
 u ปี ๒๕๔๐ 
       S ม ีพ.ร.บ. มาตรการในการป้องกนัและปราบปราม 

การคา้หญงิและเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยเพิม่โทษผูจ้ดัหาและ 
ประกอบการและใหค้วามช่วยเหลอืผูต้กเป็นเหยือ่ขบวน 

การคา้มนุษย ์ 
      S พ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 

๒๕๔๐ โดยขยายฐานความผดิเกีย่วกบัเพศในมาตรา ๒๘๒, 
๒๘๓, ๒๘๔ คุม้ครองชาย หญงิ รวมทั้งเดก็จากการ กระท า 
ความผดิเกี่ยวกบัเพศและความผดิต่อเสรภีาพ

  u ปี ๒๕๔๑ 
S ม ีพ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ 

ก าหนด บทลงโทษการลวนลามทางเพศในที่ท า งาน
  u ปี ๒๕๔๒ 

      S ม ีพ.ร.บ. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสรมิการเคารพและการปฏบิตัติามหลกั 
สทิธมินุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจน 
ตรวจสอบและรายงานการกระท า หรอืการละเลยการกระท า 
อนัเป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน  

    S ม ีพ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิ ี
พจิารณาความอาญา พ.ศ.๒๕๔๒ โดยคุม้ครองเดก็ทีเ่ป็น 

เหยือ่ของการกระท าผดิหรอืตอ้งเป็นพยานในคดคีวามผดิ 

อาญา ในการใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืใหป้ากค า  
 u ปี ๒๕๔๔ 
        S ครม.เหน็ชอบ การจดัตั้งกลไกส่งเสรมิ ความเสมอ 
ภาคระหว่างหญงิชายระดบัหน่วยงาน  ปี ๒๕๔๘  

S พ.ร.บ. ชือ่บุคคล (ฉบบัท ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘      
โดยผูห้ญงิที�สมรสแลว้สามารถเลอืกใชน้ามสกุลเดมิของตน 
หรอื คู่สมรสได ้ 
u ปี ๒๕๕๐ 

          S ม ีพ.ร.บ.คุม้ครองผูถ้กูกระท า ความรนุแรง ใน 

ครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐  

S พ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายแพ่งและ 
พาณชิย ์ พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องการหมั้นใหห้ญงิชายเท่าเทยีมกนั
ในการเรยีกค่าทดแทน และการใหห้ญงิชายใชเ้หตุฟ้องหย่า 
เดยีวกนัได ้ 
S พ.ร.บ.แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา 

ความอาญา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ และ ๒๔๗ เพ่ือให้ 
การ คุม้ครองสทิธผิูห้ญงิตอ้งโทษท่ีตั้งทอ้ง ใหม้โีอกาสในการ 
เล้ียงดบูุตร  
     S พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา        
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๖ และ ๒๗๗ เรือ่งความผดิเกี�ยวกบั 
การ ข่มขนืกระท าช า เรา ทีก่ าหนดค าจ ากดัความการข่มขนื   

ชดัเจน ครอบคลุมไม่เฉพาะการข่มขนืดว้ยอวยัวะเพศอย่าง 
เดยีว รวมทั้ง การแกก้ฎหมายไม่ใหส้ามขี่มขนืภรรยาได ้ 
S มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที่ ๔ ธนัวาคม ๒๕๕๐ เรือ่ง 

การใหข้า้ราชการ เจา้หน้าทีแ่ละลกูจา้งของรฐัทีเ่ป็นสตรไีป 

ถอืศลี และปฏบิตัธิรรม นบัว่าเป็ นการใหโ้อกาสแก่ 
ขา้ราชการหญงิ ใหส้ามารถลาไปปฏบิตัธิรรมไดเ้ป็น 

ระยะเวลาไม่ต า กว่า ๑ เดอืน แต่ไม่เกนิ ๓ เดอืน ซ ึ �งแต่เดมิ 

อนุญาตใหแ้ต่เฉพาะขา้ราชการชาย ลาบวชไดไ้ม่เกนิ ๓ เดอืน 
โดยไม่ถอืเป็นวนัลา นบัว่าเป็นการสรา้งโอกาสความ 

เสมอภาคระหว่างหญงิชายอกีประเดน็หน่ึง
  u ปี ๒๕๕๑ 

      S ม ีพ.ร.บ. ค า น า หน้านามหญงิ พ.ศ.๒๕๕๑ โดย 

หญงิ ที่สมรสหรอืหย่าจากการสมรสแลว้สามารถเลอืกใช้
“นาง” หรอื “นางสาว” ไดต้ามความประสงค ์ 
       S ม ีพ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์
พ.ศ. ๒๕๕๑  

    จะเหน็ไดว้่า ประเทศไทยไดม้คีวามพยายามอย่าง 
เตม็ที�เพือ่ใหก้ารคุม้ครองและพทิกัษ์สทิธมินุษยชนของสตร ี
เพือ่ใหบ้รรลุถงึ ความเสมอภาคอย่างเตม็ที ่โดยมใิหเ้กดิ 

ความเหลือ่มล า สทิธทิางเพศ ในสงัคม เพือ่ใหเ้กดิความเป็น 

ธรรมในการใช ้การควบคมุทรพัยากร และไดร้บัประโยชน์ 

จากการพฒันาอย่างเท่าเทยีม 

 

AIR
เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 034-682093
Website : www.nongsarai.go.th



        สทิธมินุษยชน (Human Rights) หมายถงึ สทิธ ิข ั้น 

พ้ืนฐานที่มนุษยเ์กดิมาพรอ้มกบัความเท่าเทยีมกนัในแง่ ศกัดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย ์และสทิธเิพื่อด า รงชวีติอย่างม ีศกัดิ์ศร ี
โดยไม่ค านึงถงึความแตกต่างในเรื�องของเช้ือชาต ิสผีวิ เพศ 
อาย ุภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกาย และสขุภาพ รวมทั้ง 
ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่นๆ ทีข่ ึ้นกบั พ้ืนฐาน 
ทางสงัคม สทิธมินุษยชนเป็นสิง่ที่ไม่สามารถถ่ายทอด หรอืโอน 
ใหแ้ก่ผูอ้ืน่ได ้(ชะวชัชยั ภาตณิธุ. กระบวนการเรยีนรู ้
และปฏบิตั ิการสทิธมินุษยชน. กรงุเทพฯ : โอเดยีนสโตร,์ 
๒๕๔๘)  
        ดงันั้น สทิธมินุษยชนสตร ีหมายถงึ สทิธใินร่างกาย 
สทิธ ิในความเป็นบุคคล และสทิธที่ิจะตดัสนิใจอย่างเป็นอสิระ 
ดว้ยตนเอง โดยความเท่าเทยีมกนัและไม่ค านึงถงึความ 

แตกต่างในทกุๆ ดา้น 

ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนสตร ี
          สตรจี านวนมากยงัตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคในการจะได ้
รบัสทิธมินุษยชนเพิม่ข้ึน สาเหตุเพราะปัจจยัต่าง ๆ เช่น เชื้อ 

ชาต ิภาษา เผ่าพนัธุ ์วฒันธรรม ศาสนา ความพกิาร หรอืชนชั้น 

ทาง เศรษฐกจิและสงัคม หรอืเพราะความเป็นชนพ้ืนเมอืง       
ผูอ้พยพ ซึง่ รวมถงึคนงานสตรอีพยพ สตรพีลดัถิน่ หรอืผูล้ี้ภยั 
สตรเีหล่านี้ยงัอาจ เสยีเปรยีบและถกูเบยีด ถกูกดีกนัออกไป 
เน่ืองจากการขาดความรู ้และการรบัรูถ้งึสทิธมินุษยชนของตน 
หรอืจากอุปสรรคในการเขา้ ถงึขอ้มลูและกลไกการช่วยเหลอืใน 

กรณที่ีมกีารละเมดิสทิธเิกดิข้ึน 

       สงัคมไทยยงัพบเหน็การละเมดิสทิธสิตรอียู่เป็น ประจ า 
แต่บางครั้งประชาชนยงัไม่รูส้กึว่า คอืการละเมดิสทิธ ิสตร ี
เพราะสาเหตุจากการถกูปลกูฝัง อบรม สัง่สอน หรอืการ ตั้งเป็น 

กตกิาของสงัคมจนกลายเป็นเจตคตขิองสงัคม ประกอบ กบัสตร ี
ไทยผูห้ญงิยงัมคีวามรูใ้นดา้นกฎหมายน้อย สงัคมไทยจงึมกัไม่ 

ค่อยใหค้วามส าคญัในเรือ่งศกัดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ ดว้ย ความ 

เคยชนิ ที่เคยไดพ้บเจอบ่อย ๆ จงึไม่คดิต่อสูห้รอืเรยีกรอ้งสทิธ ิ
ของตน หรอืไม่รูส้กึว่าเป็นการล่วงละเมดิสทิธ ิทั้งน้ีเพราะ 
ค่านิยมใน สงัคมไทย ที่ครอบง า ใหผู้ห้ญงิอยู่ภายใตอ้ านาจ 
เป็นมาอย่างต่อเนื่อง ผูห้ญงิไทยยงัคงประสบปัญหาการล่วง 
ละเมดิสทิธหิลายดา้น เช่น ในเรื่องของความรนุแรงต่อเดก็และ 
สตร ีความรนุแรงในครอบครวั แรงงานหญงิที่ถกูเอารดัเอา 
เปรยีบจากเจา้ของกจิการ หรอืผูว้่าจา้ง โดยเฉพาะแรงงาน 

หญงิต่างดา้ว และกฎหมายหรอืระเบยีบบางอย่าง ท่ีจ ากดัสทิธ ิ

ของผูห้ญงิ  

         จากการที่ประเทศไทยไดล้งนามเป็นภาคใีนอนุสญัญาวา่ 
ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรปูแบบ (CEDAW)   
เมื�อ พ.ศ. ๒๕๒๘ ประเทศไทยไดม้กีารแกไ้ข ปรบัปรงุกฎหมายให ้

สอดคลอ้ง กบัพนัธกรณ ีโดยปรบัปรงุกฎหมาย ทั้งกฎหมายอาญา 
กฎหมาย แพง่และพาณชิย์ และกฎระเบยีบต่างๆ มาอยา่ง ต่อเนื�อง 
เหน็ไดจ้าก รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ไดใ้หค้วามคุม้ครอง รบัรองสทิธ ิและสรา้งหลกัประกนั 
รวมถงึก าหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของ รฐัที่ตอ้งค านึงถงึศกัดิศ์รคีวาม 

เป็นมนุษย์ และจะตอ้งสง่เสรมิความ เสมอภาคของหญงิและชาย 
เสรมิสรา้งและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของ ครอบครวั และความ 

เขม้แขง็ของชมุชน โดยก าหนดใหม้มีาตรการและ กระบวนการ 
ต่างๆ เพ่ือขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกดิจากการเลอืกปฏบิตัทีิ� ไมเ่ป็น 

ธรรม ตลอดจนสง่เสรมิใหบุ้คคลสามารถใชส้ทิธเิสรภีาพไดอ้ยา่ง 
เทา่เทยีมและเสมอภาค โดยบรรจไุวใ้นมาตราต่าง ๆ ไดแ้ก่   
มาตรา ๓๐, ๓๒, ๔๐, ๕๒, ๘๐, ๘๑ และมาตรา ๘๔ นอกจากน้ี 
ยงัไดม้กีารแกไ้ขกฎหมายอ่ืน ๆ เพ่ือใหก้าร คุม้ครองแก่ผูห้ญงิ 
ไดแ้ก่  

   u ปี ๒๕๓๓ 
        S ครม. มมีตใิหย้กเลกิขอ้สงวนในอนุสญัญาว่าดว้ยการ 
ขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรปูแบบ ขอ้ ๑๑ เรื่องผูห้ญงิม ี

สทิธ ิและโอกาสในการจา้งงานชนิดเดยีวกบัชายได ้และขอ้ ๑๕ 
เรื�อง หญงิชายเสมอภาคกนัในการท า นิตกิรรมสญัญา 

u ปี ๒๕๓๔ 
        S ครม. มมีตใิหพ้จิารณาปรบัปรงุแกไ้ขระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัที่มกีารหา้มสตรดี ารงต าแหน่งบางต าแหน่ง เพี�อ 

ส่งเสรมิสถานภาพสตรใีนการด า รงต าแหน่งทางราชการ ได้ 
เท่าเทยีมกบัชาย  

  u ปี ๒๕๓๕ 
        S ครม. มมีตใิหย้กเลกิขอ้สงวนในอนุสญัญาว่า ดว้ย 

การขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรปูแบบขอ้ ๙ เรื�อง 
รบัรองสญัชาตบิุตรจากชายต่างดา้วที่เกดิจากแม่คนไทย  
        S ม ีพ.ร.บ. สญัชาต ิพ.ศ.๒๕๓๕ โดยผูท้ีม่บีดิาหรอื 
มารดาเป็นไทยสามารถถอืสญัชาตไิทยได ้u ปี ๒๕๓๖  
        S ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการคุม้ครอง 
แรงงานในประเดน็สทิธกิารลาคลอดของลกูจา้งหญงิซ ึ�ง        
ลา คลอดได ้๙๐ วนั โดยไดร้บัเงนิจากนายจา้ง ๔๕ วนั และได ้
รบั เงนิจากประกนัสงัคม ๔๕ วนั  

   u ปี ๒๕๓๘ 
        S ครม. มมีตใิหย้กเลกิขอ้สงวนในอนุสญัญาวา่       
ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติ่อสตรใีนทกุรปูแบบขอ้ ๘ 
เรื�อง ผูห้ญงิมสีว่นรว่มทางการเมอืงและการรบัต าแหน่งราชการ 
และ ขอ้ ๑๐ เรื่องความเสมอภาคทางการศกึษา  
        S ระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิ 
สวสัดกิารเกี่ยวกบัการรกัษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๓๘ และระเบยีบ 
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบกิจ่ายเงนิสวสัดกิารเกี�ยวกบัการ 
ศกึษาของบุตร พ.ศ.๒๕๓๘ โดยหญงิชายมคีวามเท่าเทยีมกนั 

ใน การใชส้ทิธขิอรบัเงนิสวสัดกิารของบุตร ซึ่งไดแ้ก่ ค่า 
รกัษาพยาบาล และค่าการศกึษาของบุตร  

  u ปี ๒๕๓๙ 
        S มต ิครม. เหน็ชอบใหย้กเลกิระบบโควตาในการ 
รบัเขา้เรยีนระดบัอุดมศกึษา  
        S พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี      
พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยลดโทษผูห้ญงิผูท้ าการคา้ประเวณี ลงโทษ 

ผูใ้ชบ้รกิาร จดัหาสถานที่ประกอบการ และไม่ลงโทษหญงิที�ถกู 

ล่อลวง  
        S ระเบยีบการลาของขา้ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙       
ใหล้าคลอดได ้๙๐ วนั โดยไดร้บัเงนิเดอืน 

ความหมายของสิทธิมนุษยชนสตรี 

สถานการณในประเทศไทย 

ความก้าวหน ้าสิทธิมนุษยชนสตรี 




