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กฎหมายทีเ่กี่ยวของกับความเสมอภาคหญิงชาย

• ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
ม. 276, 277

• ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย
ครอบครัว(พ.ร.บ.ฉบับที่ 16 พ.ศ. 2550)

• ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เกี่ยวกับ การคุมครองหญงิมีครรภ ม. 246
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• พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2551
• มาตรา 132 (1) วรรคสอง มาตรา 133 วรรคสาม 
มาตรา 172 วรรคสาม  มาตรา 226/4 

• เปนการคุมครองสตรีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

• พระราชบัญญัติ คํานาํหนานามหญิง พ.ศ. 2551
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• การคุมครองความเสมอภาคหญิงชาย

• แนวคิด  การมีเพศสัมพันธระหวางสามีและภริยา ตองมี
ความสมัครใจทั้งสองฝาย มิใช มีฐานะเปนสามีหรือภริยา
แลว จะถือวาตองมีหนาที่ในการตองสนองตอบความ
ตองการทางเพศแกอีกฝายหนึ่งเสมอไป 

• ดังนัน้ สามีจึงกระทําการขมขนืภริยาดวยหากภริยาไม
ยินยอม หรือในทํานองกลับกัน 
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• ขอบกพรองของกฎหมายอาญา ในความผดิฐานขมขนื
กระทําชําเรา ตามมาตรา 276 กําหนดวา สามีไม
สามารถกระทําความผดิฐานขมขนืภริยาตนได เพราะการ
ขมขนืตองเปนหญิงอื่นซึ่งมิใชภริยาตน 

• พระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญา ฉบับนี้ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัที่ 19 ก.ย. 2550 มี
ผลใชบังคับ 20 ก.ย. 2550
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• แตในกฎหมายกอนแกไขมาตรา 276 นัน้ การที่สามีกระทํา
ชําเราภริยาตนแลว ถาภริยาไมยินยอม ถือเปนความผิดฐาน
กระทําอนาจาร ตามมาตรา 278

• แตในปจจุบัน เมือ่แกไข มาตรา 276 แลว สามีกระทําชําเรา
ภริยาโดยภริยาไมยินยอม ถือเปนความผิดฐานขมขืนกระทํา
ชําเรา

• และ แกไขนิยามวา การขมขืนกระทําชําเรา อาจเปนกรณีหญิง
กระทําตอชาย หรือชายกระทําตอหญิง หรือ ตอเพศที่สาม
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• การกระทําชาํเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา การ
กระทําเพือ่สนองความใครของคนผูกระทาํโดยการ

1.ใชอวัยวะเพศของผูกระทํา กับอวัยวะเพศ ทวาร
หนัก หรอืชองปากของผูอื่น 
2. ใชสิ่งอื่นใดกระทํากบัอวัยวะเพศหรือทวาร
หนักของผูอื่น
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• เดิม การกระทําชําเรา ตองเปนการที่ชายใชอวัยวะเพศชายสอด
เขาไปในอวยัวะเพศหญงิ ถากระทําตออวัยวะอื่นๆ ไมเปน
ความผิดฐานกระทําชําเรา แตเปนการกระทําอนาจาร

• ปจจุบัน หากชายใชอวัยวะเพศชาย กระทําแกอวัยวะเพศหญิง 
หรือทวารหนัก หรือชองปากเปนการกระทําชําเรา แตถากระทํา
กับอวัยวะอื่น เชน รักแร ขาหนีบ งามนิ้ว  ถือเปนความผิดฐาน
อนาจารตามมาตรา 278 หรือ 279 หรือในทํานองกลับกัน 
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• ในกรณีผูกระทํามิไดใชอวัยวะเพศของตน การกระทําที่
จะถือเปนการกระทําชําเรา จะตองเปนการกระทําที่ใชสิ่ง
อื่น เชน ใชลิ้น ปาก  นิ้ว หรือ ขวด หรืออวัยวะเพศ
เทียม แตไปกระทํากับอวยัวะเพศของผูอืน่หรือทวารหนัก
ของผูอื่น ก็เปนกระทําชําเรา 

• แตถาเปนการกระทําตอปาก รักแร ขาหนีบ หรืออวัยวะ
อื่นใด ไมเปนกระทําการชําเรา แตอาจเปนอนาจาร 
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• ในทํานองกลับกัน หากผูหญิง กระทําตอผูชาย ในลักษณะ
เดียวกนั ก็มคีวามผิดฐานขมขืนกระทําชําเราได

• ความผิดฐานกระทําชําเราเด็กอายุไมเกนิสิบหาป ตามมาตรา 
• แตกตางจากการขมขืนกระทําชําเรา ตรงที่วา ไมจําเปนตองเปน

การขมขืนใจ แตอาจเปนความสมัครใจ ของเดก็ก็ได
• ทั้งนี้ เพราะกฎหมายเห็นวา เด็กที่อายุต่ํากวาสิบหาป นัน้ ยังไม

มีความสามารถพอที่จะใหความยินยอมในความผิดเกี่ยวกับเพศ

ได
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• แตมีขอแตกตางกับ ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเราที่วา การ
กระทําตอเดก็ที่อายุไมเกนิสิบหาป จะเปนกรณีที่ไมใชภริยาตน 
ถาเปนภริยาตน ก็มีการกระทําที่ไมใชขมขืนกระทําชําเรา

• ซึ่งการกําหนดหลักเกณฑในการเพิ่มองคประกอบนี ้ทําใหสามี
ของเดก็อายไุมเกนิสิบหาป สามารถกระทําชําเราเดก็อายไุมเกนิ
สิบหาป ได โดยไมผิดตอกฎหมายฐานขมขืนกระทําชําเรา แต
จะเปนอนาจารได 
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• ปญหาจึงเกดิวา อาจมคีวามไมเทาเทียมกันกับกรณีสามีบุคคลที่
มีอายุเกินสบิหาป กับสามีบุคคลที่มีอายุเกนิสิบหาป ซึ่งไมนาจะ
สอดคลองกับเจตนารมณในการใหความคุมครองหญิงหรือเด็ก 

• กรณีที่มีการแตงงานกบัเด็กที่อายุต่าํกวาสิบหาปนั้น จะเกดิขึ้น
ไดในความเปนจริงหรือไม กรณีนี้อาจเกดิไดในกรณีศาล
อนุญาตใหแตงงานกนั เพราะโดยปกติ เดก็ที่อายุต่ํากวาสิบเจ็ดป 
จะแตงงานกันตองขอความยินยอมจากบิดามารดา 
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• กรณีพยายามกระทําความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา แนวทาง
เดิม ที่จํากัดเฉพาะ การกระทําโดยการใชอวัยวะเพศชาย สอด
เขาไปในอวยัวะเพศหญิงนัน้ ความผิดสําเร็จ จะถือหลักวา ได
ลวงล้ําเขาไปในชองคลอดแลวแมไมถึงขั้นสําเร็จความใคร 
ดังนัน้การพยายามขมขืนจึงตองเปนการกระทําที่ใกลชิดตอผลที่

เปนผลสําเร็จ จึงเปนการกระทําที่ชายไดถอดเสื้อผาหญิงและ
เตรียมที่จะสอดใสอวัยวะเพศของตนเขาไป  ในนิยามเรื่องการ
กระทําการขมขืนที่แกไขใหม
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เหตุลดโทษและคุมประพฤติคูสมรสที่กระทําการขมขืน

• มาตรา 276 วรรคสี่ บัญญัติวา ถาการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่ง เปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรส
นัน้ยังประสงคจะอยูกนิดวยกันฉนัสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอย
กวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็ได หรือจะกาํหนดเงื่อนไข
เพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคํา
พิพากษาใหลงโทษจําคุกและคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงค

จะอยูกินดวยกันฉนัสามีภริยาตอไป และประสงคจะหยา ใหคู
สมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอยัการ
ใหดําเนนิการฟองหยาให 
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• แนวทางจะแตกตางกัน เพราะ การขมขืนสําเร็จ หมายถึงการใช
อวัยวะเพศของผูกระทํา สอดใสเขาไปในอวยัวะของอีกฝายหนึ่ง 
เชนใชอวัยวะเพศชาย สอดเขาไปในปาก ถือเปนความผิดสําเร็จ 
หรือสอดเขาไปในหวางขาของอีกฝายหนึ่ง ถือเปนความผิด
สําเร็จแลว 

• ดังนัน้พยายามกระทําความผิดจึง เปนกรณี ที่ตั้งใจจะใชอวัยวะ
เพศของตน สอดเขาไปแตอีกฝายไมเปดปาก หรือชิดขา จึงทํา
ใหไมอาจสอดเขาไปได จึงเปนพยายามกระทําความผิด

• หรือตั้งใจจะสอดเขาไปแตไมอาจเขาไปไดเพราะยังไมไดถอด
กางเกงเปนตน 
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มาตรา 286

• เดิม การคาประเวณีจะเปนหญิง แตตอมาการคา
ประเวณี อาจเปนชายหรือไมใชหญิงหรือชายก็ได 
ดังนั้น จึงเปลีย่นหลักการทีว่า ดํารงชีพอยูไดดวย
รายไดของหญิงซึ่งคาประเวณี เปน รายไดของผูซึ่ง
คาประเวณี 
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• ผูใดไมมีปจจัยอยางอื่นอันปรากฏสําหรบัการดํารง

ชีพ หรือไมมีปจจัยอันพอเพียงสําหรบัดํารงชีพ และ
มีพฤติการณอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวา ผู
นั้นดํารงชีพอยูจากรายไดของผูซึ่งคาประเวณี เวน
แตจะพิสูจนใหเปนที่พอใจไววามิไดเปนเชนนั้น
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1) อยูรวมกับผูซึ่งคาประเวณี หรือสมาคมกับผูซึ่งคาประเวณีคนเดียว
หรือหลายคนเปนอาจิณ

2) กินอยูหลับนอน หรือรับเงิน หรือประโยชนอยางอื่น โดยผูซึ่ง
คาประเวณีเปนผูจัดให

3) เขาแทรกแซง เพื่อชวยผูซึ่งคาประเวณีในการทะเลาะวิวาทกับผูที่คบ
คากับผูซึ่งคาประเวณีนั้น 
บทบัญญัติแหงมาตรานี้มิใหใชบังคับแกผูรับคาเลี้ยงดูจากผูซึ่ง

คาประเวณีซึ่งพึงใหคาเลี้ยงดูนั้นตามกฎหมายหรือตามธรรมจรรยา
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การแกไขกฎหมายกอนหนานี้ มบีทบัญญัติที่คุมครองความ
เสมอภาคหญิงชาย

• การเปนธุระจัดหา เพื่อสนองความใครใหแกผูอืน่ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 282 , 283 

• เดิมกอนป 2540 เนนการเปนธุระจัดหาเด็กหญิง หรือ
หญิงเทานัน้ แตตอมา มีการกระทําที่เปนธุระจัดหา
เด็กชาย ดวย ดังนั้น จึงแกไขกฎหมาย โดยใหการกระทํา
ที่เปนธุระจัดหาบุคคลใด เปนความผดิ ซึ่งหมายถึง จะ
เปนการจัดหาเด็กชายหรือชายก็ได 
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• การเปนธุระจัดหาหญิงหรือชาย นัน้ หากเปนการกระทําเพื่อ
เปนการคาประเวณีแลว เปนความผิดตามพระราชบัญญตัิ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 

• ถาทําไปเพื่อคามนุษย มีความผิดตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มาตรา 6

• แตถาเปนการพาไปเพื่อการอนาจาร แลว เปนความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ กรณีที่เปนการพา
บุคคลใดที่มีอายุไมเกนิสิบแปดปไปเพื่อการอนามจาร หรือถา
เปนการบังคับไปเพื่อการอนาจาร เปนความผิดตามมาตรา 
284
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พรบ. แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2550

• ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 12 ก.ย. 2550
• มีผลใชบังคับ 13 ก.ย. 2550
• แกไขหลักกฎหมายครอบครัวในเรื่องการเรียกคาทดแทน

จากการที่มีผูอืน่มารวมประเวณีกับคูหมั้น ไมวาจะเปน
การกระทําโดยความยนิยอมของคูหมัน้อีกฝายหนึ่งหรือ

เปนการขมขืนกระทําชําเรา 
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• ม. 1445 ชายหรือหญิงคูหมั้น อาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่ง
ไดรวมประเวณีกับคูหมั้นของตนโดยรูหรือควรจะรู ถึงการหมั้น
นัน้ เมื่อไดบอกเลิกสัญญาหมั้นแลว ตามมาตรา 1442 หรือ
มาตรา 1443

• ม. 1446 ชายหรือหญิงคูหมั้นอาจเรียกคาทดแทนจากผูซึ่งได
ขมขืนกระทําชําเราหรอืพยายามขมขืนกระทําชําเราคูหมั้นของ

ตน หรือควรจะรูถึงการหมั้นนัน้ไดโดยไมจําตองบอกเลิกสัญญา
หมั้น
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• ขอแตกตางระหวางม. 1445 กับมาตรา 1446
• คือ กรณีตามม. 1445 คูหมั้นสมัครใจรวมประเวณีกับผูอื่น 

สวน ม. 1446 เปนเรื่องไมสมัครใจ
• ม. 1445 การมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย จะตองบอกเลกิ

สัญญาหมั้น แตกรณี ม. 1446 ไมตองบอกเลิกสัญญาหมั้นก็
มีสิทธิ

• แตการใชสิทธิจะตองดาํเนนิการภายใน 6 เดอืนนบัแตไดรูหรือ
ควรรู ถือการกระทําอันเปนเหตุใหเกดิสิทธิแตไมเกนิ5 ป นับ
แตไดกระทําการดังกลาว
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• มาตรา 1516  (1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู หรือยก
ยองผูอื่นฉนัภริยาหรือสามี เปนชูหรือมีชู หรือรวม
ประเวณีกับผูอืน่เปนอาจิณ อีกฝายหนึ่งฟองหยาได

• เมื่อศาลพิพากษาใหหยากัน ตามม. 1516 (1) ภริยา
หรือสามี มิสิทธิไดรับคาทดแทนจากสามีหรือภริยา และ
จากผูซึ่งไดรับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกยอง หรือซึ่งเปน
เหตุใหเหตแุหงการหยานัน้ 



25

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
• แกไขฉบับที่ 25 พ.ศ. 2550 
• ปรับปรุงเกี่ยวกับหญิงมีครรภซึ่งตองโทษประหารชีวิต  โดยใหทุเลาการ

บังคับโทษไว และหากพนกําหนดสามป หลังคลอดบุตรถาเปนโทษ
ประหารชีวิตใหเปลี่ยนเปนโทษจําคุกคลอดชีวิต 

• มาตรา 247 วรรคสอง หญิงใดตองโทษประหารชีวิต ถามีครรภอยู 
ใหรอไวจนพนกําหนดสามปนับแตวันคลอดบุตรแลว ใหลดโทษ
ประหารชีวิตลงเหลือจําคุกตลอดชีวิต เวนแตเมื่อบุตรถึงแกความตาย
กอนพนกําหนดเวลาดังกลาว ในระหวางสามปนับแตคลอดบุตร ให
หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแกการเลี้ยงดู

บุตรภายในเรือนจํา
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• ในระหวางทุเลาการบังคับอยูนัน้ ศาลจะมีคําสั่งใหบุคคล
ดังกลาวอยูในความควบคุม ในสถานที่อันควรนอกเรือนจาํ 
หรือสถานที่ที่กําหนดไวในหมายจําคุกก็ได และใหศาล
กําหนดให เจาพนักงานผูมีหนาที่จดัการตามหมายนัน้เปนผูมี
หนาที่และรับผิดชอบในการดําเนนิการตามคําสั่ง 

• ลักษณะและสถานที่อันควรตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองมีวิธีการควบคุมและบําบัดรักษา
ที่เหมาะสมกับสภาพของจําเลย มาตรการปองกันการหลบหนี 
หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดวย
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กรณหีญิงมีครรภตองโทษจําคุก

• มาตรา 246 เมื่อสามี ภริยา ญาตขิองจําเลย พนักงาน
อัยการ ผูบัญชาการเรือนจํา หรือเจาพนกังานผูมีหนาที่
จัดการตามหมายจําคุกรองขอ หรือเมื่อศาลเห็นสมควร 
ศาลมอีํานาจสั่งใหทุเลาการบังคับใหจําคุกไวกอนจนกวา

เหตุอันควรทุเลาจะหมดไปในกรณีตอไปนี้

–(3) ถาจําเลยมีครรภ
–(4) ถาจําเลยคลอดบตุรแลวยังไมถึงสามป และจําเลยตอง
เลี้ยงดูบุตรนั้น
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• เมื่อศาลมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว หากภายหลังจําเลยไมปฏิบัติ
ตามวธิีการหรือมาตรการตามวรรคสามแลว หรือ
พฤติการณเปลี่ยนแปลงไดเปลี่ยนแปลงไป ใหศาลมี
อํานาจเปลี่ยนแปลงคําสั่ง หรือใหดําเนินการตามหมาย
จําคุกได

• ใหหักจํานวนวนัที่จําเลยอยูในความควบคุมตามมาตรานี้

ออกจากระยะเวลาจาํคุกตามคําพิพากษา
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พระราชบัญญัติแกไข ป.วอิาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2551
• หลักการ ตรวจรางกาย หรอืการสอบปากคําใน
คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หรอืการนําสืบ
พฤติกรรมทางเพศของหญิง ในคดีที่เกี่ยวกับ
ทางเพศ ใหไดรับการคุมครองไดดียิ่งขึ้น

• ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 
กุมภาพันธ 2551 เลม 125 ตอนที่ 30ก



30

การตรวจรางกายหญิงไมวาจะเปนผูเสียหายหรือผูตองหา

• มาตรา 132 (1) วรรคสอง กําหนดวา
• ตองใหเจาพนกังานที่ตรวจเปนหญิงหรือหญิงอื่น 
และผูถูกตรวจอาจรองขอใหมีผูที่ตนไววางใจอยูดวย

ในขณะตรวจ

• เหตผุล เพื่อคุมครองเพศหญงิทั้งในดานผูตรวจ และ
การมีเพื่อนอยูขณะตรวจ
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กฎหมายวิ.อาญาใหความคุมครองหญิงตั้งแตเดิมคือ

• ถาเปนการคนตัว กรณีถูกจับ  จะตองใชผูหญิงเปนคน ตามมาตรา 85 
วรรคสอง

• ในกรณีสืบพยานผูเสียหายที่เปนหญิง จะตองสืบพยานเปนการลับ คือ
ไมใหมีผูอื่นอยูดวย ตามมาตรา 179 

•  แตในปจจุบัน ที่เพิ่มขึ้นมา คือ สอบสวนดวยพนักงานสอบสวนหญิง 
ตรวจรางกายดวยเจาพนักงานหญิง และมีเพื่อนอยูดวย

• สวนในชั้นศาล ไดรับการสืบพยานที่ไมตองกระทําตอหนาจําเลย และ
สืบพฤติกรรมทางเพศที่นอกเหนือจากจําเลยไมได 
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ขอสังเกต

• กฎหมายใหความคุมครองผูหญิงมากขึ้น แตนาจะเปนการ
คุมครองที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ 

• เพราะไมมีการคุมครองที่เทาเทียมกัน 
• หากในกรณีดังกลาว ถากฎหมายเกี่ยวกับการขมขนืและ
อนาจารไมไดเลือกวาเฉพาะเพศชายเทานัน้ที่เปนผูกระทํา

ผิดและเพศหญิงอาจเปนผูกระทําความผิดได กรณีนี้ หาก
เพศชายเปนฝายถูกกระทํา จะขอตรวจกับหญิงอื่นหรือ
ชายอื่นไดหรือไม?
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ตัวอยาง
• กรณีแรก ชายอายุ 19 ป ถูกหญิงอายุ 50 ป ขมขืนกระทําชําเรา 

โดยถูกบังคับใหใชปากกระทําตออวัยวะเพศของหญิง  หรือถูกบังคับให
ยอมกระทําชําเรากับหญิง หรือหญิงใชปากกระทําตออวัยวะเพศชาย 
ดังนี้ การตรวจรางกาย ชายดังกลาวขอตรวจกับเจาพนักงานชายหรือชาย
อื่นไดหรือไม 
กรณีที่สอง ชายแปลงเพศ อายุ 25 ป ถูกชายอายุ 30 ป กระทํา
ชําเรา ดังนี ้จะขอตรวจรางกายกับเจาพนักงานหญิงหรือหญิงอื่นได
หรือไม 
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กรณีหญิงที่เปนพยานหรือเด็กอายุกวาสิบแปดปแตกลัวจําเลย 

• มาตรา 172 วรรคสาม ในการสืบพยาน เมื่อไดพิเคราะหถึงเพศ อายุ 
ฐานะ สุขภาพ อนามัย ภาวะแหงจิต ของพยาน หรือความเกรงกลัวที่
พยานมีตอจําเลยแลว จะดําเนินการโดยไมใหพยานเผชิญหนากับจําเลย
ได ซึ่งอาจกระทําโดยวงจรปด สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นตามที่
กําหนดไวในขอบังคับของประธานศาลฎีกา และศาลอาจสอบถามผาน
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หรือบุคคลอื่นที่พยานไววางใจได 

• ซึ่งวิธีการไมเผชิญหนากับจําเลยอาจเปนสืบพยานในอีกหองหนึ่งหรือใช

ฉากกั้น หรือเบิกความผานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะหก็ได
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สวนในความผิดเกี่ยวกับเพศนั้น

• ในชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนจะตองเปน
พนักงานสอบสวนหญิง เวนแตหญิงที่เปนผูให
ปากคําจะยินยอมสอบปากคาํกับพนักงานสอบสวน

ชายหรือมีความจําเปน และอาจมีผูที่ไวใจรวมฟง
ดวย (เชนยังไมมีพนักงานสอบสวนหญิงในเขตนั้น
เลย) มาตรา 133 วรรคสี่และหา 
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ในการสืบพยานหามสืบพฤติกรรมของหญิงในทางเพศกับ

คนอืน่ เวนแตจําเลย ตามมาตรา 226/4
• ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ หามมิใหจําเลยนําสืบดวย

พยานหลักฐานหรือถามคานดวยความถามอันเกี่ยวกับพฤตกิรรม
ทางเพศของผูเสียหายกับผูอื่นนอกจากจําเลย เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากศาลตามคําขอ

• ศาลจะอนญุาตตามคําขอตามวรรคหนึ่ง เฉพาะกรณีที่ศาลเห็นวา
จะกอใหเกดิความเปนธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดี

• เชน พิสูจนวาผูเสียหายมีพฤตกิรรมชอบรวมเพศหมู หรือเปนผู
ที่ประกอบอาชีพโสเภณี เปนตน 
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พระราชบัญญัติคํานําหนานามหญิง พ.ศ. 2551
• หลักการสําคัญ คือ ยกเลิกการบังคับ เปลี่ยน จาก 
นางสาว เปนนาง เมื่อสมรสแลว

• ดังนัน้ หญิงซึ่งสมรสแลว อาจใชคํานาํหนาโดยไมเปลี่ยน 
เปนนาง ก็ได

• กรณีที่ สอง เมื่อเดมิใชคํานาํหนาวา นาง เพราะสมรส
แลว ตอมา การสมรสสิ้นสุดลง จะใช นาง หรือนางสาว 
ก็ได
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• เหตุผล เพราะถือเปนสิทธิของหญิงที่จะเปลี่ยน คํา
นําหนาหรือไมก็ได

• หลักการนี้ การจะเลือกใช นาง หรือ นางสาว เปนสิทธิ
และตองแจงใหนายทะเบียน ทราบ

• แตกรณีที่เปลี่ยนจาก เด็กหญิง เปน นางสาว เมื่อมอีายุ
สิบหาปบริบูรณ โดยยังไมสมรส เปนการเปลี่ยนโดย
กฎหมาย
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กอนหนาที่มีการใหสิทธิการใชชื่อสกุลเดิมได

• มีหลักวา หญิงที่สมรสแลว อาจใชชื่อสกุลเดมิได เพราะเดิม 
ตองเปลี่ยนไปใชชื่อสกุล สามี 

• หรือจะใช ชื่อสกุลเดิมเปน ชื่อกลาง ก็ได
• เชน นางสาว สมพร เย็นสบาย แตงงานกับ นายสมชาย 

เขมแข็ง

• เมื่อสมรสแลว ในปจจบุัน  นางสาวสมพร จะใชคํานําหนาและ
นามสกุลไดดังนี้
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• นางสาวสมพร เย็นสบาย เขมแข็ง 
• นางสมพร เย็นสบาย เขมแข็ง
• นางสาวสมพร เย็นสบาย
• นางสมพร เย็นสบาย
• นางสาวสมพร ย. เขมแข็ง
• นางสมพร ย. เขมแข็ง
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