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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

นางสาวอวิการัตน์  นิยมไทย
นิติกร สำนักกฎหมาย

๑. บทนำ

	โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐	 
ได้บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
เท่าเทียมกัน	 ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด	 เชื้อชาติ	ภาษา	 เพศ	อายุ	
ความพกิาร	สภาพทางกายหรอืสขุภาพ	สถานะของบคุคล	ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม	

ความเชื่อทางศาสนา	 การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 จะกระทำมิได้	 ประกอบกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	
พ.ศ.	๒๕๐๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘	
และพระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ	พ.ศ.	๒๕๕๑	ไดร้บัรองใหห้ญงิซึง่จดทะเบยีน 
สมรสแล้ว มีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกันหรือต่างฝ่าย 
ต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตนได้ และคู่สมรสฝ่ายหญิงมีสิทธิที่จะใช้คำนำหน้านามว่า	
“นาง”	หรือ	“นางสาว”	ได้ตามความสมัครใจ	

ดังนั้น	 การมีกฎหมายให้ใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสก็ดีและการเลือกใช้คำนำ 
หน้านามบุคคลของหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้วก็ดี	จึงสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ในการประกันสิทธิ	 เสรีภาพ	 
และความคุ้มครองมิให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและสถานะของบุคคล	 
อีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับบุคคลที่เห็นว่าตนเองถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับการ
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากการเลือกใช้ชื่อสกุล	 และคำนำหน้านาม	 อย่างไรก็ตาม	
สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุล	 และคำนำหน้านามของหญิงซึ่งทำการสมรสแล้วยังคง
เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทย	และเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน	ทั้งนี้	 เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในสถาบันครอบครัว	ดังนั้น	 เพื่อเป็นการเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิง	 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสิทธิของสตรี	คอลัมน์	การปฏิรูปกฎหมาย	 :	LAW	REFORM	
จงึใครข่อนำเสนอบทความเรือ่ง	“สทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นามของ 
หญิงซึ่งสมรสแล้ว”	อันมีเนื้อหาประกอบด้วย การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตาม 

สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุล
และคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว



สิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว
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กฎหมายตา่งประเทศ		การใชช้ือ่สกลุของหญงิซึง่สมรสตามกฎหมายไทย	การใชค้ำนำ
หนา้นามของหญงิซึง่สมรสตามกฎหมายไทย	และขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัสทิธใินการ 
เลือกใช้ชื่อสกุลและคำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้ว	โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้	

๒. การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายต่างประเทศ๑

	 	 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ได้ให้ความหมายคำว่า	
“ชื่อสกุล”	 หมายถึง	 ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร	 หรือซึ่งได้รับ 
อนญุาตใหจ้ดทะเบยีนเปน็ทางการแลว้,	นามสกลุ	หรอืชือ่สกลุ	จงึเปน็สิง่ซึง่แสดงใหเ้หน็ 
ถึงสายสัมพันธ์ในครอบครัว	และเป็นการจำแนกตัวบุคคลเพื่อแสดงถึงแหล่งกำเนิดว่า 
มาจากครอบครวัใด	การใชช้ือ่สกลุของแตล่ะประเทศจงึมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัไปตาม 
สภาพสงัคม	และวฒันธรรม	อาทเิชน่	การใชช้ือ่สกลุนำหนา้ชือ่	การใชช้ือ่สกลุตามหลงัชือ่	
การใชช้ือ่สกลุของบดิา	การใชช้ือ่สกลุของบดิาและมารดา	การเพิม่เตมิลกัษณะเฉพาะ
ของครอบครัวลงไปในชื่อสกุล	หรือการนำชื่อสกุลของคู่สมรสมาผสมเป็นชื่อสกุลใหม่	
เป็นต้น	สำหรับชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นพบว่าโดยมากจะใช้ชื่อสกุลของสาม ี
เพราะถือว่าหญิงนั้นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสามี	 อย่างไรก็ดี	 หญิงซึ่ง 
สมรสแล้วยังคงมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลอื่นได้ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งการใช้ชื่อสกุล 
ในต่างประเทศนั้น	ใคร่ขอยกเป็นกรณีศึกษาตัวอย่าง	ดังนี้

    ๒.๑ ประเทศสหราชอาณาจักร	ประเทศสหราชอาณาจักรนั้นไม่ได้มี
การตรากฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลขึ้นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ	การที่หญิงชาวอังกฤษ 
ซึ่งทำการสมรสแล้วได้เปลี่ยนชื่อสกุลจากเดิมที่ใช้ตามบิดาไปเป็นชื่อสกุลของสามี 
เป็นไปตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน	และศาลอังกฤษก็ได้ 
ใหก้ารรบัรองประเพณปีฏบิตัดิงักลา่วไว	้อนัแสดงใหเ้หน็วา่หญงิชาวองักฤษซึง่สมรสแลว้ 
มีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของสามีและสามีไม่อาจปฏิเสธสิทธิดังกล่าวได้	 แต่ก็ไม่ได้ 
หมายความว่าหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นจะต้องใช้ชื่อสกุลของสามีเสมอไปเนื่องจากเป็น 
เพียงประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติมิใช่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หญิงดังกล่าวจึงมีสิทธิที่จะ 
เลือกใช้ชื่อสกุลเดิมของตนต่อไปได้

   ๒.๒ ประเทศฝรั่งเศส	ประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศสในส่วนที่ว่าด้วย 
การสมรสนัน้ไมม่บีทบญัญตัเิกีย่วกบัสทิธใินการใชช้ือ่สกลุของหญงิซึง่สมรสแลว้กำหนด 
ไว้โดยตรง	แต่ในส่วนที่ว่าด้วยผลแห่งการหย่าตามมาตรา	๒๖๔	วรรคแรก	ได้บัญญัติ 
ว่ากรณีที่การสมรสสิ้นสุดลงโดยการหย่า	 ให้คู่สมรสแต่ละฝ่ายกลับใช้ชื่อสกุลเดิม 
ของตน	 จึงอาจกล่าวได้ว่าคู่สมรสชาวฝรั่งเศสต่างมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส 
อกีฝา่ยหนึง่	แตส่ทิธดิงักลา่วมานีจ้ะสิน้สดุลงโดยการหยา่ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งกลบัไป 

   ๑สรุปข้อมูลจาก	สุภาวรรณ	ชั้นไพบูลย์	และคณะ,	รายงานการวิจัยเรื่อง	“การใช้ชื่อสกุลของหญิงที่สมรสแล้ว”,	เสนอต่อ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา,	๒๕๔๖,	หน้า	๑๘	–	๔๔.
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ใช้ชื่อสกุลเดิมของตน	ทั้งนี้	บทบัญญัติดังกล่าวไม่ใช่หน้าที่ที่กฎหมายบังคับให้หญิง 
ชาวฝรัง่เศสตอ้งใชช้ือ่สกลุของสาม	ีการทีห่ญงิชาวฝรัง่เศสสว่นใหญใ่ชช้ือ่สกลุของสามี
ภายหลงัการสมรสเปน็ไปตามประเพณปีฏบิตัเิชน่เดยีวกบัในประเทศสหราชอาณาจกัร	 
อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันพบว่าหญิงชาวฝรั่งเศสมีแนวโน้มที่จะนำชื่อสกุลของสามีมาต่อ
ท้ายชื่อสกุลเดิมของตนมากขึ้น	เช่น	นางคาร์ลา	บรูนี	ซาร์โกซี	ภริยาของนายนิโกลาส์	
ซาร์โกซี	ประธานาธิบดีประเทศฝรั่งเศส	ซึ่งใช้สกุลของสามีต่อท้ายสกุลเดิมของตน 
คือ	บรูนี	เป็นต้น

   ๒.๓ ประเทศสหรัฐอเมริกา๒  ประเทศสหรัฐอเมริกานับได้ว่าเป็น 
ดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพ	 และความเสมอภาค	 การใช้ช่ือสกุลของหญิงอเมริกันจึงมี 
ความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้ชื่อสกุลของสาม	ีการที่สามีเปลี่ยนไปใช้ชื่อสกุล 
ของภรยิา	การเลอืกที่จะใชช้ือ่สกลุเดิมภายหลงัการสมรส	การรวมชือ่สกลุของคูส่มรส 
เขา้ดว้ยกนั	และการนำชือ่สกลุของคูส่มรสมาผสมกนัเกดิเปน็ชือ่สกลุใหม	่ตวัอยา่งเชน่	 
ประมวลกฎหมายครอบครัวของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	 (California	 Family	 Code)	 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้และเปล่ียนช่ือสกุลของหญิงซ่ึงสมรสแล้ว	 ดังน้ี	 
ภายหลังการสมรสคูส่มรสทัง้สองฝา่ยมสีทิธทิีจ่ะใชช้ือ่สกลุเดมิของตน	หรอืจะใชช้ือ่สกลุ 
ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้	นอกจากนี้คู่สมรสยังสามารถรวมชื่อสกุลของทั้งสองฝ่าย 
เขา้ดว้ยกนัหรอืผสมชือ่สกลุของทัง้สองฝา่ยเขา้ดว้ยกนัเพือ่เปน็ชือ่สกลุใหมท่ีใ่ชร้ว่มกนั 
ได้อีกด้วย

    ๒.๔ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มีรูปแบบการปกครองในระบอบสังคมนิยม	 โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นสถาบัน 
ทางการเมืองที่มีอำนาจในการกำหนดนโยบายด้านต่าง	ๆ	ของประเทศอย่างเบ็ดเสร็จ	
มุ่งมั่นสร้างชาติให้ทันสมัย	 เน้นการกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระดับ	และ 
การสร้างผู้นำและผู้บริหารรุ่นใหม่เพื่อรองรับการแข่งขันในเวทีโลก	แม้สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีนจะมีรูปแบบการปกครองในระบอบสังคมนิยมดังกล่าวมา	 แต่สิทธิ 
ในการเลอืกใชช้ือ่สกลุของหญงิชาวจนีนัน้กลบัมอียา่งทดัเทยีมเพศชาย	ดงัจะเหน็ไดจ้าก 
การที่กฎหมายว่าด้วยการสมรสแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ค.ศ.	๒๐๐๑	หมวดที่	๓	 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว	มาตรา	๑๓	ได้บัญญัติให้สามีและภริยามีสถานะในทาง 
ครอบครัวเท่าเทียมกัน	และมาตรา	๑๔	ได้บัญญัติให้สามีและภริยาแต่ละฝ่ายต่างมี 
สทิธทิีจ่ะใชช้ือ่สกลุของตนเอง	ดงันัน้	ภายหลงัการสมรสหญงิชาวจนีจงึมสีทิธทิีจ่ะเลอืก 
ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนหรือเลือกที่จะใช้ชื่อสกุลของสามีก็ได้

๓. การใช้ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายไทย
		 	 ในอดีตนั้นคนไทยไม่ได้ใช้ชื่อสกุล	 จะใช้เพียงชื่อตนกับชื่อและนาม 

บรรดาศักดิ์เท่านั้น	 การเรียกขานชื่อบุคคลในสมัยก่อนจึงต้องนำลักษณะเฉพาะตัว 

  ๒พงษ์ธร		สำราญ,	รายงานการวิจัยเรื่อง	“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำนำหน้านาม และชื่อสกุลของหญิง 
ซึ่งสมรสแล้ว Legal Problems Concerning Women’s Change of Title and Family Names Upon Marriage”,	
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,	๒๕๕๓,	หน้า	๔๕	–	๔๗.
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หรอืสถานทีอ่ยูม่าเรยีกรวมดว้ย	เชน่	นายจนับา้นมหาโลก	นายทองดฟีนัขาว	หลวงศรยีศ 
บ้านลานตากฟ้า	 เป็นต้น	ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	๖	พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล	 
พระพุทธศักราช	 ๒๔๕๖	 ขึ้น	 เพื่อกำหนดให้คนไทยทุกคนได้มีชื่อสกุลเป็น 
เครื่องมือในการแสดงตัวบุคคล	 แสดงสายสัมพันธ์ในครอบครัว	 และความเป็น 
หมู่คณะของคนไทย๓		นับจากนั้นกฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลจึงได้รับการพัฒนาเรื่อยมา 
เพื่อให้สอดคล้องกับประเพณีและสังคมไทย	ตลอดจนหลักความเสมอภาคของหญิง 
และชายโดยมีรายละเอียดต่าง	ๆ	ดังนี้

   ๓.๑ พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พระพุทธศักราช ๒๔๕๖  
พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับชื่อสกุลฉบับแรกของประเทศไทย	 
โดยบัญญัติให้ชื่อของคนไทยต้องประกอบด้วยชื่อตัวและชื่อสกุล	(มาตรา	๓)	ชื่อสกุล 
เป็นชื่อประจำวงศ์สกุล	 สืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร	 (มาตรา	 ๔)	 หญิงซึ่งได้ทำการ 
สมรสแล้วให้ใช้ชื่อสกุลของสามี และคงใช้ชื่อตัวและชื่อสกุลเดิมของตนได้  
(มาตรา	๕)	ชือ่สกลุตอ้งไมพ่อ้งกบัพระนามพระราชวงศานวุงศ	์ผูท้รงอสิรยิยศฐานนัดร 
ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป	ไม่มุ่งหมายคล้ายคลึงกับราชทินนาม	หรือมีถ้อยคำหยาบคาย 
ไมส่มควร	มคีวามยาวไมเ่กนิ	๑๐	ตวัอกัษร	และตอ้งไมซ่ำ้กบัชือ่สกลุอืน่ทีใ่ชอ้ยูก่อ่นแลว้	 
(มาตรา	๑๒)

   ๓.๒ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พุทธศักราช ๒๔๘๔			พระราชบัญญัติ 
ฉบบันีไ้ดย้กเลกิบรรดากฎหมาย	กฎ	ขอ้บงัคบัอืน่ทีม่บีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระราชบญัญตันิี	้ 
หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้	 และได้บัญญัติให้บุคคลต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล 
และถ้าประสงค์จะมีชื่อรองก็ให้มีได้	 (มาตรา	๕)	ชื่อสกุลนั้นต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมาย 
ให้คล้ายคลึงกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป	 หรือ 
ราชทินนาม	 ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย	 มีความยาวไม่เกิน	 ๑๐	 พยัญชนะ	
และต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลอื่น	(มาตรา	๘)	หญิงมีสามีให้ใช้ชื่อสกุลสามี	(มาตรา	๑๓)	

   ๓.๓ พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕	พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	
พ.ศ.	๒๕๐๕	ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน	๒	ครั้ง	ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง 
เกี่ยวกับสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลของหญิง	โดยเหตุผลและสาระสำคัญของกฎหมาย 
ในแต่ละฉบับรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม	มีดังนี้

      (๑) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับน้ีได้ยกเลิกพระราชบัญญัติขนานนามสกุล	 

พระพุทธศักราช	๒๔๕๖	พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พุทธศักราช	๒๔๘๔	และบรรดา 

	 	 ๓เทพชู		ทับทอง	,ต้นตระกูลไทย ราชสกุล นามสกุลพระราชทาน	,(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สุวีริยาสาส์น,	๒๕๔๘)	หน้า	๒๕	-	๒๖. 
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บทกฎหมาย	 กฎ	 และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้	 
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตันิี้	และไดบ้ญัญตัใิหผู้ม้สีญัชาตไิทยตอ้งมี 
ชื่อตัวและชื่อสกุล	และจะมีชื่อรองก็ได้	(มาตรา	๕)	ชื่อตัวต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้ 
คล้ายกับพระปรมาภิไธย	พระนามของพระราชินี	 ราชทินนาม	และต้องไม่มีคำหรือ 
ความหมายหยาบคาย	ชื่อรองต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวมาข้างต้นและต้อง 
ไมพ่อ้งกบัชือ่สกลุอืน่	เวน้แตเ่ปน็กรณทีีคู่ส่มรสใชช้ือ่สกลุของอกีฝา่ยหนึง่หรอืกรณบีตุร 
ใช้ชื่อสกุลเดิมของมารดาหรือบิดาเป็นชื่อรองของตน คู่สมรสอาจใช้ชื่อสกุลของ 
อกีฝา่ยหนึง่เปน็ชือ่รองไดเ้มือ่ไดร้บัความยนิยอมของฝา่ยนัน้แลว้	(มาตรา	๖)	ชือ่สกลุ 
ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี	 
ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม	ไม่ซ้ำกับชื่อสกุลที่ได้รับพระราชทานจาก
พระมหากษตัรยิห์รอืชือ่สกลุทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้	ไมม่คีำหรอืความหมายหยาบคาย	
และมีพยัญชนะไม่เกินกว่า	๑๐	พยัญชนะ	 (มาตรา	๘)	ผู้มีสัญชาติไทยผู้ใดประสงค์ 
จะจดทะเบียนตั้งชื่อสกุลให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องที่ในท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่
ในทะเบียนบ้าน	 (มาตรา	๙)	 ผู้จดทะเบียนตั้งชื่อสกุลจะอนุญาตให้ผู้มีสัญชาติไทย 
ผู้ใดร่วมใช้ชื่อสกุลของตนก็ได้	 (มาตรา	 ๑๑)	 หญิงมีสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี 
(มาตรา	๑๒) หญิงม่ายโดยการหย่า ให้กลับใช้ชื่อสกุลเดิมของตน (มาตรา	๑๓) 
หญิงม่ายโดยความตายของสามี ให้ใช้ชื่อสกุลของสามี (มาตรา	๑๔)

      (๒) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยกเลิกความในมาตรา	๑๔	แห่ง 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
        “มาตรา ๑๔ หญิงหม้ายโดยความตายของสามี จะใช้ 

ชื่อสกุลของสามี หรือจะใช้ชื่อสกุลเดิมของตนก็ได้”
		 	 	 	 	 	 	 โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม	คือ	 เนื่องจากหญิงหม้าย 

โดยความตายของสามีควรมีสิทธิในการเลือกใช้ชื่อสกุลของสามีหรือกลับมาใช้ชื่อสกุล 
เดิมของตนได้ตามเหตุผลความจำเป็นหรือความต้องการของแต่ละบุคคล

      (๓) พระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
		 	 	 	 	 	 	 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสำคัญโดยให้ยกเลิกความ 

ในมาตรา	๑๒	 และมาตรา	๑๓	 แห่งพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

        “มาตรา ๑๒ คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

        การตกลงกนัตามวรรคหนึง่ จะกระทำเมือ่มกีารสมรสหรอืใน 

ระหว่างสมรสก็ได้
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        ขอ้ตกลงตามวรรคหนึง่ คูส่มรสจะตกลงเปลีย่นแปลงภายหลงั 

ก็ได้

        มาตรา ๑๓ เมื่อการสมรสสิ้นสุดลงด้วยการหย่าหรือศาล 

พิพากษาให้เพิกถอนการสมรสให้ฝ่ายซึ่งใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุล 

เดิมของตน

        เมือ่การสมรสสิน้สดุลงดว้ยความตาย ใหฝ้า่ยซึง่ยงัมชีวีติอยู่

และใชช้ือ่สกลุของอกีฝา่ยหนึง่มสีทิธใิชช้ือ่สกลุนัน้ไดต้อ่ไป แตเ่มือ่จะสมรสใหมใ่หก้ลบั

ไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตน”

		 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 โดยมีมูลเหตุของการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา	๑๒	นั้น	 

ก็สืบเนื่องมาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที	่๒๑	/๒๕๔๖	ลงวันที่	๕	มิถุนายน	 

พ.ศ.	๒๕๔๖	เรือ่ง	ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยั 

ตามรฐัธรรมนญู	มาตรา	๑๙๘	กรณพีระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	มาตรา	๑๒	 

มปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญู	กลา่วคอื	ผูต้รวจการแผน่ดนิของรฐัสภาได้ 

ยืน่คำรอ้งพรอ้มความเหน็ลงวนัที	่๒๖	กรกฎาคม	๒๕๔๔	ขอใหศ้าลรฐัธรรมนญูพจิารณา 

วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๔๐	มาตรา	๑๙๘	ว่า 

พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	มาตรา	๑๒		ซึง่บญัญตัวิา่หญงิมสีาม	ีใหใ้ชช้ือ่สกลุ 

ของสาม	ีมปีญัหาเกีย่วกบัความชอบดว้ยรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	 

๒๕๔๐	มาตรา	๓๐	หรือไม่	

		 	 	 	 	 	 	 กรณีดังกล่าวนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า	 บทบัญญัติ 

มาตรา	๑๒	ดงักลา่วมลีกัษณะเปน็บทบงัคบัใหห้ญงิมสีามตีอ้งใชช้ือ่สกลุของสามเีทา่นัน้	 

อันเป็นการลิดรอนสิทธิในการใช้ชื่อสกุลของหญิงมีสามี	 ทำให้ชายและหญิงมีสิทธิ 

ไม่เท่าเทียมกัน	เกิดความไม่เสมอภาคกันทางกฎหมายด้วยเหตุแห่งความแตกต่างใน 

เร่ืองเพศและสถานะของบุคคล	อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	เนื่องจาก 

การบังคับให้หญิงมีสามีใช้ชื่อสกุลของสามีเพียงฝ่ายเดียวโดยใช้สถานะการสมรสนั้น	

มิได้เป็นเหตุผลในเรื่องความแตกต่างทางกายภาพ	หรือภาระหน้าที่ระหว่างชายและ 

หญงิทีม่ผีลมาจากความแตกตา่งทางเพศ	จนทำใหต้อ้งมกีารเลอืกปฏบิตัใิหแ้ตกตา่งกนั	 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 มาตรา	 ๑๒	 จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

เพราะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๐	 เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญ	

มาตรา	๖

๔.  การใช้คำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสตามกฎหมายไทย

   สำหรับในส่วนของการใช้คำนำหน้านามของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้น  
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พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑	 ได้กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุ	 

๑๕	 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป	 และยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสใช้คำนำหน้านามว่า	 “นางสาว”  

(มาตรา	๔)	ส่วนหญิงซึ่งจดทะเบียนสมรสแล้ว	จะใช้คำนำหน้านามว่า	“นาง”	หรือ	 

“นางสาว”	กไ็ดต้ามความสมคัรใจ	(มาตรา	๕)	หญงิซึง่จดทะเบยีนสมรสแลว้	หากตอ่มา 

การสมรสได้สิ้นสุดลงจะใช้คำนำหน้านามว่า	 “นาง”	 หรือ	 “นางสาว”	 ก็ได้ตาม 

ความสมัครใจ	(มาตรา	๖)

		 	 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้	คือ	 โดยที่การใช้ 

คำนำหน้านามของหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว	 และหญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้ว 

และต่อมาการสมรสได้สิ้นสุดลงต้องใช้คำนำหน้านามคำเดียวโดยมิอาจเลือกได้ตาม 

ความสมัครใจ	 ทำให้เกิดผลกระทบต่อหญิงดังกล่าวในการดำรงชีวิตประจำวัน 

อาทิ	 การประกอบอาชีพ	การศึกษาของบุตร	และการทำนิติกรรมต่าง	ๆ	ส่งผลให้ 

การใช้คำนำหน้านามในลักษณะดังกล่าวของหญิงมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไมเ่ปน็ธรรมตอ่บคุคลเพราะเหตแุหง่ความแตกตา่งทางเพศ	สมควรกำหนดใหห้ญงิ 

มีทางเลือกในการใช้คำนำหน้านามตามความสมัครใจซึ่งเป็นการสอดคล้องกับการ 

เลือกใช้นามสกุลตามกฎหมายว่าด้วยชื่อบุคคล	จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๕. ขอ้ควรพจิารณาเกีย่วกบัสทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นาม 

ของหญิงซึ่งสมรสแล้ว   

	 	 	 	 	 หลักเกณฑ์เก่ียวกับการใช้ช่ือสกุลตามกฎหมายต่างประเทศและกฎหมายไทย	 

รวมทั้งสิทธิในการเลือกใช้คำนำหน้านามดังกล่าวมาข้างต้น	 มีข้อควรพิจารณา 

ที่สำคัญบางประการ	ดังนี้	

   ๕.๑ อนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ๔  

(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	

Women	 -	 CEDAW)	 อนุสัญญาฉบับนี้ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่ง 

สหประชาชาติเมื่อวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๒๒	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	๓	กันยายน	

๒๕๒๔	โดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ใหร้ฐัภาคใีชเ้ปน็แนวทางในการกำหนดนโยบายและ 

มาตรการดำเนนิงานดา้นนติบิญัญตั	ิบรหิาร	และตลุาการ	หรอืมาตรการอืน่	ๆ 	เกีย่วกบั

การขจดัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนทกุรปูแบบ	รวมทัง้การประกนัวา่สตรแีละบรุษุมสีทิธ ิ

ทีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัแิละดแูลจากรฐัอยา่งเสมอภาคกนั	ซึง่ประเทศไทยไดเ้ขา้เปน็ภาคี 

แห่งอนุสัญญาด้วยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๒๘	และมีผลใช้บังคับ 

กับประเทศไทยตั้งแต่วันที่	๘	กันยายน	๒๕๒๘	เป็นต้นมา	ปัจจุบันประเทศไทยได้ตั้ง 

  ๔ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เว็บไซต์	:	www.nhrc.or.th.
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ขอ้สงวนทีม่คีวามสำคญัไวจ้ำนวน	๒	ขอ้	คอื	ขอ้	๑๖	ความเสมอภาคในครอบครวั	และ 

ข้อ	 ๒๙	 การตีความและการระงับข้อพิพาท	 โดยข้อ	 ๑๖	 ได้กำหนดให้รัฐภาคีใช้ 

มาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวงในการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสมรส 

และความสมัพนัธท์างครอบครวั	และโดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพืน้ฐานของความเสมอภาค 

ของบุรุษและสตรี	และประกัน	 (ช)	สิทธิส่วนตัวเช่นเดียวกันในฐานะสามีและภรรยา	 

รวมถงึสทิธใินการเลอืกใชน้ามสกลุ	และการประกอบอาชพี	ดงันัน้	ขอ้ ๑๖ (ช) จงึเปน็ 

การวางหลกัประกนัการเลอืกปฏบิตัติอ่สตรใีนเรือ่งสทิธใินการเลอืกใชช้ือ่สกลุเอาไว้  

ปัจจุบันแม้ประเทศไทยจะยังไม่มีการถอนข้อสงวนในข้อนี้	 แต่ก็ได้รองรับหลักการ 

ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และได้แก้ไขเพิ่มเติม 

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 พ.ศ.	 ๒๕๐๕	 โดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 (ฉบับที่	 ๓)	 

พ.ศ.	๒๕๔๘	เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับดังกล่าวแล้ว

   ๕.๒ มาตรา ๑๓ แหง่พระราชบญัญตัชิือ่บคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึง่แกไ้ข 

เพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัชิือ่บคุคล (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘๕	ไดบ้ญัญตัใิหคู้ส่มรส 

ฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของตนเมื่อการสมรสสิ้นสุดลง 

ดว้ยการหยา่หรอืศาลพพิากษาใหเ้พกิถอน	แตก่รณทีีก่ารสมรสสิน้สดุลงดว้ยความตาย	 

คู่สมรสฝ่ายที่ใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิที่จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายได้ต่อไป 

จนกวา่จะมกีารสมรสใหม	่กรณจีงึอาจมปีญัหาในการตคีวามไดห้ากคูส่มรสฝา่ยทีย่งัคง 

มีชีวิตอยู่นั้นได้เลือกที่จะใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นชื่อรอง	หรือใช้ชื่อสกุล 

ที่ตั้งขึ้นใหม่ร่วมกับคู่สมรสฝ่ายซึ่งถึงแก่ความตายแล้ว

   ๕.๓ พระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑๖ พระราชบญัญตั ิ

ฉบับนี้บัญญัติให้สตรีชาวไทยต้องใช้คำนำหน้านาม	 ซึ่งแตกต่างจากหลักกฎหมาย 

ต่างประเทศ เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝร่ังเศส  

ทีไ่มม่กีารบญัญตักิฎหมายเรือ่งคำนำหนา้นามเอาไวโ้ดยตรง การจัดทำเอกสารสำคญั 

ตา่ง	ๆ 	เชน่	หนงัสอืเดนิทาง	บตัรประจำตวัประชาชน		ใบอนญุาตขบัขี	่กำหนดใหร้ะบเุพยีง 

ชือ่และชือ่สกลุเทา่นัน้	คำนำหนา้นามจะนำไปใชใ้นทางปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กยีรตเิมือ่กลา่วถงึ 

ตัวบุคคล	เช่น	การเขียนจดหมาย	หรือการกล่าวในงานพิธีการ	เป็นต้น	สำหรับคำนำหน้านาม 

ของหญิงซึ่งสมรสแล้วประเทศฝรั่งเศสจะใช้คำนำหน้านามว่า	 “Madame”	 หรือ	

“Mme”	ประเทศสหราชอาณาจกัรจะใชค้ำนำหนา้นามวา่	“Mistress”	หรอื	“Mrs” 

และประเทศสหรฐัอเมรกิาจะใชค้ำนำหนา้นามวา่	“Mrs.”	ซึง่หมายถงึนางในภาษาไทย	

	 	 ๕พงษ์ธร		สำราญ,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๖๒.
	 	 ๖พงษ์ธร		สำราญ,	อ้างแล้วเชิงอรรถที่ ๒,	หน้า	๕๓	–	๕๕.
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และในปจัจบุนัเริม่มกีารใชค้ำนำหนา้นามหญงิวา่	“Ms.”	มากขึน้โดยไมม่กีารแบง่แยก
สถานภาพทางการสมรสแต่อย่างใด

   ๕.๔ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ชื่อสกุลเดิมและคำนำ 
หน้านามว่า “นางสาว” ภายหลังการสมรสแล้ว	ในกรณีที่หญิงซึ่งทำการสมรสแล้ว	
และไดเ้ลอืกใชช้ือ่สกลุเดมิของตนและคำนำหนา้นามวา่	“นางสาว” นัน้	ในทางปฏบิตัิ 
อาจก่อให้เกิดความสับสนกับบุคคลภายนอกที่ไม่รู้ถึงสถานภาพการสมรสของหญิง 
คนดงักลา่ว	เชน่	ปญัหาในการทำนติกิรรมสญัญาซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิสมรส	โดยประมวล 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๔๗๖	 บัญญัติให้สามีและภริยาต้องจัดการ 
สินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งในกรณีซื้อ	ขาย	แลกเปลี่ยน	
หรอืจำนองซึง่อสงัหารมิทรพัย์	กอ่ตัง้หรอืกระทำใหส้ดุสิน้ลงซึง่ภาระจำยอม	สทิธอิาศยั	 
สทิธเิหนอืพืน้ดนิ	สทิธเิกบ็กนิ	หรอืภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัย	์ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
เกิน	๓	ปี	 ให้กู้ยืมเงิน	ประนีประนอมยอมความ	หรือนำทรัพย์สินไปเป็นประกันหรือ 
หลกัประกนั	เปน็ตน้	การจดัการสนิสมรสดงักลา่ว หากคูส่มรสฝา่ยหญงิซึง่ใชช้ือ่สกลุเดมิ 
ของตนและคำนำหน้านามว่า “นางสาว” ได้กระทำไปย่อมเป็นการยากท่ีบุคคลภายนอก 
จะทราบว่าหญิงคนดังกล่าวได้สมรสหรือมีคู่สมรสหรือไม่ และทรัพย์สินดังกล่าว 
เปน็สนิสมรสทีคู่ส่มรสจะตอ้งจดัการรว่มกนัหรอืตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากคูส่มรส 
อกีฝา่ยหนึง่หรอืไม	่เพราะถา้หากทรพัยส์นิดงักลา่วเปน็สนิสมรสและฝา่ยหญงิไดจ้ดัการ 
หรือทำนิติกรรมไปเพียงฝ่ายเดียวหรือโดยปราศจากความยินยอมของคู่สมรสฝ่ายชายแล้ว	 
คูส่มรสฝา่ยชายอาจฟอ้งขอใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมดงักลา่วไดต้ามประมวลกฎหมาย 
แพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๔๘๐๗

๖. บทสรุป
	 	 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	

พระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	
(ฉบบัที	่๓)	พ.ศ.	๒๕๔๘	พระราชบญัญตัคิำนำหนา้นามหญงิ	พ.ศ.	๒๕๕๑ และอนสุญัญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ได้ให้การรับรองสิทธิของหญิง 
ซึง่สมรสแลว้ในเรือ่งการเลอืกใชช้ือ่สกลุและคำนำหนา้นามไวใ้หม้คีวามทดัเทยีมกบั

	 	 ๗ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

	 	 มาตรา	๑๔๘๐	“การจัดการสินสมรสซึ่งต้องจัดการร่วมกันหรือต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรา	๑๔๗๖	 

ถา้คูส่มรสฝา่ยหนึง่ไดท้ำนติกิรรมไปแตเ่พยีงฝา่ยเดยีวหรอืโดยปราศจากความยนิยอมของคูส่มรสอกีฝา่ยหนึง่	คูส่มรสอกีฝา่ยหนึง่อาจฟอ้ง 

ใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมนัน้ได	้เวน้แตคู่ส่มรสอกีฝา่ยหนึง่ไดใ้หส้ตัยาบนัแกน่ติกิรรมนัน้แลว้	หรอืในขณะทีท่ำนติกิรรมนัน้บคุคลภายนอก 

ได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน

	 	 การฟอ้งใหศ้าลเพกิถอนนติกิรรมตามวรรคหนึง่หา้มมใิหฟ้อ้งเมือ่พน้	๑	ป	ีนบัแตว่นัทีไ่ดรู้เ้หตอุนัเปน็มลูใหเ้พกิถอน	หรอืเมือ่พน้	

๑๐	ปีนับแต่วันที่ได้ทำนิติกรรมนั้น”.
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จุลนิติ พ.ย. - ธ.ค. ๕๓166

เพศชาย	ทำให้หญิงซึ่งสมรสแล้วสามารถที่จะดำรงชื่อสกุลเดิมของตนไว้ได้อันจักเป็น 

ประโยชนใ์นกรณทีีค่รอบครวัของหญงินัน้มแีตบ่ตุรสาว	หรอืเพือ่ประโยชนใ์นการทำงาน	

สอดคล้องกับหลักสากล	และตรงกับความต้องการของผู้หญิงไทยจำนวนมาก๘	และ

ทำให้หญิงซึ่งสมรสแล้วสามารถที่จะใช้คำนำหน้านามว่า	“นาง”	หรือ	“นางสาว”  

ได้ตามความสมัครใจอันเป็นการสอดคล้องกับการเลือกใช้นามสกุลตามกฎหมาย 

ว่าด้วยชื่อบุคคลด้วย

		 	 อยา่งไรกต็าม	แมห้ลกัความเสมอภาคของบคุคลจะมคีวามสำคญัเหนอื 

หลักความเป็นเอกภาพของครอบครัว แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธว่าสิทธิในการเลือกใช้ 

ชื่อสกุลของหญิงซึ่งสมรสแล้วนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับ 

ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยแท้	หากคู่สมรสทั้งสองฝ่ายไม่ทำความเข้าใจ 

กันให้ดีแล้วเรื่องเพียงเล็กน้อยนี้อาจก่อให้เกิดผลร้ายแรงได้	 นอกจากนี้ปัญหา 

ชื่อสกุลบุตรก็เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการพิจารณาอีกประการหนึ่ง	 เนื่องจาก 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาตรา	 ๑๕๖๑	 บัญญัติให้บุตรมีสิทธิใช้ 

ชื่อสกุลของบิดา	 ดังนั้น	 การที่มารดาเลือกใช้ชื่อสกุลเดิม	 บุตรจะใช้ชื่อสกุลของ 

มารดาได้หรือไม่	 และมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	พ.ศ.	๒๕๐๕	 ซึ่งแก้ไข 

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติชื่อบุคคล	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ต่อไปหรือไม่	 

สุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความเรื่องนี้จะสะท้อนให้สังคมได้ตระหนักถึงสิทธิ 

ของสตรีและสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวไทยต่อไป	

   ๘ศนูยว์จิยัมหาวทิยาลยักรงุเทพ	(กรงุเทพโพลล)์	ไดท้ำการสำรวจความคดิเหน็ของประชาชนเฉพาะเพศหญงิในกรงุเทพมหานคร	 

จำนวน	๑,๑๔๐	คน	ในหัวข้อ	“สตรีชาวกรุงกับสิทธิการเลือกใช้	‘นามสกุล’	”	พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ	๖๒.๓	เห็นด้วยกับการให้สตรี 

มีสิทธิเลือกใช้	“นามสกุล”	ของตนเองหรือสามีก็ได้.
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