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บทคัดย่อ 

บทความ เร่ือง “ปัญหาสิทธิมนุษยชน
ของสตรี" มีเน้ือหาเก่ียวกบั สตรีในสังคมไทย
ยงัมีการละเมิดสิทธิสตรีอยู่เป็นประจ า แต่
บางคร้ังประชาชนยงัไม่รู้สึกว่า คือการละเมิด
สิทธิสตรี เพราะสาเหตุจากการถูกปลูกฝัง 
อบรม สั่งสอน หรือการตั้งเป็นกติกาของสังคม
จนกลายเป็นเจตคติของสังคม เพราะค่านิยมใน
สังคมไทย ท่ีครอบง าให้ผูห้ญิงอยูภ่ายใตอ้  านาจ
เป็นมาอย่างต่อเน่ือง เน้ือหาประกอบด้วย 
ความหมายสิทธิมนุษยชนของสตรี ความส าคญั
ของสิทธิมนุษยชน สิทธิการใช้ชีวิตคู่สมรส
สตรีสิทธิ สตรีกับกระบวนการยุติธรรม สิทธิ
สตรีกับการมี ส่วนร่วมในการบริหารและ
การเมือง สิทธิสตรีกบัการข่มขืนกระท าช าเรา
และความรุนแรงทางเพศ สิทธิในการยุติการ
ตั้ งครรภ์ไม่พึ งประสงค์  สิทธิสตรีกับด้าน
เศรษฐกิจ สิทธิสตรีกบัส่ือมวลชน 
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Abstract 
  The academic of this article were: 
The Human Rights of Women’s Problems. 

Women in Thai socity were infringement of  
women’s  eighths. Because  the  burial, 
Teach or  the  social  rules  become  to  to 
impression. Values  in  social’s thai  
dominate  was  under  continuously  power. 
 This  content  was  the meaning  of  
the  Human  Rights  of  Women, The  
important of Human Rights. The  way  of  
life  in  Women’s  spouse, The  women  and  
talking  of  management  and  the  political  
affairs, The  Women’s  rights  and  related, 
Stop  the  pregnancy  failure, The  Women’s  
rights  with  a  mass  media. 
 
Keywords : The  Women’s  rights , Human  
Rights   
 
บทน า 
  สังคมไทยยงัพบเห็นการละเมิดสิทธิ
สตรีอยูเ่ป็นประจ า แต่บางคร้ังประชาชนยงัไม่
รู้สึกว่า คือการละเมิดสิทธิสตรี เพราะสาเหตุ
จากการถูกปลูกฝัง อบรม สั่งสอน หรือการตั้ง
เป็นกติกาของสังคมจนกลายเป็นเจตคติของ
สังคม ประกอบกบัสตรีไทยผูห้ญิงยงัมีความรู้
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ในด้านกฎหมายน้อย สังคมไทยจึงมกัไม่ค่อย
ให้ความส าคญัในเร่ืองศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์
ด้วยความเคยชิน ท่ีเคยได้พบเจอบ่อยๆ จึงไม่
คิดต่อสู้หรือเรียกร้องสิทธิของตน หรือไม่รู้สึก
ว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิ ทั้งน้ีเพราะค่านิยม
ในสังคมไทย ท่ีครอบง าให้ผูห้ญิงอยู่ภายใต้
อ านาจเป็นมาอย่างต่อเน่ือง ผูห้ญิงไทยยงัคง
ประสบปัญหาการล่วงละเมิดสิทธิหลายด้าน 
เช่นในเร่ืองของความรุนแรงต่อเด็กและสตรี 
ความรุนแรงในครอบครัว แรงงานหญิงท่ีถูก
เอารัดเอาเปรียบจากเจา้ของกิจการหรือผูว้า่จา้ง 
โดยเฉพาะแรงงานหญิงต่างดา้ว และกฎหมาย
หรือระเบียบบางอย่างท่ีจ  ากดัสิทธิของผูห้ญิง 
(อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2553: 71)  
 บทบาทและสถานภาพของสตรี มี
สิทธิและเสรีภาพในด้านต่างๆท่ีดูเหมือนจะ
เท่าเทียมกับบุรุษเพศ แต่แท้ท่ีจริงแล้วสตรี
ไดรั้บสิทธิท่ีเป็นอิสระอยา่งแทจ้ริงดงันั้น จึงมี
ความส าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีนโยบายและ
แผนปฏิบัติการแม่บท ด้านสิทธิมนุษยชน 
ฉบบัน้ี จะตอ้งก าหนดมาตรการคุม้ครองและ
ป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชนของสตรี   
ทั้งในทางกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้ปฏิบติั
ทางสังคมให้ครอบคลุม ประเด็นต่าง ๆ อย่าง
รอบดา้น  
 
ความหมายสิทธิมนุษยชนของสตรี 
  สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น  (Human Rights) 
หมายถึง สิทธิขั้นพื้นฐานท่ี มนุษยเ์กิดมาพร้อม
กบัความ เท่าเทียมกนัในแง่ศกัด์ิศรี  ความเป็น
มนุษย ์และสิทธิเพื่อด ารงชีวิตอย่างมีศกัด์ิศรี 

โดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ 
สีผิว เพศ อายุภาษา ศาสนา และสถานภาพ  
ทางกาย และสุขภาพ รวมทั้ ง ความเช่ือทาง
การเมืองหรือความเช่ืออ่ืนๆท่ีข้ึนกับพื้นฐาน
ทางสังคม สิทธิมนุษยชนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
ถ่ายทอดหรือโอนให้แก่ผู ้อ่ืนได้ (ชะวัชชัย    
ภาติณธุ, 2548 : 52) ดงันั้น สิทธิมนุษยชนสตรี 
หมายถึง สิทธิในร่างกาย สิทธิในความเป็น
บุคคล และสิทธิท่ีจะตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ
ด้วยตนเอง โดยความเท่ าเทียมกันและไม่
ค  านึงถึงความแตกต่างในทุกๆ ดา้น 
 
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนสตรี 
  สตรีจ านวนมากย ังต้องเผชิญกับ
อุปสรรคในการจะไดรั้บสิทธิมนุษยชนเพิ่มข้ึน 
สาเหตุเพราะปัจจยัต่างๆ เช่น เช้ือชาติ ภาษา 
เผ่าพนัธ์ุ วฒันธรรม ศาสนา ความพิการ หรือ
ชนชั้ นทางเศรษฐกิจและสังคม หรือเพราะ
ความเป็นชนพื้ นเมือง ผู ้อพยพ ซ่ึงรวมถึง
คนงานสตรีอพยพ สตรีพลัดถ่ิน หรือผู ้ล้ีภัย 
สตรีเหล่าน้ีย ังอาจเสียเปรียบและถูกเบียด     
ถูกกีดกนัออกไป เน่ืองจากการขาดความรู้และ
การรับรู้ถึงสิทธิมนุษยชนของตน หรือจาก
อุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลและกลไกการ
ช่วยเหลือในกรณีท่ีมีการละเมิดสิทธิเกิดข้ึน 
(อุดมศกัด์ิ สินธิพงษ,์ 2553 :89) 
 
สิทธิการใช้ชีวติคู่สมรส 
  สาเหตุของปัญหาสังคมไทยส่วนหน่ึง
มีความเช่ือเจตคติและค่านิยมท่ียอมรับความ
ไม่เสมอ ภาคระหว่างสตรีและบุรุษว่าเป็นส่ิง
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ปกติในสังคม โดยหยิบความแตกต่างทาง
กายภาพ ระหว่างสตรีและบุรุษมาเป็นขอ้อา้ง
ในการเลือกปฏิบติัต่อสตรีและการธ ารงไวซ่ึ้ง
ข้อได้ เป รียบของบุ รุษ เห นื อสตรีในข้อ
กฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในข้อ
กฎหมายเก่ียวกบั ครอบครัวและการสมรส  

กฎหมายการข่มขืนกระท าช าเราซ่ึง
ก าหนดความผิดเฉพาะกรณี ชายข่มขืนหญิงซ่ึง
มิใช่ภรรยาเท่านั้น โดยไม่ไดคุ้ม้ครองผูเ้สียหาย
ซ่ึงเป็นภรรยาให้เทียบ เท่าบุคคลอ่ืน เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเน้ือตัวร่างกายของ
บุคคล การตั้งขอ้สงวนในอนุสัญญาวา่ดว้ยการ
ขจดัการเลือกปฏิบติัต่อ สตรีในทุกรูปแบบใน
เร่ืองความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษใน
ดา้นครอบครัวและการ สมรส ท าให้การเลือก
ปฏิบัติต่อสตรียงัด ารงอยู่ต่อไป การท่ีไม่ มี
พระราชบัญญัติห้ามการเลือกปฏิบัติออกมา
รองรับบท บญัญติัในรัฐธรรมนูญท าให้มีการ
เลือกปฏิบัติยงัคงมีอยู่และไม่มีกฎหมายมา
บงัคบัใชใ้น กรณีการเลือกปฏิบติัต่อสตรี  
  
สิทธิสตรีกบักระบวนการยุติธรรม  
  ปัญหาสตรีท่ีต้องเข้ามาเก่ียวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมยงัได้รับการปฏิบัติไม่
เหมาะสม ไม่ไดรั้บการปกป้องดูแลและเคารพ
สิทธิมนุษยชนในส่วนท่ีเก่ียวกบัสตรีตามควร 
และบางกรณีเป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชน
สตรีอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีการด าเนินการทาง
กฎหมายของสตรีก็ยงัไม่ไดรั้บความสนใจและ
ให้ความส าคัญจากบุคคลในกระบวนการ
ยติุธรรม  

  ผลกระทบสตรีท่ีถูกสามีข่มขืนแต่ไม่
สามารถป้องกันตนเองหรือด าเนินการตาม
กฎหมายได้ เช่น ภรรยาท่ีถูกสามีข่มขืน หรือ
สามีข่มขืนภรรยาท่ีแยกกนัอยูห่รือเลิกกนั โดย
พฤตินัยแต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า ภรรยาไม่
สามารถด าเนินการตามกฎหมายเพื่อป้องกัน
ตนเองได ้การไม่สนใจด าเนินคดีท่ีมีการท าร้าย
ร่างกายในครอบครัว และในสังคมท าให้สภาพ
ปัญหาและการท าร้ายรุนแรงข้ึนตามล าดบั จน
เป็นผลต่อเน่ือง ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงใน
บางกรณีสตรีท่ีได้รับความกดดันจากการถูก
ท าร้ายอยู่เป็นประจ าและไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากแหล่งใดได้ จึงตัดสินใจยุติ
ปัญหาด้วยความ รุนแรงและต้องตกเป็น
ผูต้อ้งหาในคดีอาญา  

กระบวนการยุติธรรมท่ีไม่ค  านึงถึง
สภาวะจิตใจและความเจ็บปวด ของสตรี
ผู ้เสี ยหาย และการท่ีไม่ มีมาตรการในการ
บ าบดัเยียวยา ช่วยเหลือ รวมทั้งให้ การชดเชย
แก่ผูเ้สียหายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
เท่ากบัเป็นการซ ้ าเติมผูเ้สียหาย อีกชั้นหน่ึง ท า
ให้สตรีตอ้งทนเก็บความเจ็บปวดไม่แจง้ความ
ทุกข์กับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพราะไม่ต้องการ
ได้รับความเจ็บปวดซ ้ าซาก ผู ้กระท าผิดจะ
กระท าซ ้ าเพราะได้ใจ เน่ืองจากเช่ือว่าสตรีไม่
กล้าแจง้ความและตวัผูก้ระท าผิดเองจะไม่ถูก
ลงโทษ การเบิกความในศาลต่อหน้าสาธารณะ
และต้องเผชิญหน้าจ าเลย เป็นผลให้ สตรี
ผูเ้สียหายตดัสินใจไม่น าเร่ืองเขา้สู่กระบวนการ
ยุ ติ ธรรมการรายงานข่ าวโดยเปิ ด เผยช่ื อ
ผู ้เสี ยหายและเผยแพร่ภาพ และไม่  ค  านึ ง
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ผลกระทบท่ีติดตามมาท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตส่วนตวัของสตรีผูเ้สียหาย อยา่งรุนแรง 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้หญิง
ตดัสินใจไม่แจ้งความร้องทุกข์ กับเจา้หน้าท่ี 
การคุมขงัท่ีไม่เหมาะสมและไม่ค  านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู ้ต้อง ขังสตรีแสดงถึงความ
ละเลยในการดูแลความปลอดภยัของผูต้อ้งขงั 
ท าให้เกิดสภาพการณ์ท่ีผูต้อ้งขงัหญิงถูกละเมิด
ทางเพศ (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ, 2551: 
115) 
   
สิทธิสตรีกับการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
การเมือง  
  ปัญหาจ านวนสตรีท่ีเข้าร่วมในการ
ตดัสินใจระดบัสูงในดา้นบริหารและ การเมือง
มีสัดส่วนน้อยมากในระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบั
ท้องถ่ินจนถึงระดบัชาติ ยงัถูกกีดกันและปิด
กั้นโอกาสท่ีจะได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายท่ีส าคัญๆ หรือมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจอย่างแทจ้ริง อีกทั้งยงัถูกคุก คามทาง
เพศและล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตวั  
  ผลกระทบการท่ีสตรีขาดโอกาสใน
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร ใน
ระดบัต่างๆ ท าให้สภาพปัญหา ความตอ้งการ 
ความเห็น และมุมมองของสตรีถูกละเลยไปใน
กระบวนการพัฒนา ส่งผลให้สตรีไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในการจัดสรร โอกาส และ
ทรัพยากรดา้นต่าง ๆ สืบเน่ืองจากขอ้ เม่ือขาด
การสะทอ้นสภาพปัญหา ความตอ้งการ ความ
คิดเห็น และมุมมองของสตรีซ่ึงเป็นประชากร
คร่ึงหน่ึงของสังคม จึงท าให้การตดัสินใจดา้น

การพัฒนา การบ ริหาร และการเมืองไม่
สมบูรณ์และไม่อาจบรรลุผลอย่างแทจ้ริง การ
ขาดการมีส่วนร่วมของสตรีในการบริหารและ
การเมืองจะปรากฏเป็นภาพด้านลบของ
ประเทศในระดับนานาชาติ  ทั้ งน้ีองค์การ
สหประชาชาติได้ท าการประเมินสภาพและ
ความกา้วหนา้ของสตรีในดา้นน้ีเป็นระยะ และ
ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไปทัว่โลก  
 
สิทธิสตรีกับการข่มขืนกระท าช าเราและ
ความรุนแรงทางเพศ 
  ปัญหาความรุนแรงต่อสตรีครอบคลุม
ถึงความรุนแรงทางกาย ทางเพศ และทาง 
จิตใจ รวมทั้งการล่วงเกินทางกายและทางเพศ 
การข่มขู่ การข่มขืน การทารุณ ทั้งท่ีเกิด ใน
สถานท่ีส่วนตวั เช่น ภายในครอบครัว หรือท่ี
สาธารณะอ่ืนๆ เช่น สถานท่ีท างาน และใน
ชุมชน รวมทั้งจากส่ือมวลชนแสดงว่ามีสตรี
ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเพิ่มข้ึนเป็น
จ านวนมาก สตรีท่ีถูกกระท าเป็นผูเ้สียหาย
และ มกัไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในการน าตวั
ผูก้ระท าผิดมาลงโทษ สตรีท่ีถูกกระท าไดรั้บ
ความบาดเจ็บ ทั้ งทางกายและจิตใจ ซ่ึงใน
หลายกรณียากต่อการฟ้ืนฟู และมีผลกระทบ
เชิงลบมากมาย รวมทั้งการสูญเสียชีวิตด้วย
การท่ีสตรีไดรั้บความกดดนัเพราะถูกท าร้าย
และถูกกดดันทางจิตใจมาโดยตลอด ท าให้
สตรีบางรายตัดสินใจยุติปัญหาด้วยความ
รุนแรง  
  สาเหตุของปัญหาโครงสร้างเชิง
อ านาจในสังคมยงัก าหนดให้บุรุษมีอ านาจ
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เหนือสตรี และโครงสร้างเชิงอ านาจน้ียงัให้
ความชอบธรรมต่อวฒันธรรมในการใชค้วาม
รุนแรงต่อสตรี ในทุกรูปแบบความสัมพนัธ์
ทั้งในครอบครัวและสังคม ดงัจะเห็นได้จาก
การล่วงละเมิด ของนายจ้าง ผูบ้ ังคับบัญชา 
ผูร่้วมงานในสถานท่ีท างาน สามี หรือบิดา 
รวมทั้ งการ ละเมิดในส่ือมวลชน สตรีเป็น
จ านวนมากยงัตอ้งพึ่งพาสามีในทางเศรษฐกิจ
และสังคม เป็นเหตุให้สตรีต้องยอมจ านน
และจ ายอมต่อการจะถูกท าร้ายทารุณโดยไม่
กลา้ด าเนินคดี 
  ผลกระทบสตรีท่ีถูกกระท ารุนแรง
ไม่สามารถช่วยตัวเองได้และต้องทนทุกข ์
ทรมานทั้งทางกายและจิตใจในการด ารงชีวิต 
เม่ือกายได้รับการบาดเจ็บและสุขภาพจิต    
ไม่ดี นอกจากจะมีผลกระทบเชิงลบต่อตัว
สตรีแลว้ยงัอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อเน่ือง
ถึง ผูท่ี้อยู่รอบข้างได้ ความรุนแรงต่อสตรี
เป็นการคุกคามต่อการด ารงชีวิตอย่างปลอด 
ภยั และมีศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ทั้ งท่ี
สตรีสมควรจะได้รับการปฏิบัติอย่างดีและ 
เหมาะสมเฉกเช่นบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม สตรี
ไดรั้บความกดดนัเน่ืองจากถูกกระท ารุนแรง
และตดัสินใจ ยุติปัญหาดว้ยความรุนแรง ตอ้ง
ได้รับโทษหนักเกินสมควร โดยไม่มีการน า
ประวติัของ การถูกท าร้ายหรือกดดันทาง
จิตใจมาพิจารณาเป็นองค์ประกอบในการ
ก าหนดโทษ สตรีท่ีถูกกระท ารุนแรงจะรู้สึก
เส่ือมศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์รู้สึกมีค่า
น้อยลง และถือว่าการกระท ารุนแรงเป็นการ
ท าลายทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งหน่ึง  

สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์ไม่พงึประสงค์  
  ปั ญ ห าส ต รี ไ ท ย จ า น ว น ม า ก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มดอ้ยโอกาสทางสังคม 
เช่นกลุ่มท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ยากจน 
อยูใ่นชนบทท่ีห่างไกล ฯลฯ ท่ีประสบปัญหา 
ตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์และไม่สามารถยุติ
การตั้ งครรภ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและ 
ปลอดภยัได ้ตอ้งหันไปรับบริการท าแทง้ผิด
กฎหมายและเส่ียงอนัตรายจากการยุติการตั้ง 
ครรภ์โดยบุคคลท่ีไม่ได้ประกอบวิชาชีพ
แพทย ์ท าให้มีสตรีจ านวนมากตอ้งไดรั้บบาด 
เจ็บหรือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนอนัเป็น
ผลมาจากการยติุการตั้งครรภ ์ 
  สาเหตุของปัญหาประมวลกฎหมาย
อาญาก าหนดเง่ือนไขการยุติการตั้งครรภโ์ดย
ชอบด้วยกฎหมายเฉพาะในกรณีท่ีสตรีถูก
ข่มขืนกระท าช าเรา หรือการตั้งครรภท่ี์อาจจะ
เป็น อนัตรายต่อสุขภาพของมารดา ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัมกัจ ากดัเฉพาะอนัตรายต่อสุขภาพทาง
กายเท่านั้น ซ่ึงเง่ือนไขเหล่าน้ีเป็นเง่ือนไขท่ี
แคบเกินไป กฎหมายไม่อนุญาตให้สตรียุติ
การตั้ งครรภ์  แม้จะเป็นความต้องการของ
สตรีผู ้ตั้ งครรภ์เอง หลังจากทราบจากการ
ตรวจทางการแพทยว์า่ทารกในครรภ์ท่ีจะเกิด
มานั้ นมีโรคท่ีไม่ มีทางรักษา หรือต้องถึง
ความตายอย่างแน่นอน มีปัจจัยด้านสังคม
และเศรษฐกิจท่ีท าให้เกิด การตั้งครรภ์โดย
สตรีเอง หรือสตรีและบุรุษไม่พร้อมท่ีจะมีลูก  
  ผลกระทบสตรีท่ีตั้ งครรภ์ไม่พึ ง
ประสงค ์และไม่สามารถยติุการตั้งครรภอ์ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายและปลอดภยัได ้ตอ้งหนั
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ไปท าแทง้กบัหมอเถ่ือน และจ านวนมากตอ้ง 
บาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือถึงขั้นเสียชีวิตจาก
วิ ธี ก ารยุ ติ ก ารตั้ งค รรภ์ ดังก ล่ าว  สต รี ท่ี
ตั้ งครรภ์ไม่พึงประสงค์ไม่สามารถยุติ การ
ตั้งครรภไ์ดเ้น่ืองจาก ขอ้ห้ามทางกฎหมาย ท า
ให้สตรีเหล่าน้ีต้องให้ก าเนิดบุตรในภาวะท่ี
ตนเองไม่ มีความพร้อม ซ่ึงจะเป็นปัญหา
สืบเน่ืองท่ีส่งผลเสียทั้งต่อตวัสตรีเอง ต่อเด็ก
ท่ีเกิดมา และต่อสังคมโดยส่วนรวม ในกรณี
ท่ีทารกในครรภมี์โรคท่ีรักษาไม่หายและตอ้ง
ถึงแก่ความตาย ท าใหส้ตรีและครอบครัวตอ้ง
ไดรั้บผลกระทบทางจิตใจ รวมทั้งตอ้งรับภาระ
ดา้นเศรษฐกิจ และการเล้ียงดู  
  ข้อ เสนอแนะ เชิ งป ฏิบั ติ ก ารให้
ความรู้เร่ืองการป้องกันการตั้ งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์และบริการคุมก าเนิดแก่สตรีกลุ่ม
ต่างๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ปรับแก้
กฎหมายให้มีการยุติ การตั้งครรภ์โดยชอบ
ดว้ยกฎหมายไดใ้น กรณีท่ีการตั้งครรภจ์ะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพจิตของมารดา และใน
กรณีท่ีทารกท่ีจะเกิดมามีโรคท่ีรักษาไม่หาย 
แล ะ จะ ถึ งแ ก่ ค ว าม ต ายอ ย่ า งแ น่ น อน 
ด าเนินการจดัปัจจยัเส่ียงดา้นสังคมเศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมเพื่อป้องกันมิให้สตรีอยู่ใน
ภาวะตั้งครรภโ์ดยไม่ปรารถนา  
 
สิทธิสตรีกบัด้านเศรษฐกจิ  
  1.  โอกาสในการท างานและความก้าวหน้า
ในอาชีพ 
  ปัญหาการประกาศรับสมคัรงานยงัมี
การระบุเพศของผูส้มคัรว่าตอ้งเป็นชาย หรือ

หญิงเพียงเพศใดเพศหน่ึง ถือเป็นการเลือก
ปฏิบติัโดยเหตุแห่งความต่างทางเพศในทาง
ปฏิบติั สตรีจ านวนมากยงัได้รับค่าจา้งหรือ
ค่าตอบแทนการท างานน้อยกว่าบุรุษ  แมแ้ต่
ในกรณีท่ีสตรีและบุรุษท างานท่ีมีลักษณะ
ใกล้ เคี ยงกัน  สต รีย ังได้ รับ โอก าสด้ าน
ความกา้วหน้าในอาชีพการงาน เช่น โอกาส 
ท่ี จะได้ รับ การฝึกอบรมและการ เล่ื อน
ต าแหน่ง น้อยกว่าบุรุษ สตรีมีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพนอ้ยกวา่บุรุษ โดยลกัษณะ
งานท่ี สตรีท ายงัมีการกระจุกตัวอยู่ในภาค
เกษตร ค้าขาย และบริการ หรือเป็นงานใน
สาขา วิชาชีพท่ีสอดคลอ้งกบัการแบ่งบทบาท
ระหว่างเพศตามแนวคิดดั้ งเดิมของสังคม 
แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้
ชายและหญิงมีความทดัเทียมกันในการจา้ง
งาน ในทางปฏิบติัยงัขาดการดูแลให้เป็นไป
ตามกฎหมาย  
  สาเห ตุของปัญห าการยึด ติดใน
บทบาทดั้งเดิมของสตรีอย่างมีอคติ โดยมอง
ว่าบุรุษ คือ ผูห้าเล้ียงครอบครัว ขณะท่ีสตรี
ไม่ใช่ก าลงัหลกัในการหารายไดใ้หค้รอบครัว 
แต่มีบทบาทหลักอยู่ท่ีการท างานบ้านและ
ดูแลความเป็นอยูข่องสมาชิกในครอบครัวซ่ึง
ปัจจุบัน สภาพได้เปล่ียนแปลงไปมากแล้ว 
สืบเน่ืองจากการท่ีสตรีถูกคาดหวงัให้ต้อง
รับภาระการท างานบา้น และดูแลครอบครัว 
ท าให้มีโอกาสน้อยกว่าบุรุษในด้านรับการ
ฝึกอบรมเพื่ อพัฒนาตนเอง ห รือเพิ่ มพูน
ทกัษะในการท างานและการประกอบอาชีพ 
ในดา้นการเล่ือนต าแหน่งงาน สังคมยงัยึดติด
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อยู่กบัอคติเก่ียวกบัความเป็นหญิงและความ
เป็นชาย โดยเช่ือว่าสตรีมีความสามารถใน
การท างานต ่ากวา่ชาย หรือสตรีมกัใชอ้ารมณ์
มากกว่าเห ตุผล สตรีจึงมี คุณสมบัติ ท่ีไม่
เหมาะกบัการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารงานดา้น
เศรษ ฐ กิ จ ซ่ึ ง เป็ น ต าแห น่ ง ท่ี ต้อ งมี ก าร
ตดัสินใจในเร่ืองส าคญั ขาดการเอาจริงเอาจงั
ในการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครอง 
แรงงาน  
  ผลกระทบโดยเฉล่ียสตรีมีรายได้ต ่า
กว่าบุ รุษ  ซ่ึงเห็นได้จากจ านวนผู ้มีฐานะ 
ยากจน ซ่ึงมีสัดส่วนของสตรีสูงกวา่บุรุษสตรี
ถูกจ ากัดโอกาสด้านความก้าวหน้าในงาน
อาชีพ โดยเฉพาะ ในต าแหน่งงานบริหาร 
และในสาขาวิชาชีพ ท่ี ถูกก าหนดว่าเป็น
วชิาชีพของบุรุษตาม แนวคิดการแบ่งบทบาท
ระหวา่งเพศแบบดั้งเดิม เม่ือสตรีมีรายไดน้อ้ย
กวา่บุรุษ รวมทั้งโอกาสนอ้ยกวา่ในเร่ืองความ 
ก้าวหน้าในงานอาชีพท าให้ครอบครัวและ
สังคมขาดแรงจูงใจท่ีจะลงทุนในการให้การ 
ศึกษาและพฒันาศกัยภาพในการท างานของ
สตรี สตรียากจนท่ีประกอบอาชีพในแรงงาน
นอกระบบ นอกจากจะมีราย ไดต้  ่าแลว้ยงัขาด
ความมัน่คงในการประกอบอาชีพ  
  ข้อ เส น อ แน ะ เชิ งป ฏิ บั ติ ก าร มี
มาตรการคิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานเพื่อขจดัการ เลือกปฏิบติัการกีดกัน 
รวมทั้งการเอารัดเอาเปรียบสตรีในด้านการ
ท างานและการ ประกอบอาชีพ เช่น การรับ
สมคัรงานตอ้งไม่จ  ากดัเพศเพื่อเปิดโอกาสให้
สตรีและบุรุษ ไดมี้ทางเลือกในการสมคัรงาน

ตามความสามารถไดเ้ท่าเทียมกนั มีมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีได้รับโอกาส
ในการฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะและพัฒนา
ความสามารถในการท างานในสาขาอาชีพ
การงานท่ีหลากหลาย ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาส
ทางความก้าวหน้าด้านอาชีพของสตรีด้วย 
และมีมาตรการพิเศษใน การส่งเสริมสตรีท่ี
ประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ มี
มาตรการส่งเสริมใหส้ตรีมีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองสิทธิและความ เสมอภาคระหว่างสตรี
และบุรุษในด้านการประกอบอาชีพและ
ความกา้วหนา้ในงานอาชีพ  
  2. แรงงานสตรีอพยพ  
   ปัญห าแรงงานสต รี ท่ี อพ ยพ ไป
ท างานต่างประเทศและท่ีเข้ามาท างานจาก 
ต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้อง
เผชิญปัญหาดา้นต่างๆ อาทิ ไดค้่าแรงต ่า กว่า
ท่ีสัญญาไวถู้กท าร้ายร่างกายและข่มขืนถูก
ทารุณทางจิตใจ ถูกเลิกจ้างก่อนหมด สัญญา
จา้งงาน ถูกเอารัดเอาเปรียบดา้นแรงงาน เช่น 
ถูกใช้ให้ท างานนอกเหนือจาก ท่ีระบุไวใ้น
สัญญา ชัว่โมงท างานนานกวา่ 14-16 ชัว่โมง
ต่อวนั และถูกละเมิดสิทธิอ่ืนๆ อนัพึงมีพึงได ้
สตรีถูกน ามาบังคับค้าประเวณี  (โปรดดู
รายละเอียดเก่ียวกับสตรีกับ การค้ามนุษย ์
การบงัคบัใช้แรงงานและการถูกปฏิบติัเยี่ยง
ทาส ซ่ึงไดก้ล่าวไวแ้ลว้)มีสตรีท่ีเขา้มาท างาน
จากต่างประเทศโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
เป็นจ านวนมาก  
  สาเห ตุของปัญห าสต รีต้องก าร
รายได้ท่ีดีกว่าท่ีได้รับในภูมิล าเนา หรือเม่ือ
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อาศยัอยูใ่นประเทศภูมิล าเนาอาจไม่มีทางท า
มาหากินด้วยสาเหตุต่างๆ เครือข่ายน าสตรี
ไทยออกจากประเทศ และน าสตรีต่างชาติเขา้
มาในประเทศด าเนินการกนัอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะท่ีไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีรัฐไม่ 
สามารถดูแลไดจึ้งเกิดการฉ้อโกงและการผิด
สัญญาข้ึนโดยปราศจากการควบคุมทาง
ราชการย ัง มิ ได้ เอาจ ริง เอาจังกับการห า
แนวทางป้องกันและแก้ไข ปัญหาต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ปัญหาการท าหนังสือเดินทาง
ปลอม และการติดตามด าเนิน คดีกบัผูก้ระท า
ผดิต่อแรงงานสตรีอพยพ ฯลฯ  
  ผลกระทบสตรีถูกละเมิดสิทธิไดรั้บ
การปฏิบัติเยี่ยงทาส และได้รับความทุกข ์
ทรมานในการด ารงชีวติ  
  ข้อ เสนอแนะเชิงป ฏิบัติการภาค
ราชการร่วมกบัรัฐบาลของต่างประเทศและ
ภาคเอกชนทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ 
ด าเนินการป้องกนั ควบคุม แก้ไขภาวะการ
ละเมิดสิทธิของ สตรีผูเ้ป็นแรงงานอพยพและ
ด าเนินการติดตามคดีความเพื่อน าตวัผูล้ะเมิด
สิทธิของ แรงงานสตรีอพยพมาลงโทษตาม
กฎหมายทบทวนและพัฒน ากฎหมาย         
กฎ ระเบียบ ในการควบคุมและดูแล การส่ง
แรงงานสตรีไปท างานนอกประเทศ ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้ชุมชนและองค์กรชาวบา้น
เขา้ร่วม ในกระบวนการแกไ้ขปัญหาแรงงาน
สตรีอพยพอย่างจริงจงัและครบวงจร (กรม
คุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยติุธรรม, 
2555:115) 
 

สิทธิสตรีกบัส่ือมวลชน  
  การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสตรีท่ี
ตกเป็นข่าว โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นเสียหายในคดี
ความผิดทางเพศ ท าให้สตรีและครอบครัว
ต้องอับอายและได้รับผลกระทบทางจิตใจ
และสังคมตามมา และการบิดเบือนประเด็น
และเน้ือหาสาระของข่าวบางประเภท เช่น 
ข่าวการข่มขืนยงัอาจส่งผลเป็นการซ ้ าเติม
ผูเ้สียหายหรือย ัว่ยุให้เกิดการเลียนแบบการ
กระท าความผดิดงักล่าว ส่งผลเป็นการตอกย  ้า
อคติและความเข้าใจผิดของสังคมเก่ียวกับ
บทบาทของสตรี ในด้านผูผ้ลิตส่ือการท่ีมี
จ านวนสตรีในต าแหน่งบริหารท่ีท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายของส่ือค่อนขา้งน้อย ส่งผล
ใหส่ื้อมวลชนขาดมุมมองท่ีเป็นประโยชน์ แก่
สตรีในกระบวนการก าหนดนโยบาย ทิศ
ทางการท างาน และเน้ือหาท่ีน าเสนอในดา้น
ของโอกาสการเข้าถึงส่ือ ส่งผลให้สตรีบาง
กลุ่มไม่ได้รับข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และ
สตรีหลายกลุ่มขาดโอกาสในการส่ือสาร
เร่ืองราว กิจกรรม และ ความคิดเห็นของตน
ผ่านทางส่ือ การเข้าไม่ถึงส่ือและข่าวสารท่ี
เป็นประโยชน์ ท าให้สตรีจ านวนมากขาด
โอกาสในการพฒันาตนเอง ตลอดจนโอกาส
ในการเขา้มามี ส่วนร่วมทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองอยา่งมีคุณภาพ  
 
สรุปสิทธิมนุษยชนของสตรี 
  สิทธิมนุษยชนของสตรีในประเทศ
โดยส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่ เป็นธรรมซ่ึงสามารถแยกออกได้ 2 
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ประเด็น ได้แก่ การกระท ารุนแรงทางกายภาพ 
เช่น สามีท าร้ายร่างกายภรรยา สามีบงัคบัขืนใจ
ทางเพศภรรยา เป็นต้น หรือแรงงานหญิงถูก
เลือกปฏิบติัจากนายจ้าง เช่น ถูกเอาเปรียบใน
เร่ืองของค่าจ้างและการเล่ือนต าแหน่ง อาจ
กล่าวได้ว่าปัจจัยส าคัญท่ีน าไปสู่การเลือก
ปฏิบติัต่อสตรี ได้แก่ ความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง
เก่ียวกับสิทธิทางเพศของทั้ งหญิงและชาย 
ความไม่รู้กฎหมาย หรือแมก้ระทัง่การตีความ
กฎหมายท่ีก่อให้เกิดช่องว่างในการเอาเปรียบ
ทางเพศ 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดกบัสตรี
ในสังคมไทยส่วนใหญ่สะท้อนเห็นถึงสภาพ
และความคิดของคนในสังคมไทยท่ียงัคงมี
ความคิดวา่ผูช้ายเป็นใหญ่ ต่อมาโครงสร้างทาง
กฎหมายยอมรับในความเท่าเทียมกนัของหญิง
และชายเป็ นหลักการพื้ นฐานทางสั งคม 
ตลอดจนมีการเปิดพื้ นท่ีให้ผู ้หญิงเข้ามามี

บทบาทในพื้นท่ีสาธารณะ เช่น ในองค์กรทาง
การเมืองระดับต่างๆ มากข้ึนก็ตาม แต่ปัญหา
และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนต่อสตรีก็ยงัปรากฏ
ให้เห็นมาโดยตลอด ฉะนั้น แนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีดีท่ีสุด คือ กระตุ้นให้คนในสังคม
เรียนรู้หลักสิทธิมนุษยชน และเคารพใน
ศกัด์ิศรีของสตรี ตระหนักถึงความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกนัในดา้นการท างาน ค่าจา้ง 
การประกนัสังคม การตดัสินใจมีบุตร สิทธิใน
การพฒันาทั้งการศึกษาและสันทนาการรวมทั้ง
ไดรั้บความเท่าเทียมในทางการเมือง และไดรั้บ
การพิจารณาในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการใน
ทุกๆระดับ นอกจากน้ีภาครัฐควรมีนโยบาย
หรือมาตรการพิ เศษท่ีจะช่วยเอ้ือให้เกิดการ
คุ้มครองสิทธิสตรีอย่างจริงจงั เช่น การจดัตั้ ง
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีคุม้ครองสิทธิ
สตรีและป้องกนัการละเมิดสตรีข้ึนมาโดยเฉพาะ 
เป็นตน้ (ชาติ  ชยัเดชสุริยะ, 2549: 97) 
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