
 

 

บทบาท  หมายถึง การท าหน้าที่หรือพฤติกรรม 
ตามที่สังคมก าหนดสถานภาพและบทบาทที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน บุคคลใดจะด าเนินตนตามบทบาทใดนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพ
เป็นตัวก าหนด เช่น ผู้ที่มีสถานภาพความเป็น พ่อ ต้องด าเนิน
บทบาทในการให้การอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนบุตรให้เป็นคนดี  
ส่งเสียบุตรให้ได้รับการศึกษาที่ สมควรตามวัย ส่วนสถานภาพ
การเป็นบุตรต้องด าเนินบทบาทเช่ือฟังค าสั่งสอนของบิดามารดา 
ตั้ งใจหมั่นเพียร  ในการศึกษา ช่วยเหลือบิดามารดาในการ 
ท างานบ้านตามควรแก่วัย 

สิทธิ หมายถึง อ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคล 
ที่ มี กฎหมาย ให้ความคุ้ มครอง  โดยบุคคลอื่ นจะต้ อง ให้ 
ความเคารพ จะละเมิดล่วงเกินหรือกระท าการใด ๆ อันก่อให้เกิด
การกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลไม่ได้  

เสรีภาพ หมายถึ ง  ความมีอิสระในการกระท า   
ของบุคคล ซึ่งการกระท านั้นจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  

หน้าที่ หมายถึง ภาระหรือความรับผิดชอบที่บุคคล
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สิทธิและเสรีภาพ เป็นรากฐานส าคัญ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การที่ จะรู้ ว่ า 
การปกครองของประเทศใดมีความเป็น ประชาธิปไตยได้มาก
น้อยเพียงใด ต้องดูที่สิทธิเสรีภาพของประชาชนในประเทศนั้น ๆ 
เป็นส าคัญ ถ้ าประชาชน  มีสิทธิ เสรีภาพมาก ความเป็น
ประชาธิปไตยของประเทศนั้นก็มีมาก หากสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนถูกจ ากัด หรือถูกลิดรอน โดยผู้มีอ านาจในการ
ปกครอง ประชาธิปไตยก็จะมี ไม่ ได้  ด้วยเหตุนี้ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญของไทยทุกฉบับ จึงได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไว้อย่างแจ้งชัดส่วนหน้าที่นั้นเป็นกรอบหรือ
ม าต ร ฐ าน  ของการปกครอง ในระบอบประชาธิ ป ไตย  
ทั้งนี้ เพราะว่า การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยนั้น  
ต้องอาศัย กฎหมายเป็นหลักในการด าเนินการ หากประชาชน 
ไ ม่ รู้ จั กหน้ าที่ ขอ งตน  ไม่ ปฏิ บั ติ ต าม กฎหมาย  ระบอบ 
ประชาธิปไตยก็จะด ารงอยู่ต่อไปไม่ได้ ดังนั้น สิทธิเสรีภาพและ
หน้าที่จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปกครอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้เป็นอันขาดความส าคัญของ
สิทธิ เสรีภาพและหน้าที ่

สถานภาพ หมายถึง ฐานะหรือเกียรติภูมิของ
บุคคลหรือกลุ่ม เป็นต าแหน่งของบุคคลหนึ่ง หรือ กลุ่ม
หนึ่งทีได้รับความนับถือจากสาธารณชน กล่าวโดยสรุป 
สถานภาพเป็นสิ่งที่สังคมก าหนดขึ้น เป็นสิ่งก าหนด 
เฉพาะตัวบุคคลที่ท าให้แตกต่างจากผู้อ่ืน  

สถานภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  
1. สถานภาพที่ติดตัวมาแต่ก าเนิด ได้แก่ 

1) สถานภาพทางวงศาคณาญาติ เช่น 
เป็นลูก หลาน พ่ีน้อง และ สถานภาพทางเพศ เช่น เพศ
หญิง เพศชาย  

2) สถานภาพทางอายุ เช่น เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่  
3) สถานภาพทางเชื้อชาติ เช่น คนไทย 

คนอังกฤษ  
4) สถานภาพทางถ่ินก าเนิด เช่น คนใน

ภาคเหนือ คนในภาคใต ้ 
5) สถานภาพทางชนชั้นในสังคม เช่น 

เชื้อพระวงศ์ คหบดี หรือชนชั้นต่าง ๆ ในกลุ่มชนที่นับถือ
ศาสนา ฮินดู เช่น ชนชั้นพราหมณ์  

6) สถานภาพที่ได้มาภายหลัง หมายถึง 
สถานภาพที่ ไ ด้ จ ากการแสว งหาหรื อ ได้ ม า จ า ก
ความสามารถของ ตนเอง ได้แก่  

7) สถานภาพทางการศึกษา เช่น จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

8) สถานภาพทางอาชีพ เช่น เป็นครู 
เป็นหมอ หรือนักการเมือง  

9) สถานภาพทางการเมือง เช่น เป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นนายกรัฐมนตรี  

10) สถานภาพทางการสมรส เช่น โสด 
สมรส ม่าย 
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กฎหมายสิทธิสตรี  ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอดีต
เรื่อยมาสถานภาพของสตรีไทย ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม สตรีมัก
ถูกมองเป็นสิ่งที่ ด้อยคุณค่า ไร้ความสามารถ ถูกกดขี่ ข่มเหง 
และกีดกัน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง ไม่มีสิทธิ  
บทบาท ฐานะใดในทางสังคม ไม่ได้รับความเสมอภาคเท่าเทียม
ผู้ชาย ทั้งที่สตรีเองก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับ ผู้ชาย และซึ่ง
สถานภาพความเป็นมนุษย์นั้นมีอยู่ ในตัวของมนุษย์ทุกคน  
โดยไม่ค านึงถึง เพศ วัย สัญชาติ ศาสนา ทั้งยังเป็นสาระส าคัญ
ตามธรรมชาติความเป็นมนุษย์ ที่ไม่อาจพราก หรือ ท าให้สูญเสีย
ไปด้วยวิธีการใด ๆ การไม่เคารพในสิทธิสตรี ตลอดจนการเลือก
ปฏิบัติต่อผู้เป็นสตรีนั้นแต่เดิมอาจเป็นเพราะสภาพสังคมสมัย 
โบราณที่มีการถือปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยที่ผู้ชายจะมีความ
รับผิดชอบในฐานะที่เป็นหัวหน้าครอบครัว เป็น สาเหตุหนึ่งที่ท า
ให้บทบาทของสตรีลดลง ในปัจจุบันนั้นสตรีเองก็ได้รับการศึกษา
ขั้นสูง มีความสามารถ และ มีบทบาทส าคัญอย่างมากทั้งทาง
สังคม เศรษฐกิจ และ การเมืองท าให้สิทธิสตรีได้รับการพัฒนา 
ยอมรับและคุ้มครองในด้านต่าง ๆ มากมายหลายด้านตามมา 

กฎหมายที่ ผู้หญิงควรรู้  กฎหมายเกี่ ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวันจนแยกกันไม่ออก คนที่ ไม่รู้ เ รื่องกฎหมาย 
อาจเสียเปรียบและมักพลาดท่า เสียที หรือเสียโอกาสเพราะ
ความไม่รู้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ชอบบอกว่ากฎหมาย
เป็นเรื่องยุ่งยาก จนละเลยที่จะเรียนรู้ แต่หารู้ไม่ว่าการรู้กฎหมาย
นั้นล้วนเป็นผลดีต่อการด ารงชีวิต และเป็นเกราะป้องกัน ไม่ให้ 
ตกเป็นเหยื่อของความไม่รู้นั่นเอง กฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้หลัก ๆ 
มี 3 ด้าน ได้แก่ กฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน และ
กฎหมายแพ่ง เพราะเหล่านี้คือสิ่งที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันใน
ฐานะที ่ผู้หญิงเป็นท้ังแม่ ภรรยา และลูก 

 
 
 

กฎหมายครอบครัว กฎหมายครอบครัวนั้น เริ่มตั้งแต่
การหมั้น การสมรส การหย่า และทรัพย์สินระหว่างสมี-ภรรยา 
ซึ่งจาก ข้อมูลของหนังสือ “กฎหมายกับผู้หญิง” จัดท าโดย
ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครวั กระทรวง การพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า สิ่งจ าเป็นที่คุณผู้หญิง 
ทุกคนควรรู้ไว้ก่อนท าการสมรส มี 7 เรื่องด้วยกัน เริ่มจาก  

1. การหมั้น ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดเง่ือนไขการหมั้นไว้
ว่า ชาย-หญิง จะต้องมีอายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ โดยต้องให้บิดา 
มารดา ผู้ปกครองให้ความยินยอม และจะต้องมีการมอบของ
หมั้นให้แก่หญิง เพื่อ เป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น  

2. เ ง่ือนไขการสมรส ชาย-หญิงต้องมีอายุ  17 ปี
บริบูรณ์ ถ้าจะสมรสอายุน้อยกว่านี้ต้องขออนุญาต ศาล มิฉะนั้น 
อ าเภอจะไม่จดทะเบียนสมรสให้ ทั้งนี้ทั้งคู่ต้องมีสติดี ไม่เป็นคน
วิกลจริต และห้ามสมรสกับ ผู้รับบุตรบุญธรรม ห้ามญาติสนิท
สืบสายโลหิตสมรสกัน ถ้ามีคู่สมรสแล้วห้ามจดทะเบียนสมรสอีก 
หญิงม่าย ต้องรอ 310 วัน จึงจะสมรสใหม่ได้ รวมทั้งผู้เยาว์ต้อง
ขอความยินยอมจากบิดามารดา นอกจากนี้คือ ชายหญิง ต้อง
ยินยอมเป็นสามีภรรยากัน  

 
 
 
 
 
 
3. ทรัพย์สินระหว่างสามี -ภรรยา กฎหมายแบ่ง

ทรัพย์สินระหว่าง สามี-ภรรยา เป็น 2 ชนิด คือ สินส่วนตัว ได้แก่ 
ทรัพย์ท่ีมีอยู่ก่อนสมรส เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับตามควรแก่
ฐานะ เครื่องมือเครื่องใช้ใน การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรส โดยการรับ
มรดก หรือ การให้โดยเสน่หา เช่น พ่อตา แม่ยาย ตาย ฝ่ายหญิง
ได้รับมรดกมาก็เป็นสินส่วนตัวของหญิง ถัดมาคือ สินสมรส ได้แก่ 
ทรัพย์ท่ีคู่สมรสได้มาระหว่างสมรส ทรัพย์ท่ีผู้ให้ท าพินัยกรรมหรือ
หนังสือยกให้ ระบุว่าให้ ทั้งสองคนเป็นสินสมรส และทรัพย์ท่ีเป็น
ดอกผลของสินส่วนตัว  

4. การหย่า ถ้าอยู่ด้วยกันไม่มีความสุข ประสงค์จะหย่า
ขาดจากกัน ตกลงกันได้โดยสันติวิธีเขียนสัญญา หย่าเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แบ่งลูก แบ่งทรัพย์กันว่าลูกคนไหนใครจะปกครอง 
ทรัพย์ช้ินไหนใครจะเอา ลง ช่ือสามี ภรรยา ต่อหน้าพยาน 2 คน 
แล้วน าสัญญาหย่าไปจดทะเบียนที่อ าเภอ ส าหรับข้อควรระวัง
ของการ หย่าคือ ต้องคิดให้รอบคอบ อย่าตัดสินใจวู่วามโดยใช้
อารมณ์ เพราะบางครั้งเมื่อหายโกรธจะกลับมาคืนดีกันอีกก็กลับ
ไม่ได้ เพราะเขาไปจดทะเบียนใหม่กับคนอ่ืนไปก่อนแล้ว แต่ถ้าตก
ลงกันไม่ได้ เพราะฝ่ายหนึ่งอยากหย่า แต่อีกฝ่ายไม่ยินยอม หรือ
ยอมแต่แย่งลูก แย่งทรัพย์กัน ก็ต้องฟ้องร้อง  

5. บุตรนอกสมรส คือ เด็กเกิดจากหญิงที่มิ ได้จด
ทะเบียนสมรส เป็นบุตรนอกสมรสของชาย ถ้าชายมี ศีลธรรมดี
รับผิดชอบต่อเลือดเนื้อเช้ือไขของเขา ก็มีทางช่วยให้เด็กเปลี่ยน
ฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย  

6. บุตรบุญธรรม ผู้ประสงค์จะรับบุตรบุญธรรมจะต้อง
มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด คือ อายุ 25 ปี บริบูรณ์และ
แก่กว่า เด็กอย่างน้อย 15 ปีจะต้องรับความยินยอมจาก 
บิดา-มารดาของเด็ก และจากตัวเด็กเอง (ถ้าอายุครบ 15 ปีแล้ว) 
รวมทั้งจากคู่สมรสทั้งผู้รับและผู้จะเป็นบุตรบุญธรรม จากผู้ดูแล
สถาน  สงเคราะห์  (หากเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ งอยู่ ในสถาน
สงเคราะห์) และต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการรับ  
เด็กเป็นบุตรบุญธรรม ต้องผ่านการทดลองเลี้ยงดู 6 เดือน  
เพื่อดูว่าเข้ากับครอบครัวใหม่ได้หรอืไม่ โดยมีนัก สังคมสงเคราะห์
ไปเยี่ยมอย่างน้อย 3 ครั้ง และต้องจดทะเบียน  

7. มรดก หากเป็นมรดกตกทอด ทายาทที่จะได้รับ  
คือทายาทโดยธรรม และทายาทตามพินัยกรรม  ถ้าผู้ตายท า
พินัยกรรมสั่งไว้ว่ายกทรัพย์ชิ้นใดให้แก่ใคร ผู้นั้นก็มีสิทธิ์รับทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม แต่ หากผู้ตายไม่ได้ท าพินัยกรรมไว้ 
ทรัพย์มรดกจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ซึ่งมี 6 ล าดับ ได้แก่ 
บุตร ถ้าบุตรคนใดตายก่อน หลานซึ่งเป็นบุตรของบุตรจะรับแทน 
ถัดมาคือ บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วม มารดาเดียวกัน  
ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา 

 



 

 

การจ้างแรงงานหญิง 
1 ห้ามให้ลูกจ้างหญิงท างานอันอาจเป็นอันตราย 

ตามกฎหมายก าหนด เช่น งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้อง
ท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่
ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของ
ลูกจ้างหญิงนั้น  

2 ห้ามให้ลูกจ้างหญิงท างานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูง
กว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป  

3 ห้ามให้ลูกจ้างหญิงท างานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิด
หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือร่างกายของลูกจ้างหญิง ตามมาตรา 38 

4 ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์  ท างาน 
ในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. ท างานล่วงเวลา ท างาน 
ในวันหยุด หรือท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
การมีครรภ์ คือ งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มี 
ความสั่นสะเทือน เป็นต้น 

5 กรณีลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร 
งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
ท างานล่วงเวลาในวันท างานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 
โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป ตามมาตรา 39 

6 ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ์หนึ่ง 
ไม่เกิน 90 วัน โดยให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 
ตามมาตรา 41 

7 ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิขอเปลี่ยนงานในหน้าท่ีเดิม
เป็นการช่ัวคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยมีใบรับรองแพทย์มา
แสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าท่ีเดิมได้ ตามาตาม 42 

8 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 
ตามมาตรา 43 

9 ห้ามนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจ
งาน ล่วงเกินทางเพศต่อแรงงานหญิง หรือเด็ก 

กฎหมายแรงงาน ปัจจุบันผู้หญิงต้องออกมาท างาน
นอกบ้านเพื่อช่วยภาระในครอบครัว ความรู้ เรื่องกฎหมาย
แรงงานจึง เป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อมิให้ถูกเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิที่
พึงได้ กฎหมายแรงงานนั้นมีฐานมาจากการขัดแย้ง  ระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ใช้แรงงานเนื่องจากอ านาจต่อรองของผู้ใช้
แรงงานมีน้อยกว่า รัฐจึงต้องตรากฎหมายเพื่อคุ้มครองเป็น
หลักประกัน  

กฎหมายแรงงาน มีตั้งแต่เรื่องของสัญญาจ้างแรงงาน
ลูกจ้างตามกฎหมาย ข้อจ ากัดแรงงานหญิง และเซ็กส์ในที่ท างาน 
ที่กล่าวได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของผู้หญิง เนื่องจากเรื่องแบบนี้ไม่ใช่
จะเกิดแต่ในท่ีท างานอย่างเดียว แต่กลับเกิดขึ้นโดยทั่วไป ไม่ว่าจะ
เป็นบ้านเรือน โรงแรม หรือแม้แต่บน  รถเมล์ ความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับคนที่ท างานด้วยกันจะมีมาก รวมทั้ งอ านาจ 
เกินขอบเขต แต่การมีเรื่องทางเพศในที่ท างานนั้นหากเป็น 
ความยินยอมพร้อมใจกันก็ไม่เป็นปัญหา แต่มีหลายรายที่มีปัญหา
แบบว่าพอใจฝ่ายเดียว ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของเจ้านายลวนลาม 
ทางเพศกับลูกจ้างด้วยแล้ว ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะลูกน้องย่อมต้อง 
กลัวนายมีคนกล่าวถึงเลขาสาวกับนายจ้างกันมาก กฎหมาย
แร ง ง านจึ ง เ ข้ า ม าก้ า วก่ า ยก า หนดห้ า ม เ อ า ไ ว้  ชั ด เ จน  
ห้ามมิให้มีการจับจูบลูบคล ากันพร่ าเพรื่อ ซึ่งการลวนลามนี้ 
ไม่จ าเป็นเลยที่จะต้องเข้าขั้นข่มขืนหรือ อนาจาร เพียงใช้ค าพูด
ในลักษณะล่วงเกินทางเพศก็ถือว่าผิดแล้ว ดังนั้นหากมีเรื่อง 
แบบนี้เกิดขึ้นก็สามารถ จะเล่นงานเจ้านายได้ตามกฎหมาย
แรงงาน เพราะมีโทษปรับทางอาญาถึง 2 หมื่นบาททีเดียว  
และลูกจ้างเอง ก็สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้อีก
ทางด้วย  
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กฎหมายแพ่ง ส่วนใหญ่เรื่องที่ต้องเป็นความ หรือมีคดี
ขึ้นโรงขึ้นศาลนั้นเกินกว่าร้อยละ 90 มักจะมาจากความไว้เนื้อ
เช่ือใจกันจนเกินไปหรือมาจากคนใกล้ชิดสนิทสนม แล้วก็มักจะ
ละเลยในการที่จะท าอะไรให้ ถูกต้อง ตรงไปตรงมา ดังนั้นการรู้
เรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ จะท าให้คุณผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่าย  

1. การกู้ยืมเงิน กฎหมายก าหนดว่า ถ้ากู้เงินกันเกิน
กว่า 50 บาทขึ้นไป จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ มิฉะนั้น  
จะฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้ กฎหมายนี้ร่างกันมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2478 สมัยนั้นเงิน 50 บาท มิใช่น้อย แต่เมื่อยังไม่ได้มี 
การแก้ไขก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย 

2. การเช่าซื้อกับการซื้อขายแบบผ่อนส่ง โดยความหมาย
ของการเช่าซื้อ คือ ผ่อนช าระค่าสินค้าเป็นงวด ๆ เช่นเดียวกับ
การซื้อขายแบบผ่อนส่ง แต่ต่างกันที่ว่าการซื้อขายแบบผ่อนส่ง
กรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ซื้อ ขายนั้นจะโอนไปยังผู้ซื้อทันที  

3. การขายฝาก ส าหรับการขายฝากนั้น กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อทันทีเมื่อท าการซื้อขายกัน เพียงแต่มี
ข้อตกลงว่า ผู้ขายอาจไถ่ทรัพย์สินคืนได้ภายในเวลาที่ก าหนดไว้
ในสัญญา ข้อตกลงนี้ต้องท าเป็นหนังสือ และต้องจดทะเบียนระบุ
ให้ชัดเจนว่า จะไถ่คืนภายในเวลากี่ปีด้วยทรัพย์สินไถ่เงินคืน 
เท่าไหร่ เป็นต้น  

4. การจ านอง คือการเอาเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ 
เช่น โฉนดที่ดิน หรือ ร.ส.3 ไปจดทะเบียนเป็น ประกันการช าระ
หนี้โดนไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ ส่วนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ยังเป็นของ
ลูกหนี้อยู่ เจ้าหนี้จะบังคับ เอาทรัพย์หลุดเป็นกรรมสิทธ์ิได้ต่อเมื่อ
ลูกหนี้ขาดส่งดอกเบี้ย 5 ปีติดต่อกัน และต้องฟ้องบังคับ จ านอง 
ทรัพย์ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าหนี้ทันทีอย่างการขายฝาก 
เกษตรกรจึงควรระมัดระวัง ถ้าเอาที่ดิน ไปจ านองใครก็ต้อง
พยายามส่งดอกเบี้ยไว้ทุกปีอย่าได้ขาด และอย่าพยายามไปขอกู้
เงินเพิ่มโดยอาศัย หลักทรัพย์เดียวกันนั่นอีก เพราะถือว่าเพิ่มต้น
ก็จะเพิ่มดอกจนส่งไม่ไหว ท าให้ที่ดินหลุดมือได้ 

เกร็ดความรู ้
พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562  

1.บุคคลที่จะได้รับการคุ้มครองสวัสดภิาพตามกฎหมาย
ได้แก่ บุคคลในครอบครัว ซึ่งหมายถึง ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน  
คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กิน หรือเคยอยู่กินฉันสามีภริยาโดย
มิได้จดทะเบียนสมรส บุตรบุญธรรม รวมทั้งบุคคลใด ๆ ที่ต้อง
พึ่งพาอาศัย และอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในข้อนี้รวมถึงคนเพศ
เดียวกันที่สมัครใจใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันด้วย 

2.ขอบเขตความหมายความรุนแรงในครอบครัว 
หมายความว่า การกระท าใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระท าตอ่
กันโดยเจตนาให้เกิด หรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือช่ือเสียง ของบุคคล 
ในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรมให้บุคคล 
ในครอบครัวต้องกระท าการ ไม่กระท าการ หรือยอมรับการกระท า
อย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระท าโดยประมาท และหาก
เป็นคนแปลกหน้ากระท าต่อกัน กฎหมายไม่ถือเป็นความรุนแรงใน
ครอบครัวที่ผู้กระท าจะได้รับสิทธิตามกฎหมายนี้ 

3.ศาลเยาวชนและครอบครัวทุกท้องที่ท าหน้าที่ออก
ค าสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้ทันทีหากคราใดภริยาหรืออดีตภริยา
ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสกันหรือไม่ก็ตาม หรือบุตรผู้เยาว์ถูกชาย
ผู้เป็นสามีหรืออดีตสามี หรือถูกบิดามารดาใช้ความรุนแรง ถือได้
ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวกระท าต่อกัน ฝ่ายหญิงหรือบุตรมีสิทธิ 
ร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่
ที่ตนเองมีถิ่นท่ีอยู่ โดยไม่ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีโรงพักก่อน 

4.บุคคลหรือองค์กรที่จะช่วยเหลือผู้ถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัวในการร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพในช้ันศาล 
หากภริยาหรือบุตรผู้เยาว์ถูกสามีหรือบิดามารดาใช้ก าลังท าร้าย
ข่มเหงรังแก ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัว หญิงนั้นหรือศูนย์
ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัว หรือญาติ พนักงานสอบสวน 
พนักงานอัยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซึ่งมีหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหายจะ

กระท าการแทนก็ได้โดยมายื่นขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาล
เยาวชนและครอบครัวได้โดยไม่ต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ท่ีโรงพักก่อน 

5.ค าสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวที่ช่วยคุ้มครอง
สวัสดิภาพ แต่ละกรณีมีความเป็นรูปธรรมและช่วยเหลือได้จริง
ตัวอย่าง มาตรการกลไกที่ใช้คุ้มครองสวัสดิภาพภริยาและบุตร 
เช่น การห้ามผู้กระท าใช้ความรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ ห้าม
ผู้กระท าความรุนแรงเข้าใกล้หรือเข้าไปในที่อยู่อ าศัยของ
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือให้ออกไปจากที่อยู่
อาศัยของผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว  

6.กฎหมายนี้ให้โอกาสผู้กระท าความผิดยอมความใน
คดีอาญาแผ่นดิน หากส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้
ยกตัวอย่าง ชายผู้เป็นสามีหรืออดีตสามีใช้ก าลังท าร้ายคู่สมรส
หรืออดีตภริยาตน เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายจนเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295  

7.เหตุแห่งการลดหย่อนผ่อนโทษ เพื่อช่วยเหลือภริยาที่
พลาดพลั้งหากวันใดวันหนึ่งฝ่ายหญิงผู้เป็นภริยาลงมือท าร้ายหรอื
พลั้งมือท าอันตรายชายผู้เป็นสามี จนบาดเจ็บล้มตายหายใจไม่
ออก โดยขณะลงมือกระท านั้นไม่มีเหตุที่ต้องป้องกันตัวหรือเหตุ
บันดาลโทสะตามกฎหมาย แต่มีมูลเหตุจูงใจมาจากฝ่ายหญิง เคย
ถูกฝ่ายชายผู้เป็นสามีหรืออดีตสามีข่มเหงรังแกตบตีท าร้าย
ร่างกายหรือจิตใจอยู่ซ้ า ๆ และต่อเนื่องจนฝ่ายหญิงเจ็บปวดรวด
ร้าวทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและใจ 

8.ภริยาที่ถูกศาลลงโทษจ าคุกและก าลังรับโทษอยู่  
มีสิทธิร้องขอให้ศาลน าคดีมาไต่สวนใหม่ เพื่อลดโทษหากเข้าเหตุ
ตามหลักการของกฎหมายใหม่ข้อที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
กฎหมายฉบับนี ้


