
ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ เพื่อให้การ
คุม้ครองสทิธผิูห้ญงิตอ้งโทษทีต่ัง้ทอ้ง ใหม้โีอกาสในการเลีย้งดบูตุร 

S พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา      
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๖ และ ๒๗๗ เรื่องความผิดเกี่ยวกับ
การขม่ขนืกระทำาชำาเรา ทีก่ำาหนดคำาจำากดัความการขม่ขนืชดัเจน
ครอบคลมุไมเ่ฉพาะการขม่ขนืดว้ยอวยัวะเพศอยา่งเดยีว รวมทัง้
การแก้กฎหมายไม่ให้สามีข่มขืนภรรยาได้   

S มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เรื่อง
การใหข้า้ราชการ เจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้งของรฐัทีเ่ปน็สตรไีปถอืศลี
และปฏิบัติธรรม นับว่าเป็นการให้โอกาสแก่ข้าราชการหญิง      
ให้สามารถลาไปปฏิบัติธรรมได้เป็นระยะเวลาไม่ตำากว่า ๑ เดือน 
แตไ่มเ่กนิ ๓ เดอืน ซึง่แตเ่ดมิอนญุาตใหแ้ตเ่ฉพาะขา้ราชการชาย
ลาบวชไดไ้มเ่กนิ ๓ เดอืน โดยไมถ่อืเปน็วนัลา นบัวา่เปน็การสรา้ง
โอกาสความเสมอภาคระหว่างหญิงชายอีกประเด็นหนึ่ง
  u ปี ๒๕๕๑

S ม ีพ.ร.บ. คำานำาหนา้นามหญงิ  พ.ศ.๒๕๕๑ โดยหญงิ
ทีส่มรสหรอืหยา่จากการสมรสแลว้สามารถเลอืกใช ้“นาง” หรอื 
“นางสาว” ได้ตามความประสงค์                       

S มี พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์   
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยได้มีความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อ
ให้การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของสตรี เพื่อให้บรรลุถึง    
ความเสมอภาคอย่างเต็มที่ โดยมิให้เกิดความเหลื่อมลำาสิทธิทางเพศ 
ในสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการใช้ การควบคุมทรัพยากร 
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม             

  u ปี ๒๕๔๐ 
S มี พ.ร.บ. มาตรการในการป้องกันและปราบปราม 

การค้าหญิงและเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเพ่ิมโทษผู้จัดหาและประกอบการ 
และให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์

S พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยขยายฐานความผิดเกี่ยวกับเพศในมาตรา 
๒๘๒, ๒๘๓, ๒๘๔ คุ้มครองชาย หญิง รวมทั้งเด็กจากการ        
กระทำาความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพ
  u ปี ๒๕๔๑  

S มี พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กำาหนด
บทลงโทษการลวนลามทางเพศในที่ทำางาน
  u ปี ๒๕๔๒

S มี พ.ร.บ. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจน
ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

S มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความอาญา พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยคุม้ครองเดก็ทีเ่ปน็เหยือ่
ของการกระทำาผิดหรือต้องเป็นพยานในคดีความผิดอาญา 
ในการให้ข้อเท็จจริงหรือให้ปากคำา
  u ปี ๒๕๔๔ 

S ครม . เห็ นชอบ การจั ดตั้ ง กล ไกส่ ง เสริ ม               
ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายระดับหน่วยงาน
  u ปี ๒๕๔๘ 

S พ.ร.บ. ชือ่บคุคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผูห้ญงิ
ทีส่มรสแลว้สามารถเลอืกใชน้ามสกลุเดมิของตน หรอื คูส่มรสได้
  u ปี ๒๕๕๐

S มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำาความรุนแรง         
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

S พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องการหมั้นให้หญิงชายเท่าเทียมกัน
ในการเรียกค่าทดแทน และการให้หญิงชายใช้เหตุฟ้องหย่า
เดียวกันได้ 

S พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ไทยจึงมักไม่ค่อยให้ความสำาคัญในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ด้วย
ความเคยชิน ที่เคยได้พบเจอบ่อย ๆ จึงไม่คิดต่อสู้หรือเรียกร้องสิทธิ                                     
ของตน หรือไม่รู้สึกว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ทั้งนี้เพราะค่านิยมใน                     
สงัคมไทย ทีค่รอบงำาใหผู้ห้ญงิอยูภ่ายใตอ้ำานาจเปน็มาอยา่งตอ่เนือ่ง 
ผู้หญิงไทยยังคงประสบปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิหลายด้าน เช่น
ในเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ความรุนแรงในครอบครัว 
แรงงานหญิงที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าของกิจการ หรือผู้ว่าจ้าง       
โดยเฉพาะแรงงานหญงิตา่งดา้ว และกฎหมายหรอืระเบยีบบางอยา่ง
ที่จำากัดสิทธิของผู้หญิง 

	 ความก้าวหน้าสิทธิมนุษยชนสตรี
  จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามเป็นภาคีในอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) เมื่อ           
พ.ศ. ๒๕๒๘ ประเทศไทยได้มีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง
กับพันธกรณี โดยปรับปรุงกฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และกฎระเบียบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้ให้ความคุ้มครอง 
รับรองสิทธิ และสร้างหลักประกัน รวมถึงกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของ
รัฐที่ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และจะต้องส่งเสริมความ     
เสมอภาคของหญงิและชาย เสรมิสรา้งและพฒันาความเปน็ปกึแผน่ของ
ครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน โดยกำาหนดให้มีมาตรการและ
กระบวนการต่างๆ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิเสรีภาพได้อย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค โดยบรรจุไว้ในมาตราต่าง ๆ  ได้แก่ มาตรา ๓๐, 
๓๒, ๔๐, ๕๒, ๘๐, ๘๑ และมาตรา ๘๔
  นอกจากนี้ยังได้มีการแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ เพื่อให้การ
คุ้มครองแก่ผู้หญิง ได้แก่
  u ปี ๒๕๓๓ 

S ครม. มมีตใิหย้กเลกิขอ้สงวนในอนสุญัญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ ขอ้ ๑๑ เรือ่งผูห้ญงิมสีทิธิ
และโอกาสในการจ้างงานชนิดเดียวกับชายได้  และข้อ ๑๕  เรื่อง
หญิงชายเสมอภาคกันในการทำานิติกรรมสัญญา

  u ปี ๒๕๓๔
S ครม. มีมติให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ

ข้อบังคับที่มีการห้ามสตรีดำารงตำาแหน่งบางตำาแหน่ง                       
เพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรีในการดำารงตำาแหน่งทางราชการ
ได้เท่าเทียมกับชาย
  u ปี ๒๕๓๕ 

S ครม. มีมติให้ยกเลิกข้อสงวนในอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบข้อ ๙ เรื่อง
รับรองสัญชาติบุตรจากชายต่างด้าวที่เกิดจากแม่คนไทย 

S ม ีพ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ โดยผูท้ีม่บีดิาหรอื
มารดาเป็นไทยสามารถถือสัญชาติไทยได้
  u ปี ๒๕๓๖

S ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครอง
แรงงานในประเด็นสิทธิการลาคลอดของลูกจ้างหญิงซึ่ง       
ลาคลอดได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินจากนายจ้าง ๔๕ วัน และได้
รับเงินจากประกันสังคม ๔๕ วัน  
  u ปี ๒๕๓๘ 

S ครม. มีมติให้ยกเลิกข้อสงวนในอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบข้อ ๘ เรื่อง           
ผูห้ญงิมสีว่นรว่มทางการเมอืง และการรบัตำาแหนง่ราชการ และ         
ข้อ ๑๐ เรื่องความเสมอภาคทางการศึกษา

S ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร พ.ศ.๒๕๓๘ โดยหญิงชายมีความเท่าเทียมกันใน
การใชส้ทิธขิอรบัเงนิสวสัดกิารของบตุร ซึง่ไดแ้ก ่คา่รกัษาพยาบาล
และค่าการศึกษาของบุตร 
  u ปี ๒๕๓๙  

S มติ ครม. เห็นชอบให้ยกเลิกระบบโควตาในการ
รับเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา                      

S พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี         
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยลดโทษผูห้ญงิผูท้ำาการคา้ประเวณ ีลงโทษผูใ้ชบ้รกิาร
จัดหาสถานที่ประกอบการ  และไม่ลงโทษหญิงที่ถูกล่อลวง  

S ระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙       
ให้ลาคลอดได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน

ความหมายของสิทธิมนุษยชนสตร ี 

   สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายถึง สิทธิ             
ขั้นพื้นฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความเท่าเทียมกันในแง่
ศักดิ์ศรี  ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเพื่อดำารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 
โดยไม่คำานึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ
ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกาย และสุขภาพ รวมทั้ง 
ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นๆ ที่ขึ้นกับพื้นฐาน 
ทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายทอดหรือโอน
ให้แก่ผู้อื่นได้ (ชะวัชชัย ภาติณธุ. กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ
การสิทธิมนุษยชน. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๘)
   ดังนั้น สิทธิมนุษยชนสตรี หมายถึง สิทธิในร่างกาย สิทธิ
ในความเปน็บคุคล และสทิธทิีจ่ะตดัสนิใจอยา่งเปน็อสิระดว้ยตนเอง 
โดยความเท่าเทียมกันและไม่คำานึงถึงความแตกต่างในทุกๆ ด้าน

 ความสำาคัญของสิทธิมนุษยชนสตรี
   สตรีจำานวนมากยังต้องเผชิญกับอุปสรรคในการจะได้
รับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น สาเหตุเพราะปัจจัยต่าง ๆ เช่น เชื้อชาติ 
ภาษา เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม ศาสนา ความพิการ หรือชนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคม หรือเพราะความเป็นชนพื้นเมือง ผู้อพยพ ซึ่ง
รวมถงึคนงานสตรอีพยพ สตรพีลดัถิน่ หรอืผูล้ีภ้ยั สตรเีหลา่นีย้งัอาจ
เสียเปรียบและถูกเบียด ถูกกีดกันออกไป เนื่องจากการขาดความรู้
และการรับรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของตน หรือจากอุปสรรคในการเข้า
ถึงข้อมูลและกลไกการช่วยเหลือในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้น

  สถานการณ์	ในประเทศไทย

   สังคมไทยยังพบเห็นการละเมิดสิทธิสตรีอยู่เป็น
ประจำา แต่บางครั้งประชาชนยังไม่รู้สึกว่า คือการละเมิดสิทธิ
สตรี เพราะสาเหตุจากการถูกปลูกฝัง อบรม สั่งสอน หรือการ
ตั้งเป็นกติกาของสังคมจนกลายเป็นเจตคติของสังคม ประกอบ
กับสตรีไทยผู้หญิงยังมีความรู้ในด้านกฎหมายน้อย สังคม


