
หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของบุคคลหรือกลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหนึ่ง หรือ  
กลุ่มหนึ่งทีได้รับความนับถือจากสาธารณชน กล่าวโดยสรุป สถานภาพเป็นสิ่งที่สังคมก าหนดขึ้น เป็นสิ่งก าหนด 
เฉพาะตัวบุคคลที่ท าให้แตกต่างจากผู้อ่ืน สถานภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

ได้แก่     
สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เช่น เป็นลูก หลาน พี่น้อง   
สถานภาพทางเพศ เช่น เพศหญิง เพศชาย · 
สถานภาพทางอายุ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ · 
สถานภาพทางเชื้อชาติ เช่น คนไทย คนอังกฤษ · 
สถานภาพทางถิ่นก าเนิด เช่น คนในภาคเหนือ คนในภาคใต้ · 
สถานภาพทางชนชั้นในสังคม เช่น เชื้อพระวงศ์ คหบดี หรือชนชั้นต่างๆ ในกลุ่มชนที่นับถือศาสนา ฮินดู เช่น ชนชั้น
พราหมณ์ · 
สถานภาพที่ได้มาภายหลังหมายถึง สถานภาพที่ได้จากการแสวงหาหรือได้มาจากความสามารถของ ตนเอง ได้แก่ · 
สถานภาพทางการศึกษา เช่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก · 
สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู เป็นหมอ หรือนักการเมือง · 
สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นนายกรัฐมนตรี · 
สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด สมรส ม่าย 

หมายถึง การท าหน้าที่หรือพฤติกรรมตามที่สังคมก าหนดสถานภาพและบทบาทท่ีจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์ 
กัน บุคคลใดจะด าเนินตนตามบทบาทใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพเป็นตัวก าหนด เช่น ผู้ที่มีสถานภาพความเป็น พ่อ 
ต้องด าเนินบทบาทในการให้การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาที่ สมควรตามวัย 
ส่วนสถานภาพการเป็นบุตรต้องด าเนินบทบาทเชื่อฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา ตั้งใจหมั่นเพียร ในการศึกษา 
ช่วยเหลือบิดามารดาในการท างานบ้านตามควรแก่วัย 

 หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลที่มีกฏหมายให้ความคุ้มครอง โดยบุคคลอ่ืนจะต้องให้ความ 
เคารพ จะละเมิดล่วงเกินหรือกระท าการใดๆ อันก่อให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลไม่ได้  

 หมายถึง ความมีอิสระในการกระท าของบุคคล ซึ่งการกระท านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฏหมาย 
 หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย สิทธิและเสรีภาพ เป็นรากฐาน 

ส าคัญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่จะรู้ว่าการปกครองของประเทศใดมีความเป็น ประชาธิปไตย
ได้มากน้อยเพียงใด ต้องดูที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้นๆ เป็นส าคัญ ถ้าประชาชน มีสิทธิเสรีภาพมาก 
ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกจ ากัด หรือถูกลิดรอนโดยผู้มี
อ านาจในการปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมีไม่ได้ ด้วยเหตุนี้กฏหมายรัฐธรรมนูญของไทย ทุกฉบับ จึงได้บัญญัติ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้อย่างแจ้งชัดส่วนหน้าที่นั้นเป็นกรอบหรือมาตรฐาน ของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะว่า การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น ต้องอาศัย กฏหมายเป็นหลักในการ
ด าเนินการ หากประชาชนไม่รู้จักหน้าที่ของตน ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย ระบอบ ประชาธิปไตยก็จะด ารงอยู่ต่อไป
ไม่ได้ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพและหน้าที่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะขาด
เสียไม่ได้เป็นอันขาดความส าคัญของสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ 
· การที่รัฐได้บัญญัติ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของบุคคลใช้ในรัฐธรรมนูญ ท าให้ประชาชน ได้รับความ คุ้มครองและ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เสมอภาคและยุติธรรม · บุคคลทุกคนจะต้องรับทราบและพึงปฏิบัติตามขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ และหน้าทีที่ได้บัญญัติใช้ใน รัฐธรรมนูญ 



· การใช้อ านาจรัฐ จะต้องค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพของประชาชน · ทั้งรัฐและประชาชนพึงปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติใช้
ในรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดย่อมก่อให้เกิดความ สงบ ร่มเย็น ผาสุกในชาติ กฎหมายสิทธิสตรี ใน ประเทศไทยตั้งแต่
สมัยอดีตเรื่อยมาสถานภาพของสตรีไทย ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สตรีมักถูกมองเป็นสิ่งที่ ด้อยคุณค่า ไร้
ความสามารถ ถูกกดขี่ ข่มเหง และกีดกัน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ไม่มีสิทธิ บทบาท ฐานะใดในทาง
สังคม ไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมผู้ชาย ทั้งที่สตรีเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับ ผู้ชาย และซึ่งสถานภาพความ
เป็นมนุษย์นั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน โดยไม่ค านึงถึง เพศ วัย สัญชาติ ศาสนา ทั้งยังเป็นสาระส าคัญตาม
ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ที่ไม่อาจพราก หรือ ท าให้สูญเสียไปด้วยวิธีการ ใดๆ การไม่เคารพในสิทธิสตรี ตลอดจน
การเลือกปฏิบัติต่อผู้เป็นสตรีนั้นแต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมัย โบราณที่มีการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยที่
ผู้ชายจะมีความรับผิดชอบในฐานะที่ เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็น สาเหตุหนึ่งที่ท าให้บทบาทของสตรีลดลง ใน
ปัจจุบันนั้นสตรีเองก็ได้รับการศึกษาขั้นสูง มีความสามารถ และ มี บทบาทส าคัญอย่างมากท้ังทางสังคม เศรษฐกิจ 
และ การเมืองท าให้สิทธิสตรีได้รับการพัฒนา ยอมรับ และ คุ้มครองในด้านต่างๆมากมายหลายด้านตามมาปัจจุบัน 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเป็นบทกฎหมายหลักสูงสุดของประเทศ ได้มีการบัญญัติ
รับรองสิทธิสตรีไว้กล่าวคือ ความเสมอภาคกันในกฎหมาย และ การห้ามเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมมาตรา 30 
บุคคลย่อมเสมอกันใน กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชาย และ หญิง มีสิทธิเท่าเทียม
กัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 
อายุ สภาพ ทางกาย หรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือ ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้… 

กฎหมาย เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันจนแยกกันไม่ออก คนที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายอาจเสียเปรียบและมักพลาดท่า เสียที 
หรือเสียโอกาสเพราะความไม่รู้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบบอกว่า กฎหมายเป็นเรื่องยุ่งยาก จนละเลยที่จะ
เรียนรู้ แต่หารู้ไม่ว่าการรู้กฎหมายนั้นล้วนเป็นผลดีต่อการด ารงชีวิต และเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของ
ความไม่รู้นั่นเอง กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้หลักๆ มี 3 ด้าน ได้แก่ 
กฎหมาย ครอบครัว กฎหมายแรงงาน และกฎหมายแพ่ง เพราะเหล่านี้คือสิ่งที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันในฐานะท่ี 
ผู้หญิงเป็นทั้งแม่ ภรรยา และลูก กฎหมายครอบครัว กฎหมายครอบครัวนั้น เริ่มตั้งแต่การหมั้น การสมรส การหย่า 
และทรัพย์สินระหว่างสมี-ภรรยา ซึ่งจาก ข้อมูลของหนังสือ “กฎหมายกับผู้หญิง” จัดท าโดยส านักงานกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า สิ่งจ าเป็นที่คุณผู้หญิงทุกคน
ควรรู้ไว้ก่อนท าการสมรส มี 7 เรื่องด้วยกัน เริ่มจาก 

ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดเงื่อนไขการหมั้นไว้ว่า ชาย-หญิง จะต้องมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ โดยต้องให้ 
บิดา มารดา ผู้ปกครองให้ความยินยอม และจะต้องมีการมอบของหมั้นให้แก่หญิง เพ่ือ เป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับ
หญิงนั้น 

ชาย-หญิงต้องมีอายุ 17 ปีบริบูรณ์ ถ้าจะสมรสอายุน้อยกว่านี้ต้องขออนุญาต ศาล  
มิฉะนั้น อ าเภอจะไม่จดทะเบียนสมรสให้ ทั้งนี้ทั้งคู่ต้องมีสติดี ไม่เป็นคนวิกลจริต และห้ามสมรสกับ ผู้รับบุตรบุญ
ธรรม ห้ามญาติสนิทสืบสายโลหิตสมรสกัน ถ้ามีคู่สมรสแล้วห้ามจดทะเบียนสมรสอีก หญิงม่าย ต้องรอ 310 วัน จึง
จะสมรสใหม่ได้ รวมทั้งผู้เยาว์ต้องขอความยินยอมจากบิดามารดา นอกจากนี้คือ ชาย- หญิง ต้องยินยอมเป็นสามี
ภรรยากัน 

กฎหมายแบ่งทรัพย์สินระหว่าง สามี-ภรรยา เป็น 2 ชนิด คือ สิน  
ส่วนตัว ได้แก่ ทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนสมรส เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามควรแก่ฐานะ เครื่องมือเครื่องใช้ใน การ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส โดยการรับมรดก หรือ การให้โดย
เสน่หา เช่น พ่อตา แม่ยาย ตาย ฝ่ายหญิงได้รับมรดกมาก็เป็นสินส่วนตัวของหญิง ถัดมาคือ สินสมรส ได้แก่ ทรัพย์ที่
คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ทรัพย์ที่ผู้ให้ท าพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ ระบุว่าให้ ทั้งสองคนเป็นสินสมรส และทรัพย์
ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว 



ถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีความสุข ประสงค์จะหย่าขาดจากกัน ตกลงกันได้โดยสันติวิธีเขียนสัญญา หย่าเป็น 
ลายลักษณ์อักษร แบ่งลูก แบ่งทรัพย์กันว่าลูกคนไหนใครจะปกครอง ทรัพย์ชิ้นไหนใครจะเอา ลง ชื่อสามี ภรรยา ต่อ
หน้าพยาน 2 คน แล้วน าสัญญาหย่าไปจดทะเบียนที่อ าเภอ ส าหรับข้อควรระวังของการ หย่าคือ ต้องคิดให้รอบคอบ 
อย่าตัดสินใจวู่วามโดยใช้อารมณ์ เพราะบางครั้งเมื่อหายโกรธจะกลับมาคืนดีกัน อีกก็กลับไม่ได้ เพราะเขาไปจด
ทะเบียนใหม่กับคนอ่ืนไปก่อนแล้ว แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ เพราะฝ่ายหนึ่งอยาก หย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยินยอม หรือยอมแต่
แย่งลูก แย่งทรัพย์กัน ก็ต้องฟ้องร้อง 

คือ เด็กเกิดจากหญิงท่ีมิได้จดทะเบียนสมรส เป็นบุตรนอกสมรสของชาย ถ้าชายมี ศีลธรรม 
ดีรับผิดชอบต่อเลือดเนื้อเชื้อไขของเขา ก็มีทางช่วยให้เด็กเปลี่ยนฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย 

ผู้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายก าหนด คือ อายุ 25 ปี  
บริบูรณ์และแก่กว่าเด็กอย่างน้อย 15 ปีจะต้องรับความยินยอมจากบิดา-มารดาของเด็ก และจากตัวเด็ก เอง (ถ้า
อายุครบ 15 ปีแล้ว) รวมทั้งจากคู่สมรสทั้งผู้รับและผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม จากผู้ดูแลสถาน สงเคราะห์ (หากเป็นเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ในสถานสงเคราะห์) และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการรับ เด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต้องผ่าน
การทดลองเลี้ยงดู 6 เดือน เพ่ือดูว่าเข้ากับครอบครัวใหม่ได้หรือไม่ โดยมีนัก สังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมอย่างน้อย 3 
ครั้ง และต้องจดทะเบียน 

หากเป็นมรดกตกทอด ทายาทที่จะได้รับ คือทายาทโดยธรรม และทายาทตามพินัยกรรม ถ้าผู้ตายท า 
พินัยกรรมสั่งไว้ว่ายกทรัพย์ชิ้นใดให้แก่ใคร ผู้นั้นก็มีสิทธิ์รับทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม แต่ หากผู้ตายไม่ได้ท า
พินัยกรรมไว้ ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งมี 6 ล าดับ ได้แก่ บุตร ถ้า บุตรคนใดตายก่อน หลานซึ่ง
เป็นบุตรของบุตรจะรับแทน ถัดมาคือ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วม มารดาเดียวกัน ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า 
น้า อา กฎหมายแรงงาน ปัจจุบันผู้หญิงต้องออกมาท างานนอกบ้านเพ่ือช่วยภาระในครอบครัว ความรู้เรื่องกฎหมาย
แรงงานจึง เป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือมิให้ถูกเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิที่พึงได้ กฎหมายแรงงานนั้นมีฐานมาจากการขัดแย้ง 
ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ใช้แรงงานเนื่องจากอ านาจต่อรองของผู้ใช้แรงงานมีน้อยกว่า รัฐจึงต้องตรา กฎหมายเพ่ือ
คุ้มครองเป็นหลักประกัน กฎหมายแรงงาน มีตั้งแต่เรื่องของสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างตามกฎหมาย ข้อจ ากัดแรงงาน 
หญิง และเซ็กซ์ในที่ท างาน ที่กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิง เนื่องจากเรื่องแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดแต่ในที่ ท างาน
อย่างเดียว แต่กลับเกิดข้ึนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน โรงแรม หรือแม้แต่บน รถเมล์ ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
คนที่ท างานด้วยกันจะมีมาก รวมทั้งอ านาจเกินขอบเขต แต่การมีเรื่องทาง เพศในที่ท างานนั้นหากเป็นความยินยอม
พร้อมใจกันก็ไม่เป็นปัญหา แต่มีหลายรายที่มีปัญหาแบบว่าพอใจฝ่าย เดียว ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเจ้านายลวนลามทาง
เพศกับลูกจ้างด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะลูกน้องย่อมต้อง กลัวนาย มีคนกล่าวถึงเลขาสาวกับนายจ้างกันมาก 
กฎหมายแรงงานจึงเข้ามาก้าวก่ายก าหนดห้ามเอาไว้ ชัดเจน ห้ามมิให้มีการจับจูบลูบคล ากันพร่ าเพรื่อ ซึ่งการ
ลวนลามนี้ไม่จ าเป็นเลยที่จะต้องเข้าขั้นข่มขืนหรือ อนาจาร เพียงใช้ค าพูดในลักษณะล่วงเกินทางเพศก็ถือว่าผิดแล้ว 
ดังนั้น หากมีเรื่องแบบนี้เกิดข้ึนก็สามารถ จะเล่นงานเจ้านายได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะมีโทษปรับทางอาญาถึง 
2 หมื่นบาททีเดียว และลูกจ้างเอง ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีกทางด้วย กฎหมายแพ่ง ส่วนใหญ่
เรื่องท่ีต้องเป็นความ หรือมีคดีขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นเกินกว่าร้อยละ 90 มักจะมาจากความไว้เนื้อเชื่อใจ กันจนเกินไป
หรือมาจากคนใกล้ชิดสนิทสนม แล้วก็มักจะละเลยในการที่จะท าอะไรให้ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ดังนั้น การรู้เรื่อง
ต่างๆ ต่อไปนี้ จะท าให้คุณผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย 1. การกู้ยืมเงิน กฎหมายก าหนดว่า ถ้ากู้เงินกันเกินกว่า 50 
บาทข้ึนไป จะต้องมีหลักฐานเป็น หนังสือ มิฉะนั้น จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ กฎหมายนี้ร่างกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2478 สมัยนั้นเงิน 50 บาท มิใช่น้อย แต่เมื่อยังไม่ได้มีการแก้ไข ก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย 2. การเช่าซื้อกับการ
ซื้อขายแบบผ่อนส่ง โดยความหมายของการเช่าซื้อ คือ ผ่อนช าระค่าสินค้าเป็น งวดๆ เช่นเดียวกับการซื้อขายแบบ
ผ่อนส่ง แต่ต่างกันที่ว่าการซื้อขายแบบผ่อนส่งกรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อ ขายนั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที 3. การขาย
ฝาก ส าหรับการขายฝากนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อท าการซื้อขาย กัน เพียงแต่มีข้อตกลงว่า 
ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา ข้อตกลงนี้ต้องท า เป็นหนังสือ และต้องจดทะเบียนระบุ
ให้ชัดเจนว่า จะไถ่คืนภายในเวลากี่ปีด้วยทรัพย์สินไถ่เงินคืน เท่าไหร่ เป็นต้น 4. การจ านอง คือการเอาเอกสารที่



แสดงกรรมสิทธิ์ เช่น โฉนดที่ดิน หรือ ร.ส.3 ไปจดทะเบียนเป็น ประกันการช าระหนี้โดนไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ ส่วน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังเป็นของลูกหนี้อยู่ เจ้าหนี้จะบังคับ เอาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธิ์ได้ต่อเมื่อลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ย 
5 ปีติดตอ่กัน และต้องฟ้องบังคับ จ านอง ทรัพย์ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ทันทีอย่างการขายฝาก เกษตรกรจึงควร
ระมัดระวัง ถ้าเอาที่ดิน ไปจ านองใครก็ต้องพยายามส่งดอกเบี้ยไว้ทุกปีอย่าได้ขาด และอย่าพยายามไปขอกู้เงินเพ่ิม
โดยอาศัย หลักทรัพย์เดียวกันนั่นอีก เพราะถือว่าเพ่ิมต้นก็จะเพ่ิมดอกจนส่งไม่ไหว ท าให้ที่ดินหลุดมือได้ 
  
 


