว กฎหมายส่วนใหญ่ก าหนดสิทธิ
และความรับผิดชอบของผู้หญิงกับผู้ชายเช่นเดียวกัน เช่น เงื่อนไขการหมั้น การสมรส ความ
รับผิดชอบในครอบครัว แต่ก็มีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ในขณะนั้นยังมีบทบัญญัติที่ถือเป็นการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาโดยตลอด โดยจากการศึกษาพบว่าจนถึงปี 
๒๕๕๕ ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยขอถอนข้อสงวนข้อที่ ๑๖ ได้มีการแก้ไขกฎหมายจ านวน ๗ ฉบับ ได้แก่ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้ร่วมประเวณีหรือ



จ 

ข่มขืนคู่หมั้น มาตรา ๑๕๑๖ เรื่องเหตุหย่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๒๗๖ เรื่องการข่มขืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติค าน าหน้า
นามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑  

อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายฉบับยังคงมีการเลือกปฏิบัติ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๓ เรื่องการสมรสใหม่ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เรื่องการขอ
สัญชาติของสามีชาวต่างชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการท าแท้ง ซึ่งกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เหล่านี้ มีประเด็นที่คนในสังคมยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 

การเลือกปฏิบัติส่วนใหญ่พบว่ามีลักษณะของการยกเว้นให้กับผู้ชาย และเคร่งครัดกับผู้หญิง
โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิง 
ขณะเดียวกัน สังคมก็ยังผูกพันผู้หญิงไว้กับบริบทในบ้าน ท าให้กฎหมายบางฉบับ เช่น ค าน าหน้านาม 
เดิมระบุให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นสมรสแล้วหรือยัง ซึ่งสถานภาพนั้นถูกน ามาขยายในเรื่องโอกาสในการ
ท างาน เนื่องจากสถานประกอบการและโรงงานมีแนวโน้มจะเลือกผู้หญิงโสดเข้าท างานมากกว่าคนที่
สมรสแล้ว เพราะทราบดีว่าผู้หญิงที่มีครอบครัวจะไม่สามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานได้มากเท่าคนโสด 
เนื่องจากมีภาระงานบ้าน 

การมีกฎหมายรับรองสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายถือเป็นเส้นแบ่งส าคัญที่แสดงให้
เห็นถึงความตั้งใจของรัฐภาคีท่ีด าเนินการตามอนุสัญญาฯ แต่ในทางปฏิบัติการที่สังคมจะมีความเสมอ
ภาคระหว่างเพศได้อย่างแท้จริงยังมีสิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องอีก ได้แก่ การบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมให้เอ้ือ
ต่อการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งรัฐต้องสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจเรื่องการเคารพสิทธิของ
ประชาชนและปรับแก้เจตคติท่ีเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชายตามอนุสัญญาฯ 

ข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส ได้แก่ 
๑)  ควรมีการศึกษา ส ารวจกฎหมายล าดับรอง ซึ่งออกเป็นกฎ ระเบียบปฏิบัติ ซึ่งกระจาย

อยู่ในหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพ่ือไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
๒)  ควรส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสท าหน้าที่ส าคัญในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีการ

ส่งเสริมความเข้าในเรื่องมิติหญิงชายให้แก่บุคลากรทั้งหญิงและชายในกระบวนการยุติธรรม 
๓)  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ยังคงมี

ภารกิจที่จะต้องเป็นผู้ประสานงานหลักในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี  
๔)  ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ควรร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วย

ปฏิบัติ และสถาบันทางวิชาการ ท าการศึกษาวิจัยปัญหา ผลกระทบและน าเสนอทางออกในการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ยังคงค้างอยู่และที่อาจพบภายหลัง 

๕)  ส าหรับกฎหมายที่ยังค้างอยู่ ๓ เรื่องนั้น ประเด็นการขอสัญชาติของสามีต่างด้าว
จ าเป็นต้องมีการศึกษาในส่วนที่เป็นความห่วงใยของฝุายความมั่นคง พร้อมกับประเด็นสิทธิมนุษยชน 
และการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนกฎหมายการสมรสใหม่ของสตรีเป็นประเด็นทาง
การแพทย์เก่ียวกับการพิสูจน์ความเป็นบิดาของบุตร และในส่วนกฎหมายท าแท้ง เนื่องจากมีประเด็น



ฉ 

เกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนา จึงควรท าการศึกษาทั้งในส่วนทางการแพทย์ และเสนอทางออกตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคม 

๖)  กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขแล้วควรได้รับการเผยแพร่ ท าความเข้าใจไปสู่ประชาชน 
เพ่ือให้ทราบข้อกฎหมาย เข้าใจความเป็นมาของกฎหมาย เหตุผล ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ตามสิทธิ
ดังกล่าว 

๗)  สนับสนุนผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศ เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
รวมทั้งเป็นการติดตามผลการบังคับใช้กฎหมาย 

๘)  ควรมีกลไกในรูปคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ซึ่ งมี
องค์ประกอบคือ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และนักวิชาการ ร่วมในการติดตาม ส่งเสริม 
เร่งรัดการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ รวมทั้งการจัดท ารายงาน 

๙)  การปรับฐานคิดในเรื่องมิติหญิงชายจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่เด็ก ดังนั้น ส านักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวต้องร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการปรับหลักสูตรการศึกษา
เพ่ือให้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิของคนต่างเพศ ต่างศาสนา 
ต่างเชื้อชาติ และขจัดอคติที่สังคมเคยหล่อหลอมบทบาทหญิงชาย ซึ่งจะท าให้สังคมในอนาคตมีผู้หญิง
และผู้ชายที่เติบโตมาด้วยความเข้าใจ ทั้งในบริบทครอบครัว ชุมชน และสังคม และร่วมมือสนับสนุน
กันและกันในการพัฒนาประเทศต่อไป 



ช 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การจัดท ารายงานเรื่อง ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส: กฎหมายไทยภายใต้กรอบ
สากล ฉบับนี้ ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของท่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต       
อุ้ม เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ขจิต จิตตเสวี และอาจารย์เดชา ตั้งสีฟูา ที่กรุณาให้ข้อชี้ แนะใน
การศึกษาค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียนรายงานเพ่ือให้เป็นการศึกษาที่มีความชัดเจน และ
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามแนวทาง
อนุสัญญาฯ  

นอกจากนี้ การจัดท ารายงานไม่อาจส าเร็จได้หากไม่ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลจาก
หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รวมทั้ง การให้ความช่วยเหลือในกระบวนการการศึกษา
ทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทวะวงศ์วโรปการ 

ผู้ศึกษาจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสนับสนุนการจัดท ารายงานจนส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ 
ที่นี ้

 
 

พรสม เปาปราโมทย ์
สิงหาคม ๒๕๕๖ 



ซ 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ช 
สารบัญ ซ 
บทที่ ๑  บทน า ๑ 

๑.๑ ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา ๑ 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๔ 
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนนิการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา ๔ 
๑.๔ ประโยชน์ของการศึกษา ๔ 
๑.๕  นิยามศัพท์ ๕ 

บทที่ ๒ แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๖ 
๒.๑ แนวคิด ๖ 
๒.๒  วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ๙ 
๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด ๑๐ 

บทที่ ๓ ผลการศึกษา   ๑๑ 
บทที่ ๔ บทสรุปและข้อเสนอแนะ ๒๓ 

๔.๑ สรุปผลการศึกษา ๒๓ 
๔.๒ ข้อเสนอแนะ ๒๔ 

บรรณานุกรม ๒๗ 
ภาคผนวก  ๒๘ 
 ก อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women: CEDAW) ๒๙ 

 ข  แนวคิดสตรีนิยม ๔๐  
 ค  งานวิจัยและส ารวจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมระดับ

บริหารและท้องถิ่น ๔๒ 
ประวัติผู้เขียน ๔๔ 



 

 
บทที่ ๑ 
บทน า 

 
 
๑.๑  ภูมิหลัง / ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

๑.๑.๑  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) 

ในสภาพการณ์ปัจจุบัน แม้สังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยยึดกติกาพ้ืนฐานตามหลักการประชาธิปไตย คือการเคารพสิทธิ
ของบุคคล การให้เสรีภาพภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในทางปฏิบัติ ยังคงพบว่า
ความเหลื่อมล้ าระหว่างบุคคลจากความแตกต่างด้านเพศ หรือความเป็นหญิง ความเป็นชาย ปรากฏ
ให้เห็นเป็นรูปธรรม มีการเลือกปฏิบัติในมิติต่างๆ เช่น การศึกษา การจ้างงาน การเลื่อนต าแหน่ง 
เป็นต้น มีผลให้ผู้หญิงถูกกีดกันจากการได้รับประโยชน์ โอกาสและการเข้าถึงสิทธิที่ควรจะได้รับอย่าง
เท่าเทียมกับผู้ชายในฐานะที่เป็นมนุษย์เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม การท าความเข้าใจกับคนใน
สังคมให้เห็นถึงประเด็นการเลือกปฏิบัตินี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ตรงกันข้ามคนในสังคมจ านวนมากยังคง
ยึดติดอยู่กับเจตคติดั้งเดิม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือผู้หญิงไม่ได้รับโอกาสเท่าท่ีควร 

สภาพความเหลื่อมล้ าระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในสังคม ที่ยังมีปรากฏให้เห็นอยู่
เสมอนี้ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วทุกสังคมในโลก ท าให้องค์การสหประชาชาติโดยความร่วมมือ
ของประเทศสมาชิกได้มีการจัดท าอนุสัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับสตรีขึ้น คือ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women: CEDAW)๑ โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เมื่อวันที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๒๘ และมีผลบังคับเม่ือวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘  

อนุสัญญาดังกล่าว เป็นพันธกรณีรูปแบบหนึ่งของสหประชาชาติ ได้รับการรับรอง
จากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ ๓๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ นับจากนั้นจนถึงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ประเทศต่าง ๆ ได้ให้สัตยาบัน (ratification) หรือภาคยานุวัติ (accession) 
อนุสัญญานี้แล้ว ๑๘๗ ประเทศ  

เมื่อได้รับรองอนุสัญญาฯ แล้ว ถือเป็นข้อผูกพันที่รัฐจ าต้องปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัติตามอนุสัญญาฯ ซึ่งแต่ละรัฐก็อาจมีความแตกต่างในการปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถบรรลุ
เปูาหมาย เช่น การแก้ไขกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ  การจัดท าแผนงาน
โครงการเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้สังคมมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางของอนุสัญญาฯ 
รวมทั้งการจัดตั้งกลไกทั้งในรูปหน่วยงาน องค์กร และกรรมการระดับต่างๆ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

                                                 
๑ โปรดดภูาคผนวก ก 

 
  



๒ 

บทบัญญัติในอนุสัญญามีท้ังสิ้น ๓๐ ข้อ โดยมีหลักการพื้นฐานประกอบด้วย ความ
เสมอภาค (Equality) การไม่ เลือกปฏิบัติ  (Non-discrimination) และพันธกิจของรัฐ (State 
obligation)๒ วัตถุประสงค์คือเพ่ือให้รัฐภาคีหรือประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบายและมาตรการด าเนินงานเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ และให้หลักประกันว่า
สตรีจะต้องได้รับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่าง ๆ จากรัฐ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคระหว่างหญิง
ชาย โดยในข้อ ๑ - ๖ เป็นการให้ค าจ ากัดความเรื่องการเลือกปฏิบัติ การออกกฎหมายเพ่ือประกัน
สิทธิโอกาส ความเสมอภาค และความก้าวหน้าในการพัฒนาสถานภาพสตรี การขจัดอคติทางเพศ
และเจตคติดั้งเดิมที่กีดกันความก้าวหน้าของสตรี การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ การคุ้มครอง
สิทธิสตรีจากความรุนแรง การค้ามนุษย์ การประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การเข้าสู่ต าแหน่งทางราชการ และการเป็นผู้แทนในระดับระหว่างประเทศของสตรี สิทธิในเรื่อง
สัญชาติ โอกาสในการศึกษา การจ้างงานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่รวมไปถึงสตรีใน
ชนบท ความสามารถทางกฎหมายของสตรี สิทธิในการสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ส่วนในข้อ ๑๗ - ๓๐ เป็นเรื่องกลไกการติดตามผลการปฏิบัติงาน ซึ่งกลไกที่
รับผิดชอบติดตามรัฐภาคี ได้แก่ คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (The 
Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ซึ่งประกอบด้วย
ผู้เชี่ยวชาญ ๒๓ คน ที่ได้รับเลือกโดยรัฐภาคี จากรายชื่อที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ เสนอเข้าไป๓ 

ประเทศไทยในฐานะที่ร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จึงมีภารกิจที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายของประเทศ และด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ความเสมอภาค ขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี เป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองความเสมอภาคของคนในประเทศ 
และยังมีผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีสากลอีกด้วย 

๑.๑.๒  การตั้งข้อสงวน (reservations) ของประเทศไทย 
ในการเข้าร่วมเป็นภาคีของประเทศไทยเมื่อปี ๒๕๒๘ ประเทศไทยได้มีข้อสงวนใน

การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ซึ่งหมายถึงการแจ้งว่า ในประเด็นตามข้อสงวนนั้น ประเทศไทยยังไม่
สามารถด าเนินการได้ด้วยปัญหาบางประการ เช่น ยังมีกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ภายในประเทศที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ จึงขอยกเว้นไม่ผูกพัน
ที่จะรับรองการด าเนินการให้ได้ตามอนุสัญญาฯ 

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก 

                                                 
๒ พันธกิจของรัฐ (State obligation) ได้แก ่๑) สตรตี้องไดร้ับสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทยีมกับบุรุษ
ในด้านกฎหมาย สุขภาพ การศึกษา การจ้างงาน การมสี่วนร่วมทางการเมือง การบริหารภาคราชการ และการมี
ส่วนร่วมในองค์กรระหว่างประเทศ ๒) สตรีต้องไดร้ับโอกาส และสามารถเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เท่าเทียมกับบุรุษ 
๓) สตรีต้องไดร้ับผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับบรุุษ ๔) รัฐต้องคุ้มครอง 
สนับสนุน และด าเนินการใหส้ตรีได้รับสิทธิพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ ข้างต้น 

๓ ผู้แทนจากประเทศไทยท่ีเคยได้รบัเลือกให้เป็นกรรมการฯ คือ ดร.สายสรุี จุติกลุ ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ 



๓ 

รูปแบบ ด้วยการภาคยานุวัติ (accession) โดยตั้งข้อสงวนไว้จ านวน ๗ ข้อ๔ โดยมี ข้อ ๑๖ เรื่อง
ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรสรวมอยู่ด้วย และเมื่อประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในที่เกี่ยวข้องซึ่งขัดแย้งกับอนุสัญญาฯ ก็ท าให้สามารถขอยกเลิกข้อสงวนได้จ านวน ๖ ข้อ 
เหลือเพียงข้อ ๒๙ เรื่องการให้อ านาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท ที่ยังคงขอสงวนไว้ โดยข้อ
สงวนที่ขอยกเลิกล่าสุดคือ ข้อ ๑๖ เรื่องความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส ซึ่งยกเลิกไปเมื่อ 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวซึ่งเป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ในข้อ 
๑๖ ของอนุสัญญาฯ เนื้อหาระบุถึงการที่รัฐภาคีจะต้องขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้แก่ สิทธิในการสมรส การเลือกคู่ครอง การขาดจากการ
สมรส ความรับผิดชอบในฐานะบิดามารดา สิทธิและความรับผิดชอบต่อบุตร การเลือกใช้นามสกุล 
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพย์สินของครอบครัว๕ 

สาเหตุที่ประเทศไทยตั้งข้อสงวนไว้ก็เนื่องจาก ในปี ๒๕๒๘ ยังมีกฎหมายบางฉบับ
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อบัญญัติในอนุสัญญาฯ เช่น การเลือกใช้นามสกุล เหตุฟูองหย่า เป็นต้น ซึ่ง
กฎหมายเหล่านี้ได้รับการหยิบยกจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิสตรีทั้งภาครัฐและเอกชน
ขึ้นมาพิจารณา และหาแนวทางผลักดันให้มีแก้ไขอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีแรงผลักดันจาก
องค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่เรียกร้องให้ประเทศไทยแสดงความจริงใจใน
การให้ความส าคัญต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยการยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ รวมถึงมีการ
แสดงความห่วงใยจากที่ประชุมที่ประเทศไทยได้น าเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ต่อคณะท างาน Universal Periodic Report (UPR) ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ (UN Human Rights Council – HRC) ที่นครเจนีวา สมัยที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ด้วย๖ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการขอยกเลิกข้อสงวน ข้อ ๑๖ ไปแล้ว แต่การตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ความครบถ้วน ครอบคลุมของการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือก
ปฏิบัติก็ควรมีการด าเนินการต่อเนื่อง เพื่อหาช่องว่างที่ยังต้องการการแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ การยกเลิกข้อ

                                                 
๔ ข้อสงวนไว้จ านวน ๗ ข้อ ดังนี ้
ข้อ ๗  ความเสมอภาคทางการเมืองและการรับต าแหน่งทางราชการ 
ข้อ ๙ วรรค ๒ การถือสัญชาติของบุตรที่เกิดจากหญิงไทย 
ข้อ ๑๐   ความเสมอภาคทางการศึกษา 
ข้อ ๑๑ วรรค ๑ (ข) สิทธิและโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน 
ข้อ ๑๕ วรรค ๓ การท าสัญญา 
ข้อ ๑๖  ความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส 
ข้อ ๒๙  การให้อ านาจศาลโลกในการตัดสนิกรณีพิพาท 

๕ รายละเอียดของข้อ ๑๖ อยู่ในภาคผนวก ก 
๖ คณะมนตรสีิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Humanrights Council – HRC) มีกลไก Universal Periodic 
Review (UPR) เป็นกลไกในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศสมาชิกสหประชาชาติอย่าง
สร้างสรรค์ โดยประเทศสมาชิกต้องจัดท ารายงาน และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานซึ่งประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ๔๗ ประเทศ 



๔ 

สงวนดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีของประเทศไทยในทางบวกต่อความมุ่งมั่นในการคุ้มครองสตรีจาก
การถูกเลือกปฏิบัติ แต่ไม่ใช่การยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกแล้ว เนื่องจากยังมีกฎ 
ระเบียบ และรายละเอียดเนื้อหาของกฎหมาย รวมทั้งกฎหมายใหม่ๆ ที่จะต้องได้รับการส ารวจ
ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติอยู่หรือไม่อย่างต่อเนื่อง 

 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่
เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวและการสมรส ตามแนวทางของอนุสัญญา
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  

๑.๒.๒ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ให้มีประสิทธิภาพ ตรงตาม
หลักการแนวทางของอนุสัญญาฯ และน าไปสู่การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 

  
๑.๓  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

๑.๓.๑  ขอบเขตการศึกษา 
รายงานนี้มุ่งศึกษาความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย

ในครอบครัวของประเทศไทย พิจารณาจากผลส าเร็จในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ตลอดจนการ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ ที่สอดคล้องและอยู่ภายในกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ข้อ ๑๖ ด้านความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส นับตั้งแต่
ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ปี ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ กฎหมายถือเป็นการรับรอง
สิทธิของบุคคล การที่ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีมีกฎหมายที่ให้สิทธิต่อทั้งหญิงและชายอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทั้ง มีการแก้ไขกฎหมายเดิมที่มีการเลือกปฏิบัติทางเพศให้เกิดความเท่าเทียมระหว่าง
หญิงชาย จึงเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ที่เป็นรูปธรรม 

๑.๓.๒  วิธีการด าเนินการศึกษา 
ศึกษาโดยการค้นคว้า ประมวลข้อมูลจากเอกสารวิชาการ รายงาน ของหน่วยงาน

ต่างๆ และขององค์การสหประชาชาติ รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และรายงานการอนุวัติตาม
อนุสัญญาฯ 

๑.๓.๓  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษาเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Quantitative Research) โดย

ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ประมวลข้อมูล วิเคราะห์ และเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานเพ่ือยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีตามอนุสัญญาฯ 

 
๑.๔  ประโยชน์ของการศึกษา 

๑.๔.๑ ข้อมูลจากการค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ จะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระของอนุสัญญาฯ ตลอดจนเห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยใน



๕ 

การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพ่ือส่งเสริมสิทธิ โอกาสและความก้าวหน้าของสตรีให้เป็นไปตามหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล ในส่วนของความเสมอภาคในครอบครัว 

๑.๔.๒ ข้อเสนอแนะจากรายงานน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานผลักดันการ
ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ และน าไปสู่การความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวตามข้อก าหนดใน
อนุสัญญาฯ 

 
๑.๕  นิยามศัพท์  

อนุสัญญา คือ รูปแบบหนึ่งของสนธิสัญญา๗ 
“ตามอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. ๑๙๖๙สนธิสัญญาเป็นค าที่มี

ความหมายทั่วไป (generic term) หมายความว่า สัญญาที่ท าระหว่างบุคคลระหว่างประเทศ (รัฐ 
รัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ) ก่อให้เกิดสิทธิและพันธกรณีระหว่างกันภายใต้บังคับกฎหมาย
ระหว่างประเทศ สนธิสัญญาและความตกลงมักจะเป็นค าที่ใช้สลับหรือแทนกันได้ในความเข้าใจของ
บุคคลทั่วไป 

สนธิสัญญาเป็นค าท่ีมีความหมายทั่วไป ดังนั้น สนธิสัญญาจึงอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป 
อาทิ ความตกลง (agreement) ข้อตกลง (arrangement) บันทึกความเข้าใจ (memorandum of 
understanding) บันทึกความตกลง (memorandum of agreement) พิธีสาร (protocol) 
อนุสัญญา (Convention) ฯลฯ อย่างไรก็ดี ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไรก็ตาม หากเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ก็ถือเป็นสนธิสัญญาทั้งสิ้น”  

บทบาทหญิงชาย /มิติหญิงชาย (Gender) หมายถึง ลักษณะต่างๆ ของผู้ชายและผู้หญิง
ที่สร้างขึ้นโดยกระบวนการทางสังคม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา และมีความหลากหลาย
ทั้งภายในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรม บทบาทหญิงชายเป็นตัวแปรทางเศรษฐกิจ สั งคม 
และการเมืองที่ใช้ในการวิเคราะห์บทบาทความรับผิดชอบ ข้อจ ากัดและโอกาสของมนุษย์๘ 

 
 
 
 
 

                                                 
๗ กรมสนธสิัญญาและกฎหมายและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ, คู่มือการท าสนธสิัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ, 
แหล่งข้อมูล www.mfa.go.th. 

๘ Taborga Carolina and Beryl Leanch, IPS, Gender and Debelopment Glossary, (Rome, December 
1996). 



 

 
บทที่ ๒ 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

๒.๑  แนวคิด 
๒.๑.๑  แนวคิดเกี่ยวกับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 

ในการศึกษาความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในครอบครัว
ของประเทศไทยตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบนี้ ผู้
ศึกษาจะน าแนวคิดสตรีนิยม (Feminism) มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งแนวคิดสตรีนิยม หมายถึง 
แนวคิดที่กล่าวถึงความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย โดยมองเห็นความเหลี่ยมล้ าที่สังคมเป็นผู้
ก าหนด แนวคิดสตรีนิยมจึงเกี่ยวกับการต่อสู้และเคลื่อนไหวเพ่ือสถานภาพของผู้หญิง โดยมีความ
เชื่อว่าระบบสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมถูกครอบง าโดยเพศชาย จนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างเพศ ผู้หญิงถูกกดขี่และเป็ น
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้ แนวคิดสตรีนิยมแบ่งออกเป็นสายต่าง ๆ โดยที่แต่ละสายจะกล่าวถึง
ประเด็นที่มาของความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในลักษณะที่แตกต่างกัน๑ ซึ่งจากประสบการณ์
การท างานด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมไทยของผู้ศึกษา พบว่าแนวคิด
สตรีนิยมซึ่งแบ่งออกเป็นหลายสาย๒ สามารถน ามาอธิบายปรากฏการณ์ในสังคมไทยได้ แม้ว่า
บางส่วนของแนวคิดอาจดูขัดแย้งกัน แต่เมื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์กลับพบว่าท าให้เข้าใจ
สถานการณ์เก่ียวกับปัญหาที่เก่ียวเนื่องกับบทบาทหญิงชายในสังคมไทยได้ 

สังคมไทยมีการแบ่งประเภทของงานออกเป็น “งานบ้าน” กับ “งานนอกบ้าน” 
โดยผู้หญิงถูกคาดหวังให้รับผิดชอบงานบ้าน ในขณะที่ผู้ชายรับผิดชอบการหารายได้ให้กับครอบครัว 
แม้สังคมไทยสมัยใหม่ผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้น ต้องร่วมรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
ได้รับการยอมรับในด้านการท างานนอกบ้านมากขึ้น แต่เจตคติตั้งเดิมเรื่องการแบ่งงานระหว่างหญิง
ชายยังคงอยู่ สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมสายมาร์กซิสม์ (Marxism feminism) ที่เชื่อว่า ระบบทุน
นิยมอุตสาหกรรมท าให้เกิดการแบ่งงานออกเป็น “งานบ้าน” ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลผลิต (unproductive 
labor) ไม่มีคุณค่าและไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ “งานนอกบ้าน” ซึ่งเป็นงานที่ให้ผลผลิต 
(productive labor) โดยงานบ้านจะเป็นงานของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงต้องพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจจาก
สามี๓ 

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้หญิงออกไปท างานนอกบ้าน สังคมก็ยังจ ากัดให้ท างานใน
ลักษณะงานที่เรียกว่า “งานของผู้หญิง” เช่น งานเย็บปักถักร้อย ท าอาหาร แต่ได้รับค่าตอบแทนต่ า 
                                                 
๑ วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, รายงานผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาเจตคติของคนรุ่นใหม่ต่อการส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชาย”, เสนอต่อส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, ๒๕๕๑. 

๒ ภาคผนวก ข รายละเอยีดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม. 
๓ อมรา พงศาพิชญ์, เพศสถานะและเพศวิธีในสังคมไทย, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙). 



๗ 

คนในสังคมส่วนใหญ่ยังเชื่อว่างานที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น า การบริหารงานในระดับตัดสินใจ งานที่
เกี่ยวกับช่าง เครื่องกลเครื่องจักร รวมถึงงานด้านไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์ และการค านวณเป็นงานที่
ผู้หญิงไม่ถนัด ท าให้ทางเลือกในการหางานและความก้าวหน้าของผู้หญิงในหน้าที่การงานถูกจ ากัด 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจนับว่ามีความส าคัญต่อความเป็นอิสระของผู้หญิง เนื่องจากท า
ให้ผู้หญิงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ การที่ผู้หญิงสามารถท างานที่มีรายได้และมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ผลิต รวมทั้งมีความเท่าเทียมกันในสิทธิการครอบครองปัจจัยการผลิตในด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ
ผู้ชายจึงเป็นเรื่องส าคัญ การที่ผู้หญิงต้องพ่ึงพาสามีท าให้มีผลต่อปัญหาต่างๆ ตามมา ได้แก่ ความ
รุนแรงในครอบครัว ซึ่งผู้หญิงไม่สามารถหนีออกจากปัญหาเพราะยังต้องพ่ึงพิงสามี 

นอกจากการแบ่งงานในสังคม ผู้ศึกษามีความเห็นว่า แนวคิดสตรีนิยมแบบสุดขั้ว 
(Radical feminism) เป็นแนวคิดที่สามารถอธิบายต่อเนื่องและสอดคล้องกับการก าหนดกรอบ 
“งาน” ของผู้หญิงผู้ชาย และเป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมายที่จ ากัดสิทธิของผู้หญิง โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันครอบครัวได้ โดยแนวคิดดังกล่าวเชื่อว่า ระบบชายเป็นใหญ่ (Patriarchy) ท าให้
เกิดโครงสร้างอ านาจที่ก าหนดให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง ท าให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ การ
ยอมรับของสังคมต่อความเหลื่อมล้ าระหว่างหญิงชายดังกล่าวเกิดจากกระบวนการส่งผ่านด้วย
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปให้ยอมรับการก าหนดบทบาทโดยมีเพศเป็น
ตัวก าหนดอย่างตายตัว (sex-role stereotypes)๔ กฎหมายที่ให้สิทธิระหว่างหญิงชายไม่เท่าเทียม
เหล่านี้จะได้กล่าวถึงในบทต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมีความเท่าเทียมใน
การท างาน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับชาติ มีความ
ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่จะวิเคราะห์โดยยึดแนวคิดของสายมาร์กซิสม์ เนื่องจากบทบาทของผู้หญิงใน
ยุคปัจจุบันยังคงถูกกล่อมเกลาจากครอบครัว สังคม สภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากผู้ชาย ท าให้
ประสบการณ์ ความสนใจแตกต่างจากผู้ชาย สอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมแนววัฒนธรรม 
(Cultural Feminism) ที่มีความเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงมีบุคลิกลักษณะที่
แตกต่างจากผู้ชาย โดยความเสมอภาคหญิงชายคือการที่ผู้หญิงไม่ตกอยู่ในอ านาจวัฒนธรรมแบบ
ผู้ชาย แต่มีวัฒนธรรมของผู้หญิงเองซึ่งมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างจากผู้ชาย โดยผู้ศึกษามีความเห็นว่า
คุณค่าที่มีความแตกต่างกันระหว่างหญิงชายนี้ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ สังคมต้องเปิด
โอกาสให้ทั้งสองเพศท างานทั้งงานในบ้านและงานนอกบ้าน ซึ่งงานนอกบ้านทุกระดับเป็นงานที่ทั้ง
สองเพศสามารถร่วมกันท างานได้แต่อาจใช้ประสบการณ์ ความสนใจที่แตกต่างกันเติมเต็มให้งาน
ดังกล่าวมีความสมบูรณ์ขึ้น งานที่เคยถูกจ ากัดให้เป็นงานของผู้ชาย ผู้หญิงก็สามารถเข้าไปท าได้แต่
ยังคงมีความเป็นผู้หญิง เช่น การท างานระดับบริหาร การท างานการเมือง ผู้หญิงสามารถท างานได้ 

                                                 
๔ วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, อ้างแล้ว. 



๘ 

เป็นอย่างดีด้วยวิธีของผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชาย๕ ในขณะเดียวกันการท างานบ้าน การเลี้ยงดูลูก 
การดูแลครอบครัว ควรได้รับการยกย่องว่ามีคุณค่า และเป็นงานที่ผู้ชายต้องร่วมรับภาระรับผิดชอบด้วย  

๒.๑.๒  แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ 
หลักความเสมอภาคตามหลักกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นับเป็น ๑ ใน ๓ ของ

หลักการสากล อันประกอบด้วย ความเสมอภาค เสรีภาพ และภราดรภาพ ซึ่งปรากฏอยู่ใน
สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งในเรื่องของหลักการเสมอภาคโดยไม่เลือก
ปฏิบัตินั้น มีสองนัย๖ ดังนี้ 

๑)  การห้ามปฏิบัติที่แตกต่าง หมายความว่า ในการด าเนินการใดๆ ของรัฐเพ่ือให้
สิทธิหรือลดทอนสิทธิหรือประโยชน์ใดแก่ประชาชน จักต้องปฏิบัติโดยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งความเท่า
เทียมกัน โดยไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างหรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดๆ ต่อการลดทอนหรือขยาย
ขอบเขตแห่งสิทธินั้น ๆ๗ 

๒)  การกระท าในทางยืนยัน (re-affirmative action) หมายความว่า การปฏิบัติ
ที่มีความมุ่งหมายส่งเสริมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ เพ่ือให้บุคคลที่อยู่ในสถานะที่เสียเปรียบกว่า
ได้รับโอกาสที่จะใช้สิทธิเท่าเทียมผู้อ่ืน ซึ่งในกรณีนี้ รัฐสามารถท าได้โดยประกอบเหตุผลและความ
จ าเป็นในแต่ละกรณีไป 

ส่วน “การเลือกปฏิบัติ” ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย มาตรา ๓๐ หลักการ
คล้ายคลึง ดังนี้๘ หลักความเสมอภาคทั่วไป คือบุคคลจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และ
มิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความแตกต่างกัน อันมาจากถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

นอกจากนี้ ส าหรับบุคคลบางกลุ่มที่มีความเสียเปรียบในการที่จะได้รับสิทธิและ
โอกาสในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง รัฐสามารถปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านี้แตกต่างออกไปได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการช่วย
ขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมโอกาสให้บุคคลดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ตามสมควร เช่น การจัดที่จอด
รถพิเศษให้คนพิการ เป็นต้น 

 

                                                 
๕ งานวิจัยและส ารวจท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมระดบับริหารและท้องถิ่นช้ีให้เห็นว่า ผู้หญิง
สามารถท างานในบริบทท่ีเคยเชื่อว่าเป็นของผู้ชายได้ แต่ด้วยวิธีที่แตกต่าง เช่น การให้ความสนใจกับประเด็น
ความเป็นอยู่ทางสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากกว่าผู้บริหารที่เปน็ผู้ชาย รายชื่อตัวอย่างงานวิชาการดังกล่าว 
ปรากฏในภาคผนวก ค  

๖ วิชัย ศรีรัตน์, “พัฒนาการของสิทธิมนุษยชน,” ดุลพาห เล่ม ๓ (๒๕๔๘), หน้า ๓๓. 
๗ Srirat, W., Right to Education of the Children of Minority LLM Disseration, (School of Law, 
University of Essex, 1997), p.38.  

๖ ไพโรจน์ พลเพชรและคณะ, โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลการบังคับใช้รัฐธรรมนญูเรื่อง “สิทธิเสรภีาพและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย,์” (นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๔๕), หน้า ๑๕. 



๙ 

๒.๒  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ผู้ศึกษาน าเสนอเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ความไม่เสมอภาคในครอบครัว และการท างาน ดังนี้ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว  ได้แก่ 

งานวิจัยของ พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ๙ ที่ศึกษาพบว่า ความรุนแรงในครอบครัวมีสาเหตุมาจากความเจ้าชู้
ของบิดา การที่มารดาต้องพึงพาบิดา และการที่คนในครอบครัวขาดความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้ อ่ืน 
ส่วนการศึกษาเรื่องค่านิยมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง ของวันทนีย์ 
วาสิกะสิน และสุนีย์ เหมะประสิทธิ์๑๐ พบว่าสาเหตุของปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยมาจากการ
อบรมเลี้ยงดูและสังคมที่ผู้ชายเป็นใหญ่ นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีประสบการณ์จาก
ครอบครัวที่มีความรุนแรงในการศึกษาของ วราภรณ์ ดวงจันทร์๑๑ พบว่าความคิดเห็นของเด็กชายใน
สถานพินิจและคุ้มครองกลางต่อปัญหาสามีทุบตีท าร้ายร่างกายภรรยา เห็นว่าฝุายชายควรมีอ านาจ 
โดยบทบาท หน้าที่ของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน และเห็นว่าสามีสามารถใช้ก าลังกับภรรยาได้ 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวกับการท างานนั้น นภาพร ชมดวง๑๒ ศึกษาสถานภาพสตรีที่ท างาน
ได้รับค่าจ้างกับท างานไม่ได้รับค่าจ้าง พบว่าโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติมด้านวิชาชีพของกลุ่มที่ท างาน
ได้รับค่าจ้างมีมากกว่า และกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้มีอ านาจการตัดสินในครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มท างาน
ไม่ได้รับค่าจ้างมีการตัดสินใจร่วมกับสามี ส่วนในด้านความรับผิดชอบในครอบครัว จากการศึกษา
ฐานะและบทบาทของหญิงที่หาเลี้ยงครอบครัวและภูมิหลังในชนบท โดย นภัส กอร์ดอน และคณะ๑๓ 
พบว่ากลุ่มผู้หญิงที่ท างานในโรงงานและกลุ่มผู้หญิงในชุมชนแออัด มีความเห็นว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
ควรมีบทบาทในการช่วยกันหาเลี้ยงครอบครัว 

โดยสรุป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการที่ภรรยาต้องพ่ึงพิงสามี และความคิดความเชื่อมีการถ่ายทอดจากรุ่น
พ่อแม่สู่ลูกในเรื่องการใช้อ านาจและการยอมรับอ านาจ ส่วนด้านการท างานก็ตอกย้ าในเรื่องการ
พ่ึงพิงทางเศรษฐกิจ โดยแสดงให้เห็นโอกาสที่ดีกว่าและอิสระในการตัดสินใจที่มากกว่าของผู้หญิงที่มี
รายได้เป็นของตนเอง 

 

                                                 
๙ พรเพ็ญ เพชรสุขศริ,ิ การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความรุนแรงในครอบครัวและความก้าวร้าวของเยาวชน
ไทย, (กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๓๙). 

๑๐ วันทนีย์ วิสิกะสิน และสุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ, การศึกษาค่านยิมและทัศนคติของสังคมไทยต่อปัญหาความรุนแรง
ต่อผู้หญิง, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๔๕). 

๑๑ วราภรณ์ ดวงจันทร,์ ความคิดเหน็ของเด็กชายในสถานพินิจและคุม้ครองกลางต่อปญัหาสามีทุบตีท าร้ายร่างกาย
ภรรยา : ศึกษาเฉพาะกรณเีด็กชายในบ้านกรุณา, (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๐) 

๑๒ นภาพร ชมดวง, สถานภาพสตรีที่ท างานได้รับค่าจ้างกับท างานไมไ่ดร้ับค่าจ้างในอ าเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่, 
(เชียงใหม:่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๔๖). 

๑๓ นภัส กอร์ดอน, พรประภา สินธุนาวา และสุชีลา ตันชัยนันท์, ฐานะและบทบาทของหญิงท่ีหาเลี้ยงครอบครัว
และภมูิหลังในชนบท, (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, มปป). 



๑๐ 

๒.๓  สรุปกรอบแนวคิด 
๒.๓.๑  อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ มีหลักการในเรื่อง

การขจัดการละเมิดสิทธิของสตรีในประเด็นต่าง ๆ ส าหรับประเด็นความเสมอภาคในครอบครัว
ปรากฏอยู่ในข้อ ๑๖ ซึ่งก าหนดกรอบสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องด าเนินการ ผู้ศึกษาจึงใช้กรอบดังกล่าว
ในการวิเคราะห์ความก้าวหน้าของประเทศไทยในการด าเนินการประเด็นความเสมอภาคใน
ครอบครวัและการสมรส 

๒.๓.๒  การเลือกปฏิบัติต่อสตรีมีรากฐานมาจากอคติทางเพศ อธิบายที่มาตามแนวคิดสตรี
นิยมโดยผสานแนวคิดสายมาร์กซิสม์ (Marxism feminism) สายสุดขั้ว (Radical feminism) และ
สายวัฒนธรรม (Cultural Feminism) ได้ว่าสังคมแบ่งแยกงานให้ผู้หญิงและผู้ชายท าแบบตายตัว 
คือก าหนดให้ผู้หญิงรับผิดชอบงานภายในบ้าน ส่วนผู้ชายรับผิดชอบงานนอกบ้าน ซึ่งลักษณะการ
แบ่งงานดังกล่าวท าให้ผู้หญิงเสียโอกาสในด้านต่างๆ ขาดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ขาดการมี
ส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สภาพสังคมดังกล่าวเกิดจากโครงสร้างสังคมที่ชาย
เป็นใหญ่ เป็นผู้ใช้อ านาจและผู้หญิงถูกกล่อมเกลาให้ยอมรับอ านาจของผู้ชาย การส่งเสริมความเสมอ
ภาคคือการให้โอกาสทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ปรับบทบาทแบ่งภาระหน้าที่กันทั้งในบ้านและนอกบ้าน 
อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนบทบาทไม่ได้ท าให้ผู้หญิงต้องท าเหมือนผู้ชาย หรือท าตัวเป็นผู้ชาย แต่
คุณลักษณะของผู้หญิงและผู้ชายที่มีความแตกต่างกันล้วนมีคุณค่าและจะช่วยเสริมให้งานที่ท า
ร่วมกันมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

๒.๓.๓  ความไม่เสมอภาคระหว่างหญิงชายสะท้อนให้เห็นในบทบัญญัติของกฎหมายซึ่ง
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โดยมีการจ ากัดสิทธิของผู้หญิงไม่ให้เท่าเทียมกับผู้ชาย 
ดังนั้น การพิจารณาว่าประเทศไทยมีการด าเนินการได้ก้าวหน้าเพียงใดในประเด็นความเสมอภาคใน
ครอบครัว จึงต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางของอนุสัญญาฯ ในส่วนที่ก าหนดให้รัฐภาคีขจัดการ
เลือกปฏิบัติ กับกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทย
ในการบรรลุเปูาหมายตามอนุสัญญาฯ 

 



 

 
บทที่ ๓ 

ผลการศึกษา 
 
 
ผลจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน

ทุกรูปแบบ เมื่อปี ๒๕๒๘ ท าให้มีการจัดตั้งกลไกภาครัฐขึ้นท าหน้าที่รองรับงานด้านการพัฒนาสตรี 
ซึ่งได้แก่ กลไกในรูปคณะกรรมการระดับชาติ คือ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี
แห่งชาติ (กสส.) และมีฝุายเลขานุการตั้งข้ึนภายใต้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี คือ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างระบบราชการ 
ปี ๒๕๔๕ ส านักงานดังกล่าวได้รับการยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม และรับผิดชอบประเด็นการ
ส่งเสริมสถาบันครอบครัวด้วย คือ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และย้ายไปรวมกับ
หน่วยงานด้านสังคมอ่ืนๆ ในกระทรวงที่ตั้งขึ้นใหม่ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส่วนคณะกรรมการได้ปรับเป็นคณะกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) และคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสตรี (กสส.) 

กลไกด้านการพัฒนาสตรีดังกล่าวมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการ
ด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ ก็ได้มีการพิจารณาทบทวนกฎหมายต่างๆ ที่ยังมีการเลือกปฏิบัติ และ
จัดท าแผนงาน โครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในทางปฏิบัติ 

ในด้านการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายขึ้น
หลายชุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยคณะอนุกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่
ศึกษากฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและมีการยกร่างกฎหมายบางฉบับ อย่างไรก็ตาม การแก้ไข
กฎหมายบางฉบับเกิดขึ้นจากกระบวนการอ่ืน กล่าวคือไม่ได้ผ่านช่องทางคณะอนุกรรมการชุด
ดังกล่าว 

ในภาพรวมการรับรองสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างเพศปรากฏอยู่ ในกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยก าหนดหลักความเสมอภาคระหว่างชาย
และหญิง ในมาตรา ๓๐ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่า
เทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน” และยังได้กล่าวถึงการห้ามการเลือกปฏิบัติในวรรค ๒ ว่า 
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญั ติ
แห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้” พร้อมก าหนดมาตรการพิเศษ เพ่ือแก้ไขการเลือกปฏิบัติ ในวรรค  
๓ ว่า “ มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ
ได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” นอกจากนี้ 



๑๒ 

รัฐธรรมนูญได้ก าหนดพันธกรณีที่รัฐบาลจะต้อง “ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย” ไว้ใน
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๘๐  

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส แบ่งออกตามเนื้อหาของอนุสัญญาฯ ข้อ ๑๖๑ มีดังนี ้

 
ข้อก าหนดตาม 

อนุสัญญาฯ ข้อ ๑๖ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ก) สิทธิเช่นเดียวกันในการ
ท าการสมรส 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการสมรสไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ (ยังคงมีบางมาตราที่เห็นว่า
ยังคงมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป) เป็นการก าหนดสิทธิและ
หน้าที่ไว้ทั้งฝุายหญิงและฝุายชาย บางมาตราส าคัญที่จะยกมากล่าว
ได้แก่ 
การสมรสซ้อน 
การจดทะเบียนสมรสซ้อนไม่สามารถท าได้โดยมีกฎหมายบังคับแก่ทั้ง
สองเพศ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์๒  
โดยผู้กระท าจะมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน คู่
สมรสฝุายที่ได้สมรสโดยสุจริตมีสิทธิเรียกค่าทดแทนได้๓ 
อายุขั้นต่ าของหญิงชายในการหมั้น  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้หมั้นได้เม่ืออายุ ๑๗  
ปีบริบูรณ์ทั้งหญิงและชาย๔ 
อายุขั้นต่ าของหญิงชายในการสมรส  
การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์แล้ว๕ 
 
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและได้รับการแก้ไขภายหลังการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
สิทธิการเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้อ่ืนซึ่งได้ร่วมประเวณี หรือข่มขืน 
หรือพยายามข่มขืนคู่หมั้นของตน  

                                                 
๑ รายละเอียดปรากฏในข้อ ๑๖ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติติส่ตรีในทุกรูปแบบ ภาคผนวก ก 
๒ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๒ “ชายหรือหญิงที่จะท าการสมรสในขณะทีต่นมีคูส่มรสอยู่
ไม่ได”้ 

๓ เพื่อปูองกันการสมรสซ้อนกระทรวงมหาดไทยได้ท าการเช่ือมโยงขอ้มลูการจดทะเบยีนสมรสไปยังส านัก ทะเบียนตา่ง  ๆทั่ว
ประเทศ และจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบยีนครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อให้นายทะเบียน
ได้บันทึกข้อมูลการสมรสและสามารถตรวจสอบสถานภาพการสมรสของผู้จะท าการสมรสก่อนการจดทะเบียน
สมรสได ้

๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๓๕ “การหมั้นจะท าไดต้่อเมื่อชายและหญิงมีอายสุิบเจ็ดปบีริบรูณ์แล้ว ...” 
๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี 
บริบูรณ์แล้ว แต่ในกรณีที่มเีหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรส ก่อนนั้นได้” 



๑๓ 

ข้อก าหนดตาม 
อนุสัญญาฯ ข้อ ๑๖ 
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เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ ชายคู่หมั้น
สามารถเรียกค่าทดแทนจากชายอ่ืนที่ร่วมประเวณีกับหญิงคู่หมั้นได้ แต่
ฝุายหญิงไม่สามารถเรียกค่าทดแทนในกรณีเดียวกันได้ 
กฎหมายดังกล่าวได้รับการแก้ไขมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ 
ให้ทั้งหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเรียกร้องค่าทดแทนจาก
ผู้อื่นซึ่งได้ร่วมประเวณี หรือข่มขืน หรือพยายามข่มขืนคู่หมั้นของตน๖ 
 
กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ยังไม่ได้แก้ไข 
การสมรสใหม่  
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๓ ก าหนดเงื่อนไข
ให้หญิงที่สามีตายหรือที่การสมรสสิ้นสุดลง จะท าการสมรสใหม่ได้
ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสได้ผ่านพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามร้อยสิบ
วัน เว้นแต่คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น สมรสกับคู่สมรสเดิม มี
ใบรับรองแพทย์ว่ามิได้มีครรภ์หรือ หรือมีค าสั่งของศาลให้สมรสได้๗ ซึ่ง
กฎหมายไม่ได้ก าหนดเงื่อนไขให้ฝุายชาย ทั้งนี้ ข้อห่วงใยตามกฎหมาย
คือการที่หญิงนั้นอาจตั้งครรภ์บุตรที่เกิดจากสามีเก่า 
แต่เนื่องจากการแพทย์ปัจจุบันมีความก้าวหน้า สามารถตรวจพิสูจน์
ความสัมพันธ์ของเด็กกับบิดาได้ ดังนั้น กฎหมายดังกล่าวจึงถือว่ามีการ
ก าหนดเงื่อนไขที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

ข) สิทธิเช่นเดียวกันในการ
เลือกคู่สมรสอย่างอิสระ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ ได้ก าหนด
เงื่อนไขการสมรสไว้โดยให้สิทธิเสมอกันทั้งหญิงและชาย โดยเฉพาะระบุ

                                                 
๖ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึง่ได้ร่วม
ประเวณีกับคู่หมั้นของตน โดยรูห้รือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้น เมื่อไดบ้อกเลิกสญัญาหมั้นแล้วตามมาตรา ๑๔๔๒ 
หรือมาตรา ๑๔๔๓ แล้วแต่กรณ”ี และ มาตรา ๑๔๔๖ “ชายหรือหญิงคู่หมั้นอาจเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้
ข่มขืนกระท าช าเราหรือพยายามขม่ขืนกระท าช าเราคู่หมั้นของตนโดยรู้หรือควรจะรู้ถึงการหมั้นนั้นได้โดยไม่
จ าต้องบอกเลิกสญัญาหมั้น” 

๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๓ “หญิงท่ีสามีตายหรือท่ีการสมรสสิ้นสุดลงด้วยประการอื่น จะ
ท าการสมรสใหม่ได้ต่อเมื่อการสิ้นสุดแห่งการสมรสไดผ้่านพ้นไปแล้วไม่น้อย กว่าสามร้อยสิบวัน เว้นแต่  

(๑) คลอดบุตรแล้วในระหว่างนั้น 
(๒) สมรสกับคูส่มรสเดิม 
(๓) มีใบรับรองแพทย์ประกาศนียบัตรหรือปริญญาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ รักษาโรคในสาขาเวชกรรมได้

ตามกฎหมายว่ามไิดม้ีครรภ์หรือ 
(๔) มีค าสั่งของศาลใหส้มรสได”้ 



๑๔ 
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และการท าการสมรส
อย่างอิสระและด้วยความ
ยินยอมพร้อมใจเท่านั้น 

ชัดเจนว่าหญิงชายต้องยินยอมในการสมรส และยังต้องแสดงความ
ยินยอมนั้นต่อนายทะเบียนเพื่อให้มีการบันทึกความยินยอมนั้น๘ 

ค) สิทธิและความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกันในการสมรส
และการขาดจากการ
สมรส 

ความรับผิดชอบ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ ก าหนดความ
รับผิดชอบต่อกันทั้งสามีและภริยาในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน
ตามความสามารถและฐานะของตน๙ นอกจากนี้ ในมาตราอ่ืนๆ ใน 
บรรพ ๕ หมวด ๓ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา กฎหมาย
ก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ เช่น การที่สามีภรรยาไม่สามารถอยู่กินได้
อย่างปกติสุข การที่ฝุายใดฝุายหนึ่งไร้ความสามารถ วิกลจริต ก็เป็นการ
ก าหนดเงื่อนไขให้กับท้ังฝุายหญิงและฝุายชายเท่าเทียมกัน 
การสิ้นสุดแห่งการสมรส 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๖ การสิ้นสุดแห่ง
การสมรส ก าหนดให้ทั้งฝุายหญิงและฝุายชายมีสิทธิและเงื่อนไข
เหมือนกัน ยกเว้นเหตุหย่า ที่กฎหมายเดิมบัญญัติเงื่อนไขฝุายสามีและ
ฝุายภรรยาต่างกัน แต่ได้มีการแก้ไขแล้ว ดังจะได้กล่าวถึงต่อไป 
 
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและได้รับการแก้ไขภายหลังการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
การข่มขืนในครอบครัว (Marital Rape) 
เดิมพบปัญหาช่องว่างของกฎหมายที่ให้สิทธิสามีข่มขืนภรรยาเนื่องจาก
เดิมกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ บัญญัติเรื่องการข่มขืนว่า “ผู้ใดข่มขืน
กระท าช าเราหญิงซึ่งมิใช่ภริยาของตน...”  
ดังนั้น จึงมีการเสนอให้แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๐ บัญญัติความผิดฐานข่มขืน ครอบคลุมไปถึง
การข่มขืนระหว่างการสมรส โดยเปลี่ยนความผิดตามกฎหมาย จากการ
ข่มขืนหญิงอ่ืนที่มิใช่ภรรยาตน เป็น การข่มขืนผู้อ่ืน๑๐ 

                                                 
๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๘ “การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายหญิงยินยอมเป็นสามี ภริยากัน 
และต้องแสดงการยินยอมนั้นให้ปรากฏโดยเปดิเผยต่อหน้า นายทะเบียนและให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอม
นั้นไว้ด้วย”  

๙ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๖๑ “สามภีริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉนัสามีภรยิา สามีภริยาต้อง
ช่วยเหลืออุปการะเลีย้งดูกันตามความสามารถและ ฐานะของตน” 

๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ “ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อืน่โดยขู่เขญ็ด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลัง 
ประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไมส่ามารถขัดขืนได้ หรือโดยท าให้ผู้อื่นน้ันเข้าใจผดิว่าตนเป็นบุคคลอื่น ...”  
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นอกจากนี้ได้บัญญัติเพ่ิมเติมกรณีที่คู่กรณีเป็นสามีภรรยา เป็นเงื่อนไข
หากคู่กรณียังต้องการอยู่กินกันต่อไป ศาลสามารถลงโทษน้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดได้ และหากต้องการหย่าก็ให้เข้าสู่กระบวนการต่อไป๑๑  
ความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) 
ในส่วนของการให้ความคุ้มครองระหว่างการสมรสนั้น ปัญหาที่พบว่ามี
จ านวนมากคือการกระท ารุนแรงในครอบครัว๑๒ ทั้งความรุนแรงทาง
ร่างกาย ทางจิตใจ และทางเพศ  
ได้มีการออกกฎหมายใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นพระราชบัญญัติที่มุ่ งปกปูอง คุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 
โดยมุ่งเน้นถึงการรักษาสิทธิของผู้ถูกกระท าความรุนแรงเป็นส าคัญ 
รวมทั้งมุ่งให้ผู้กระท าผิดได้มีโอกาสปรับพฤติกรรมและยับยั้งการกระท า
ความผิดซ้ า โดยในรายละเอียดมีการก าหนดรูปแบบ วิธีการและขั้นตอน
ที่มีลักษณะแตกต่างจากการด าเนินคดีอาญาทั่วไป 
เหตุหย่า 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๖ การสิ้นสุด
แห่งการสมรส มาตรา ๑๕๐๑ – ๑๕๓๕ ได้ก าหนดให้คู่สมรสหย่าโดย
ความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝุาย โดยท าเป็นหนังสือและมีพยานลง
ลายมือชื่ออย่างน้อย ๒ คน และน าไปจดทะเบียนหย่าต่อนายทะเบียน  
ส่วนการหย่าโดยค าพิพากษาของศาลได้ต้องมีเหตุหย่า ๑๐ ประการ 
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖) ซึ่งเดิมมีเพียงข้อ
เดียวที่ไม่มีความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย คือ (๑) หากภรรยานอกใจ
ไปร่วมประเวณีกับชายอ่ืนแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่ามีชู้ สามีฟูองหย่าได้ 
แต่ในทางกลับกันหากสามีไปร่วมประเวณีกับหญิงอ่ืนไม่ถือเป็นเหตุให้
ฟูองหย่าได้ เว้นแต่ชายจะไปอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องหญิงอ่ืนฉัน
ภริยา ฝุายภริยาจึงจะสามารถฟูองหย่าได้ ซึ่งได้มีการแก้ไขกฎหมาย

                                                 
๑๑ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ วรรค ๒ “ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าความผิด

ระหว่างคู่สมรสและคู่สมรสนั้นยังประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามภีริยา ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เพยีงใดก็ได้ หรือจะก าหนดเง่ือนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได้ ในกรณีที่ศาลมคี า
พิพากษาให้ลงโทษจ าคุกและคู่สมรสฝุายใดฝุายหนึ่งไม่ประสงค์จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาต่อไป และประสงค์
จะหย่า ให้คูส่มรสฝาุยนั้นแจ้งให้ศาลทราบ และให้ศาลแจ้งพนักงานอัยการให้ด าเนินการฟูองหย่าให้” 

๑๒ ข้อมูลศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข ตลุาคม ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๔๗ มีสตรีถูกกระท ารุนแรงจากสามีที่มา
ขอรับความช่วยเหลือ จ านวน ๑,๑๔๔ ราย 



๑๖ 
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อนุสัญญาฯ ข้อ ๑๖ 
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และมีผลบังคับใช้เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๐ โดยให้สิทธิทั้งหญิงและชาย
อย่างเท่าเทียมในการฟูองหย่า๑๓ 
สัญชาติของบุตร 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ เดิมบัญญัติให้บุตรที่เกิดจากบิดา
สัญชาติไทยเท่านั้นที่จะได้รับสัญชาติไทย ต่อมามีการแก้ไขเป็น
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๔ มาตรา ๗ ให้
สัญชาติไทยแก่บุตรที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาสัญชาติไทยไมวาจะเกิดใน
หรือนอกราชอาณาจักรไทย 
 
กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ยังไม่ได้แก้ไข 
พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ ได้ให้สิทธิหญิงต่างด้าว
ที่สมรสกับชายไทยสามารถขอสัญชาติไทยได้โดยอาศัยเงื่อนไขจากการ
สมรส แต่ไม่ให้สิทธิชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทย ขอสัญชาติไทยโดย
อาศัยเงื่อนไขจากการสมรส แต่ก าหนดให้ชายต่างด้าวที่สมรสกับ
หญิงไทยต้องยื่นขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เพียงแต่ลดเงื่อนไขให้น้อย
กว่าการขอแปลงสัญชาติของบุคคลทั่วไป๑๕ แต่อย่างไรก็ตามนับว่า
ขั้นตอนมีความยุ่งยากกว่ามากกรณีการได้สิทธิสัญชาติไทยของหญิงต่าง
ด้าวโดยการสมรสกับชายไทย 
 

                                                 
๑๓ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ “เหตุฟูองหย่ามดีังต่อไปนี้  

(๑) สามีหรือภรยิาอุปการะเลีย้งดหูรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสาม ีเป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณี
กับผู้อื่นเป็นอาจณิ อีกฝุายหนึ่งฟูองหย่าได้ …..” 

๑๔พระราชบัญญัตสิัญชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๗ บุคคลดังตอไปนี้ยอมไดสัญชาตไิทยโดยการเกิด 
(๑) ผเูกิดโดยบดิาหรือมารดาเปนผมูีสัญชาตไิทยไมวาจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักรไทย 
(๒) ผเูกิดในราชอาณาจักรไทยยกเวนบุคคลตามมาตรา ๗ ทวิวรรคทีห่นึ่งมีผลตั้งแต ่

๑๕ พระราชบัญญัตสิัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๙ หญิงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและไดส้มรสกับผู้มสีัญชาตไิทย ถ้า
ประสงค์จะได้สญัชาติไทย ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐ คนต่างด้าวซึ่งมีคณุสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ อาจขอแปลงสัญชาตเิป็นไทยได้ 
(๑) บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายไทยและกฎหมายที่บุคคลนั้นมสีัญชาติ 
(๒) มีความประพฤติด ี
(๓) มีอาชีพเป็นหลักฐาน 
(๔) มีภูมิล าเนาในราชอาณาจักรไทยต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นค าขอแปลงสัญชาติเป็นไทยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
(๕) มีความรูภ้าษาไทยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๑ บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ (๔)และ(๕) มิให้น ามาใช้บังคับ ถ้าผู้ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย 
(๔) เป็นสามีของผูม้ีสญัชาติไทย 
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ง) สิทธิและความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกันในฐานะบิดา
มารดา โดยไม่ค านึงถึง
สถานะในการสมรสของ
ตน ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับ
บุตรของตน ในทุกกรณี 
ผลประโยชน์ของบุตรจะ
เป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุด 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว ลักษณะ ๒ 
บิดามารดากับบุตร มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของ
บิดามารดากับบุตร เช่น การรับเด็กเป็นบุตร สิทธิในการรับมรดก โดย
ให้ความส าคัญกับสิทธิประโยชน์ของเด็ก 
 
 
 
 

จ) สิทธิเช่นเดียวกันในการ
ตัดสินใจอย่างอิสระและมี
ความรับผิดชอบในจ านวน
บุตรและระยะห่างในการมี
บุตรของตน และให้เข้าถึง
ข้อสนเทศการศึกษาและ
วิธีที่จะท าให้สตรีเหล่านั้น
ใช้สิทธิเหล่านี้ได้ 

การก าหนดสิทธิการตัดสินใจในการมีหรือไม่มีบุตรไม่มีกฎหมายบัญญัติ
ไว้โดยตรง  
 
กฎหมายเลือกปฏิบัติต่อสตรีที่ยังไม่ได้แก้ไข 
หากพิจารณาในประเด็นอิสระในการตัดสินใจท าแท้ง ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๓๐๑ ก าหนดโทษของผู้หญิงที่ท าแท้ง๑๖ และมาตรา 
๓๐๕ มีการก าหนดเงื่อนไขการท าแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก็เป็น
การตัดสินใจของแพทย์ ไม่ใช่โดยตัวผู้ตั้งครรภ์เอง๑๗ ซึ่งเงื่อนไขก็ได้แก่ 
สุขภาพของผู้ตั้งครรภ์ และกรณีการตั้งครรภ์จากการถูกข่มขืน ล่อลวง 

ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบ
เช่นเดียวกันในเรื่องของ
การปกครองบุตร การ
ปกปูองบุตร การได้รับ
มอบหมายให้ดูแลบุตร 
และการรับบุตรบุญธรรม 
หรือสถาบันที่คล้ายคลึง
ซึ่งมีแนวความคิดเหล่านี้
อยู่ในกฎหมายภายใน ใน
ทุกกรณี ผลประโยชน์

การปกครองบุตร 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๒ สิทธิและ
หน้าที่ของบิดามารดาและบุตร มาตรา ๑๕๖๖ ก าหนดให้บุตรซึ่งยังไม่
บรรลุนิติภาวะต้องอยู่ในอ านาจปกครองของบิดามารดาอย่างเท่าเทียม
กัน หากมีการหย่าร้างอ านาจในการปกครองบุตรขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
ของคู่กรณี หากตกลงกันไม่ได้ต้องให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด ซึ่งศาลก็จะ
ค านึงถึงความผาสุกและประโยชน์สูงสุดของบุตรเป็นส าคัญ  
การดูแลบุตร 
ในการส่งเสริมให้ทั้งหญิงและชายร่วมกันดูแลบุตร ได้มีการแก้ไข
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการพลเรือน โดยก าหนดให้ข้าราชการ

                                                 
๑๖ ประมวลกฎหมายอาญา หมวด ๓ “ความผิดฐานท าให้แท้งลูก มาตรา ๓๐๑ หญิงใดท าให้ตนเองแท้งลูก หรือ

ยอมให้ผู้อื่นท าให้ตนแท้งลูก ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสามปี หรือปรับไมเ่กินหกพันบาท หรือท้ังจ า ทังปรับ” 
๑๗ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ “ถ้าการกระท าความผิดดังกล่าวใน มาตรา ๓๐๑ และ มาตรา ๓๐๒ นั้น 

เป็นการกระท าของนายแพทย์และ  
(๑) จ าเป็นต้องกระท าเน&ืองจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือ 
(๒) หญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระท าความผิดอาญา ตามที่บัญญตัิไวใ้น มาตรา ๒๗๖มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๘๒ 
มาตรา ๒๘๓ หรือ มาตรา ๒๘๔ผูก้ระท าไม่มีความผิด”  
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ของบุตรจะเป็นสิ่งส าคัญ
สูงสุด 

ชายสามารถลาเพ่ือดูแลภรรยาและบุตรภายหลังภรรยาที่ถูกต้องตาม
กฎหมายคลอด เป็นเวลา ๑๕ วัน 
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๔ บุตรบุญ
ธรรม ก าหนดเงื่อนไขการรับบุตรบุญธรรมโดยมุ่งรักษาสิทธิของเด็กเป็น
ส าคัญ 

ช) สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกัน
ในฐานะสามีและภรรยา 
ร ว ม ถึ ง สิ ท ธิ ใ น ก า ร
เลือกใช้นามสกุลและการ
ประกอบอาชีพ 

กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีและได้รับการแก้ไขภายหลังการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ค าน าหน้านาม 
การใช้ค าน านาม เดิมพระราชกฤษฎีกาให้ใช้ค าน าหน้านามสตรี พ.ศ. 
๒๔๖๐ บัญญัติให้หญิงเมื่อท าการจดทะเบียนสมรสแล้ว จะต้องใช้ค า
น าหน้านามว่า “นาง” ไปตลอดแม้ต่อมาจะสิ้นสุดการสมรสไปแล้วก็
ตาม ในขณะที่ฝุายชายยังคงใช้ค าว่า “นาย” ได้ตลอดไม่ว่าจะมี
สถานภาพสมรสเป็นอย่างไร 
ประเด็นความเหลื่อมล้ าดังกล่าว ได้ถูกแก้ไขโดยพระราชบัญญัติค า
น าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีผลบังคับใช้วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ให้สิทธิแก่หญิงในการเลือกใช้ค าน าหน้านามว่า “นาง” หรือ “นางสาว” 
ได้ตามความสมัครใจ นอกจากนั้นหากต่อมาการสมรสสิ้นสุดลง หญิงก็
สามารถเลือกใช้ค าน าหน้านามได้ตามความสมัครใจเช่นเดียวกัน๑๘ 
การใช้ชื่อสกุล 
มีแก้ไขการใช้ชื่อสกุล โดยให้สิทธิทั้งหญิงและชายในการเลือกใช้ชื่อสกุล
อย่างเท่าเทียม จากเดิม พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
ก าหนดให้ฝุายหญิงต้องใช้ชื่อสกุลของฝุายชายภายหลังจดทะเบียน
สมรส ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๘ มีผลบังคับใช้เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ โดยมาตรา ๑๒ บัญญัติ
ว่าคู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝุายใดฝุายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่าง
ฝุายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน ท าให้หญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว

                                                 
๑๘ จากสถิติพบว่าหลังจากพระราชบัญญัติมผีลใช้บังคับครบ ๑ ปี (ข้อมูล กระทรวงมหาดไทย ณ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑) มีผู้แจ้ง

ขอเปลี่ยน ค าน าหน้านาม “นางสาว” ดังนี ้
(๑) บุคคลที่จดทะเบียนสมรสใหม ่จ านวน ๘๕๒ ราย ขอใช้ ๓๕๑ ราย  
(๒) บุคคลที่จดทะเบียนหย่า จ านวน ๒๗๐ ราย ขอใช้ ๑๐๑ ราย 
(๓) บุคคลที่น าทะเบียนสมรสมายืน่เพื่อขอใช้ ๑๗๘ ราย 
(๔) บุคคลที่น าใบหย่ามายื่น ๔๘๐ ราย ขอใช้ ๔๗๙ ราย ส่วนอีก ๑ ราย ขอใช้ต าแหน่งน าหน้าช่ือตนเอง 
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สามารถตกลงกับคู่สมรสว่าจะใช้นามสกุลเดิมของตน หรือนามสกุลของ
สามีได้ตามความสมัครใจ๑๙ 

ซ) สิทธิเช่นเดียวกันส าหรับคู่
สมรสทั้ งสองในส่วนที่
เกี่ยวกับเป็นข้าวของการ
ได้มา การจัดการ การ
ด าเนินการ การอุปโภค 
และการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ไม่ว่าจะไม่คิดมูลค่าหรือ
เพ่ือตีราคาเป็นมูลค่าก็
ตาม การรับหมั้นและการ
แต่งงานของเด็กจะไม่มี
ผลทางกฎหมาย และการ
ปฏิบัติการที่จ า เป็นทั้ ง
ปวง รวมทั้งการบัญญัติ

ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ หมวด ๔ ทรัพย์สิน
ระหว่างสามีภริยา ก าหนดให้สามีภรรยาต่างมีอ านาจในการจัดการ
ทรัพย์สินทั้งในส่วนที่เป็นสินส่วนตัวและสินสมรส และการกรณีการ
จัดการทรัพย์สินบางประเภทที่จะได้มีการยินยอมร่วมกัน ก็ได้ก าหนดให้
ต้องขอความยินยอมจากอีกฝุายหนึ่งทั้งคู่๒๐  
การก าหนดอายุขั้นต่ าของการแต่งงาน 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๘ ก าหนดอายุขั้นต่ า
การสมรสจะท าได้ต่อเมื่อชายและหญิงมีอายุสิบเจ็ดปี บริบูรณ์แล้ว แต่
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ศาลอาจอนุญาตให้ท าการสมรส ก่อนนั้นได้ 
การจดทะเบียนสมรส ณ ที่ท าการจดทะเบียนสมรสของทางราชการ 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๗ บัญญัติให้การ
สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าการจดทะเบียนสมรส๒๑  

                                                 
๑๙พระราชบญัญตัิชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ , มาตรา ๑๒ คู่สมรสมีสิทธิใช้ช่ือสกุลของฝุายใดฝุายหนึ่งตามที่

ตกลงกัน หรือต่างฝุายต่างใช้ช่ือสกุลเดมิของตน 
การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระท าเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้ 
ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้ 

๒๐ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๗๖ “สามีและภริยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความ 
ยินยอมจากอีกฝุายหนึ่ง ในกรณดีงัต่อไปนี ้
(๑) ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จ านอง ปลดจ านอง หรือโอนสิทธิจ านองซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือ
สังหาริมทรัพย์ที่จ านองได ้ 
(๒) ก่อตั้งหรือกระท าใหส้ิ้นสดุลงทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งภาระจ ายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดนิ สิทธิเก็บ
กิน หรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์  
(๓) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน ๓ ปี  
(๔) ให้กู้ยืมเงิน  
(๕) ให้โดยเสน่หา เว้นแต่การให้ท่ีพอสมควรแก่ฐานานรุูปของครอบครัว เพื่อการกุศล เพื่อการสังคม หรือตาม
หน้าท่ีธรรมจรรยา  
(๖) ประนีประนอมยอมความ  
(๗) มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตลุาการวินิจฉัย  
(๘) น าทรัพย์ไปเป็นประกันหรือหลักประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล  
การจัดการสินสมรสนอกจากกรณทีี่บัญญัตไิว้ในวรรคหนึ่ง สามีหรือภริยา จดัการได้มติ้องไดร้ับความยนิยอมจาก
อีกฝุายหนึ่ง” 

๒๑ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๗ “การสมรสตามประมวลกฎหมายนี้จะมีได้เฉพาะเมื่อได้จด
ทะเบียนแล้วเท่านั้น” 



๒๐ 

ข้อก าหนดตาม 
อนุสัญญาฯ ข้อ ๑๖ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายจะต้องกระท า
ขึ้น เ พ่ือระบุอายุขั้นต่ า
ของการแต่งงาน และให้
บั ง คั บ ใ ห้ มี ก า ร จ ด
ทะเบียนสมรส ณ ที่ท า
การจดทะเบียนสมรส
ของทางราชการ 

 
การวิเคราะห์สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวด้านกฎหมาย 
จากความก้าวหน้าของประเทศไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายตาม

แนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ และได้มีการขอยกเลิก
ข้อสงวนไปแล้ว ๖ ข้อ ซึ่งข้อสงวนล่าสุดที่ขอยกเลิกคือ ข้อ ๑๖ ด้านครอบครัวและการสมรส เป็น
การยืนยันว่าประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่าง
หญิงชายในบริบทของสถาบันครอบครัว 

การยกเลิกข้อสงวนดังกล่าวมีผลดีในแง่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในขณะเดียวกันการ
ยืนยันสถานะดังกล่าวเป็นเสมือนการปักธงเปูาหมายที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้า เพ่ือให้ความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัวมีความเป็นจริงในทางปฏิบัติมากขึ้น 

เมื่อวิเคราะห์ถึงความก้าวหน้าในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็น 
ดังนี้ 

๑. กฎหมายไทยที่ให้สิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายก่อนการเข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาฯ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสที่ส าคัญคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 
๕ ครอบครัว จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่กฎหมายก าหนดเงื่อนไขไว้เท่าเทียมกันทั้งหญิงและชาย 
ซึ่งกฎหมายดังกล่าวบังคับใช้ก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ  

๒. กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขภายหลังการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในครอบครัวบางฉบับที่มีบทบัญญัติที่เป็นการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีได้รับการแก้ไข หรือตราขึ้นใหม่ภายหลังการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามีจ านวน  
๗ ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้ร่วม
ประเวณีหรือข่มขืนคู่หมั้น มาตรา ๑๕๑๖ เรื่องเหตุหย่า พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ เรื่องการข่มขืน พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติ
ค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นที่มาที่ประเทศไทยแจ้งต่อองค์การสหประชาชาติอย่างเป็น
ทางการขอยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ 



๒๑ 

๓. กฎหมายที่ยังต้องได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม 
กฎหมายหลายฉบับยังคงมีการเลือกปฏิบัติ เช่น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๑๔๕๓ เรื่องการสมรสใหม่ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ กฎหมายเกี่ยวกับ
การท าแท้ง ซึ่งกฎหมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนี้ นับว่ามีความอ่อนไหวมาก โดยเฉพาะเรื่องการท า
แท้ง เนื่องจากคนในสังคมยังมีความเห็นขัดแย้ง 

๔. ที่มาของการแก้ไขกฎหมาย 
หากพิจารณากฎหมายที่มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีจะเห็นว่าเบื้องหลังการบัญญัติคือ

อคติท่ีมีต่อเพศหญิงในประเด็นต่างๆ ที่ส าคัญคือการมองเรื่องเพศที่เป็นสองมาตรฐาน สะท้อนอยู่ใน
กฎหมายที่เกี่ยวกับการความสัมพันธ์ทางเพศ ได้แก่ เหตุหย่า การเรียกค่าทดแทนผู้ที่มีความสัมพันธ์
กับคู่หมั้น กฎหมายการใช้ค าน าหน้านาม โดยสังคมยอมรับได้กับพฤติกรรมทางเพศที่อิสระ รวมทั้ง
ความสัมพันธ์นอกสมรส แต่เคร่งครัดกับพฤติกรรมของฝุายหญิง และเจตคติการสืบวงศ์สกุลผ่านทาง
ฝุายชาย สะท้อนอยู่ในกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติบุตร การใช้นามสกุล 

กระบวนการแก้ไขกฎหมายทั้ง ๗ ฉบับ มีความแตกต่างกันเป็น ๒ กลุ่ม โดยกฎหมายที่
ผ่านกระบวนการปรับปรุง แก้ไขในช่วงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือช่วงปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น
ช่วงที่มีเพียงสภาเดียวในการพิจารณากฎหมาย มีจ านวนถึง ๕ ฉบับ ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๔๔๕ เรื่องการเรียกค่าทดแทนจากผู้ร่วมประเวณีหรือข่มขืนคู่หมั้น มาตรา 
๑๕๑๖ เรื่องเหตุหย่า ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ เรื่องการข่มขืน พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติค าน าหน้านามหญิง พ.ศ. 
๒๕๕๑ ส่วนกฎหมายพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติสัญชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภา 

๕.  ผลจากกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี 
กฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของตัวผู้หญิงเอง

และยังมีผลต่อสังคมโดยรวมด้วย แม้บางเรื่องคนในสังคมเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย หยุมหยิม และมักจะ
วิจารณ์การเคลื่อนไหวเพ่ือปรับแก้กฎหมายเหล่านี้ว่า เป็นเรื่องขององค์กรสตรีที่ “ไม่มีอะไรจะท า” 
หรือ “ท าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่” แต่ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นผู้ที่ประสบปัญหาไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย เช่น เรื่องการใช้ค าน าหน้านาม พบว่าเมื่อมีการแก้ไขกฎหมายให้สิทธิในการเลือกใช้ 
“นางสาว” หลังการสมรส ก็มีผู้ขอให้สิทธิดังกล่าวจ านวนมาก๒๒  

๖.  กฎหมายเลือกปฏิบัติกับแนวคิดสตรีนิยม 
การเลือกปฏิบัติส่วนใหญ่พบว่ามีลักษณะของการยกเว้นให้กับผู้ชาย และเคร่งครัดกับ

ผู้หญิงโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ โดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องควบคุมพฤติกรรมของผู้หญิง 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสตรีนิยมแนวสุดขั้ว ขณะเดียวกัน สังคมก็ยังผูกพันผู้หญิงไว้กับบริบทในบ้าน 
ท าให้กฎหมายบางฉบับ เช่น ค าน าหน้านาม เดิมระบุให้เห็นว่าผู้หญิงนั้นสมรสแล้วหรือยัง ซึ่ง
สถานภาพนั้นถูกน ามาขยายในเรื่องโอกาสในการท างาน เนื่องจากสถานประกอบการและโรงงานมี

                                                 
๒๒ อ้างแล้วในเชิงอรรถที ่๑๘ หน้า ๑๘ 



๒๒ 

แนวโน้มจะเลือกผู้หญิงโสดเข้าท างานมากกว่าคนที่สมรสแล้ว เพราะทราบดีว่าผู้หญิงที่มีครอบครัว
จะไม่สามารถใช้เวลาทุ่มเทให้กับงานได้มากเท่าคนโสด เนื่องจากมีภาระงานบ้าน 

๗. กฎหมายกับความเสมอภาคที่แท้จริง (Substantive Equality) 
การมีกฎหมายรับรองสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายถือเป็นเส้นแบ่งส าคัญที่

แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐภาคีที่ด าเนินการตามอนุสัญญาฯ แต่ในทางปฏิบัติการที่สังคมจะมี
ความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างแท้จริงยังมีสิ่งที่รัฐจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องอีก ได้แก่ การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมและบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้เอ้ือต่อการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย รวมทั้งรัฐต้องสร้างพ้ืนฐานความเข้าใจเรื่องการ
เคารพสิทธิของประชาชนและปรับแก้เจตคติที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการบรรลุเปูาหมายความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชายตามอนุสัญญาฯ๒๓ 

ดังนั้น แม้จะมีความก้าวหน้าของประเทศไทยในการด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งมีการยกเลิกข้อสงวน ข้อ ๑๖ เรื่องครอบครัวและ
การสมรสไปแล้ว แต่ก็ยังปรากฏปัญหาที่ต้องการการแก้ไขต่อไป 

 
 
 

                                                 
๒๓ ผู้ศึกษามีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้  
 การบังคับใช้กฎหมาย : ประเทศไทยนับว่ามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัตติ่อสตรีและส่งเสริมความ
เสมอภาคหญิงชายเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม พบว่าการบังคับใช้ยังมีปัญหา ตัวอย่างเช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีปญัหาในทางปฏิบัติมากอันเนื่องมาจากกลไกการปฏิบัติงาน
ยังไม่คล่องตัว เจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าใจกระบวนการ และประชาชนยังไม่รับทราบถึงกฎหมายฉบับดังกล่าว แต่ปัญหา
ที่ส าคัญที่สดุคือ เจตคติของเจ้าหน้าท่ีและประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย
ยังคงมีความเห็นว่าปญัหาดังกล่าวเป็นปัญหาภายในครอบครัว ไม่ใช่ปัญหาที่บุคคลภายนอกควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว  

 กระบวนการยุติธรรม : กระบวนการบังคบัใช้กฎหมายในภาพรวมยังมีปัญหาในแง่ความเข้าใจปญัหาของสตรี 
และบุคลากรที่เกีย่วข้องบางส่วนยงัมีอคติเกี่ยวกับสิทธิของสตรี เนื่องจากเจตคติ ค่านยิมเดิมเกีย่วกับสถาบัน
ครอบครัวของไทย ยังคงให้คุณค่าแก่รูปแบบเดมิโดยมีมายาคติว่าสภาพสังคมแบบเดิม ครอบครัวแบบเดิมที่มีการ
แบ่งหน้าท่ีระหว่างหญิงชายออกจากกัน และมผีู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นเรื่องที่เหมาะสมทีสุ่ดแลว้ 
โดยเฉพาะกับสังคมไทย เมื่อความเชื่อดังกล่าวยังคงมีอยู่ ส่งผลให้การท างานในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ยุติธรรมมีแนวโนม้ที่จะเดินไปในทิศทางเดิม เสมือนเป็นผู้ก ากับให้ผู้หญิงและผู้ชายมีบทบาทกลับไปสูแ่บบเดิม 
ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีกรณีการท าร้ายภรรยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจบางคนยังเห็นว่าเป็น “เรื่องของผัวเมยี” และยังใช้
วิธีไกล่เกลี่ยและให้กลับไป โดยไมน่ ากระบวนการทางกฎหมายหมายมาใช้  

 เจตคติของสังคม : แม้ว่าการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายจะมีการด าเนินงานในประเทศไทยมาเป็น
เวลานาน แต่อุปสรรคส าคัญที่ท าให้เสมือนการท างานดังกล่าว เป็นการท างานสวนกระแสสังคม คือการที่เจตคติ
ของสังโดยรวมเป็นเรื่องที่ปรับเปลีย่นได้ยาก แม้จะสามารถผลักดันให้มีการแกไ้ขกฎหมายไปเป็นจ านวนมาก แต่
ความเชื่อของคนในสังคมส่วนใหญก่ลับยังไมเ่ปลีย่นตาม เช่น การมีกฎหมายใหโ้อกาสผู้หญิงในการเลือกใช้
นามสกลุไดห้ลังการสมรส แมจ้ะมผีู้หญิงจ านวนไม่น้อยท่ีใช้สิทธิดังกล่าว แต่คนจ านวนมากท่ีเห็นว่าเปน็เรื่องที่ไม่
เหมาะสม และยังมองว่าเป็นการท าลายสถาบันครอบครัว เป็นต้น 

 



 

 
บทที่ ๔ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

๔.๑  สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาความก้าวหน้าในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของประเทศ

ไทยตามแนวทางของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ : ด้านความ
เสมอภาคในครอบครัวและการสมรส พบว่า 

๑)  ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ถือว่ามีผลผูกพันในการที่จะต้องด าเนินการทุกวิถีทางที่จะขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในสังคมไทย ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการ
ด าเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดมาตรการ กลไก และ
ด าเนินแผนงาน โครงการต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายของอนุสัญญาฯ พร้อมทั้งมีการรายงานผล
การด าเนินงานต่อสหประชาชาติเป็นระยะ 

๒)  ประเด็นความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรส เป็นประเด็นที่ปรากฏอยู่ ใน ข้อ 
๑๖ ของอนุสัญญาฯ และเป็นประเด็นล่าสุดที่ประเทศไทยได้ขอยกเลิกข้อสงวนต่อสหประชาชาติ 
เป็นข้อที่ ๖ จากการจ านวน ๗ ข้อที่ประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนไว้เมื่อให้สัตยาบรรณเมื่อ ปี ๒๕๒๘ 

๓)  ในการรายงานผลการด าเนินงานของประเทศไทยที่เสนอต่อคณะกรรมการขจัดการ
เลือกปฏิบัติต่อสตรี แห่งสหประชาชาติ พบว่ามีความก้าวหน้าไปอย่างมาก ในด้านการปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 

๔)  จากการศึกษาผลการด าเนินการข้างต้น พบว่า แม้จะมีความก้าวหน้าในการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมาย แต่ยังมีกฎหมายบางฉบับที่ยังคงมีการเลือกปฏิบัติอยู่ โดยรวมพบว่าก่อนการเข้าร่วม
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและการสมรสส่วนใหญ่ก าหนดสิทธิ หน้าที่
รับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งหญิงและชาย แต่ก็ยังคงมีกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีอยู่อีกหลาย
ฉบับ ซึ่งเมื่อมกีารส ารวจภายหลังการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ก็ได้มีการน าเสนอเพ่ือแก้ไขรวมทั้ง
ยกร่างกฎหมายใหม่เพ่ือคุ้มครองสตรีรวมทั้งสิ้น ๗ ฉบับ อย่างไรก็ตามยังพบกฎหมายที่เลือกปฏิบัติที่
รอการแก้ไขอยู่อีก ๓ ฉบับ 

๕)  ในการยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ ของประเทศไทยนับเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ของประเทศไทยในการมุ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านครอบครัว
และการสมรส แม้จะยังคงปรากฏความไม่เสมอภาคบางฉบับ และในอนาคตอาจพบกฎหมายที่ยัง
เลือกปฏิบัติต่อสตรีเพ่ิมขึ้น แต่นั่นคือเปูาหมายของการด าเนินการต่อไปเพ่ือน าไปสู่ความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายที่แท้จริง 

 



๒๔ 

๔.๒  ข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคในครอบครัวและการสมรสเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน หากมีการศึกษา ส ารวจเพ่ิมเติมอาจพบกฎหมายสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่อีก ซึ่งอาจ
อยู่ในรูปของกฎหมายล าดับรอง ซึ่งออกเป็นกฎ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ในหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ ดังนั้น การติดตาม ค้นคว้า ศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องจ าเป็น และการแก้ไขกฎหมาย
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกลไกระดับชาติ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหน่วยงานจ านวนมาก คณะกรรมการ
ระดับชาติ คือ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงควรบรรจุวาระทบทวนกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรีอย่างต่อเนื่อง 

๒)  การส่งเสริมให้สตรีได้มีโอกาสท าหน้าที่ส าคัญในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
การส่งเสริมความเข้าในเรื่องมิติหญิงชายให้แก่บุคลากรทั้งหญิงและชายในกระบวนการยุติธรรม 
โดยเฉพาะในกระบวนการยกร่าง พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย รวมไปถึงกระบวนนิติบัญญัติ 
เป็นเรื่องส าคัญ ดังจะเห็นว่าในสภาวะปกติการที่ร่างแก้ไขกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิสตรีจะผ่าน
กระบวนการเป็นเรื่องยาก กฎหมายส่วนใหญ่ที่ผ่านการแก้ไขผ่านการพิจารณาในช่วงที่สภาเป็นสภา
เดียว และสมาชิกสภาที่เคลื่อนไหวเป็นนักวิชาการ๑ ดังนั้น จึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กระบวนการปกติ เพ่ือให้สามารถท าหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมายด้วยความเข้าใจ 

๔.๒.๒  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคียังคงต้องด าเนินการตามอนุสัญญาฯ และจัดท า

รายงานเสนอต่อองค์การสหประชาชาติ รวมทั้งต้องร่วมประชุมเพ่ือตอบค าถามต่อคณะกรรมการว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยจะต้องรายงานผลการด าเนินการ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๖ - ๗ (ฉบับรวม) ต่อ
องค์การสหประชาชาติ ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น จึงมีข้อเสนอเพ่ือการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๑)  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ยังคงมีภารกิจที่จะต้องเป็นผู้ประสานงานหลักในการผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อสตรี 
จ านวน ๓ ฉบับที่ยังคงบังคับใช้อยู่ แม้ว่ากฎหมายดังกล่าวจะเกี่ยวข้องกับประเด็นอ่อนไหว แต่ควรมี
การเคลื่อนไหวเพ่ือให้เกิดการถกเถียงในสังคม เพ่ือร่วมกันหาทางออกต่อไป รวมทั้งต้องเตรียม
รองรับการด าเนินการเพ่ือแก้ไขกฎหมายอ่ืนๆ ที่อาจพบเพ่ิมขึ้น รวมทั้งอาจต้องพิจารณายกร่าง
กฎหมายใหม่เพื่อให้ความคุ้มครองและส่งเสริมความเสมอภาคในครอบครัว 

๒)  นอกจากการผลักดันให้เกิดกระแสเคลื่อนไหวในสังคม ส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว ต้องร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยปฏิบัติ และสถาบันทางวิชาการ 
ท าการศึกษาวิจัยปัญหา ผลกระทบและน าเสนอทางออกในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ยังคงค้างอยู่ 
๓ ฉบับ น าไปสู่การยกร่างแก้ไขกฎหมาย และท าประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนต่อไป 
                                                 
๑ การแก้ไขกฎหมายในช่วงสภานติบิัญญัติ มผีลส าเร็จมาจากความร่วมมือขององค์กรสตรีกับสมาชิกสภาสาย
นักวิชาการ ได้แก่ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นต้น 
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๓)  ส าหรับกฎหมายสัญชาตินั้น ประเด็นอ่อนไหวที่ท าให้เกิดการคัดค้านการให้
สิทธิสามีชาวต่างด้าวที่สมรสกับผู้หญิงไทย เป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในเชิงสถิติในส่วนที่เป็นความห่วงใยของฝุายความมั่นคง พร้อมกับ
การเสนอประเด็นสิทธิมนุษยชน และเรื่องการส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว ส่วนกฎหมายการ
สมรสใหม่เป็นประเด็นทางการแพทย์เกี่ยวกับการพิสูจน์ความเป็นบิดาของบุตรที่เกิดในช่วงที่อาจ
ก้ าก่ึงระหว่างการสมรสเก่ากับการสมรสใหม่ ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อมูลสนับสนุน และในส่วนกฎหมาย
ท าแท้ง เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนา ผู้ศึกษาจึงเสนอให้ท าการศึกษาทั้งในส่วน
ทางการแพทย์ และเสนอทางออกตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยยังไม่อาจก้าวไปถึงขั้นการ
ให้ผู้หญิงตัดสินใจด ารงครรภ์หรือท าแท้งได้โดยอิสระ แต่ควรยึดแนวทางที่เคยมีการเสนอคือ เพ่ิมเหตุ
ในการท าแท้งได้ตามกฎหมายคือ ปัญหาสุขภาพของทารก ซึ่งเดิมกฎหมายไม่ได้ครอบคลุมประเด็น
ดังกล่าว แต่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเป็นอย่างมากในกรณีที่ตรวจพบว่าทารกมีความผิดปกติ แต่ไม่
สามารถท าแท้งได้ 

๔)  กฎหมายที่ได้รับการแก้ไขแล้วจะต้องได้รับการเผยแพร่ ท าความเข้าใจไปสู่
ประชาชน เพ่ือให้ทราบข้อกฎหมาย เข้าใจความเป็นมาของกฎหมาย เหตุผล ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
เช่น พระราชบัญญัติชื่อบุคคล ที่ให้โอกาสผู้หญิงเลือกใช้นามสกุลของตนเองหรือสามีหลังการจด
ทะเบียนสมรส ยังเป็นกฎหมายที่ประชาชนไม่เข้าใจ และมีข้อถกเถียงในประเด็นปัญหาต่างๆ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการส่งเสริมบทบาทสตรี ส่งเสริมสิทธิ และด้านกฎหมายควรร่วมมือ
กันเร่งท าความเข้าใจและให้เป็นทางเลือกตามสิทธิที่ควรจะเป็น ขณะเดียวกันก็ท าความเข้าใจว่า
กฎหมายดังกล่าวไม่กระทบสถาบันครอบครัวและสังคมโดยรวม 

๕)  ในการวิเคราะห์สถานการณ์ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเพ่ือสนับสนุน
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ าแนกเพศ เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ปัญหา รวมทั้ง
เป็นการติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายด้วย ดังนั้น ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
จะต้องสนับสนุนผลักดันหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้เริ่มเก็บข้อมูลจ าแนกเพศ โดยจะต้องชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ต่องานของหน่วยงานนั้นเองในการวัดผลกระทบจากภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งช่วยให้
ค าปรึกษาแนะน าในการจัดเก็บข้อมูลจ าแนกเพศ 

๖)  การผลักดันการส่งเสริมความเสมอภาคตามแนวทางของอนุสัญญาฯ ควรมี
กลไกให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการติดตาม ส่งเสริม เร่งรัดการด าเนินงานตามอนุสัญญาฯ รวมทั้งการ
จัดท ารายงาน เช่น การด าเนินงานในรูปคณะกรรมการติดตามการด าเนินการตามอนุสัญญาฯ ซึ่งมี
ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และนักวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแลร่วมกัน และควรจะมีการ
ประชุมคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีผลจากการท างานของคณะกรรมการอย่างเป็นรูปธรรม 
กลไกหลักที่รับผิดชอบผลักดันควรเป็นความร่วมมือระหว่างส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กับกระทรวงการต่างประเทศ 

๗)  การปรับฐานคิดในเรื่องมิติหญิงชายเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ซึ่งจะต้องเริ่ มต้น
เรียนรู้ตั้ งแต่ เด็ก ดังนั้น ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวควรต้องร่วมมือกับ
กระทรวงศึกษาธิการ ในการปรับหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายเข้าใจในเรื่องสิทธิ
มนุษยชน การเคารพสิทธิของคนต่างเพศ ต่างศาสนา ต่างเชื้อชาติ และขจัดอคติที่สังคมเคยหล่อ
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หลอมบทบาทหญิงชาย ซึ่งจะท าให้สังคมในอนาคตมีผู้หญิงและผู้ชายที่เติบโตมาด้วยความเข้าใจ ทั้ง
ในบริบทครอบครัว ชุมชน และสังคม และร่วมมือสนับสนุนกันและกันในการพัฒนาประเทศต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of Discrimination against Women) 
 
บรรดารัฐภาคีในอนุสัญญาฉบับปัจจุบันนี้ 
สังเกตว่ากฎบัตรแห่งสหประชาชาติยืนยันความเชื่อมั่นในสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานใน

เกียรติศักดิ์ และคุณค่าของมนุษย์และในสิทธิอันเท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี 
สังเกตว่าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยืนยันหลักการที่ว่า การเลือกปฏิบัติเป็นสิ่งที่

ยอมรับไม่ได้ และประกาศว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ 
และว่าทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่า
ชนิดใดๆ รวมทั้งความแตกต่างและเพราะเหตุแห่งเพศ 

สังเกตว่ารัฐภาคีในกติกานานาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีความผูกพันที่จะประกันสิทธิอัน
เท่าเทียมกันของบุรุษและสตรี ในการที่จะได้อุปโภคสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง
และทางการเมืองทั้งปวง 

พิจารณาถึงอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ออกภายใต้การสนับสนุนของสหประชาชาติและ
ทบวงการช านัญพิเศษท่ีส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อีกทั้งยังสังเกตถึง ญัตติ ปฏิญญา และข้อเสนอแนะที่รับรองโดยสหประชาชาติและทบวง
การช านัญพิเศษซึ่งส่งเสริมความเสมอภาคแห่งสิทธิของบุรุษและสตรี 

อย่างไรก็ตาม มีความห่วงใยว่า ทั้งๆ ที่มีเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้แล้ว ก็ยังคงมีการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีอย่างรุนแรงอยู่อีก 

ระลึกถึงว่า การเลือกปฏิบัติต่อสตรีขัดต่อหลักการของความเสมอภาคของสิทธิและความ
เคารพต่อเกียรติศักดิ์ของมนุษย์ เป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมของสตรีตามข้อก าหนดที่เสมอภาคกัน
กับบุรุษในการด ารงอยู่ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในประเทศของตน ขัดขวางการ
เจริญเติบโตของความรุ่งเรืองของสังคมและครอบครัว และท าให้พัฒนาการอย่างสมบูรณ์ของ
ศักยภาพต่างๆ ของสตรีในการให้บริการแก่ประเทศของตนและมนุษยชาติเป็นไปได้โดยยากยิ่งข้ึน 

มีความห่วงใยว่า ในสถานการณ์แห่งความยากจน สตรีมีโอกาสเข้าถึงอาหาร การอนามัย 
การศึกษา การฝึก และโอกาสในการท างานและความจ าเป็นอื่นๆ ได้น้อยมาก 

มีความเชื่อมั่นว่า การจัดให้มีระเบียบทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแบบใหม่ ซึ่งอยู่บน
รากฐานของสมธรรมและความยุติธรรมจะช่วยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรี
อย่างส าคัญ 

ย้ าว่า การขจัดการแบ่งแยกผิว การแบ่งเชื้อชาติทุกรูปแบบ การเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ 
ลัทธิอาณานิคม ลัทธิอาณานิคมสมัยใหม่ การรุกราน การยึดครอง ครอบครอง และการแทรกแซง
ของต่างชาติในกิจการภายในของรัฐต่างๆ มีความส าคัญต่อการได้อุปโภคสิทธิอย่างเต็มที่ของบุรุษ
และสตรี 

ยืนยันว่า การท าให้สันติภาพและความมั่นคงของประเทศแข็งแกร่งขึ้น การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดระหว่างประเทศ ความร่วมมือซึ่งกันและกันในบรรดารัฐทั้งปวง โดยไม่ถือระบบสังคม



๓๐ 

และเศรษฐกิจของตน การลดอาวุธโดยทั่วๆ ไป และอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดอาวุธ
นิวเคลียร์ ภายใต้การควบคุมระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็งและได้ผล การยืนยันถึงหลักการแห่ง
ความยุติธรรม ความเสมอภาค และผลประโยชน์ของกันและกันในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต่างๆ และการตระหนักถึงสิทธิของประชาชนที่อยู่ภายใต้การครอบครองของต่างชาติและอยู่ภายใต้
อาณานิคม และการยึดครองของต่างชาติต่อการที่จะปกครองตนเอง และการได้อิสรภาพ รวมทั้งการ
เคารพอธิปไตยแห่งชาติ และบูรณภาพแห่งดินแดงจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาการทาง
สังคม และในฐานะเป็นผลสืบเนื่องจะช่วยให้บรรลุถึงความเสมอภาคอย่างเต็มเปี่ยมระหว่างบุรุษและสตรี 

มีความเชื่อม่ันว่า พัฒนาการอย่างเต็มที่และสมบูรณ์ของประเทศ สวัสดิภาพของโลก และ
เหตุที่จะมีสันติภาพจ าต้องให้สตรีได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในทุกๆ สาขาโดยเสมอภาคกับบุรุษ 

ค านึงถึงการที่สตรีมีส่วนช่วยอย่างส าคัญต่อสวัสดิการของครอบครัวและต่อพัฒนาการของ
สังคม ซึ่งจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ ความส าคัญทางสังคมของความเป็น
เพศมารดาและบทบาทของบิดามารดาในครอบครัวและในการเลี้ยงดูบุตร และตระหนักว่าบทบาท
ของสตรีในการให้ก าเนิดบุตรไม่ควรจะเป็นพื้นฐานในการเลือกปฏิบัติ และตระหนักว่าการเลี้ยงดูบุตร
จ าต้องได้รับผิดชอบร่วมกันระหว่างบุรุษและสตรี และสังคมทั้งมวล 

ตระหนักว่า จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทดั้งเดิมของบุรุษ รวมทั้งบทบาทของสตรีใน
สังคมและในครอบครัว เพ่ือให้บรรลุถึงความเสมอภาคอย่างเต็มที่ระหว่างบุรุษและสตรี 

ตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ในปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรี และเพ่ือความมุ่งประสงค์นั้นจะก าหนดมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการขจัดการ
เลือกปฏิบัติดังกล่าวในทุกรูปแบบและวิธีการ ได้ตกลงดังต่อไปนี้ 

 
ภาค ๑ 
ข้อ ๑ 

เพ่ือความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญานี้ ค าว่า “เลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการ
แบ่งแยก การกีดกัน หรือการก ากัดใดๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุ่งประสงค์ที่จะท าลาย
หรือการท าให้เสื่อมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค หรือใช้สิทธิโดยสตรี  โดยไม่เลือกสถานภาพด้าน
การสมรส บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน
ในด้านการเมือง เศารษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมพลเมืองหรือด้านอ่ืนๆ 

ข้อ ๒ 
รัฐภาคีทั้งหลายขอประณามการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ตกลงที่จะติดตาม

นโยบายเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีโดยวิธีที่เหมาะสมทุกประการและโดยไม่ชักช้า และ
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายนี้ ตกลงที่จะ 

(ก) บรรจุหลักการของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติของตน 
หรือในบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เหมาะสมอ่ืนๆ ถ้าหากว่ายังไม่รวมเข้าไว้ในรัฐธรรนมนูญและ
บทบัญญัติเหล่านั้น และประกันที่จะให้มีการปฏิบัติตามหลักการนี้ โดยผ่านกฎหมายและวิธีการที่
เหมาะสมอื่นๆ 



๓๑ 

(ข) ออกมาตรการด้านนิติบัญญัติและอ่ืนๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งข้อบังคับเมื่อเห็นเหมาะสม
ที่ห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งมวลต่อสตรี 

(ค) จัดให้มีการปูองกันทางกฎหมายซึ่งสิทธิของสตรีบนพ้ืนฐานที่เท่าเทียมกันกับบุรุษ และ
รับประกันในการคุ้มครองสตรีอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเลือกปฏิบัติใดๆ โดยผ่านศาลยุติธรรม
แห่งชาติ ที่มีอ านาจและสถาบันรัฐบาลอื่นๆ 

(ง) งดเว้นจากการเข้าไปพัวพันในการกระท าหรือการปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรี และรับประกันว่า เจ้าหน้าที่และสถาบันของรัฐจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับข้อผูกพันนี้ 

(จ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี โดยบุคคล องค์การ 
หรือวิสาหกิจใดๆ 

(ฉ) ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิก
กฎหมาย ข้อบังคับ ประเพณีและแนวปฏิบัติที่ยังมีอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 

(ช) เพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในทั้งปวงซึ่งก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี 
ข้อ ๓ 

ในทุกๆ ด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รัฐภาคี
จะใช้มารตการที่เหมาะสมทั้งปวง รวมทั้งการออกกฎหมายเพ่ือประกันพัฒนาการและความก้าวหน้า
อย่างเต็มที่ของสตรี เพ่ือความมุ่งประสงค์ที่จะรับประกันให้สตรีได้ ใช้และได้อุปโภคสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน บนฐานของความเสมอภาคกับบุรุษ 

ข้อ ๔ 
๑. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษชั่วคราวซึ่งมุ่งที่จะเร่งรัดให้มีความเสมอภาคที่แท้จริง

ระหว่างบุรุษและสตรี จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติตามที่ได้นิยามความหมายไว้ในอนุสัญญาฉบับ
ปัจจุบันนี้ แต่จะโดยประการใดก็ตามไม่ต้องมีการคงมาตรฐานอันไม่เสมอภาค หรือแบ่งแยกไว้ใน
ฐานะเป็นผลที่ตามมา มาตรการเหล่านี้จะสิ้นสุดเมื่อได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของความเสมอภาคและ
โอกาสและการปฏิบัติ 

๒. การที่รัฐภาคีออกมาตรการพิเศษ รวมทั้งมาตรการที่มีอยู่แล้วในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน
นี้ ซึ่งมุ่งที่จะปกปูองความเป็นเพศมารดาไว้จะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๕ 
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง 
(ก) เพ่ือปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี โดย

มุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์ และวิธีปฏิบัติอันเป็นประเพณีและอ่ืนๆ ทั้งปวง ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความคิดเกี่ยวกับความต่ าต้อย หรือความสูงส่งของอีกเพศหนึ่ง หรือที่อยู่บนพ้ืนฐานของบทบาท
แบบเก่าส าหรับบุรุษและสตรี 

(ข) เพ่ือประกันว่า การศึกษาเกี่ยวกับระบบครอบครัว รวมถึงความเข้าใจอย่างถูกต้อง
เกี่ยวกับความเป็นเพศมารดา ในฐานะเป็นหน้าที่ทางสังคมและเป็นการยอมรับถึงความรับผิดชอบ
ร่วมกันของบุรุษและสตรีในการเลี้ยงดู และการพัฒนาบุตร ทั้งยังเป็นที่เข้าใจด้วยว่าในทุกๆ กรณี 
ผลประโยชน์ของบุตรย่อมเป็นสิ่งต้องค านึงถึงเป็นเบื้องแรก 



๓๒ 

ข้อ ๖ 
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง รวมทั้งการออกกฎหมาย เพ่ือปราบปราม

การค้าสตรีและการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของสตรีทุกรูปแบบ 
 

ภาค ๒ 
ข้อ ๗ 

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านที่
เกี่ยวข้องกับการเมืองและทั่วๆ ไปของประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้ประกันแก่สตรีภายใต้
เงื่อนไขแห่งความเสมอภาคกับบุรุษซึ่งสิทธิ 

(ก) ที่จะออกเสียงในการเลือกตั้งและลงประชามติทั้งปวง และมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งเข้า
ไปในองค์กรที่มีการเลือกตั้งอย่างเปิดเผยทั้งมวล 

(ข) ที่จะเข้าร่วมในการวางนโยบายของรัฐบาลและด าเนินการตามนโยบายนั้น และในการ
รับต าแหน่งราชการ และปฏิบัติหน้าที่ราชการในทุกๆ ระดับของรัฐบาล 

(ค) ที่จะเข้าร่วมในองค์การและสมาคมที่ไม่ได้เป็นของรัฐบาลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับความ
เป็นอยู่แบบทัว่ๆ ไป และท่ีเกี่ยวกับการเมืองของประเทศ 

ข้อ ๘ 
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือให้ประกันแก่สตรีภายใต้เงื่อนไขแห่งความ

เสมอภาคกันกับบุรุษและโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆ ซึ่งโอกาสที่จะเป็นผู้แทนรัฐบาลของตนใน
ระดับระหว่างประเทศและเข้าร่วมในงานขององค์การระหว่างประเทศ 

ข้อ ๙ 
๑. รัฐภาคจะให้สิทธิที่เสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรีในการที่จะได้มา เปลี่ยนแปลงหรือคงไว้

ซึ่งสัญชาติของตน รัฐภาคีเหล่านั้นจะรับประกันเป็นพิเศษว่าทั้งการแต่งงานคนต่างชาติ กับทั้ง
เปลี่ยนแปลงสัญชาติของสามีระหว่างการแต่งงานจะไม่เปลี่ยนสัญชาติของภรรยาโดยอนุมัติไปด้วย 
ท าให้เธอเป็นคนไร้สัญชาติหรือบังคับเธอให้ถือสัญชาติของสามี 

๒. รัฐภาคีจะให้สิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษแก่สตรี เกี่ยวกับสัญชาติของบุตรของตน 
 

ภาค ๓ 
ข้อ ๑๐ 

รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบีติต่อสตรี เพ่ือที่จะให้
ประกันแก่สตรีทั้งหลาย ซึ่งสิทธิอันเสมอภาคกันกับบุรุษในด้านการศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ
ประกันบนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

(ก) เงื่อนไขเดียวกันส าหรับอาชีพและการแนะแนวอาชีพ ส าหรับการมีโอกาสเข้าศึกษา 
และส าหรับการได้รับวุฒิบัตรในสถาบันการศึกษาทุกประเภท ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง ความ
เสมอภาคนี้จะได้รับการประกันในการศึกษาก่อนเข้าโรงเรียน การศึกษาทั่วๆ ไป การศึกษาเทคนิค 
การศึกษาอาชีพ และการศึกษาเทคนิคชั้นสูง รวมทั้งการฝึกฝนด้านอาชีพทุกแบบ 



๓๓ 

(ข) โอกาสที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรเดียวกัน การสอบชนิดเดียวกัน คณาจารณ์สอนที่มี
คุณสมบัติได้มาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งมีอาณาบริเวณของโรงเรียนและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพชนิด
เดียวกัน 

(ค) การขจัดแนวความคิดแบบเก่าเกี่ยวกับบทบาทของบุรุษและสตรีในทุกๆ ระดับ และ
ทุกๆ รูปแบบของการศึกษา โดยการกระตุ้นให้มีสหศึกษาและแบบอ่ืนๆ ของการศึกษาซึ่งจะช่วยให้
บรรลุเปูาหมายนี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยการทบทวนต าราและโครงการต่างๆ ของโรงเรียนและ
การดัดแปลงวิธีการสอน 

(ง) โอกาสเท่ากันที่จะได้ประโยชน์จากทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือทางการศึกษาอื่นๆ 
(จ) โอกาสเท่ากันที่จะได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้ง

โครงการศึกษาผู้ใหญ่ และโครงการรณรงค์ให้รู้หนังสือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มุ่งจะลดช่องว่าง
ในการศึกษาท่ีมีอยู่ระหว่างบุรุษและสตรี ภายในระยะเวลาที่เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

(ฉ) การลดอัตราการออกจากโรงเรียนของนักศึกษาหญิง และการจัดโครงการต่างๆ 
ส าหรับเด็กหญิงและสตรีผู้ซึ่งได้ออกจากโรงเรียนก่อนเวลาอันสมควร 

(ช) โอกาสเท่ากันที่จะเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกีฬาและพลศึกษา 
(ซ) โอกาสได้เข้าศึกษาข้อสนเทศทางการศึกษาเฉพาะอย่าง เพ่ือช่วยให้รับประกันถึง

สุขภาพและการอยู่ดีของครอบครัว รวมทั้งข้อสนเทศและค าแนะน าเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 
ข้อ ๑๑ 

๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง เพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านการ
จ้างงาน เพื่อที่จะประกันสิทธิอันเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะท างานในฐานะเป็นสิทธิอันจะพึงแบ่งแยกมิได้ของมนุษย์ทั้งปวง 
(ข) สิทธิในโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานชนิดเดียวกัน รวมทั้งการใช้หลัก เกณฑ์ในการ

คัดเลือกเดียวกันในเรื่องของการจ้างงาน 
(ค) สิทธิในการเลือกอาชีพและการท างานได้อย่างเสรี สิทธิในการได้เลื่อนต าแหน่ง ความ

ปลอดภัยในการท างาน และผลประโยชน์ รวมทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริการทั้งปวง และสิทธิที่จะ
ได้รับการฝึกและการฝึกซ้ าด้านอาชีพ รวมทั้งภาวะการเป็นผู้ฝึกงาน การฝึกและการฝึกซ้ าด้านอาชีพ
ในระดับสูง 

(ง) สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน รวมทั้งผลประโยชน์และสิทธิที่จะได้รับการ
ปฏิบัติที่เสมอภาคกันเกี่ยวกับงานที่มีคุณค่าเท่าเทียมกัน รวมทั้งความเสมอภาคของการปฏิบัติในการ
วัดผลคุณภาพของงาน 

(จ) สิทธิที่จะได้รับประกันสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของการเกษียณอายุ การตก
งาน การปุวย การทุพพลภาพ และวัยชรา รวมทั้งการหมดสมรรถนะที่จะท างาน รวมถึงสิทธิในการ
ได้รับเงินค่าจ้างขณะพักงาน 

(ฉ) สิทธิที่จะได้คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพการท างานต่างๆ รวมทั้งการ
ให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับการท าหน้าที่ด้านการมีบุตรสืบพันธุ์ 



๓๔ 

๒. เพ่ือที่จะปูองกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุผลอันเนื่องมาจากการแต่งงาน หรือ
ความเป็นเพศมารดา และเพ่ือประกันสิทธิอันแท้จริงของสตรีในการที่จะท างาน รัฐภาคจะใช้
มาตรการที่เหมาะสม 

(ก) เพ่ือห้ามภายใต้การบังคับใช้ของข้อห้ามต่างๆ ไม่ให้มีการปลดเพราะเหตุแห่งการ
ตั้งครรภ์ หรือเพราะการลาคลอดบุตร และการเลือกปฏิบัติบนพ้ืนฐานของสถานภาพในการแต่งงาน 

(ข) เพ่ือริเริ่มให้มีการลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง หรือได้ผลประโยชน์ทางสังคมที่
เปรียบเทียบได้โดยไม่สูญเสียการเงินเดิม อาวุโสในการท างานหรือเงินช่วยเหลือทางสังคม 

(ค) เพ่ือกระตุ้นให้มีบริการสังคมอันเป็นตัวสนับสนุนที่จ าเป็นเพ่ือที่จะช่วยให้บิดา
มารดาสามารถรวมข้อผูกพันทางครอบครัวเข้ากับความรับผิดชอบในการงานและการเข้าร่วมใน
กิจการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยผ่านการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งและพัฒนาขอบข่ายของ
สวัสดิการด้านการเลี้ยงดูเด็ก 

(ง) ให้มีการคุ้มครองเป็นพิเศษแก่สตรีที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ในการท างานทุกรูปแบบที่
มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อสตรีเหล่านั้น 

๓. บทบัญญัติของกฎหมายด้านการคุ้มครองที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่มีอยู่ในข้อนี้ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นครั้งคราวในแง่ของความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจะได้รับการ
แก้ไข ยกเลิก หรือขยาย เท่าท่ีจ าเป็น 

ข้อ ๑๒ 
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านของ

รักษาสุขภาพเพ่ือประกันการมีโอกาสได้รับการบริการในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวกับ
การวางแผนครอบครัว บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี 

๒. ทั้งๆ ที่มีบทบัญญัติในวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีจะประกันให้สตรีได้รับบริการที่
เหมาะสมเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การคลอดบุตรและระยะหลังคลอดบุตร โดยการให้บริการแบบให้
เปล่าเมื่อจ าเป็น รวมทั้งการให้โภชนาการที่เพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์และระยะการให้นม 

ข้อ ๑๓ 
รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในด้านอ่ืนๆ 

ของการเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือที่จะให้ได้สิทธิอันเดียวกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาค
ระหว่างบุรุษและสตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

(ก) สิทธิที่จะได้ผลประโยชน์ด้านครอบครัว 
(ข) สิทธิที่จะได้กู้ยืมจากธนาคาร การจ านอง และสินเชื่อด้านการเงินในรูปอื่นๆ 
(ค) สิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการ การกีฬา และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้าน

วัฒนธรรมทุกอย่าง 
ข้อ ๑๔ 

(๑) รัฐภาคีจะค านึงถึงปัญหาเฉพาะที่สตรีเผชิญอยู่ รวมทั้งบทบาทส าคัญๆ ซึ่งสตรีชนบทมี
อยู่ในการช่วยสนับสนุนค้ าจุนครอบครัวของตนด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งงานในสายเศรษฐกิจที่ไม่ได้
ก าหนดเป็นตัวเงิน และจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างรับประกันที่จะน าบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฉบับปัจจุบันไปใช้แก่สตรีในเขตชนบทด้วย 



๓๕ 

(๒) รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่างเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเขต
ชนบท เพ่ือที่จะประกันบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี ว่าสตรีทั้งหลายเข้าร่วมใน
และรับผลประโยชน์จากการพัฒนาชนบท และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะให้สตรีดังกล่าวได้รับสิทธิ 

(ก) ที่จะเข้าร่วมในการจัดท ารายละเอียดและการด าเนินการตามแผนการพัฒนาใน
ทุกๆ ระดับ 

(ข) ที่จะมีโอกาสได้รับความสะดวกด้านการรักษาสุขภาพอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
ข้อสนเทศ การปรึกษาหารือ และการบริการในการวางแผนครอบครัว 

(ค) ที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการประกันสังคม 
(ง) ที่จะได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งแบบในระบบและนอกระบบ 

รวมทั้งที่เกี่ยวกับการรณรงค์ให้รู้หนังสือและทั้งผลประโยชน์จากบริการชุมชนและบริการเพ่ิมเติม
เพ่ือที่จะเพ่ิมความช านาญด้านเทคนิค 

(จ) ที่จะจัดให้มีกลุ่มช่วยตนเอง และสหกรณ์ เพ่ือที่จะได้เข้าถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจ 
โดยผ่านการรับจ้างท างาน หรือการท างานด้วยตนเอง 

(ฉ) ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนทุกประเภท 
(ช) ที่จะมีโอกาสได้สินเชื่อและการกู้ยืมทางการเกษตร สิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

การเกษตร เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการปฏิบัติตามแบบเสมอภาคในการปฏิรูปที่ดินและการ
เพาะปลูก รวมทั้งในโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในท่ีดิน 

(ซ) ที่จะได้มีสภาพการด ารงอยู่อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปลูกที่พัก
อาศัย การสุขาภิบาล ไฟฟูาและน้ าประปา การขนส่งและคมนาคม 

 
ภาค ๔ 
ข้อ ๑๕ 

๑. รัฐภาคีจะให้สตรีมีความเสมอภาคกับบุรุษในทางกฎหมาย 
๒. ในกรณีทางแพ่ง รัฐภาคีจะให้ความสามารถตามกฎหมายแก่สตรี เช่นเดียวกับที่ให้

ความสามารถนั้นแก่บุรุษ และจะให้โอกาสเดียวกันในการใช้ความสามารถนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐ
ภาคีจะให้สิทธิเท่าเทียมแก่สตรีในการท าสัญญาและการจัดการทรัพย์สิน และจะปฏิบัติต่อบุรุษและ
สตรีอย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการทางศาลและการช าระความทุกข้ันตอน 

๓. รัฐภาคีตกลงว่าสัญญาทั้งปวงและเอกสารส าคัญตัวอ่ืนๆ ทั้งปวงไม่ว่าชนิดใดที่มีผลตาม
กฎหมายซึ่งมุ่งก ากัดความสามารถทางกฎหมายของสตรีจะถือว่าใช้ไม่ได้และเป็นโมฆะ 

๔. รัฐภาคีจะให้สิทธิเช่นเดียวกันแก่บุรุษและสตรีในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายของ
บุคคลและเสรีภาพในการเลือกถ่ินที่อยู่และภูมิล าเนา 

ข้อ ๑๖ 
๑. รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเรื่องทั้ง

ปวงที่เก่ียวกับการสมรสและความสัมพันธ์ทางครอบครัว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นฐานของความ
เสมอภาคของบุรุษและสตรีจะประกัน 

(ก) สิทธิเช่นเดียวกันในการท าการสมรส 



๓๖ 

(ข) สิทธิเช่นเดียวกันในการเลือกคู่สมรสอย่างอิสระและการท าการสมรสอย่างอิสระ
และด้วยความยินยอมพร้อมใจเท่านั้น 

(ค) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในการสมรสและการขาดจากการสมรส 
(ง) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในฐานะบิดามารดา โดยไม่ค านึงถึงสถานะใน

การสมรสของตน ในเรื่องที่เก่ียวกับบุตรของตน ในทุกกรณี ผลประโยชน์ของ 
(จ) สิทธิเช่นเดียวกันในการตัดสินใจอย่างอิสระและมีความรับผิดชอบในจ านวนบุตร

และระยะห่างในการมีบุตรของตน และให้เข้าถึงข้อสนเทศการศึกษาและวิธีที่จะท าให้สตรีเหล่านั้นใช้
สิทธิเหล่านี้ได ้

(ฉ) สิทธิและความรับผิดชอบเช่นเดียวกันในเรื่องของการปกครองบุตร การปกปูอง
บุตร การได้รับมอบหมายให้ดูแลบุตร และการรับบุตรบุญธรรม หรือสถาบันที่คล้ายคลึงซึ่งมี
แนวความคิดเหล่านี้อยู่ในกฎหมายภายใน ในทุกกรณี ผลประโยชน์ของบุตรจะเป็นสิ่งส าคัญสูงสุด 

(ช) สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา รวมถึงสิทธิในการเลือกใช้
นามสกุลและการประกอบอาชีพ 

(ซ) สิทธิเช่นเดียวกันส าหรับคู่สมรสทั้งสองในส่วนที่เกี่ยวกับเป็นข้าวของการได้มา การ
จัดการ การด าเนินการ การอุปโภค และการจ าหน่ายทรัพย์สิน ไม่ว่าจะไม่คิดมูลค่าหรือเพ่ือตีราคา
เป็นมูลค่าก็ตาม การรับหมั้นและการแต่งงานของเด็กจะไม่มีผลทางกฎหมาย และการปฏิบัติการที่
จ าเป็นทั้งปวง รวมทั้งการบัญญัติกฎหมายจะต้องกระท าขึ้นเพ่ือระบุอายุขั้นต่ าของการแต่งงาน และ
ให้บังคับใหม้ีการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ท าการจดทะเบียนสมรสของทางราชการ 

 
ภาค ๕ 
ข้อ ๑ 

๑. เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการพิจารณาความก้าวหน้าซึ่งกระท าขึ้นในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี (ต่อไปใน
ที่นี้จะเรียกว่า คณะกรรมการ) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณธรรมและความสามารถสูงในสาขาที่
ครอบคลุมโดยอนุสัญญานี้ จ านวนสิบแปดคน ในเวลาที่อนุสัญญานี้เริ่มมีผลบังคับใช้ และ
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญยี่สิบสามคนหลังจากการสัตยาบันหรือการภาคยานุวัติอนุสัญญานี้โดยรัฐ
ภาคีรัฐที่สามสิบห้า ผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเลือกตั้งโดยรัฐภาคีจากบรรดาคนชาติของตน และจะปฏิบัติ
ตามความสามารถของแต่ละคน โดยพิจารณาถึงการแจกกระจายตามเขตภูมิศาสตร์อย่างเป็นธรรม 
และการตั้งผู้แทนตามอารยธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ตลอดจนตามระบบกฎหมายที่ส าคัญ
อีกด้วย 

๒. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งโดยการลงคะแนนลับจากบัญชีรายชื่อบุคคล
ซึ่งเสนอชื่อโดยรัฐภาคี รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจเสนอชื่อบุคคลหนึ่งคนจากบรรดาคนชาติของตนเอง 

๓. การเลือกตั้งครั้งแรกจะกระท าขึ้นหกเดือนหลังจากวันที่อนุสัญญาฉบับปัจจุบันเริ่มมีผล
บังคับใช้อย่างน้อยที่สุดสามเดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ละครั้ง เลขาธิการสหประชาชาติจะส่งจด
หมายถึงรัฐภาคีเชิญให้รัฐภาคีท าการเสนอชื่อภายในเวลาสองเดือน เลขาธิการจะจัดท าบัญชีรายชื่อ



๓๗ 

ของบุคคลทั้งปวงตามที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นเรียงตามล าดับอักษร โดยระบุถึงรัฐภาคีซึ่งได้เสนอชื่อ
บุคคลเหล่านั้นและจะเสนอบัญชีนั้นต่อรัฐภาคี 

๔. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการจะกระท าขึ้นในการประชุมของรัฐภาคีซึ่งเรียก
ประชุมโดยเลขาธิการ ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ในการประชุมนั้นซึ่งสองในสามของรัฐภาคีจะ
ประกอบเป็นองค์ประชุม บรรดาบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการจะต้องเป็นผู้ ได้รับการ
เสนอชื่อ ซึ่งได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด และได้รับคะแนนเสียงจากจ านวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝุาย
ตรงข้าม รวมทั้งหมดของผู้แทนของรัฐภาคีท่ีมาประชุมและลงคะแนนเสียง 

๕. สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเลือกตั้งคราวละสี่ปี อย่างไรก็ตามระยะเวลาของ
สมาชิกเก้าคนที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งแรกจะสิ้นสุดหลังจากครบสองปีโดยทันทีหลังจาก
การเลือกตั้งครั้งแรก ชื่อของสมาชิกเก้าคนนี้จะได้รับเลือกโดยการจับฉลากโดยประธานของ
คณะกรรมการ 

๖. การเลือกตั้งสมาชิกของคณะกรรมการที่เพ่ิมขึ้นห้าคนจะจัดให้มีขึ้นตามบทบัญญัติของ
วรรค ๒, ๓ และ ๔ ของข้อนี้ หลังจากรัฐภาคีท่ีสามสิบห้าได้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติแล้ว ระยะเวลา
สองปีของสมาชิกท่ีได้รับเลือกตั้งที่เพ่ิมข้ึนในโอกาสนี้จะสิ้นสุดหลังจากครบสองปี ชื่อสมาชิกสองคนนี้
จะได้รับเลือกโดยการจับฉลากโดยประธานของคณะกรรมการ 

๗. เพ่ือบรรจุต าแหน่งที่ว่างลงโดยเหตุไม่ปกติ รัฐภาคีซึ่งผู้เชี่ยวชาญของตนได้ยุติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกของคณะกรรมการ จะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งจากบรรดาคนชาติ
ของตน โดยขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

๘. โดยความเห็นชอบของสมัชชา สมาชิกของคณะกรรมการจะได้รับเงินตอบแทนจาก
แหล่งเงินทุนของสหประชาชาติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเช่นที่สมัชชาอาจวินิจฉัยโดยพิจารณาถึง
ความส าคัญของความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

๙. เลขาธิการสหประชาชาติจะจัดหาเจ้าหน้าที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นเพ่ือ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการตามอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 

ข้อ ๑๘ 
๑. รัฐภาคีรับที่จะเสนอรายงานว่าด้วยมาตรการด้านนิติบัญญัติ ตุลาการ การบริหาร หรือ

อ่ืนๆ ซึ่งรัฐภาคีเหล่านั้นได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มีผลต่อบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน และต่อ
ความก้าวหน้าที่เกิดข้ึนในเรื่องนี้ต่อเลขาธิการสหประชาชาติเพ่ือการพิจารณาโดยคณะกรรมการ 

(ก) ภายในหนึ่งปีหลังจากการเริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(ข) หลังจากนั้นอย่างน้อยที่สุด ทุกๆ สี่ปีและต่อจากนั้นเมื่อใดก็ตามที่คณะกรรมการ

ร้องขอ 
๒. รายงานอาจระบุปัจจัยและความยากล าบากซึ่งกระทบกระเทือนถึงระดับที่ท าให้ไม่

สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 
ข้อ ๑๙ 

๑. คณะกรรมการจะก าหนดระเบียบข้อบังคับการประชุมของตนเอง 
๒. คณะกรรมการจะเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของตนคราวละสองปี 



๓๘ 

ข้อ ๒๐ 
๑. โดยปกติ คณะกรรมการจะประชุมกันเป็นระยะเวลาไม่เกินสองสัปดาห์ทุกปี เพ่ือ

พิจารณารายงานที่เสนอตามข้อ ๑๘ ของอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 
๒. โดยปกติ การประชุมของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้น ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ

หรือที่อ่ืนใดที่สะดวกตามที่คณะกรรมการก าหนด 
ข้อ ๒๑ 

๑. โดยผ่านทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการจะต้องรายงานต่อสมัชชา
ของสหประชาชาติเป็นประจ าทุกปีว่าด้วยกิจกรรมของคณะกรรมการ และอาจท าข้อเสนอและ
ข้อแนะน าทั่วไป โดยยึดการตรวจสอบรายงานและข้อสนเทศซึ่งได้รับจากรัฐ,ภาคีเป็นมูลฐาน 
ข้อเสนอและข้อแนะน าทั่วไปเช่นว่านั้น จะรวมอยู่ในรายงานของคณะกรรมการรวมทั้งค าวิจารณ์จาก
รัฐภาคี ถ้ามี 

๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องส่งรายงานของคณะกรรมการไปยังคณะกรรมาธิการว่า
ด้วยสถานภาพของสตรีเพื่อทราบ 

ข้อ ๒๒ 
ทบวงการช านัญพิเศษจะมีสิทธิที่จะได้เป็นผู้แทนโดยพิจารณาถึงการปฏิบัติงานตาม

บทบัญญัติเช่นว่าของอนุสัญญาฉบับปัจจุบันเช่นที่อยู่ภายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน 
คณะกรรมการอาจเชิญให้ทบวงการช านัญพิเศษเสนอรายงานว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญานี้ใน
ขอบเขตที่อยู่ภายในขอบข่ายของกิจกรรมของตน 

 
ภาค ๖ 
ข้อ ๒๓ 

ไม่มีข้อความใดในอนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะกระทบกระเทือนบทบัญญัติใดๆ ซึ่งมีส่วน
ส่งเสริมได้มากกว่าในการที่จะบรรลุถึงความเสมอภาคระหว่างบุรุษและสตรีซึ่งอาจบรรจุอยู่ 

(ก) ในบทบัญญัติของกฎหมายของรัฐภาคี หรือ 
(ข) ในอนุสัญญา สนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศอ่ืนใดซึ่งมีผลบังคับใช้

ส าหรับรัฐนั้น 
ข้อ ๒๔ 

รัฐภาคีรับที่จะก าหนดมาตรการที่จ าเป็นทั้งปวงในระดับชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือบรรลุ
ถึงการตระหนักอย่างเต็มที่ถึงสิทธิต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 

ข้อ ๒๕ 
๑. อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเปิดให้มีการลงนามโดยรัฐทั้งปวง 
๒. เลขาธิการสหประชาชาติจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เก็บรักษาอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 
๓. อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะต้องได้รับการสัตยาบันสัตยาบันสารจะต้องมอบไว้กั บ

เลขาธิการสหประชาชาติ 
๔. อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเปิดให้มีการภาคยานุวัติโดยรัฐทั้งปวง การภาคยานุวัติจะมีผล

โดยการมอบภาคยานุวัตรสารไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ 



๓๙ 

ข้อ ๒๖ 
๑. ค าร้องขอเพ่ือแก้ไขอนุสัญญาฉบับปัจจุบันอาจกระท าขึ้นในเวลาใดๆ โดยรัฐภาคีใด โดย

วิธีท าหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรส่งถึงเลขาธิการสหประชาชาติ 
๒. สมัชชาสหประชาชาติจะตัดสินเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ถ้ามี ที่จะด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวกับค าร้องขอเช่นว่านั้น 
ข้อ ๒๗ 

๑. อนุสัญญาฉบับปัจจุบันจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบหลังจากการมอบสัตยาบัน
สารหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ 

๒. ส าหรับรัฐแต่ละรัฐซึ่งสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน หลังจากการ
มอบสัตยาบันหรือภาคยานุวัติสารฉบับที่ยี่สิบ อนุสัญญานี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่สามสิบ 
หลังจากวันมอบสัตยาบันหรือภาคยานุวัติสารของตน 

ข้อ ๒๘ 
๑. เลขาธิการสหประชาชาติจะต้องรับและเวียนตัวบทข้อสงวนที่ท าโดยรัฐต่างๆ ในเวลา

ท าการสัตยาบันหรือภาคยานุวัติให้แก่รัฐทั้งปวง 
๒. ข้อสงวนที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความมุ่งประสงค์ของอนุสัญญาฉบับ

ปัจจุบันจะไม่ได้รับการอนุมัติ 
๓. ข้อเสนออาจถูกถอนในเวลาใดๆ โดยหนังสือบอกกล่าวเพ่ือการนี้ส่งไปยังเลขาธิการ

สหประชาชาติ ผู้ซึ่งหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังรัฐทั้งปวงให้ทราบถึงข้อสงวนเหล่านั้น หนังสือบอกกล่าว
เช่นว่าจะมีผลในวันที่หนังสือนั้นได้รับ 

ข้อ ๒๙ 
๑. กรณีพิพาทใดๆ ระหว่างรัฐภาคีสองรัฐหรือมากกว่าเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้

อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งระงับไม่ได้โดยการเจรจา จะต้องเสนอต่ออนุญาโตตุลาการ เมื่อรัฐใดรัฐ
หนึ่งร้องขอ ถ้าภายในหกเดือนนับจากวันที่ร้องขอให้มีอนุญาโตตุลาการ ภาคียังไม่สามารถตกลงกัน
ได้ในเรื่องการจัดตั้งอนุญาโตตุลาการ ภาคีเหล่านั้นฝุายใดฝุายหนึ่งอาจเสนอกรณีพิพาทไปยังศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศโดยการร้องขอซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของศาล 

๒. ในเวลาที่ลงนามสัตยาบันหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับปัจจุบัน รัฐภาคีแต่ละรัฐ อาจ
ประกาศว่าตนไม่ถือว่าตนเองผูกมัดโดยวรรค ๑ ของข้อนี้ รัฐภาคีอ่ืนๆ จะไม่ผูกมัดโดยวรรคนั้น ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับรัฐภาคีใดซึ่งได้ท าข้อสงวนเช่นว่า 

๓. รัฐภาคีใดซึ่งได้ท าข้อสงวนตามวรรค ๒ ของข้อนี้ อาจถอนข้อสงวนในเวลาใดๆ โดย
หนังสือบอกกล่าวไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ 

ข้อ ๓๐ 
อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน ซึ่งตัวบทภาษาอาหรับ จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย และสเปนใช้ได้

เท่าเทียมกัน จะมอบไว้กับเลขาธิการสหประชาชาติ 
เพ่ือเป็นพยานแก่การนี้ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ซึ่งได้รับมอบอ านาจโดยถูกต้อง ได้ลงนาม

อนุสัญญาฉบับปัจจุบัน 
 



๔๐ 

ภาคผนวก ข 
แนวคิดสตรีนิยม (Feminism) 

 
แนวคิดนี้เป็นเรื่องที่คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยยังมีความเห็นแตกต่างเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยม มักมองแนวคิดนี้ว่าเป็นการแหวกกฎระเบียบ ค่านิยม
วัฒนธรรมของสังคม และมีแนวโน้มที่จะต่อต้าน ทั้งที่บ่อยครั้งยังไม่ได้รับทราบรายละเอียดที่แท้จริง
เบื้องหลังแนวคิดดังกล่าว ซึ่งในทางวิชาการมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน เช่น แนวคิดสตรีนิยม 
(Feminism) หมายถึง แนวคิดที่ให้ความเสมอภาคระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย แนวคิดสตรีนิยมจึง
เกี่ยวกับการต่อสู้และเคลื่อนไหวเพ่ือสถานภาพของผู้หญิง โดยมีความเชื่อว่าระบบสังคมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมถูกครอบง าโดยเพศชาย 
จนท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างเพศ ผู้หญิงถูกกดขี่และเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมและในบรรดา
แนวคิดสตรีนิยม นั้น ยังแบ่งออกเป็นสายต่าง ๆ โดยที่แต่ละสายจะกล่าวถึงประเด็นความเสมอภาค
ระหว่างหญิงชายในลักษณะที่แตกต่างกัน๑ ได้แก่  

สตรีนิยมสายเสรีนิยม (Liberal feminism) ซึ่งเชื่อในความเท่าเทียมของมนุษย์ในฐานะ
ของปัจเจกบุคคล โดยมีความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นตัวก าหนดฐานะทางสังคม ผู้หญิงก็เป็น
มนุษย์ที่มีความสามารถในทางสติปัญญาเช่นเดียวกับผู้ชาย และสังคมควรปฏิบัติต่อผู้หญิงในเรื่อง
ของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมเช่นเดียวกับท่ีปฏิบัติต่อผู้ชาย  

สตรีนิยมสายมาร์กซิสม์ (Marxism feminism) เชื่อว่า ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมท าให้
เกิดการแบ่งงานออกเป็น “งานบ้าน” ซึ่งไม่ก่อให้เกิดผลผลิต (unproductive labor) ไม่มีคุณค่า
และไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ “งานนอกบ้าน” ซึ่งเป็นงานที่ให้ผลผลิต (productive 
labor) โดยงานบ้านจะเป็นงานของผู้หญิง ท าให้ผู้หญิงต้องพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจจากสามี ( อมรา 
พงศาพิชญ์,๒๕๒๙:๕๘) 

สตรีนิยมแบบสุดขั้ว (Radical feminism) มีก าเนิดมาจากแนวคิดระบบชายเป็นใหญ่ 
(Patriarchy) ที่เชื่อว่าโครงสร้างอ านาจก าหนดให้ผู้ชายเหนือกว่าผู้หญิง ท าให้เกิดความสัมพันธ์เชิง
อ านาจ อ านาจดังกล่าวเป็นเครื่องมือส าคัญในกดขี่ทางเพศของระบบชายเป็นใหญ่ การยอมรับของ
สังคมต่อความเหลื่อมล้ าระหว่างหญิงชายดังกล่าวเกิดจากกระบวนการส่งผ่านด้วยกระบวนการขัด
เกลาทางสังคมไปสู่สมาชิกรุ่นต่อไปให้ยอมรับการก าหนดบทบาทโดยมีเพศเป็นตัวก าหนดอย่าง
ตายตัว (sex-role stereotypes)  

สตรีนิยมแนววัฒนธรรม (Cultural Feminism) มีความเชื่อว่าผู้หญิงและผู้ชายนั้นมีความ
แตกต่างกัน แต่ขณะเดียวกันก็เชื่อว่าความแตกต่างกันนั้นเป็นไปในลักษณะที่ผู้หญิงนั้นมีคุณค่าและ
เหนือกว่าผู้ชาย เพราะผู้หญิงสามารถท าอะไรหลายๆ อย่างที่ผู้ชายไม่สามารถท าได้ โดย
บุคลิกลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชาย ความเสมอภาคหญิงชายของสตรีนิยมแบบวัฒนธรรม จึงเป็นการ
ที่ผู้หญิงนั้นไม่ตกอยู่ในอ านาจวัฒนธรรมแบบผู้ชาย แต่สร้างสรรค์วัฒนธรรมของผู้หญิงที่เป็นเอกเทศ  

                                                 
๑ วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ, อ้างแล้ว. 



๔๑ 

สตรีนิยมแนวสังคมนิยม (Socialist Feminism) เชื่อว่าการท่ีผู้หญิงนั้นถูกกดข่ีเกิดจากการ
ที่ผู้หญิงต้องพ่ึงพาผู้ชายในทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีคล้ายคลึงกับสตรีนิยมแนวมาร์กซิสเกี่ยวกับ
การแบ่งแยกระหว่างงานในบ้านและงานนอกบ้าน ดังนั้น ความเสมอภาคหญิงชาย คือ ความเท่า
เทียมกันในการที่ผู้หญิงและผู้ชายเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการผลิตในพื้นที่สาธารณะโดยไม่มี
การแบ่งแยกงานตามเพศ  

สตรีนิยมแนวหลังสมัยใหม่ (Post Modern Feminism) ไม่สนับสนุนแนวคิดความเป็น
หนึ่งเดียวหรือความเป็นสากลของผู้หญิง เนื่องจากเห็นว่า ยังมีความแตกต่างในระหว่างกลุ่ มผู้หญิง
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นชนชั้น เชื้อชาติ ความพอใจทางเพศ สถานะของผู้หญิงแต่ละคน การกดขี่ที่เกิด
ขึ้นกับผู้หญิงก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละสังคม ควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างของ
ผู้หญิงซึ่งจะน าไปสู่ทางออกในการแก้ปัญหาที่หลากหลายมากกว่า  

 
 
 



๔๒ 

ภาคผนวก ค 
งานวิจัยและส ารวจที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในการมีส่วนร่วมระดับบริหารและท้องถิ่น 

 
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สวนดุสิตโพล๒ (๒๕๕๑) ศึกษาความ

คิดเห็นของประชาชน ๙ จังหวัดใน ๕ ภาค ต่อการท างานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตรี 
และปัจจัยที่มผีลต่อการเลือกนายก อบจ.หญิง พบว่า 

การท างานในด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ชายท างานได้ดีกว่าผู้หญิง 
การท างานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ การหาตลาด การ

ส่งเสริมการลงทุน การท่องเที่ยว ด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การกีฬา ด้านความปลอดภัยของ
เด็ก เยาวชน และคนพิการ ผู้ชายกับผู้หญิงท างานเหมือนกัน 

การท างานด้านการดูแล พัฒนาสตรี เด็ก คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น ผู้หญิงท างานได้ดีกว่าผู้ชาย 

ภิญโญ ตันพิทยคุปต์๓ (๒๕๓๙) ศึกษาบทบาทของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบลของ
จังหวัดสงขลา พบว่า อบต. ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีบทบาทในชุมชนมาก่อนแล้วอย่างต่อเนื่อง เช่น
เป็นสมาชิกหรือประธานกลุ่มอาสาสมัครสธารณสุขหมู่บ้าน สมาชิกอาสารักษาดินแดง หรือกลุ่ม
แม่บ้าน ส่วนสาเหตุที่ลงสมัครรับเลือกตั้งมี ๒ ประการ คือ ต้องการให้ชุมชนของตนพัฒนา และ
สมาชิกในครอบครัวสนับสนุน  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมให้ได้รับเลือกตั้งมี ๒ ประการ คือ การมีญาติพ่ีน้องมาก และการมี
บทบาทในกิจกรรมชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง เปูาหมายในการท างาน นอกจากเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน 
คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และสตรี  

ส่วนผลงาน ชาวบ้านมองว่ายังมีน้อย ส่วนใหญ่เป็นลักษณะช่วยเหลือกิจกรรมชุมชน ซึ่ง
เป็นบทบาทเดิม คุณสมบัติที่ดี ชาวบ้านเห็นว่า มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี ข้อเสีย ชาวบ้านมองว่า ไม่กล้าตัสินใจ ไม่คล่องตัวในการท างาน  

ปัญหาของ อบต. ผู้หญิง คือ รู้สึกว่ามีความรู้และทักษะที่จ าเป็นไม่เพียงพอ ใน อบต. มี
ความขัดแย้ง การยอมรับบทบาทผู้หญิงยังมีน้อย ความไม่โปร่งใส และอิทธิพล ทัศนะแบบ
ประชาธิปไตย ใฝุสันติ ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วม วิธีการแก้ปัญหา คือ พยายามเพ่ิมพูน
ศักยภาพของตนเอง ใจเย็น และอดทน 

วิยุทธ์ จ ารัสพันธ์๔ (มปป.) ศึกษาแนวคิด บทบาท และปัญหาในการพัฒนาของผู้น าสตรี
ชนบทอีสาน พบว่า 

                                                 
๒ ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สวนดุสติโพล, การศึกษาความคิดเห็นของประชาชน ๙ จังหวัดใน ๕ 
ภาค ต่อการท างานของนายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัสตรี และปจัจัยที่มีผลต่อการเลือกนายก อบจ.หญิง, 
(กรุงเทพฯ, ๒๕๕๑). 

๓ ภิญโญ ตันพิทยคุปต์, บทบาทของสตรีในองค์การบริหารส่วนต าบลของจังหวัดสงขลา, (สงขลา : มหาวิทยาลัย
ทักษิณ, ๒๕๓๙). 

๔ วิยุทธ์ จ ารัสพันธุ,์ “ผู้หญิงกับเส้นทางต าแหน่งสู่ผู้น าชุมชน,” พัฒนาชุมชน ๓๒(๗) (๒๕๓๖), หน้า ๓๖-๔๔. 



๔๓ 

กระบวนการเข้าสู่ต าแหน่ง สตรีประสบความส าเร็จจนได้รับเลือกให้เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
จะต้องประกอบด้วยปัจจัยเกื้อหนุนหลายอย่าง ได้แก่  

๑) การตัดสินใจลงสมัคร มีพ้ืนฐานมาจากความสนใจส่วนตัวและต้องพิสูจน์ความสามารถ
ของตนโดยมีบุคคลรอบข้างสนับสนุน  

๒) กลยุทธ์ในการหาเสียงที่ดี 
๓) ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ความพร้อมในด้านฐานะ การศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท างานพัฒนา คุณลักษณะความเป็นผู้น า ความมีบารมี 
๔) ปัจจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของชุมชนและได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้าน รวมทั้งโอกาส

และจังหวะที่เหมาะสม 
แนวคิดในการพัฒนาชนบทคือ การพัฒนาชาวบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งกายและใจ

อย่างต่อเนื่องยาวนาน เน้นการพ่ึงตนเองของชาวบ้านเป็นหลัก และการพัฒนาต้องมาจากความ
ต้องการของชุมชนเป็นหลัก 

ก านันผู้ใหญ่บ้านสตรีส่วนใหญ่สามารถด าเนินการในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถท างานจนประสบผลส าเร็จได้ดีในทุกสถานการณ์ วิธีการท างานกับชุมชนส่วนใหญ่จะใช้
หลักการวางแผน โดยจัดล าดับความส าคัญและจ าเป็นของกิจกรรม มีการประชุม ปรึกษาหารือกับ
บุคคลทั้งในและนอกชุมชน ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน สามารถสร้างศรัทธาและ
แรงจูงใจให้ชาวบ้านมาร่วมมือ  

รูปแบบโครงการ มีทั้งการพัฒนาด้านจิตใจ สังคม การส่งเสริมอาชีพ และปัจจัยพ้ืนฐาน 
เช่น แหล่งน้ า ถนน 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล นางพรสม เปาปราโมทย์ 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี 
 
ประวัติการศึกษา  

ปี ๒๕๒๔ รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปี ๒๕๒๘ นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
ปี ๒๕๒๗ พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 
ประวัติการท างาน 

ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ – ๔   
 กองแผนงานและวิชาการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปี ๒๕๓๒ – ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๔ – ๘  
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ 
 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ปี ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ นักวิชาการพัฒนาสังคม ๘ว ส านักส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ปี ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑ นักพัฒนาสังคม ๘ว ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 

 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี ส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 


