สถานภาพสตรีไทย : อดีต - ปจจุบัน
ป พ.ศ.2542
เสนอรางพระราชบัญญัติการใชนามสกุล เพื่อใหสิทธิหญิงที่ สมรส จะเลือกใชนามสกุลเดิมของหญิงหรือคูสมรส
ป พ.ศ.2541
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541ใหทุกกระทรวง ไดพิจารณาถึงนโยบายเรงดวนที่จะแกไขปญหาวิกฤตของ
ชาติ ตลอดจนการปรับแผนการดําเนินงานของกระทรวง โดยขอให คํานึงถึงผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีตอ
สตรีเปน กรณีพิเศษ
ป พ.ศ.2540
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ ใหยกฐานะสํานักงาน คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ เปน
สวนราชการระดับกรม เพื่อใหรองรับการประสานนโยบาย และการสงเสริมงานพัฒนาสตรีกับองคกรตาง ๆ ในระดับชาติ
และระดับโลกได - ประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปราม การคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540
และพระราชบัญญัติแกไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540
ป พ.ศ.2539
แตงตั้งนายอําเภอหญิงคนแรก (คุณประสม ดําริชอบ) - แตงตั้งนายพลหญิงเปนครั้งแรก จํานวน 10 คน - มติ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ นโยบายและแผนปฏิบัติการปองกัน และแกไขปญหาธุรกิจบริการทางเพศ - พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539 ไดรับการประกาศใชโดยเพิ่มโทษผูเกี่ยวของในการนําเด็ก เขาสู
กระบวนการคาธุรกิจทางเพศ และผูใชบริการ - ขาราชการและลูกจางหญิงภาครัฐ มีสิทธิในการลาคลอดได 90 วัน โดยไม
ตองรวมอยูกับวันลากิจ
ป พ.ศ.2538
สิทธิที่เทาเทียมกันสําหรับสตรีไดรับการบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ โอกาสเทาเทียมกันสําหรับสตรีในดานการศึกษาทุกดาน
ดานการเมืองและกิจกรรมสาธารณะ - แตงตั้งพนักงานสอบสวนหญิงเปนครั้งแรก สําหรับสถานี ตํารวจที่มีคดีสถิติ
เกี่ยวกับความรุนแรงตอสตรีและเด็กสูง
ป พ.ศ.2537
แตงตั้งผูวาราชการจังหวัดหญิงคนแรก (คุณจรัสศรี ทีปรัช) รองผูวาราชการจังหวัดหญิงคนแรก และปลัดอําเภอหญิง
ป พ.ศ.2536
คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ ไดรับเชิญใหเปนประธานการ จัดการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี (ภาคองคกรเอกชน) ซึ่ง
เปนสตรีชาวเอเซียคนแรกที่ไดดํารงตําแหนงนี้ - มติของคณะรัฐมนตรีใหยกเลิกขอหามการแตงตั้งสตรีเปนปลัด อําเภอ
(หนทางไปสูอํานาจทางการปกครอง)

ป พ.ศ.2535

มติคณะรัฐมนตรีใหป 2535 เปน "ปสตรีไทย" เพื่อเฉลิม พระเกียรติและรําลึกในวโรกาสที่ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ - แผนพัฒนาสตรีระยะยาวไดรับการทบทวน - ขอสงวนใน
อนุสัญญาฯ วาดวยเรื่องการถือสัญชาติของบุตรที่ เกิดจากหญิงไทยไดถูกยกเลิก ทําใหหญิงไทยที่มีสามีเปน ชนตางชาติมี
สิทธิที่จะใหบุตรถือสัญชาติตามผูเปนมารดาได เชนเดียวกับที่ชายไทยที่มีภรรยาเปนชนตางชาติมีสิทธิใหบุตร ถือสัญชาติ
ตามบิดา - ขยายระยะเวลาในการลาคลอดของขาราชการหญิงจาก 45 วัน เปน 60 วัน ในภาคเอกชนคนงานหญิง ไดรับ
อนุญาตให ลาคลอดได 90 วัน - รัฐบาลภายใตการบริหารของนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ได แถลงนโยบายในสวนที่
เกี่ยวกับสตรี โดยมีเปาหมายสําคัญใน เรื่องการปองกันและปราบปรามการมีโสเภณี การยกเลิก การมีโสเภณีเด็กและการ
เปดโอกาสใหสตรีสามารถประกอบ อาชีพไดเทาเทียมกับชาย - ทานผูหญิงสุมาลี จาติกวนิช ไดรับเชิญใหเปน ผู
ประสานงาน การเตรียมการประชุมระดับโลกวาดวยเรื่องสตรี (ภาคองคกร เอกชน) ของภูมิภาคเอเซียและแปซิฟค ซึ่งได
จัดขึ้นพรอมกับ การประชุมสตรีโลก ครั้งที่ 4 ในป 2538
ป พ.ศ.2534
คณะรัฐมนตรีไดสั่งการใหสวนราชการทุกแหง ทบทวนขอจํากัด ความเสมอภาคในการดํารงตําแหนงราชการของสตรี เพื่อ
เปด โอกาสใหสตรีสามารถดํารงตําแหนงไดทุกตําแหนง ยกเวน ตําแหนงที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ นโยบาย
ดังกลาว ถือเปนการยกเลิกการปดกั้นความกาวหนาในการรับราชการ ของสตรี
ป พ.ศ.2533
ขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีฯ (ตามมาตรา 11 เรื่องสิทธิและโอกาสที่จะไดรับการจางงาน
และ ตามมาตรา 15 (3) เรื่องขอจํากัดความสามารถทางกฎหมาย ของสตรี) ไดถูกยกเลิก
ป พ.ศ.2532
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ ไดรับการ สถาปนาเปนองคกรถาวร เพื่อปฏิบัติหนาที่เผยแพร
โครงการ สงเสริมและพัฒนาความ กาวหนาของสตรี
ป พ.ศ.2531
แตงตั้งรัฐมนตรีหญิงคนแรกจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ รัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรี)
ป พ.ศ.2528
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ไดรับการใหสัตตยาบัน
ป พ.ศ.2525
แตงตั้งกํานันหญิงคนแรก (คุณมลิเชียร เพ็งวงษ) และ ผูใหญบานหญิงคนแรก (คุณสมทรง สุรพันธ)

ป พ.ศ.2522

แผนพัฒนาสตรีในระยะยาวฉบับแรก ( 2525 - 2544 ) ไดถูกราง ขึ้นโดย คณะอนุกรรมการพัฒนากิจกรรมและบทบาท
สตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ
ป พ.ศ.2519
รัฐมนตรีหญิงสองคนแรก ซึ่งเปนบุคคลภายนอกไดรับการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะรัฐบาล (คุณหญิงเลอศักดิ์
สมบัติศิริ กระทรวงคมนาคม และคุณวิมลศิริ ชํานาญเวช ทบวงมหาวิทยาลัย)
ป พ.ศ.2517
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 นําไปสูการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ของ สถานภาพทางกฎหมายของสตรี มาตรา 28 ของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ บัญญัติไววา ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การจํากัดสิทธิและเสรีภาพอันเปนการฝาฝนเจตนารมณ
ตามบท บัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได และตามมาตรา 23 ระบใหรัฐบาลมีเวลา 2 ป ในการทบทวนกฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับที่เปนการเลือกปฏิบัติตอสตรี อยางไรก็ตาม มาตราดังกลาว ไดถูกยกเลิกไปเมื่อทหารเขายึดอํานาจ การ
ปกครองในป 2519
ป พ.ศ.2512
นายกเทศมนตรีหญิงคนแรกไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง (คุณจินตนา นพคุณ เทศบาลเมืองโพธาราม จ.ราชบุรี)
ป พ.ศ.2510
แตงตั้งวิศวอุตสาหกรรมหญิงคนแรก (คุณนิตยา มหาผล)
ป พ.ศ.2508
แตงตั้งผูพิพากษาหญิงคนแรก (คุณชลอจิต จิตตะรุทธะ)
ป พ.ศ.2499
ทานผูหญิงละเอียด พิบูลสงคราม ไดรับเลือกใหเปนประธานของสหพันธสมาคมสหประชาชาติแหงโลก ที่กรุงเจนีวา
ป พ.ศ.2497
อนุสัญญาวาดวยสิทธิทางการเมืองของสตรี ไดรับการให สัตยาบัน
ป พ.ศ.2492
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหญิงคนแรก ไดรับการเลือกตั้ง (คุณอรพินท ไชยกาล จังหวัดอุบลราชธานี)
ป พ.ศ.2475
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับแรกหลังจากการลมลางระบอบมบูรณาญาสิทธิราชย บัญญัติใหหญิงและชายมี
สิทธิ เทาเทียมกันในการใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ที่มา : สมุดขอมูลสถิติหญิงและชาย สํานักงานสถิติแหงชาติ
และจากเว็บไซต http://www.data.cusri.chula.ac.th/Woman/doc2.doc

