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วิทยานิพนธฉบับนี้เปนงานศึกษาที่พยายามทําความเขาใจมิติตางๆ ของการหยาราง
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสัมพันธระหวางกฎหมายวาดวยครอบครัวกับวิถีชีวิตของแมยิงลาวใน
ปจจุบัน โดยวิเคราะหตัวบทกฎหมายเรื่องเหตุหยา และกระบวนการพิจารณาคดีหยาราง  ในระดบั
กระบวนการไกลเกลี่ย ประกอบกับศึกษาประสบการณของผูใหสัมภาษณหญิงจํานวน 602 คนที่
เปนตัวแทนบอกเลาถึงแนวความคิด และประสบการณของตน เพื่อสะทอนใหเห็นถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ “สังคมลาว” และ “แมยิงลาว” ในปจจุบัน    อีกทั้งยังศึกษา
สัมภาษณเจาะลึกกรณีศึกษาที่มีประสบการณโดยตรงกับการหยาราง แลวนํามาวิเคราะหโดยผาน
สายตาของนักสตรีนิยมสายตางๆ หรือพูดอีกนัยหนึ่งไดวาจะนํามุมมองแนวสตรีนิยม (Feminist 
Perspectives) สายตางๆ มาใชวิเคราะหมิติตางๆ ของการหยาราง เพื่อนํามาเปนตัวชี้วัดที่ทําให
เห็นวาความสัมพันธหญิงชายในสังคมลาวปจจุบันนี้มีความเทาเทียมกันหรือไมเพียงใด  

จากการศึกษาพบวาในปจจุบันที่แมยิงลาวจํานวนไมนอยยังคงถูกครอบงําจากจารีต
ประเพณีที่ดั้งเดิม มีระดับการศึกษาต่ํา แตงงานตั้งแตอายุยังนอย มีลูกมาก ทํางานหนัก แมยิงเปน
ทั้งเมียและแมที่ตองดูแลลูกและสมาชิกในครอบครัว และเปนทั้งแรงงานภาคเกษตรที่ทําการผลิต
เพื่อรับใชชีวิตประจําวันของครอบครัว แมยิงกลุมที่ออกไปทํางานนอกบานก็เปนเพียงแรงงานไร
ฝมือที่ไดคาตอบแทนต่ํา อีกทั้งยังตองทํางานหนักเปนสองเทาคือเมื่อเลิกงานกลับมาบานก็ยังคง
ตองทํางานบานอยูไมตางจากเดิม แมยิงจํานวนไมนอยที่เมื่อแตงงานแลวก็ลาออกจากงานมาดูแล
ลูกและสามี ดังนั้นแมยิงลาวจึงมีภาวะการณพึ่งพิงทางดานเศรษฐกิจสูง และไมสามารถทํามาหา
เลี้ยงชีพตนเองและลูกไดตามลําพัง ดังนั้นจึงมีแมยิงจํานวนไมมากนักที่สามารถพึ่งตนเองและที่
กลาลุกขึ้นมาเปนฝายฟองหยาจากสามีโดยอางเหตุหยาตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย ดังนั้นเหตุ
หยาบางขอจึงอาจมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพความเปนจริงทางดานเศรษฐกิจ 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 ช

สังคม วัฒนธรรมลาวในอนาคต หรืออาจจะมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ลาวในปจจุบันเชนกัน   ถาหากมีมาตรการพิเศษ (ชั่วคราว) ใดหนึ่งมารองรับและชวยเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแมยิงจํานวนมากและลูกสามารถดํารงชีวิตอยูไดตอไปภายหลังการหยาราง อีกทั้ง
ยังชวยเหลือแมยิงใหสามารถเขาถึงหรือไดรับประโยชนจากเหตุหยาเดียวกันนี้เฉกเชนที่ผูชายไดรับ 

ในสวนของกระบวนการพิจารณาไกลเกลี่ยกรณีหยารางที่เปนอยูในปจจุบันนั้นพบวาได
เอ้ือประโยชนตอแมยิงลาว และมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของ สปป. 
ลาวในระดับหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาไกลเกลี่ยกรณีหยารางดังกลาวไดใหโอกาส
แกคูกรณี โดยเฉพาะอยางยิ่งแมยิงใหมีโอกาสไดถายทอดสภาพปญหาและเหตุผลของตน อีกทั้ง
ญาติพี่นอง หรือแมกระทั่งสมาชิกในชุมชนเองก็สามารถเขารวมเปนคนกลางหรือเปนพยานให
คูกรณี นอกจากนั้นคูกรณียังสามารถใชกระบวนการไกลเกลี่ยใหเปนเวทีตอรองผลประโยชน ซึ่ง ณ 
ที่นี้หมายถึงการแบงสินสมสราง การเปนผูปกครองบุตร คาอุปการะเลี้ยงดูบุตร และคาชดเชย
ตางๆ เพราะบทบันทึกไกลเกลี่ยเหลานี้จะเปนพื้นฐานในการพิจารณาตัดสินคดีของผูพิพากษา 
ดังนั้นถาหากคูกรณีสามารถไกลเกลี่ยตอรองกันไดตั้งแตแรกกอนที่กรณีขัดแยงจะขึ้นไปถึงศาลก็
จะเปนการสะดวกในการพิจารณาคดีของศาล อีกทั้งคูกรณีเองก็จะได รับความพึงพอใจจากการ
พิจารณาตัดสินที่อยูบนฐานของการไกลเกลี่ยที่ตนเองก็ยอมรับไดในระดับหนึ่งแลว 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d

ÅÔ¢ÊÔ·¸Ô ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕÂ§ãËÁè
Copyright  by Chiang Mai University
A l l  r i g h t s  r e s e r v e d



 ซ

 
Thesis Title  Women, Grounds for Divorce and Divorce  
  Mediation Systems in the Lao PDR: Case Studies  
  in Six Provinces. 
Author       Miss Soukphaphone Phanit  
Degree     Master of Arts (Women’s Studies) 
Thesis Advisor    Assoc. Prof. Virada  Somsawadi   
 

ABSTRACT 
This is an outcome of the study  which sought  to understand  the aspects  of  

divorce, particularly the relationship between the Family Law and the livelihood of Lao 
women by analyzing  the legal provisions relating to divorce and the  procedure for  
settlement of divorce, especially the mediation of a divorce, as well as by analyzing the  
experiences of 602  women-interviewees who spoke of their ideas and experiences to 
reflect the economic, social and cultural situation of the “ Lao society” and “ Lao women” 
at the present time. And also studied in depth the case studies, directly having 
experience with divorces, then analyzed them from the feminists’ perspectives.  In other 
words, the feminist perspectives will be used to analyze the different aspects of divorces 
in order to develop indicators which show to what extent the gender issues at the 
present time ensure equality between men and women. 

The study shows that, at the present time, no small number of Lao women are 
dominated by the traditions of by gone era. They have low level of education, marry in 
early ages, have many children and do hard work. Women are both wives and mothers, 
who look after children and other members of the family and who are also agricultural 
labor that make subsistence to meet the daily needs of the family. Women who go to 
work outside the house are unskilled labor, receiving low wages. They have to do 
double work compared to men:  after returning home from work they still do household 
work. Many women, after marriage, have to quit their job in order to take care of children 
and husbands. Thus, Lao women are highly economically dependent and cannot make 
livings for themselves and their children as they would like to do.  There are a small 
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number of women who are able to rely on themselves and request divorce from 
husbands, invoking the grounds for the divorce set forth in the law. Therefore, some 
legal grounds of divorce might be appropriate in accordance to the Lao economic, 
social and cultural situation of the future or event to that of the present time if special 
(temporary) measures are taken to strengthen the abilities   of women and children to 
live after a divorce, helping women access to and benefit from a divorce in the same 
manner as men do.  

Regarding the existing mediation procedure for divorce cases, the study found 
that the procedure is favorable to Lao women and, to a certain degree, is in accordance 
with the economic, social and cultural situation of the Lao PDR. The procedure gives the 
opportunity for the parties, especially women to tell the story and explain the factual 
situation and her reasons and arguments. Relatives of the parties as well as members of 
the community may participate in the mediation process in the capacity of an 
intermediary and witness. Furthermore, the parties may use the mediation procedure to 
negotiate benefits, meaning the division of a common asset, the guardianship of 
children, the maintenance of children and other compensation costs.   The records of 
the mediation serve as a basis for adjudication by the judges. Therefore, if the parties 
are able to compromise with each other before the case is brought before a court, it will 
not be so difficult for the court to decide the case.  Also, the parties will be satisfied with 
the judicial decision based on the mediation that has been acceptable to them to a 
certain degree. 
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