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“หลักความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย” น้ัน ถือเปนหลักการพ้ืนฐานของ “ศักด์ิศรีความเปนมนุษย” 
โดยเฉพาะในเร่ือง “การเลือกปฏิบัติตอสตรี” ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสอง ไดบัญญัติให “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” ทั้งยังหามการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในดานตาง ๆ รวมทั้งความแตกตางระหวางเพศ 
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวจึงเทากับเปนการรับรองถึงความเสมอภาคแหงหญิงและชายไวใน
กฎหมายสงูสดุของประเทศ โดยจะเปนหลกัประกนัทีค่วบคมุมใิหรฐัในฐานะทีเ่ปนองคกรผูใชอำนาจปกครอง
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลหรือกระทำการตามอำเภอใจ 

อยางไรก็ดีถึงแมปจจุบันรัฐธรรมนูญจะไดใหหลักประกันความเสมอภาคและหามการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรีเอาไว อีกทั้งประเทศไทยยังไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาหลายฉบับที่เกี่ยวของแลวก็ตาม แตปรากฏวา
ยังไมมีมาตรการปองกันการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศท่ีชัดเจน และในทางปฏิบัติยังคงมี
การใชอำนาจรัฐที่ละเมิดตอหลักความเสมอภาค รวมท้ังสังคมไทยบางสวนยังคงมีเจตคติ คานิยมแบบแผน
ทางความคดิ และการปฏิบตัทิีย่อมรบัความไมเสมอภาค การจำกดัสทิธ ิและการละเมดิสทิธขิัน้พืน้ฐานของสตรี
ในหลาย ๆ  ดาน โดยยกเหตุแหงความแตกตางทางสรีระและเกณฑการกำหนดบทบาททางสังคมท่ีแตกตางกนั
ระหวางสตรแีละบรุษุเปนขออาง ดงันัน้ ในโอกาสทีว่นัที ่๒๕ พฤศจิกายนของทุกปทางการไดกำหนดใหเปน 
“วันสากลแหงการยุติความรุนแรงตอสตรี” (The International Day for Elimination of Violence 
against Woman) และเพ่ือใหประชาชนในฐานะผูทรงสิทธิแหงความเสมอภาคไดตระหนักถึงความสำคัญ
ของปญหาและไดรับความรูความเขาใจในหลักการท่ีเกี่ยวของดังกลาวมากยิ่งขึ้น 

กองบรรณาธกิารวารสาร “จลุนติ”ิ จงึไดถอืโอกาสอนัสำคญัน้ีทำการสมัภาษณความเหน็ทางวชิาการ 
ในประเด็นเร่ือง “การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย” จากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน
อันประกอบดวย ศาสตราจารยอมรา พงศาพิชญ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  นายศุภฤกษ 
หงสภกัด ีผูอำนวยการสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนษุย และรองศาสตราจารยมาล ีพฤกษพงศาวล ีอาจารยประจำคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
เพือ่นำเสนอองคความรูทางวชิาการเก่ียวกบั แนวคดิหรอืทฤษฎีเกีย่วกบัการเลือกปฏิบตั ิความหมาย ประเภท 
และขอยกเวนของหลักความเสมอภาค บทบาทอำนาจหนาท่ีและสถานภาพขององคกรที่เกี่ยวของกับ
การคุมครองสิทธิของสตรี โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับนานาอารยประเทศ รวมทั้งสาเหตุสำคัญของปญหา
และอุปสรรคที่เปนการสกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพหรือโอกาสของสตรีในสังคมไทย ตลอดจนแนวทาง
ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และเปนไปตามขอตกลงตามอนุสัญญาตาง ๆ ท่ีประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีอีกดวย

สวนบทความทางวิชาการอ่ืน ๆ นั้น ใครขอเสนอบทความเร่ือง “สิทธิและโอกาสของผูหญิง
ในการดำรงตำแหนงวุฒิสมาชิกในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย” 
และเร่ือง “ความไมเทาเทยีมทางเพศในการบรหิารรฐักิจ” สำหรับ เนือ้หาในสวนอ่ืน ๆ  ยงัคงเขมขนดวยขอมลู
ทางวิชาการดานกฎหมายท่ีเปนประโยชนตองานในดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาอีกมากมาย 

กองบรรณาธิการขอขอบคุณผูอานทุกทานท่ีไดกรุณาติดตามผลงานของวารสาร “จุลนิติ” ดวยดีเสมอมา 
ซึง่เราพรอมทีจ่ะทำหนาทีค่ดัสรรบทความและสรางสรรคผลงานทางวชิาการดานกฎหมายอนัจะเปนประโยชน
ตอวงงานดานนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมตอไป

 กองบรรณาธิการ
 ตุลาคม ๒๕๕๔

บรรณาธิการแถลง
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“…กิจเฉพาะหนาของเราทั้งหลายทุกคนที่จะตองทำ 

ก็คือตองรับสถานการณอันวิกฤตนี้ดวยใจอันมั่นคง ไมหวั่นไหว

และดวยความรูเทาถึงการณ พรอมกับรวมมือรวมใจกันปฏิบัติแกไข

ผอนหนักใหเปนเบา ดวยความสงบและพรอมเพรียง 

ไมกอความวุนวายใหสถานการณยิ่งรายลงไปอีก 

ทุกฝายจำเปนตองเขาใจในกันและกัน เห็นใจกัน เสียสละประโยชนสวนตัว 

เพื่อประโยชนสวนรวมรวมกัน อุมชูกันไว เหมือนดังที่เคย

อุมชูกันมาแตกาลกอน เมื่อรวมกันดังนี้ ก็จะเกิดพลังยิ่งใหญ 

ที่จะสามารถขจัดอุปสรรคขัดของทั้งปวงใหหมดสิ้นไปไดในที่สุด…”

พระราชดำรัส
พระราชทานแกประชาชนชาวไทย

ในโอกาสขึ้นปใหม ๒๕๑๗ 
ณ พลับพลาทองสนามหลวง

วันจันทรที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖ 

ุ
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ
เรื่อง “การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

 • บทนำบทสัมภาษณ   ........................................................................................................... ๑

  • ศาสตราจารยอมรา  พงศาพิชญ   .................................................................................... ๓
  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

 • นายศุภฤกษ  หงสภักดี ..................................................................................................... ๙
    ผูอำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย 

 • รองศาสตราจารยมาลี  พฤกษพงศาวล ี .......................................................................  ๑๖ 
  อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

 
สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ ..........  ๓๓

บทความทางวิชาการ
 • เรื่อง “สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดำรงตำแหนงวุฒิสมาชิกในบริบทของ  
   พัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย”  .............................................  ๔๗ 
  โดย รองศาสตราจารยมาลี  พฤกษพงศาวลี

 • เรื่อง “ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ” ................................................. ๖๖ 
  โดย นายธีรพัฒน  อังศุชวาล นักศึกษาช้ันปท่ี ๒ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
 • การสัมมนา เรื่อง “ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน”  .......................................................... ๗๗

๓ ๑๖๙

สารบัญ
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๔๗

รางกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิด
  สิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....  ........................................................................................ ๙๓
 • รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
  ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณา
  รางพระราชบัญญัติตอไปได ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง  ...............................................................  ๑๐๐

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
   พ.ศ. ๒๕๕๔  ................................................................................................................  ๑๐๕
 • พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔   ..............................................  ๑๒๐
 
สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ
 • คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๗ - ๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
  เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
  ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
  และการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
  วาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...ตามรัฐธรรมนูญ
  แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ ............................................๑๒๓
 • คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ 
  วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
  เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ
  กระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทำละเมิด  ...............................................  ๑๒๗

๑๓๗๑๐๕
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
 • จริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ................................................................  ๑๓๗

มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
 • การใชดุลพินิจในการส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ  ........................  ๑๔๙

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM 
 • การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ  .............................................................  ๑๕๗

สารพันปญหากฎหมาย
 • มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว  ......................................  ๑๖๗

เกร็ดกฎหมายนารู
 • สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา  ......................  ๑๗๗

หนาตางโลก : The Knowledge Windows
 • ตอน “อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”  ................  ๑๘๗

แนะนำเว็บไซต  ............................................................................. ๑๙๕

๑๗๗

๑๘๗๑๔๙

สารบัญ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑

บทนำบทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ากจะกลาวถึงแนวความคิดอันวาดวยความเสมอภาคระหวาง
สตรแีละบรุษุ สทิธเิสรภีาพ และศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยนัน้

ยอมเปนประเดน็สำคญัทีส่งัคมทกุฝายจะตองใหความสนใจเปนพเิศษ 
ทั้งนี้ เนื่องจากเปนวัฒนธรรมใหมที่แสดงใหเห็นถึงความเปนอารยะ 
โดยเฉพาะการสงเสริมความเสมอภาคระหวางสตรีและบุรุษนั้น 
ไดกลายเปนกระแสความเคลือ่นไหวในสงัคมระดบัโลก และกอใหเกดิ
การเปลี่ยนแปลงในหลายดานดวยกัน เชน การใหสิทธิแกสตรี
ในการเลือกตั้ง รวมทั้งสิทธิและเสรีภาพดานอื่น ๆ อยางกวางขวาง 
โดยองคกรในระดบันานาชาต ิองคการสหประชาชาต ิ(United Nations 
: UN) นั้นไดริเริ่มจัดทำอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติ

ตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination Against Woman - CEDAW) และไดรบั
การรบัรองจากทีป่ระชมุสมัชชาแหงสหประชาชาต ิเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยอนุสัญญาฉบับนี้ มีความมุงหมายที่จะคุมครองสิทธิสตรีใหมี
ความเทาเทียมกับบุรุษ โดยใหรัฐภาคีใชเปนแนวทางในการกำหนด
นโยบายและมาตรการดำเนินงานทั้งดานนิติบัญญัติ ตุลาการ 
และบริหาร รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ  เกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทัง้มวลตอสตร ีและใหหลกัประกนัวาสตรจีะตองไดรบัสทิธิประโยชน
และโอกาสตาง ๆ  จากรฐับนพืน้ฐานของความเสมอภาคกบับรุษุ สงผล
ทำใหในปจจุบัน “สิทธิสตรี” ไดรับการยอมรับและพัฒนามากขึ้น
กวาเดิม จนถึงขั้น “สิทธิเทาเทียม” กับ “สุภาพบุรุษ” ดังปรากฏ
ใหเห็นวามีหลายประเทศที่มี “ผูนำ” เปน “สุภาพสตรี” 

กระแสความเคลื่อนไหวดังกลาวไดสงผลมาถึงประเทศไทย
ในฐานะที่เปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติและเปนสวนหนึ่ง
ของประชาคมโลก ทั้งนี้ โดยประเทศไทยไดรวมลงนามเปนภาคี
ในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(CEDAW) โดยมีแนวทางการพัฒนาตามที่องคการสหประชาชาติ
กำหนด เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๒๘ จงึทำใหตองมกีารปรบัปรงุกฎหมายตาง ๆ  
ใหสอดคลองกบัพนัธกรณ ีทัง้กฎหมายอาญา กฎหมายแพงและพาณชิย 

n of All ตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination

“การเลือกปฏิบัติตอสตร ี: 
    ความเสมอภาคในสังคมไทย”

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ห
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๒ จุลนิติ

“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวกับสิทธิสตรีอยางตอเน่ือง เชน สิทธิในการ
รับราชการ สิทธิในการเขารวมทางการเมือง สิทธิในการทำนิติกรรมสัญญาตาง ๆ เปนตน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในฐานะที่เปน
กฎหมายสูงสุดของประเทศในปจจุบนัไดใหการรับรองและคุมครองสิทธแิละสรางหลักประกัน 
รวมทัง้กำหนดใหเปนหนาทีข่องรฐัทีต่องคำนงึถงึศกัด์ิศรคีวามเปนมนษุย และจะตองสงเสรมิ
ความเสมอภาคระหวางสตรีและบุรุษ เสริมสรางและพัฒนาความเปนปกแผนของครอบครัว 
และความเขมแข็งของชุมชน โดยกำหนดใหมีมาตรการและกระบวนการตาง ๆ เพ่ือขจัด
อุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดจากการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ตลอดจนสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิเสรีภาพไดอยางเทาเทียมและเสมอภาคกัน

อยางไรก็ตาม ในสภาพความเปนจริงของภาคสังคมนั้นยังคงปฏิเสธไมไดวา
การเลือกปฏิบัติตอสตรี การจำกัดสิทธิและบทบาทของสตรียังคงหลงเหลืออยูในสังคมไทย 
ทั้งนี้ ดวยมีสาเหตุมาจากขนบธรรมเนียม และประเพณีที่ยอมรับความดอยสถานะของสตรี
ที่วา “สตรีเปนชางเทาหลัง” หรือมีสาเหตุมาจากคานิยมของคนในสังคมไทยท่ีฝงรากลึก
มาเปนระยะเวลานานในการใหความสำคัญกับบุรุษมากกวาสตรี ดังน้ัน จึงพบอยูเสมอวา
สตรีไทยยังประสบปญหาการถูกละเมิดสิทธิในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ความรุนแรงตอตัวสตรี 
ความรนุแรงในครอบครวั แรงงานสตรทีีถ่กูเอารดัเอาเปรยีบจากเจาของกจิการ หรอืผูวาจาง 
รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบบางอยางที่ยังจำกัดสิทธิของสตรีอยางไมเปนธรรม จนทำให
การพัฒนาสิทธิสตรีของไทยเปนไปดวยความลาชากวาที่ควร

ดวยความสำคัญของสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว กองบรรณาธิการวารสารจุลนิติจึงได
ดำเนนิการสมัภาษณและรบัฟงความคดิเหน็ทางวชิาการ ตลอดจนทรรศนะและขอเสนอแนะ 
อนัจะเปนประโยชนในประเด็นเร่ือง “การเลือกปฏิบตัติอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย” 
จากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถเกี่ยวกับสิทธิสตรีอันประกอบดวยศาสตราจารย
อมรา  พงศาพิชญ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นายศุภฤกษ  หงสภักดี 
ผูอำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย และรองศาสตราจารยมาลี  พฤกษพงศาวลี อาจารยประจำ
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือใหทราบถึงที่มาของแนวความคิดเก่ียวกับ
ความเสมอภาคและการเลอืกปฏบิตั ิสภาพบงัคบัและมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
ในการปองกนัการเลอืกปฏบิตัติอสตร ีมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอกบัสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ 
รวมทั้งมีความสอดคลองกับมาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศหรือไม เพียงใด 
ตลอดจนสาเหตุสำคัญของปญหาและอุปสรรคที่เปนการสกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพ
หรือโอกาสของสตรีในสังคมไทยน้ัน เกิดขึ้นจากปจจัยใด และมีแนวทางใดท่ีจะสามารถ
เปนหลักประกันในการคุมครองและปองกันปญหาการเลือกปฏิบัติตอสตรีใหบังเกิดผล
ในทางปฏิบตัไิดอยางเปนรปูธรรม ทัง้นี ้โดยทานผูอานสามารถติดตามและศึกษารายละเอียด
ในเรื่องดังกลาวไดในจุลนิติฉบับนี้.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๓

บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : อยากทราบถึงที่มาของแนวคิดหรือ
ทฤษฎีเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในประเดน็การเลอืกปฏบิตัทิีไ่มเปนธรรม รวมทัง้ความหมาย 
และความสำคัญ ตลอดจนขอยกเวนของหลักความเสมอภาค

 ศ. อมราฯ : สำหรับแนวคิดหรือทฤษฎีเก่ียวกับการ
เลือกปฏิบัตินั้นเปนแนวคิดของชาติตะวันตก ไมไดเปนแนวคิดที่
มีอยูในสังคมไทยมาต้ังแตดั้งเดิม เพราะวาคนไทยเราอยูแบบพ่ึงพา
อาศยั ถอยทถีอยอาศยั มอีะไรกแ็บงปนกนั มไิดมองวาเปนเรือ่งของการ
เลือกปฏิบัติแตอยางใด แตอาจจะมีบางในบางกรณีที่เห็นวามีการ
ประพฤติปฏิบัติตอกันในทางท่ีไมถูกไมควรแตก็ไมได เห็นวา
การกระทำดังกลาวนั้นเปนการเลือกปฏิบัติ 
 โดยแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ประเด็นการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมน้ันมีขึ้นเพ่ือใหเกิดการ
ปฏิบัติอยางเสมอภาค กลาวคือ เปนการเรียกรองใหรัฐปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันในสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกัน และปฏิบัติให
แตกตางกนัในสิง่ท่ีมสีาระสำคัญแตกตางกนั และในกรณีทีร่ฐัปฏบิตัิ
อยางไมเทาเทียมในส่ิงท่ีมีความแตกตางกันในสาระสำคัญก็ดีหรือปฏิบัติ
อยางไมเทาเทียมกันในสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันก็ดีรัฐจะตอง
ใหเหตุผลวาการกระทำดังกลาวนั้นเปนไปเพื่อวัตถุประสงคที่ชอบ
ดวยกฎหมายหรือไม มีเหตุผลสนับสนุนหรือไม ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
ไมใหรัฐใชอำนาจตามอำเภอใจ

“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑การศึกษา B.A. (Anthropology) University of California, Davis , Calif. 1967, M.A. (Anthropology) University 
of Washington, Seattle,Wash. 1969, Ph.D. (Anthropology) University of Washington, Seattle, Wash. 1974 ปจจุบัน
ดำรงตำแหนงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ. 

 ศาสตราจารยอมรา  พงศาพิชญ๑
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

 สำหรับหลักความเสมอภาคน้ัน ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๓๐๒ ซึ่งมีหลักการดังนี้ วรรคแรกเปนการรับรองความเสมอภาคท่ัวไป กำหนดใหบุคคล
ยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน วรรคสองเปนการรับรอง
ความเสมอภาคทางเพศ กำหนดใหชายและหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกนั วรรคสามเปนการหามมใิหมกีารเลอืก
ปฏบัิติโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถิน่กำเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อาย ุความพิการ สภาพทางกายหรือสขุภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทางเศรษฐกจิหรอืสงัคม ความเชือ่ทางศาสนา การศกึษาอบรม หรอืความคดิเหน็
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ วรรคทายเปนขอยกเวน กำหนดใหรัฐสามารถ
เลอืกปฏบิตัไิดในกรณทีีเ่ปนการลดความเหลือ่มลำ้ของบคุคล โดยกำหนดมาตรการขึน้เพือ่ขจดัอปุสรรค
หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น ยอมไมถือเปนการ
เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

 จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายตามท่ี
มีอยูของประเทศไทยในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมีความเหมาะสม
และเพยีงพอกบัสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมมากนอยเพยีงใด รวมทัง้มคีวามสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศหรือไม เพียงใด

 ศ. อมราฯ : แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติของชาติตะวันตกนั้น สงผลใหสังคมไทยต่ืนตัว
ในเรือ่งของความเทาเทยีมและความเสมอภาคมากขึน้ ยกตวัอยางเชน ความเสมอภาคของชายและหญงิ
ซึง่ไดรบัการบญัญตัไิวในรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย เปนผลทีเ่กดิขึน้จากการรณรงคและผลกัดนั
ของกลุมผูหญิงซึ่งตองการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใหหมดส้ินไปจากสังคมไทย กลุมผูหญิงนั้นตอง
ทำงานอยางหนักแตก็นับวาไดผลที่คุมคา

 ๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 “มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
 ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
 การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กำเนดิ เชือ้ชาต ิภาษา เพศ อาย ุความพกิาร 
สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได
 มาตรการท่ีรัฐกำหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่น 
ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม”. 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 นอกจากความเสมอภาคของชายและหญิงจะไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยแลว ประเทศไทยยังไดดำเนินการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับเพื่อปองกันการ
เลอืกปฏิบตัติอสตรี เชน พระราชบัญญัติชือ่บคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ ไดกำหนดให “หญงิมสีาม ี
ใหใชชื่อสกุลของสามี” กรณีนี้เกิดขึ้นจากการที่ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดยื่นคำรองขอให
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ มีปญหา
เก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ หรือไม 
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญไดมีคำวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๔๖๓ วินิจฉัยวา คำวา “ใหใช” ตามมาตรา ๑๒ ของ
กฎหมายดังกลาวมีลักษณะเปนบทบังคับโดยชัดแจงใหหญิงมีสามีตองใชชื่อสกุลของสามีเทานั้น 
เปนการลดิรอนสทิธิในการใชช่ือสกลุของหญงิมสีาม ีทำใหชายและหญงิมสีทิธไิมเทาเทยีมกนั เกดิความ
ไมเสมอภาคกันทางกฎหมายดวยเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศและสถานะของบุคคล อีกทั้ง
เปนการเลือกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรม เน่ืองจากการบังคบัใหหญงิมสีามใีชชือ่สกลุของสามีเพยีงฝายเดยีว
โดยใชสถานะการสมรสน้ัน มไิดเปนเหตุผลในเร่ืองความแตกตางทางกายภาพ หรือภาระหนาทีร่ะหวาง
ชายและหญิงที่มีผลมาจากความแตกตางทางเพศ จนทำใหตองมีการเลือกปฏิบัติใหแตกตางกัน 
พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ จึงไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ เพราะขัดหรือแยง
ตอรฐัธรรมนญู มาตรา ๓๐ เปนอนัใชบงัคบัมไิด ซึง่ตอมาไดมกีารตราพระราชบญัญตัชิือ่บคุคล (ฉบบัที ่๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๒ โดยการกำหนดใหคูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุล
ของฝายใดฝายหน่ึง หรือตางฝายตางใชชื่อสกุลเดิมของตนก็ได ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับคำวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ และเพ่ือใหสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women) หรือ CEDAW๔ อีกดวย หรือในกรณีของ พระราชบัญญัติคำนำหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ซึ่งเปนกฎหมายที่ไดมีการตราขึ้นเพ่ือใหสิทธิแกหญิงในการเลือกใชคำนำหนานาม โดยกำหนดให
หญงิมสีามีและหญิงหมายมีสทิธิเลอืกใชคำนำหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ 
ซ่ึงเปนการสอดคลองกับการเลือกใชชือ่สกุลตามกฎหมายวาดวยช่ือบคุคล และปองกันการเลือกปฏิบตัิ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศ เปนตน

พระราชบัญญัติคำนำหนานามหญิง พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนกฎหมายท่ีไดมีการตราข้ึน
เพ่ือใหสิทธิแกหญิงในการเลือกใชคำนำหนานาม โดยกำหนดใหหญิงมีสามีและหญิงหมาย
มีสิทธิเลือกใชคำนำหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ ซึ่งเปน
การสอดคลองกับการเลือกใชชื่อสกุลตามกฎหมายวาดวยช่ือบุคคล และปองกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางทางเพศ

พระราชบั
พ่ือใหสิทธิ

ศ

 ๓คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒๑ /๒๕๔๖ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖
 เร่ือง ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๙๘ 
กรณีพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๑๒ มีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ. 

 ๔ไดรับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ มีวัตถุประสงคเพื่อใหรัฐภาคีใชเปน
แนวทางกำหนดนโยบายและมาตรการดำเนินงานดานนติบิญัญตั ิตลุาการ บรหิาร หรอืมาตรการอืน่ ๆ  เกีย่วกบัการเลอืกปฏิบัติท้ังปวง
ตอเพศหญิงและใหหลักประกันวาสตรีจะตองไดรับสิทธิประโยชนและโอกาสตาง ๆ จากรัฐอยางเสมอภาคกับบุรุษ.
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

 ดงันัน้ จะเหน็ไดวานบัตัง้แตประเทศไทยไดเขาเปนภาคขีองอนสุญัญา CEDAW ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ 
เปนตนมา ประเทศไทยไดพยายามแกไขเพิ่มเติมกฎหมายใหหญิงและชายมีความเทาเทียมกันและลด
การเลือกปฏิบตัติอสตรีเพือ่ใหสอดคลองกับอนสุญัญาเร่ือยมา ประกอบกับไดดำเนินการยกเลิกขอสงวน
จำนวน ๕ ขอ จากขอสงวน ๗ ขอ ที่ประเทศไทยไดตั้งไวในการที่จะไมปฏิบัติตามอนุสัญญา เหลือเพียง 
๒ ขอ ไดแก ขอ ๑๖ เรื่องความเสมอภาคดานครอบครัวและการสมรส และขอ ๒๙ เรื่องการใหอำนาจ
ศาลโลกตัดสินกรณีพิพาทระหวางรัฐภาคีในการตีความอนุสัญญา จึงอาจกลาวไดวามาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศไทยในปจจุบันในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับมาตรฐานสากลพอสมควร 

จุลนิติ : ทานคิดวา บทบาท อำนาจหนาที่ และสถานภาพขององคกรตาง ๆ 
ทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองและปองกนัการเลือกปฏบิตัติอสตรขีองไทย เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับนานาอารยประเทศแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะใหความคุมครอง
สิทธิของสตรีหรือไม เพียงใด

 ศ. อมราฯ : การดำเนินการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีไทยที่ผานมา
ขององคกร ท่ี เกี่ ยวของกับการคุมครองและปองกันการเ ลือกปฏิบัติตอสตรีไมว าจะเปน
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาตหิรอืองคกรอืน่นัน้ ถอืวามีประสิทธิภาพพอสมควรเมือ่เปรียบเทียบ
กับนานาอารยประเทศ
 ดังจะเห็นไดจากเรื่องการจำกัดสิทธิเลือกตั้งของผูหญิงในบางประเทศ เชน ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเปนประเทศอนุรักษนิยมอยางเขมงวดประเทศหนึ่งเพิ่งจะมีการอนุญาตใหผูหญิง
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งในป พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือในอีก 
๔ ปขางหนา หรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอรแลนด ซึ่งมีการอนุญาตใหผูหญิง
มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งภายหลังผูชายเปนระยะเวลานาน ในขณะที่ประเทศไทยมิไดมีการจำกัด
สทิธเิลอืกต้ังดงักลาวซ่ึงจะเห็นไดวาการยอมรับบทบาทของเพศหญิงในทางการเมืองเกิดขึน้เปนรปูธรรม
อยางชัดเจน โดยใหหญิงและชายไทยตางมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและลงสมัครรับเลือกต้ัง
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

อยางเทาเทียมกันตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา โดยพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามช่ัวคราว พทุธศกัราช ๒๔๗๕ อนัเปนรฐัธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไดบญัญตัริบัรองสิทธใินการ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งของผูหญิงเอาไว
 อาจกลาวไดวาบทบาท อำนาจหนาทีข่ององคกรตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของกับการคุมครองและปองกัน
การเลอืกปฏิบตัติอสตรขีองไทยนัน้มคีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพในการปองกนัการเลอืกปฏบิตัิ
ตอสตรไีดพอสมควร อยางไรกด็ ีควรมกีารประสานรวมมอืกนัระหวางองคกรทีเ่กีย่วของกบัการคุมครอง
และปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีในประเทศไทยกับองคกรในตางประเทศโดยเฉพาะกลุมประเทศ
เพื่อนบานใหมากยิ่งขึ้นตอไป 

จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวาสาเหตุสำคัญที่เปนการสกัดกั้นการพัฒนา
ศักยภาพหรือโอกาสของสตรีในสังคมไทยนั้นเกิดจากปจจัยใด และมีแนวทางใดบาง
ที่จะเปนหลักประกันในการคุมครองและปองกันปญหาการเลือกปฏิบัติตอสตรีให
บังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

 ศ. อมราฯ : หากจะกลาวโดยทัว่ไปแลว มคีวามเหน็วาโอกาสในการพฒันาศกัยภาพของสตรี
ในประเทศไทยน้ันเปนไปในทิศทางท่ีคอนขางดี แตยังพบวาบุคคลท่ีมีบทบาทสำคัญในการสงเสริม
และสนับสนุนในเร่ืองดังกลาวยังมีทัศนคติแบบอนุรักษนิยมหรือมีความเช่ือ คานิยมของการ
แบงแยกในทางเพศ และยังไมตองการเปดโอกาสใหผูหญิงมีความเทาเทียมกับผูชายเทาใดนัก ดังนั้น 
จึงพบวาเม่ือมีการเสนอรางกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสิทธิและความเสมอภาคของสตรีไปยัง
ฝายนิติบัญญัติ ยอมไมเปนที่ปรากฏวารางกฎหมายน้ันจะไดรับความเห็นชอบไปไดโดยงาย จึงเห็นวา
สาเหตุสำคัญที่เปนการสกัดกั้นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของสตรีในสังคมไทย เปนผลมาจาก
คานิยมและทัศนคติแบบสังคมดั้งเดิมที่เห็นวาชายตองเปนใหญ หรือสังคมปตาธิปไตย (Patriarchal 
form of society) ที่มีรากฐานความคิดและความเช่ือท่ีถูกครอบงำไวดวยความคิดที่มีอคติทางเพศ
ดำรงอยู ซึ่งจะนำไปสูความรูสึกนึกคิดหรือคานิยมที่ถูกกำหนดจากเพศชายอยูเพียงฝายเดียว
 โดยแนวทางที่จะเปนหลักประกันในการคุมครองและปองกันปญหาการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ใหบงัเกดิผลในทางปฏิบตัไิดอยางเปนรปูธรรมน้ัน เหน็วาควรดำเนินการสงเสรมิ สนบัสนนุ และคุมครอง
ไปพรอมกันจึงจะบรรลุผลได กลาวคือ หากปรากฏกรณีความไมเทาเทียมก็ดำเนินการคุมครอง
ในขอบเขตของหลักการดานสิทธิมนุษยชน สิง่ใดทีเ่ปนไปตามหลกัการเพือ่ความเสมอภาคของสตรีแลวก็
ดำเนนิการสนบัสนนุใหดียิง่ขึน้ไป และสนบัสนุนในภาคเครอืขายประชาสงัคมใหเขามารบัรูในสิง่เหลานี ้
หากรัฐดำเนินการทั้ง ๓ ประการขางตนไปพรอมกันโดยสมบูรณแลว ยอมสงผลใหประเทศไทย
ดำเนินการไดอยางสอดคลองกับพันธกรณีของอนุสัญญา CEDAW ไดเปนอยางดี 

โดยแนวทางท่ีจะเปนหลักประกันในการคุมครองและปองกันปญหาการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมน้ันเห็นวาควรดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุน และคุมครองไปพรอมกันจึงจะบรรลุผลได

โดยแนวท
สต ี หบั สงเสรมรส
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ อันประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
ในดานการตรากฎหมายและอ่ืน ๆ 

 ศ. อมราฯ : ประการสำคัญนั้น บุคคลท่ีมีบทบาทในฐานะฝายนิติบัญญัติควรปรับเปล่ียน
ทัศนคติและคานิยมตามแบบสังคมดั้งเดิมที่ เห็นวาชายเปนใหญและเต็มไปดวยอคติตอสตรี
วาดอยกวาบุรุษเสียกอน การปฏิบัติหนาที่ของฝายนิติบัญญัติจึงจะเปนไปในทิศทางท่ีสงเสริม
และสอดคลองกับหลักการดานความเสมอภาคระหวางบุรุษและสตรีได อยางไรก็ดี แมบทบัญญัติ
ของกฎหมายจะไดบัญญัติหลักการที่สอดคลองกับหลักความเสมอภาคเชนวานั้นไวแลวก็ตาม 
ในความเปนจริงยังพบวา มีภาวะเพดานกระจก (Glass Ceiling) เปนสิ่งกีดก้ันท่ีมองไมเห็นและเปน
อุปสรรคตอสตรีในการเขาถึงความเทาเทียมเชนบุรุษไดแมจะมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีชัดเจนแลวก็ตาม 
อนัเปนผลมาจากทัศนคติและแบบแผนทางความคิดทีด่ำรงอยูภายใตแนวคิดวา “ชายเหนอืกวาหญิง” 
นัน่เอง ดงันัน้ ฝายนติบิญัญตัคิวรปฏบิตัหินาทีแ่ละพจิารณาตดัสนิใจในประการทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิ 
สนับสนุน และคุมครองสิทธิและความเสมอภาคของสตรีโดยปราศจากอคติทางเพศวิถีใด ๆ เพ่ือให
สอดคลองกับหลักการของอนุสัญญา CEDAW หรือพันธกรณีระหวางประเทศอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อแสดงใหเห็นถึงการใหความสำคัญตอความเสมอภาคระหวางเพศซึ่งถือเปนหลักการหนึ่ง
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะเปนพลังขับเคล่ือนใหสังคมไทยพัฒนาไปสูความเปนธรรม
และเจริญกาวหนาตอไป 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 จุลนิติ : อยากทราบถึงที่มาของแนวคิดหรือ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในประ เ ด็นการ เ ลือกปฏิบัติที่ ไม เปนธรรม  รวมทั้ ง
ความหมาย และความสำคัญ ตลอดจนขอยกเวนของหลัก
ความเสมอภาค

 นายศภุฤกษ ฯ : แนวคดิเกีย่วกบัการเลือกปฏบิตัริะหวาง
ชายหญิงนั้นมีมาต้ังแตอดีตกาล โดยอาจยอนไปเม่ือกวา ๑๐,๐๐๐ 
ปที่แลว ซึ่งมนุษยยุคกอนไดอาศัยโดยอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ 
ตามถ้ำ เพิงผา หรือที่พักอาศัยชั่วคราวตามภูเขาและที่สูง โดยมีการ
กำหนดหนาทีใ่หมนษุยถำ้ซึง่เปนผูชายทำหนาทีใ่นการออกไปลาสตัว 
และเก็บพืชผักที่มีอยูตามธรรมชาติมาเลี้ยงบุคคลในครอบครัว 
สวนมนุษยถ้ำผูหญิงก็ตองทำหนาที่ เลี้ยงดูลูก ตลอดจนดูแล
ทำความสะอาดถ้ำที่อยูอาศัย ซึ่งการแบงหนาที่ดังกลาวก็ขึ้นอยูกับ
ความแตกตางทางสรีระรางกายระหวางชายหญิง และการปฏิบัติ
เชนนี้ไดมีมากระทั่งถึงยุคปจจุบัน ซึ่งผูหญิงก็ยังคงตองทำหนาที่เปน
แมบาน และดูแลลูก ซึ่งการแบงแยกงานตามลักษณะทางเพศภาวะ
ของความเปนหญิงนำไปสูคานิยม ความเชื่อ และเจตคติดั้งเดิม
ที่แบงแยกบทบาทและภาระหนาท่ีทางเพศ รวมทั้งนำไปสูอคติ
ทางเพศบางประการของสังคม ทำใหผูหญิงถูกกีดกันหรือจำกัด
เพราะเหตุแหงเพศ

“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

เมื่ออังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร) จากมหาวิทยาลัยมนิลา ประเทศฟลิปปนส และรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(บรหิารรฐักจิ) จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ปจจบุนัดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย.

 นายศุภฤกษ  หงสภักดี๑
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

 อยางไรก็ตาม เนื่องดวยในโลกปจจุบัน ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป 
ทำใหผูหญงิมกีารศึกษาสูงขึน้ และออกไปทำงานนอกบานเชนเดียวกับผูชายมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน 
ผูหญิงก็ยังคงทำหนาที่เปนแมบานและเลี้ยงลูกเชนเดิม ซึ่งพฤติกรรมของมนุษยดังกลาวก็ถือเปนการ
เลือกปฏิบัติระหวางชายหญิงอยางชัดเจน 
 

 จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมาย
ตามที่มีอยูของประเทศไทยในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมีความเหมาะสม
และเพยีงพอกบัสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม มากนอย เพยีงใด รวมทัง้มคีวามสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศหรือไม เพียงใด

 นายศภุฤกษ ฯ : เม่ือไดพจิารณาถึงสภาพบังคบัและมาตรการทางกฎหมายเทาทีม่อียูสำหรบั
ในสวนของประเทศไทยในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นเห็นวามีความเหมาะสมและเพียงพอ
กบัสภาพปญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม ดงัจะพจิารณาเหน็ไดจากบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ซึ่งไดกำหนดไววา บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมายเทาเทยีมกนั โดยชายและหญงิยอมมสีทิธเิทาเทยีมกนั ทัง้นี ้การเลอืกปฏบิตัิ
โดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได 
 จะเหน็ไดวาแมวารฐัธรรมนญูไดกำหนดใหคนไทยทกุคน ไมวาจะเปนชายหรอืหญงิยอมมคีวาม
เทาเทียมกัน ไมวาจะเปนในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือดานการประกอบอาชีพ ทั้งในสวน
ที่ทำงานใหกับภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม แตก็ตองพิจารณาวาปจจุบันน้ี ทุกคนไดรับการปฏิบัติ
ที่เทาเทียมกันเปนไปตามท่ีรัฐธรรมนูญไดกำหนดไวแลวหรือยัง ซึ่งตองพิเคราะหประกอบกัน
ในหลากหลายมิติที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนมิติของคนในเมืองหรือมิติของคนในชนบท 
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และครอบคลมุตลอดถงึมติใินดานรายไดของผูทีม่รีายไดแตละกลุมแยกยอยออกไปอกี จากผูมรีายไดสงู 
ผูมีรายไดปานกลาง จนกระท่ังถึงคนที่ไมมีรายไดเลย วาไดมีการปฏิบัติตอคนเหลานี้อยางเทาเทียมกัน
จริงหรือไม เพียงไร 
 นอกจากหลักการในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีตามรัฐธรรมนูญ ฯ ดังที่ไดกลาว
ขางตนแลว ปจจบุนักย็งัไดมกีารปรบัปรงุหรอืแกไขเพิม่เตมิมาตรการทางกฎหมาย เพือ่ใหสอดคลองกบั
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวในฐานะหนวยงานหลัก
ระดับชาติไดมีสวนรวมในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ไดมีการเสนอนโยบาย
และมาตรการตาง ๆ  เพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัติอสตรใีนทกุรปูแบบ โดยไดผลกัดนัใหมกีารแกไขกฎหมาย
จนสำเร็จมาแลวในหลายฉบับดวยกัน ทั้งนี้ เพื่อขจัดปญหาการเลือกปฏิบัติ เชน พระราชบัญญัติ
คำนำหนานามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดกำหนดใหสทิธแิกหญงิซึง่จดทะเบยีนสมรสแลว หรอืภายหลงัตอมา
การสมรสไดสิน้สดุลง แลวแตกรณี จะใชคำนำหนานามวา “นาง” หรอื “นางสาว” ไดตามความสมัครใจ 
หรือพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกำหนดใหคูสมรสมีสิทธิใชชื่อสกุลของ
ฝายใดฝายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือตางฝายตางใชชื่อสกุลเดิมของตนได หรือประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗๖๒ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมความเพื่อใหสอดคลองกับหลักการการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวาง
ชายและหญงิ และหลกัการหามมใิหเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตาง
ในเรื่องเพศ เพื่อใหความคุมครองรวมถึงการขมขืนกระทำชำเราระหวางคูสมรส รวมทั้งไดเพิ่มเติม
บทนิยามคำวาการกระทำชำเราไวในวรรคสอง เพื่อใหมีความหมายท่ีครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 รวมท้ังไดมีสวนรวมในการยกรางพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมกอนท่ีจะไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ กฎหมายไทย
ไดมีการบัญญัติเรื่องดังกลาวไวเฉพาะในประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น แตเน่ืองจากกฎหมายอาญามี
เจตนารมณที่จะลงโทษผูกระทำความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟูผูกระทำผิด หรือปกปองคุมครองผูที่
ถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว ดังนั้น การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว จึงมีความเหมาะสมกวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกำหนดรูปแบบ 
วิธีการ และขั้นตอนที่มีลักษณะแตกตางจากการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป การกำหนดใหผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัวสามารถเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับคำปรึกษาแนะนำ
จากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหได และไดกำหนดใหผูกระทำความผิด

การมีกฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว จึงมีความเหมาะสม
กวาการใชกระบวนการทางอาญา เพราะสามารถกำหนดรูปแบบ วิธีการและข้ันตอน
ที่มีลักษณะแตกตางจากการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไป การกำหนดใหผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัวสามารถเขารับการตรวจรักษาจากแพทย และขอรับ
คำปรึกษาแนะนำจากจิตแพทย นักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะหได และไดกำหนด
ใหผูกระทำความผิด ฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ไดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้ง
การกระทำผิดซ้ำ อีกทั้งยังไดรับการฟนฟู บำบัดรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ

การมีกฎห
กวาการใช

ะยบยงแล
ญ

 ๒มาตรา ๒๗๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐.
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ฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวไดมีโอกาสกลับตัวและยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ อีกทั้งยัง
ไดรับการฟนฟู บำบัดรักษาจากแพทยผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนสามารถรักษาความสัมพันธอันดี
ในครอบครัวไวได ประกอบกับเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบตัอินัไมเปนธรรมดวย ซึง่ในการแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ  เหลานี้
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสากล รวมทั้งบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 นอกเหนือจากการท่ีไดมสีวนรวมในการผลักดนัใหมกีารแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจนสำเร็จมาแลว
ในหลายฉบับ เพื่อใหมีความเหมาะสมและเพียงพอตอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในการขจัด
การเลือกปฏิบัติดังกลาวมาขางตนแลว ปจจุบันก็ยังไดมีการยกรางพระราชบัญญัติความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. .... ซึง่เปนรางพระราชบัญญตัขิองสวนราชการท่ีคางการพิจารณาอยูทีร่ฐัสภา ซึง่ถอืไดวา
เปนรางกฎหมายทีข่จดัการเลอืกปฏบิตัดิวยเหตแุหงเพศ โดยการกำหนดมาตรการคุมครองและปองกนั
ผูถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ และรางพระราชบัญญัติดังกลาวเปนรางพระราชบัญญัติ
ที่ภาคประชาชนไดเสนอควบคูไปดวย 
 ดังนั้น เม่ือพิจารณาถึงสภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายตามท่ีมีอยูของประเทศไทย
ในปจจบัุนในการปองกันการเลือกปฏิบตัติอสตรีนัน้ จงึมคีวามเห็นวามคีวามเหมาะสมและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศ และยังมสีภาพบงัคบัและมาตรการทางกฎหมายทีด่กีวา
บางประเทศ เนื่องดวยในบางประเทศยังไมมีการบัญญัติกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่ตรา
ออกมาใชบังคบัเพ่ือใหความคุมครองผูถกูกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการเฉพาะเหมือนเชน
พระราชบญัญตัคิุมครองผูถกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวั พ.ศ. ๒๕๕๐ ของประเทศไทย ซึง่หากมี
ก็จะมีการบัญญัติไวในลักษณะเปนกฎหมายอาญาท่ัวไปเทานั้น 

สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายตามที่มีอยูของ
ประเทศไทยในปจจุบันในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี
นั้น จึงมีความเห็นวามีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
มาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศ และยังมี
สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมายท่ีดีกวาบางประเทศ 
เน่ืองดวยในบางประเทศยังไมมีการบัญญัติกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติท่ีตราออกมาใชบังคับ เพ่ือใหความคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวเปนการเฉพาะ
เหมือนเชน พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ของประเทศไทย

สภาพบัง
ปร ศไท

ความดวย
ย
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จุลนิติ : ทานคิดวา บทบาท อำนาจหนาที่ และสถานภาพขององคกรตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีของไทย เมื่อเทียบกับ
นานาอารยะประเทศ มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะใหความคุมครองสิทธิ
ของสตรีหรือไม เพียงใด

 นายศุภฤกษ ฯ : ในปจจุบันประเทศไทยมีองคกรที่เกี่ยวของกับการคุมครองและปองกัน
การเลือกปฏิบัติตอสตรีหลายหนวยงานดวยกัน ทั้งองคกรหลักท่ีมีอำนาจหนาที่ดูแล และคุมครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป เชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กรมคุมครอง
สทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยตุธิรรม เปนตน และองคกรทีม่อีำนาจหนาทีโ่ดยตรงในการใหการคุมครอง
และปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี คือ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ซึ่งมีหนาที่
หรือภารกิจในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการตาง ๆ  ที่เปนการสงเสริมสนับสนุนให
องคกรภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินการคุมครองพิทักษสิทธิสตรี และสนับสนุนการสรางความ
เสมอภาคระหวางหญิงชาย โดยไดดำเนินการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ อาทิ สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
ศาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อใหการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด 
 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับนานาอารยะประเทศแลว ในทัศนะของผมเห็นวา อำนาจหนาที่และ
สถานภาพขององคกรตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองและปองกนัการเลอืกปฏบิตัติอสตรขีองไทยนัน้ 
ถือวามีศักยภาพและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล โดยจะเห็นไดจากรายงานการพัฒนา
ทรพัยากรมนษุยขององคการสหประชาชาต ิซึง่ระบวุา ประเทศไทยมคีวามกาวหนาในการดำเนนิงาน
ดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยูในลำดับที่ ๔ จาก ๑๐ ประเทศในทวีปเอเชีย 
รวมทั้ง มีดัชนีชี้วัดความเขมแข็งของสตรีไทยวาอยูในลำดับที่ ๕ ของทวีปเอเชีย จึงอาจกลาวไดวา
บทบาทการดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสรางความเสมอภาค การคุมครองและปองกัน
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในประเทศไทยนั้น คอนขางมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับนานาอารยะประเทศ
 อยางไรกต็าม แมวาจะไดมกีารจดัตัง้องคกรตาง ๆ  เพือ่ใหการคุมครองและปองกนัการเลอืกปฏบิตัิ
ตอสตรดีงักลาวขางตนแลว แตเพือ่ใหการดำเนนิการดงักลาวเปนไปอยางเทาเทยีม และมปีระสทิธภิาพ
มากย่ิงขึน้ ผมเหน็วา ควรมกีารจดัตัง้องคกรคุมครองและปองกนัการเลอืกปฏบิตัติอสตรใีนระดบัภมูภิาค 

เพื่อใหการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรี
เปนไปอยางเทียมและมีประสิทธิภาพ ผมเห็นวา ควรมีการ
จัดตั้งองคกรคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีในระดับภูมิภาคเพื่อใหสตรีในสวนภูมิภาค สามารถ
เขาถึงองคกรดังกลาวไดโดยงาย เนื่องจากปญหาความ
ไมเสมอภาคระหวางหญิงชาย หรือการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุม ทุกสังคม

หกา
อย

เพื่อใ
ปนไ

ตตอปฏบ
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

เพื่อใหสตรีในสวนภูมิภาคสามารถเขาถึงองคกรดังกลาวไดโดยงาย เนื่องจากปญหาความไมเสมอภาค
ระหวางหญิงชาย หรือการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นเกิดขึ้นกับบุคคลทุกกลุม ทุกสังคม ดังนั้น การจัดตั้ง
องคกรคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีในระดับภูมิภาค จึงอาจเปนกลไกสำคัญที่จะชวย
ดูแล คุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีไดอยางทั่วถึง เทาเทียม และทันตอเหตุการณ  
 
 จลุนติ ิ: ในทศันะของทานคดิวาสาเหตสุำคญัของปญหาและอปุสรรคทีเ่ปนการ
สกดักัน้การพฒันาศกัยภาพหรอืโอกาสของสตรใีนสงัคมไทยนัน้เกดิจากปจจยัใด และมี
แนวทางใดทีจ่ะสามารถเปนหลกัประกนัในการคุมครองและปองกนัปญหาการเลอืกปฏบิตัิ
ตอสตรีใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
 นายศุภฤกษ ฯ : สำหรับปญหาและอุปสรรคสำคัญที่เปนการสกัดก้ันการพัฒนาศักยภาพ
หรือโอกาสของสตรีในสังคมไทยนั้นมีสาเหตุหลักมาจากเจตคติดั้งเดิม และคานิยมที่กำหนดบทบาท
และภาระหนาที่ของหญิงและชายอยางไมเทาเทียม โดยมีการกำหนดบทบาทใหผูชายเปนผูนำ 
ผูหญงิเปนผูตาม โดยพจิารณาจากเพศสภาพ ซึง่ผูชายมรีางกายทีแ่ขง็แรง และผูหญงิเปนเพศทีอ่อนแอ 
และไมยอมรับในบทบาทและศักยภาพของผูหญิงเทาที่ควร ซึ่งเจตคติดังกลาวทำใหเกิดการสราง
ความสมัพนัธเชงิอำนาจระหวางผูชายและผูหญงิ ทำใหผูหญงิเปนฝายถกูเลอืกปฏบิตั ิถกูละเมดิสทิธติาง ๆ  
ทั้งสิทธิในรางกาย สิทธิในการทำงานหรือจางงาน สิทธิทางดานการเมือง ทำใหผูหญิงขาดโอกาส
ในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อยางไรก็ตาม เปนท่ีนายินดีวา
ในปจจุบัน เจตคติดังกลาวไดถูกขจัดไปแลวในระดับหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากในขณะนี้ประเทศไทย
มีนายกรัฐมนตรีที่เปนผูหญิง มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วุฒิสมาชิกที่เปนผูหญิงมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น
กวาในอดีต รวมทั้งในองคกรภาคราชการ หรือภาคเอกชนก็มีผูบริหารที่เปนผูหญิงอยูเปนจำนวนมาก
เชนกัน  
 ในสวนของแนวทางทีเ่ปนหลกัประกนัในการทำใหการคุมครองและปองกนัปญหาการเลอืก
ปฏบิตัติอสตรบีงัเกดิผลในทางปฏบิตัแิละเปนรปูธรรมนัน้ กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย โดยสำนกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ไดดำเนนิการขบัเคลือ่นกระบวนการสงเสรมิ
ความเสมอภาคระหวางหญิงชาย โดยไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย (Gender Focal Point) เพ่ือดำเนินการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายอยางตอเน่ือง 
ทั้งการสรางความรูความเขาใจในเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย โดยการจัดสภาพแวดลอม
ในสถานที่ทำงานและจัดสวัสดิการของหนวยงาน โดยคำนึงถึงมิติระหวางหญิงชาย นอกจากนี้ยังไดมี
การจัดตั้งศูนยประชาบดี เพื่อใหเปนกลไกหลักในการใหความชวยเหลือและแกไขปญหาในเชิงรุก
ใหแกประชาชน ซึ่งถูกละเมิดสิทธิในการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ทั้งนี้ เพื่อเปนหลักประกัน
ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหเด็กและสตรี โดยมุงเนนที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติ 
และการละเมิดสิทธิเด็กและสตรีทุกรูปแบบอยางเด็ดขาด ซึ่งการดำเนินงานสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางหญิงชายดังกลาวขางตน ถือเปนการขับเคลื่อนนโยบายการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายใหเปนรูปธรรม และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 
 จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ อันประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎรในดานการ
ตรากฎหมายและอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสำคัญของความเสมอภาคระหวาง
เพศซ่ึงถือเปนหลักการหน่ึงของศักด์ิศรีความเปนมนุษยท่ีจะเปนพลังขับเคล่ือนใหสังคมไทย
พัฒนาไปสูความเปนธรรมและเจริญกาวหนาตอไป 

 นายศุภฤกษ ฯ : สำหรับประเด็นการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีน้ัน ถือ
เปนประเด็นระดับสากลที่นานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทยใหความสำคัญ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางก็มุงเนนดำเนินการผลักดันใหสังคมยอมรับและตระหนักถึงสิทธิของสตรีใหมีความเทาเทียมกับ
เพศชาย ทัง้การกำหนดนโยบายดานสงัคมทีใ่หความสำคญัในการสงเสรมิความเสมอภาคของหญงิชาย 
การสงเสริมและประสานการดำเนินการเพ่ือคุมครองและพิทกัษสทิธสิตรี การผลักดันใหมกีารดำเนินการ
ตามพันธกรณี ขอตกลง และความรวมมือระหวางประเทศท่ีประเทศไทยเขารวมเปนภาคีสมาชิก 
ซึ่งขั้นตอนตอไป คือ การยกเลิกกฎหมายและนโยบายที่เลือกปฏิบัติตอผูหญิง และดำเนินการ
ตรากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองสทิธสิตร ีการสรางความเสมอภาคระหวางหญงิชาย รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันการลวงละเมิดทางเพศ เพื่อใชเปนกลไกสำคัญในการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ และเปนการสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชายใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และมีความเปนธรรมบนพื้นฐานของการเคารพในศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของหญิงชาย เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีวัฒนธรรมอันดีงามและมีความสงบสุข
ตลอดไป 
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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

 จุลนิติ : อยากทราบถึงที่มาของแนวคิดหรือ
ทฤษฎเีกีย่วกับการเลอืกปฏบิตั ิโดยเฉพาะอยางยิง่ในประเดน็
การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม รวมทั้งความหมาย และ
ความสำคัญ ตลอดจนขอยกเวนของหลักความเสมอภาค

 รศ. มาลีฯ : เมื่อกลาวถึงเรื่อง “หลักการเลือกปฏิบัติ” 
สิ่งที่เปนดานตรงขามก็คือ “หลักความเสมอภาค” ซึ่งหมายถึง 
“การจะตองปฏบิตัติอสิง่ทีเ่หมอืนกนัใหเหมอืนกนั และสิง่ทีต่างกนั
ตองไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน” โดยพัฒนาการของความคิด
ในการเรี ยกรองหลักความเสมอภาค  โดยเฉพาะอย างยิ่ ง 
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายนั้น ไดเกิดความชัดเจนมากข้ึน
เม่ือผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติ หรือไมไดรับการปฏิบัติเหมือนกับผูชาย 
ซึ่งหากจะวิเคราะหวาเหตุใดทำไมผูหญิงจึงไมไดรับการปฏิบัติ
เหมือนกับผูชาย สวนใหญกจ็ะมองวาเปนเพราะความแตกตางระหวาง
หญิงและชายซึ่งเปนความแตกตางตามธรรมชาติ ดังจะเห็นได
อยางชัดเจนจากรูปราง หนาตา หรือสรีระรางกาย เพราะฉะน้ัน 
เมื่อธรรมชาติสรางใหผูหญิงกับผูชายใหมีความแตกตางกัน ดังนั้น 
การท่ีหญิงและชายไดรบัการปฏิบตัทิีไ่มเหมือนกัน จงึเปนเหตุเปนผล
ในตัวของมันเองที่ไมอาจโตแยงหรือเรียกรองความเสมอภาคได 
 แตเมือ่สงัคมเริม่มกีารยอมรบัในเรือ่งศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย
และกลุมคนตาง ๆ ถูกเลือกปฏิบัติอยางแตกตางกันออกไป จึงเกิด
กระแสของการเรยีกรองสทิธขิึน้อกีครัง้หนึง่ แตอยางไรกต็าม สำหรบั
กรณีของหญิงและชายน้ันยงัคงมีความสลับซับซอนเพราะจะยอนกลับ

“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

 ๑สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมดี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เนติบัณฑิตไทย จากสำนักฝกอบรม
กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, นิติศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย Yale ประเทศสหรัฐอเมริกา ปจจุบันดำรงตำแหนง
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จุลนิติ

มาถึงแนวคิดที่วา เมื่อธรรมชาติไดสรางใหผูหญิงกับผูชายไมเทาเทียมกันคือ มีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ดังนั้น เมื่อสิ่งที่ตางกันไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน ก็ยอมเปนไปตามหลักการของ
ความเสมอภาคแลวจะมาเรียกรองความเสมอภาคไปอีกทำไม แนวคิดเชนนี้ ก็จะวนเวียนเปนคำถาม
ใหถกเถียงอยูเรื่อยไป 
 โดยแนวคิดหรือทฤษฎีทีเ่ก่ียวของกับความเสมอภาคในเร่ืองศักดิศ์รคีวามเปนมนุษยของผูหญงิ
กค็อื ทฤษฎี “สตรนียิม” หรอื “Feminism” ซึง่อธิบายวา ความแตกตางระหวางหญิงและชายสามารถ
แบงออกไดเปน ๒ เรื่องคือ 
 ๑. เรื่องความแตกตางในเชิงสรีระ ความแตกตางดังกลาวน้ีอาจจะเรียกไดวาเปน 
“ความแตกตางตามธรรมชาติ” ก็ได โดยความแตกตางในเชิงสรีระน้ันจะเห็นไดจากรูปรางหนาตา
หรือรูปลักษณภายนอก รวมทั้งโครงสรางตาง ๆ ของรางกาย แตสิ่งหนึ่งที่มีความแตกตางอยางชัดเจน
ก็คือเรื่อง “ระบบสืบพันธุ” ซึ่งแมวาโดยธรรมชาตินั้นจะสรางผูหญิงกับผูชายใหมาคูกัน คือผูหญิง
กับผูชายตองมีเพศสัมพันธกันจึงจะเกิดมนุษยรุนตอไปก็ตาม แตความแตกตางในเชิงสรีระของผูหญิง 
โดยเฉพาะอยางยิง่เรือ่ง “เพศสรรีะ (Sex)” ทีม่รีายละเอยีดแตกตางจากผูชาย ไมวาจะเปนโครงกระดกู
หรืออวัยวะภายใน อาทิ มดลูก รังไข หรือฮอรโมนเพศที่ทำใหผูหญิงมีประจำเดือน เปนตน จึงทำให
มีการปฏิบัติที่แตกตางกัน 
 ๒. เรื่องการประกอบสรางทางสังคม (Social Construction) อาจเรียกใหเขาใจไดงายยิ่งขึ้น
วาเปนเร่ืองของ “การอบรมเล้ียงดูหรือส่ังสอน” ซึง่จะกำหนดใหผูหญงิตองมีความออนโยน ออนหวาน 
เรียบรอย มีความอดทนอดกล้ัน หรือไมกาวราวรุนแรง สวนผูชายตองมีความเขมแข็ง เปนผูนำ และจะ
รองไหไมได เปนตน 
 ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ในเรื่องของสรีระซึ่งเปนเรื่องเชิงกายภาพและเรื่องของการอบรมเลี้ยงดู
หรือสั่งสอน จึงทำใหสังคมมีความเขาใจในความแตกตางตามธรรมชาติของผูหญิงและยอมรับ
การเลือกปฏิบัตินั่นเอง
 นอกจากนี ้ยงัมเีรือ่ง “ความเชือ่หรอืคานยิม” ซึง่การทีส่งัคมยอมรบัใหมกีารเลอืกปฏบิตัไิดนัน้ 
นอกจากจะมีสาเหตุมาจากการยอมรับในคำอธิบายเร่ืองความแตกตางตามธรรมชาติระหวางผูหญิง
กบัผูชายแลว ยงัมสีาเหตมุาจากความเชือ่หรอืคานยิมซึง่เปนปฏิสมัพนัธระหวางกาย จติ และสงัคมอกีดวย 

“หลักการเลือกปฏิบัติ” สิ่งที่เปนดานตรงขามก็คือ “หลัก
ความเสมอภาค” ซึ่งหมายถึง “การจะตองปฏิบัติตอสิ่งที่
เหมือนกันใหเหมือนกัน และสิ่งที่ตางกันตองไดรับการ
ปฏิบัติที่แตกตางกัน”

“หลักการ“
วา สม
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จุลนิติ

อนัสงผลใหมกีารแบงแยกบทบาทและหนาทีร่ะหวางหญงิและชายขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสมยักอนที่
กำหนดใหผูหญงิตองอยูแตในบานหรอืเฉพาะปรมิณฑลของครอบครวัเครอืญาต ิในขณะทีผู่ชายสามารถ
ออกไปโลดแลนอยูขางนอกและมีบทบาทตาง ๆ  ในเชงิสาธารณะไดมากมาย ตวัอยางเชน การบอกวาผูหญงิ
ไมควรเรียนสาขาวิชานิติศาสตร เพราะนิติศาสตรเปนสาขาวิชาของผูชาย เปนเรื่องของการพิจารณา
ขอพิพาทหรือปญหาความขัดแยง ไมเหมาะสมกับชีวิตของผูหญิง เพราะผูหญิงตองอยูแตในบาน 
ในครัวเรือน หรือในเครือญาติของตนเทานั้น สวนเร่ืองนอกบานเปนหนาที่ของผูชายและผูหญิง
มหีนาทีต่องต้ังทอง คลอดลูก และเล้ียงดูใหนมลูก เปนตน ดงันัน้ สิง่ตาง ๆ  ทีเ่กิดขึน้จากการหลอหลอม
เหลานี้ จึงทำใหตองมีการแบงบทบาทและหนาที่ระหวางกัน 
 แตอยางไรก็ตาม สำหรับปญหาความเช่ือหรือคานิยมที่สงผลใหเกิดสภาพการณของการกีดกนั
หรอืเลอืกปฏบิตั ิซึง่มกีระแสเรยีกรองเรือ่งความเสมอภาคอยางเขมขนขึน้นัน้กจ็ะวนเวยีนมาสูคำถามเดมิ
ที่วา อะไรคือความเสมอภาค และเมื่ออธิบายถึงเรื่องหลักความเสมอภาควาหมายถึงแนวคิดเชนใดแลว 
หากนำมาใชกับความสัมพันธระหวางหญิงและชายก็จะเปนปญหาท่ียังคงสลับซับซอนอยูเชนเดิม 
กลาวคือ เมื่อธรรมชาติไดสรางหญิงชายมาใหแตกตางกัน ดังนั้น การไดรับการปฏิบัติที่แตกตางกัน
ก็ถูกตองเหมาะสมแลวนั่นเอง 
 

  จุลนิติ : โดยหลักการแลวความแตกตางในเร่ืองเพศของบุคคลไมถือวา
เปนขอแตกตางในสาระสำคัญอันจะเปนเหตุใหมีการเลือกปฏิบัติที่แตกตางกันได 
แตในความเปนจริงกิจกรรมบางประเภทตองคำนึงถึงความแตกตางกันในทางกายภาพ
และในทางภาระหนาที่ระหวางเพศหญิงกับเพศชาย ดังน้ัน ความแตกตางระหวาง
เพศหญิงกับเพศชายจึงอาจจะเปนเหตุผลท่ีสำคัญของการปฏิบัติ ใหแตกตางกันได 
ซึ่งนอกจากเร่ืองเพศแลว ยังมีกรณีอื่น ๆ ที่ถือเปนขอยกเวนของหลักความเสมอภาค
หรือไม

 รศ. มาลีฯ : การเลือกปฏิบัติหรือความไมเสมอภาคน้ันมีหลายมิติ ที่กลาวมาขางตนเปน
มิติในเรื่องเพศ ซึ่งนอกจากมิติในเรื่องเพศแลว ยังมีมิติในเรื่องอื่น ๆ อีกดวย เชน เรื่องเชื้อชาติ ชนชั้น 
ฐานะทางเศรษฐกิจ หรอืศาสนา เปนตน ตวัอยางเชน ในเรือ่งเชือ้ชาติ ชาติทีม่อีำนาจมากกวาก็อาจจะกีดกัน 
เลอืกปฏิบตั ิหรอืดถูกูเหยียดหยามชาติทีอ่ยูในสถานะท่ีดอยกวาตน หรอืแมแตในประเทศไทยในเร่ืองของ
ชนชั้นหรือภาษานั้น คนที่มีฐานะร่ำรวยกวาก็อาจจะดูถูกคนที่ยากจน คนภาคกลางหรือคนกรุงเทพฯ 
ก็อาจจะมีความรูสึกวาตัวเองเหนือกวาคนในภาคอ่ืน ๆ เพราะเปนศนูยกลางของทุก ๆ สิ่ง มีภาษาไทย
ภาคกลางเปนภาษาราชการ เปนตน ดงันัน้ จงึอาจมกีารแสดงออกดวยการเหยยีดหยาม เชน การกลาวขาน
วาคนภาคอีสานคือพวกบักเสี่ยว หรือคนภาคใตคือพวกทองแดง เปนตน ซึ่งการเปรียบเทียบดังกลาว
ไมเพยีงแตจะสงผลใหมกีารเลอืกปฏบิตัเิทานัน้ ยงัเปนเปนการทำลายภาษาทองถิน่ และขนบธรรมเนยีม
หรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอีกดวย ซึ่งปญหาความเหล่ือมล้ำที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจนำไปสู
ความคับแคนใจและสรางความเกลียดชังระหวางกันในสังคมไดในที่สุด 
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จุลนิติ

 จุลนิติ : ในทัศนะของทานคิดวา สภาพบังคับและมาตรการทางกฎหมาย
ตามที่มีอยูของประเทศไทยในการปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมีความเหมาะสม
และเพียงพอกับสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม มากนอย เพียงใด รวมท้ังมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลตามกฎหมายระหวางประเทศหรือไม เพียงใด

 รศ. มาลฯี : โดยทีค่วามเสมอภาคระหวางหญงิชาย (Gender Equality) เปนประเดน็ทีส่งัคม
ทกุฝายใหความสนใจและเปนกระแสความเคลือ่นไหวระดบัโลก ดงันัน้จงึสงผลกระทบมาถงึประเทศไทย
ดวย ซึง่ประเทศไทยในฐานะทีไ่ดเขารวมเปนสมาชกิผูเริม่กอตัง้องคการสหประชาชาต ิจงึมคีวามผกูพนั
ที่จะตองปฏิบัติตามเอกสารและขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเอกสารหลักที่สำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวและประเทศไทยไดเปนภาคี ไดแก
 (๑)  กฎบัตรสหประชาชาติ (The United Nations Charter)
 (๒)  ปฏิญญาสากลวาดวยสทิธมินษุยชน (The Universal Declaration of Human Rights 
หรือ UDHR) 
 (๓)  กตกิาระหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง (The International 
Covenant on Civil and Political Rights หรือ ICCPR)
 (๔)  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (The 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights หรือ ICESC)
 (๕)  อนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบติัตอสตรีในทุกรปูแบบ (The Convention 
on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW)
 (๖)  อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (The Convention on the Rights of the Child) และ
 (๗)  อนสุญัญาวาดวยการขจัดการเลอืกปฏบิติัทางเชือ้ชาตใินทุกรปูแบบ (The International 
Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination)
 โดย “ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน” นั้น แรกเริ่มเดิมทีองคการสหประชาชาติไดมี
ความพยายามทีจ่ะประกาศใชในฐานะเปน “กฎหมายวาดวยสทิธมินษุยชน” แตไมสำเรจ็ ทัง้นี ้เนือ่งจาก
มีเนื้อหาท่ีกวางขวางและครอบคลุมมิติตาง ๆ เปนจำนวนมาก จึงทำใหไมไดรับการสนับสนุนจาก
ประเทศสมาชิกที่มีเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมท่ีมีความแตกตางหลากหลาย 
แตอยางไรก็ตาม แมวาปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนดังกลาวจะมิใชสนธิสัญญาหรือขอตกลง
ระหวางประเทศทีก่อใหเกดิพนัธกรณทีางกฎหมายกต็าม แตกเ็ปนความพยายามทีจ่ะกำหนดมาตรฐาน
การคุมครองสิทธิมนุษยชนซึ่งมีอิทธิพลตอประเทศสมาชิกตัวอยางเชน ในระหวางที่มีการจัดทำ
และสมัชชาสหประชาชาติมมีตเิห็นชอบในปฏิญญาสากลอยูนัน้ ประเทศไทยอยูในระหวางการจัดทำราง
รฐัธรรมนญู ซึง่ตอมาเมือ่มกีารประกาศใชบงัคบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๔๙๒ 
นั้น ทางสภารางรัฐธรรมนูญไดนำเนื้อหาสาระของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนหลายประการ
มาบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวดวย ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดรับคำยกยองวาเปนรัฐธรรมนูญที่
เปนประชาธิปไตย เนือ่งจากไดใหการปกปองคุมครองสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนมากท่ีสดุฉบับหนึง่
และไดเปนแบบอยางของรัฐธรรมนูญทุกฉบับตอมา
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 สำหรับการเขารวมเปนภาคีของกติการะหวางประเทศวาดวยสทิธพิลเมืองและสิทธทิางการเมือง 
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม๒ รวมทั้งอนุสัญญาวาดวย
การขจดัการเลอืกประตบิตัติอสตรทีกุรปูแบบ และอนสุญัญาวาดวยสทิธเิดก็๓ ของประเทศไทยนัน้ถอืวา
คอนขางลาชา ทัง้นีเ้ปนผลสบืเนือ่งมาจากความผนัผวนทางการเมอืง แตอยางไรกต็าม การเขารวมเปน
ภาคีของกติการะหวางประเทศท้ังสองฉบับ และอนุสัญญาตาง ๆ ดังกลาว ไดกอใหเกิดพันธกรณี
ทางกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งหนังสือสัญญาที่ฝายบริหารไดทำกับนานาประเทศหรือองคการ
ระหวางประเทศจะยังไมมผีลใชบงัคบัเปนกฎหมายภายในโดยทันท ีแตตองเสนอใหรฐัสภาเห็นชอบ
เพื่อออกกฎหมายอนุวัติการใหเปนไปตามหลักการของหนังสือสัญญาที่ไดทำความตกลงเสียกอน
 อนึง่ หากพิจารณาถึงสภาพบังคบัและมาตรการทางกฎหมายตามท่ีมอียูของประเทศไทยในการ
ปองกันการเลือกปฏิบัติตอสตรีนั้นมีความเห็นวา แมวาประเทศไทยจะไดตั้งขอสงวนในอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีฯ ไวเปนจำนวนหลายประเด็นก็ตาม แตตลอดระยะเวลา
ทีผ่านมากพ็บวามกีารปรบัปรงุแกไขหรอืตรากฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบตาง ๆ  เพือ่ใหมคีวามสอดคลอง
กับหลักการของอนุสัญญามากย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการถอนขอสงวนตาง ๆ ลงตามลำดับอีกดวย 
 โดยในปจจุบันคงเหลือขอสงวนอยูเพียง ๒ เรื่องคือ เรื่องความเสมอภาคในครอบครัว 
และเรื่องการยอมรับอำนาจของศาลโลก ซึ่งในอนาคตคาดวาประเทศไทยคงมีความพรอมท่ีจะถอน
ขอสงวนเก่ียวกับเรื่องความเสมอภาคในครอบครัวไดอยางแนนอน
 นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในฐานะท่ีเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
แลวเห็นวาไดมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับพันธะกรณีระหวางประเทศตาง ๆ ดังกลาวอีกดวย 
กลาวคือ นับตั้งแตประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๕ สงผลใหประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญ
ที่ใชปกครองประเทศรวมท้ังสิ้น ๑๘ ฉบับ โดยการยึดอำนาจคร้ังลาสุดเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ 

 ๒ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีของกติการะหวางประเทศท้ังสองฉบับเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ และวันที่ ๕ ธันวาคม 
๒๕๔๒ ตามลำดับ.

 ๓เปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๒๘ และเขาเปนภาคี
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒.
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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

ไดมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๑๗) อันเปนที่มาของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
ฉบบัใหม (พทุธศักราช ๒๕๕๐) ซึง่ผานการลงประชามติเม่ือวนัที ่๑๙ สงิหาคม ๒๕๕๐ เปนรฐัธรรมนูญ
ฉบับที่ ๑๘ โดยจะพิจารณาเห็นไดวารัฐธรรมนูญที่มีผลใชบังคับที่ผานมานั้นจะปรากฏบทบัญญัติ
วาดวยความเสมอภาคของบุคคลไวเปนการท่ัวไป โดยมิไดระบุถึงความเสมอภาคระหวางเพศ
ไวโดยเฉพาะเจาะจง หากจะมีก็เพียง ๕ ฉบับเทานั้นท่ีไดบัญญัติรับรองความเสมอภาคระหวาง
ชายและหญิงไวอยางชัดเจน ไดแก พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว 
พุทธศักราช ๒๔๗๕, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗, รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔, รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ฉบับปจจุบัน)
 โดยหลกัการและสาระสำคญัของรฐัธรรมนญูทัง้ ๕ ฉบบัทีช่ีใ้หเหน็ถงึพฒันาการของสถานภาพ
ทางกฎหมายของสตรี โดยสังเขปดังนี้
 (๑) พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
ไดรบัรองสิทธใินการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและการสมัครรับเลือกต้ังในระดับชาติของสตรี รฐัธรรมนูญ
ฉบับนี้จึงถูกหยิบยกขึ้นเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่อางวาหญิงและชายมีสิทธิเทาเทียมกันแลว 
แตแทจริงแลวรัฐธรรมนูญมิไดรับรองความเสมอภาคระหวางเพศในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือไปจากสิทธิ
ทางการเมอืงในระดบัชาติ ในขณะเดยีวกนั กฎหมายลำดบัรองหรอืระเบยีบขอบงัคบัอืน่ ๆ  เชน กฎหมาย
ลกัษณะบคุคล และกฎหมายลักษณะครอบครัวซ่ึงเปนสวนหนึง่ของประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
ยังกีดกันและเลือกปฏิบัติตอผูหญิงอยู 
 (๒) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ถือเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่รับรองสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมกันระหวางชายและหญิงในทุก ๆ ดาน ซึ่งมิไดจำกัดเฉพาะสิทธิ
ทางการเมืองระดับชาตเิทานัน้ แตยงัเปนกลไกสำคัญในการปฏิวัตสิถานภาพทางกฎหมายของสตรีดวย 
โดยหลักเร่ืองความเสมอภาคระหวางเพศน้ัน แมวาจะไมมผีลใชบงัคบัทนัทใีนวันทีป่ระกาศใชรฐัธรรมนูญ 
เนื่องจากบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๓๖ กำหนดใหเวลา ๒ ปแกหนวยงานของรัฐในการเปลี่ยนแปลง
แกไขกฎหมายทีจ่ำกดัสิทธิสตรหีรอืใหมกีารออกกฎหมายใหมเพือ่รบัรองใหหญงิมสีทิธเิทาเทยีมกบัชาย 
แตกอนทีจ่ะครบกำหนด ๒ ป หนวยงานของรัฐทีเ่กีย่วของกไ็ดเรงรดัการแกไขกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  
เพื่อใหหญิงไดรับความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น เชน การแกไขหลักกฎหมายเก่ียวกับสิทธิสตรีในกฎหมาย
ลักษณะบุคคล และกฎหมายลักษณะครอบครัว ซึ่งเคยกำหนดใหหญิงท่ีสมรสแลวมีสถานภาพท่ี

แมวาประเทศไทยจะไดต้ังขอสงวนในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีฯ 
ไวเปนจำนวนหลายประเด็นก็ตาม แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมาก็พบวามีการปรับปรุง
แกไขหรือตรากฎหมาย กฎ หรือระเบียบตาง ๆ เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการ
ของอนุสัญญามากย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการถอนขอสงวนตาง ๆ ลงตามลำดับอีกดวย

ประเท
นจำน

แมวา
ไวเป

ดวกด ย
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ดอยกวาสามี นอกจากน้ี ยังแกไขระเบียบของกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยใหผูหญิง
มีสิทธิสมัครสอบเขารับราชการเปนผูพิพากษาและอัยการอีกดวย
 (๓) รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ รฐัธรรมนูญฉบับนีไ้มไดบญัญตัิ
รับรองความเสมอภาคระหวางชายและหญิงในไวในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
เหมอืนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ เพียงแตบัญญัติไวในมาตรา ๖๗ ซึ่งอยู
ในหมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐวา “รัฐพึงรักษา สงเสริมและพัฒนาความเสมอภาคระหวางเพศ” 
โดยหมวดที่วาดวยแนวนโยบายแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นไมกอใหเกิดสิทธิในการฟองรองรัฐ 
เปนเพียงแนวทางในการบัญญัติกฎหมายและการกำหนดนโยบายของรัฐเทานั้น 
 ตอมาจงึไดมกีารรณรงคเรยีกรองใหมกีารแกไขรฐัธรรมนญูในประเดน็ตาง ๆ  รวมทัง้การบญัญตัิ
รับรองความเสมอภาคระหวางชายและหญิงในไวในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย ทั้งนี้
เพ่ือใหเกิดสิทธิในการฟองรองกรณีที่มีการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศได การเรียกรอง
ดงักลาวไดนำไปสูการแกไขเพ่ิมเติมรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๓๔ เปนรฐัธรรมนูญ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕) โดยนำบทบัญญัติที่วาดวยความเสมอภาคทางเพศ 
ซึง่มีสาระสำคัญเหมือนรัฐธรรมนูญฯ พทุธศักราช ๒๕๑๗ มาบัญญติัไวในหมวดวาดวยสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทยตามเดิม ทีส่ำคัญยิง่กวานัน้กค็อื หลกัความเสมอภาคระหวางชายและหญิงมผีลใชบงัคับ
ไดทันที เนื่องจากไมมีบทเฉพาะกาลเหมือนรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช ๒๕๑๗
 (๔) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถือเปน 
“รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน” เนื่องจากประชาชนไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นผานสมาชิก
สภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใหความคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งกวา
ฉบับอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะอยางยิง่ สำหรบัเพศหญงิ นอกจากจะไดรบัความคุมครองในบทบญัญตัอิืน่ในฐานะ
ประชาชนท่ัวไปแลว ยังไดรับความคุมครองเปนพิเศษเพ่ิมเติมขึ้นอีกหลายมาตรา ซึ่งการที่รัฐธรรมนูญ
ไดใหความสำคัญแกประเด็นเพศหญิงเปนพิเศษ ก็เนื่องมาจากการผลักดันของ “เครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ” ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนใหผูหญิงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวมเปน
สมาชกิสภารางรฐัธรรมนญู รวมทัง้เผยแพรความรูความเขาใจเกีย่วกบัสถานภาพของเพศหญงิ ตลอดจน
การผลักดันใหมีการบัญญัติหลักการซึ่งรับรองความเสมอภาคและใหสิทธิและการคุมครองแกเพศหญิง
เปนพิเศษ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อาทิ ความเสมอภาค
ระหวางชายและหญิงที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐธรรมนูญและจากกฎหมายอยางเทาเทียม
เสมอภาคกันโดยไมถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศ (ตามมาตรา ๕ มาตรา ๓๐ 
และมาตรา ๘๐) หรอืการเปดชองใหรฐักำหนดมาตรการพเิศษ (Aff irmative Action) เพือ่ขจดัอปุสรรค

บทบัญญัติใดที่มิไดระบุคำวา “สตรี” ไวตองตีความวาสตรียอมไดรับความคุมครอง
ในฐานะท่ีเปนประชาชนดวย โดยเมื่อกลาวถึงกลุมคนอื่น ๆ เชน เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 
หรือคนพิการ ฯลฯ ก็ตองตระหนักวามีเพศหญิงอยูในกลุมนั้น ๆ ดวย

บทบัญญั
ในฐาน ท่ีเป ู ู
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หรือเพ่ือสงเสริมบุคคลที่ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ เชน สตรี ผูพิการ หรือผูดอยโอกาสกลุมอ่ืน ๆ 
ใหสามารถบรรลุถึงความเสมอภาคไดโดยไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติตอคนอื่น ๆ โดยทั่วไป 
(ตามมาตรา ๓๐ วรรคสาม)
 (๕) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงยึด
บทบัญญัติสำคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไวทั้งหมด นอกจากน้ี
ยังแจกแจงสิทธิและเสรีภาพ และแนวนโยบายแหงรัฐออกเปนดานตาง ๆ โดยกลาวถึงสิทธิเสรีภาพ
และหลักการการมีสวนรวมของผูหญิงไวอยางชัดเจน และบทบัญญัติใดที่มิไดระบุคำวา “สตรี” ไวตอง
ตีความวาสตรียอมไดรับความคุมครองในฐานะท่ีเปนประชาชนดวย โดยเมื่อกลาวถึงกลุมคนอื่น ๆ เชน 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ หรือคนพิการ ฯลฯ ก็ตองตระหนักวามีเพศหญิงอยูในกลุมนั้น ๆ ดวย 
 สำหรับบทบัญญตัท่ีิกลาวถึงสตรีไวโดยเฉพาะเจาะจงเพ่ิมเติมจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดแก
 หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
 - สวนที่ ๔ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตามมาตรา ๔๐ (๖) กำหนดใหเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิไดรับความคุมครองในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี
อยางเหมาะสม และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ
 - สวนท่ี ๙ สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง 
กำหนดใหเด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิไดรับความคุมครองจากรัฐใหปราศจาก
การใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม ท้ังมีสิทธิไดรับการบำบัดฟนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาว
 หมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ
 - สวนที่ ๔ แนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวัฒนธรรม 
ตามมาตรา ๘๐ (๑) กำหนดใหรัฐตองคุมครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการอบรมเล้ียงดู
และใหการศึกษาปฐมวัย สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสรมิสรางและพัฒนาความเปนปกแผน
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และผูอยูในสภาวะยากลำบากใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได
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 - สวนที่  ๗  แนวนโยบายดานเศรษฐกิจ ตามมาตรา ๘๔ (๗) กำหนดใหรัฐตองสงเสริมให
ประชากรวยัทำงานมงีานทำ คุมครองแรงงานเดก็และสตร ีจดัระบบแรงงานสมัพนัธและระบบไตรภาคี
ที่ผูทำงานมีสิทธิเลือกผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมท้ังคุมครองใหผูทำงานท่ีมีคุณคา
อยางเดียวกันไดรับคาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวสัดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
 - สวนที่ ๑๐ แนวนโยบายดานการมีสวนรวมของประชาชน ตามมาตรา ๘๗ กำหนดให
การมสีวนรวมของประชาชนในดานตาง ๆ  เชน การกำหนดนโยบาย การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม 
การตัดสินใจทางการเมือง และการตรวจสอบการใชอำนาจรัฐ เปนตน ตองคำนึงถึงสัดสวนของหญิง
และชายที่ใกลเคียงกัน
 เร่ืองโอกาสที่เทาเทียมกันในการเปนผูแทนของปวงชนชาวไทย
 - กรณีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา ๙๗ กำหนดใหการจัดทำบัญชีรายช่ือผูสมัคร
รบัเลอืกตัง้ของพรรคการเมอืงสำหรบัการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร ทัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้และ
แบบบัญชีรายชื่อ ตองคำนึงถึงโอกาส สัดสวนที่เหมาะสมและความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย
 - กรณวีฒิุสภา ตามมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง กำหนดใหในการสรรหาสมาชิกวุฒสิภาใหคำนึงถึง
ความรู ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสำคัญ 
และใหคำนึงถึงองคประกอบจากบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน โอกาส
และความเทาเทยีมกันทางเพศ สดัสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหน่ึงทีใ่กลเคียงกัน รวมท้ังการ
ใหโอกาสกับผูดอยโอกาสทางสังคมดวย
 เรื่องการมีสวนรวมในการยกรางกฎหมาย
 มาตรา ๑๕๒ กำหนดใหการพิจารณารางพระราชบัญญัติที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งมิไดพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ใหตั้งคณะกรรมาธิการ
วสิามญัขึน้ประกอบดวยบคุคลประเภทน้ันมจีำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของจำนวนกรรมาธิการทัง้หมด 
ทั้งนี้ โดยมีสัดสวนหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน
 หากจะกลาวโดยสรุปแลว บทบัญญัติของกฎหมายตามท่ีมีอยูในปจจุบันนั้นถือวามี
ความเหมาะสมและเพียงพอกับสภาพปญหาและความตองการพ้ืนฐานของผูหญงิในสิทธขิัน้พืน้ฐาน
ของความเปนคน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับในอดีตที่ผานมาก็นับวามีพัฒนาการไปจากเดิมมากทีเดียว 
ดังมีคำกลาววา “ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน” ซึ่งมีที่มาจากพระราชดำรัสของรัชกาลท่ี ๔ 

ดังมีคำกลาววา “ผูหญิงเปนควาย ผูชายเปนคน” ซ่ึงมีท่ีมา
จากพระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๔ ที่ทรงเปรียบเปรย
ถึงความไม เทาเทียมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง สถานภาพทางกฎหมาย การเมือง และ
การปกครองของผูหญิงในสมัยโบราณท่ีมิไดมีฐานะของ
ความเปนคน แตมีฐานะเปนเพียงทรัพยสินของบิดามารดา
และสามี โดยบุคคลเหลาน้ีจะกระทำตอผูหญิงอยางไรก็ได
สุดแทแตจะจับวางใหอยูตรงไหน

ดังมีคำกล
จากพร ร

กไดรยางไ
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ที่ทรงเปรียบเปรยถึงความไมเทาเทียมกันระหวางเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะอยางย่ิง 
สถานภาพทางกฎหมาย การเมือง และการปกครองของผูหญิงในสมัยโบราณที่มิไดมีฐานะของ
ความเปนคน แตมีฐานะเปนเพียงทรัพยสินของบิดามารดาและสามี โดยบุคคลเหลานี้จะกระทำ
ตอผูหญิงอยางไรก็ไดสุดแทแตจะจับวางใหอยูตรงไหน 
 ดงันัน้ ดวยความไมเสมอภาคดงักลาว จงึไดมกีารแกไขกฎหมายเพือ่รบัรองสทิธใินการตดัสนิใจ
ทีจ่ะเลอืกคูสมรสของหญงิซึง่อยูในวยัอันสมควรแลว การหามมใิหผวัขายเมยีถายงัไมไดรบัความยนิยอม
จากเมียกอน และการจำกัดอำนาจของพอแมในการขายลูก เปนตน นอกจากน้ี ในปจจุบัน ยังมีการ
แกไขกฎหมายท่ีเปนการเปล่ียนแปลงเจตคติหรือคานิยมท่ียกยองและใหความสำคัญตอเพศชาย 
หรอืทีเ่รยีกวา “ระบอบชายเปนใหญ” (Patriarchy) เชน พระราชบญัญตัคิำนำหนานามหญงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ที่กำหนดใหหญิงที่จดทะเบียนสมรสมีสิทธิเลือกใชคำนำหนานามวา “นาง” หรือ “นางสาว” 
ก็ไดตามความสมัครใจ และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่กำหนดใหหญิงที่สมรสแลว
มีสิทธิใชนามสกุลเดิมของตนหรือของสามีก็ได เปนตน
 อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันจะมีบทบัญญัติที่รับรองความเสมอภาคระหวาง
หญงิและชายไวอยางชดัเจนก็ตาม แตเนือ่งจากยังไมมกีฎหมายท่ีกำหนดมาตรการคุมครองหรือปองกัน
มใิหมกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเรงรดัใหมกีารตรากฎหมายวาดวย
การสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมกันระหวางเพศใหออกมาใชบังคับโดยเร็ว รวมทั้งผลักดัน
กฎหมายตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูหญิงอีกดวย 
 

  จุลนิติ : ทานคิดวา บทบาท อำนาจหนาที่ และสถานภาพขององคกรตาง ๆ ที่
เก่ียวของกับการคุมครองและปองกันการเลือกปฏิบตัติอสตรีของไทย เม่ือเปรียบเทียบกับ
นานาอารยประเทศแลวมีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับที่จะใหความคุมครองสิทธิ
ของสตรีหรือไม เพียงใด

 รศ. มาลีฯ : เม่ือกลาวถึงนานาอารยประเทศแลว คงตองจัดประเภทกอนวาประเทศที่มี
ความเจริญกาวหนาในเรื่องของการคุมครองสิทธิสตรี อยางเชน ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งไดแก 
ประเทศสวีเดน นอรเวย และเดนมารก ซึ่งประเทศเหลานี้คอนขางจะทุมเทและเอาใจใสในเรื่องการ
คุมครองสิทธิสตรีและเห็นผลไดอยางชัดเจน กลาวคือ “ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย” นั้นเขาถือวา
สิทธิตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสตรีจะไดรับการรับรองและคุมครองอยางเต็มที่ โดยจะมีกฎหมายบัญญัติให
ความรับรองและคุมครองไวเปนลายลักษณอักษร ไมวาจะเปนกฎหมายสารบัญญัติ และกฎหมาย
วิธีสบัญญัติซึ่งเปนเรื่องของกระบวนการใชสิทธิทางองคกรของรัฐที่กำหนดไวโดยชัดเจน 
 นอกจากน้ี ประเทศอ่ืน เชน สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย กค็อนขางจะใหความสำคัญ
เกี่ยวกับเรื่องการคุมครองสิทธิสตรีนี้มากเชนกัน 
 โดย “ประเทศสหรัฐอเมริกา” นัน้ในเชิงของกฎหมายลายลักษณอกัษรแลว แมจะไมไดบญัญตัิ
เก่ียวกับการคุมครองสิทธิสตรีไวเปนลายลักษณอักษร แตจะใชวิธีการตีความของศาลเปนตัวกำหนด 
ใหความคุมครอง กลาวคอื ในรฐัธรรมนญูของอเมรกินันัน้จะมบีทบญัญตัใินเรือ่งของการใหความคุมครอง
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กบัประชาชนอยางเสมอภาคกนั (equal protection clause) เพราะฉะนัน้ เวลาทีผู่หญงิถกูละเมดิสทิธิ
ดวยสาเหตุในเรื่องเพศก็จะนำคดีไปสูศาล เพื่อที่ศาลจะไดวินิจฉัยตีความให และสิ่งหนึ่งที่นาสนใจของ
ประเทศสหรัฐอเมริกากค็อื “การรวมกลุมของประชาชน” เพือ่ผลกัดนัในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ใหเปนผลสำเร็จ 
และมีการกระทำอยางตอเนื่อง ซึ่งจะทำใหสังคมเกิดการรับรูเกี่ยวกับเรื่องทั้งหลายเหลานี้และเขามา
ชวยสนับสนุนและผลักดันใหเกิดผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ “ประเทศแคนาดาและออสเตรเลีย” 
นั้นจะมีกลไกระดับชาติที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนความเสมอภาคระหวางชายและหญิง 
(Off ice of the Status of Women) ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยในขณะน้ีก็คือ “สำนักงาน
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั” แตของตางประเทศจะมปีระสทิธภิาพในการทำงานมากกวาของไทย 
เนื่องจากเปนองคกรอิสระ
 นอกจากน้ีในประเทศไทย ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดใหมี “ผูบริหาร
ดานการเสริมสรางบทบาทหญิงชาย” (Chief Gender Equality Offi cer - CGEO) ในทกุกระทรวง 
ทบวง กรม โดยมอบหมายผูบริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือรองอธิบดี ปฏิบัติหนาที่ CGEO 
ประจำหนวยงาน และกำหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานระดับสำนัก และกอง เพื่อทำหนาที่เปน
ศูนยประสานงานดานความเสมอภาคระหวางหญิงชายประจำกระทรวง ทบวง กรม (Gender Focal 
Point หรือ GFP) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการดำเนินงานดานการสงเสริมความเสมอภาคระหวาง
หญงิชายเปนไปอยางจรงิจงัและมคีวามตอเน่ือง ซึง่นบัวาเปนความพยายามของภาครัฐทีจ่ะสนองตอบ
ตอบทบัญญัติของวาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชายแหงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับ พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น และสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ดังนั้น ในสวนของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
และสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ก็นาจะกำหนดใหมี CGEO ดวยเชนกัน ซึ่งก็หมายความวา
ควรกำหนดใหเปนงานของขาราชการประจำท่ีจะมาดูแลเก่ียวกับเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ภายในองคกรและการใหบรกิารแกประชาชนวามปีญหาเก่ียวกับเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
หรือไม ปญหาความไมเสมอภาคทางเพศที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหลายหนวยงานแตไมมีการ
เปดเผยตอสาธารณชนไดแก เรื่องของการคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน นอกจากน้ีรัฐสภายังมีการกอตั้ง 
“ชมรมรฐัสภาสตร”ี ซึง่เปนการรวมตวัของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชกิวฒุสิภา (ส.ว.) 
ที่เปนผูหญิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของผูหญิงในการถูกลวงละเมิดสิทธิในดานตาง ๆ 
 นอกจากประเทศไทยจะมี “สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว” ทำหนาที่เปน
หนวยงานระดับชาติ เพื่อสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายแลว ยังมี “แผนพัฒนาสตรี” 
ซึ่งมีมาแลวเปนจำนวน ๑๐ ฉบับดวยกัน และขณะนี้กำลังจัดทำ “แผนพัฒนาสตรีฉบับที่ ๑๑” 
โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่พฒันาหญิงและชายใหมคีวามรูความเขาใจเก่ียวกับศกัดิศ์ร ีคณุคาความเปนมนุษย 

ปญหาความไมเสมอภาคทางเพศที่สำคัญประเด็นหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหลายหนวยงาน
แตไมมีการเปดเผยตอสาธารณชนไดแก เรื่องของการคุกคามทางเพศในท่ีทำงาน
ปญหาคว
แตไมมีการ งาน
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จุลนิติ

และความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย รวมทั้งสงเสริมและเปดโอกาสใหสตรี ไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพเพ่ือใหสตรีไดรับการพิทักษและคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรีนั่นเอง
 อีกประเด็นหนึ่งที่องคกรสิทธิมนุษยชนดานสตรีพยายามผลักดันใหเกิดขึ้นไดแก “การจัดสรร
งบประมาณแผนดนิ” โดยคำนงึถึงมติิของหญิงและชาย กลาวคอืเปนการวเิคราะหและตรวจสอบวา
การจัดสรรงบประมาณของรัฐจะเอื้อประโยชนใหแกบุคคลทั้งสองเพศอยางเทาเทียมกัน ซึ่งตอง
คำนงึถึงสัดสวนของประชากรชายและหญงิเปนสำคญั ซึง่ ณ ขณะน้ีมปีระชากรท่ีเปนผูหญงิมากกวา
ผูชาย ๑.๒ ลานคน ดงันัน้ ผูหญงิจงึไมใชเปนเพยีง “คนกลุมหนึง่” เทาน้ันแตหมายถงึประชากรครึง่หนึง่
ของประเทศท่ีตองไดรับประโยชนในการจัดสรรงบประมาณน้ันดวย 
 ในสวนของประเทศไทยนั้น ถามองในเชิงเปรียบเทียบกับตางประเทศแลวคิดวา แมวากลไก
ของเรานั้นจะยังไมเปนระบบที่ใหความคุมครองสิทธิสตรีเทาที่ควร แตก็มีความพยายามที่จะสราง
กลไกเหลานี้ใหครอบคลุมมากข้ึน ตัวอยางเชน สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ไดสรางกลไกการทำงานต้ังแตระดับกระทรวงลงไป ซึ่ง ณ 
เวลานี้ไดลงไปถึงระดับจังหวัดแลว โดยมีการจัดตั้ง “สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จงัหวดั” หรอื “พมจ.” ขึน้ในทกุจงัหวดั นอกจากนี ้ระเบยีบทีเ่กีย่วกับการสงเสรมิความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย กำหนดใหมีการจัดต้ังสมัชชาสตรีในระดับตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับ“พระราชบัญญัติสงเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐” ที่กำหนดใหมีกลไกสมัชชาเด็กและเยาวชนลงไปถึง
ระดับอำเภอดวย ถาเพียงแตหนวยงานของรัฐไทยในทุกสวนจะปฏิบัติหนาที่ของตนโดยยึดหลัก
ความเสมอภาคระหวางหญงิชาย หรอืทีเ่รยีกวามมุมองมติหิญงิชาย (gender perspective) กจ็ะบรรลุ
เปาหมายของรัฐธรรมนูญในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายมากข้ึน ขณะนี้การทำงาน
ของหนวยงานของรัฐยังมีลักษณะแยกสวนประชากรออกเปนกลุม ๆ ที่เปนเอกเทศจากกัน เชน 
แบงออกเปนเยาวชน ผูสูงอายุ สตรี และคนพิการ ฯลฯ  ทั้ง ๆ ที่ในทางหลักการแลว เราตองใชมุมมอง
มิติหญิงชาย (gender perspective) ในการทำงานกับทุกกลุมประชากร โดยมองใหออกวาในแตละ
กลุมประชากรยอมมีเพศหญงิรวมอยูดวย ไมมากก็นอย ดงันัน้การจัดเกบ็ขอมูลประชากรแบบแยกเพศ
จึงเปนเรื่องสำคัญ เพื่อที่จะนำขอมูลเหลานี้มาใชในการวางแผนและการกำหนดนโยบาย นอกจากนี้ 
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ตองตระหนักวา ปจจุบนันีก้ารแยกออกเฉพาะหญิงชายเทานัน้กอ็าจยังไมครอบคลุมไดสมบูรณมากพอ 
เพราะในแตละกลุมอาจมีผูที่บอกวาตนเปนคนขามเพศ (trans gender) ซึ่งเรียกรองใหสังคมใหความ
เคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนดวย
 ดังนั้น จากคำถามที่วาถาเปรียบเทียบกับตางประเทศแลว คิดวาประเทศไทยนั้นนาเปนหวง
ในแงที่วาเรามีกฎหมายที่รองรับเกี่ยวกับสิทธิสตรีและมีกฎหมายที่ใหสิทธิ แตกลไกของเรายังมีปญหา 
ทัง้กลไกในทางการเมือง และกลไกในเร่ืองของระบบราชการ ซึง่ ณ เวลานีป้ระชาชนมีความต่ืนตวัมากข้ึน 
และมีการดำเนินการเพื่อปกปองคุมครองสิทธิของตนมากขึ้น รวมทั้งมีการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ 
มากขึน้ดวย แตการรบัรูขอมูลขาวสารนัน้อาจจะจรงิบางเทจ็บาง จงึทำใหไดขอมลูทีค่ลาดเคลือ่นไมตรง
ตามวัตถุประสงค ดังนั้น จึงควรตองเปดโอกาสใหเขาไดเขาใจในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิทั้งหลายเหลานี้ 
ไปในทิศทางเดียวกัน แลวผลักดันใหมีการคุมครองสิทธิของสตรีมากขึ้น 

 จลุนติ ิ: ในทศันะของทานคดิวาสาเหตสุำคญัของปญหาและอุปสรรคทีเ่ปนการ
สกดักัน้การพัฒนาศกัยภาพหรอืโอกาสของสตรใีนสงัคมไทยนัน้เกดิจากปจจยัใด และมี
แนวทางใดท่ีจะสามารถเปนหลักประกันในการคุมครองและปองกนัปญหาการเลือกปฏิบตัิ
ตอสตรีใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม

 รศ. มาลีฯ : สำหรับปญหาและอุปสรรคท่ีเปนการสกัดก้ันการพัฒนาศักยภาพหรือโอกาส
ของสตรีนัน้ โดยสวนตวัแลวคดิวาเปนเรือ่งของความรูสกึและความเขาใจมากกวา กลาวคือ ประชาชน
ไมสามารถท่ีจะไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ ซึ่งเม่ือไมไดรับรูขอมูลขาวสารแลว ก็ไมสามารถท่ีจะ
จัดการกับปญหาตาง ๆ ทั้งหลายเหลานี้ได หรือไมมีหลักในการจัดการส่ิงทั้งหลายท้ังปวงเหลานั้นได 
เนื่องจากวายังยึดติดกับขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีดั้งเดิม และคานิยมที่กำหนดใหหญิง
และชายมีสทิธไิมเทาเทียม โดยมกีารกำหนดใหผูชายเปนผูนำ สวนผูหญงินัน้เปนผูตาม เพราะผูชายนัน้
เปนเพศท่ีมรีางกายท่ีแขง็แรงกวาผูหญงิทีเ่ปนเพศท่ีออนแอกวา ทำใหผูหญงิไมมสีทิธเิลอืก และถูกละเมิด
สิทธิในรางกาย และจิตใจ ไมวาจะเปนสิทธใินการทำงาน การจางงาน หรือสิทธิทางการเมือง สิ่งตาง ๆ 
เหลานี้ ทำใหผูหญิงขาดโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
 ตามที่กลาวแลวขางตนวาในแตละหนวยงานนั้นจะตองมีผูบริหารดานความเสมอภาคระหวาง
หญงิชาย หรอื CGEO โดยทำหนาทีต่รวจสอบในหนวยงานของตนเองวามปีญหาในเร่ืองความไมเสมอภาค
ระหวางชายหญิงหรือไม ตองทำความเขาใจกอนวาผูหญิงนั้นมีภาระหนาที่จะตองดูแลจัดการงานบาน 
จะมาแขงขนัทำงานนอกบานเหมอืนอยางผูชายไมได เพราะผูชายนัน้ไมตองทำงานบาน เพราะเปาหมาย
ในชวีติของผูชายกค็อืความเจรญิกาวหนาในตำแหนงหนาทีก่ารงาน ฉะนัน้ เมือ่ถงึจดุหนึง่ทีจ่ะตองไปตอสู
เพื่อใหไดมาซึ่งตำแหนงหนาที่การงานที่สูงขึ้น ทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาก็จะคอยใหการ
สนบัสนนุอยางเตม็ที ่แตสำหรบัผูหญงิแลวจะเปนอกีสถานะหนึง่ ซึง่เรือ่งนีผู้บงัคบับญัชาหรอืหวัหนางาน
ก็จะตองเขาใจวาการที่จะใหผูหญิงกับผูชายมาแขงขันกันบนพื้นฐานเดียวกันนั้นมันเปนเรื่องที่
เปนไปไมได จะตองสรางเกณฑการตัดสินที่เปนธรรมตอผูหญิงดวย ตัวอยางเชน ในประเทศแคนาดา 
การไดตำแหนงอาจารยประจำในมหาวิทยาลัย ถาใชหลักเกณฑเดิม ๆ ที่เคยใชกันมา ผูหญิงจะไมมี
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โอกาสไดรับตำแหนงอาจารยประจำ เพราะในระบบของแคนาดาน้ัน จะเร่ิมจากการท่ีตองจบ
ปรญิญาเอกแลวสอบเขามาเปนลูกจางประจำกอน แลวตองทำผลงานทางวิชาการ ดวยการเขียนบทความ 
หรอืการวจิยั เสนอเพือ่ใหมหาวทิยาลยัพจิารณากอน แลวจงึจะไดเลือ่นตำแหนงเปนผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย หรือศาสตราจารย ตามลำดับ โดยมีขอกำหนดวาจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายใน ๗ ป หลักเกณฑเชนนี้ใชบังคับมาเปนเวลาเน่ินนาน ตอมาอาจารยผูหญิงก็เสนอขอโตแยงวา 
หลักการเชนนี้ไมเปนธรรมตอเพศหญิง เพราะเมื่อเพศหญิงเรียนจบปริญญาเอก ก็อยูในวัยที่จะตอง
ตดัสินใจวาจะแตงงานและมีบตุรหรือไม และเม่ือมีชวิีตครอบครวัแลวการทีจ่ะทำงานทางวิชาการเพีอ่ให
ไดตำแหนงวิชาภายในกรอบเวลากำหนดไว จะเปนเร่ืองท่ีหนักหนาสาหัสตอผูหญิงเปนอันมาก ดังนั้น
จึงไดสรางหลักเกณฑที่เปนธรรมตอผูหญิงมากขึ้น
 ในประเทศแคนาดาจะมีสำนักงานวาดวยสถานภาพของผูหญิง (Off ice of The Status 
of Women) ที่เปนหนวยงานอิสระที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล มีอำนาจหนาที่ในการ
กำกับดูแลดานความเสมอภาคระหวางเพศหญิงและชาย เพราะถือเปนประเด็นสำคัญ 
 แตสำหรบัประเทศไทยแลวแมจะมตีวับทกฎหมายกำหนดไวอยางชดัเจนกต็าม แตกไ็มไดนำไปใช
เทาทีค่วร เชน รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ ไดบญัญตัไิวอยางชัดเจนวา 
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง” 
และมาตรา ๓๐ “บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน” ไมใหมกีารเลือกปฏิบตัดิวยสาเหตุทางเพศ นอกจากน้ียงัมกีารบัญญตัิ
ในวรรคส่ีของมาตรา ๓๐ วา “มาตรการท่ีรัฐกำหนดข้ึนเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถ
ใชสิทธิเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” 
ทั้งหลายเหลานี้ ไมมีใครตองมากำหนดอีกวาคุณตองนำมาใชเพราะเปนสิ่งที่กฎหมายใหการรับรอง
และคุมครองอยูแลว แตหนวยงานและบุคลากรของรัฐก็ยังละเลยเพิกเฉย ดังนั้นจึงตองมีขบวนการ
เรยีกรองสทิธสิตรีในสงัคมไทย โดยแบงเปนกลุมเล็กกลุมนอยแลวมารวมตัวกนัเพ่ือใหเปนกลุมทีม่อีำนาจ
ตอรองได เชน ลาสุดนี้ไดมีการรวมตัวกันของกลุมผูหญิงและจัดตั้งเปน “เครือขายผูหญิงพลิกโฉม
ประเทศไทย” ในรัฐบาลสมัยที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลสมัยนั้นไดมี
การปฏิรูปประเทศหลายดานดวยกัน และไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นหลายชุด ซึ่งจำนวน
ผูหญิงที่ไดรับการแตงตั้งมีอยูนอยมาก และปรากฏวามีอยูชุดหน่ึงซึ่งเก่ียวกับการแกไขรัฐธรรมนูญฯ
ทีไ่มมผีูหญงิรวมเปนกรรมการเลย ตอมากลุมสตรีทีไ่มเห็นดวยกับการเลือกปฏิบตัติอสตรี ไดรวมตัวกนั

เน่ืองจากวายังยึดติดกับขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีด้ังเดิม และคานิยมท่ี
กำหนดให้หญิงและชายมีสิทธิไม่ เท่าเทียม โดยมีการกำหนดให้ผู ้ชายเป็นผู ้นำ 
สวนผูหญิงนั้นเปนผูตาม เพราะผูชายนั้นเปนเพศที่มีรางกายที่แข็งแรงกวาผูหญิงที่
เปนเพศที่ออนแอกวา ทำใหผูหญิงไมมีสิทธิเลือก และถูกละเมิดสิทธิในรางกาย และจิตใจ 
ไมวาจะเปนสิทธิในการทำงาน การจางงาน หรือสิทธิทางการเมือง สิ่งตาง ๆ เหลาน้ี 
ทำใหผูหญิงขาดโอกาสในการเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ

จาก
ดให

เน่ือง
ำห

เหลานๆ น
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จัดตั้งเปน “เครือขายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย” ขึ้น โดยชื่อกลุมก็มีนัยสำคัญวาตองการท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงบานเมืองเพ่ือใหผูหญิงไดเขามามีบทบาทมากข้ึน เชน มีความพยายามท่ีจะสงเสริมและ
สนบัสนนุใหผูหญงิเขามาสมัครรับเลือกต้ังเปน ส.ส. และ ส.ว. มากข้ึน ซึง่ไมใชเรือ่งงายเพราะในการสมัคร
ก็ตองมีคาใชจายในการหาเสียงเปนจำนวนมาก และตองเสียคาสมัครเปนจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท 
โดยไมมหีลักประกนัใด ๆ  วาจะไดรบัการเลอืกตัง้หรอืไม แตในทีส่ดุกไ็ดมผีูหญงิเขามบีทบาททางการเมอืง
เปนจำนวนมากกวาอดีตที่ผานมา 
 ดังนั้น จากคำถามที่วาปญหาและอุปสรรคที่เปนการสกัดกั้นการพัฒนาศักยภาพหรือโอกาส
ของสตรีในประเทศไทยก็คอื การทีบ่คุคลท่ัวไปไมรู ไมเขาใจถงึหลกัการในเรือ่งของความเทาเทยีมกนั
ระหวางชายหญงิ หรอืหลกัแหงความเสมอภาค หรอืบางคนรับรูแตพยายามท่ีจะไมเขาใจ หรอืพยายาม
ที่จะบิดเบือนขอเท็จจริงนั้น โดยสวนตัวดิฉันเห็นวามีผูหญิงเปนจำนวนมากท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีมีประสบการณสูง เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม และเห็นแกประโยชนสวนรวม 
ทีไ่มมภีาระทางครอบครวั และยงัอยูในภาวะทีส่ามารถจะทำงานเพือ่บานเมอืงได ฉะนัน้ควรมรีะบบของ
การทำงานหรอืระบบการจางงานทีเ่ปดกวางและมคีวามยดืหยุนมากยิง่ขึน้ ทัง้นีเ้พือ่ใหบคุคลดงักลาวนัน้
สามารถที่จะเขามาทำงานท่ีจำเปนได 

 จุลนิติ : บทสรุปสงทาย และขอเสนอแนะอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติหนาท่ีของฝายนิติบัญญัติ อันประกอบดวยวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร
ในดานการตรากฎหมายและอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความสำคัญของความเสมอภาค
ระหวางเพศซ่ึงถือเปนหลักการหน่ึงของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่จะเปนพลังขับเคล่ือน
ใหสังคมไทยพัฒนาไปสูความเปนธรรมและเจริญกาวหนาตอไป 

 รศ. มาลีฯ : การคุมครองและการสงเสริมความเสมอภาคของสตรี เปนเรื่องที่ทุกองคาพยพ
ของรัฐจะตองใหความสำคัญอยางตอเนื่องแทจริง โดยมุงเนนผลักดันใหสังคมยอมรับและตระหนักถึง
ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนคนหรือความเปนมนุษยที่เทาเทียมกันระหวางหญิงชาย 
 ภารกิจของฝายนิติบัญญัติคือ “การจัดทำกฎหมาย” ที่เก่ียวของกับการคุมครองสิทธิสตรี
จากการถูกละเมิดสิทธิหรือถูกเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริม
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย นอกจากน้ีฝายนิติบัญญัติยังมีหนาที่ในการตรวจสอบกำกับดูแล
ใหฝายบริหารบังคับใชกฎหมายและนโยบายตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว ฝายนิติบัญญัติยงัมี
อำนาจในการอนุมตังิบประมาณเพ่ือใชจายในการดำเนินงานของรัฐเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบตัติอสตรีทกุ
รูปแบบ เพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย 
 เนื่องจากฝายนิติบัญญัติมีองคประกอบหลายสวน สวนหนึ่งไดแกภาคการเมือง ไดแก
สมาชิกรฐัสภาทีป่ระกอบดวย ส.ส. และ ส.ว. ตลอดจนผูชวยในการปฏิบตังิานของสมาชิกรฐัสภา ซึง่เหลานี้
ถือเปนกลไกสำคัญในการตรากฎหมาย อีกองคประกอบหนึ่งไดแกภาคขาราชการประจำ รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิประเภทตาง ๆ
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 ประเด็นทีค่วรพิจารณาไดแกฝายนิตบิญัญตัมิคีวามรูความเขาใจในเร่ืองความเสมอภาคหญิงชาย
มากนอยเพียงใด เพราะบางคนยังยึดติดอยูในกรอบความคิดที่วาธรรมชาติสรางมาใหมนุษยมีความ
ไมเทากัน ดังนั้นผูชายและผูหญิงจึงไมเทาเทียมกัน แลวจะมาเรียกรองอะไรอีก ในขณะที่บทบัญญัติ
ของกฎหมายไดพฒันาไปแลว แตบางคนก็ยงัไมเขาใจถึงความเปล่ียนแปลงของกฎหมายน้ัน จงึยงัคงยึดตดิ
อยูในกรอบเดิม ๆ 
 กจิกรรมสำคัญท่ีอยูในขอบอำนาจหนาท่ีทีร่ฐัสภาจะดำเนนิการได กค็อืการจดัเวทใีนการเผยแพร
ความรูความเขาใจและแลกขอมูลขาวสารท่ีจะนำไปสูการดำเนินงานท่ีเปนรูปธรรมของรัฐสภา
ตัวอยางเชน เมื่อคราวที่ทำงานอยูในกลุมเพื่อนหญิง ไดรับเชิญจากคณะกรรมาธิการของสภา
ใหไปช้ีแจง และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับงานที่ทำอยู ก็รูสึกวาเปนโอกาสดีที่จะไดนำเรื่องที่มีสำคัญ
เก่ียวกับสิทธิสตรีหรือหลักความเสมอภาคนี้ไปเสนอตอกรรมาธิการเพื่อใหชวยผลักดันใหมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุมครองสิทธิสตรีเปนการเฉพาะ นอกจากน้ียังเคยเปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ
คณะกรรมาธิการกจิการสตร ีเยาวชนและผูสงูอาย ุวฒุสิภา ในสมยัทีค่ณุวลัลภ  ตงัคณานรุกัษ เปนประธาน
กรรมาธิการดวย ซึ่งจะเห็นไดวา ส.ส. และ ส.ว. นั้นมีบทบาทที่สำคัญมาก ในเรื่องของการผลักดันใหมี
การยกรางกฎหมาย และการตรากฎหมายใหมผีลบงัคบัใชไดอยางจรงิจงัเพราะนีค่อือำนาจ และหนาที่
ของฝายนิติบัญญัติโดยแทจริง 
 การทำงานของรัฐสภาอยางตอเนื่องจริงจังดวยความรูและความใจตอแนวคิดทฤษฎีวาดวย
ความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุตาง ๆ  จะทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีความเปนธรรม 
นาอยู และมีวัฒนธรรมอันดีงามของความเปนอารยชน 
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คำคม

จุลนิติ

องคการสหประชาชาติไดประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน “ปสตรีสากล” 

(International Women’s Year)

และกำหนดใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๘ 

เปน “ทศวรรษสตรี เพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ”

(Women’s Decade for Equality, Development and Peace) 

โดย “ความเสมอภาค” คือ โอกาสที่จะไดรับการปฏิบัติ

อยางเทาเทียมกัน โดยปราศจากการกีดกันหรือเลือกปฏิบัติ

ดวยสาเหตุทางเพศ “การพัฒนา” คือ การพัฒนาทุกดาน 

ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอยางเปนองครวม

โดยผูหญิงตองไดรับโอกาสอยางเทาเทียมที่จะทำการพัฒนาสังคม

รวมทั้งไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาสังคมในทุกดาน 

และ “สันติภาพ” คือ สภาวะของการปราศจากความรุนแรง

ซึ่งจะตองเริ่มจากครอบครัว อันเปนหนวยเล็กที่สุดของสังคม.

สิทธิความเปนคนของผูหญิง 
: พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมาย และขอถกเถียง 

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๓๒
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สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการรางพระราชบัญญัติและ
 รางอนุบัญญัติที่อยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกาหรือคณะกรรมการตรวจสอบ
 รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี   
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติและ
รางอนุบัญญัติ (รางพระราชกฤษฎีกา รางกฎกระทรวง รางระเบียบ และรางประกาศ) ที่คณะรัฐมนตรี
ชดุกอนไดมมีตอินมุตัหิลกัการ และอยูระหวางการตรวจพจิารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
หรือคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี โดยใหรัฐมนตรี
ที่ประสงคจะดําเนินการรางกฎหมายดังกลาวตอไป ยืนยันไปที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเมื่อไดมีการตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว 
ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไปได ทั้งนี้ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตร ี
(๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑) ตามที่สาํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรือ่ง  รางพระราชบัญญตัสิถาบนัการพลศึกษา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ….
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ที่สํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาแลว ตามทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกีฬาเสนอ และใหสงคณะ
กรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
  โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดนิยามคําวา “สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการสถาบันการพลศึกษา 
 (๒) กําหนดใหสภาสถาบันมีอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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จุลนิติ

 (๓) กําหนดใหโรงเรียนกีฬาเปนสวนราชการในสถาบัน และใหปรับปรุงการแบงสวนราชการ
ในสถาบนั รวมทัง้กาํหนดใหสวนราชการในสถาบนัสามารถแบงสวนราชการภายในระดบัยอยไดตอไปอกี 
โดยทําเปนประกาศกระทรวง 
 (๔)  กาํหนดใหอธบิดกีรมพลศึกษาและเลขาธิการ ก.ค.ศ. เปนกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง 
และกําหนดใหองคประกอบกรรมการสภาสถาบันมีที่มาจากสัดสวนของหัวหนาสวนราชการซึ่งเปน
หนวยงานทางวิชาการ ไดแก คณะ โรงเรียนกีฬา และหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เทยีบเทาคณะ รวมทัง้มผูีแทนจากคณาจารยและขาราชการครขูองโรงเรยีนกีฬาเปนกรรมการสภาสถาบนั 
 (๕) กําหนดใหสภาสถาบันมีอํานาจในการอนุมัติการใหประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เพื่อให
สอดคลองกับการขยายการจัดการศึกษาถึงระดับบัณฑิตศึกษา และบริหารเงินรายไดของสถาบันโดย
ไมตองผานความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 (๖) กําหนดใหสภาวิชาการมีอํานาจในการเสนอการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกโรงเรียน
กีฬา  
 (๗)  กําหนดใหอธิการบดีมีอํานาจในการแตงตั้งรองคณบดีประจําวิทยาเขต และใหพนจาก
ตําแหนง รวมทั้งใหมีอํานาจในการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี ผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา และรองผูอํานวยการโรงเรียนกีฬา 
  (๘) กาํหนดรายละเอียดเก่ียวกับการพนจากตําแหนงของคณบดี วธิกีารสรรหาคณบดี การแตงตัง้
รองคณบดีประจําวิทยาเขต  และการพนจากตําแหนงของรองคณบดี และรองคณบดีประจําวิทยาเขต 

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติและเรื่องที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
 ที่รัฐสภาหรือสภาผูแทนราษฎรยังมิได ใหความเห็นชอบหรือ
 รับทราบ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบใหรัฐมนตรีที่เก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและ
องคกรอิสระเปนผูเสนอและรัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบ รวม ๑๑๗ ฉบับ ไปพิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่งวา จะสมควรรองขอใหรัฐสภาพิจารณาตอไปหรือไม  แลวแตกรณีดังนี้ 
  (๑) รางพระราชบัญญัติของสวนราชการตาง ๆ ที่คางการพิจารณาอยูที่รัฐสภา มอบใหรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา 
  (๒) รางพระราชบญัญตัขิององคกรอสิระตาง ๆ  ทีค่างการพจิารณาอยูทีร่ฐัสภา ใหสาํนักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีแจงไปยังองคกรอิสระที่เกี่ยวของพิจารณา 
 (๓) รางพระราชบัญญตัทิีส่มาชิกสภาผูแทนราษฎรชุดกอนเสนอและคางการพิจารณาอยูทีร่ฐัสภา 
มอบใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย  คนสมบูรณ) รับไปพิจารณา 
 (๔) รางพระราชบญัญตัทิีป่ระชาชนผูมสีทิธเิลอืกตัง้เสนอและคางการพจิารณาอยูทีร่ฐัสภา  มอบให
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของรับไปพิจารณา  
 (๕) ใหสวนราชการรับไปตรวจสอบเร่ืองอื่นนอกจากรางพระราชบัญญัติ
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  ทัง้นี ้ใหแจงผลการพจิารณาตามขอ (๑) – (๔) วาจะสมควรรองขอใหรฐัสภาพจิารณาตอไปหรอืไม 
ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาในวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ตอไป และแจงผลการพิจารณาตามขอ (๕) วาจะสมควร
ดําเนินการเชนไร ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป

 เรื่อง กําหนดวันและเวลาประชุมสภาผูแทนราษฎรสมัยประชุม
 สามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
 คณะรฐัมนตรรีบัทราบกาํหนดวนัและเวลาประชมุสภาผูแทนราษฎรสมยัประชมุสามญัทัว่ไป และ
สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนิติธรรมเสนอ
 โดยมีสาระสําคัญของเรื่อง ดังนี้ 
 (๑) ไดมีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๒๗ กําหนดใหวันประชุมครั้งแรก
เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญทั่วไป
 (๒) ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่  ๑๐ 
สงิหาคม ๒๕๕๔  ทีป่ระชมุไดมมีตกิาํหนดใหมกีารประชมุสภาผูแทนราษฎร สปัดาหละ ๒ วนั คอื ทกุวนัพุธ 
และวันพฤหัสบดี
 (๓) ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมไดมีมติกําหนดเวลาประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพุธ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ 
นาฬกา ถึง ๒๑.๐๐ นาฬกา และในวันพฤหัสบดี ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ นาฬกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬกา และ
กําหนดใหวันที่ ๒๑ ธันวาคม เปนวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ
 (๔) รัฐธรรมนูญฯ กําหนดใหสมัยประชุม แบงเปนสมัยประชุมสามัญท่ัวไป และสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ และสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ดังนั้น ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร
ชุดปจจุบันจึงมีวันเปดและวันปดสมัยประชุม ดังนี้
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creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๓๖

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

 (๕)  สมัยประชุมรัฐสภามี  ๒ ประเภท คือ
   ๕.๑) สมัยประชุมสามัญทั่วไป เปนสมัยประชุมที่มีขึ้นภายหลังการเลือกต้ังทั่วไป โดยจะถือ
วนัประชมุครัง้แรกทีม่กีารเรยีกประชมุรฐัสภาเปนวนัเริม่สมยัประชมุสามญัทัว่ไป ซึง่สมยัประชมุนีร้ฐัสภา
จะพจิารณาเรือ่งใด ๆ  กไ็ดทกุเรือ่ง ไมวาจะเปนเรือ่งการเสนอญตัตหิรอืการเปดอภปิรายท่ัวไปเพือ่ลงมติ
ไมไววางใจนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
   ๕.๒) สมัยประชุมสามัญนติบิญัญตั ิวนัเริม่สมยัประชุมสามญันติบิญัญตัใิหสภาผูแทนราษฎร
เปนผูกําหนด ซึง่สมัยประชุมนีร้ฐัสภาจะพิจารณาไดเฉพาะกรณีทีบ่ญัญตัไิวในหมวด ๒ หรอืการพิจารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูหรอืรางพระราชบญัญตั ิการอนมุตัพิระราชกาํหนด การใหความ
เห็นชอบในการประกาศสงคราม การรับฟงคําชี้แจงและการใหความเห็นชอบหนังสือสัญญา การเลือก
หรือการใหความเห็นชอบใหบคุคลดํารงตําแหนง การถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนง การต้ังกระทูถาม 
และการแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ เวนแตรัฐสภาจะมีมติใหพิจารณาเร่ืองอ่ืนใดดวยคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรือ่ง รางระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยหลักนติธิรรมแหงชาติ 
 พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงยุตธิรรมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัิ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได  
 สาระสําคัญของระเบยีบสาํนักนายกรัฐมนตรวีาดวยหลกันติธิรรมแหงชาต ิพ.ศ. .... ออกโดยอาศยั
อาํนาจตามความในมาตรา ๑๑ (๖) และ (๘) แหงพระราชบัญญตัริะเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เพื่อกําหนดใหมีคณะกรรมการอิสระวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ ประกอบดวยคณะกรรมการท่ีเปน
ผูทรงคุณวุฒิ มีความเปนอิสระ และความเปนกลางเปนผูดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่ แนวทาง และ
กําหนดเวลาที่กําหนดโดยระเบียบนี้ 
 อนึ่ง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักนิติธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดประกาศใน
ราชกจิจานเุบกษา เมือ่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ และมผีลใชบงัคบัตัง้แตวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา
เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญ คือ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการอิสระ
วาดวยการสงเสริมหลักนิติธรรมแหงชาติ อันประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูทรงคุณวุฒิ และกรรมการจํานวนไมเกิน ๑๒ คน ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ
ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ 
ทีเ่ปนประโยชนตอการทาํงานของคณะกรรมการ และใหคณะกรรมการดงักลาวมอีาํนาจหนาที ่ดงัตอไปนี้ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๓๗

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

 (๑) ศกึษา วจิยั และเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และกระบวนการตาง ๆ  เพือ่ผดงุหลกันติธิรรม 
และเสริมสรางการใชกฎหมายดวยความเปนธรรม ความเสมอภาค และคุมครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
กับทั้งเพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในการใชกฎหมายของประเทศ 
 (๒) เสนอผลการดําเนนิงานตาม (๑) และจดัทาํรายงานความคืบหนาของการทํางานทกุรอบ ๖ เดอืน 
รวมทั้งรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจตอคณะรัฐมนตรี 
 (๓) จดัใหมเีวทสีาธารณะ การประชมุ เพือ่รบัฟงขอมลูและความเหน็ และใหการศกึษากบัสงัคม
เปนระยะ ๆ โดยเนนการมีสวนรวมของสาธารณชนและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการ 
 (๔) เชิญผูแทนหนวยงานของรัฐและผูที่เก่ียวของมาช้ีแจงขอเท็จจริง หรือใหจัดสงเอกสารหรือ
ขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (๕) แตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรเีห็นชอบรางพระราชบญัญตัจิดหมายเหตแุหงชาต ิพ.ศ. .... และใหสงคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กาํหนดใหเอกสารใดทีเ่ปนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณ
วัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแลว ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยจดหมายเหตุแหงชาติ 
 (๒) กําหนดใหกรมศิลปากรมีอํานาจหนาที่ประเมินคุณคาเอกสาร และจัดทําทะเบียนเอกสาร
จดหมายเหตุ และกําหนดลักษณะคุณคาของเอกสารราชการที่หนวยงานของรัฐพึงเก็บรักษาไว 
 (๓) ใหหนวยงานของรัฐเกบ็รักษาเอกสารราชการในการปฏิบตังิาน หรือท่ีอยูในความครอบครอง
ของหนวยงานของรัฐตามที่กําหนด เพื่อสงมอบใหแกกรมศิลปากรตอไป
      ทัง้น้ี ใหกรมศลิปากรมีหนาท่ีประเมนิเอกสารราชการท่ีหนวยงานของรัฐสงมอบให และหากประเมนิ
แลววา เอกสารนัน้มีคณุคาเปนเอกสารจดหมายเหต ุกใ็หจดัทาํทะเบยีนไวเปนเอกสารจดหมายเหตแุละ
เก็บรักษาและอนุรักษไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ 
 (๔) เม่ือปรากฏแกกรมศิลปากรวา เอกสารสวนบุคคลซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ หรืออยูในความครอบ
ครองของบุคคลอาจมีคณุคาเปนเอกสารจดหมายเหตุ ใหกรมศิลปากรขอตรวจสอบและประเมินคณุคา
ของเอกสารนั้น 
 (๕) เม่ือกรมศิลปากรไดรับมอบเอกสารสวนบุคคลจากเจาของหรือผูครอบครองแลว ใหกรม
ศลิปากรจัดทาํทะเบียนไวเปนเอกสารจดหมายเหตุ เพือ่เกบ็รกัษาและอนุรกัษทีห่อจดหมายเหตุแหงชาติ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๓๘

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

  (๖) กาํหนดใหหอจดหมายเหตแุหงชาตเิปนทีเ่กบ็รกัษา อนรุกัษ และใหบรกิารการศกึษา การคนควา 
หรือการวิจัยเอกสารจดหมายเหตุ และไดกําหนดหนาที่ของหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
  (๗) กาํหนดหามมใิหผูใดนาํเอกสารจดหมายเหตอุอกจากหอจดหมายแหงชาต ิเวนแตเปนกรณี
นําออกไปเปนการเฉพาะคราว ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
  (๘) กําหนดใหเอกสารจดหมายเหตุ หรือสําเนาของเอกสารจดหมายเหตุตามมาตรา ๑๕ ผูใด
จะนําไปผลิตหรือทําซํ้า ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เพื่อประโยชนในทางการคามิได เวนแตไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากอธิบดี                       
  (๙) กาํหนดหามดาํเนนิการตาง ๆ เพือ่เปนการคุมครองและอนรุกัษเอกสารจดหมายเหตมุใิห
สญูหายหรอืถกูทาํลายไป ไดแก การแกไข ดดัแปลง ซอมแซม ทาํลายหรอืทาํใหเสยีหาย ทาํใหเอกสาร
จดหมายเหตุเส่ือมคา สงหรอืนาํเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร ตลอดจนซ้ือ ขาย แลกเปลีย่น 
จําหนาย และปลอมเอกสารจดหมายเหตุ                    
 (๑๐) กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมงานจดหมายเหตุขึ้นในกรมศิลปากร โดยมี
คณะกรรมการกองทนุสงเสรมิงานจดหมายเหต ุทาํหนาทีใ่นการบรหิารจดัการกองทนุ และวางระเบยีบ
เกี่ยวกับการรับและการจายเงินของกองทุน รวมทั้งวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสม เพื่อให
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบบัญชีของกองทุนสงเสริมงานจดหมายเหตุทุกรอบปบัญชี 

 เรือ่ง รางระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงนิเพิม่
 การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของ
 สวนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
การครองชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอ โดยใหรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) รับไปพิจารณาผลกระทบ
ใหกับขาราชการผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งกําหนดมาตรการเสริมและแนวทางในการดําเนินการเพื่อ
ใหเกิดความเปนธรรมและเทาเทียมกัน แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให ก.พ. 
รับไปดําเนินการปรับโครงสรางเงินเดือนทั้งระบบใหแลวเสร็จโดยเร็วตอไป 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้  
 (๑) ขาราชการ ลกูจางประจาํ และลกูจางชัว่คราว ทีบ่รรจหุรอืแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทีก่าํหนด
คณุสมบัติเฉพาะตําแหนง ตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตรา
คาจางไมถึงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวจํานวนหนึ่ง แตเมื่อรวมกับ
เงินเดือนหรือคาจางแลว ตองไมเกินเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑ 
มกราคม ๒๕๕๕   
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๓๙

สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

จุลนิติ

 (๒)  ขาราชการ ลกูจางประจาํ และลกูจางชัว่คราว ทีบ่รรจหุรอืแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทีก่าํหนด
คณุสมบัตเิฉพาะตําแหนง ตองใชผูสาํเร็จการศึกษาระดับตํา่กวาปริญญาตรี ทีม่อีตัราเงินเดือนหรืออตัรา
คาจางไมถึงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกจํานวนหนึ่ง แตไมเกิน
เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ขาราชการและลูกจางประจําที่สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากวาปริญญาตรี
ที่เคยมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แตเม่ือรวมกับเงินเดือนหรือ
คาจางแลว ตองไมเกินเดือนละ ๑๒,๒๘๕ บาท ใหไดรับตามสิทธิเดิมตอไป 
  (๓)  ทหารกองประจําการซึง่ไดรบัเงนิเดอืนในระดบั พ.๑ กรณทีีเ่งนิเดอืนรวมกับเบีย้เลีย้งประจาํ
ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการนั้นแลว มีจํานวนไมถึงเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท ใหไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพช่ัวคราวเพิ่มขึ้นตามอัตราที่กระทรวงกลาโหมกําหนด ซึ่งเมื่อรวมกับเงินเดือนและ
เบี้ยเลี้ยงประจํา ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดังกลาวแลว ตองไมเกินเดือนละ ๘,๖๑๐ บาท โดย
ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และนับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ใหปรับเพิ่มเปน
ไมเกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ และใหสง
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพจิารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตอไป ทัง้นี้ 
มขีอเทจ็จรงิตามทีส่าํนกังานตาํรวจแหงชาตริายงานวา สมควรแกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัคินเขาเมอืง 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ รวมทั้งปรับปรุงวิธีการแจง
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร  และปรับปรุงอัตราโทษใหมใหเหมาะสม
ยิง่ขึน้ เพือ่ใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจบุนั และเพ่ือปองกันการทุจรติของเจาหนาที่
ของรัฐ และการเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมายของแรงงานตางดาว ตลอดจนเพื่อ
จัดระเบียบการบริหารจัดการแรงงานตางดาว ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงยืนยันขอใหดําเนินการ
รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอไป  
  โดยมีสาระสําคัญ คือ ใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังตอไปนี้  
 (๑)  ใหแกไขคําวา “รฐัมนตร”ี “อธบิดหีรอือธบิดกีรมตาํรวจ” “ผูบงัคบัการกองตรวจคนเขาเมอืง” 
และ “กองตรวจคนเขาเมือง” เปน “นายกรัฐมนตรี” “ผูบญัชาการตํารวจแหงชาติ” “ผูบญัชาการ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” และ “สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” ตามลําดับทุกแหง   
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 (๒) กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) ใหแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมือง และช่ือตําแหนง
กรรมการตาง ๆ รวมทั้งชื่อตําแหนงในคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนปจจุบัน 
 (๔)  ใหแกไขเพิ่มเติมวิธีการแจงการเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร 
 (๕)  ใหปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

 เรือ่ง  รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา 
 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. (แกไขบทบัญญัตคิวามผิดเก่ียวกับเพศและความผิด
 ตอเสรีภาพที่มีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด) 
 คณะรฐัมนตรเีหน็ชอบรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
(แกไขบทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดตอเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด) 
ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทน
ราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหการกระทําชําเราโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะ
เปนการโทรมเด็กหญงิหรอืกระทํากบัเดก็ชายในลักษณะเดียวกนั ตองระวางโทษตามมาตรา ๒๗๗ วรรคส่ี 
ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม และใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลที่มีอํานาจพิจารณา
อนุญาตใหผูกระทาํความผดิฐานกระทาํชาํเราทีม่อีายไุมเกนิ ๑๘ ป สมรสกบัผูเสยีหายซึง่เปนเดก็อายกุวา 
๑๓ ปแตไมเกิน ๑๕ ป นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหการกระทําความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการกระทํา
ความผิดตอเสรีภาพตอเด็กที่มีอายุไมเกิน ๑๓ ป ผูกระทําไมอาจอางความไมรูอายุของเด็กเพื่อให
พนความรับผิดทางอาญาได 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) 
 พ.ศ. …. และรางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนง
 ของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม ๒ ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 
 ๑) เห็นชอบรางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร 
พิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
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 ๒)  เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาการไดรบัเงินประจําตาํแหนงของขาราชการทหาร (ฉบบัที ่..) 
พ.ศ. .... ทีส่าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยใหนาํรางพระราชกฤษฎีกาในเร่ืองนี้
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย และประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาพรอมกับรางพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอไป  
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑)  รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ ใหแกไข
คําวา “๔. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” ในบัญชีอัตราเงินประจําตําแหนงขาราชการทหารทาย
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนคําวา “๔. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม” 
 (๒)  รางพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
มีสาระสําคัญ คือ ใหแกไขความในพระราชกฤษฎีกาการไดรับเงินประจําตําแหนงของขาราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จากความวา “ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” เปน “ประเภทวิชาการในสถาบัน
การศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” ทุกแหงแทน โดยกําหนดใหแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ และมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง ไวในรางมาตรา ๓ และรางมาตรา ๔ ตามลําดับ  

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามองคกร
 อาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรม
ขามชาต ิพ.ศ. .... ตามทีส่าํนกังานอัยการสงูสดุเสนอ และใหสงสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป เมื่ออนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ พิธีสารเพ่ือปองกัน ปราบปราม และ
ลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาติ และพธิสีารวาดวยการตอตานการลักลอบขนผูยายถิน่ โดยทางบก ทางทะเล และ
ทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติไดรับความ
เหน็ชอบของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบับที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๕๔ แลว และหากสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีามกีารแกไขรางพระราช
บัญญัติในสาระสําคัญท่ีแตกตางไปจากหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
นํารางพระราชบัญญัติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
 ทัง้นี ้ใหกระทรวงการตางประเทศเรงรดัการนาํอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยการตอตานองคกร
อาชญากรรมขามชาต ิพธิสีารเพือ่ปองกนั ปราบปราม และลงโทษการคามนุษยโดยเฉพาะสตรแีละเด็ก 
เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ และพิธีสารวาดวยการ
ตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติ
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วาดวยการตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติ เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ กอนเสนอ
รัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา ๑๙๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตอไป 
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเม่ือพนกําหนด ๑๒๐ วันนับแตวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 (๒)  กาํหนดนยิามคาํวา “องคกรอาชญากรรม” “องคกรอาชญากรรมขามชาต”ิ “การอาํพราง” 
“สายลับ” “ขอมูลขาวสาร” และพนักงานสอบสวน” เปนตน 
 (๓) กําหนดใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และอัยการสูงสุด รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของตน  
 (๔)  กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ หลักเกณฑการกระทําความผิด
ที่กระทํานอกราชอาณาจักร การพยายามกระทําความผิด หรือตระเตรียม หรือสนับสนุนการกระทํา
ความผดิฐานอาชญากรรมขามชาต ิและกาํหนดหลกัเกณฑทีต่องรบัผดิฐานขดัขวางกระบวนการยตุธิรรม 
 (๕) กาํหนดใหพนกังานเจาหนาที ่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒสิภา สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ผูบรหิารทองถิน่ ขาราชการ พนกังานฝายปกครอง พนกังานองคการหรอืหนวยงานของรฐั กรรมการหรอื
ผูบรหิารหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจ กรรมการ ผูจดัการ หรอืบคุคลใดซ่ึงรบัผดิชอบ ในการดําเนนิงานของ
สถาบันการเงิน หรือกรรมการขององคกรตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ที่ไดกระทําความผิด ตองระวางโทษ
เปน ๒ เทาของโทษทีก่าํหนดไวสาํหรบัความผดินัน้ และใหพนกังานเจาหนาทีห่รอืขาราชการผูกระทาํผิด
ตอตาํแหนงหนาทีร่าชการอนัเกีย่วเนือ่งกบัการกระทาํตามพระราชบญัญัตนิี ้ตองระวางโทษเปน ๓ เทา
ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 
 (๖) กําหนดหลักเกณฑวิธีการสืบสวนสอบสวนคดีองคกรอาชญากรรมขามชาติ รวมท้ังกําหนด
ผูเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดี ผูทําการสอบสวน อํานาจสอบสวน การใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนเขาไปในเคหสถาน สถานที่ใด ๆ  การคนบุคคลหรือยานพาหนะ การจับกุม ยึดหรืออายัด และ
การกักตัวบุคคล เปนตน 
  นอกจากนี้ยังไดกําหนดวิธีการการไดมาซึ่งเอกสารหรือขอมูลขาวสาร การใหบุคคลจัดทํา
เอกสารหรือหลักฐานใด หรือเขาไปแฝงตัวในองคกรเพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวน ตลอดจน
การใหอัยการสูงสุดมีอํานาจอนุมัติใหมีการเคล่ือนยายคน สัตว หรือสิ่งของ ตองหามผานออกไปจาก 
ผาน ภายในประเทศหรือเขาสูดินแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกวารัฐหนึ่ง และการใหอํานาจพนักงาน
สอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่อาจใชเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือ
ดวยวธิกีารอืน่ใดในการตดิตามความเคลือ่นไหว รวมทัง้การกาํหนดความผดิฐานเปนองคกรอาชญากรรม
ขามชาติเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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 (๗) กาํหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัความรวมมอืทีเ่ปนประโยชนตอการดาํเนนิคด ีเชน หากผูตองหา
ใหขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งในการสืบสวนสอบสวน ใหพนักงานสอบสวนบันทึกขอมูล
ดังกลาวไวในสํานวนเพื่อเสนอตออัยการสูงสุด โดยกําหนดใหอัยการสูงสุดมีอํานาจใชดุลยพินิจ
ออกคําสั่งไมฟองผูตองหา 
       ทั้งนี้ หากการใหขอมูลดังกลาวไดกระทําในระหวางพิจารณาคดีของศาล ใหอัยการสูงสุด
มอีาํนาจออกคาํสัง่ถอนฟอง ถอนอทุธรณ ถอนฎกีา หรอืไมอทุธรณ ไมฎกีาจาํเลย รวมทัง้กาํหนดใหศาล
อาจใชดุลยพินิจลงโทษนอยกวาอัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได 
 (๘) กําหนดบทกําหนดโทษ 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

 เร่ือง รางพระราชบัญญัตแิกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบบัท่ี ..) 
 พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหยกเลิกความในมาตรา ๖๓ แหงประมวลรัษฎากร และใหแกไข
มาตรา ๑๒๒ แหงประมวลรัษฎากร โดยกําหนดใหยื่นคํารองขอคืนคาอากรไดภายใน ๓ ป     

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
การคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคญั คอื กาํหนดใหบคุคลใดรองขออนุญาตตอพนักงานศุลกากร เพ่ือกระทํากิจการ
เพียงอยางใดอยางหน่ึง หรือกิจการท้ังหลายท้ังปวงแทนบุคคลอ่ืน จะตองแสดงใบมอบอํานาจเปน
ลายลักษณอักษรจากบุคคลซึ่งตนรองขอจะกระทําแทนนั้น ถาไมมีใบมอบอํานาจมาแสดง พนักงาน
ศุลกากรอาจจะไมยอมรับรองหรือกระทํากิจการกับผูนั้นได
 อยางไรก็ตาม พนักงานศุลกากรอาจยอมกระทํากิจการที่รองขอกับผูนั้น แตใหวางประกันโดย
ทําทัณฑบนหรือประการอื่นไวตามที่เห็นสมควรแกกรณีก็ได
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 เรือ่ง รางพระราชบัญญตัคิวบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา 
 พ.ศ. ….
 คณะรฐัมนตรอีนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัคิวบคมุการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้   
 (๑) กําหนดบทนิยามเพื่อใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการทําความเขาใจอันจะทําให
การบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ 
 (๒) กําหนดใหบุคคลใดที่จะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกานอกจากการคา
ของเกาบางประเภทหรือบางชนิดที่รัฐมนตรีประกาศยกเวนในราชกิจจานุเบกษาตองขอใบอนุญาต
จากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ถาฝาฝนมีความผิดทางอาญามีโทษถึงจําคุก 
 (๓) กําหนดใหผู ที่ไดรับใบอนุญาตหากประสงคจะประกอบอาชีพตอไป ใหยื่นขอตออายุ
ใบอนุญาตกอนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ ถาไมปฏิบัติตามจะมีความผิดทางอาญามีโทษปรับและ
อาจถูกดําเนินคดีในขอหาประกอบอาชีพโดยไมมีใบอนุญาตอีกดวย 
 (๔) กําหนดใหผู คาของเกานอกสถานที่ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวสามารถนําของเกาหรือ
ของโบราณออกขายนอกสถานที่ได 
 (๕) กําหนดใหนายตรวจมีอํานาจหนาที่จับกุมผูกระทําความผิดซึ่งหนาได 
 (๖) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ

 เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงให
คณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
 โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 (๑) กําหนดใหสิ่งพิมพที่เปนหนังสือที่ไมใชหนังสือพิมพและพิมพในราชอาณาจักร ตองแสดง
ขอความประเภทของส่ิงพิมพ โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดประเภทส่ิงพิมพใหเปนไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๒) กําหนดใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งหามพิมพ เผยแพร สั่งเขาหรือ
นําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพที่กระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย 
ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
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 (๓) กาํหนดใหผูยืน่จดแจงการพมิพหนงัสอืพมิพตองดาํเนนิการออกหนงัสอืพมิพภายใน ๖๐ วนั 
เม่ือไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงการพิมพแลว และกําหนดอายุของหนังสือสําคัญแสดงการ
จดแจงการพิมพหนังสือพิมพ 
 (๔)  กาํหนดใหหนงัสอืพิมพตองแสดงขอความประเภทของหนังสือพิมพและเลขมาตรฐานสากล
ประจําวารสารที่หอสมุดแหงชาติออกให และกําหนดใหผูพิมพตองสงหนังสือพิมพจํานวน ๒ ฉบับ 
ใหหอสมุดแหงชาติ 
 (๕) กาํหนดลักษณะของช่ือหนงัสือพิมพจะตองไมซํา้กับช่ือของหนวยงานของรฐั หรือเปนตวัยอ 
รวมทั้งตองไมซํ้ากับชื่อหนังสือพิมพที่ไดรับจดแจงไวแลว หรือชื่อหนังสือพิมพที่จัดพิมพในตางประเทศ 
 (๖) กําหนดโทษทางปกครองแกผูพิมพที่ไมสงหนังสือพิมพใหหอสมุดแหงชาติภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด 
 (๗) กาํหนดโทษทางอาญาแกผูฝาฝนคาํสัง่ของผูบญัชาการตํารวจแหงชาติทีส่ัง่หามพิมพ เผยแพร 
สั่งเขาหรือนําเขาเพื่อเผยแพรในราชอาณาจักรซึ่งสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพที่กระทบตอสถาบัน
พระมหากษัตริย  ความมั่นคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
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วันที่ ๘ มีนาคมของทุกปถือเปน “วันสตรีสากล”

(International Women’s Day) ซึ่งมีที่มาจากการเดินขบวน

และนัดหยุดงานของกลุมแรงงานสตรีในโรงงานทอผา ณ เมืองชิคาโก 

ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย นางคลารา แซทกิ้น (Clare Zetkin) 

เพื่อเรียกรองใหนายจางลดเวลาทำงานลง

จากวันละ ๑๒-๑๕ ชั่วโมง เหลือวันละ ๘ ชั่วโมง รวมทั้ง

ใหมีการปรับปรุงสวัสดิการภายในโรงงานและใหสตรีมีสิทธิเลือกตั้งดวย 

จนกระท่ังในวันที่ ๘ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๑๐ ขอเรียกรองดังกลาว

ก็ไดรับการยอมรับโดยท่ีประชุมสมัชชานักสังคมนิยมหญิงนานาชาติ 

(International Conference of Socialist Women) ครั้งที่ ๒ 

ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส และมีการประกาศใหวันที่ ๘ มีนาคม 

เปนวันสตรีสากล เปนตนมา. 

ความเสมอภาคชายหญิง
(http://gender.dip.go.th)

๔๖
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑จากบทความ “การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑”, Thai Politics Government เรยีบเรยีงโดยมาลนิ ีคงรืน่ ผูทรงคณุวฒุิ
ประจําบทความ และจเร พันธุเปรื่อง รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร http://thaipoloticsgovernment.org/wiki5EO%B8%B2%
EO%B8%A3%...20/10/2554 สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔.
 ๒โปรดดูรายละเอียดใน “ประสบการณชีวิตการทํางานในสภาของ ส.ว. หญิง บทสัมภาษณ รสนา โตสิตระกูล” ในวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา ประจําป ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับปฐมฤกษ ฉลองครบรอบ ๗๕ ป มธ. หนา ๑๗๒-๑๘๙.

ในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกในบริบทของ
พัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย

  สิทธิและโอกาส ของ ผูหญิง
ในใน

พัฒนาก

ÃÍ§ÈÒÊμÃÒ¨ÒÃÂ�ÁÒÅÕ  ¾Ä¡É�¾§ÈÒÇÅÕ
ÍÒ¨ÒÃÂ�»ÃÐ¨Ó ¤³Ð¹ÔμÔÈÒÊμÃ�
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¸ÃÃÁÈÒÊμÃ�

๑. ความนํา

 วุฒิสมาชิกเปนตําแหนงสําคัญของการเมืองการปกครองในระบบรัฐสภาซ่ึงมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของประเทศไทย ผูเขียนมีความสนใจประเด็นความเสมอภาคในบทบาทการมีสวนรวม
ทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจของผูหญิงมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ทั้งนี้ เนื่องจากผูเขียนเห็นวา
บทบาทดานนี้จะเปนปจจัยชี้ขาดสําคัญที่จะทําใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยความเสมอภาค
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายบรรลุผลอยางแทจริง ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยระหวางหญิงชายเปนหลักการท่ีบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และฉบับพุทธศกัราช ๒๕๕๐ การดาํรงตาํแหนงของวฒุสิมาชิกเปนท่ีมาของอาํนาจ
ในทางทางดานการเมืองและการบริหารรัฐกจิ อนัประกอบไปดวยอาํนาจในการวางแผน (policy planning) 
การกําหนดนโยบาย (policy making) และการตัดสินใจ (decision making)
 บทความนี้จะกลาวถึงปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายในการไดมาซึ่งตําแหนงสมาชิก
วฒุสิภา (ส.ว.) และความสาํคญัทีจ่าํเปนตองเพิม่จํานวนของวฒุสิภาสตร ีการดาํรงตาํแหนงของ ส.ว. สตรี
เปนเพยีงสวนเสีย้วเดยีวของบทบาทของผูหญงิในการบรหิารรฐักจิของสงัคมสมยัใหม ผูเขยีนจะรอยเรยีง
ความคิดเห็นของตนเองและเช่ือมโยงกับความคิดเห็นของนักวิชาการ/นักปฏิบัติการทานอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะวฒุสิมาชกิ (ส.ว.) รสนา โตสติระกลู จากกรงุเทพมหานคร ซึง่ไดตาํแหนงนีม้าในการเลอืกตัง้
สมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และเปนสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับคะแนนเสียง
มากทีสุ่ดของประเทศ จาํนวน ๗๔๓,๓๙๗ คะแนน๑  คณุรสนา โตสติระกลู ไดแสดงทศันะตอคณุลกัษณะ
ที่แตกตางกันระหวางหญิงชายซึ่งจะมีผลตอบทบาททางการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไว
อยางนาสนใจยิ่ง๒ 
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

 การทีค่ณุรสนา โตสติระกลู ไดรบัคะแนนเสยีงจากประชาชนกรงุเทพมหานครถงึ ๗๕๐,๐๐๐ คะแนน 
เปนตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนถงึความนยิมของประชาชนทีม่ตีอเธอ บทบาททีโ่ดดเดนของคณุรสนากอนการไดรบั
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกคือ การเปนผูนําในการเคลื่อนไหวตอตานการทุจริตเรื่องยา 
ในกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่นาํไปสูการทีน่ายรกัเกยีรต ิสขุธนะ อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ
ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินใหจําคุก นอกจากน้ีเธอยังมี
บทบาทในการเคลื่อนไหวตอตานการแปรรูปการไฟฟา ซึ่งคุณรสนาไมเคยมีบทบาทในการเมือง
กระแสหลกัมากอน แตมภีมูหิลงัของการทาํงานในภาคองคกรพฒันาเอกชนทีส่นใจเรือ่งการพฒันาสงัคม
ทีเ่ปนกระแสทางเลือก คะแนนเสียงท่ีเธอไดรบัแสดงวาชาวกรุงเทพมหานครคัดคานการทุจรติคอรรปัช่ัน 
และเห็นวาคุณรสนามีบทบาทที่แทจริงในเรื่องนี้

๒. พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยในประเด็นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย

 มมีายาคติ (myth) หรอืความเช่ือทีผิ่ดพลาดคลาดเคล่ือนทีเ่ชือ่ตอ ๆ  กนัมาเปนเวลานานในสังคมไทย
วาหญิงและชายมีความเสมอภาคเทาเทียมกันทางกฎหมายนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา โดยสวนใหญมักจะอางวารัฐธรรมนูญฉบับแรกรับรองความเทาเทียม
เสมอภาคดังกลาว
  แตจากการศกึษาคนควาของผูเขยีนสรุปไดวา พระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดินสยาม
ชัว่คราว พทุธศักราช ๒๔๗๕ ซึง่เปนรฐัธรรมนูญฉบับแรกของสยาม มาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๑๑
รับรองสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งของผูหญิงในการเมืองระดับชาติ
เทานั้น๓ และถึงแมวาผูหญิงไทยจะไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกผูใหญบาน ซึ่งเปนผูแทน
ในระดับทองท่ีมาต้ังแต พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามพระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)๔ 
แตผูหญิงก็ไมมีสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเปนผูใหญบาน ซึ่งเปนตําแหนงพื้นฐานสําคัญของการ

 ๓มาตรา ๑๔ มสีาระสําคัญคือ ราษฎรไมวาเพศใดเมือ่มีคณุสมบัตติามท่ีกาํหนดไวใหมสีทิธิออกเสยีงลงมติเลอืกผูแทนหมูบานได
และมาตรา ๑๑ กลาวถึงคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนประเภทที่หนึ่ง โดยมิไดระบุไววาผูสมัครจะตองเปนเพศใด.
 ๔พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. ๑๑๖ มาตรา ๙ บัญญัติวา “ในหมูบาน ๑ ใหราษฎรหญิงชายซึ่งตั้งบานเรือน
หรือจอดเรือนแพประจําอยูในหมูบานนั้นประชุมกันเลือกเจาบานผูเปนที่นับถือของตนเปนผูใหญบานคน ๑...” แตอยางไรก็ตาม 
หญิงไมมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน เนื่องจากมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติวา “ผูที่ตองเลือกเปนผูใหญบานนั้น
จะตองเปนชายมีอายุไมตํ่ากวา ๒๑ ป...” ตอมาแมจะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งออกมายกเลิก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ ก็ตาม แตก็ยังคงหลักการเดิม กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง
เปนผูใหญบานวาจะตองเปนชายเจาของบาน และผูที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยผูใหญบานก็มีขอกําหนดวาจะตองเปนชายเทานั้น 
(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖) โดยสิทธใินการสมัครรับเลือกตัง้เปนผูใหญบานของผูหญงินัน้เพ่ิงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการแกไขพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ นี้เอง
 อนึ่ง Katherine Bowie ศาสตราจารยดานมานุษยวิทยาแหงมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison สรุปวา ราษฎรหญิงสยาม
เปนผูหญงิชาติแรกในโลกทีไ่ดรบัสทิธใินการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ผูแทนในระดบัทองถิน่ของตนพรอม ๆ  กนักับราษฎรผูชาย ซึง่แตกตาง
จากประเทศอ่ืน ๆ ที่ผูชายจะไดรับสิทธิกอน หลังจากน้ันจึงขยายสิทธิดังกลาวไปใหแกผูหญิง งานเขียนของเธอลบลางขอสรุป
ที่มีมาเปนเวลานานวาผู หญิงในชาติตะวันตกเปนชาติแรกท่ีไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รายละเอียดโปรดดู
Women’s Suffrage in Thailand : A Southeast Asian Historiographical Challenge, Comparative Studies in 
Society and History 20l0;52(4):708-741, 0010-4175/10 &15.00 @ Society for the Comparative Study of Society and 
History 2010 oi:10.1017//S00104l75l0000435.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

มีบทบาทดานการเมืองการปกครองในระดับทองท่ี สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเปนผู ใหญบาน
ของผูหญิงเพิ่งจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๕ นับเปนเวลา ๘๕ ป ภายหลังสิทธิของผูชาย ถึงแมวาปจจุบัน 
ตามหลกักฎหมายผูหญงิจะมสิีทธิในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัทองถิน่ (องคการบรหิาร
สวนตําบล-อบต. องคการบริหารสวนจังหวัด-อบจ. และเทศบาล) และในระดับทองท่ี (หมูบาน และตําบล) 
แตเมื่อเทียบสัดสวนระหวางเพศของผูไดรับการเลือกตั้ง สรุปไดวามีผูหญิงนอยกวาผูชายในทุกระดับ
  ในทางดานความเสมอภาคทางกฎหมายนัน้สรปุไดวา นอกเหนอืจากความเสมอภาคทางการเมอืง
ในระดับชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกแลว สถานภาพทางกฎหมายดานอ่ืน ๆ ของผูหญิงมิไดมีความ
เสมอภาคเทาเทียมชายตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยท่ีรับรองความเสมอภาคทางกฎหมาย
และการไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางเสมอภาคกัน (Equality before the Law and Equal 
Protection of the Law) ความเสมอภาคทางกฎหมายของผูหญงิในดานตาง ๆ  ไดเปล่ียนแปลงพัฒนา
ไปตามเง่ือนไขและปจจยัทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และ วฒันธรรม ซึง่เปนปจจยัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศในแตละยุคสมัย 
  รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนแหลงที่มาสําคัญของความเสมอภาค
ระหวางเพศ อยางไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยอมผันแปรไปตามปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของแตละประเทศ รวมทั้งปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ สําหรับประเทศไทยนั้น 
แมในทางกฎหมาย (de jure) สยามจะเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ แตในทางความเปนจริง (de facto) สยามประเทศ
ก็ยังมิไดมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงแมกระทั่งในปจจุบัน
  แมเวลาจะลวงเลยมา ๗๙ ปแลว แตตลอดชวงเวลาท่ีผานมาน้ี มคีวามเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ซึ่งเรียกวา “วงจรอุบาทว” อันไดแก การประกาศใชรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งทั่วไป การยึดอํานาจ
โดยทหาร การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การเลือกตั้งทั่วไป การยึดอํานาจ ฯลฯ วนเวียนอยูในวงจร
เหลานี้จนทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ นับรวมทั้งฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งใชบังคับในปจจุบัน ยิ่งไปกวานั้น ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศไทย
อยูภายใตการปกครองของระบอบเผด็จการทหารอยางตอเน่ืองยาวนานประมาณ ๒๖ ป ทาํใหการเมือง
การปกครองไทยมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น และยังเปนปมปญหาหน่ึงสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
การยึดอํานาจคร้ังหลังสุดเกิดข้ึนเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เพียง ๕ ปที่ผานมาน้ี ขอกลาวอาง
ทีส่าํคญัในการยึดอาํนาจทุกคร้ังจะวนเวียนอยูใน ๒ ประเด็นหลัก คอืการฉอราษฎรบังหลวง (การทุจรติ
คอรรัปชั่น) ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และการจาบจวงตอสถาบันพระมหากษัตริย
  แมจะมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญถงึ ๑๘ ฉบบั แตมีรฐัธรรมนญูอยูเพยีง ๕ ฉบบัเทาน้ันทีก่ลาวถึง
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายโดยตรง๕  ซึ่งไดแก

 ๕รายละเอียดโปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิความเปนคนของผูหญิง, หนา ๖๙-๗๙.

P47-65.indd   49P47-65.indd   49 11/22/2011   2:39:36 PM11/22/2011   2:39:36 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๕๐

สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

 ๖รายละเอียดโปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี ยอนรอยสิทธิความเปนคนของผูหญิง ภาค ๓ สถานภาพผูหญิงไทยยุคโบราณ 
(๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
 ๗รายละเอยีดโปรดด ูมาล ีพฤกษพงศาวล ียอนรอยสิทธคิวามเปนคนของผูหญงิ (๒๕๕๒) และ สทิธคิวามเปนคนของผูหญงิ 
พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมายและขอถกเถียง (๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
 ๘เพิ่งอาง.

   (๑)  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
   (๒)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
   (๓)  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕)
   (๔)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   (๕)  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. พัฒนาการจากการยกเลิกกฎหมายคลุมถุงชนและกฎหมายผัวขายเมียของสยาม สูอนุสัญญา
     วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

 ปจจัยทีส่าํคญัอยางย่ิงประการหน่ึงของการไดมาซ่ึงความเสมอภาคระหวางเพศคือ การด้ินรนตอสู
ของผูหญงิทัง้ในระดับปจเจกบุคคลและในระดับกลุม ซึง่ไมยอมจํานนกับกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ
กตกิาของสังคมท่ีเพศชายเปนผูกาํหนดเพ่ือรบัรองสิทธขิองเพศชายฝายเดียว ทกุสงัคมมีประวัตศิาสตร
การตอสูเพือ่ความเปนคนของผูหญงิมาตัง้แตสมยัโบราณ กรณขีองสงัคมไทยมกีารบนัทกึประวตัศิาสตร
การเรียกรองสิทธิของอําแดงเหมือน และอําแดงจ่ันในสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศจักรี ระหวางป 
พ.ศ. ๒๔๐๖ – พ.ศ. ๒๔๐๘ เมื่อประมาณ ๑๕๐ ปมานี้เอง๖ อําแดงเหมือนทูลเกลา
ถวายฎีกาตอรัชกาลที่ ๔ วาถูกพอแมบังคับใหแตงงานกับชายที่ตนมิไดรักตาม
ประเพณกีารคลมุถงุชน สวนอาํแดงจัน่ฎีการองทุกขวาสามนีาํตนไปขายใหคนอืน่
โดยทีต่นไมไดยนิยอม การดิน้รนตอสูของราษฎรสามญัหญงิทัง้ ๒ คนนีน้าํไปสู
การแกไขกฎหมายโบราณของสยาม ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ไดทรงสรุปลักษณะ
ของกฎหมายโบราณเหลานี้วา กฎหมายทําประหน่ึงวาผูหญิงเปนควาย 
ผูชายเปนคน พระราชดํารัสดังกลาวสะทอนใหเห็นความเหล่ือมล้ําตํ่าสูง
ระหวางชายหญิงในสังคมไทยไดอยางรวบรัดชัดเจน
  การดิ้นรนตอสูในระดับปจเจกบุคคลเปนเรื่อง ๆ ไดพัฒนามาเปน
ขบวนการเรียกรองสิทธขิองผูหญงิในสมัยตนรตันโกสินทร และสืบเน่ืองมาเปน
การดิน้รนตอสูของผูหญงิใน “ระบอบประชาธิปไตย” มาจนถึงปจจุบันนี้๗ 
  การด้ินรนตอสูนีม้ไิดมอียูแตเฉพาะในสังคมสยามเทานัน้ แตเปนปรากฏการณ
ของสงัคมทัว่โลก จนเกดิเปนขบวนการเรยีกรองสทิธใินความเปนคนของผูหญงิ 
(Women’s Human Rights Movement) ทัง้นี ้โดยมีอดุมการณสตรีนยิม หรอื 
Feminism เปนธงนํา๘ พฒันาการทีส่าํคญัไดแก การทีอ่งคการสหประชาชาติ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนปสตรีสากล (International Women’s Year) และกําหนดให
ป พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนทศวรรษสตรีเพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ 
(the Women’s Decade for Equality, Development and Peace) ประเทศไทยในฐานะภาคี
สมาชิกไดเขารวมในกิจกรรมเหลานี้ และในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ สมัชชาสหประชาชาติโดยมติ
ที ่๓๔/๑๘๐ ไดรบัรองและเปดใหลงนาม ใหสัตยาบนัและภาคยานวุตัร อนสุญัญาของการสหประชาชาติ
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (The U.N. Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW) อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับเมื่อ
วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๒๔ ประเทศไทยเขาเปนภาคเีมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๒๘ หลกัการและสาระสาํคัญ
ของอนุสญัญาฉบับนีแ้ละพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศอ่ืน ๆ  จงึมอีทิธพิลตอหลักกฎหมายของ
ประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางเพศอยางชัดเจนนับแตนั้นเปนตนมา
  เคียงคูกันกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิความเปนคนของผูหญิงซ่ึงดําเนินมา
อยางตอเนื่องและเปนปกแผน ไดกอใหเกิดการตั้งสาขาวิชาสตรีหรือบทบาททางเพศศึกษา 
(Women/Gender Studies) ขึน้ในมหาวิทยาลยัชัน้นาํทัว่โลก ในประเทศไทยมมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (Asian Institute of Technology) 
ทีเ่ปดสอนสาขาวชิานีใ้นระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก นอกจากนีย้งัมมีหาวทิยาลยัอืน่ ๆ ทีม่กีจิกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับสาขานี้
  แมจะมกีารเปลีย่นแปลงแกไขกฎหมายเกีย่วกบัสถานภาพของผูหญงิในวาระตาง ๆ  มาโดยลาํดบั 
แตสรปุไดวา แมกระทัง่สมยัปจจบุนัหญงิและชายก็ยงัไมเทาเทยีมเสมอภาคกัน ทัง้นีโ้ดยมพิกัตองกลาววา 
แมในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเทาเทียมกันแลว แตในทางปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายก็ยังมี
ความเหลือ่มลํา้ระหวางหญงิชายอยู การกดีกนัเลอืกปฏบิตัติอผูหญงิจงึมทีัง้การเลอืกปฏบิตัโิดยบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย (discrimination by law) ซึ่งหมายถึงการเลือกปฏิบัติโดยเนื้อหาของกฎหมาย ไมวาจะ
อยูในรปูแบบของคาํสัง่ ประกาศ หรอื กฎหมายใด ๆ  ทีจ่าํกดัสทิธผิูหญงิในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อยางชดัเจน 
และการเลือกปฏิบตัใินทางความเปนจรงิ (discrimination by practice) กลาวคอื แมเน้ือหาหรือถอยคํา
ของกฎหมายจะมิไดจํากัดสิทธิผูหญิงโดยตรง แตผลในทางปฏิบัติหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นปรากฏวาหญิง
ไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมชาย ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนไดแก การท่ีแมจะไมมีหลักกฎหมาย
ใด ๆ  ทีจ่าํกดัสทิธมิใิหหญงิดาํรงตาํแหนงวฒุสิมาชกิ แตในทางความเปนจรงิปรากฏวาจาํนวนของผูหญงิ
ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวมีอยูนอยมาก สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผูหญิงมีความรูสึกวา ผูหญิงไมควร
มีตําแหนงเปนวุฒิสมาชิก ผูหญิงมีรายไดนอยกวาผูชายจึงไมมีเงินคาสมัคร หรือแมผูหญิงจะสมัคร
แตกรรมการสรรหาอาจมีความคิดวาเพศชายเหมาะตอการดํารงตําแหนงมากกวา ฯลฯ 
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบใหคําจํากัดความของการเลือก
ปฏิบัติในขอ ๑ วา “เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เลือกปฏิบัติตอสตรี” จะหมายถึง 
การแบงแยก การกีดกัน หรือการจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุงประสงคที่จะ
ทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียการยอมรับการไดอุปโภคหรือใชสิทธิโดยสตรี โดยไมคํานึงถึงสถานภาพ
ดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือดานอื่น ๆ”
  “ความเสมอภาคระหวางเพศ” (Gender Equality) และ “การกีดกันเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุ
ทางเพศ  (Gender Discrimination) เปนดานตรงกันขามของกันและกัน เปนปญหาท่ีถกเถียงอภิปรายกัน
ทั้งในทางปฏิบัติและทางวิชาการถึงขนาดท่ีมีการกอตั้งสาขาวิชาสตรีและบทบาททางเพศศึกษา 
(Women/Gender Studies) ดังที่ไดกลาวมาขางตน การกีดกันเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศ
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุก ๆ สังคมอยางแพรหลายจนทุกคนเห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดา หรือ 
เปนเร่ืองธรรมชาติ ในเมื่อ ธรรมชาติ สรางหญิงและชายมาใหแตกตางกัน การที่ผู หญิงจะไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเทาเทียมเสมอภาคกับชายจึงเปนความถูกตองชอบธรรม เพราะเปนภาวะธรรมชาต ิ
เม่ือเปนเรือ่งธรรมชาตแิลวกย็อมไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไขได ผูหญงิกต็องยอมจํานนและรับสภาพ
ธรรมชาติ เชนนี้ไปโดยตลอด แตประวัติศาสตรของทุกสังคมไดชี้ใหเห็นวาเพศหญิงทั้งระดับปจเจก
และระดับกลุมปฏิเสธไมยอมรับสภาพที่ถูกกําหนดโดยเพศชาย ที่ใชธรรมชาติมาเปนขอกลาวอาง
  ดงันั้น ขอความคิดเบื้องตนที่สําคัญที่สุดของสาขาวิชาสตรีและบทบาททางเพศศึกษา (Women 
and Gender Studies) คือ การเรียนรูที่จะตองแยกแยะถึงความแตกตางระหวางหญิงชายท่ีเปน
ความแตกตางตามธรรมชาติ (Sex) และความแตกตางทางสังคม (Gender) ความแตกตางตามธรรมชาติ 
เปนความแตกตางทีก่าํหนดใหบคุคลใดบคุคลหนึง่เปน “ผูหญงิ” หรอืเปน “ผูชาย” ทีเ่หน็ไดอยางชดัเจน
คืออวัยวะสืบพันธุและสวนประกอบตาง ๆ เชน ฮอรโมนเพศที่บงบอกความเปนเพศของบุคคลคนนั้น
วาเปนเพศหญิงหรือเปนเพศชาย ผูหญิงมีประจําเดือน มดลูก รังไข ผูหญิงมีตอมนํ้านมที่ผลิตนํ้านม
เพื่อเล้ียงลูก สวนผูชายมีเช้ืออสุจิ ซึ่งเม่ือผสมของไขของผูหญิงทําใหเกิดการต้ังครรภ เปนตน เหลานี้
เปนความแตกตางระหวางหญิงชายท่ีมีมาแตกําเนิด แมจะมีการผาตัดแปลงเพศ แตก็ทําไดแตเพียง
รูปลักษณภายนอก ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสาระของความเปนผูหญิงหรือผูชายได เพศในลักษณะนี้ 
บางทีเรียกวา “เพศกําเนิด” 
  สวนความแตกตางทางสังคม (Gender) เกิดจากกระบวนการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนใหบุคคลใด
บคุคลหนึง่เกดิภาวะของ “ความเปนหญงิ” และ ภาวะของ “ความเปนชาย” ความแตกตางประการหลงันี้
เกดิจากการประกอบสรางของสงัคม (social construction) ซึง่หมายถงึ ความเชือ่และคานยิมของสงัคม
ที่ขีดเสนแบงระหวางความเปนหญิงและความเปนชาย โดยเพศชายเปนผูวางระเบียบ กฎเกณฑ กติกา 
และปฏิบัติตอหญิงชายอยางเหล่ือมลํ้ากันในลักษณะที่เพศชายอยูเหนือกวาจนเกิดเปน “ระบบชาย
เปนใหญ” หรือ “ปตาธิปไตย” (Patriarchy) ตัวอยางรูปธรรมของความคิดความเชื่อดังกลาวขางตน 
ไดแก ขอกําหนดของสังคมที่ขีดเสนใหผูหญิงและผูชายตองเดินตาม “เพราะวาเธอเปนผูหญิง ดังน้ัน 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

เธอตองทําอยางน้ันอยางน้ี เธอจะทําหรือจะเปนอยางน้ีไมได” หรือ “เพราะเขาเปนผูชาย ดังนั้น
เขาตองทําอยางนั้นอยางนี้ เพราะเขาเปนผูชาย เขาจะเปน หรือ เขาจะทําอยางนั้นอยางนี้ไมได” 
ที่กลาวมานี้ เปนขอหามหรือขอจํากัด หรือขอ “ควรจะ” อันเปนลักษณะประจําเพศของชายหรือหญิง
ซึ่งเปนลักษณะตายตัว
  แนวคิดสตรีนยิม (Feminism) คอื แนวคดิทีพ่ยายามแยกแยะใหความแตกตางระหวางหญงิชาย
ทั้งที่เปนความแตกตางตามธรรมชาติ (Sex) ซึ่งถึงแมวาจะมีความแตกตางกัน แตธรรมชาติไดสราง
หญิงชายมาคูกันเพื่อใหเกิดการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย และความแตกตางทางสังคม (Gender)
ที่นําไปสูการปฏิบัติตอแตเพศ ซึ่งทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า สตรีนิยมพยายามที่จะชี้ใหเห็นคุณคาและ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมเสมอภาคกับชาย ซึ่งปจจุบันกฎเกณฑกติกาของโลก (อนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลอืกปฏบิตัติอสตรใีนทกุรปูแบบ และรฐัธรรมนญูซึง่เปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ
พัฒนามาสูมาตรฐานนี้)

๔. ฐานคิดในการมองหลักความเสมอภาคระหวางหญิงชายในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 เมื่อกลาวถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ผูคนสวนใหญมักจะยกมาตรา ๓๐ และ/หรือ
มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมาอางอิง ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองมาตรามีขอความที่บงบอก
ถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวอยางชัดเจน  
   ในความคิดเห็นของผูเขียน การทําความเขาใจตอประเด็นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
อยางเปนระบบ ตองมองบทบัญญัติมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม 
ทัง้ในสวนทีเ่ปนบททัว่ไป อนัไดแก มาตรา ๓ และมาตรา ๕ และบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญในทุกมาตรา
ซึ่งแมจะไมระบุคําวาหญิงไว แตยอมมีผลตอประชาชนทั้งหญิงและชายในฐานะท่ีตางเปนพลเมือง
ของประเทศไทย ผู ใชและผู ตีความรัฐธรรมนูญจะตองมองใหออกวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในทกุมาตรานัน้ จะตองปกปองคุมครองผูหญงิดวย นอกจากบทบญัญติัทัง้หลายทีไ่มระบเุรือ่งเพศไวแลว 
ยงัมบีทบญัญตัทิีร่ะบถุงึเรือ่งความเสมอภาคทางเพศหรือการปกปองคุมครองผูหญงิไวโดยเฉพาะเจาะจง 
(gender equality clause or women specif ic provisions) ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป 
   รฐัธรรมนูญฉบบัพทุธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับพทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดกลาวถึงมาตราตาง ๆ  ไวใน
ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีมาตราอื่นที่เกี่ยวของกับผูหญิง
อีกหลายมาตรา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวรณรงคอยางตอเนื่องยาวนานของขบวนการ
เรียกรองสิทธิในความเปนคนของผูหญิง
  บทบัญญัติเกี่ยวความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ไดแกมาตราตอไปน้ี สวนขอความในวงเล็บ
เปนการใหขอมูลเพิ่มเติม และการตั้งคําถามของผูเขียนเพื่อประกอบการพิจารณา
  มาตรา ๓ ซึง่บญัญตัวิา “อาํนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตรยิผูทรงเปนประมุข  
ทรงใชอาํนาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล ตามบทบญัญติัแหงรฐัธรรมนูญนี”้ (สถติดิานประชากร
ลาสุดระบุวา มีประชากรหญิงมากกวาประชากรชายประมาณ ๑.๒ ลานคน ประชากรหญิงยอมเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยเสมอเหมือนประชากรชาย ใชหรือไม)  
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญเสมอกัน (ปจจุบันผูหญิงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคท่ีเทาเทียมกับชาย ทุกประการแลวหรือไม ถาไมมี อะไรเปนสาเหตุหรือปจจัย
ของความไมเทาเทียม)
  มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครอง
ของรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน (มาตรานี้เปนการกลาวยํ้าถึงความเสมอภาคในการไดรับความคุมครองจาก
รัฐธรรมนูญเสมอกัน)
  มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
  ชายและหญิงมสีทิธิเทาเทยีมกัน (เม่ือมขีอความในวรรคหน่ึงแลว เหตทุีต่องบัญญัตวิรรคสอง
ไวอีก ก็เพื่อตอกยํ้าวา หญิงอยูในความหมายของบุคคลดวย เพราะผูมีอํานาจสวนใหญเปนผูชาย
ที่มักจะละเลยมองขามหญิง)
 การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กําเนดิ เชือ้ชาติ 
ความเชื่อทางศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได (การเลือกปฏิบัติที่เปนธรรมอาจมีไดตอเมื่อ
มีเหตุผลที่ไมสามารถปฏิเสธไดเทานั้น)
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม (บทบัญญัตินี้
มีอยูในรัฐธรรมนูญตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว แตไมมีการนําไปปฏิบัติเลย โดยผูคัดคานอางวาขัดตอ
หลักความเสมอภาค ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูคัดคานไมเขาใจ หรือปฏิเสธที่จะเขาใจในความจําเปน
ที่จะตองมีมาตรการพิเศษ ในทางสากลถือวามาตรการพิเศษเปนบทบัญญัติที่สําคัญและเปนประโยชน
ในการเรงรัดใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศ รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ นําหลักการนี้
ไปบัญญตัไิวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๑๔ เพือ่สงเสรมิใหผูหญงิมบีทบาททางการเมอืงในฐานะสมาชกิ
รัฐสภา ซึ่งจะขยายความตอไป)
 มาตรา ๘๐ รฐัตองดําเนนิการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศกึษา วฒันธรรม 
ดังตอไปนี้
  (๑) คุมครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลีย้งดแูละการใหการศกึษาปฐมวยั 
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสรมิสรางและพฒันาความเปนปกแผนของสถาบนัครอบครวั
และชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได…

  นอกจากบทบญัญตัวิาดวยความเสมอภาคระหวางหญงิชายแลว ยงัมมีาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ 
ซึ่งกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะตองนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ดังนี้
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

  มาตรา ๒๖ การใชอาํนาจโดยองคกรของรัฐทกุองคกร ตองคํานงึถงึศกัด์ิศรีความเปนมนุษย สทิธิ 
และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ 
  มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรฐัธรรมนญู และหนวยงานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบงัคบักฎหมายและการตคีวาม
กฎหมาย
  จากการสังเกตของผูเขียนพบวาหนวยงานของรัฐสวนใหญยังขาดความตระหนักและมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของสองมาตรานี้อยางจริงจังเมื่อเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ตัวอยางตาม
มาตรา ๒๖ เชน ถึงแมวาจะมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหมีการแตงตั้ง
ผูบริหารงานระดับสูงดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Chief Gender Equality Off ice 
หรือ CGEO) ในหนวยงานของรัฐในระดับกรม และระดับกระทรวง และใหมีกองงานสนับสนุน
ภายในที่เรียกวา Gender Focal Point (GFP) แตในทางความเปนจริงยังไมมีการใชกลไกดังกลาว
ใหเกิดประสิทธิภาพมากนัก 
  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส.ค.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย (พ.ม.) ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักไดพยายามสงเสริมและสนับสนุน
ใหกอตั้งกลไกดังกลาวนี้ในทุกหนวยงาน แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
  หนาทีห่ลกัของ CGEO คอื การกํากบัดแูลใหเกดิความเสมอภาคระหวางเพศของบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการใหบริการแกผูใชบริการของหนวยงานตามหลักความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ซึ่งทั้งสองประการนี้เปนหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังที่ไดกลาวมาแลว 
  ภารกิจหนึ่งของหนวยงานรัฐที่จะทําใหบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูบรรลผุลไดแก การจดัเกบ็ขอมลูแยกเพศในเรือ่งตาง ๆ  เพือ่จะนาํมาใชในการ
วางแผนและการกําหนดนโยบายของหนวยงาน แตยังมิไดมีการดําเนินการอยางเต็มที่
  องคกรสตรีพยายามท่ีจะใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จัดทําขอมูลแยกเพศเก่ียวกับ
การใชสิทธิทางการเมืองของผูหญิง แตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากชุดที่หนึ่งเปนตนมา
ก็ไมเคยจัดทําขอมูลแยกเพศให จนกระทั่งการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังลาสุด (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
เมือ่ไดรบัการผลักดันจากภาคประชาชนในนาม “เครอืขายผูหญงิพลกิโฉมประเทศไทย” อยางตอเนือ่ง
จริงจัง คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไดจัดทําขอมูลแยกเพศของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เปนรายจังหวัด ซึ่งปรากฏวามีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปนผูหญิงมีมากกวาผูชายกวาลานคน 
นอกจากนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ไมเคยจัดทําขอมูลแยกเพศของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนผูหญิงเลย 
ถงึแมวาจะสามารถทําได เพราะผูไปใชสทิธติองแสดงตนและมีบตัรประจําตวัประชาชนซ่ึงระบุเพศอยูแลว 
ผูเขียนเคยพบวาในตางประเทศการจัดเก็บขอมูลแยกเพศเปนเรื่องสําคัญ และถาหนวยงานใดละเลย
ไมจัดเก็บจะมีการตั้งกระทูถามในรัฐสภาถึงสาเหตุที่ไมยอมจัดเก็บขอมูลแยกเพศ
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  สวนกรณีตามมาตรา ๒๗ มีตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญใน
คําวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ทีก่าํหนดใหหญงิซึง่สมรสแลวเปลีย่นไปใชนามสกลุของสามขีดัตอบทบญัญตัิ
วาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ดวยผลของคาํวินจิฉยัดงักลาวนาํไปสูการตราพระราชบญัญตัชิือ่สกลุ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหยกเลกิ
ความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และกําหนดหลักเกณฑใหมวา คูสมรสมีสิทธิใชนามสกุลของ
ฝายใดฝายหนึง่ตามทีต่กลงกนั หรอืตางฝายตางใชชือ่สกลุเดมิของตน การตกลงตามวรรคหนึง่จะกระทาํ
เมือ่มกีารสมรสหรอืในระหวางสมรสกไ็ด ขอตกลงตามวรรคหนึง่ คูสมรสจะตกลงเปลีย่นแปลงในภายหลงั
ก็ได (มาตรา ๑๒) หลักกฎหมายใหมนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนมา
  ถามีการดําเนินการตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ อยางตอเนื่อง นาจะทําใหสังคมไทยพัฒนา
ไปสูความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายมากขึ้น การเลือกตั้งและการสรรหา
สมาชกิวฒุสิภาทีผ่านมา มหีลายประเด็นทีจ่ะนํามาเคลือ่นไหวรณรงคเพือ่ใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายและประเด็นอื่น ๆ ได

๕. ปญหาความเสมอภาคระหวางหญิงชายในการดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา

 วุฒิสภาเปนองคประกอบสําคัญของระบบรัฐสภาของประเทศไทย แตเดิมวุฒิสมาชิกมาจาก
การแตงตัง้ โดยมแีนวคดิวาวุฒสิมาชกิเปน “ผูอาวโุสและมปีระสบการณดานการบรหิารรฐักจิ” ทีจ่ะทาํ
หนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษาและถวงดุลสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งได  
 ตอมารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ กาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภาตองมาจาก
การเลอืกตัง้ทัว่ไปในระดบัจงัหวดั รฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดรบัสมญานามวาเปนรฐัธรรมนญู “ฉบบัประชาชน” 
เนื่องจากยกรางขึ้นโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งผานการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รวมทั้ง 
สสร. ประเภทผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งทั้งสองประเภทตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิก 
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนของสตรีไดจัดตั้ง “เครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาที่ในการสนับสนุนผูหญิงที่เปนคนดีและมีศักยภาพในการทํางาน
เพื่อสังคมใหเขามาเปน สสร. เพื่อให สสร. หญิง ผลักดันใหมีการบัญญัติหลักการที่เกี่ยวของกับผูหญิง
ในรัฐธรรมนูญ การเคล่ือนไหวของเครือขายผูหญงิกับรฐัธรรมนูญประสบความสําเร็จในระดับทีน่าพอใจ 
ดังปรากฏหลักการสําคัญ ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไดกลาวมาขางตน นอกจากนี้ ภายใตคําขวัญ 
“รัฐธรรมนูญที่ดีตองมีสตรีรวมราง” เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญยังทํากิจกรรมเผยแพรความรู
ความเขาใจในเร่ืองผูหญิงกับรัฐธรรมนูญไปในภาคประชาชนอยางกวางขวาง ทําใหผูหญิงทั่วประเทศ
เกิดความตื่นตัวดานการเมือง และเห็นความเชื่อมโยงระหวางบทบัญญัติของกฎหมายกับสถานภาพ
ของตนไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น๙ สถานการณทางสังคมและการเมืองในยุคตอ ๆ มามีสวนในการกระตุน
เราใหผูหญิงเขามามีบทบาทในประเด็นสาธารณะมากขึ้น

 ๙โปรดดูรายละเอียดใน ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ : บันทึกการเดินทางสูความเสมอภาค และ สุนี ไชยรส พลังเครือขายผูหญิง 
: บันทึกการเดินทางสูความเสมอภาค เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ป วันสตรีสากล “๘ มีนาคม ๒๕๕๔” พิมพโดย กองทุน
สงเสริมพลังสรางสรรคของสตรี.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 โดยหลกัการถงึแมวาผูเขยีนจะเหน็ดวยกบัการทีว่ฒุสิมาชกิจะมาจากการเลอืกตัง้ แตกยั็งเหน็วา
วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการไดมาแบบ
ประดักประเดิด หรือเปนระบบท่ีเปน “หัวมังกุทายมังกร” ทั้งนี้เนื่องจาก ผูสมัคร ส.ว. จะตอง
ไมสงักดัพรรคการเมืองและตองวางตัวเปนกลาง ขอกาํหนดดังกลาวขดัแยงกบัธรรมชาติของการเลือกต้ัง     
เพราะในการเสนอตัวเพ่ือเขารับการเลือกต้ัง ผูสมัครยอมจําเปนท่ีจะตองโฆษณาหาเสียงสนับสนุน 
อีกประการหนึ่งการมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ยอมเปนการยากที่จะทําให ส.ว. วางตัว
เปนกลางจากพรรคการเมืองใด ประสบการณการไดมาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ในขอวิจารณของผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาเปนเชนนั้นทุกประการ เกิดการใชรัฐธรรมนูญอยางบิดเบือน 
จนนําไปสูการยึดอํานาจโดย คมช. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑๐ 

๖. การเมืองและการบริหารรัฐกิจ : ไมใชพื้นที่ของผูหญิง 

 เมื่อยอนกลับไปดูจํานวนของผูหญิงที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกแลวจะพบวา
มีผู หญิงไดรับการแตงตั้งนอยมาก และเมื่อเปลี่ยนเปนระบบการเลือกตั้งรวมกับการสรรหาแลว 
จํานวน ส.ว. หญงิกไ็มไดเพิม่ขึน้ ทัง้นีส้าเหตปุระการหนึง่คอืความคดิและความเชือ่ของสงัคมทีด่าํรงอยู
อยางสบืเนือ่งกนัมาทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมอ่ืน ๆ ทีม่กีารแบงแยกบทบาทระหวางหญงิชาย (gender 
division of labour) อยางชัดเจนวา “การบาน” เปนเรื่องของผูหญิง สวนเรื่อง “การเมือง” เปนพื้นที่
ของผูชาย ผูหญงิเองก็ถกูหลอหลอมในทางความคิดใหคลอยตามความเช่ือเชนนัน้ และเน่ืองจากผูหญงิ
ไดรับการคาดหวังจากสังคมใหทําหนาที่ “แมบาน” ในครัวเรือนใหดี ดังนั้น ผูหญิงสวนใหญจึงขาด
ความกระตือรือรนในการเขามีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี้ “เงิน” ยังเปนปจจัยสําคัญในการที่จะ
ทาํใหมตีาํแหนงทางการเมอืงในสงัคมได แมแตการสมคัรเขารบัการสรรหาเปนวุฒสิมาชกิ ผูสมคัรยงัตอง
เสียคาสมัครรายละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้คงตองยอมรับวาสภาพความเปนจริงที่เปนอยูในปจจุบัน
ยังไมใชการสรรหาจากคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรมหา แตขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย 
ดังนั้นสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปจจุบัน ก็คือจํานวนของผูหญิงจะเขาสูเวทีของ
การแขงขันเพ่ือจะไดตําแหนงมีอยูนอย ดังนั้น  ไมวาจะเปนระบบของการแตงตั้ง (ซึ่งผูเสนอช่ือคือ
นายกรัฐมนตรีซึง่เปนผูชาย ผูทีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนง ส.ว. แทบท้ังหมดจึงเปนผูชายไปดวย) 
และเมือ่เขาสูระบบของการเลอืกตัง้และการสรรหาแลว จาํนวนของ ส.ว. แทบจะทัง้หมดกย็งัเปนผูชาย
อยูนัน่เอง สาเหตปุระการหนึง่ทีม่กัยกมากลาวอางอยูเสมอคอืจาํนวนผูหญงิทีส่มคัรมนีอย ดงันัน้จาํนวน
ที่นั่งของผูหญิงก็พลอยนอยไปดวย

 ๑๐ผูสนใจการวิเคราะหปญหาการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกโปรดดู รังสรรค ธนะพรพันธ การเลือกต้ังวุฒิสมาชิกที่พึงปรารถนา 
นิตยสารผูจัดการ เมษายน ๒๕๕๓.
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

๗. มาตรการพิเศษ : ชองทางในการเพิ่มจํานวนวุฒิสภาสตรี

 การท่ีผูหญงิมโีอกาสนอยกวาผูชายในการเขาสูเวททีางการเมืองทาํใหเพศหญิงขาดการมีสวนรวม
ในระดบัของการวางแผนและการกาํหนดนโยบายของประเทศทีส่าํคัญ เพราะอาํนาจทางการเมอืงและ
การบริหารรัฐกิจเม่ือกลาวใหถงึทีส่ดุแลวคอื อาํนาจในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากดัของสังคมวา 
ใครควรจะไดอะไร เทาไร อยางไร และที่ไหน โดยผานกระบวนการนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ส.ว. ยังมี
อํานาจหนาที่อื่น ๆ อีกดังที่ไดกลาวตอไป 
  การทีเ่พศหญงิซึง่มีสดัสวนประชากรทีเ่ทากับประชากรชาย หรอืมากกวาประชากรชาย แตมจีาํนวน
หรอืสดัสวนท่ีจะมีอาํนาจหนาทีใ่นการวางแผนและการตัดสนิใจนอย จงึขดัตอหลักการสําคญัของระบอบ
ประชาธิปไตย ที่เนนระบบตัวแทนที่เทาเทียมกัน (equal representation) และหลักความเสมอภาค
ทางกฎหมายและการไดรบัความคุมครองทางกฎหมายทีเ่ทาเทยีมกัน ดงัน้ันในหลายประเทศจงึไดคดิคน
วธิกีารท่ีจะใหผูหญงิไดเขามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้นีโ้ดยใชมาตรการพเิศษชัว่คราว (special temporary 
measures หรอื Aff irmative Actions) ในลกัษณะตาง ๆ  และในทางหลกัการมใิหถอืวาการใชมาตรการ
พิเศษเชนนี้เปนการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ตอผูชาย ทั้งนี้เนื่องจากเปนเพียงมาตรการชั่วคราว
ที่จะเอ้ืออํานวยใหเพศหญิงที่ถูกปดกั้นโอกาสในบางดานมาเปนเวลานาน ไดเขาสูตําแหนงสําคัญเพ่ือ
เรงรัดใหหลักการวาดวยความเสมอภาคทางเพศเกิดเปนจริงขึ้นได๑๑ 
  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกอต้ังองคการสหประชาชาติ ตองยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไดแก หลักการใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมและ
เสมอภาคและการไมเลอืกปฏบิตัเินือ่งดวยความแตกตางในดานตาง ๆ  เชน เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ รวมทัง้
ความแตกตางทางเพศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนภาคีของอนุสัญญาของการสหประชาชาติวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (The U.N. Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women หรอื CEDAW) อกีดวย อทิธพิลของแนวคดิเกีย่วกบั
การกําหนดมาตรการพิเศษจึงปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในกฎหมายรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และพทุธศกัราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๓๐ วรรคสี ่ซึง่บญัญตัวิา 
“มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถอืเปนการเลือกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” และสืบเน่ืองมาจาก
บทบญัญตัมิาตรา ๓๐ วรรคสาม เพือ่สงเสรมิใหเพศหญิงไดมสีวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการมากข้ึน 
นาํไปสูบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๑๔ 
  กลาวโดยรวมแลวทั้งสองมาตราเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมทาง
การเมืองของผูหญิงในฐานะ ส.ส. และ ส.ว. โดยมาตรา ๙๗ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งในระบบเขตและระบบสัดสวนวา “จะตองคํานึงถึง
โอกาส สัดสวนที่เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย” แตในทางความเปนจริง 

 ๑๑สหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เปดเผยขอมูลวา มีการใชระบบสัดสวนในเกือบ ๑๐๐ ประเทศ
ทัว่โลกเพ่ือเพิม่โอกาสในทางการเมืองของผูหญงิ และประสบความสําเรจ็เปนทีน่าพอใจ โดยมทีัง้การกําหนดสัดสวนหญงิชายในรัฐสภา
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง และในกฎระเบียบของพรรคการเมือง.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

พบวาพรรคการเมืองยงัสงผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสตรีในจาํนวนนอย หรอืบางพรรค
ไมสงเลย คําถามที่นาสนใจคือ การกระทําของพรรคการเมืองขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญหรือไม 
และทําอยางไรที่จะบีบบังคับหรือโนมนาวใหพรรคการเมืองเห็นความสําคัญที่จะตองสงผูสมัครหญิง
 สาํหรับวฒุสิมาชิก รฐัธรรมนูญฯ พทุธศักราช ๒๕๕๐ กาํหนดวาใหมสีมาชิกวฒุสิภาจํานวน ๑๕๐ คน 
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาประกอบไปดวยระบบเลือกตั้ง จังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๖ คน และ ส.ว. 
ที่มาจากการสรรหาจํานวน ๗๔ คน 
 ในสวนท่ีเกีย่วกับการสรรหาน้ัน มบีทบัญญตัเิกีย่วกับคณะกรรมการสรรหา และแนวทางการสรรหา
ในมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔ ดังนี้
 มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู ตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจรติแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ผูพพิากษาในศาลฎีกาซ่ึงดาํรงตําแหนงไมตํา่กวา
ผูพพิากษาศาลฎกีาทีท่ีป่ระชมุใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหน่ึงคน และตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ
ทีท่ีป่ระชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสงูสดุมอบหมายจาํนวนหนึง่คน มขีอสงัเกตวากรรมการสรรหา
วุฒิสมาชิกใน ๒ ครั้งที่ผานมาทั้งหมดเปนชายลวน 
  สวนมาตรา ๑๑๔ กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคล
ทีม่คีวามเหมาะสมจากผูไดรบัการเสนอชือ่จากองคกรตาง ๆ  ในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาชพี 
และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
  มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง กําหนดแนวทางในการสรรหาโดยตองใหความสําคัญตอหลักความ
เสมอภาคระหวางเพศวา “ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรูความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และใหคํานึงถึงองคประกอบ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน โอกาสและความเทาเทียมทางเพศ 
สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งการใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
ทางสังคมดวย
  ตอมาเม่ือวนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๑ ไดมกีารเลือกต้ังสมาชิกวฒุสิภาเปนการท่ัวไปและมีการสรรหา
วฒุสิมาชิก ตามรัฐธรรมนูญ ฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนครัง้แรก ผลปรากฏวาม ีส.ว. หญงิทีไ่ดรบัการ
เลอืกต้ังและการสรรหารวม ๒๔ คน และหลังจากครบกําหนด ๓ ป ส.ว. ทีม่าจากการสรรหาตองพนวาระ
และไดมีการสรรหาใหม ส.ว. ชุดใหม ผลปรากฏวามีผูหญิงไดรับการสรรหา ๑๓ คน
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

๘. ทําไมจึงตองสงเสริมใหผูหญิงเปน ส.ว. 

   ประเด็นนี้พิจารณาไดจากอํานาจหนาที่ของ ส.ส. ซึ่งประกอบดวย๑๒ 

  (๑)  การกล่ันกรองกฎหมาย หลงัจากสภาผูแทนราษฎรมมีติใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัิ
ในวาระท่ี ๓ แลว ประธานสภาผูแทนราษฎรจะสงรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป
  (๒)  การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ โดยการเปนกรรมาธกิารคณะตาง ๆ  การตัง้กระทูถาม 
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ
  (๓) การใหความเห็นชอบและพิจารณาเลือกบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยทําหนาที ่เลอืก แตงตัง้ ใหคาํแนะนาํ หรอืใหความเหน็ชอบบคุคลในองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ไดแก 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ(ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ เปนตน รวมทัง้การใหความเหน็ชอบพจิารณาแตงตัง้
หรือการใหพนจากตําแหนงของบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
   (๔) พิจารณาและมีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
ออกจากตําแหนง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
ศาลฎีกา ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงในระดับสูง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งหากมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดหนาที่
ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภามีอํานาจ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงดังกลาวออกจากตําแหนงได
  จะเห็นไดวาวฒุสิมาชิกมอีาํนาจอยางมากมายมหาศาล ซึง่ถา ส.ว. จาํนวน ๑๕๐ คน ซึง่มศีกัยภาพ
และความสามารถ ไดทาํหนาทีข่องตนใหลลุวงไปโดยถกูตองสจุรติโดยยดึผลประโยชนสวนรวมของประชาชน
เปนที่ตั้งจะทําใหเกิดประโยชนมากมายตอบานเมือง 

๙. จํานวนวุฒิสมาชิกหญิง

  ประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปคือ ส.ว. หญิงควรจะมีจํานวนเทาใด ถาใชหลักทั่วไปของการไดมา
ซึง่สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ซึง่เปนผูแทนของปวงชนชาวไทย ประเทศไทยไดใชหลกัสดัสวนของ
ประชากรตอจาํนวน ส.ส. มาโดยตลอด และเมือ่มกีารเลอืกตัง้ ส.ว. ตามรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัพทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ก็ใชในจังหวัดละ ๑ คน และ ส.ว. จากการสรรหาจํานวน ๗๔ คน แตตองอยูภายใตหลักที่ตอง
คํานึงถึงความเสมอภาค

 ๑๒อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ในแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบด้ังเดิมแบบตะวันตก (อาจรวมถึงแบบตะวันออกดวย)  
ผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ ๒-๓ ประการคือ ตองผู ชายผิวขาว
ชนชั้นกลาง และตองเปนผูที่ไมมีภาระหนี้สิน ตอมาจึงเกิดการเคลื่อนไหวเรียกรองทําใหเกิดการขยาย
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใหครอบคลมุไปถงึคนสผีวิอืน่ แตกย็งัจาํกดัอยูในเฉพาะเพศชาย และ
หลงัสดุจงึไดขยายสิทธินีไ้ปยงักลุมเพศหญงิ เชนในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา หลงัจากสงครามเลกิทาสแลว 
คนพื้นเมืองอาฟริกาเพศชายที่ถูกบังคับกวาดตอนใหมาเปนทาสไดรับสิทธิความเปนพลเมืองและ
มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ได ในขณะทีผู่หญงิผวิขาวไดรบัสทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
หลังจากเพศชายที่อดีตเปนทาสหลายสิบป ดังนั้นจึงสรุปไดวา แนวคิดกระแสหลักมองวาประชากร
วามีอยูเพียงเพศเดียวคือ เพศชาย ผูหญิงชาติตะวันตกจึงตองตอสูดวยชีวิต เลือดเน้ือ เพื่อจะใหไดมา
ซึ่งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของความเปนพลเมือง 
 สวนกรณขีองสยามประเทศ ผูหญงิไดรบัสทิธใินการสมคัรรบัเลอืกตัง้และลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
ในระดับชาติเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิของความ
เปนพลเมอืงทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ แตภาพนีจ้ะขาดความสมบรูณถาเราไมไดนาํสทิธทิางการเมอืง
ในระดับทองถ่ินของผูหญิงมาพิจารณาประกอบ จริงอยูที่ผูหญิงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ผูใหญบานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๐ แตสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการแกไขกฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๒๕ หลังจากผูชายประมาณ ๘๕ ป (ดูรายละเอียดในเชิงอรรถที่ ๔)
 การใหสิทธิทางดานการเมืองในระดับชาติแกผูหญิงอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถาดูอยางผิวเผินทําใหสรุปไดวา ผูหญิงมีสิทธิของความเปนพลเมืองที่มี
สิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับเพศชาย แตเมื่อพิจารณาหลักกฎหมายไทยที่ใชบังคับมาโดยตลอดเปนระบบ
แลวจะเห็นวา แมผูหญิงจะมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมชายทางดานการเมืองในระดับชาติ ซึ่งเปน
สถานภาพและบทบาทของผูหญงิในเรือ่งสงัคมสวนรวม หรอืทีเ่รยีกวาพืน้ทีส่าธารณะ (public sphere/
domain)  แตในปริมณฑลของพื้นที่สวนตัวและพื้นที่ในครอบครัว (private sphere/domain) แลว
สรุปไดวา ผูหญิงสยามท่ีสมรสแลวจะตกอยูในภาวะความเปนรองจากสามี ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ลักษณะบุคคล กฎหมายลักษณะครอบครัว (ซึ่งเปนสวนหน่ึงของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่มีผลใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๘ และ พ.ศ. ๒๔๗๘ ตามลําดับ) รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธในครอบครัว เชน พระราชกฤษฎีกาขนานคํานาํหนานามสตร ีพ.ศ. ๒๔๖๐  พระราชบัญญตัิ
ชื่อบคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕ (กฎหมายสองฉบับหลังนี้มีผลใชบังคับมาตั้งแต สมัยรัชกาลที่ ๖ และบางฉบับ
มีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาโดยลําดับ) ลวนแลวแตบงบอกสถานภาพที่เปนรองของผูหญิงที่สมรสแลว
ทั้งสิ้น กฎหมายเหลานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาโดยลําดับ เนื่องดวยปจจัยทางการเมือง
ภายในประเทศ เชน กรณีเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ ซึง่เปนกฎหมายรฐัธรรมนญูฉบบัแรกทีม่บีทบญัญตัคิุมครอง
ความเสมอภาคระหวางหญงิชายในทกุ ๆ ดาน มไิดจาํกดัอยูแตเฉพาะเรือ่งสทิธทิางการเมอืงในระดบัชาติ
เหมือนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่มักจะถูกกลาวอางวาเปนพยานหลักฐานของความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

มาอยางผิด ๆ โดยตลอด กลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนจุดเร่ิมตนของการปรับเปล่ียนสถานภาพ
ของหญิงไทยใหเกิดความเสมอภาคทางกฎหมาย ซึ่งยังจะตองดําเนินการตอไปท้ังในดานการปรับปรุง
หลกักฎหมาย (Law-in-Book) เพือ่ใหเกิดความเทาเทยีมเสมอภาค รวมทัง้การบงัคบัใช (Law-in-Action) 
เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง
 เมื่อกลาวถึงกระบวนการจัดทํากฎหมาย ก็จะมีประเด็นวาวุฒิสมาชิกสตรีควรจะมีจํานวนก่ีคน 
โดยหลักการสรุปไดวา จํานวนของวุฒิสมาชิกหญิง ควรไดสัดสวนกับจํานวนประชากรหญิง ตามหลัก
ความเปนผูแทนที่เทาเทียมกัน (equal representation) ดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งควรจะเปนสัดสวน 
ผูหญิง/ผูชาย รอยละ ๕๐ (หรือเรียกงาย ๆ วา ๕๐ : ๕๐) แตถาจะใหเปนตามกลไกการเลือกตั้ง
ตามปกตโิอกาสทีผู่หญงิไดรบัเลอืกตัง้ในจาํนวนดงักลาวเปนไปไดยากมาก ดงันัน้ จงึตองใชมาตรการพเิศษ 
(Aff irmative Action) ใหเกิดผลอยางจริงจัง
 แตดังที่ไดเห็นแลววา ในสังคมไทย จํานวนของวุฒิสมาชิกสตรีไมเคยไดถึงรอยละ ๒๐ เลย มีการ
เสนอตัวเลขวาถายงัไมไดถงึรอยละ ๕๐ ขอใหอยางนอยเปนรอยละ ๓๐ กย็งัด ีเพราะตัวเลขในระดับนี้
ถือวาเปน “มวลวิกฤติ” (critical mass) คือเปนจํานวนเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
คณุรสนา โตสติระกลู มคีวามเหน็วา กฎหมายควรกาํหนดจาํนวน ส.ส. หรอื ส.ว. หญงิชาย เปนโควตาหรอื
รอยละที่ชัดเจน เชน กําหนดใหมี ส.ส. หรือ ส.ว. อยางนอยรอยละ ๓๐ ซึ่งถากําหนดชัดเจนเชนนี้ 
ผูหญงิจะมโีอกาสไดรบัตาํแหนงมากขึน้ ถามกีารกาํหนดโควตาทีช่ดัเจน ผูหญงิกจ็ะพยายามพฒันาตนเอง
ใหเขาแขงขันในพื้นที่นี้ใหมากขึ้น ปจจุบันสตรีในรัฐสภาของไทยมีจํานวนประมาณรอยละ ๑๒-๑๓ 
ซึง่นอยกวาประเทศกมัพชูา (รอยละ ๒๔) สวนยโุรปทางเหนอืจะมสีดัสวนของผูหญงิประมาณรอยละ ๕๐
 การประเมนิผลการทาํงานของวฒุสิมาชกิและวฒุสิภาจะตองทาํเปนงานวจิยัประเมนิผลอยางเปน
ระบบจึงจะไดขอมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรง ในชั้นนี้ผูเขียนจะมีเพียงขอมูลที่ไดรับมาโดยตรง และมิใชขอมูล
เชิงปริมาณ และมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

 (๑) เกี่ยวกับประเด็นที่มาของวุฒิสมาชิก มีขอคิดเห็นที่ตางกันในระหวางผูหญิงที่ผู เขียนได
สนทนาดวย โดยมีผูเหน็วา วฒุสิมาชิกตองมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามหลัก “ประชาธิปไตย” 
และปฏิเสธที่จะสมัครเขารับการสรรหา แมตนจะมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมก็ตาม ในขณะที่มีวุฒิสมาชิก
หญงิทีม่าจากการเลือกต้ังอยางนอยสองทาน ซึง่ทานหน่ึงไดแก คณุรสนา โตสติระกูล ยอมรับวา ส.ว. หญงิ
ทีม่าจากการ สรรหา บางคนเปน ส.ว. ทีม่คีณุภาพ และสามารถรวมงานกันไดเปนอยางดีกับ ส.ว. ทีม่าจาก
การเลอืกต้ัง สวน ส.ว. คนท่ีสองกลาววา ตนมาจากการสมคัรรบัเลอืกตัง้ โดยใชเงนิออมในชวงการรบัราชการ 
ตองใชเงนิหลายแสนบาทในการรณรงคประชาสมัพนัธในการเลอืกตัง้ จงึมเีจตคตเิชงิลบตอ ส.ว. สรรหา 
แตเดิมคิดวา เมื่อไดรับเลือกตั้งแลวมุงมั่นตั้งใจวาจะเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกวิธีการ
ไดมาซึ่ง ส.ว.ดวยวิธีการสรรหา แตเมื่อปฏิบัติหนาที่และไดเห็น “ฝมือ” ของ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 
และเปรียบเทียบกับคุณภาพของ ส.ว. ที่มาจากการเลือกต้ังแลวเกิดเปล่ียนใจ ตองการใหเพิ่มสัดสวน
ของ ส.ว. ประเภทสรรหาใหมีจํานวนมากขึ้น จะเห็นวา ส.ว. ทั้งสองทานมุงไปสูคุณภาพของ ส.ว. 
เปนดานหลัก โดยมองขามประเด็นเร่ืองท่ีมา และผูเขยีนก็มไิดซกัถามทานในประเด็นน้ีดวย จงึไมทราบวา
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ทานมีทัศนะอยางไร แตนาจะสรุปไดวาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดหลักเกณฑไวเชนนี้ ก็คงจะ
ไมมีประโยชนที่จะมาถกเถียงกันในเรื่องนี้ 
  อีกประการหนึ่งคือ จากประสบการณการทํางานในองคกรกลางการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย
ซึ่งไดรับการแตงตั้งขึ้นในสมัยนายอานันท  ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อสอดสองดูแลให
การเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และไดรับรูถึงวิธีการทุจริตในการเลือกตั้ง ทําใหผูเขียนเห็นวา 
“การเลือกตั้ง” ก็มิไดเปนหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยเสมอไป ดังทัศนะที่รองศาสตราจารย 
ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อดีตอธิการบดีหญิงแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงประธานกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กลาวไววา “...ขณะนี้
ความคาดหวังจากการเมืองของประชาชนก็สูงขึ้น เนื่องจากมีการระดมพูดกันอยูเสมอถึงสิทธิเสรีภาพ 
พูดถึงประชาธิปไตย ฯลฯ จนขณะนี้สังคมไทยอาจเรียกไดวาเกิดภาวะของ “ความคลั่งการเลือกตั้ง” 
มองวาการเลือกต้ังคือคําตอบสุดทายของทุกสิ่งทุกอยาง แตลืมมองไปวาการเลือกต้ังนั้นมีการเลือกต้ัง
ที่สุจริตหรือทุจริต การเลือกตั้งที่เปนธรรมหรือไมเปนธรรม ถากระบวนการเลือกตั้งนั้นไมเปนธรรม 
ไมสุจริต ผลการเลือกตั้งจะดีไดอยางไร คําถามนี้คือคําถามที่เราจะตองถามและตอบกัน...”๑๓ 
           ตอประเด็นการสรรหา ส.ว. เพื่อใหเกิดความรัดกุมในอนาคต รวมทั้งมีการยึดโยงกับประชาชน 
ผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ผูเขียนเห็นดวยกับขอคิดเห็นของ ส.ว. รสนา  โตสิตระกูล ซึ่งเสนอวา 
“ตอไปในอนาคตใหมีการสรรหาจากวิชาชีพหลากหลายสาขา แลวใหประชาชนเลือก เพื่อจะไดไมเกิด
ปญหาวา ส.ว. ไมไดยดึโยงอยูกบัประชาชน สรรหามากอน แลวใหประชาชนเลือกในระดับประเทศ หรอื 
ระดับจังหวัด จะไดมีตัวแทนจากทุกกลุม ชาวนา กรรมกร ก็ควรจะมีตัวแทนของเขาใชไหม ถาสรรหา
กันเองก็มีการเลนเสนสาย ล็อบบี้กัน ถาใหประชาชนเลือกสุดทาย เลือกระดับจังหวัดหรือประเทศ 
แบบนี้จะมาซื้อ (เสียง) กับประชาชนคงจะยาก” ซึ่งการสรรหาผูแทนตามสาขาอาชีพตาง ๆ นาจะมี
ความเปนไปได แมวาจะยังเปนปญหาอยูในปจจุบัน แตก็นาที่จะพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ได

   (๒) เหตุใดจึงตองมี ส.ว. ผูหญิง มีเหตุผลสนับสนุนใหผูหญิงเขามามีบทบาททางการเมือง
ที่เปนทางการอยูหลายประการ ซึ่งผู เขียนไดเสนอหลักการการเปนผูแทนที่เทาเทียมกันไปแลว 
(Equal Representation) อีกเหตุผลหน่ึงท่ีมักมีการยกมากลาวอางคือ “มุมมองท่ีแตกตางระหวาง
หญงิชาย” ซึง่ทัง้คณุรสนา โตสติระกลู และคณุจรุ ีวจิติรวาทการ คอนขางจะใหความสาํคญัตอประเดน็นี้ 
ผูเขียนเห็นวาการอางเหตุผลถึงความแตกตางระหวางชายและหญิงนี้จะตองทําดวยความระมัดระวัง 
เพราะไมเชนนัน้จะกลายเปนการยึดตดิทศันะความแตกตางทีแ่นนอนและตายตัวระหวางเพศ หรอืเหว่ียง
จากการใหบทบาทและความสําคัญตอเพศชาย หรือแนวคิด “การนิยมชาย” สุดโตงไปในทางลุมหลง
หรือยึดติดนิยมเพศหญิงจนกลายเปนสรณะ กลายเปน “บาคลั่งลัทธิเพศหญิง” โดยไมคํานึงถึงปจจัย
หรือความเหมาะสมอ่ืน ซึ่งแนวคิดสตรีนิยมไดโตแยงทัศนะเชนนี้มาโดยตลอด ความคิดของคุณรสนา
และคุณจุรีสอดคลองกับสตรีนิยมวาดวยความแตกตาง ซึ่งเปนสํานักคิดสตรีนิยมแนวหนึ่ง๑๔ 

 ๑๓จุรี วิจิตรวาทการ ปาฐกถา “สตรีและเยาวชนศึกษากับการสรางบานแปงเมือง” วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
 ๑๔โปรดด ูCarol Gilligan, In a Difference Voice, Psychological Theory and Women’s Development, Harvard 
University Press , Cambridge Massachusetts and London, England.
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  คุณรสนา โตสิตระกูล จะกลาวยํ้าอยูตลอดเวลาวาตนเองเปนเพียงผูหญิงที่ทํางานเพ่ือสังคม
คนหนึ่ง ไมใชผูที่จะไปเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิใหผูหญิง กลาวโดยสรุปคือ คุณรสนาปฏิเสธวา
ตนไมใชนักสตรีนิยม หรือเฟมินิสต แตผูเขียนกลับเห็นวาเธอมีความคิดที่สอดคลองกับแนวคิดนี้อยู
ไมนอย คุณรสนา เห็นวา “คุณสมบัติของความเปนผูหญิงแตกตางจากความเปนผูชาย ถาผูหญิงเขาใจ
ในความแตกตางน้ีจะเปนประโยชน...ถาผูหญิง..ตระหนักวาตนเองมีวิธีคิดแตกตางจากวิธีคิดของผูชาย 
มีจํานวนมากข้ึน จะสามารถนําใหการเมืองเปล่ียนไปสูสิ่งที่มีคุณภาพแบบผูหญิงมากกวา เพราะดิฉัน
เชื่อวาผูหญิงจะมองสังคมในลักษณะท่ีเอื้อเฟอตอคนดอยโอกาสมากกวา เหมือนแมที่จะใสใจลูก
ที่ดอยโอกาสหรือลูกที่พิการมากวาลูกที่ปกติ แตคุณสมบัติในดานน้ีไมมีเลย ในสังคมใหญกลายเปน
คนดอยโอกาสจะถูกเอาเปรียบมากขึ้น หรือความคิดเรื่องประสิทธิภาพแบบคํานวณอะไรที่เปนตัวเลข 
เชน วธิกีารพฒันาทีเ่นนจดีพี ี(การเตบิโตของผลผลติในประเทศ) โดยไมสนใจเรือ่งสิง่แวดลอม ไมสนใจ
สังคมและเรื่องตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญหากับสังคมและเศรษฐกิจการเมืองอยางมหาศาล ดิฉันอยากทํา
และผลักดันในสิ่งที่คิดวามีความสําคัญทางการเมือง และตองการใหมีผูหญิงที่ตระหนักรูถึงคุณสมบัติ
ของผูหญงิเขามาชวยกนัทาํงาน” คณุสมบตัพิืน้ฐานทีผู่หญงิมมีากวาผูชายในทศันะของ คณุรสนา โตสติระกูล 
ไดแก “มีความซื่อสัตยมากกวา ไมมองประสิทธิภาพในลักษณะตัวเลขแบบผูชาย ตรวจสอบ เกาะติด 
เวลาจบัเร่ืองอะไร จะสามารถนวัเนยีทาํไปไดเรือ่ย ๆ จรงิ ๆ แลวขณะนีใ้นวฒุสิภา และสภาผูแทนราษฎร
มีผูหญิงหลายคนที่มีคุณภาพ”  
  คณุรสนาคิดวา คณุสมบัตพิืน้ฐานของผูหญงิคอืการเกาะติด (กบัประเดน็ปญหา) “และทาํจนกวา
จะบรรลุเปาหมายท่ีตองการไปใหถึง ซึ่งไมใชความสําเร็จแบบผูชาย ดิฉันเช่ือวาผูหญิงใหความใสใจ
กับความยั่งยืนและความพอเพียง รวมถึงใหความสําคัญกับผูดอยโอกาสมากกวา เพราะผูหญิงเปนแม 
และเปนผูจัดสรรทรัพยากรในบาน แมมักจะเอาใจใสลูกที่ดอยกวา...ลักษณะเชนนี้เปนคุณสมบัติ
ของผูหญิงที่มีลักษณะตางกันกับคุณสมบัติแบบผูชาย ซึ่งไมไดแปลวาแบงกันที่เพศ วาคนน้ีเปนผูชาย 
คนนี้เปนผูหญิง คุณสมบัติแบบผูหญิงนี้ก็สามารถมีอยูในตัวผูชายเหมือนกัน
  สวนคณุจรุ ีวจิติรวาทการ เสนอวา “เราไมควรทีจ่ะพึง่การเมอืงแบบเดมิอกีตอไป การเมอืงแบบเดมิคอื 
การเมอืงทีผู่ชายเปนใหญ ผูชายเปนคนออกแบบวธิกีาร...เปนคนทีก่าํหนดนโยบายสาธารณะ เปนการเมอืง
ที่ผูชายสวนใหญเปนคนกําหนดกติกา ผูชายเปนคนไดรับผลประโยชน เปนผูดําเนินการ และเปน
ผูที่กําหนดทิศทางทุกอยาง เราใหเวลา (แกนักการเมืองชาย) มาแลว ๗๐ กวาปแลวใชหรือไม ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๔๗๕ แลวมันเปนอยางไร ดฉินัวาในสังคมไทย การเมืองพฒันาชากวาอยางอืน่ดวยซํา้ไป การเมือง
ในรูปแบบน้ีก็จะเปนการเมืองที่จะไมกลาไปแตะระบบการศึกษา เพราะวาการศึกษาน้ันหมายถึงครู
ในพื้นที่อาจเปนหัวคะแนนเสียงของนักการเมือง เพราะฉะนั้นการที่จะแกไขปรับปรุงระบบการศึกษา
อยางแทจรงิกไ็มเกดิขึน้ การศกึษาไมถกูปรบัเปลีย่นใหด ีใหมคีณุภาพเดก็และเยาวชนกไ็มไดรบัอานสิงส
จากการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนสังคมที่ตอกยํ้าความดอยคุณภาพไปเร่ือย ๆ แตไมมีความเด็ดเดี่ยว
ทางการเมือง...อาจเปนเพราะวาผู ที่กําหนดนโยบาย ผูมีอํานาจมักจะเปนชายลวนมาโดยตลอด 
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เพราะฉะน้ัน มีความจําเปนและเหมาะสมอยางยิ่งที่ควรจะใหการเมืองใหมเกิดขึ้น การเมืองแบบใหม
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของสตรีและเยาวชนเปนตัวละครเอก...สังคมไทยกําลังถึงจุดวิกฤติศรัทธา
จริง ๆ วิกฤติศรัทธาในการเมือง...ในตัวนักการเมือง เรามีวิกฤติศรัทธาทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมดวย...เวลาเราไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งใด...ถามวาใครเปนผูสรางปญหา
คอรรัปช่ันมากท่ีสุด คาํตอบคอืนกัการเมอืงเสมอ คาํตอบไมวาอยางไรกห็นไีมพนนกัการเมอืง ซึง่สะทอน
ใหเหน็วาเราไมมคีวามเช่ือม่ันในตัวนักการเมอืงเลย นกัการเมอืงเปนคนท่ีสรางปญหาคอรรปัช่ัน ถามวา
คอรรัปช่ันเสียหายหรือไม ขอนี้เปนคําถามที่เราเคยถามเยาวชน...คําตอบของเด็กคือคอรรัปชั่นไมผิด
ถาไมถูกจับ...เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการสํารวจถามอีก ไดรับคําตอบวานักการเมืองคอรรัปชั่นบางไมเปนไร
ขอใหมีผลงาน คําตอบน้ีสะทอนใหเห็นวาเราไมไดแยกแยะความถูกความผิดอีกแลว ถูก ผิด ชั่ว ดี 
บาปบญุคณุโทษไมเปนไร ขอใหมผีลงานบางก็แลวกนั เราเปนสงัคมทีอ่อนดอยมากในเรือ่งของหลกัคดิ
ทางดานความถกูตอง ความผิด หรอืวาออนดอยมากในการท่ีจะมองวาคณุธรรมจริยธรรมเปนเรือ่งทีส่าํคญั”
 ความคิดของผูหญิงทั้งสองคนเก่ียวกับบทบาททางดานการเมืองของผูหญิงยังมีแงมุมที่นาสนใจ
อีกเปนอยางมาก ทั้งสองทานมิไดมีแต “ความคิด” แตมีวิถีปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับความคิดของทาน
มาอยางตอเน่ืองยาวนานเปนที่ประจักษตอสาธารณชนท่ัวไป การอานปาฐกถาและบทสัมภาษณ
ของทานท้ังสองดวยตนเองจะทําใหเกิดความเขาใจตอเร่ืองน้ีอยางลึกซ้ึงมากกวาการถายทอดโดยผูเขียน
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งไมสามารถยกมากลาวไดทั้งหมด ประเด็นที่ทานทั้งสองเห็นรวมกันคือปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นในแวดวงการเมืองและบทบาทของ ส.ว. ในการตรวจสอบ
 คุณรสนาไดใชตําแหนง ส.ว. ในการตรวจสอบ เธอใหความสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวเรื่องพลังงาน 
ซึง่จากการศึกษาตรวจสอบของกรรมาธิการชดุท่ีเธอเปนประธานไดเปดเผยขอมูลหลายเร่ืองท่ีประชาชน
สวนใหญอาจไมไดรับทราบมากอนแตเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจําป 
๒๕๕๔ ในชื่อเรื่อง “คืนอํานาจ” ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจใหประชาชน ศึกษากรณีฐานทรัพยากร
พลังงาน เปนตัวอยางของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางฉอฉลไดเปนอยางดี

๑๐. บทสรุป

 แมวาในทางกฎหมาย (Law-in-Book) ผูหญิงจะมีสิทธิไดรับเลือกต้ังและไดรับการสรรหาให
ดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก แตในทางความจริง (Law-in-Action) โอกาสในการไดมาซ่ึงตําแหนงที่มี
ความสําคัญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยังเปนไปดวยความยากลําบาก 
แมรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ จะกําหนดมาตรการพิเศษไว แตยังไมมีการดําเนินการ
ในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองเคลื่อนไหวรณรงคเพื่อเพ่ิมจํานวนวุฒิสมาชิกหญิงอยางจริงจัง
และตอเนื่องตอไป โดยวุฒิสภาซ่ึงเปนหนึ่งในองคาพยพของรัฐควรจะมีบทบาทในการผลักดัน
เรื่องดังกลาวนี้ตอไป 
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  ความไมเทาเทียม

ทางเพศ
  ในการบริหารรัฐกิจ      ๑

 เมื่อพูดถึงคําวา “เพศ” คนเรามักที่จะเอาอวัยวะสืบพันธุมาตีกรอบใหกับความเปนเพศเสมอ 
นับแตอดีตความแตกตางระหวางเพศชายและเพศหญิงทางกายภาพ ไดนําไปสูความเชื่อที่วาผูหญิง
และผูชายมคีวามแตกตางกนัในดานอืน่ ๆ ดวย อาท ิดานสติปญญา ความสามารถ ความถนดั การตดัสนิใจ 
อารมณ ฯลฯ ซึง่มกัถกูมองวาเปนความแตกตางทีม่มีาตามธรรมชาต ิกลาวคอืไมสามารถเปลีย่นแปลงได 
ซึ่งนําไปสูสถานะของผูหญิงที่ดอยกวาผูชาย ตัวอยางเชน ความเช่ือที่วาผูหญิงเปนเพศท่ีไมมีเหตุผล 
ชอบใชอารมณ สงผลใหสังคมไมยอมรับผูหญิงในฐานะผูนําเพราะมีคุณสมบัติทางเพศที่ไมเหมาะสม 
ความเชือ่ทีว่าผูหญงิไมเกงทางคณติศาสตร ไมคดิเปนวทิยาศาสตร ทาํใหไมไดการสนบัสนนุใหประกอบ
อาชีพดานนี้ เพราะถูกมองขามวาไมมีความสามารถทางชาง และความเช่ือที่วาผูหญิงมีคุณสมบัติ
หรือความสามารถทางเพศในการดูแลผูอื่น ทําใหผู หญิงกลายเปนผูรับภาระหลักในการดูแลลูก
และคนในครอบครัว เปนตน ดงัท่ีอริสโตเติล (Aristotle) นกัปรชัญาชาวกรีกไดกลาวไวอยางชัดเจนวา๒  
โดยธรรมชาติผู ชายอยูเหนือกวาและอยูในฐานะผูปกครอง สวนผูหญิงน้ันดอยกวาอยูในฐานะ
ผูถูกปกครอง และผูหญิงก็คือผูชายท่ีเสื่อมสมรรถภาพน่ันเอง รวมถึงเสนอความแตกตางของผูหญิง
และผูชายไววาผูหญิงมีความนุมนวลในการจัดการเรื่องตาง ๆ มากกวาผูชาย
 อยางไรก็ตาม สองศตวรรษที่ผานมา สังคมมนุษยไดเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย มีการ
ใหความสาํคญักับระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตยมากขึน้ มกีารยอมรบัในเรือ่งสทิธมินษุยชน 
การเคารพซึ่งความเปนคนของแตละคน เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตแบบเกษตรใหเปนการผลิต
แบบอุตสาหกรรม ฯลฯ สงผลใหผูหญิงสวนหนึ่งไดรับโอกาสในดานตาง ๆ มากขึ้น ถึงกระนั้น
ความแตกตางทางเพศนีไ้ดกอใหเกดิปญหาความไมเทาเทยีมทางเพศขึน้ ซึง่เปนปญหาทีส่งัคมใหความสนใจ
อยางมากในปจจบุนั โดยการวิเคราะหปญหาดังกลาว ไดใชความคิดรวบยอดท่ีชือ่วา “เพศสภาวะ” (Gender) 
เปนเครื่องมือในการวิเคราะหที่สําคัญ

 ๑เผยแพรในหนังสอื “รวมบทความกฎหมายมหาชน จากเวบ็ไซต www.pub-law.net เลม ๑๐” กรงุเทพฯ : พ.ีเพรส, ๒๕๕๔.
 ๒สุคนธทิพย พิทักษพัฒนสกุล, ๒๕๕๒. จูดิท บัตเลอรและเพศสภาพ, นิตยสารวิภาษา, น.๕๖.
 ๓The Population Council, ๑๙๙๖ อางถึงใน ภัสสร ลิมานนท, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, น.๕.
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จุลนิติ

 ความแตกตางของคําวา เพศ (sex) และความเปนเพศหรือเพศสภาวะ (gender) นัน้ ไดถกูจาํแนก
อยางชัดเจนในการประชุมเชิงปฏิบัติการของกองทุนสหประชาชาติ เรื่อง Gender, Population and 
Development ในป ค.ศ. ๑๙๙๖๓  โดย
 “เพศ” (Sex) หมายถึง เพศที่กําหนดขึ้นโดยธรรมชาติ และเปนขอกําหนดทางสภาวะทาง
ชวีวทิยาซึง่เปลีย่นแปลงไมได (ยกเวนการผาตดัแปลงเพศ ซึง่เปลีย่นแปลงไดเพยีงบางสวน) โดยบคุคล
ที่เกิดมามีเพศเปนหญิงหรือเปนชาย มีหนาที่การใหกําเนิดและมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน อาทิ มนุษย
เพศหญิงเทานั้นที่สามารถต้ังครรภและคลอดบุตรได ขณะท่ีมนุษยเพศชายจะมีสวนในการใหกําเนิด 
โดยเปนผูผลิตอสุจิที่จะผสมกับไขจากเพศหญิง
 ในขณะที่คําวา “เพศสภาวะ” (Gender) หมายถึง เพศที่ถูกกําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคม
หรอืวฒันธรรมใหแสดงบทบาทหญงิหรอืบทบาทชาย ดงันัน้ เพศสภาวะนีจ้งึสามารถเปลีย่นแปลงได
ตามสภาวการณและเง่ือนไขของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี บทบาททางเพศท่ีสังคมกําหนด
ยงัมคีวามหมายเกีย่วพนัไปถงึโอกาสทีบ่คุคลแตละเพศสามารถเขาถงึ ไดใช และควบคมุทรพัยากรตาง ๆ  
เพราะมีสิทธิ อํานาจ ความรับผิดชอบ และการถูกคาดหวังของสังคมแตกตางกันไป ที่สําคัญ
บทบาททางเพศท่ีสังคมกําหนด ไดสงผลกระทบอยางมากตอสถานภาพของผูหญิงและผูชาย
ในสังคมน้ัน ๆ หรือกลาวคือ เพศสภาวะ คือองคความรูที่สรางความหมายใหกับความแตกตาง
ทางชีวภาพ เปนความซับซอนในทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เพศหญิงหรือเพศชาย
เปนขอเท็จจริงทางสรีระ แตการจะกลายเปนผูหญิงหรือผูชายเปนกระบวนการทางวัฒนธรรม
เรียกไดวาวัฒนธรรมสรางความเปนหญิงและความเปนชายใหเกิดในสังคม กําหนดใหผูหญิงและผูชาย
ตองปฏิบัติตนอยางไร เชน สังคมในวัฒนธรรมไทยสอนวาผูหญิงตองเปนคนเรียบรอย ไมพูดเสียงดัง 
ไมสบถ ในขณะที่ผู ชายไมถูกคาดหวังใหเปนเชนนั้น หรือผู หญิงที่เปนภรรยาตองเชื่อฟงสามี
ใหความสําคัญกับหนาที่ของภรรยาและแมมากกวาการประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน
 กลาวไดวา ความเชื่อเรื่องความแตกตางทางสรีระเปนตัวกําหนดความแตกตางทางสถานภาพ
และบทบาทของหญิงและชาย เปนความคิดที่แคบและไมเปนเหตุเปนผล ความแตกตางทางชีวภาพ
ระหวางเพศมิไดมีความเก่ียวของที่จําเปนตอการกําหนดลักษณะของพฤติกรรมและสังคมของมนุษย 
ความเปนผูหญิงและผูชายจึงขึ้นกับการตีความทางชีววิทยาที่สัมพันธกับวิถีชีวิตของแตละวัฒนธรรม
นัน่เอง๔

   โดยสรุป ความไมเทาเทียมทางเพศมีสาเหตุมาจาก ๓ ปจจยัหลัก๕ ไดแก ปจจยัทางธรรมชาติ
และชีวภาพ ปจจัยทางโครงสรางครอบครัว และปจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม

 ปจจยัทางธรรมชาตแิละชวีภาพ กลาวคอื โครงสรางทางกายภาพของเพศชายแข็งแกรงกวาเพศหญิง 
ในขณะที่สภาพรางกายของเพศหญิงออนแอและใกลชิดธรรมชาติมากกวา

 ๓The Population Council, ๑๙๙๖ อางถึงใน ภัสสร ลิมานนท, เพศ สถานภาพสตรีกับการพัฒนา, น.๕.
 ๔ปรานี วงษเทศ, เพศและวัฒนธรรม, น.๗-๑๐.
 ๕ภัสสร ลิมานนท อางถึงใน สุมาลี สันติพลวุฒิ และคณะ, รายงานการวิจัยโครงการศึกษาแนวทางการคุมครองและพัฒนา
แรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสูการแขงขันทางการคา, น.๒-๖.
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 ปจจยัโครงสรางครอบครัว เปนปจจยัสาํคญัทีท่าํใหเกดิการแบงงานระหวางเพศและยงัผลใหเกิด
ความไมเทาเทยีมกนัในสถานภาพหญงิและชายในครอบครวั ซึง่เกดิขึน้จากระบบคดิทีแ่บงสงัคมออกเปน 
๒ สวน คือสวนที่เปนสาธารณะ (Public) อันไดแก เรื่องนอกบานหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม
และการเมอืง โดยกลาววาโลกสวนนีเ้ปนโลกหรอืสังคมของผูชาย และสวนทีเ่ปนเรือ่งสวนตวั (Private) 
อนัไดแก เรือ่งในบานหรอืการดูแลบานเรอืนและสมาชกิภายในครอบครัวโดยมองวาโลกสวนนีเ้ปนของ
ผูหญิง ทําใหผูชายมักอยูในฐานะผูผลิต เลี้ยงดูครอบครัว จึงอยูในฐานะที่เหนือและมีอํานาจมากกวา
ผูหญงิ เปนบทบาททางเพศแบบประเพณีหรอืไมเสมอภาคน่ันเอง๖ ซึง่ระบบคิดนีเ้ริม่ขึน้ในสังคมตะวันตก 
เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรมาเปนอุตสาหกรรมโดยทําใหงานและบานถูกแยก
ออกจากกันอยางเด็ดขาด และ

 ปจจัยทางวัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางสังคม กลาวคือ ในแตละวัฒนธรรม สมาชิกหญิงชาย
เมือ่แรกเกิดจะถูกปลูกฝงใหมอีปุนสิยัแตกตางกันออกไป โดยสมาชิกใหมตองยอมรับเจตคติและบทบาท
ท่ีสังคมกําหนดไวใหโดยอาศัยพื้นฐานมาจากเพศที่กําหนดโดยธรรมชาติ ซึ่งจะแตกตางกันออกไปใน
เกือบทุกสังคม ขึ้นอยูกับคานิยมและความเชื่อของแตละวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดเพราะบทบาทที่กําหนดขึ้นเปนสิ่งไมยั่งยืน
 เหตทุีค่วามสาํคญัเรือ่งความเทาเทยีมทางเพศปรากฏมากขึน้นัน้ เนือ่งจากขอมลูการวจิยัระดบั
โลกบงชี้วาความเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิงนําไปสูความมีประสิทธิภาพของประเทศ๗  เชน 
การลดความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิงไดทําใหเกิดการเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรอยางมี
นัยสําคัญ ซึ่งเกิดจากการจัดสรรปจจัยการผลิตและใหการศึกษาอยางเทาเทียมกัน อีกทั้งแสดงถึง
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ สงผลทําใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นอีกดวย ทั้งนี้ ประเทศไทย
ไดดาํเนนิการรวมมอืระหวางประเทศโดยเขาเปนภาคใีนอนุสญัญาตาง ๆ  ทีส่าํคญัคอื “อนสุญัญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ” โดยสาระสําคัญประกอบดวย๘  การสรางและรับรอง
ความเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงอยางแทจริงในดานตาง ๆ อาทิ การเมือง การดํารงชีวิต 
กฎหมาย การไดรับสิทธิและโอกาสในการจางงาน ฯลฯ รวมถึงปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรม
เพื่อใหเอื้อตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี อีกทั้งการดําเนินการเพื่อลดปญหาความไมเทาเทียม
ทางเพศ ในประเทศเองไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยวา รฐัตองสงเสริมความเสมอภาค
ของหญิงและชาย รัฐตองจัดระบบการจางงานและคาตอบแทนที่เสมอภาคและเปนธรรม

 ๖บทบาททางเพศระหวางหญิงและชาย สามารถจําแนกไดเปน ๒ แนวทาง คือบทบาททางเพศแบบเสมอภาค (Nontraditionalism) 
ซึง่ยอมรบัวาผูหญงิสามารถออกไปทํางานหาเลีย้งครอบครวัไดดงัผูชาย และผูชายสามารถทาํงานของผูหญงิไดเชนกนั รวมถงึยอมรบัวา
ผูหญงิมคีวามเสมอภาคทางอาํนาจเทาเทยีมผูชาย อาท ิการทีผู่หญงิสามารถเปนหวัหนาหรือดาํรงตาํแหนงสงูกวาผูชายได และบทบาท
ทางเพศแบบไมเสมอภาค (Traditionalism) ซึง่เห็นวาผูหญงิเหมาะแตจะอยูในบาน ไมควรมีอาํนาจเทาเทยีมผูชาย อางถงึใน Tomeh, 
“Sex-Role Orientation : An Analysis of Structural and Attitudinal Predictors.” Journal of Marriage and the Family 
(May ๑๙๗๘), pp.๓๔๑-๓๕๕.
 ๗United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
 ๘คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ, น.๑๕ - ๑๙.
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เมือ่แรกเกิดจะถูกปลูกฝงใหมอีปุนสิยัแตกตางกันออกไป โดยสมาชิกให
ท่ีสังคมกําหนดไวใหโดยอาศัยพื้นฐานมาจากเพศที่กําหนดโดยธรรมช
เกือบทุกสังคม ขึ้นอยูกับคานิยมและความเช่ือของแตละวัฒนธรรม นอ
ไดเพราะบทบาทท่ีกําหนดขึ้นเปนสิ่งไมยั่งยนื

เหตทุีค่วามสาํคญัเรือ่งความเทาเทยีมทางเพศปรากฏมากขึน้นั้
โลกบงชี้วาความเทาเทียมระหวางผูชายและผูหญิงนําไปสูความมปี
การลดความไมเทาเทียมระหวางชายและหญิงไดทําใหเกิดการเพิ่มข
นัยสําคัญ ซึ่งเกิดจากการจัดสรรปจจัยการผลิตและใหการศึกษาอย
การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศ สงผลทําใหรายไดประชาชาติสูง
ไดดาํเนนิการรวมมอืระหวางประเทศโดยเขาเปนภาคใีนอนสุญัญาตาง ๆ
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรใีนทุกรูปแบบ” โดยสาระสําคัญประ
ความเทาเทียมกันระหวางผูชายและผูหญิงอยางแทจริงในดานตาง ๆ
กฎหมาย การไดรับสิทธิและโอกาสในการจางงาน ฯลฯ รวมถึงปรับรู
เพื่อใหเอื้อตอการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี อีกทั้งการดําเนินการ
ทางเพศ ในประเทศเองไดปรากฏในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยว
ของหญิงและชาย รฐัตองจัดระบบการจางงานและคาตอบแทนที่เสมอ

๖บทบาททางเพศระหวางหญิงและชาย สามารถจําแนกไดเปน ๒ แนวทาง คือบทบาทท
ซึง่ยอมรบัวาผูหญงิสามารถออกไปทํางานหาเลีย้งครอบครวัไดดงัผูชาย และผูชายสามารถทํ

ญ

ผูหญงิมคีวามเสมอภาคทางอํานาจเทาเทยีมผูชาย อาท ิการทีผู่หญงิสามารถเปนหวัหนาหรอื
ู ู ู

ทางเพศแบบไมเสมอภาค (Traditionalism) ซึง่เห็นวาผูหญงิเหมาะแตจะอยูในบาน ไมควรมี
ู ู ู

“Sex-Role Orientation : An Analysis of Structural and Attitudinal Predictors.” J
(May ๑๙๗๘), pp.๓๔๑-๓๕๕.

๗United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
๘คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประตบิั
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติธ.ค. ๕๔ ๖๙จลุนติิ

 ที่สําคัญ การที่ประเทศใด ๆ จะพัฒนาและมีประสิทธิภาพตองประกอบไปดวยกระบวนการ
ทางการเมืองและกระบวนการทางการบริหารท่ีดี๙ ซึ่งการบริหารงานภาครัฐ๑๐ ที่ดีจําเปนอยางย่ิง
ทีต่องยึดถอืหลักความยุตธิรรมในสังคม (social equity) ตองแกไขความเหล่ือมล้ําตาง ๆ  ไมวาจะเปน
โอกาสในการไดรบับริการสาธารณะของประชาชนหรือการดําเนินงานของบุคลากรในองคกร รวมกับ
ขอมูลการวิจัยระดับโลกที่กลาวขางตน สงผลใหการพัฒนาความเทาเทียมทางเพศ เปนปจจัยสําคัญ
ที่จะทําใหการบริหารประเทศมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ระบบราชการเปนเปาหมายหลัก
ทีต่องสงเสรมิใหเกดิความเทาเทยีมในโอกาสและความกาวหนาดานการทาํงานระหวางผูหญงิและผูชาย 
เนื่องจากระบบราชการเปนหนวยงานหลักที่ทําหนาที่ในการบริหารกิจการตาง ๆ ของภาครัฐ
 การศกึษาความเทาเทยีมทางเพศในกลุมประเทศตาง ๆ โดยธนาคารโลก (World Bank) พบวา๑๒

ความไมเทาเทียมทางเพศยังคงมีปรากฏอยูทั่วโลกซ่ึงจะแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ แตละสังคม
วัฒนธรรม ประเทศที่มีชองวางความไมเทาเทียมทางเพศสูงจะสงผลเสียตอความเปนอยูของประชากร 
ซึ่งไมไดกระทบตอเฉพาะเพศหญิงเทานั้น แตสงผลกระทบเปนลูกโซตอทุกคนในสังคม อีกทั้งชี้ใหเห็น
วาการมีสวนรวมของผูหญิงในดานการบริหาร ถือเปนตัวแปรสําคัญหนึ่งที่มีผลตอการดําเนินธุรกิจและ
การกํากับดูแลการดําเนินงานของภาครัฐใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล๑๓ โดยไดศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศท่ีมรีายได เสรีภาพในการศึกษา และดานกฎหมายใกลเคยีงกนั และพิจารณาเปรียบเทียบดชันี
การทุจริตกับดัชนีสิทธิดานเศรษฐกิจและสังคมของเพศหญิง พบวาประเทศที่เปดโอกาสใหเพศหญิง
มสีวนรวมในการบรหิารประเทศหรอืใหสทิธใินดานเศรษฐกจิและสงัคมแกผูหญงิมากขึน้ จะทาํใหระดบั
การทุจริตของประเทศลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงมีแนวโนมในการจายสินบนใหกับเจาหนาที่รัฐ
นอยกวาเพศชาย ดังนั้นการลดปญหาความไมเทาเทียมทางเพศจึงเปนกลยุทธที่สําคัญในการบริหาร
พัฒนาประเทศ และเปนปจจัยสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพิ่มความแข็งแกรง
ใหแกเศรษฐกิจของประเทศ ลดปญหาความยากจนและสงเสริมการปกครองประเทศใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ๙เปนแนวคิดของ Woodrow Wilson ในป ค.ศ. ๑๙๙๖ เรื่อง The Study of Administration อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 
รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา (ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๑๔.
 ๑๐“การบริหารงานภาครัฐ” มาจากคําวา “Public Administration” ใหความหมายเดียวกันกับการบริหารราชการ การบริหารรัฐกิจ 
การบรหิารงานสาธารณะ ฯลฯ ซึง่หมายถงึเรือ่งทีเ่กีย่วของกบักจิกรรมการดําเนนิงานบรหิารของรัฐบาลทีส่งผลกระทบตอสงัคมโดยรวม 
หรอืเปนสาขาวชิาทีศ่กึษาการดาํเนนิงานการบรหิารของรฐัทีมี่หลกัการ ทฤษฎหีรอืกฎเกณฑตาง ๆ  ชดัเจน อางถงึใน สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ 
หลักรัฐประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎ,ี น.๔๖.
 ๑๑เปนแนวคดิ The New Public Administration อางถงึใน พทิยา บวรวฒันา, รฐัประศาสนศาสตร ทฤษฎแีละแนวการศกึษา 
(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๑๕๖.
 ๑๒World Bank, “Engendering Development through Gender Equality.” World Bank Policy and Research 
Bulletin 11 (July-September ๒๐๐๐), pp.๑-๕.
 ๑๓“ธรรมาภิบาล” คอื หลักการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) โดยสาระสําคัญของธรรมาภิบาล คอืองคประกอบ
ทีท่าํใหเกดิการจดัการอยางมปีระสทิธภิาพ มคีณุธรรม โปรงใส ยตุธิรรมและตรวจสอบได เพือ่สรางระบบการบรหิารกจิการบานเมอืงและ
สงัคมทีด่ใีหเกดิกบัทกุภาคสวนของสังคม อางถงึใน สมัฤทธิ ์ยศสมศกัดิ,์ หลกัรฐัประศาสนศาสตร แนวคิดและทฤษฎี, น.๒๔๔- ๒๔๕.
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ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ 

จุลนิติ

 แมจะไดรับโอกาสมากข้ึน แตปญหาความไมเทาเทียมทางเพศนั้นก็ยังคงมีใหเห็นอยูทั่วไป 
โดยเฉพาะในการจางงานและการเลือ่นขัน้ตามระบบราชการ (Hierarchy)๑๔ ซึง่สาเหตหุลกัมาจาก
สิ่งที่เรียกวา “การเลือกปฏิบัติ” (Discrimination)๑๕ กลาวคือ เปนการปฏิบัติตอบุคคลอยาง
แตกตางกัน เนื่องจากคุณสมบัติของบุคคล อันไดแก เพศ สีผิว ศาสนา ความเช่ือทางการเมือง รวมถึง
การไมใหความนับถือตอผลการทํางานของบุคคลและการระบุความตองการซึ่งคุณสมบัติของบุคคล
ในการทํางานหน่ึง ๆ โดยการเลือกปฏิบัติไดกอใหเกิดการจํากัดอิสรภาพของบุคคลในการทํางาน
ประเภทหนึ่ง ๆ ที่เขาปรารถนา๑๖ สงผลใหผูหญิงเกิดความเสียเปรียบผูชายในการทํางาน อีกทั้งมีสิ่งที่
เรยีกวาความพงึพอใจเปนพเิศษ (Preference) และระบบชายเปนใหญ (Patriarchy) ซึง่เมือ่ผนวกกนัแลว
ความไมเทาเทียมทางเพศที่ผูหญิงเปนฝายเสียเปรียบในการทํางานจึงทวีขึ้น รวมทั้งผูบังคับบัญชาหรือ
นายจางมักจะพอใจผูชายมากกวาผูหญิง เพราะผูชายมีแนวโนมทีม่กีารศึกษาดีกวาและมีประสบการณ
มากกวาผูหญิง๑๗ 
 โดยทัว่ไป องคกรหนึง่ ๆ  จะมีแนวโนมการจัดแบงพนกังานโดยเพศอยางกวาง ๆ  ออกเปน ๔ กลุม๑๘ 
ไดแก กลุมผูจัดการ ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย, กลุมพนักงาน เลขานุการ ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนผูหญิง, 
กลุมพนักงานเทคนิค ซึง่มสีดัสวนของผูชายและผูหญงิผสมกนั แตในตาํแหนงทีม่คีาจางสงู ผูชายจะได
ครองตาํแหนงเปนสวนใหญ และกลุมพนกังานท่ีเปนภารโรง ซึง่มสีดัสวนของพนกังานทีเ่ปนชนกลุมนอย
และมผีูหญงิเปนจาํนวนมาก นอกจากนี ้ชองวางของรายไดระหวางชายและหญงิทีท่าํงานอาชพีเดยีวกนั 
มปีระสบการณการทาํงานดวยชวงเวลาเทากัน หรอืผูหญงิมปีระสบการณทาํงานมากกวาผูชาย แตรายได
และตําแหนงของผูชายจะมากกวาของผูหญิง๑๙ ประกอบกับมีผลการศึกษาที่ชี้ใหเห็นถึงสัดสวนของ
สายการบงัคบับญัชาในสถานประกอบการ๒๐ วาตาํแหนงเจาหนาทีร่ะดบัปฏบิตักิารทีเ่ปนหญงิมสีดัสวน
สงูกวาชาย ในขณะท่ีตาํแหนงหวัหนางานระดับตน ผูจดัการแผนก ตลอดจนผูอาํนวยการฝาย ผูชายน้ัน
มสีดัสวนมากกวาผูหญงิ และเชนเดยีวกนักับในระบบราชการทีส่ดัสวนของผูหญงิทีท่าํงานระดบั ๙ ถงึ ๑๑ 
มีนอยกวาสัดสวนของผูชายอยางชัดเจน แมวาแนวโนมของสัดสวนของผูหญิงที่ไดทํางานในตําแหนง
ระดับสูงจะปรากฏในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม

 ๑๔“หลักลําดับข้ัน” (Hierarchy) เปนองคประกอบหน่ึงของระบบราชการท่ีอธิบายวา ระบบราชการมีการจัดหมวดหมูตําแหนงตาง ๆ 
เปนลําดับชั้น ขาราชการในลําดับชั้นท่ีสูงทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการที่อยูลําดับชั้นที่ตํารองลงมา ซึ่งเปนหลักประกัน
วาเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องลางไดอยางใกลชิด อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, รัฐประศาสนศาสตร ทฤษฎีและแนวการศึกษา 
(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๒๒.
 ๑๕Blua, The Economics of Women, Men, and Work, pp.๒๑๑-๒๑๙.
 ๑๖International Labour Offi ce , Principles and Rights at Work : International Labour Offi ce, Global Report 
under the Follow-up to the ILO  Declaration on Fundamental, p.๑๕.
 ๑๗Ibid., pp.๑๓๖-๑๓๗.
 ๑๘Benokraitis and Feagin, Modern Sexism : Blatan, Subtle and Covert Discrimination, p.๖๖.
 ๑๙Ibid.
 ๒๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๒๘-๓๑.
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มากกวาผูหญิง๑๗

 โดยทัว่ไปองคกรหนึง่ ๆ  จะมีแนวโนมการจัดแบงพนักงานโดยเพศ
ไดแก กลุมผูจัดการ ซึ่งสวนใหญเปนผูชาย, กลุมพนักงาน เลขานุก
กลุมพนักงานเทคนิค ซึง่มสีดัสวนของผูชายและผูหญงิผสมกนั แตในต
ครองตาํแหนงเปนสวนใหญ และกลุมพนกังานท่ีเปนภารโรง ซ่ึงมสีดัสว
และมผูีหญงิเปนจาํนวนมาก นอกจากนี ้ชองวางของรายไดระหวางชาย
มีประสบการณการทาํงานดวยชวงเวลาเทากัน หรอืผูหญงิมปีระสบการ
และตําแหนงของผูชายจะมากกวาของผูหญิง๑๙ ประกอบกับมีผลกา
สายการบงัคบับญัชาในสถานประกอบการ๒๐ วาตาํแหนงเจาหนาทีร่ะดั
สูงกวาชาย ในขณะท่ีตาํแหนงหวัหนางานระดับตน ผูจดัการแผนก ตล
มีสดัสวนมากกวาผูหญงิ และเชนเดยีวกนักับในระบบราชการทีส่ดัสวนข
มีนอยกวาสัดสวนของผูชายอยางชัดเจน แมวาแนวโนมของสัดสวนข
ระดับสูงจะปรากฏในทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม

๑๔“หลักลําดับข้ัน” (Hierarchy) เปนองคประกอบหน่ึงของระบบราชการท่ีอธิบายวา ร
เปนลําดับชั้น ขาราชการในลําดับชั้นท่ีสูงทําหนาที่เปนผูบังคับบัญชาขาราชการที่อยูลํา
วาเบื้องบนจะสามารถควบคุมเบื้องลางไดอยางใกลชิด อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 

ู ู ญ
รฐัปร

(ค.ศ. ๑๘๘๗ - ๑๙๗๐), น.๒๒.
๑๕Blua, The Economics of Women, Men, and Work, pp.๒๑๑-๒๑๙.
๑๖International Labour Offi ce , Principles and Rights at Work : Internat

under the Follow-up to the ILO  Declaration on Fundamental, p.๑๕.
๑๗Ibid., pp.๑๓๖-๑๓๗.
๑๘Benokraitis and Feagin, Modern Sexism : Blatan, Subtle and Cove
๑๙Ibid.
๒๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในป
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 จากการศกึษาเกีย่วกบัเรือ่งความกาวหนาในอาชพีของผูบรหิารหญงิในประเทศไทย๒๑ ปรากฏวา 
“ความยุติธรรมของหัวหนางาน” เปนปจจัยภายนอกท่ีสําคัญประการแรก ซึ่งมีอิทธิพลตอความ
กาวหนาในอาชพีของผูบรหิารหญงิ รองลงมาคอื “ทศันคตขิองผูบรหิารระดบัสงู” ทีย่อมรบัในความ
เทาเทียมกัน ดังนั้น แมวาผูหญิงจะมีปจจัยภายในคือ มีความรู ความสามารถเปนเลิศมากเพียงใด 
ถาขาดความยุตธิรรมและทัศนคติของผูบรหิารระดับสูงทีย่อมรับในความเทาเทียม รวมท้ังเปดโอกาสท่ี
เทาเทยีมระหวางเพศกนัแลว ผูหญงิคงไมสามารถกาวสูตาํแหนงบรหิารหรอืมคีวามกาวหนาในอาชพี 
อกีทัง้ยงัปรากฏขอจาํกดัของผูหญงิในการกาวสูตาํแหนงบรหิารวา ปจจยัทางครอบครัวมผีลเปนอยางมาก๒๒

กลาวคือ ในกรณีที่ตองเลือกระหวางงานและครอบครัว โดยสวนมากผูหญิงจะเลือกครอบครัวกอน 
และเมื่อรวมกับสถานะการเปนมารดาในบางคนแลว ก็จะยิ่งทําใหเปนขอจํากัดมากขึ้น อีกทั้งยังติดขัด
ในเร่ืองปจจัยทางดานภาวะผูนําที่เปนคานิยมสืบทอดกันมาวาผูหญิงจะมีความสามารถในการจัดการ
และบริหารไดไมเทากับผูชาย
 นอกจากน้ี ยงัมกีารศึกษาภาวะความไมทดัเทียมระหวางหญิงและชายในการทํางานในตางประเทศ 
โดยทาํการศกึษาผูหญงิทีท่าํงานในฝายบคุคลทีพ่ฒันาตนเองโดยการเขาศกึษาตอใน Institute of Personnel 
and Development (IPD) เพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติและวุฒิใหตนเอง พบวา๒๓ สวนใหญแลวการเขา
ฝกอบรมยงัไมทาํใหพวกเธอไดเกดิความนาเชือ่ถอืหรอืมแีนวโนมทีจ่ะกาวสูตาํแหนงในระดบัสงู ขณะที่
ผูชายนั้น คุณวุฒิทางการศึกษาที่แสดงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญในอาชีพไมใชสิ่งสําคัญเลย ซึ่งแสดงถึง
ความไมเทาเทยีมทางเพศในการทาํงาน รวมถงึการใชเพศเปนตวัแบงงานในฝายบคุคล ซึง่ปรากฏโดยทัว่
กันวาผูหญิงจะเปนพนักงานในระดับลางทํางานในลักษณะการสนับสนุนของฝายทํางานในดานการรับ
พนกังานใหม การจดัสวสัดกิารแกพนักงาน หรอืเปนบทบาททีเ่รยีกวา Handmaiden’s Role และทาํงาน
ในฝายธุรการ ขณะท่ีผูชายอยูในตําแหนงระดับบริหารและทํางานในดานแรงงานประชาสัมพันธ
และดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (HRM)
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจนั้น จะเนนที่
ประเด็นของความไมเทาเทียมในการทํางานและโอกาสในการเล่ือนชั้นหรือโอกาสท่ีผูหญิงจะได
ทํางานในระดับบริหาร ซึ่งสามารถจําแนกปญหาในการที่ผูหญิงจะสามารถกาวสูการทํางานระดับ
บริหารไดเปน ๓ ระดับ คือ ระดับบุคคล ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล และระดับองคกร

 ๒๑อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.”
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๒๒สุธีรา ทอมสัน และ เมธินี พงษเวช, ผูหญิงบนเสนทางนักบริหาร, น. ๑-๔๗.
 ๒๓Gooch and Ledwith, “Women in Personnel Management re-visioning of a handmaiden’s role?.” In Women 
in Organizations, pp.๙๙-๑๒๔.
  

ธ.ค. ๕๔ ๗๑จลุนติิ

หญิงและชายในการทํางานในตางประเทศ
รเขาศกึษาตอใน Institute of Personnel
หตนเอง พบวา๒๓ สวนใหญแลวการเขา
นมทีจ่ะกาวสูตาํแหนงในระดบัสงู ขณะที่
ญในอาชีพไมใชสิ่งสําคัญเลย ซึ่งแสดงถึง
วแบงงานในฝายบคุคล ซึง่ปรากฏโดยทัว่
รสนับสนุนของฝายทํางานในดานการรับ
ยกวา Handmaiden’s Role และทาํงาน
ะทํางานในดานแรงงานประชาสัมพันธ

งเพศในการบริหารรัฐกิจนั้น จะเนนที่
การเลื่อนชั้นหรือโอกาสท่ีผูหญิงจะได
หญิงจะสามารถกาวสูการทํางานระดับ
ระหวางบุคคล และระดบัองคกร

พและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.”

๑-๔๗.
sioning of a handmaiden’s role?.” In Women
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ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ 

จุลนิติ

 ๑. ระดับบุคคล ไดแก ปญหาเกิดขึ้นจากองคประกอบในตัวของผูหญิง และปญหาที่เกิดขึ้นจาก
ภาระหนาที่ของครอบครัวของผูหญิง กลาวคือ 
 ปญหาท่ีเกดิขึน้จากองคประกอบในตัวของผูหญิง หมายถึง การทีผู่หญงิตองมคีณุสมบัตทิีจ่าํเปน
ตองาน ไดแก ประสบการณการทาํงาน ความยนิดีทีจ่ะโยกยาย สาํหรบัการเลือ่นตาํแหนง สขุภาพ การศกึษา 
การมพีละกาํลังในการทาํงาน อาย ุซึง่ทศันคตติอคณุสมบตัเิหลานี ้จาํเปนตอการทาํงานระดบับรหิาร๒๔  
การที่ผู หญิงขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเมืองในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเริ่มตน
ของอาชีพ ทําใหผูหญิงประสบกับปญหาในการกาวสูการทํางานระดับบริหาร๒๕ 
 ปญหาจากภาระหนาทีข่องครอบครัวของผูหญงิ หมายถึง การท่ีผูหญงิมลีกูตองเล้ียงด ูการดูแล
พอแมที่สูงอายุ การดํารงรักษาสถานภาพการแตงงานและการดูแลบาน ถือเปนการกระทําตามภาระ
หนาที่ตามท่ีสังคมมอบหมายให ซึ่งจําเปนตองมีการทํากิจกรรมมากมาย บางคร้ังไดสรางความขัดแยง
ตอกจิกรรมตาง ๆ  ทีต่องทาํขณะประกอบอาชพี๒๖ จงึถอืวาความขดัแยงระหวางการทาํงานและงานบาน
เปนปญหาตอผูหญงิ ซึง่เปนไปไดยากทีผู่หญงิจะสามารถทาํทัง้หมดทัง้สองอยางไดพรอมกัน นอกจากนี้ 
การตัดสินใจเรื่องการโยกยายตําแหนง ซึ่งเปนเงื่อนไขเบื้องตนตอการจะดํารงตําแหนงบริหารระดับสูง
จะเกี่ยวเนื่องกับภาระหนาที่ที่ผูหญิงมีตอครอบครัว๒๗ ดังนั้น ภาระความรับผิดชอบตองานบานและ
ครอบครัวถือเปนปญหาตอผูบริหารหญิง

 ๒. ระดับความสัมพันธระหวางบุคคล โดยพิจารณาจากลักษณะของความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร
 ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา กลาวคือ ผูหญิงอาจไมไดรับ
การมอบหมายงานท่ีมคีวามเส่ียงและความรับผดิชอบสูง๒๘ สงผลใหผูหญงิขาดโอกาสในการเรียนรูงาน
ที่ทาทายและโอกาสท่ีจะกาวหนาไปทํางานในระดับบริหาร เน่ืองจากขาดโอกาสในการแสดงศักยภาพ 
ความสามารถ รวมถงึปญหาจากการเลอืกปฏบิตัใินการเลือ่นตาํแหนงตอผูหญงิเกีย่วของกับการประเมนิ
ผลการปฏิบัติงาน ผูนําชายอาจไดรับการประเมินในเชิงบวกเมื่อมีพฤติกรรมทั้งในแงของความรวมมือ
และการใชอํานาจ ขณะท่ีผูหญิงจะไดรับการประเมินในเชิงบวกเฉพาะเม่ือมีพฤติกรรมในแงของความ
รวมมือเพียงอยางเดียว๒๙ 

 ๒๔Vertz, “Women, Occupational Advancement, and Mentoring : An Analysis of One Public Organization.” 
In Public Administration Review, pp.๔๑๕-๔๒๒.
 ๒๕Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
 ๒๖Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women in Management Review, pp.๑๖-๑๙
 ๒๗Ibid.
 ๒๘อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.” 
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๒๙Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
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ตอกจกรรมตาง ๆ  ทตองทาขณะประกอบอาชพ๒๖ จงถอวาความขดแย
เปนปญหาตอผูหญงิ ซึง่เปนไปไดยากทีผู่หญงิจะสามารถทาํทัง้หมดทัง้
การตัดสินใจเรื่องการโยกยายตําแหนง ซึ่งเปนเงื่อนไขเบื้องตนตอการ
จะเกี่ยวเนื่องกับภาระหนาที่ที่ผูหญิงมีตอครอบครัว๒๗ ดังนั้น ภาระค
ครอบครัวถือเปนปญหาตอผูบริหารหญงิ

๒. ระดับความสัมพันธระหวางบุคคลุ  โดยพิจารณาจากลัก
ผูบังคับบัญชา และความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร

ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับผูบังคับบัญช
การมอบหมายงานท่ีมคีวามเส่ียงและความรับผดิชอบสูง๒๘ สงผลใหผูห
ท่ีทาทายและโอกาสท่ีจะกาวหนาไปทํางานในระดับบริหาร เน่ืองจาก
ความสามารถ รวมถงึปญหาจากการเลอืกปฏบิตัใินการเลือ่นตาํแหนงต
ผลการปฏิบัติงาน ผูนําชายอาจไดรับการประเมินในเชิงบวกเมื่อมีพฤ
และการใชอํานาจ ขณะท่ีผูหญิงจะไดรับการประเมินในเชิงบวกเฉพา
รวมมือเพียงอยางเดียว๒๙

๒๔Vertz, “Women, Occupational Advancement, and Mentoring : An A๔๔

In Public Administration Review, pp.๔๑๕-๔๒๒.
๒๕Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practi
๒๖Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women 
๒๗Ibid.
๒๘อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุป

Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
๒๙Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and prac
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ปญหาจากการเลือกปฏิบัติในความสัมพันธกับบุคคลตาง ๆ ในองคกร กลาวคือ การมีอคติ
และปฏบิตัอิยางแตกตางกนัตอการมีเพศทีแ่ตกตางกนั โดยผูชายอาจไมพงึพอใจกับสภาพการณทีผู่หญงิ
ไดรบัตําแหนงท่ีพวกเขาเหน็วาไมเหมาะสม เชน เหน็วาเสียศกัดิศ์รทีีต่องรับคําสัง่จากผูหญงิ หรอืคัดคาน
เมื่อผูหญิงไดเล่ือนตําแหนงที่สูงถึงระดับหัวหนางาน๓๐ และการท่ีผู หญิงยังคงตองเผชิญกับการ
ถูกลวงละเมิดทางเพศและถูกกระทําความรุนแรงในการทํางาน๓๑ ซึ่งสงผลกระทบตอศักยภาพ
ในการทํางานและขวัญกําลังใจของผูหญิงที่ทํางาน อีกทั้งการท่ีผูบริหารหญิงไดถูกกีดกันจากเครือขาย
อยางไมเปนทางการของผูบริหารชาย๓๒ ไดรับการสนับสนุนที่ตํ่ากวาผูบริหารชายในแงของการไดรับ
การยอมรับ ขาวสารขอมูล การไดรับผลตอบกลับ อาจสงผลใหขาดความสัมพันธระหวางบุคคล
ในลักษณะของการอุปถัมภ ซึ่งถือเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอความกาวหนาในอาชีพอยางหนึ่ง๓๓ 

 ๓. ระดับองคกร ไดแก นโยบาย กฎระเบียบ และวัฒนธรรมองคกร
 ปญหาจากนโยบายและกฎระเบียบ กลาวคอื ในการจางงาน การปฏิบตัติอผูหญงิอยางแตกตาง
จากผูชายในการคัดเลือก ปรากฏใหเห็นในลักษณะของการท่ีเพศของผูสมัครท่ีเปนชายมีผลกระทบ
ตอการตดัสนิใจคดัเลอืกของผูบรหิาร๓๔ การทีผู่บรหิารเลอืกปฏบิตัติอผูหญงิในการจางงานโดยเลอืกจาง
ผู ชายที่มีคาจางสูงเขามาทํางานแทนผูหญิงซึ่งมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เปนแนวคิดที่เสมือนวา
ผูหญิงจะกอใหเกิดผลผลิตของงานนอยกวาผูชาย๓๕ ซึ่งนโยบายการจางงานและเล่ือนตําแหนงที่
เลอืกปฏบิตันิีเ้อง ไดขดัขวางความกาวหนาของผูหญงิ รวมถงึนโยบายการพฒันาและฝกอบรมตอผูหญงิน้ัน
มีความแตกตางจากผูชาย โดยทําใหผูหญิงขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน สงผลตอไปถึง
การแขงขันเพื่อเลื่อนตําแหนง๓๖ อีกทั้งการจัดโปรแกรมอันเกี่ยวกับภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 
ซึง่ถอืเปนนโยบายทีส่งผลตอความกาวหนา การทีข่าดนโยบายทีมุ่งเนนตอสตรหีรอืนโยบายทีเ่อือ้อาํนวย
ตอผูหญงิในการทาํงาน อาท ิบรกิารดแูลเดก็ เวลาทาํงานทีย่ดืหยุนนัน้ เปนปญหาตอการทาํงานของผูหญงิ 
ที่สําคัญโปรแกรมลาหยุดหลังคลอดเพื่อกลับไปดูแลบุตรยังไมปรากฏใหเห็นมากนัก๓๗ 
 ปญหาจากวัฒนธรรมองคกร กลาวคือ เปนคานิยมและแบบปฏิบัติที่ไมสนับสนุนตอการสราง
ความสมดลุแกผูหญงิทีป่รารถนาทาํงานบรหิารระดบัสงูอนัไมใชอาชพีดัง้เดมิของผูหญงิ๓๘ การทีอ่งคกร
คาดหวังตอความสําเร็จในอาชีพของบุคคลวาจะตองมีการใชเวลาในการทํางานอยางทุมเท ซึ่งผูชาย

 ๓๐ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๓-๕.     
 ๓๑Khan, “The Way Ahead : Balancing Home and Work.” In Empowerment of Women in South Asia, 
pp.๒๓๙-๒๔๔.
 ๓๒อนันตชัย คงจันทร, “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความกาวหนาในอาชีพและอุปสรรคในการทํางานของผูบริหารสตรี.” 
Chulalongkorn Review, น.๗๗-๙๑.
 ๓๓Gooch and Ledwith, “Women in Personnel Management re-visioning of a handmaiden’s role?.” In Women 
in Organizations, pp.๑๒๐-๑๒๑.
 ๓๔Aycan, “Key Success Factors for Women in Management in Turkey.” Applied Psychology : An International 
Review, pp.๔๕๗-๔๕๙.
 ๓๕ภาวดี ทองอุไทย, ความเสมอภาคระหวางเพศและการจางงานที่เปนธรรมในประเทศไทย, น.๓-๕.
 ๓๖Indvik, “Women and Leadership.” In Leadership : theory and practice, pp.๒๗๕-๒๘๒.
 ๓๗Ibib.
 ๓๘Morrison, “New Solution to the Same Old Glass Ceiling.” In Women in Management Review, pp.๑๖-๑๙.
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งงาน การปฏิบตัติอผูหญงิอยางแตกตาง
ที่เพศของผูสมัครท่ีเปนชายมีผลกระทบ
บัตติอผูหญงิในการจางงานโดยเลอืกจาง
เทาเทียมกัน เปนแนวคิดที่เสมือนวา
ยบายการจางงานและเล่ือนตําแหนงที่
ยบายการพฒันาและฝกอบรมตอผูหญงินัน้
รพัฒนาศักยภาพของตน สงผลตอไปถึง
วกับภาระความรับผิดชอบตอครอบครัว 
ทีมุ่งเนนตอสตรหีรอืนโยบายทีเ่อือ้อาํนวย
นนัน้ เปนปญหาตอการทาํงานของผูหญงิ 
ปรากฏใหเห็นมากนกั๓๗

ละแบบปฏิบัติที่ไมสนับสนุนตอการสราง
ชอาชพีดัง้เดมิของผูหญงิ๓๘ การทีอ่งคกร
เวลาในการทํางานอยางทุมเท ซึ่งผูชาย
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ความไมเทาเทียมทางเพศในการบริหารรัฐกิจ 

จุลนิติ

มีความพรอมเน่ืองจากมีภรรยาท่ีดูแลรับผิดชอบในงานบาน ขณะท่ีผู หญิงตองทํางานขางนอก
และงานบานควบคูกันไป จึงทําใหผูหญิงถูกมองวายึดมั่นผูกพันตอการทํางานไมเพียงพออันสงผลตอ
ความกาวหนาในการทํางาน รวมถึงคานิยมชายเปนใหญ ท่ีผูชายเหมาะกับการทํางานระดับบริหารมากกวา 
โดยการท่ีผู บริหารระดับสูงสวนใหญเปนผู ชายและมีอํานาจในการวางกฎระเบียบขององคกร 
เปนผูกําหนดทิศทางของวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารเหลาน้ีสามารถปกปองพ้ืนท่ีของการมีอิทธิพล
ของตนเองกับผูทีจ่ะเขามาใหม ไมวาจะเปนหญิงหรือชายท่ีพวกเขาจะเลือกสรรใหเขามาดํารงตําแหนง
ผูบรหิารในแงการวางแบบปฏบิตักิารเลือ่นตาํแหนงทีเ่อือ้ประโยชนตอกลุมผูชายทีอ่ยูภายใตโครงสราง
ลําดับข้ันความกาวหนาเชนเดียวกับตนเอง การจํากัดจํานวนผูหญิงที่จะเขามาเปนผูบริหารก็เพื่อ
ไมตองการใหมาเปนคูแขงกับตนเอง๓๙ 

 จากขอสรปุขององคการสหประชาชาตทิีร่ะบวุาความเทาเทยีมระหวางชายและหญงิมคีวามเกีย่วของ
กบัการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศและความมีประสทิธภิาพ๔๐ จงึนาํมาสูความจาํเปนทีป่ระเทศไทย
จะตองดาํเนนิการเพือ่แกไขปญหาความไมเทาเทียมทางเพศ โดยเฉพาะการมุงเนนคลีค่ลายปญหา
ความไมเทาเทยีมระหวางชายและหญงิในการประกอบอาชพีและการเจรญิกาวหนาในหนาทีก่ารงาน
ปจจุบันองคกรที่ดําเนินการโดยรัฐบาล ซึ่งคือ “ระบบราชการไทย” ไดมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง
ทีส่นองตอบตอนโยบายระดบัประเทศ เมือ่ไดถกูนาํลงไปสูการปฏบิตัใินการบรหิารองคกร จะเหน็ไดวา
มกีารกําหนดแนวทางในการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในภาคราชการดวยการจัดทํา
เปนคูมือและแผนแมบทอยางชัดเจน อาทิ แนวทางการสงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิง
และชายในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน๔๑ เปนตน รวมถึงมีการเสนอกลไกในการสงเสริม
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักในองคกร ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๕ ประการ ดังนี้๔๒ 
 ๑) ตองมีการสนับสนุนและการมุงมั่นตอหลักการความเสมอภาคของฝายบริหาร 
 ๒)  ตองมีกรอบนโยบายขององคกรการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย 
 ๓) ตองมีโครงสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความมุงมั่นในการเสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมท่ีเคารพ
ความเสมอภาคทางเพศ 
 ๔) เมือ่เกดิวฒันธรรมทีเ่คารพความแตกตางทางเพศ รปูแบบการบรหิารงาน สมรรถนะทางวชิาการ
และการดําเนินงานจะมีการพัฒนามากยิ่งขึ้น องคกรจะสรางรูปแบบที่ออนไหวตอเรื่องเพศ เพื่อที่
จะทําใหเกิดการวิเคราะหบทบาทหญิงชายไดทั้งองคกร และ
 ๕) องคกรตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได

 ๓๙Izraeli and Adler, Competitive Frontiers : Women Managers in a Global Economy, pp.๑๔-๑๕.
 ๔๐United Nation, Gender Mainstreaming : An Overview, pp.๑๓-๑๔.
 ๔๑โปรดดู สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, แนวทางการสงเสริมและสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
ในการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ๒๕๔๖.
 ๔๒สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว, มิติหญิงชายกับการพัฒนา, น.๒.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๔๓เมทินี พงษเวช, แนวทางการสรางกระแสความเสมอภาคระหวางหญิงชาย, น.๑๔.

 ทั้งนี้ ระบบราชการตองขจัดปญหาความไมเทาเทียมทางเพศใหสิ้นไป โดยสงเสริมหลักการ
ความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักการพัฒนา (Gender Mainstreaming) ซึง่หมายถึง๔๓  
การท่ีหญิงและชายมีความสามารถและโอกาสเทา ๆ กันในการเขาถึงทรัพยากรและส่ิงอันเปน
ประโยชนตาง ๆ หมายรวมถึงการมีสวนรวมที่เทากันในการกําหนดวาอะไรมีคุณคาหรือเหมาะสม
ในการนํามาพิจารณาเปนทางเลือกแกตนเองและสังคม รวมทั้งการแบงปนผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่นําประสบการณความสนใจของหญิงชายผนวก
รวมกัน ในการออกแบบ การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลนโยบายและสถาบัน อีกทั้งเปน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีตองใชเวลาในการปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติของบุคคล องคกรสถาบัน 
เมื่อใดก็ตามที่สังคมไดมีการตระหนักถึงคุณคาของความเสมอภาคทางเพศในการพัฒนา มุมมองเร่ือง
บทบาททางเพศและความแตกตางทางเพศก็จะแทรกซึมเขาไปในชุมชนและสังคมทุกดาน ดังนั้น
การสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายใหเปนกระแสหลักในการพัฒนานั้น มิไดมุงเพียงการใหผูหญิง
มสีวนรวมอยางเทาเทียมกับผูชายเทานัน้ แตยงัมุงเพ่ือเปล่ียนแปลงนโยบายและองคกรเพ่ือใหสามารถ
สงเสริมความเสมอภาคไดอยางเต็มที่. 
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คำคม

จุลนิติ

สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติไดรับรอง

“อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”

(Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women หรือ CEDAW)

เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒

และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๔ 

โดยประเทศไทยไดลงนามและใหสัตยาบัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘

ซึ่งวัตถุประสงคหลักของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การขจัดการเลือกประติบัติ

ตอสตรีทุกรูปแบบ รวมทั้งการประกันวาสตรีและบุรุษมสีิทธิ

ที่จะไดรับการประติบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาคกัน.

หลักกฎหมายระหวางประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

๗๖
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

¹Ò§ÊÒÇà¾ÅÔ¹μÒ  μÑ¹ÃÑ§ÊÃÃ¤� 
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

๑
การสัมมนา

เรื่อง “ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน”

 ๑จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม และวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ นาิกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร.
 ๒ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รวมกอตั้งอาเซียน ไดแก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย 
สาธารณรัฐฟลิปปนส สาธารณรัฐสิงคโปร และราชอาณาจักรไทย.

 “ประเทศไทย” นับเปน ๑ ใน ๕ ของประเทศท่ีรวมริเริ่มกอตั้งอาเซียน โดยไดมีการลงนาม
ใน “ปฏิญญากรุงเทพ” (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ วังสราญรมย
ซึ่งเปนสถานที่ตั้งเดิมของกระทรวงการตางประเทศ ทั้งนี้เพื่อจัดตั้งสมาคมความรวมมือในระดับ
ภูมิภาคของประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายใตชื่อ “สมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซึ่งเปนตัวยอมาจากคําในภาษาอังกฤษวา
Association of Southeast Asian Nations โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือและ
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการ
บริหาร รวมท้ังการธํารงรักษาไวซึ่งสันติภาพและความม่ันคงในภูมิภาค และสงเสริมใหประชาชน
ในอาเซียนมีความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การขยายการคา และการปรับปรุงการขนสงและการคมนาคมในกลุมประเทศสมาชิก
อีกดวย ซึ่งนับตั้งแตวันกอตั้ง อาเซียนไดมีพัฒนาการอยางตอเนื่องในการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ
ระหวางประเทศสมาชิก โดยเฉพาะพัฒนาการในเร่ืองความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมจนเปน
ที่ประจักษแกนานาประเทศ อันนําไปสูการขยายสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน โดยบรูไนดารุสซาลาม
เขาเปนสมาชิกลําดับที่ ๖ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗  สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม เขาเปนสมาชิกลําดับที ่๗ 
ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพมา เขาเปนสมาชิกพรอมกัน
เม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๐ และราชอาณาจักรกัมพูชา เขาเปนสมาชิกลาสุดเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให
ในปจจุบัน “อาเซียน” มีสมาชิกรวมทั้งหมด ๑๐ ประเทศ 
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 จากความเปนมาดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวาประเทศไทยนั้นเปนจุดกําเนิดของอาเซียนซึ่งกอตั้ง
ข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีบทบาทนําในอาเซียนมาโดยตลอด รวมทั้งปจจุบัน ดร. สุรินทร 
พิศสุวรรณ ยังดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนซึ่งเปนการเนนยํ้าถึงบทบาทนําของไทยในเวทีนี้อีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมี “กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) ซึ่งเปนธรรมนูญที่วางกรอบ
ทางกฎหมายและโครงสรางขององคกร ยอมจะชวยใหอาเซียนมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว อันเปนการบงชี้ถึงความสําเร็จท้ังของไทยและภูมิภาคนี้โดยรวม

 ดังนั้น เพื่อเปนการเผยแพรความรู เก่ียวกับอาเซียน และสราง
ความตระหนักถึงความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนที่มีตอประเทศไทย
รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม อนัประกอบดวย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการสรางประชาคมอาเซียน

ที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ทั้งน้ี เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงการตางประเทศ ในฐานะสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ จึงจัด
การสัมมนาในหัวขอ “ประเด็นนารู เก่ียวกับอาเซียน” ขึ้น ในระหวางวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม
และวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬกา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด
ถนนแจงวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนนักวิชาการ
สถาบันการศึกษา องคกรภาคเอกชน ผูสื่อขาว และประชาชนผูสนใจ ไดเขารวมการสัมมนา 
 โดยการสัมมนาในคร้ังนี้ ทางวิทยากรผูทรงคุณวุฒิไดใหขอมูลขอเท็จจริงอันเปนประโยชน
รวมทั้งไดอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับทางผูเขารวมการสัมมนาอยางกวางขวาง
สรุปไดดังนี้
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ ๗๙พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ จจุลลนนนิิติ

 ดร. พรชัย ดานวิวัฒน รองอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ ไดใหขอมูล
เก่ียวกับประวัติความเปนมาของอาเซียนวา “สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
(Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ 
(Bangkok Declaration) เม่ือวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ โดยสมาชิกผู ก อตั้งรวม ๕ ประเทศ 
ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และไทย ซึ่งผูแทนทั้ง ๕ ประเทศ ประกอบดวย 
นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีตางประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแหงชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรี
ตางประเทศฟลิปปนส) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีตางประเทศสิงคโปร) และพันเอก (พิเศษ) 
ถนัด คอมันตร (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย) ในเวลาตอมา ไดมีประเทศตาง ๆ 
เขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซาลาม (เปนสมาชิกเมื่อวนัที่ ๗ มกราคม ๒๕๒๗) เวียดนาม 
(วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘) ลาว และพมา (วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐) และกัมพูชา (เมื่อวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒๕๔๒) ตามลําดับ 
 อาเซียนกอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางประเทศสมาชิก 
ธํารงสันติภาพ เสถียรภาพ ความม่ันคง เสริมสรางเศรษฐกิจและความอยูดีกินดีของประชาชน พัฒนา
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมความรวมมือกับภายนอก และองคการระหวางประเทศตาง ๆ
โดยมีหลักการพื้นฐาน คือการตัดสินใจโดยใชฉันทามติ (Consensus) การไมแทรกแซงในกิจการ
ภายในของกันและกัน (Non-interference) และการรวมมือเพื่อพัฒนาความเปนอยู ของ
ประชาชน (Prosperity)
 สัญลักษณของอาเซียนคือ รูปรวงขาวสีเหลืองบนพื้นสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีขาว
และสีนํ้าเงิน โดยรวงขาว ๑๐ ตนหมายถึง ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและ
ความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียว วงกลมหมายถึง ความเปนเอกภาพ สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุงเรือง
สีแดงหมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาวหมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีนํ้าเงินหมายถึง 
สันติภาพและความมั่นคง 
 นโยบายในการดําเนินงานของอาเซียนนั้นจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนา
รฐับาล ระดบัรฐัมนตร ีและเจาหนาทีอ่าวโุสอาเซยีน ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit)
หรือการประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนเปนการประชุมระดับสูงสุดเพื่อกําหนดแนวนโยบาย
ในภาพรวมและเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศเปาหมายและแผนงานของ
อาเซียนในระยะยาว ซึ่งจะปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตาง ๆ อาทิ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตกลง (Agreement) หรือ
อนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโสจะเปนการประชุม
เพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๗๙จุลนิติ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๘๐

“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 โดยหนวยงานที่ทําหนาที่ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานในกรอบอาเซียน 
ประกอบดวย 
 ๑. สํานักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู  ณ กรุงจาการ ตา
ประเทศอินโดนีเซีย เปนศูนยกลางในการติดตอระหวางประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน
(Secretary-General of ASEAN) ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกใหดํารงตําแหนงคราวละ 
๕ ป เปนหวัหนาสํานักงาน และมีรองเลขาธิการอาเซียน ๔ คน ดํารงตําแหนงคราวละ ๓ ป ที่ผานมา
ผูแทนจากประเทศไทยดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนแลว ๒ ทาน คือ ฯพณฯ นายแผน วรรณเมธี 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๗ - พ.ศ. ๒๕๒๙ และ ดร. สรุนิทร พศิสวุรรณ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕
 ๒. สาํนกัเลขาธกิารอาเซยีนแหงชาต ิ(ASEAN National Secretariat) เปนหนวยงานระดบั
กรมในกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน สาํหรบัประเทศไทยหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ
คือ “กรมอาเซียน” กระทรวงการตางประเทศ ซึ่งมีหนาที่ประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ภายใน
ประเทศและกับประเทศสมาชิกอื่นในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ 
 ๓. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจาํอาเซยีน (Committee of Permanent Representatives
หรือ CPR) ประกอบดวยผูแทนระดับเอกอัครราชทูตที่ไดรับการแตงตั้งมาจากประเทศสมาชิก
มีภารกิจในการติดตอประสานงานและสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน องคกร
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา สํานักเลขาธิการอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ 
 ความสําคัญของอาเซียนที่มีตอประเทศไทยนั้น นอกจากจะเปนกลไกในการสรางความ
ไวเนื้อเชื่อใจ รักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอันเปนการเอื้ออํานวยตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของไทยแลว อาเซียนยังเปนคูคาอันดับ ๑ ของไทยอีกดวย โดยการคาระหวางกันนั้นคิด
เปนมูลคาถึง ๕๙,๒๕๐ ลานดอลลารสหรัฐ หรือรอยละ ๒๐.๗ ของมูลคาการคาทั้งหมดของไทย
รวมทั้งยังเปนตลาดสงออกที่สําคัญซึ่งคิดเปนรอยละ ๒๑.๓ ของมูลคาการสงออกทั้งหมดของไทย
และมีนักทองเที่ยวซึ่งมีจํานวนถึง ๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๒๘.๖ ของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด๓  

 จากน้ัน ไดใหขอมูลเกี่ยวกับความเปนมาของกระบวนการจัดทํา และรายละเอียดของกฎบัตร
อาเซียนวา จากการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐)
บรรดาผูนาํประเทศสมาชิกอาเซียนไดรวมประกาศ “วสิยัทศันอาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision 2020)
โดยกําหนดเปาหมายวา ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อาเซยีนจะมีรปูแบบความรวมมอืทีพ่ฒันา
ใหใกลชดิกนัมากยิง่ขึน้ ตอมาในการประชมุสดุยอดอาเซยีน (ASEAN Summit) ครัง้ที ่๙ ณ เกาะบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖) ผู นําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญาวาดวย
ความรวมมือในอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II)
เพื่อใหเกิด “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐)

 ๓ขอมูลจากเอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง “ประเด็นนารูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน” วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๘๑

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

โดยจะประกอบดวย ๓ เสาหลัก (pillars) ไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community หรือ ASCC) ซึ่งแตละเสาหลักมีวัตถุประสงคในการดําเนินการดังนี้
 ๑) เสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูอยาง
สันติสุขและแกไขปญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี ซึ่งแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได 
จําเปนตองใชเอกสารทางการเมืองและกลไกของอาเซียนท่ีมีอยูแลวในการเพ่ิมศักยภาพในการแกไข
ปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการตอตานการกอการราย การลักลอบคายาเสพติด การคา
มนุษย อาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ และการขจัดอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตลอดจนริเริ่มกลไก
ใหม ๆ ในการเสริมสรางความม่ันคง และกําหนดรูปแบบใหมสําหรับความรวมมือในดานนี้อีกดวย
 ๒) เสาหลักดานเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และสามารถแขงขันกับประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ได โดยมีการจัดทําแผนงานเพ่ือสงเสริม
ใหอาเซยีนเปนตลาดรวม (Single market) และเปนฐานการผลิตเดียวกัน (Single Production Base)
ที่มีการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา การบริการ การลงทุน และเงินทุน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถแขงขัน
และเจรจาตอรองกับประเทศคูคาซึ่งเปนมหาอํานาจได เชน สหรัฐอเมริกา กลุมประเทศสหภาพยุโรป
และจีน เปนตน รวมท้ังการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การลดปญหาความยากจนและความเหล่ือมล้ําทางสังคม
ตลอดจนใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียน (กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม 
หรือ CLMV) เพื่อลดชองวางของระดับการพัฒนาอีกดวย 
 ๓) เสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกัน
ในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูที่ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดาน และมีความมั่นคง
ทางสังคม โดยเนนการสงเสริมความรวมมือในดานตาง ๆ และการพัฒนาสัมพันธภาพระหวาง
ประชากรของแตละประเทศ เชน การแลกเปล่ียนบุคลากรดานการศึกษาหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา
ตาง ๆ ระหวางประเทศสมาชิก เปนตน
 สําหรับการทําความตกลงกับตางประเทศนั้น ในปจจุบันอาเซียนไดดําเนินการยกราง
กฎระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียน (Rules of Procedure for 
Conclusion of International Agreements by ASEAN)
 ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗) ผูนําอาเซียนไดประกาศ “แผนปฏิบัติการเวียงจันทน” 
(Vientiane Action Programme) ซึ่งเปนการสนับสนุนการจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพ่ือรองรับ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ 
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย (เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘) ผูนําอาเซียนไดรวมกันประกาศ
หลักการสําคัญในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและแตงตั้ง “คณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน” 
(Eminent Persons Group on the ASEAN Charter หรือ EPG) ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ
ในดานการตางประเทศจากแตละประเทศสมาชิก เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะเก่ียวกับทศิทางการรวมตัว
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

ของอาเซยีน และสาระสาํคญัทีค่วรปรากฏอยูในกฎบตัรอาเซียน ซึง่คณะผูทรงคณุวฒุฯิ ไดประชมุหารอื
รวมกับภาคสวนตาง ๆ จนสามารถสรุปเปนขอเสนอแนะเบ้ืองตนในการจัดทํากฎบัตรฯ ในรูปของ 
“รายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเร่ืองกฎบัตรอาเซียน” ซึ่งแลวเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 อยางไรก็ดี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ ณ เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส 
(เดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐) นัน้ ผูนาํอาเซยีนไดตกลงใหมกีารจดัตัง้ประชาคมอาเซยีนใหแลวเสรจ็
เร็วขึ้นจากเดิมที่ไดกําหนดไวในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) เปนภายในปพ.ศ. ๒๕๕๘
(ค.ศ. ๒๐๑๕) โดยไดประกาศ “ปฏิญญาเซบู” หรือปฏิญญาวาดวยการเรงรัดการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซยีน (Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community
by 2015) และยังไดรวมกันประกาศรับรองรายงานของคณะผู ทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตรอาเซียน
ดังกลาวอีกดวย โดยไดมอบหมายให “คณะทํางานระดับสูง” ( High Level Task Force on 
the ASEAN Charter หรือ HLTF) ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญ
จากแตละประเทศสมาชิกเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนและเอกสารตาง ๆ
ที่เก่ียวของใหแลวเสร็จภายใน ๑ ป ทั้งนี้ ใหอาศัยหลักการที่บรรดาผูนําไดรวมกันประกาศไว
ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เปนสําคัญ รวมทั้งใหพิจารณา
จากขอเสนอแนะของรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิฯ ประกอบดวย ทั้งนี้เพื่อจะไดนํารางกฎบัตรฯ 
ที่ดําเนินการแลวเสร็จนี้ ไปพิจารณาในคราวประชุมผูนําอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปร ตอไป 
 โดยในระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปร ผูนําอาเซียน
ไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และไดประกาศปฏิญญาเรียกรองให
รฐัสมาชกิใหสตัยาบนัตอกฎบตัรอาเซยีนโดยเรว็ ในทีส่ดุรฐัสมาชกิกไ็ดใหสตัยาบนัครบท้ัง ๑๐ ประเทศ 
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
เปนตนมา ซึ่งการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๔ ระหวางวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ณ จังหวัดเพชรบุรี จึงเปนการประชุมระดับผูนําอาเซียนครั้งแรกหลังจากกฎบัตรมีผลบังคับใช
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๘๓

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ดังนั้น “กฎบัตรอาเซียน” (The ASEAN Charter) จึงถือเปนธรรมนูญ (Constitution) 
ของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนกฎกติกา
ในการทํางาน (rules-based) ใหอาเซียนเปนองคการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง
รวมทั้งยังกําหนดสภาพบุคคลตามกฎหมายของอาเซียนเปน “องคการระหวางประเทศ”
(Inter-governmental Organization) อีกดวย โดยกฎบัตรอาเซียนน้ันประกอบดวย ๑๓ หมวด 
(๕๕ ขอ) ดังนี้
 - อารัมภบท  (Preamble)
 - หมวดที่ ๑   ความมุงประสงคและหลักการ (Purposes and Principles)
 - หมวดที่ ๒  สภาพบุคคลตามกฎหมาย (Legal Personality) 
 - หมวดที่ ๓   สมาชิกภาพ (Membership)
 - หมวดที่ ๔   องคกร (Organs)
 - หมวดที่ ๕ องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN)
 - หมวดที่ ๖   ความคุมกันและเอกสิทธิ์ (Immunities and Privileges)
 - หมวดที่ ๗   การตัดสินใจ (Decision-Making)
 - หมวดที่ ๘  การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes)
 - หมวดที่ ๙   งบประมาณและการเงิน (Budget and Finance)
 - หมวดที่ ๑๐ การบริหารและขั้นตอนการดําเนินงาน (Administration and Procedure) 
 - หมวดที่ ๑๑ อัตลักษณและสัญลักษณ (Identity and Symbols)
 - หมวดที่ ๑๒ ความสัมพันธภายนอก (External Relations)
 - หมวดที่ ๑๓  บทบัญญัติทั่วไปและบทบัญญัติสุดทาย (General and Final Provisions)
 - ภาคผนวก ๑ องคกรระดับรฐัมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectoral Ministerial Bodies)
 - ภาคผนวก ๒ องคภาวะท่ีมีความสัมพันธกับอาเซียน (Entities Associated with ASEAN)
 - ภาคผนวก ๓ ธงอาเซียน (ASEAN Flag)

 สําหรับบทบาทและอํานาจหนาท่ีขององคกรตาง ๆ ของอาเซียนนั้น ตามกฎบัตรอาเซียน 
(หมวดที่ ๔ วาดวยองคกร) ไดกําหนดรายละเอียดไวดังนี้

 ๑. ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ ASEAN Summit ตามขอ ๗ แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดให
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเปน “องคกรสูงสุดในการกําหนดนโยบายของอาเซียน” โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
  (๑) พิจารณาหารือ ใหแนวนโยบาย และตัดสินใจในประเด็นหลักที่เกี่ยวของกับการบรรลุ
วัตถุประสงคของอาเซียน หรือในเร่ืองสําคัญที่เปนผลประโยชนของรัฐสมาชิก รวมท้ังประเด็นที่ได
มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน โดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน คณะมนตรีประชาคม
อาเซียน หรือองคกรระดับรัฐมนตรีเฉพาะสาขา
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๘๔

“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

  (๒) สั่งการรัฐมนตรีในแตละคณะมนตรีที่เกี่ยวของใหจัดการประชุมเฉพาะกิจระหวาง
รัฐมนตรี หรือหารือในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งคาบเกี่ยวระหวางคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนตาง ๆ
  (๓)  สนองตอบสถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียนโดยดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสม 
  (๔)  ตัดสินใจในเรื่องที่มีการนําเสนอตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๕)  อนมุตักิารจดัตัง้หรอืการยุบองคกรระดบัรฐัมนตรเีฉพาะสาขาและสถาบันอืน่ ๆ ของอาเซียน
   (๖)  แตงตั้งเลขาธิการอาเซียน 
 การประชุมสุดยอดอาเซียนน้ันกําหนดใหจัดประชุมปละ ๒ คร้ัง โดยใหรัฐสมาชิกซ่ึงเปน
ประธานอาเซียนเปนเจาภาพ แตในกรณีที่มีความจําเปนซ่ึงอาจเรียกประชุมเปนพิเศษหรือเฉพาะกิจ 
โดยใหรฐัสมาชกิซึง่เปนประธานอาเซยีนเปนประธานการประชมุ และการจดัการประชมุใหจดัในสถานที่
ที่รัฐสมาชิกอาเซียนจะตกลงกัน

 ๒. คณะมนตรีประสานงานอาเซียน หรือ ASEAN Coordinating Council ตามขอ ๘ 
แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดใหคณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบดวยรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน 
และตองจัดการประชุมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) เตรียมการประชุมของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๒) ประสานการอนุวัติความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
  (๓) ประสานงานกับคณะมนตรีประชาคมอาเซียนตาง ๆ เพื่อเพิ่มความสอดคลองกันของ
นโยบาย ประสิทธิภาพ และความรวมมือระหวางกัน
  (๔) ประสานการเสนอรายงานของคณะมนตรปีระชาคมอาเซยีนตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน
  (๕) พิจารณารายงานประจําปของเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับงานของอาเซียน
  (๖) พิจารณารายงานของเลขาธิการอาเซียนท่ีเก่ียวกับหนาที่และการดําเนินงานของ
สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  (๗) เหน็ชอบการแตงตัง้และการพนจากหนาทีข่องรองเลขาธิการอาเซียน ตามขอเสนอแนะ
ของเลขาธิการอาเซียน และ
  (๘) ปฏิบัติภารกิจอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตรฯ นี้ หรือหนาท่ีอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย
จากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

 ๓. คณะมนตรปีระชาคมอาเซยีน หรือ ASEAN Community Councils ตามขอ ๙ แหงกฎบัตรฯ
ได กําหนดใหคณะมนตรีประชาคมอาเซียน ประกอบดวย คณะมนตรีประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และคณะมนตรีประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยใหรัฐสมาชิกแตละรัฐแตงตั้งผูแทนเพ่ือเขารวมประชุมในคณะมนตรีประชาคม
อาเซียนแตละคณะ ซึ่งตองมีการประชุมกันอยางนอยปละ ๒ ครั้ง โดยประธานการประชุมนั้น
ใหเปนรัฐมนตรีที่เหมาะสมจากรัฐสมาชิกซึ่งเปนประธานอาเซียน และกําหนดใหคณะมนตรีประชาคม
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๘๕

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 ๔“องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา” ตามภาคผนวก ๑ แหงกฎบัตรอาเซียน ประกอบดวยองคกรดังตอไปนี้
  ๑. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ไดแก ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน, คณะกรรมการเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต, ที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานกฎหมาย,
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ และที่ประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
  ๒. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไดแก ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน, คณะกรรมการเขตการคาเสรีอาเซียน,
คณะกรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการคลังอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการเกษตรและปาไม
อาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานพลังงานอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานแรธาตุอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานโทรคมนาคมและสารสนเทศอาเซียน, ที่ประชุมรัฐมนตรีดานการขนสงอาเซียน, การประชุม
รัฐมนตรีดานการทองเที่ยวอาเซียน, ความรวมมือเพื่อการพัฒนาอาเซียน-ลุมแมนํ้าโขง, ศูนยพลังงานอาเซียน และศูนยอาเซียน-ญี่ปุน 
ณ กรุงโตเกียว
  ๓. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ไดแก ท่ีประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนท่ีกํากับ
ดูแลงานดานวัฒนธรรมและศิลปะ, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการศึกษา, ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานภัยพิบัติอาเซียน, ที่ประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนดานส่ิงแวดลอม, สมัชชารัฐภาคีตอความตกลงอาเซียนเร่ืองมลพิษหมอกควันขามแดน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข
อาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีดานแรงงานอาเซียน, ท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน, 
ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา, ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเยาวชน, กรอบการประชุมอาเซียน
วาดวยเรื่องขาราชการพลเรือน, ศูนยอาเซียนวาดวยความความหลากหลายทางชีวภาพ, ศูนยประสานงานการจัดการสงเคราะห
ผูประสบภัยพิบัติ, ศูนยประชาสัมพันธดานแผนดินไหวอาเซียน, ศูนยพยากรณอากาศอาเซียน และเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน.

อาเซียนแตละคณะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแตละเสาหลักโดยทําใหแนใจวามี
การอนวุตักิารขอตดัสนิใจของทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีนทีเ่ก่ียวของ ประสานการปฏิบตังิานของสาขาตาง ๆ 
ที่อยูในขอบขายการดําเนินงานของตน และในประเด็นซึ่งคาบเก่ียวกับคณะมนตรีประชาคมอ่ืน ๆ
รวมท้ังเสนอรายงานและขอเสนอแนะตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีอยูในขอบขาย
การดาํเนนิงานของตน

 ๔. องคกรระดบัรฐัมนตรีอาเซยีนเฉพาะสาขา หรอื ASEAN Sectoral Ministerial Bodies๔

ตามขอ ๑๐ แหงกฎบัตรฯ ไดกําหนดใหองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาตองดําเนินงาน
ตามอํานาจหนาที่ของแตละองคกรที่มีอยู อนุวัติการความตกลงและขอตัดสินใจของที่ประชุมสุดยอด
อาเซยีนทีอ่ยูในขอบขายการดาํเนนิงานของแตละองคกร และเสรมิสรางความรวมมอืในสาขาของแตละ
องคกรใหเขมแข็งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนและการสรางประชาคมอาเซียน รวมท้ัง
เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอคณะมนตรีประชาคมอาเซียนของแตละองคกรอีกดวย

  ๕. เลขาธิการอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการอาเซียน หรือ Secretary-General of 
ASEAN และ ASEAN Secretariat ตามขอ ๑๑ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหเลขาธิการอาเซียนไดรับ
การแตงต้ังโดยทีป่ระชุมสุดยอดอาเซียน มวีาระการดํารงตาํแหนง ๕ ป และจะดาํรงตาํแหนงติดตอกัน
เกินหน่ึงวาระไมได ทั้งนี้ใหเลือกจากคนชาติของรัฐสมาชิกอาเซียน โดยคํานึงถึงความซ่ือสัตยสุจริต 
ความสามารถ และประสบการณทางวิชาชีพ รวมท้ังความเทาเทียมกันทางเพศ และกําหนดให
เลขาธิการอาเซียนมีอํานาจหนาที่ดงันี้
  (๑) รับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ตามบทบัญญัติของกฎบัตรอาเซียน ตราสาร พิธีสาร 
และแนวปฏิบัติที่มีอยูของอาเซียนที่เกี่ยวของ
  (๒) อํานวยความสะดวกและสอดสองดูแลความคืบหนาในการอนุวัติการความตกลงและ
ขอตดัสนิใจของอาเซียน รวมทัง้เสนอรายงานประจําปเกีย่วกบังานของอาเซียนตอทีป่ระชมุสดุยอดอาเซยีน
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  (๓) เขารวมการประชุมตาง ๆ ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน คณะมนตรีประชาคมอาเซียน 
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา รวมทั้งการประชุม
อาเซียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
  (๔) เสนอขอคิดเหน็ของอาเซียนและเขารวมการประชุมกับภาคีภายนอก ตามแนวนโยบาย
ที่ไดรับความเห็นชอบและตามอํานาจหนาที่ที่เลขาธิการอาเซียนไดรับมอบหมาย 
  (๕) เสนอแนะการแตงตั้งและการพนจากหนาที่ของรองเลขาธิการอาเซียนตอคณะมนตรี
ประสานงานอาเซียน เพื่อใหความเห็นชอบ

 ๖. คณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซยีน หรอื Committee of Permanent Representatives 
to ASEAN ตามขอ ๑๒ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหรัฐสมาชิกอาเซียนแตละรัฐแตงตั้งผูแทนในระดับ
เอกอัครราชทูตซึ่งมีถิ่นพํานัก ณ กรุงจาการตา จํานวน ๑ คน เพื่อประกอบรวมกันเปนคณะกรรมการ
ผูแทนถาวรประจําอาเซียน โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
  (๑) สนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน และองคกรระดับรัฐมนตรี
อาเซียนเฉพาะสาขา
  (๒)  ประสานงานกับสํานกัเลขาธิการอาเซียนแหงชาต ิและองคกรระดบัรฐัมนตรอีาเซียนเฉพาะสาขา
   (๓)  ตดิตอประสานงานกับเลขาธิการอาเซียนและสํานกัเลขาธิการอาเซียนในทุกเร่ืองท่ีเก่ียวของ
  (๔)  อํานวยความสะดวกความรวมมือของอาเซียนกับหุนสวนภายนอก และ
  (๕)  ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ที่อาจกําหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

 ๗. สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ หรือ ASEAN National Secretariats ตามขอ ๑๓ 
แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหรัฐสมาชิกแตละรัฐตองจัดตั้งสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ เพื่อทําหนาที่
เปนผูประสานงานกลางแหงชาติเปนหนวยงานระดับชาติที่เก็บรักษาขอสนเทศในเร่ืองท้ังปวงเก่ียวกับ
อาเซียน เปนผูประสานงานระดับชาติเก่ียวกับการอนุวัติการขอตัดสินใจของอาเซียน สนับสนุนการ
เตรียมการระดับชาติของการประชุมอาเซียน และสงเสริมอัตลักษณและความสํานึกเก่ียวกับอาเซียน
ในระดับชาติ รวมทั้งการมีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียน

 ๘. องคกรสิทธมินษุยชนอาเซียน หรอื ASEAN Human Rights Body ตามขอ ๑๔ แหงกฎบัตรฯ
กําหนดใหอาเซียนจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความมุงประสงค
และหลกัการของกฎบตัรอาเซยีนเกีย่วกบัการสงเสรมิและคุมครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน
โดยใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งจะกําหนดโดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน
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 ๙. มูลนิธิอาเซียน หรือ ASEAN Foundation ตามขอ ๑๕ แหงกฎบัตรฯ กําหนดใหมูลนิธิ
อาเซียนมีอํานาจหนาที่ในการสนับสนุนเลขาธิการอาเซียน และดําเนินการรวมกับองคกรของอาเซียน
ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน การสงเสริมความสํานึกเก่ียวกับอัตลักษณ
ของอาเซียน การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชน หรือการดําเนินการรวมกันระหวางภาคธุรกิจ
ภาคประชาสังคม นักวิชาการ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ในอาเซียน รวมทั้งเสนอรายงานของมูลนิธิฯ 
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนผานคณะมนตรีประสานงานอาเซียน

 นอกจากน้ี ยังใหขอมูลเก่ียวกับ “ความคุมกันและเอกสิทธิ์” ตามหมวดท่ี ๖ แหงกฎบัตร
อาเซียนวา ความคุมกันและเอกสิทธ์ิของอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และพนักงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนนั้นจะถูกกําหนดไวในความตกลงตางหากระหวางอาเซียนและรัฐสมาชิกเจาภาพ 
(ขอ ๑๗ และขอ ๑๘) แตความคุมกันและเอกสิทธิ์ของผูแทนถาวรและเจาหนาที่ที่อยูระหวางการ
ปฏิบัติหนาที่ของอาเซียนนั้นจะอยูภายใตบังคับของอนุสัญญากรุงเวียนนาวาดวยความสัมพันธทางทูต 
ค.ศ. ๑๙๖๑ หรือเปนไปตามกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกอาเซียนท่ีเก่ียวของ (ขอ ๑๙) โดยให
ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ์เพียงเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ (Functional Necessity) 
 สําหรับ “พิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูต” ตามขอ ๓๓ แหงกฎบัตรอาเซียน กําหนดให
อาเซียนและรัฐสมาชิกตองยึดมั่นในพิธีการและแนวปฏิบัติทางการทูตที่มีอยูในการดําเนินกิจกรรม
ทั้งปวงที่เกี่ยวของกับอาเซียน และในการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน โดยคําแนะนําของคณะกรรมการผูแทนถาวร
 อนึง่ กฎบตัรอาเซยีนอาจไดรบัการแกไขและทบทวนได โดยขอ ๔๘ แหงกฎบัตรอาเซียนกําหนด
ใหรฐัสมาชกิ อาจเสนอขอแกไขกฎบตัรฯ ซึง่ตองยืน่โดยคณะมนตรปีระสานงานอาเซยีนโดยฉนัทามติ
ตอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อตัดสินใจ และตองไดรับการสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้งหมดดวย
โดยขอแกไขใด ๆ จะมีผลใชบังคับเมื่อพน ๓๐ วันนับจากวันที่มีการสงมอบสัตยาบันสารฉบับสุดทาย
ตอเลขาธิการอาเซียน และขอ ๕๐ แหงกฎบัตรอาเซียน กําหนดใหกฎบัตรฯ อาจไดรับการทบทวน
เมื่อครบ ๕ ปหลังจากที่มีผลใชบังคับหรือตามที่ไดกําหนดไวเปนอยางอื่นโดยท่ีประชุมสุดยอด
อาเซยีนกไ็ด

่ ์ ่
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  นายวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการ
ตางประเทศ และอดีตหัวหนาคณะผูแทนไทยในการประชุม
คณะผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายระดับสูงวาดวยกฎบัตร
อาเซียน (HLEG) ไดใหขอมูลเก่ียวกับ “พิธีสารกฎบัตร
อา เซียนว  าด  วย เ ร่ื อ งกล ไกระ งับข  อพิพาท”  ว  า
ภายหลงัจากการลงนามในกฎบัตรอาเซียนของผูนําอาเซียน
ในการประชมุฯ ครัง้ที ่๑๓ ณ ประเทศสงิคโปร เมือ่วนัท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไดมกีารจดัตัง้คณะผูเชีย่วชาญดานกฎหมาย
ระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน (The High Level Legal 
Experts Group on Follow-Up to the ASEAN Charter
หรือ HLEG) ขึ้น เพื่อเปนผู รับผิดชอบในการดําเนินการ

เรือ่งสภาพบคุคลตามกฎหมายหรอืนิตฐิานะของอาเซยีน เรือ่งกลไกในการระงบัขอพพิาท และประเดน็
ทางกฎหมายอื่น ๆ ภายใตกฎบัตรฯ 

 โดยในการประชุมคณะผูเช่ียวชาญดานกฎหมายระดับสูงวาดวยกฎบัตรอาเซียน หรือ HLEG 
ระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๒๑ ครั้ง (คณะผูแทนของ
ประเทศไทยคือ นายวศิน ธีรเวชญาณ๕ (ไดรับเลือกเปนประธาน HLEG) และ ดร. ธเนศ สุจารีกุล๖ ) 
ไดมีการจัดทํา “ความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันของอาเซียน” (Agreement on the 
Privileges and Immunities of ASEAN) และ “พิธีสารกฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาท” 
(Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanisms) ขึ้น โดยพิธีสาร
กฎบัตรอาเซียนวาดวยกลไกระงับขอพิพาทนั้น ไดมีการลงนามแลวเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ 
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
รอการใหสัตยาบัน

 เม่ือพิจารณาบทบัญญัติในกฎบัตรอาเซียนจะพบวา “กลไกในการระงับขอพิพาท” นั้นได
บัญญัติไวในหมวดที่ ๘ การระงับขอพิพาท (Settlement of Disputes) ตั้งแตขอ ๒๒ ถึงขอ ๒๘ 
ซึ่งตาม “หลักการทั่วไป” (ขอ ๒๒) กําหนดใหรัฐสมาชิกตองพยายามที่จะระงับขอพิพาททั้งปวง
อยางสันติใหทันทวงที โดยผานการสนทนา (dialogue) การปรึกษาหารือ (consultation) และ
การเจรจา (negotiation) กลาวคือ

 ๕อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงโซล ประเทศเกาหลีใต อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ
และอดีตประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนรวมไทย-กัมพูชา (เจบีซี) . 
 ๖ปจจุบันดํารงตําแหนงผูอํานวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๘๙

สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 กลไกการระงับขอพิพาท (ตามขอ ๒๔ แหงกฎบัตรอาเซียน) อาจแบงออกไดเปน ๓ กรณีคือ
 ๑. กลไกการระงับขอพิพาทตามตราสารเฉพาะ หมายความวา หากมีขอตกลงกําหนดกลไก
หรือขั้นตอนในการระงับขอพิพาทไวอยางไรก็ใหการดําเนินการตามกลไกหรือขั้นตอนตามท่ีไดกําหนด
ไวในขอตกลงนั้น เชน Charter of the ASEAN University Network ค.ศ. ๑๙๙๒ ไดกําหนดกลไก
การระงับขอพิพาทไววาใหตองดําเนนิการตาม Board of Trustee เปนตน
 ๒. กลไกการระงับขอพพิาทตามสนธิสญัญาสันตภิาพและความรวมมอืแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) หมายความวา ในการระงับ
ขอพิพาทที่ไมเกี่ยวของกับการตีความหรือการใชตราสารอาเซียนใด ๆ ใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกท่ีกําหนดไวในสนธิสัญญาฯ ดังกลาว ซึ่งโดยท่ัวไปแลวจะใชสําหรับการระงับขอขัดแยง
ทางการเมืองเปนหลัก
 ๓. กลไกการระงับขอพิพาทตามพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียน (ASEAN 
Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism หรือ EDSM) หมายความวา ในการระงับ
ขอพิพาทที่เกี่ยวของกับการตีความหรือการใชความตกลงทางเศรษฐกิจ ใหดําเนินการระงับขอพิพาท
ตามกลไกทีก่าํหนดไวในพธิสีารฯ ดงักลาว ดงันัน้ กรณนีีจ้งึเปนการระงบัขอพพิาททางเศรษฐกจิเปนหลกั
 เมื่อพิจารณากลไกการระงับขอพิพาททั้ง ๓ กรณีดังกลาวพบวา มีความสอดคลองกับประชาคม
อาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก คือ เสาหลักดานการเมืองและความม่ันคง เสาหลักดานเศรษฐกิจ และเสาหลัก
ดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรมนั้นแมจะมิไดกําหนดกลไกในการระงับ
ขอพิพาทเก่ียวกับเรื่องดังกลาวไวอยางชัดเจนก็ตาม แตสามารถดําเนินการตามขอ ๒๕ แหงกฎบัตร
อาเซียนซึ่งเปนการอุดชองวางสําหรับกรณีที่มิไดมีการกําหนดไวเปนอยางอื่นเปนการเฉพาะได โดย
กฎบัตรฯ  กาํหนดใหม ี“การจดัต้ังกลไกระงับขอพพิาททีเ่หมาะสม” หรอื “การตัง้อนุญาโตตลุาการ” กไ็ด 

 สําหรับสาระสําคัญเก่ียวกับกระบวนการในการระงับขอพิพาทตามพิธีสารกฎบัตรอาเซียน
วาดวยกลไกระงับขอพพิาท (Protocol to the ASEAN Charter on Dispute Settlement Mechanism) นัน้
สามารถแบงออกไดเปน ๓ ขั้นตอน สรุปไดดังนี้

 ขัน้ตอนที ่๑ การรองขอเพือ่ปรกึษาหารอื (Consultation) การกาํหนดใหคูกรณตีองดาํเนนิการ
ในขั้นตอนการรองขอเพ่ือปรึกษาหารือดังกลาวเปนการเบ้ืองตนกอนนั้น ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหคูกรณี
ไดระงับขอพิพาทกันเองเสียกอน และไมตองการใหตองระงับขอพิพาทโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ
เสมอไป ซึ่งหากคูกรณีสามารถปรึกษาหารือหรือเจรจาตกลงกันเองไดแลว ขอพิพาทก็สามารถระงับ
ลงไดโดยไมตองเขาสูกระบวนการระงับขอพิพาทที่เปนทางการ 
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“ประเด็นนารูเกี่ยวกับอาเซียน” 

จุลนิติ

 โดยคําขอหารือนั้นกําหนดใหตองรองขอภายใน ๓๐ วัน ซึ่งฝายที่ถูกหารือหากรับคํารองขอแลว
จะตองตอบรับคํารองขอน้ันภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ และตองจัดใหมีการหารือ
ภายใน ๖๐ วนั หากฝายทีถ่กูหารือไมตอบรับ หรอืตอบรับแตไมมาหารือภายในกําหนดระยะเวลา หรอื
หารือแลวแตไมสามารถตกลงกันได ประเทศท่ีขอหารือสามารถนําเร่ืองเขาสูกระบวนการในข้ันตอน
ที่ ๒ ได ตอไป

 ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) วิธีการคือ ใหแจงคํารองขอ
ไปยังคูกรณีอีกฝายหน่ึง โดยฝายที่ไดรับคํารองขอจะตองตอบรับภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
คาํรองขอ (อาจขอขยายเวลาไดอกีไมเกนิ ๓๐ วนั) ซึง่หากตอบรับคาํขอก็ใหดาํเนนิการตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการและตองปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดมีการตัดสินไปแลวน้ัน แตถาไมตอบรับคําขอหรือ
ไมสามารถตกลงกันได คูกรณีฝายแรกสามารถนําเรื่องเขาสูกระบวนการในขั้นตอนที่ ๓ ได ตอไป

 ขัน้ตอนท่ี ๓ คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council หรอื ACC) 
ประกอบดวย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชกิอาเซยีน (ขอ ๘ แหงกฎบตัร
อาเซียน) วิธีการคือ คณะมนตรีประสานงานอาเซียนอาจพิจารณาสั่งการใหมีการระงับขอพิพาท
โดยการใชคนกลางที่นาเช่ือถือ (Good Offices) การไกลเกลี่ย (Mediation) การประนีประนอม 
(Conciliation) หรือการอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ซึ่งอาจจะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบกันก็ได โดยแจงใหคูกรณีทราบภายใน ๔๕ วัน แตอาจขอขยายเวลาออกไดอีกไมเกิน ๓๐ วัน
 อยางไรก็ตาม แมวารัฐสมาชิกท่ีเปนคูกรณีในขอพิพาทอาจจะตกลงกันเม่ือใดก็ไดที่จะใช
กระบวนการระงับขอพิพาทตามที่คณะมนตรีฯ สั่งการ แตในทางปฏิบัตินั้น คณะมนตรีฯ จะประชุม
รวมกนัเพยีงปละ ๒ ครัง้ และการทีจ่ะใหรฐัมนตรตีางประเทศทัง้ ๑๐ ประเทศมาประชมุรวมกนัอยาง
พรอมเพรียงจึงคอนขางยาก ประกอบกับในการหาฉันทามติของที่ประชุมคณะมนตรีฯ ซึ่งตองมีการ
พจิารณาอยางรอบคอบวามคีวามเหมาะสมหรือกอใหเกดิประโยชนและโทษแกคูกรณมีากนอยเพยีงใด
รวมทัง้ความคดิเหน็ของรฐัสมาชกิทีแ่ตกตางกนัออกไปกส็งผลตออาํนาจสัง่การของคณะมนตรฯี ทั้งสิ้น 
เพราะฉะนั้นขอพิพาทจึงไมอาจระงับลงไดโดยขั้นตอนนี้
 ดังนั้น “ขอพิพาทท่ีมิอาจระงับได” (Unresolved disputes) ดังกลาว ตามขอ ๒๖
แหงกฎบัตรอาเซียนประกอบกับขอ ๙ (๔) ของพิธีสารวาดวยกลไกระงับขอพิพาท กําหนดใหเสนอ
ขอพพิาททีม่อิาจระงบัไดนัน้ตอ “ทีป่ระชมุสุดยอดอาเซียน” (ASEAN Summit) เพือ่พจิารณาตดัสิน
 การพิจารณาตัดสินขอพิพาทท่ีมิอาจระงับไดโดยท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนนั้น อาจกลาวไดวา
เปนกลไกระงับขอพิพาทในขั้นตอนที่ ๔ ทั้งน้ีเน่ืองจากหากรัฐสมาชิกที่เปนคูกรณีไมสามารถระงับ
ขอพิพาทไดตามกระบวนการท้ัง ๓ ขั้นตอนแลว จึงจะสามารถนําเรื่องมาสูที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
เพ่ือตัดสินไดนั่นเอง ซึ่งคูกรณีสวนใหญจะนําขอพิพาทมาสูขั้นตอนนี้ ทั้งนี้เพราะการตัดสินโดย
ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนนั้นจะประกอบดวยผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนเพื่อประกอบคําวินิจฉัยไดดีกวา และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางยืดหยุน
ตามความเหมาะสมหรือเปนที่พอใจแกทุกฝาย รวมทั้งยังเปนอํานาจเด็ดขาดสูงสุดอีกดวย
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สรุปการสัมมนาทางวิชาการ

จุลนิติ

 สรปุ จากการทีไ่ดมโีอกาสเขารวมการสมัมนาในครัง้นีผู้เขยีนมีความเหน็วา “สมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต” หรือ “อาเซียน” (ASEAN) นั้น เปนองคการที่มีบทบาทสําคัญ
ตอประเทศไทยเปนอยางยิง่ โดยนอกจากจะสรางพนัธมติรและความเปนปกแผน ตลอดจนเสถยีรภาพ
และสนัตภิาพในภมูภิาคแลว ยงัชวยเพิม่อาํนาจตอรองในการเจรจาระหวางประเทศในความรวมมอืกนั
ในการแกไขปญหาขามชาติหรือการพัฒนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ไดอยางเปนรูปธรรมอีกดวย โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมภายในอาเซียน ไดเปดโอกาสใหมีการ
ขยายตัวดานการคาและการลงทุนในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น ซึ่งไมเพียงแตนําผลดีมาสูเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยเทานั้นยังสงผลตอประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสวนรวมอีกดวย 
 สําหรับ “กฎบัตรอาเซียน” หรือธรรมนูญอาเซียนนั้น ก็นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพราะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหประเทศสมาชิกไดปฏิบัติตามพันธกรณีตาง ๆ
อันเปนหลักประกันใหกับประเทศไทยวาจะสามารถไดรับผลประโยชนตามที่ไดมีการตกลงกันไว
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย 
 นอกจากน้ี ยังไดมีการปรับปรุงการดําเนินงานและการจัดโครงสรางองคกรของอาเซียน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเสริมสรางความรวมมือทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน
ใหมคีวามเขมแขง็และเปนหนึง่เดยีวกนั ซึง่นอกจากจะเปนสวนสาํคญัทีจ่ะทาํใหอาเซยีนซึง่หมายความ
รวมถึงประเทศไทยดวยน้ันสามารถตอบสนองตอความตองการและผลประโยชนของรัฐสมาชิกไดแลว 
ยังสามารถยกสถานะและอํานาจตอรอง ตลอดจนภาพลักษณของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวที
ระหวางประเทศใหไดรับการยอมรับมากยิ่งขึ้นอีกดวย 
 ดังนั้น หากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไดมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับอาเซียนและตระหนักถึงความสําคัญที่มีตอประเทศไทย โดยรวมมือกันทําหนาที่ที่เกี่ยวของ
อาทิการปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ใหมีความทันสมัยกาวทันทิศทางของการเปนประชาคมอาเซียน 
การดําเนินนโยบายในการสงเสริมหรือสนับสนุนการลงทุน
จากตางชาติ การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในดานภาษา หรอื
การพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน แลว ยอมจะเปนการสงเสริม
ใหประเทศไทยมีความพรอมทีจ่ะเขาสูการเปน “ประชาคมอาเซยีน”
(ASEAN Community) ไดเรว็มากย่ิงขึน้ อนัจะเอ้ืออาํนวยประโยชน
ทัง้หลายท้ังปวงตอประเทศไทยในการแขงขันกบันานาอารยประเทศ
ไดตอไปในอนาคตอันใกลนี้.   

น 

”
น
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คำคม

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๒

เห็นชอบกำหนดใหเดือนพฤศจิกายนของทุกปเปนเดือน

“รณรงคยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี”

ประกอบกับวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกปเปน

“วันสากลแหงการยุติความรุนแรงตอสตรี”

(The International Day for Elimination

of Violence against Woman)

ซึ่งใช “ริบบิ้นขาว” เปนสัญลักษณที่ใหผูชายติดเพื่อแสดงถึง

การรวมกันตอตานการใชความรุนแรงตอสตรี

โดยยอมรับวาจะไมทำรายหรือนิ่งเฉย

ตอการใชความรุนแรงตอสตรีทุกรูปแบบ.

ความเสมอภาคชายหญิง
(http://gender.dip.go.th)

๙๒

Kumkom.indd   4Kumkom.indd   4 11/22/2011   5:31:50 PM11/22/2011   5:31:50 PM

creo
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รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

¹Ò§ÊÒÇÅÑ¹μÒ ÍØμÁÐâÀ¤Ô¹
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
  รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี) 
เพ่ือใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา เม่ือวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ โดยรางพระราชบัญญตัฉิบบัน้ีไดบรรจุ
เขาระเบยีบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๔ ครัง้ที ่๒๘ (สมยัสามญัทัว่ไป) เมือ่วนัพธุที ่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แตกอนที่สภาผูแทนราษฎรจะไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว
ปรากฏวา ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
อนัเปนผลทำใหรางพระราชบญัญตัทิีร่ฐัสภายงัมไิดใหความเหน็ชอบคางการพจิารณาอยูในขัน้ตอนตาง ๆ  
ของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา หากภายหลังการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอันเปนการ
เลือกต้ังท่ัวไปน้ัน รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา แลวแตกรณีจะพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
แกไขเพ่ิมเติม หรือรางพระราชบัญญัติที่รัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปรองขอภายใน ๖๐ วันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาคร้ังแรกหลังการ
เลอืกต้ังทัว่ไป และรัฐสภามีมตเิหน็ชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมไิดรองขอภายในกำหนดเวลาดังกลาว 
ใหรางรฐัธรรมนญูแกไขเพิม่เตมิหรอืรางพระราชบญัญตันิัน้เปนอนัตกไป ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 

  ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีชุดใหม (ชุดที่มีนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี) 
ไดลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพือ่ใหรฐัสภามมีติเห็นชอบใหพจิารณารางพระราชบญัญตัฉิบบันีต้อไปได 
ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทัง้นี ้โดยคณะรฐัมนตรไีดรองขอภายใน ๖๐ วนันบัแตวนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ อนัเปนวนัเรยีกประชมุรฐัสภา
ครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป (กลาวคือ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน  ๒๕๕๔)

 *ขอมูล ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔. 

Ã‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹·Ò§á¾‹§
à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃÅÐàÁÔ´ÊÔ· Ô̧¤Çº¤ØÁ´ÙáÅà´ç¡ ¾.È. .... 

áÅÐÃ‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô·Õè¤ŒÒ§¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò¢Í§ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®ÃáÅÐÇØ²ÔÊÀÒ 
«Öè§¤³ÐÃÑ°Á¹μÃÕÅ§Áμ ÔãËŒÃŒÍ§¢Íμ ‹ÍÃÑ°ÊÀÒà¾×èÍãËŒÁÕÁμ ÔàËç¹ªÍºãËŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò

Ã‹Ò§¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ôμ ‹Íä»ä´ŒμÒÁº·ºÑÞÞÑμ Ô¢Í§ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞáË‹§ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ãä·Â
¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõð ÁÒμÃÒ ñõó ÇÃÃ¤ÊÍ§
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๙๔

รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  โดยรางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ
ควบคุมดแูลเด็ก พ.ศ. .... ฉบบันี ้เปน ๑ ใน ๒๔ ฉบบัของจำนวนรางพระราชบัญญตัทิัง้หมดท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดลงมติรองขอ** ตามมาตรา ๑๕๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ดังกลาว 

ข. หลกัการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญตัคิวามรวมมือระหวางประเทศ
ในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

หลักการ
  ใหมีกฎหมายวาดวยความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

ควบคุมดูแลเด็ก

เหตุผล
  โดยทีป่ระเทศไทยยงัไมมกีฎหมายในเรือ่งความรวมมอืระหวางประเทศเกีย่วกบัการละเมดิ

สิทธิควบคุมดูแลเด็ก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการปกปองคุมครองเด็กใหพนจากภยันตรายอันเกิดจากการ
ถกูพาไปหรอืกกัตวัไวโดยมชิอบ และสงคนืเดก็กลบัสูประเทศซึง่เปนถิน่ทีอ่ยูปกตโิดยเรว็ รวมทัง้รบัรอง
ใหมีการคุมครองสิทธิในการพบและเย่ียมเยียนเด็ก ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วาดวยลักษณะทางแพงในการลักพาเด็กขามชาติ ค.ศ. ๑๙๘๐ (Convention on The Civil Aspect 
of International Child Abduction, 1980) แลว จึงมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกลาว
ในเรื่องตาง ๆ เชน ผูประสานงานกลาง เจาหนาที่ของรัฐ ผูมีอำนาจหนาที่ดำเนินการสืบหาแหลงที่อยู
ของเดก็ ดำเนนิการใหมกีารสงตัวเดก็กลบัคนื และใชสทิธใินการพบและเยีย่มเยยีนเดก็ หนวยงานของรฐั
ที่มีอำนาจหนาที่ควบคุมดูแลเด็กชั่วคราวในระหวางการดำเนินการเกี่ยวกับการสงตัวเด็กกลับคืน 
ตลอดจนการกำหนดอำนาจหนาที่และกระบวนพิจารณาของศาล จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้

ค. สาระสำคัญโดยสรุป

๑) บทนิยาม
  “เด็ก” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา ๑๖ ปบริบูรณ 
  “สิทธิควบคุมดูแลเด็ก” หมายความวา สิทธิเกี่ยวกับการดูแลความเปนอยูของเด็ก 

และหมายความรวมถึงสิทธิกำหนดที่อยูของเด็ก ซึ่งสิทธิดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดโดยผลของกฎหมาย 
โดยคำสั่งของศาลหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรือเปนผลจากความตกลงท่ีมีผลตามกฎหมาย 

  “สิทธิในการพบและเยี่ยมเยียนเด็ก” หมายความรวมถึงสิทธิในการนำเด็กออกไป
จากถิ่นที่อยูปกติของเด็กไปยังสถานที่อื่นภายในระยะเวลาจำกัด  

 **บัญชีรายชื่อรางพระราชบัญญัติ จำนวน ๒๔ ฉบับ นั้น ปรากฏตามเอกสารแนบทาย
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รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

  “ผูประสานงานกลาง” หมายความวา อัยการสูงสุดหรือผูที่อัยการสูงสุดมอบหมาย
ใหมีอำนาจหนาที่ประสานงานในการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 

  “ศาล” หมายความวา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

๒) ผูรักษาการตามกฎหมาย
  ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนษุยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี ้และใหมอีำนาจออกกฎกระทรวง หรอืระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอำนาจหนาที่ของตน 

  กฎกระทรวงหรือระเบียบนั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๓) ผูประสานงานกลาง
   ใหผูประสานงานกลางมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้   

 (๑) รับคำรองขอความชวยเหลือจากผูรองขอ
 (๒) พิจารณาและวินิจฉัยวาควรจะใหหรือขอความชวยเหลือหรือไม 
 (๓) ใหความรวมมือกับผูประสานงานกลางหรือเจาหนาที่ผูมีอำนาจของตางประเทศ 
รวมทั้งติดตามและเรงรัดเพื่อใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนโดยเร็ว และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๔) สืบหาแหลงที่อยูของเด็กซึ่งถูกพาตัวมาหรือถูกกักตัวตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) ดำเนินการเพ่ือใหมีการปกปองเด็กมิใหไดรับอันตราย หรือปองกันการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
 (๖) ดำเนินการเพ่ือใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนโดยสมัครใจหรือเพ่ือระงับขอขัดแยง
อยางฉันมิตร 
 (๗) แลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเด็ก 
 (๘) ใหขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายของประเทศไทยในสวนที่เก่ียวกับการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๙) ดำเนินการเพื่อใหมีการสงตัวเด็กกลับคืนหรือเพื่อใหการใชสิทธิในการพบ
และเยี่ยมเยียนเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๑๐) จัดใหมีพนักงานอัยการ ทนายความ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย เพื่อใหมี
การสงตัวเด็กกลับคืน หรือเพื่อใหการใชสิทธิในการพบและเย่ียมเยียนเด็กเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 (๑๑) ด ำ เ นิ น ก า ร อ ย า ง อื่ น เ พื่ อ ใ ห ก า ร ใ ห ห รื อ ก า ร ข อ ค ว า ม ช ว ย เ ห ลื อ
ตามพระราชบัญญัตินี้บรรลุผล 

   ทั้งนี้ การดำเนินการของผูประสานงานกลางตองกระทำโดยรวดเร็ว โดยถือประโยชน
ของเด็กเปนสำคัญ และคำนึงถึงความเปนไปไดที่ศาลจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำรองขอหรือไม
ตามมาตรา  ๑๓ ดวย (มาตรา ๕)
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รางพระราชบัญญัติความรวมมือระหวางประเทศในทางแพงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. .... 

จุลนิติ

  ๔) การใหความชวยเหลือแกตางประเทศ
   ๔.๑) การขอความชวยเหลือ
    ผูถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กอาจขอใหสงตัวเด็กซ่ึงถูกพาตัวมา หรือกักตัวไวใน

ประเทศไทยกลับคืนสูถิ่นที่อยูเดิมของเด็กในตางประเทศ โดยยื่นคำรองขอตอผูประสานงานกลาง
ของประเทศท่ีเดก็มถีิน่ทีอ่ยูตามปกติ หรอืตอผูประสานงานกลาง ทัง้นี ้ตามระเบียบท่ีผูประสานงานกลาง
กำหนด โดยคำรองขอความชวยเหลือจะตองระบุขอมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงตัวบุคคลของผูรองขอ
ของเด็กและของผูถูกกลาวหาวาเปนผูพาเด็กมาหรือกักตัวเด็กไว รวมท้ังวัน เดือน ปเกิดของเด็ก 
ในกรณทีีม่ ีตลอดจนเหตผุลทีส่นับสนนุคำรองขอ ขอมลูเกีย่วกบัแหลงทีอ่ยูของเดก็ ขอมลูแสดงตวับคุคล
ทีน่าเชือ่วาเดก็ไปอยูดวย และเอกสารหลกัฐานอืน่ตามระเบยีบทีผู่ประสานงานกลางกำหนด (มาตรา ๖)
      เม่ือไดรบัคำรองขอความชวยเหลือ ใหผูประสานงานกลางดำเนินการใหความชวยเหลือ
ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือยื่นคำรองขอตอศาลตอไป หากคำรองขอนั้นมีรายละเอียด
และเอกสารตามท่ีกำหนดไว และสามารถใหความชวยเหลือได อยางไรก็ตาม ถาคำรองขอน้ันไมอยู
ในหลักเกณฑที่จะใหความชวยเหลือได หรืออาจใหความชวยเหลือไดภายใตเงื่อนไขท่ีจำเปน
บางประการ หรอืมเีหตุขดัของ ใหผูประสานงานกลางแจงปฏเิสธการใหความชวยเหลอืพรอมดวยเหตผุล
หรือแจงเงื่อนไขที่จำเปนหรือเหตุขัดของใหผูรองขอทราบ 

   ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือวาเด็กอยูในรัฐอ่ืนท่ีเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยลักษณะ
ทางแพงในการลักพาเด็กขามชาติ ใหผูประสานงานกลางสงคำรองขอตอไปยังผูประสานงานกลาง
ของรัฐภาคีดังกลาวโดยเร็ว พรอมกับแจงใหผูรองขอทราบ แตทวาผูประสานงานกลางอาจปฏิเสธ
คำรองขอความชวยเหลือ หากคำรองขอน้ันกระทบกระเทือนอธิปไตย ความม่ันคง หรือสาธารณะประโยชน
ที่สำคัญอื่น ๆ ของประเทศไทย (มาตรา ๗) 

   อนึ่ง ผูรองขออาจขอทบทวนคำวินิจฉัยของผูประสานงานกลางที่ปฏิเสธการให
ความชวยเหลือตามมาตรา ๗ ตอศาลได ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงการปฏิเสธการให
ความชวยเหลือ คำวินิจฉัยของศาลใหเปนที่สุด ทั้งนี้ การปฏิเสธคำรองขอความชวยเหลือ
ของผูประสานงานกลางตามมาตรา ๗ ไมตัดสิทธิผูถูกละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็กที่จะยื่นคำรองขอ
เพื่อใชสิทธิของตนตอศาลโดยตรง (มาตรา ๘ และมาตรา ๙) 

   นอกจากน้ี ในการดำเนินการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัตินี้ 
   (๑) ใหผูบัญชาการตำรวจแหงชาติและปลัดกระทรวงมหาดไทยดำเนินการสืบหา

แหลงที่อยูของเด็กตามท่ีไดรับแจงจากผูประสานงานกลาง และแจงผลการดำเนินการไปยัง
ผูประสานงานกลาง 

   (๒)  ใหพนักงานอัยการมีอำนาจยื่นคำรองขอตอศาลขอใหมีคำสั่งสงตัวเด็กกลับคืน 
   (๓) ใหพนักงานอัยการดำเนินการใหความชวยเหลือตามคำรองขอความชวยเหลือ

ที่ผูประสานงานกลางสงให เมื่อไดทราบที่อยูของเด็กแลว กอนการดำเนินการในประการอื่น 
พนักงานอัยการอาจย่ืนคำขอตอศาลขอใหมีคำส่ังหามมิใหผูใดยายเด็กไปเสียจากแหลงที่อยู เวนแต
ศาลจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น 
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    (๔) หากมีเหตุ อันควรเชื่อวาจะมีการฝาฝนคำสั่ งศาลตาม (๓ )  หรือเด็ก
อาจไดรบัอนัตราย หรอืมกีารกระทำอืน่ใดอนัอาจเปนอปุสรรคตอการดำเนนิการตามพระราชบญัญตันิี ้
ใหพนักงานอัยการย่ืนคำขอตอศาลขอใหมีคำส่ังอนุญาตใหพนักงานอัยการดำเนินการตามท่ีจำเปน
และสมควร เพื่อนำตัวเด็กสงไวในความควบคุมดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และใหเจาพนักงานตำรวจใหความชวยเหลือพนักงานอัยการในการดำเนินการดังกลาว
เมื่อไดรับคำรองขอ (มาตรา ๑๐)  

  ๔.๒) การควบคุมดูแลเด็กระหวางการดำเนินการสงตัวเด็กกลับคืน 
    ใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยมีหนาที่รับตัวเด็กตาม 

มาตรา ๑๐ (๔) ไวควบคุมดแูลจนกวาการดำเนินการสงตวัเด็กกลับคนืเสร็จสิน้ หรือจนกวาศาลจะมีคำส่ัง
เปนอยางอืน่ ทัง้นี ้การควบคมุดแูลดงักลาว ใหเปนไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันา
สังคมและความม่ันคงของมนุษยกำหนด โดยใหรวมถึง 

    (๑)  การจัดใหมีการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต พรอมท้ังการรักษาเยียวยาแกเด็ก
       (๒) การจัดที่พักอาศัย ที่หลับนอน เครื่องนุงหม ใหเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และ
จัดอาหารใหถูกอนามัยและเพียงพอแกเด็ก (มาตรา ๑๑) 

  ๔.๓)  ศาลและกระบวนพิจารณา 
    (๑) ใหศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีคำสั่ง

คำรองขอหรือคำขอท่ีไดยื่นตอศาลตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางใหเปนที่สุด (มาตรา ๑๒) 

    (๒) การพิจารณาสงตัวเด็กกลับคืนใหดำเนินการ ดังตอไปนี้ 
      (๒.๑) กรณีที่นับแตวันท่ีเด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไวจนถึงวันยื่นคำรองขอ

ตอศาลมีระยะเวลายังไมถึง ๑ ป ใหศาลพิจารณาวาจะใหสงตัวเด็กกลับคนืหรือไมโดยเร็ว   
           (๒.๒) กรณีที่นับแตวันท่ีเด็กถูกพาตัวมาหรือกักตัวไวจนถึงวันยื่นคำรองขอ
ตอศาลมีระยะเวลาตั้งแต ๑ ปขึ้นไป ศาลจะพิจารณาสั่งใหสงตัวเด็กกลับคืนก็ได เวนแตเด็กไดปรับตัว
เขากับสภาพแวดลอมใหมแลว 

         (๒.๓) กรณีที่ปรากฏวาเด็กไดออกไปจากประเทศไทยแลว ศาลอาจใหรอ
การพิจารณาไว หรือยกคำรองขอก็ได 

          (๒.๔) ศาลอาจยกคำรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืนในกรณี ดังตอไปนี้ 
                 (ก) ผูมสีทิธคิวบคมุดแูลเดก็มไิดควบคมุดแูลเดก็ในขณะทีม่กีารพาตวัเดก็

หรือกักตัวเด็กไว หรือไดใหความยินยอมในตอนแรกหรือยอมรับในภายหลังใหมีการพาตัวเด็ก
หรือกักตัวเด็กไว 

           (ข) การสงตวัเดก็กลบัคนือาจเปนอนัตรายตอรางกายหรอืจิตใจของเดก็
อยางรายแรง หรือเด็กจะตกอยูในสภาวะอันไมอาจทนได 
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           (ค) เดก็คดัคานการสงตวักลบัคนืและศาลเหน็วา เดก็มอีายุและวฒุภิาวะ
ที่ควรจะรับฟงคำคัดคานนั้น 

           (ง) การสงตัวเด็กกลับคืนจะขัดกับหลักพ้ืนฐานของประเทศไทยท่ีเก่ียวกับ
การคุมครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

           (จ) เด็กมีอายุครบ ๑๖ ปบริบูรณ 
      อนึ่ง ใหศาลนำขอมูลเก่ียวกับเด็กตามท่ีผูประสานงานกลางหรือเจาหนาที่

แหงทองที่ที่เด็กมีถิ่นที่อยูปกติเสนอ มาประกอบการพิจารณาในการออกคำส่ังดวย (มาตรา ๑๓) 
      (๓) ในกรณีที่ศาลมิไดมีคำสั่งตามคำรองขอภายใน ๖ สัปดาห นับแต

วันรับคำรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืน เมื่อไดรับคำขอจากผูประสานงานกลางของรัฐที่รองขอ 
ผูประสานงานกลางหรือพนักงานอัยการอาจย่ืนคำแถลงขอทราบเหตุขดัของท่ีศาลยังไมสามารถมีคำส่ัง
ภายในกำหนดเวลาน้ันได (มาตรา ๑๔) 

      (๔) ในกรณีที่มีการรองขอใหสงตัวเด็กกลับคืนและมีขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิ
ควบคุมดูแลเด็กดวย ใหศาลพิจารณาส่ังเร่ืองคืนตัวเด็กใหเสรจ็สิน้เสยีกอนท่ีจะพจิารณาเร่ืองสิทธิควบคมุ
ดูแลเด็ก (มาตรา ๑๕) 

      (๕) ในการพจิารณาคำรองขอใหสงตวัเดก็กลบัคนืนัน้ ศาลอาจส่ังใหผูรองขอ
สงคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลหรือองคกรอ่ืนที่มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดในประเทศท่ีเด็กมีถิ่นที่อยูปกติ
ทีแ่สดงวาการพาตัวเดก็มาหรอืกักตัวเดก็เปนการละเมิดสทิธิควบคุมดูแลเด็ก มาใชประกอบการวินจิฉยั
วาจะสงตัวเด็กกลับคืนหรือไมก็ได (มาตรา ๑๖) 

      (๖) ใหบิดามารดา บุพการี ผูปกครอง ผูมีสิทธิควบคุมดูแลเด็ก ผูแทน
โดยชอบธรรม หรือผูที่มีความสัมพันธกับเด็กในทำนองเดียวกัน เปนผูมีสิทธิรองขอความชวยเหลือ
ขอใชสิทธิพบและเย่ียมเยียนเด็ก โดยใหทำตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูประสานงานกลาง
กำหนด ทัง้นี ้การดำเนินการเพ่ือใหมกีารใชสทิธิพบและเย่ียมเยียนเด็ก ใหนำบทบัญญตัเิก่ียวกับการรองขอ
ใหสงตัวเด็กกลับคืนดังกลาวขางตนมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๗)

๕) การขอความชวยเหลือไปยังตางประเทศ
   ผูรองขอในประเทศไทยที่ประสงคจะรองขอความชวยเหลือไปยังตางประเทศ เพ่ือขอ

ใชสทิธคิวบคมุดแูลเดก็และสทิธพิบและเยีย่มเยยีนเดก็ตามพระราชบญัญตันิี ้ใหเสนอเรือ่งตอผูประสาน
งานกลาง ตามระเบียบท่ีผูประสานงานกลางกำหนด และใหนำบทบัญญัติในสวนของการขอความ
ชวยเหลือมาใชบังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๑๘)

๖) เบ็ดเตล็ด
   (๑) บรรดาพยานหลักฐานท่ีเสนอตอศาลตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรับฟง

เปนพยานหลักฐานได (มาตรา ๑๙)  
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   (๒) คำรองขอหรือเอกสารอื่นที่ยื่นตอผูประสานงานกลางจะตองทำเปนภาษา
ของประเทศผูรองขอ และจะตองมีคำแปลเปนภาษาไทยประกอบดวย หรอืในกรณีไมสามารถทำคำแปล
เปนภาษาไทยได ใหทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษ (มาตรา ๒๐) 

   (๓) พระราชบญัญตัน้ีิไมตดัสทิธขิองผูมสีทิธคิวบคมุดแูลเดก็และผูมสีทิธพิบและเยีย่ม
เยียนเด็กที่จะยื่นคำรองขอโดยตรงตอศาลตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(มาตรา ๒๑) 

   (๔)  การเรียกประกัน หลักประกัน หรือมัดจำ ไมวาในลักษณะใด เพื่อเปนการประกัน
การชำระคาฤชาธรรมเนียมและคาใชจายในการดำเนินการของผูประสานงานกลาง หรือการดำเนินคดี
ทางศาลตามพระราชบัญญัตินี้ จะกระทำมิได (มาตรา ๒๒) 

   (๕)  ใหสำนกังานอัยการสงูสดุเปนผูรบัผดิชอบคาใชจายของผูประสานงานกลางในการ
ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตคาใชจายในการสงตัวเด็กกลับคืน (มาตรา ๒๓) 

   (๖)  บรรดาคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับการใหความชวยเหลือตามพระราชบัญญัติน้ี
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๔) 

   (๗)  ในการยื่นคำรองขอตอศาลขอใหมีคำสั่งสงตัวเด็กกลับคืนหรือใหบังคับใชสิทธิ
ในการพบและเยี่ยมเยียนเด็กตามพระราชบัญญัติน้ี ผูยื่นคำรองขออาจขอรวมไปกับคำรองขอที่ยื่น
ตอศาล หรอืจะยืน่คำขอในระยะใดระหวางทีค่ดตีามคำรองขอกำลงัพจิารณาอยูในศาล ขอใหศาลมคีำสัง่
ใหผูพาตวัเดก็มาหรอืกกัตวัเดก็หรอืผูขดัขวางการใชสทิธใินการพบและเยีย่มเยยีนเดก็ เปนผูรบัผดิชอบ
คาใชจายเทาที่จำเปนที่เกิดแกผูยื่นคำรองขอ หรือในนามของผูยื่นคำรองขอ รวมทั้งคาใชจาย
ในการเดินทาง คาใชจายในการสืบหาแหลงที่อยูของเด็ก คาทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย และ
คาใชจายในการสงตัวเด็กกลับคืน 

   ทั้งนี้ ใหศาลมีคำส่ังตามคำขอในวรรคหน่ึงไดตามท่ีเห็นวามีเหตุอันสมควร  
(มาตรา ๒๕) 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๐ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

๑

๒

อยูระหวาง
การพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา

อยูระหวาง
การพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการ
วุฒิสภา

รางพระราชบัญญัติสัญชาติ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติองคการอิสระ
เพ่ือการคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ....

สำหรับบัญชีรายช่ือรางพระราชบัญญัติท่ีคางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพ่ือใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง 
รวมจำนวน ๒๔ ฉบับ มีดังน้ี

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายไกรศักด์ิ ชุณหะวัณ 
    กับคณะ
๓. นายเชิดชัย วิเชียรวรรณ 
    กับคณะ
๔. นางผุสดี ตามไท 
 กับคณะ
๕. นายนพคุณ รัฐผไท 
 กับคณะ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. น.ส. เฉลิมลักษณ เก็บทรัพย 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. น.ส. ผองศรี ธาราภูมิ 
 กับคณะ
๕. นายวรงค เดชกิจวิกรม 
 กับคณะ
๖. นายวิชาญ มีนชัยนันท 
 กับคณะ
๗. น.ส. สารี อองสมหวัง 
   กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
 จำนวน ๑๑,๒๓๐ คน

P93-104.indd   100P93-104.indd   100 11/22/2011   3:24:48 PM11/22/2011   3:24:48 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๐๑

รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายเจริญ จรรยโกมล 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. นางรัชฎาภรณ แกวสนิท 
 กับคณะ

๑. คณะรัฐมนตรี
๒. นายประสิทธ์ิ  ชัยวิรัตนะ 
 กับคณะ
๓. น.ส. มัลลิกา  จิระพันธุวาณิช 
 กับคณะ
๔. นางผุสดี  ตามไท กับคณะ
๕. นายวิชาญ  มีนชัยนันท 
 กับคณะ

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลปกครอง)

ศาลฎีกา

๓

๔

๕

๖

๗

๘

รางพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
คดีผูบริโภค (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติจัดต้ัง
ศาลปกครองนครสวรรค พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแลว

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร

พิจารณา

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๒ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

คณะรัฐมนตรี 
(ศาลยุติธรรม)

คณะรัฐมนตรี 
(องคกรอัยการ) 

คณะรัฐมนตรี
(ผูตรวจการแผนดิน)

คณะรัฐมนตรี 
(คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ)

คณะรัฐมนตรี 
(สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ)

คณะรัฐมนตรี 
(สำนักงานเลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร)

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ

รางพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแขวง
และวิธีพิจารณาความอาญา
ในศาลแขวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติความรวมมือ
ระหวางประเทศในทางแพงเก่ียวกับ
การละเมิดสิทธิควบคุมดูแลเด็ก พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติเงินเดือน 
เงินประจำตำแหนงและประโยชน
ตอบแทนอ่ืนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ประธานกรรมการและกรรมการ
การเลือกต้ัง ประธานผูตรวจการแผนดิน
และผูตรวจการแผนดิน 
ประธานกรรมการและกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
และประธานกรรมการและกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๐๓

รางกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

คณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรี

๑. นายอสิ  มะหะมัดยังกี 
    กับคณะ
๒. นายบัญญัติ  เจตนจันทร 
    กับคณะ
๓. นายอราม  อามระดิษ 
    กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
    จำนวน ๑๐,๒๒๗ คน

นายภูมิ  มูลศิลป 
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๗๕๑ คน

นางสุธีรา  วิจิตรานนท
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๔๐,๕๔๒ คน

นายบดินทร  กินาวงศ
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๗๕๓ คน

น.ส. วิไลวรรณ  แซเตีย
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๔,๒๖๔ คน

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

รางพระราชบัญญัติสถาบันดนตรี
กัลยาณิวัฒนา พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติควบคุม
การใชสารตองหามทางการกีฬา พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
แพทยแผนไทย พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติวาดวย
การเขาช่ือเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองคการบริหารสวนตำบล 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติต้ังจังหวัดฝาง 
พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

คณะกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร
พิจารณาเสร็จแลว

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๐๔ จุลนิติ

รางพระราชบัญญัติที่คางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีลงมติใหรองขอตอรัฐสภา เพื่อใหมีมติเห็นชอบใหพิจารณารางพระราชบัญญัติตอไปได 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ วรรคสอง

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมีความประสงคตองการท่ีจะแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับ
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซด ดังน้ี 

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร    www.parliament.go.th
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     www.senate.go.th
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   www.krisdika.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี          www.cabinet.thaigov.go.th

นายไพศาล  บางชวด 
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
จำนวน ๑๔,๘๑๒ คน

น.ส. สารี  อองสมหวัง
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๖๓๑ คน

นางอรพรรณ  เมธาดิลกกุล
กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง
จำนวน ๑๐,๙๙๔ คน

๒๒

๒๓

๒๔

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุข พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคุมครองผูเสียหาย
จากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูไดรับผลกระทบจากระบบบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ....

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

รอการพิจารณา
ในวาระท่ีหน่ึง

ของสภาผูแทนราษฎร

 ลำดับ ช่ือรางพระราชบัญญัติ ผูเสนอ ข้ันตอน  
      คางดำเนินการ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๐๕

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
 และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๔ ก หนา ๕

หลักการและเหตุผล
 เน่ืองจากในปจจุบันมีการนำเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ สารเคมี 
และสารเคมีอันตรายมาใชในกระบวนการผลิต การกอสราง และบริการ แตขาด
การพัฒนาความรูความเขาใจควบคูกันไป ทำใหสงผลกระทบตอผูใชแรงงาน
ในดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทำงาน และกอใหเกิด
อันตรายจากการทำงาน จนถึงแกบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรค
อนัเนือ่งจากการทำงานซ่ึงมแีนวโนมสงูขึน้และทวคีวามรนุแรงขึน้ดวย ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีหลักการสวนใหญเปนเร่ืองการ
คุมครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจำกัดไมสามารถกำหนดกลไกและมาตรการ
บริหารงานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อประโยชนในการวาง
มาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานอยางเหมาะสม สำหรับปองกัน สงวนรักษา
ทรพัยากรบคุคลอันเปนกำลงัสำคญัของชาต ิสมควรมกีฎหมายวาดวยความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเปนการเฉพาะ จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทยกเวน 
 กฎหมายน้ีมิใหใชบังคับแก
 (๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
 (๒) กิจการอื่นทั้งหมดหรือแตบางสวนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 ใหราชการสวนกลาง ราชการสวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ และกจิการอืน่
ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงดงักลาว จดัใหมมีาตรฐานในการบรหิารและการจดัการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานในหนวยงาน
ของตนไมต่ำกวามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามกฎหมายน้ี

¹Ò§ÊÒÇÊØ·¸ÔÁÒμÃ  Ñ̈¹·Ã �á´§
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

จุลนิติ

๒) บทนิยามที่สำคัญ
 “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน” 
หมายความวา การกระทำหรือสภาพการทำงานซึ่งปลอดจากเหตุอันจะทำใหเกิด
การประสบอันตรายตอชวิีต รางกาย จติใจหรือสขุภาพอนามัยอนัเน่ืองจากการทำงาน
หรือเกี่ยวกับการทำงาน
 “นายจาง” หมายความวา นายจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถึง ผูประกอบกิจการซ่ึงยอมใหบคุคลหน่ึงบคุคลใดมาทำงาน
หรือทำผลประโยชนใหแกหรือในสถานประกอบกิจการ ไมวาการทำงานหรือการ
ทำผลประโยชนนัน้จะเปนสวนหนึง่สวนใดหรอืทัง้หมดในกระบวนการผลติหรอืธรุกจิ
ในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการนั้นหรือไมก็ตาม
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
และใหหมายความรวมถึงผูซึง่ไดรบัความยินยอมใหทำงานหรือทำผลประโยชนใหแก
หรือในสถานประกอบกิจการของนายจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไรก็ตาม
 “ผูบริหาร” หมายความวา ลูกจางตั้งแตระดับผูจัดการในหนวยงานขึ้นไป
 “หวัหนางาน” หมายความวา ลกูจางซึง่ทำหนาทีค่วบคมุ ดแูล บงัคบับญัชา
หรือสั่งใหลูกจางทำงานตามหนาที่ของหนวยงาน
 “เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงาน” หมายความวา ลกูจางซึง่นายจาง
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้
 “สถานประกอบกจิการ” หมายความวา หนวยงานแตละแหงของนายจาง
ที่มีลูกจางทำงานอยูในหนวยงาน
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน

๓) บททั่วไป
 ใหนายจางมหีนาทีจ่ดัและดแูลสถานประกอบกจิการและลกูจางใหมสีภาพ
การทำงานและสภาพแวดลอมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
สงเสริมสนับสนุนการปฏิบตังิานของลูกจางมิใหลกูจางไดรบัอนัตรายตอชวีติ รางกาย 
จิตใจ และสุขภาพอนามัย และใหลูกจางมีหนาที่ในการใหความรวมมือกับนายจาง
ในการดำเนินการและสงเสริมดานความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางและสถานประกอบกิจการ
 ในกรณีที่กฎหมายน้ีกำหนดใหนายจางตองดำเนินการอยางหนึ่งอยางใด
ที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
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จุลนิติ

๔) การบรหิาร การจดัการ และการดำเนนิการดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ๔.๑) อำนาจและหนาที่ของนายจาง
  (๑) หนาท่ีในการบริหาร การจัดการ และการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  (๒) หนาที่ในการจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงานใน
สถานประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
  (๓) หนาที่ในการที่ตองแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทำงาน
  (๔) หนาทีใ่นการแจงหรอืปดประกาศคำเตอืน คำสัง่ หรอืคำวนิจิฉยั
ของอธิบดี คำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
  (๕) หนาทีใ่นการจดัใหผูบรหิาร หวัหนางาน และลกูจางทกุคนไดรบั
การฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๖) หนาที่ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับอาคารสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
หรือสิ่งอื่นใดที่เชานั้นตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ (๑) 
ท่ีนายจางเชาหรือนำมาใชในสถานประกอบกิจการ 
  (๗) หนาที่รวมกันของนายจางในการดำเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานสำหรับสถานท่ีใดท่ีมีสถานประกอบ
กิจการหลายแหง 
 ๔.๒) หนาที่ของลูกจางในการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน
  กฎหมายกำหนดใหลูกจางมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทำงาน
ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามขอ ๔.๑) (๑) เพือ่ใหเกดิ
ความปลอดภัยตอชวีติ รางกาย จติใจ และสุขภาพอนามัยโดยคำนึงถงึสภาพของงาน
และพื้นที่ที่รับผิดชอบ แตหากลูกจางทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุดเสียหาย 
และไมสามารถแกไขไดดวยตนเองกใ็หแจงตอเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทำงาน 
หวัหนางาน หรอืผูบรหิาร และใหเจาหนาทีค่วามปลอดภยัในการทำงาน หวัหนางาน 
หรือผูบริหาร แจงเปนหนังสือตอนายจางโดยไมชักชา
  แตทั้งน้ี ในกรณีที่หัวหนางานทราบถึงขอบกพรองหรือการชำรุด
เสียหายซ่ึงอาจทำใหลกูจางไดรบัอนัตรายตอชวีติ รางกาย จติใจ หรือสขุภาพอนามัย 
ตองดำเนินการปองกันอันตรายน้ันภายในขอบเขตท่ีรับผิดชอบหรือท่ีไดรับมอบหมาย
ทนัททีีท่ราบ กรณไีมอาจดำเนนิการได ใหแจงผูบรหิารหรอืนายจางดำเนนิการแกไข
โดยไมชักชา
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จุลนิติ

 ๔.๓) หนาท่ีของนายจางและลูกจางในการสวมใสอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
  กฎหมายกำหนดใหนายจางจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ีไดมาตรฐานตามท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 
สวนลูกจางก็มีหนาที่สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลและดูแล
รักษาอุปกรณดังกลาวใหสามารถใชงานไดตามสภาพและลักษณะของงาน
ตลอดระยะเวลาทำงาน และหากลูกจางไมสวมใสอุปกรณดังกลาวไว กฎหมาย
ไดกำหนดใหนายจางสั่งใหลูกจางหยุดการทำงานนั้นจนกวาลูกจางจะสวมใส
อุปกรณดังกลาว
 ๔.๔) หนาที่ของผูรับเหมาช้ันตนและผูรับเหมาชวงในการจัดสถานท่ี
ทำงานใหมีสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย
  ใหผูรบัเหมาชัน้ตนและผูรบัเหมาชวงตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานมีหนาท่ีดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานของลูกจางเชนเดียวกับนายจาง และในกรณีท่ีนายจางเปนผูรับเหมาชวง 
และมีผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปตลอดสายจนถึงผูรับเหมา
ชั้นตนที่มีลูกจางทำงานในสถานประกอบกิจการเดียวกัน มีหนาที่รวมกันในการ
จัดสถานท่ีทำงานใหมีสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมในการ
ทำงานที่ถูกสุขลักษณะเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกลูกจางทุกคน
 ๔.๕) การขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการ
  (๑) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของบุคคลธรรมดา
   บคุคลใดประสงคจะใหบรกิารในการตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ 
รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามมาตรฐาน
ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองขึ้นทะเบียนตอสำนัก
ความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
   ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานไมรับขึ้นทะเบียนหรือเพิกถอนทะเบียนดังกลาว กฎหมาย
กำหนดใหผูขอข้ึนทะเบียนหรือผูถูกเพิกถอนทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันไดรับแจง
การไมรับขึ้นทะเบียนหรือการเพิกถอนทะเบียน โดยคำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปน
ที่สุด
  (๒) การขอขึ้นทะเบียนเปนผูใหบริการของนิติบุคคล
   นิติบุคคลใดประสงคจะใหบริการในการตรวจวัด ตรวจสอบ 
ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งจัดฝกอบรมหรือใหคำปรึกษาเพื่อ
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สงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตาม
มาตรฐานทีก่ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามขอ ๔.๑) (๑) จะตองไดรบัใบอนญุาต
จากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
   ทั้งนี้ ในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต 
ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกใหแก
นิติบุคคลดังกลาว กฎหมายกำหนดใหนิติบุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต 
หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด

๕) คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน ประกอบดวย ปลดักระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ อธบิดกีรมควบคุม
มลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมอืง อธบิดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
และอธบิดกีรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน เปนกรรมการ กบัผูแทนฝายนายจาง
และผูแทนฝายลกูจาง ฝายละ ๘ คน๑ และผูทรงคณุวุฒอิกี ๕ คนซึง่รฐัมนตรแีตงตัง้
เปนกรรมการ๒ และใหรฐัมนตรีแตงตัง้ขาราชการกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน
เปนเลขานุการ
 ทัง้นี ้ใหกรรมการผูทรงคุณวฒุมิวีาระอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
 อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๑) เสนอความเห็นตอรฐัมนตรีเกีย่วกับนโยบาย แผนงาน หรอืมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ 
และระเบียบ เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายน้ี
 (๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

 ๑โดยใหการไดมาและการพนจากตำแหนงของผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.    
 ๒ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ มีผลงานหรือประสบการณที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย.
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จุลนิติ

 (๔) วินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๓๓ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ 
วรรคสอง
 (๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
 ทั้งนี้ กฎหมายกำหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวง
แรงงานรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และมีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้
 (๑) สรรหา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานเพ่ือการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอ
คณะกรรมการ
 (๒) จดัทำแนวทางการกำหนดมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเสนอตอคณะกรรมการ
 (๓) จัดทำแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานประจำปเสนอตอคณะกรรมการ
 (๔) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
 (๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการ
 (๖) รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการ
 (๗) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

๖) การควบคุม กำกับ ดูแล
 ๖.๑) การดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของนายจาง
  เพื่อประโยชนในการควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหนายจาง
ดำเนินการดังตอไปนี้
  (๑) จัดใหมีการประเมินอันตราย
  (๒) ศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอมในการทำงานที่มีผลตอ
ลูกจาง
  (๓) จดัทำแผนการดำเนินงานดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอมในการทำงานและจัดทำแผนการควบคุมดูแลลูกจางและ
สถานประกอบกิจการ
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  (๔) สงผลการประเมินอันตราย การศึกษาผลกระทบ แผนการ
ดำเนินงานและแผนการควบคุมตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย
  ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกลาวน้ัน นายจางจะตองปฏิบัติตาม
คำแนะนำและไดรับการรับรองผลจากผูชำนาญการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามกฎหมายน้ี๓ ดวย
 ๖.๒) หนาที่ของนายจางในการแจงเหตุอันตราย
  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดเกิดอุบัติภัยรายแรง หรือลูกจาง
ประสบอันตรายจากการทำงาน ใหนายจางดำเนินการดังตอไปนี้
  (๑) กรณีที่ลูกจางเสียชีวิต ใหนายจางแจงตอพนักงานตรวจ
ความปลอดภัยในทันทีที่ทราบโดยโทรศัพท โทรสาร หรือวิธีอื่นใดท่ีมีรายละเอียด
พอสมควร และใหแจงรายละเอียดและสาเหตุเปนหนังสือภายใน ๗ วันนับแต
วันที่ลูกจางเสียชีวิต
  (๒) กรณทีีส่ถานประกอบกจิการไดรบัความเสยีหายหรอืตองหยดุ
การผลิต หรือมีบุคคลในสถานประกอบกิจการประสบอันตรายหรือไดรับความ
เสียหาย อนัเน่ืองมาจากเพลิงไหม การระเบิด สารเคมีรัว่ไหล หรืออบุติัภยัรายแรงอ่ืน 
ใหนายจางแจงตอพนกังานตรวจความปลอดภยัในทนัททีีท่ราบโดยโทรศพัท โทรสาร 
หรอืวิธีอืน่ใด และใหแจงเปนหนังสอืโดยระบุสาเหตุอนัตรายท่ีเกิดขึน้ ความเสียหาย 
การแกไขและวิธีการปองกันการเกิดซ้ำอีกภายใน ๗ วันนับแตวันเกิดเหตุ
  (๓) กรณีที่มีลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวยตามกฎหมาย
วาดวยเงนิทดแทน เมือ่นายจางแจงการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตอสำนกังาน
ประกันสังคมตามกฎหมายดังกลาวแลว ใหนายจางสงสำเนาหนังสือแจงน้ันตอ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายใน ๗ วันดวย
  การแจงเปนหนังสือดังกลาว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กำหนดและเม่ือพนักงานตรวจความปลอดภัยไดรบัแจงแลว ใหดำเนินการตรวจสอบ
และหามาตรการปองกันอันตรายโดยเร็ว

 ๓การขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชำนาญการ การควบคุมการปฏิบัติงานของผูไดรับใบอนุญาต 
การตออายใุบอนญุาต การออกใบแทนใบอนญุาต การสัง่พกัใช และการเพกิถอนใบอนญุาต ใหเปนไปตามหลกัเกณฑ วธิกีารและเงือ่นไข
ที่กำหนดในกฎกระทรวง แตในกรณีที่อธิบดีไมออกใบอนุญาต ไมตออายุใบอนุญาต ไมออกใบแทนใบอนุญาตหรือพักใชใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกให บุคคลนั้นยอมมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
ของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือการไมตออายุใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ใหเปนที่สุด.
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๗) พนักงานตรวจความปลอดภัย
 ๗.๑) อำนาจหนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
  ในการปฏิบตัหินาทีต่ามกฎหมายน้ี ใหพนกังานตรวจความปลอดภัย
มีอำนาจ ดังตอไปนี้
  (๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง
ในเวลาทำการหรือเมื่อเกิดอุบัติภัย
  (๒) ตรวจสอบหรือบันทึกภาพและเสียงเก่ียวกับสภาพแวดลอม
ในการทำงานท่ีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
  (๓) ใชเคร่ืองมอืในการตรวจวัดหรือตรวจสอบเคร่ืองจักร หรอือปุกรณ
ในสถานประกอบกิจการ
  (๔) เก็บตัวอยางของวัสดุหรือผลิตภัณฑใด ๆ มาเพื่อการวิเคราะห
เกี่ยวกับความปลอดภัย
  (๕) สอบถามขอเท็จจริง หรือสอบสวนเรื่องใด ๆ ภายในขอบเขต
อำนาจและเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งตรวจสอบหรือใหสงเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวของและเสนอแนะมาตรการปองกันอันตรายตออธิบดีโดยเร็ว
 ๗.๒) อำนาจในการสัง่หยุดการกระทำ แกไข ปรบัปรงุหรอืปฏบัิตใิหถกูตอง 
หยดุการใชเครือ่งจกัร อปุกรณ อาคารสถานที ่หรอืผกูมดัประทับตราของพนกังาน
ตรวจความปลอดภัย
  ในกรณทีีพ่นกังานตรวจความปลอดภยัพบวา นายจาง ลกูจางหรอืผูที่
เกี่ยวของผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
กฎหมายนี้ หรือพบวาสภาพแวดลอมในการทำงาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร
หรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง ใหพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยมีอำนาจส่ังใหผูนั้นหยุดการกระทำท่ีฝาฝน แกไข ปรับปรุง 
หรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลา ๓๐ วัน ถามีเหตุจำเปน
ไมอาจดำเนินการใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกลาวได พนักงานตรวจ
ความปลอดภัยอาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วันนับแต
วันที่ครบกำหนดเวลาดังกลาว ทั้งนี้ หากนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เก่ียวของไมเห็น
ดวยกับคำส่ัง ก็ใหมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไดภายใน ๓๐ วนันบัแตวนัทีท่ราบคำสัง่ ใหอธบิดวีนิจิฉยัอทุธรณภายใน ๓๐ วนั
นับแตวันที่รับอุทธรณ คำวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด โดยการอุทธรณ ยอมไม
เปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัย เวนแตอธิบดี 
จะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
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  ทั้งนี้ ในกรณีจำเปนเม่ือไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย ใหพนักงานตรวจความปลอดภัยมีอำนาจสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักร 
อุปกรณ อาคารสถานที่ หรือผูกมัดประทับตราสิ่งท่ีอาจจะกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงตอลกูจางดงักลาวทัง้หมดหรอืบางสวนเปนการชัว่คราว ในระหวาง
การปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยได และเมื่อนายจาง
ไดปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยแลว 
ใหนายจางแจงอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาเพิกถอนคำสั่งดังกลาว
ได ทัง้นี ้หากนายจาง ลกูจางหรอืผูทีเ่กีย่วของไมเหน็ดวยกบัคำสัง่ กใ็หมสีทิธอิทุธรณ
เปนหนังสือตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงานไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบคำส่ัง ใหคณะกรรมการวินิจฉัย
อุทธรณภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับอุทธรณ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปน
ท่ีสุด โดยการอุทธรณ ยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจ
ความปลอดภัย เวนแตคณะกรรมการจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น
  แตหากนายจางไมปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย 
และมีเหตุอันอาจกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงท่ีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานสมควรเขาไปดำเนินการแทน ก็ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอำนาจ
สั่งใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใดเขาจัดการแกไข
เพือ่ใหเปนไปตามคำส่ังน้ันได๔ ในกรณเีชนน้ีนายจางตองเปนผูเสยีคาใชจายสำหรบั
การเขาจัดการแกไขนั้นตามจำนวนท่ีจายจริง
  นอกจากนี ้ในระหวางหยดุการทำงานหรอืหยดุกระบวนการผลติน้ัน 
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางที่เกี่ยวของกับการหยุดการทำงานหรือการหยุด
กระบวนการผลิตนั้นเทากับคาจางหรือสิทธิประโยชนอื่นใดที่ลูกจางตองไดรับ 
เวนแตลูกจางรายนั้นจงใจกระทำการอันเปนเหตุใหมีการหยุดการทำงานหรือหยุด
กระบวนการผลิต
  ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือผูที่เก่ียวของไดปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานตรวจความปลอดภัยภายในระยะเวลาท่ีกำหนด กฎหมายไดกำหนดให
การดำเนินคดีอาญาตอนายจาง ลูกจาง หรือผูที่เกี่ยวของใหเปนอันระงับไป
 ๗.๓) บทตองหามตามกฎหมายของนายจางในการเลิกจางหรือโยกยาย
หนาที่การงานลูกจาง
  กฎหมายไดกำหนดหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจาง หรือโยกยาย
หนาที่การงานของลูกจางเพราะเหตุที่ลูกจางดำเนินการฟองรองหรือเปนพยาน

 ๔ทั้งนี้ กอนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะดำเนินการส่ังใหพนักงานตรวจความปลอดภัยหรือมอบหมายใหบุคคลใด
เขาจัดการแกไขเพ่ือใหเปนไปตามคำส่ัง จะตองมีคำเตือนเปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดกอน ซึ่งคำเตือนดังกลาวจะกำหนดไปพรอมกับคำสั่งของพนักงานตรวจความปลอดภัยก็ได.
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หรือใหหลักฐานหรือใหขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตอพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคณะกรรมการ 
ตามกฎหมายน้ีหรือตอศาล

๘) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 ๘.๑) กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน 
  ใหจัดตั้งกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพื่อเปนทุนใชจายในการ
ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ตามกฎหมายน้ี โดยใหกองทุนประกอบดวยเงินทุน ดังตอไปนี้
  (๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
  (๒) เงนิรายปทีไ่ดรบัการจัดสรรจากกองทุนเงนิทดแทนตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
  (๓) เงินคาปรับที่ไดจากการลงโทษผูกระทำผิดตามกฎหมายน้ี
  (๔) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล
  (๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
  (๖) ผลประโยชนที่ไดจากเงินของกองทุน
  (๗) คาธรรมเนียมใบอนุญาตและใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๓๓
  (๘) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
  (๙) รายไดอื่น ๆ
  ทั้งนี้ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
  (๑) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทำงานและการพัฒนา แกไขและบริหารงานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
  (๒) ชวยเหลือและอุดหนุนหนวยงานของรัฐ สมาคม มูลนิธิ 
องคกรเอกชน หรือบุคคลท่ีเสนอโครงการหรือแผนงานในการดำเนินการสงเสริม 
สนับสนุนการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๓) คาใชจายในการบริหารกองทุนและตามมาตรา ๓๐
  (๔) สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันสงเสริมความปลอดภัย 
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อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานตามความเหมาะสมเปนรายป
  (๕) ใหนายจางกูยืมเพื่อแกไขสภาพความไมปลอดภัย หรือเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน
  (๖) เงินทดรองจายในการดำเนินการตามมาตรา ๓๗
 ๘.๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงาน
  ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ประกอบดวย อธบิดกีรมสวัสดกิารและคุมครอง
แรงงาน เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสำนกังานประกันสงัคม 
ผูแทนสำนักงบประมาณ และผูทรงคุณวุฒิอีก ๑ คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง กับผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ ๕ คน๕ เปนกรรมการ โดยใหรัฐมนตรี
แตงตั้งขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนเลขานุการ
  ทั้งนี้ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตำแหนงคราวละ ๒ ป 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
  อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๑) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
  (๒) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือการชวยเหลือและการอุดหนุน
การใหกูยืม การทดรองจาย และการสนับสนุนเงินในการดำเนินงานดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
  (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินกองทุนและการจัดหาผลประโยชนของเงินกองทุน โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
  (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหเงิน
ชวยเหลือและเงินอุดหนุน การขอเงินชวยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติ
เงินทดรองจาย การขอเงินทดรองจาย การใหกูยืมเงิน และการชำระเงินคืน
แกกองทุน
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติ
ใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

  ๕การไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางนั้น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กำหนด โดยตองคำนึงถึงการมีสวนรวมของทั้งหญิงและชาย. 
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๙) สถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน
 ใหมีสถาบันสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน และมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
 (๑) สงเสริมและแกไขปญหาเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๒) พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพ่ือสงเสริมความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
 (๓) ดำเนินการ สงเสริม สนับสนุน และรวมดำเนินงานกับหนวยงาน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของภาครัฐ
และเอกชน
 (๔) จดัใหมกีารศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ทั้งในดานการพัฒนาบุคลากรและดานวิชาการ
 (๕) อำนาจหนาที่อื่นตามที่กำหนดในกฎหมาย
 ทั้งนี้ กฎหมายไดกำหนดใหกระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยอยูภายใต
การกำกับดูแลของรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๐) บทกำหนดโทษ
 ๑๐.๑) นายจางผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามขอ ๔.๑) (๑) ตองระวางโทษจำคุกไมเกนิ ๑ ป หรอืปรับไมเกนิ 
๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๒) ผูใดมีหนาที่ในการรับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
หรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามขอ ๔.๑) (๑) กรอกขอความอันเปนเท็จ
ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือรายงาน ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๓) ผูใดใหบรกิารตรวจวดั ตรวจสอบ ทดสอบ รบัรอง ประเมนิความเสีย่ง 
จดัฝกอบรม หรอืใหคำปรกึษาโดยไมไดขึน้ทะเบยีนตอสำนกัความปลอดภยัแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๙ หรือไมไดรับอนุญาตจากอธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๔) นายจางผูใดไมจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทำงาน 
บุคลากร หนวยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการดานความปลอดภัยในสถาน
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ประกอบกิจการตามมาตรา ๑๓ ไมจัดใหผูบริหาร หัวหนางาน และลูกจางทุกคน
ไดรับการฝกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 
หรือไมจัดใหมีการฝกอบรมลูกจางทุกคนกอนการเริ่มทำงานตามมาตรา ๑๖ 
หรือไมดำเนินการมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  ๑๐.๕) นายจางผูใดไมแจงใหลูกจางทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการทำงานและแจกคูมือปฏิบัติงานใหลูกจางทุกคนกอนที่ลูกจางจะเขา
ทำงาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานตามมาตรา ๑๔ หรือไมดำเนินการ
แจงตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐.๖) นายจางผูใดไมแจงหรอืปดประกาศคำเตอืน คำสัง่ หรอืคำวนิจิฉยั
ของอธิบดี คำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือคำวินจิฉยัของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๕ หรือไมติดประกาศสัญลักษณเตือนอันตรายและเครื่องหมายตาม
มาตรา ๑๗ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๗) นายจางผูใดไมรวมดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงานตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๘) ผูใดไมปฏบิตัติามหลักเกณฑเกีย่วกบัความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
และสภาพแวดลอมในการทำงานซึ่งใชในสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๘ 
วรรคสอง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๙) ผูใดขัดขวางการดำเนินการของนายจางตามมาตรา ๑๙ หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจความปลอดภัย หรือบุคคลซึ่งไดรับ
มอบหมายตามมาตรา ๓๗ วรรคหน่ึง โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวางโทษ
จำคุกไมเกิน ๖ เดือนหรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๐) ผูใดไมจัดและดูแลใหลูกจางสวมใสอุปกรณคุมครองความ
ปลอดภัยสวนบุคคลที่ไดมาตรฐานตามมาตรา ๒๒ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๒๓ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
 ๑๐.๑๑) ผูใดกระทำการเปนผูชำนาญการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทำงานโดยไมไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๓ 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืทั้งจำ
ทั้งปรับ
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 ๑๐.๑๒) ผูใดขัดขวางหรือไมอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
 ๑๐.๑๓) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัย
ตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๔) ผูใดฝาฝนหรือกระทำการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือใหสิ่งท่ีพนักงาน
ตรวจความปลอดภัยสั่งใหระงับการใชหรือผูกมัดประทับตราไวกลับใชงานไดอีก
ระหวางการปฏิบัติตามคำส่ังของพนักงานตรวจความปลอดภัยตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง 
ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๒ ป หรอืปรับไมเกิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท หรอืท้ังจำท้ังปรับ 
และปรับอีกเปนรายวันไมเกินวันละ ๕,๐๐๐ บาทจนกวาจะดำเนินการตามคำส่ัง
 ๑๐.๑๕) นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๙ ตองระวางโทษปรับ
ครั้งละไมเกิน  ๕๐,๐๐๐ บาท
 ๑๐.๑๖) นายจางผูใดเลกิจางลกูจาง หรอืโยกยายหนาทีก่ารงานของลกูจาง
โดยฝาฝนมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 ๑๐.๑๗) ในกรณีท่ีผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิด
ของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการส่ังการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือเกิดจากการ
ไมสั่งการ หรือไมกระทำการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทำของกรรมการผูจัดการ
หรอืบุคคลใดซึง่รบัผดิชอบในการดำเนนิงานของนติบิคุคลนัน้ ผูนัน้ตองรบัโทษตามที่
บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
 ๑๐.๑๘) ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดที่เกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน
ขอเท็จจริงที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซ่ึงผูนั้นไดหรือลวงรู
ขอเทจ็จรงิดงักลาวมาเนือ่งจากการปฏบัิตกิารตามกฎหมายนี ้ตองระวางโทษจำคกุ
ไมเกิน ๑ เดือน หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เวนแตเปนการ
เปดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนแหงกฎหมายน้ี หรือเพ่ือประโยชนแก
การคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวนหรือพิจารณาคดี
 ๑๐.๑๙) บรรดาความผิดตามกฎหมายน้ีที่มีอัตราโทษจำคุกไมเกิน ๑ ป 
หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทำผิด
ไมควรไดรับโทษจำคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบดังนี้
   (๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดข้ึน
ในกรุงเทพมหานคร
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   (๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
    ในกรณทีีม่กีารสอบสวน ถาพนกังานสอบสวนพบวาบคุคลใด
กระทำความผิดที่เจาพนักงานมีอำนาจเปรียบเทียบไดตามวรรคหนึ่งและบุคคลนั้น
ยนิยอมใหเปรยีบเทียบ ใหพนกังานสอบสวนสงเร่ืองใหอธบิดีหรอืผูวาราชการจังหวัด 
แลวแตกรณี ภายใน ๗ วันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
    เมือ่ผูกระทำผดิไดชำระเงนิคาปรบัตามจำนวนทีเ่ปรยีบเทยีบ
ภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
    ถาผูกระทำความผิดไมยนิยอมใหเปรียบเทียบหรือเม่ือยนิยอม
แลวไมชำระเงินคาปรับภายในกำหนดเวลาดังกลาว ใหดำเนินคดีตอไป
 ๑๐.๒๐) การกระทำความผิดตามขอ ๑๐.๑๔) ถาคณะกรรมการ
เปรียบเทียบซึ่งประกอบดวยอธิบดี ผูบัญชาการสำนักงานตำรวจแหงชาติหรือ
ผูแทน และอัยการสูงสุด หรือผูแทนเห็นวาผูกระทำผิดไมควรไดรับโทษจำคุก
หรอืไมควรถกูฟองรอง ใหมอีำนาจเปรียบเทียบได และใหนำมาตรา ๗๑  วรรคสอง 
วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๑) บทเฉพาะกาล
 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการ
ตามกฎหมายนี้ไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ซึ่งตอง
ไมเกิน ๑๘๐ วันนับแตวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และในระหวางที่ยังมิได
ออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายนี้ ใหนำ
กฎกระทรวงท่ีออกตามความในหมวด ๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมายเหตุ :-
 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป (มีผลใชบังคับเปนกฎหมายต้ังแตวันเสารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป)
 •  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทำไดโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
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 ๖ความในมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง และวรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ ไดบัญญัติวา
 “มาตรา ๔๑ ความเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ สิ้นสุดลงเมื่อผูประกันตนนั้น
 (๑) ตาย
 (๒) ไดเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ อีก
 (๓) ลาออกจากความเปนผูประกันตนโดยการแสดงความจำนงตอสำนักงาน
 (๔) ไมสงเงินสมทบสามเดือนติดตอกัน
 (๕) ภายในระยะเวลาสิบสองเดือนสงเงินสมทบมาแลวไมครบเกาเดือน
 การสิ้นสุดความเปนผูประกันตนตาม (๔) สิ้นสุดลงตั้งแตเดือนแรกที่ไมสงเงินสมทบ และการสิ้นสุดความเปนผูประกันตน
ตาม (๕) สิ้นสุดลงในเดือนที่สงเงินสมทบไมครบเกาเดือน”.

พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน พ.ศ. ๒๕๕๔

 พระราชบัญญัติการกลับเปนผูประกันตน 
 พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ใหไว ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
 • ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
  เลม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๔ ก หนา ๗๑

หลักการและเหตุผล
 โดยที่มีผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จำนวนมากไมไดสงเงนิสมทบตามมาตรา ๔๑ (๔) หรอื (๕) ทำใหความเปนผูประกนัตน
สิ้นสุดลงเปนเหตุใหไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและ
ไมอาจกลับเปนผูประกันตนไดอีกเพ่ือเปนการใหโอกาสแกบุคคลดังกลาวในการ
ขอกลับเปนผูประกันตนได  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยาม
 “ผูประกันตน” หมายความวา ผูประกันตนตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๗
 “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานประกันสังคมเขตพ้ืนที่ สำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา แลวแตกรณี
 “เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

๒) การยื่นคำขอกลับเปนผูประกันตน
 ใหผูประกันตนซ่ึงความเปนผูประกันตนส้ินสุดลงตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือ (๕) 
แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗๖ กอนวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากมี

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๐ จุลนิติ
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ความประสงคจะกลบัเปนผูประกนัตนใหยืน่คำขอตอสำนกังานตามแบบทีเ่ลขาธกิาร
สำนักงานประกันสังคมกำหนดภายใน ๑ ปนับแตวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
และเม่ือสำนักงานไดรบัคำขอดังกลาวแลว ใหดำเนินการตรวจสอบคำขอ และในกรณี
ท่ีเห็นวาผูย่ืนคำขอมีสิทธิกลับเปนผูประกันตนก็ใหแจงใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน ๗ วัน 
ท้ังน้ี ใหการกลับเปนผูประกันตนดังกลาวเร่ิมต้ังแตเดือนท่ีย่ืนคำขอและใหผูประกันตน
มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
 ในกรณีทีไ่ดตรวจสอบคำขอดงักลาวแลวเห็นวาผูยืน่คำขอไมมสีทิธกิลบัเปน
ผูประกันตน ใหสำนักงานเสนอรายงานพรอมเหตุผลตอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
และมีคำส่ัง และแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน ๑๕ วัน คำส่ัง
เลขาธิการนั้นใหเปนที่สุด 

หมายเหตุ :- 

 • พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๑

แนะนำกฎหมายใหมและกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔

คำคม

จุลนิติ

พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงริเริ่ม

และทรงมีบทบาทสำคัญใหประเทศไทยนำเสนอและยกรางขอกำหนด

มาตรฐานข้ันต่ำของสหประชาชาติ สำหรับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง

ในเรือนจำ และมาตรการท่ีไมใชการคุมขังสำหรับผูกระทำผิดหญิงใหดีขึ้น 

ภายใตชื่อ “Enhancing Lives of Female Inmates”

หรือเรียกยอ ๆ วา “โครงการเอลฟ” (ELFI) ซึ่งนับเปนหนาหนึ่ง

ของประวัติศาสตรที่ประเทศไทยไดเปนหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของผูหญิงในสังคมโลก.

น้ำพระทัยพระองคภา คืนสิทธิ เยียวยา คุณคาผองชน
สำนักงานศาลยุติธรรม

๑๒๒
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๓จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

¹Ò§¾ÔÁÅ¾ÑªÃ� ÍÃÔÂ¬Ò¹¡ØÅ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 
ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ 
วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง ประธานรัฐสภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญ
ของรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑

๑. ความเปนมาและขอเท็จจริงโดยสรุป
  ประธานรัฐสภาสงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ รวม ๓ ฉบับ คือ ราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่รฐัสภาใหความเหน็ชอบแลว เพือ่ขอใหศาลรฐัธรรมนญูพจิารณาวนิจิฉยัความชอบ
ดวยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ โดยมีขอเท็จจริงสรุปไดดังนี้

  คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ และนายพีรพันธุ  พาลุสุข 

¹Ò§
¹ÔμÔ¡

เรื่อง ประะธธาานรัฐสภภาขอใหศาลรัฐธรรมนูญพพิจจารณาความชอบดว
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๔ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และคณะ ไดเสนอรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ตอประธานสภาผูแทนราษฎร 
เม่ือวนัที ่๒๒ มนีาคม ๒๕๕๔ ทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๓ ปที ่๔ ครัง้ที ่๑๗ (สมยัสามญัทัว่ไป) 
เม่ือวันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔ ไดพิจารณาลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ทั้งสองฉบับพรอมกันไป ดวยคะแนนเสียง ๓๓๖ เสียง และมีมติใหตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาจำนวน ๓๖ คน โดยถือเอารางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งเปนผูเสนอ เปนหลักในการพิจารณา และพิจารณาลงมติ
ในวาระที่หนึ่งรับหลักการรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๓๑ เสียง และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
พรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๓๔ เสียง และมีมติใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ดังกลาวพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท้ังสองฉบับดวย ตอมาท่ีประชุม
สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญทั่วไป) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 
ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 
ในวาระที่สองโดยพิจารณาเรียงลำดับมาตรา และไดลงมติในวาระที่สามเห็นชอบดวยกับ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมา
ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๕๔ เสียง รางพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๓๔๙ เสียง และ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 
๓๕๕ เสียง แลวสงใหวุฒิสภาพิจารณา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

  ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๑๒ (สมยัสามญัทัว่ไป) เมือ่วนัจนัทรที ่๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพจิารณา
รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบัซึง่สภาผูแทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแลว โดยลงมติ
ในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๖๕ เสียง 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ดวยคะแนนเสียง ๖๔ เสยีง และรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบบัท่ี ..) 
พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๖๖ เสียง และมมีตใิหตัง้คณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณารางพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสามฉบับ จำนวน ๑๕ คน ตอมาที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) 
เม่ือวันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ทีค่ณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาเสร็จแลว ในวาระท่ีสองโดยพจิารณาเรียงลำดบัมาตราและไดลงมติ
ในวาระทีส่ามเห็นชอบดวยกบัสภาผูแทนราษฎรในรางพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง 
๑๑๕ เสียง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสยีง และรางพระราชบัญญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๕

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ดวยคะแนนเสียง ๑๑๔ เสยีง กรณจีงึถอืวารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ
ทั้งสามฉบับไดรับความเห็นชอบของรัฐสภาแลวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง 
ประกอบมาตรา ๑๔๗ วรรคหน่ึง (๑) ประธานรฐัสภา จงึสงรางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู
ท้ังสามฉบับดังกลาวเพื่อใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑

๒. ประเด็นพิจารณาเบื้องตน
  ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับคำรองท้ังสามไว พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม
  พิจารณาแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๑ 

วรรคหน่ึง บัญญัติวา เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแลว กอนนำข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธย ใหสงศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวย
รัฐธรรมนูญซ่ึงตองกระทำใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับเร่ือง และขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ
วาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๒๐ วรรคสอง กำหนดใหประธานรัฐสภา
เปนผูย่ืนคำรองพรอมเอกสารประกอบในคดีท่ีขอใหพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ 
เม่ือประธานรัฐสภาย่ืนคำรองขอใหศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญท้ังสามฉบับซ่ึงรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว ศาลรัฐธรรมนูญ
จึงมีอำนาจรับคำรองท้ังสามน้ีไวพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๑ ประกอบ
ขอกำหนดศาลรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๑๗ (๕)

๓. ประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
  ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดประเด็นวินิจฉัย ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญติัประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตราขึ้นโดยถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ หรือไม

  พิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งเสนอโดยประธานกรรมการ
การเลอืกตัง้และสมาชกิสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสบิของจำนวนสมาชกิทัง้หมดเทาท่ี
มีอยูของสภาผูแทนราษฎร รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูวาดวยพรรคการเมอืง (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
ที่เสนอโดยประธานกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเปนบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๙ (๓) และ
มาตรา ๑๓๙ (๒) ถกูตองแลว และการพิจารณารางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูทัง้สามฉบบั
ดังกลาวของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาไดกระทำเปนสามวาระ โดยมีองคประชุมซึ่งมีสมาชิก
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของแตละสภาตามรัฐธรรมนูญ 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๖ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๑๒๖ วรรคหนึง่ การออกเสยีงลงคะแนน ในวาระทีห่นึง่ขัน้รบัหลกัการ วาระทีส่องขัน้พจิารณา
เรยีงลำดบัมาตราของสภาผูแทนราษฎรและวฒุสิภา การใหความเหน็ชอบในการทีจ่ะใหออกใชเปน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของสภาผูแทนราษฎร และการลงมติเห็นชอบดวยกับ
สภาผูแทนราษฎรของวุฒิสภาเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๑๔๐ และมาตรา ๑๔๗ วรรคหน่ึง (๑) ดังนั้น รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงตราขึ้น
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแลว

  ประเด็นที่สอง รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรและการไดมาซ่ึงสมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... รางพระราชบญัญัตปิระกอบ
รฐัธรรมนญูวาดวยคณะกรรมการการเลอืกตัง้ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... และรางพระราชบญัญตัปิระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ 
หรือไม

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ 
มสีาระสำคัญคอื (๑) เปนการแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของสภาผูแทนราษฎร โดยประกอบดวยสมาชิก
จำนวนหารอยคน ซึง่เปนสมาชกิทีม่าจากการเลอืกตัง้แบบแบงเขตเลอืกตัง้จำนวนสามรอยเจด็สบิหาคน
และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งรอยยี่สิบหาคน (๒) กำหนดการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตเลอืกตัง้โดยใหผูมสิีทธเิลอืกตัง้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ผูสมคัร
รับเลือกต้ังไดเขตละหน่ึงคน และ (๓) การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ โดยให
ผูมีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น
เพียงบัญชีเดียว และใหถือเขตประเทศเปนเขตเลือกตั้ง

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และการไดมาซึง่สมาชกิวฒุสิภา (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... จำนวน ๓๗ รางมาตรา และคำปรารภ เปนการ
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวนั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จำนวน ๔ รางมาตรา และคำปรารภ เปนการแกไขเพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไข
เพิ่มเติมดังกลาวนั้น ไมมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ

  รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
จำนวน ๑๒ รางมาตรา และคำปรารภ  เปนการยกเลิกคำวา “สดัสวน” และใหใชคำวา “บญัชรีายช่ือ” 
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๗

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จุลนิติ

แทนในบทบัญญัติมาตราตาง ๆ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) 
พุทธศักราช ๒๕๕๔ และบทบัญญัติที่มีการแกไขเพ่ิมเติมดังกลาวน้ัน ไมมีขอความขัดหรือแยง
ตอรัฐธรรมนูญ

๔. ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
  โดยเหตุผลดังไดวินจิฉยัขางตน ศาลรัฐธรรมนูญจงึวินจิฉยัวา รางพระราชบัญญตัปิระกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไดตราขึ้น
โดยถูกตองตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ และไมมีขอความใดขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๒๘ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. ขอเท็จจริงในคดีโดยสรุป
  คดีนี้ผูฟองคดีฟองวา เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ผูฟองคดีไดไปเขารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ ประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ศาลาประชาคม 
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกไดดำเนินการตรวจเลือกโดยในขั้นตอน
การเรยีกชือ่ การตรวจรางกาย กำหนดคนเปนจำพวก และวัดขนาด กรรมการทีเ่ปนผูประกอบโรคศลิปะ 
แผนปจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม ไดตรวจรางกายของผูฟองคดีแลวพบวาผูฟองคดีมีหนาอก (เตานม) 
และมีบุคลิกลักษณะทาทางเปนหญิง คณะกรรมการตรวจเลือกจึงไดจัดใหผูฟองคดีอยูในกลุมของคน
จำพวกท่ี ๔ ตามกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญตัริบัราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ คือ กลุมคนทุพพลภาพ หรือมีโรคท่ีไมสามารถจะรับราชการได โดยเปนโรคจิตถาวร 
ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และคณะกรรมการตรวจเลือกไดออกเอกสารใหแกผูฟองคดี 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง 
คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔

วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เรื่อง คดีพิพาทเก่ียวกับการท่ีหนวยงานทางปกครองและเจาหนาท่ีของรัฐกระทำการ
โดยไมชอบดวยกฎหมายและกระทำละเมิด

  นายสามารถ  มีเจริญ    ผูฟองคดี
ระหวาง
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ที่ ๑
  หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
  (หนวยบัญชาการกำลังสำรอง เดิม) ที่ ๒
  สัสดีจังหวัดลพบุรี ที่ ๓    ผูถูกฟองคดี

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

เเรรืื่อองง คดีพิพพพาาาททเเกก่่ีียยววกกกับบบกกกาาารรรททท่่ีีีหหนนวววยยยงงงาาานนนททาางงปปปปกกกกกคคคคครรรออองงงแแแลลลละะะะเเจาหนาาทท่ีของร
โโดดยไมชอออบบดดววยยกกกฎฎฎหหหมมมาายยแแแลละะกกรระะะททำำำลลละะะเเเมมิิิดดด

  นายยสสามมารถ  มีเจริญ    ผผูฟอง
ระหวาง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ท่ี ๑
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๒๙จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

คือ ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) เลขที่ ๕๑/๔๘ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ที่มี
ขอความวา ไดตรวจรางกายของผูฟองคดีแลวเห็นวา โรคจิตถาวร ไมสามารถรับราชการทหารได 
จงึปลดพนทหารตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญติัรบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และตอมาผูถกูฟองคดี
ที่ ๓ ไดออกเอกสารใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่มีตราประทับดานหลัง
ระบุขอความทำนองเดียวกับเอกสารแบบ สด. ๕ วาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร และออกใบรับรองผล
การตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ระบุ
ขอความในสวนที ่๒ ผลการตรวจเลือกวา กรรมการผูประกอบโรคศิลปะแผนปจจบุนัผูตรวจรางกายเห็นวา
เปนโรคจิตถาวร และในสวนที่ ๓ บันทึกอื่น ๆ ระบุขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” ซึ่งผูฟองคดีไดรับ
เอกสารใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) ใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) และใบรับรองผลการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ไปแลว 

 ตอมา ผูฟองคดีไดมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ไปยังผูถูกฟองคดีทั้งสามขอใหแกไข
ใบรบัรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) 
และใบสำคญั (แบบ สด. ๙) ในสวนทีร่ะบวุาผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร”  เน่ืองจากการระบขุอความดงักลาว
ทำใหผูฟองคดีไดรับความเดือดรอนเสียหายเพราะผูฟองคดีมีสภาพจิตปกติ ไมไดเปนโรคจิตถาวร
ตามที่มีการระบุไวในเอกสารดังกลาว ซึ่งผูถูกฟองคดีที่ ๓ ไดมีหนังสือ ที่ กห ๐๔๘๑.๖๔/๔๖๔ 
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจงผูฟองคดวีา ในการตรวจรางกายทหารกองเกิน แพทยผูตรวจจะตอง
ตรวจดูรางกายภายนอกวาผิดปกติจากลักษณะของผูชาย เชน ผาตัดเปลี่ยนเปนมีเตานมแบบผูหญิง 
หรือแปลงเพศเปนหญิงหรือไม ซึ่งกรณีที่ไมมีการแปลงเพศแตมีการใชยาชวยเพื่อใหมีเตานมแบบสตรี
และมีนสิยัเปนผูหญงิ แพทยจะลงความเหน็วา “เปนโรคจติถาวร” เมือ่คณะกรรมการตรวจเลอืกไดกำหนด
วาเปนคนจำพวกใดตามความเห็นแพทยแลวจะขอแกไขในภายหลังไมได ตอมา กระทรวงกลาโหมไดเสนอ
รางกฎกระทรวงแกไขเพิม่เตมิกฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดคนจำพวกท่ี ๒ ซึง่มรีางกายท่ีเห็นไดชดัวาไมสมบูรณดเีหมือนคน
จำพวกที่ ๑ แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิด 
(Gender identity disorder)” โดยไดเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบตอไป ผูฟองคดีเห็นวาการระบุขอความในเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการตรวจเลือก
ทหารกองเกินวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร เปนการกระทำท่ีไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิด
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของผูฟองคด ีซึง่สงผลกระทบตอสถานะบคุคล ทำใหผูฟองคดขีาดคณุสมบติั
ในการสมัครเขาทำงานและไดรับความเดือดรอนหรือเสียหาย ผูฟองคดีจึงย่ืนฟองคดี
ตอศาลปกครองกลางเม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ขอใหศาลพิพากษาเพิกถอนใบรับรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) 
และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ในสวนที่ระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” หรือสั่งใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการแกไขขอความดังกลาว
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๓๐ จุลนิติ

คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ประเด็นพิจารณาวินิจฉัย
  กรณีมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัยรวม ๒ ประเด็น ดังนี้
  ประเด็นที่หนึ่ง  ศาลมีอำนาจรับคำฟองคดีนี้ไวพิจารณาพิพากษาไดหรือไม
  โดยทีผู่ถูกฟองคดทีี ่๑ อางวา ผูฟองคดยีืน่ฟองคดตีอศาลเมือ่พนระยะเวลาการฟองคด ี

กรณีจึงมีประเด็นที่ตองวินิจฉัยวา ผูฟองคดียื่นฟองคดตีอศาลเมื่อพนระยะเวลาการฟองคดีหรือไม
  เม่ือขอเท็จจริงไดความวา ผูถกูฟองคดีที ่๓ ออกใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 

(แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) ใหแกผูฟองคดีเมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๔๘ และไดออกใบสำคญั (แบบ สด. ๙) ใหแกผูฟองคดเีม่ือวนัที ่๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ โดยผูฟองคดี
ไดทราบขอความที่ระบุในเอกสารทั้งสามฉบับวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ในวันดังกลาว การที่
ผูฟองคดียื่นฟองคดีนี้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ จึงเปนการฟองคดีเมื่อพนกำหนดเวลา
เกาสิบวันนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดีในมูลคดีที่ฟองวา ใบรับรองผลการตรวจเลือก
ทหารกองเกนิฯ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคญัสำหรบัคนจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคญั (แบบ สด. ๙) 
ของผูฟองคดีในสวนท่ีระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมาย และเปนการฟองคดี
เมื่อพนกำหนดเวลาหนึ่งปนับแตวันที่รูหรือควรรูถึงเหตุแหงการฟองคดี แตไมเกินสิบปนับแตวันที่มี
เหตุแหงการฟองคดีในมูลคดีที่ฟองวา ผูถูกฟองคดีทั้งสามกระทำละเมิดตอผูฟองคดีจากการระบุวา
ผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร” ในเอกสารทัง้สามฉบบัดงักลาว ทัง้นีต้ามมาตรา ๔๙ ประกอบกบัมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๕๑ ประกอบกับมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

  อยางไรกต็าม เมือ่พเิคราะหจากคำช้ีแจงของผูถกูฟองคดท่ีี ๓ ฉบบัลงวันท่ี ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๐ ที่ชี้แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับแนวปฏิบัติการเขียนคำวินิจฉัยบุคคลท่ีมีรางกายและจิตใจ
ที่เปลี่ยนแปลงเปนผูหญิง (Homosexuality) วา ในแตละปจะมีทหารกองเกินที่มีสภาพรางกาย
และจิตใจเปนหญิงเขารบัการตรวจเลือกมากข้ึนโดยเฉล่ียประมาณรอยละ ๑ ซึง่ในการเขียนคำวินจิฉยั
จะใชขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวง ฉบบัที ่๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
รบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ระบวุากลุมดงักลาวเปนโรคทีท่ำใหจติผดิปกตอิยางรนุแรงและถาวร 
ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งเปนปเริ่มตนใชแนวปฏิบัตินี้เปนตนมา จะมีการ
ระบุในเอกสารการตรวจเลือกวาทหารกองเกินท่ีมีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิงเปนโรคจิต
รุนแรงและถาวรและการระบุขอความดังกลาวเปนแนวปฏิบัติที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามยังคงใชอยู 
อันคาดหมายไดวาจำนวนทหารกองเกินที่ไดรับเอกสารการตรวจเลือกที่ระบุขอความดังกลาวจะมี
จำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกป ดังนั้น หากศาลรับคำฟองคดีนี้ไวพิจารณาจะเปนประโยชนแกกลุมบุคคล
ที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิงเชนเดียวกับผูฟองคดี และยังเปนผลใหการดำเนินการ
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามในกรณีดังกลาวนี้มีแนวปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสมมากย่ิงขึ้น การฟอง
คดีนี้จึงมิไดเปนประโยชนเฉพาะตัวของผูฟองคดีเทานั้น หากแตยังมีลักษณะเปนคำฟองอันเปน
ประโยชนแกสวนรวมที่ศาลจะมีคำสั่งใหรับคดีไวพิจารณาได ศาลจึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

๒๕๕๐ ใหรบัคำฟองคดนีีไ้วพจิารณา ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง แหงพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครอง
และวธิพีจิารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ คำสัง่ดงักลาวจงึเปนทีส่ดุ ตามขอ ๓๐ วรรคสอง แหงระเบียบ
ของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ศาล
จึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได

  ประเด็นที่สอง  ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ 
(แบบ สด. ๙) ของผูฟองคด ีในสวนทีร่ะบวุาผูฟองคด ี“เปนโรคจติถาวร” ชอบดวยกฎหมายหรือไม 
และเปนการกระทำละเมิดตอผูฟองคดีหรือไม หากเปนการกระทำละเมิด ผูถูกฟองคดีทั้งสาม
ตองรับผิดเพียงใด 

  พิเคราะหแลวเห็นวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
มุงประสงคที่จะคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของประชาชน โดยใหถือเปนหนาที่ของรัฐที่จะตอง
ปกปองคุมครองใหประชาชนสามารถดำรงตนอยูในรฐัไดโดยมีความรูสกึวาตนมีศกัด์ิศร ีมคีวามภาคภมูใิจ 
และมีคุณคาทั้งตอตนเองและในการอยูรวมกับบุคคลอ่ืน ดังนั้น การใชอำนาจรัฐโดยองคกรของรัฐ
ทกุองคกรไมวาจะเปนการกระทำในลกัษณะใดกต็าม จงึตองคำนงึถงึศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยซึง่เปนสทิธิ
ขั้นพ้ืนฐานท่ีสำคัญที่สุดของประชาชนเปนสำคัญ โดยองคกรของรัฐจะใชอำนาจกระทำตอประชาชน
ในลักษณะที่เปนการลดคุณคาความเปนมนุษยใหเสมือนเปนวัตถุ หรือเปนการแสดงออกถึงการดูหมิ่น 
เหยียดหยาม หรือเปนการมุงทำลายช่ือเสียง หรือเปนการลงโทษทางอาญาท่ีมีลักษณะทารุณโหดราย
หาไดไม เพราะหากองคกรของรัฐใชอำนาจในลักษณะดังกลาวตองถือวาองคกรของรัฐไดใชอำนาจรัฐ
ไปในทางที่ละเมิดศักด์ิศรีความเปนมนุษยของประชาชนซึ่งในกรณีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับ
ราชการทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญตัริบัราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ของผูถกูฟองคดีทัง้สาม 
อันเปนการใชอำนาจตามกฎหมายของหนวยงานทางปกครองและเจาหนาที่ของรัฐ จึงตองคำนึงถึง
ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยของผูเขารบัการตรวจเลอืกทกุคนดวยเชนกนั ทัง้นี ้ตามมาตรา ๔ และมาตรา ๒๖ 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใชบังคับขณะเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้

 เม่ือคดีนีข้อเท็จจริงไดความวา ผูถกูฟองคดีที ่๑ เปนผูมอีำนาจแตงตัง้คณะกรรมการตรวจเลือก
เพื่อทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ ซึ่งในการดำเนินการดังกลาว
ของคณะกรรมการตรวจเลือก มกีรรมการซ่ึงเปนผูประกอบโรคศิลปะ แผนปจจุบนัช้ัน ๑ สาขาเวชกรรม 
ทำหนาทีต่รวจรางกายของผูเขารบัการตรวจเลอืกทกุคน หลงัจากนัน้ คณะกรรมการตรวจเลอืกจะจำแนก
ผูเขารับการตรวจเลือกออกเปน ๔ จำพวก ตามผลของการตรวจรางกาย และมีการออกเอกสารตาง ๆ 
ซึง่รวมไปถงึใบสำคญัสำหรบับคุคลจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) ใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิ
เขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) อันเปน
กรณีทีก่ฎหมายบังคบัใหการใชดลุพนิจิของคณะกรรมการตรวจเลือกในการออกหนังสอืสำคัญทีเ่ก่ียวกับ
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ จะตองสัมพันธกับขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพรางกายในวันเขารับ
การตรวจเลอืกของผูเขารบัการตรวจเลือกแตละคน ซึง่ในรายของผูฟองคด ีในวนัเขารบัการตรวจเลอืก 
กรรมการแพทยไดตรวจรางกายของผูฟองคดแีลวพบวาผูฟองคดมีหีนาอก (เตานม) แบบหญงิ มบีคุลกิ
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลกัษณะเปนหญงิจงึจดัใหผูฟองคดอียูในกลุมของคนจำพวกที ่๔ คอื กลุมคนทุพพลภาพหรอืมีโรค
ที่ไมสามารถจะรับราชการได ซึ่งผูฟองคดีไดชี้แจงเพิ่มเติมตอศาลตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๑ วาผูฟองคดไีมไดผาตดัแปลงเพศ ดงันัน้ ขอเทจ็จรงิเกีย่วกบัสภาพรางกายของผูฟองคดใีนวนั
เขารบัการตรวจเลอืกจงึรบัฟงเปนทีย่ตุวิา ผูฟองคดมีเีตานมแบบหญงิและมบีคุลกิลกัษณะเปนหญงิ
แตยงัไมไดแปลงเพศ อนัเปนลกัษณะของผูมภีาวะเพศสภาพไมตรงกบัเพศกำเนดิ กรณจีงึมปีญหา
ที่ตองวินิจฉัยตอไปวา การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพรางกาย
ดังกลาวของผูฟองคดีในวันเขารับการตรวจเลือก แลววินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร 
ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนการใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมายหรือไม

  พิเคราะหแลวเห็นวา ขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดวา โรคหรือสภาพรางกาย
หรือสภาพจิตใจซ่ึงไมสามารถจะรับราชการทหารไดตามมาตรา ๔๑ คือ โรคทางจิตเวชอันไดแก 
โรคจิตหรือโรคที่ทำใหจิตผิดปกติอยางรุนแรงและถาวร ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคำวา “โรคจติ” วาหมายถงึ โรคทางจติใจทีม่คีวามผดิปกตขิองความรูสกึ
ความคิด อารมณ หรือพฤติกรรมอยางแรงถึงขนาดคุมสติไมอยู สวนในความหมายที่เปนศัพทเฉพาะ
ในทางวิชาการน้ัน ปรากฏตามขอมูลที่เผยแพรในเว็บไซตของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ วา โรคจิต เปนโรคที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจและอารมณ โรคจิต
ม ี๓ ประเภทใหญ ๆ  คอื ประเภทที ่๑ โรคทีม่คีวามผดิปกตทิางดานความคดิและอารมณ ประเภทที ่๒ 
โรคจิตที่เกิดจากการเสพสิ่งเสพติด ประเภทที่ ๓ โรคจิตจากสมองเสื่อม กรณีจึงเห็นไดวา อาการ
ขัน้พืน้ฐานของผูทีจ่ดัอยูในกลุมปวยเปนโรคจติจะตองมกีารแสดงออกซึง่ความผดิปกตทิางความคดิ 
อารมณ หรือพฤติกรรม ซึ่งในบางกรณีมีความรุนแรงถึงขนาดไมอาจควบคุมสติของตนเองได
ดงันัน้ การจะจดัใหผูฟองคดอียูในกลุมของผูเปนโรคจติถาวรไดนัน้ จะตองรบัฟงใหเปนทีแ่นชดัวา
การมีเพศกำเนิดเปนชายแตมีเตานมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเปนหญิง เปนอาการอยางหนึ่ง
ที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางความคิด อารมณ หรือพฤติกรรม 

  การที่คณะกรรมการตรวจเลือกอาศัยเพียงขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพรางกาย
ของผูฟองคดีที่มีเตานมแบบหญิงและมีบุคลิกลักษณะเปนหญิงซึ่งมิไดสัมพันธกับอาการของผูปวย
ทางจิตตามความหมายทางวิชาการ แลวนำมาวินิจฉัยวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ตามขอ ๒ (๑๑) (ก)
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ จงึเปนการใชดลุพนิจิวนิจิฉยัทีไ่มถกูตองตามขอเทจ็จริง เปนการสรางภาระใหเกดิกบั
ผูฟองคด ีอกีทัง้ยงัเปนการทำใหผูฟองคดตีองไดรบัความอบัอายและสญูเสยีความภาคภมูใิจในคณุคา
ของตนเองทีม่ตีอคนรอบขางและสงัคม เนือ่งจากการปรากฏขอความวาเปนโรคจติถาวรในเอกสาร
ประจำตัวของผูฟองคดีซึ่งเปนเอกสารราชการท่ีตองนำไปแสดงในการสมัครงานหรือในการ
อื่น ๆ จึงเทากับเปนการตีตราวาผูฟองคดีมีอาการทางจิตผิดปกติอยางรุนแรงและไมอาจรักษา
ใหหายขาดได ทัง้ท่ีผูฟองคดีมไิดเปนโรคจิตแตอยางใด ซึง่ถือเปนการลดทอนคุณคาความเปนมนุษย

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๓๓จุลนิติ

สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

ของผูฟองคดีใหดอยลง จึงเปนกรณีที่เปนการใชอำนาจตามกฎหมายโดยไมคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของผูฟองคดี ดังนั้น การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกวินิจฉัยวาผูฟองคดี
เปนโรคจิตถาวรตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเปนการใชดุลพินิจวินิจฉัยโดยไมชอบ
ดวยกฎหมายและกอใหเกิดความเสียหายอันเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยซึ่งเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานของผูฟองคดี

  ประเด็นทีผู่ถกูฟองคดีที ่๑ และผูถกูฟองคดีท่ี ๒ อางวา การลงความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจเลือกวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร เปนไปตามผลการตรวจในวันนั้นซ่ึงอาการโรคท่ีตรวจพบ
สามารถเปลีย่นแปลงหรอืหายเปนปกตไิดในภายหลงั เมือ่จะสมคัรเขาทำงานหรอืรบัราชการกต็องมกีาร
ตรวจรางกายใหม และมีใบรับรองแพทยฉบับใหมเพื่อแสดงวาผูที่สมัครเขาทำงานมีสภาพรางกาย
และจิตใจเปนอยางไรในวันสมัครงาน ผูฟองคดีจึงไมไดรับความเสียหายจากขอความในเอกสาร
ดังกลาว นั้น

  เมื่อพิเคราะหตามประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง การตรวจสอบเอกสารทางทหารกอน
เขารับราชการหรือรบัเขาทำงาน ลงวนัที ่๒๙ มนีาคม ๒๕๔๒ ซึง่มเีนือ้หาวา เน่ืองจากไดมกีารปลอมใบสำคัญ 
(แบบ สด. ๙) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทท่ี ๒ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร
กองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๘) ที่ใชประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน 
ประเภทที ่๑ เพือ่นำไปใชเปนหลักฐานในการสมคัรเขาทำงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน จงึขอความรวมมอื
ใหหนวยงานท่ีรับสมัครไดมีการตรวจสอบเอกสารดังกลาวดวยความละเอียดรอบคอบกอนรับบุคคล
เขาทำงาน ประกาศดังกลาวจึงมีผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองกำหนดเปนเงื่อนไข
ในการรับสมัครงาน โดยใหผูสมัครงานตองแสดงเอกสารแบบ สด. ๔๓ แบบ สด. ๘ และแบบ สด. ๙ 
ดังนั้น เมื่อใดก็ตามท่ีผูฟองคดีจะสมัครเขาทำงาน ผูฟองคดีก็ตองตกอยูในสภาพบังคับใหตองแสดง
เอกสารพิพาทท่ีระบุวาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ซึ่งเปนท่ีคาดหมายไดวาเมื่อหนวยงานท่ีรับสมัคร
ทราบขอมูลดังกลาวแลว ความประสงคทีจ่ะรับผูฟองคดีเขาไปทำงานยอมลดนอยลง และแมวาผูฟองคดี
จะสามารถแสดงหลักฐานใบรับรองแพทยฉบับใหมที่ระบุวา ผูฟองคดีไมไดเปนผูปวยทางจิต
ประกอบเพิ่มเติมดวยก็ตาม แตก็มิไดเปนขอยืนยันวาจะทำใหผูฟองคดีมีโอกาสที่จะไดเขาทำงาน
ในหนวยงานนั้น ๆ เพิ่มมากขึ้น การระบุขอความในเอกสารดังกลาววาผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร 
จึงกอใหเกิดความเสียหายโดยตรงแกผูฟองคดี ขออางในประเด็นนี้ของผูถูกฟองคดีที่ ๑ และ
ผูถูกฟองคดีที่ ๒ จึงไมอาจรับฟงได

  สวนประเด็นที่ผูถูกฟองคดีทั้งสามอางวา คณะกรรมการตรวจเลือกประจำป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ที่ดำเนินการตรวจเลือกผูฟองคดีไดหมดหนาท่ีและส้ินสภาพไปแลวตามกฎหมาย ทำใหไมสามารถ
แกไขขอความในเอกสารที่พิพาทได และหากศาลเพิกถอนขอความในเอกสารที่พิพาทจะทำให
กระบวนการตรวจเลือกเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ตองเสียไปอันจะกระทบกระเทือนซึ่งสิทธิ
ของทหารกองเกินทั้งหมดที่ไปเขารับการตรวจเลือกในวันดังกลาว และผูฟองคดีก็จะตองไปเขารับ
การตรวจเลือกใหม นั้น
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

  เม่ือพิเคราะหจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๗๒ วรรคหน่ึง ที่บัญญัติวา ในการพิพากษาคดี ศาลปกครองมีอำนาจกำหนด
คำบงัคบัอยางหนึง่อยางใดดงัตอไปนี ้(๑) สัง่ใหเพกิถอนกฎหรอืคำสัง่... ในกรณทีีม่กีารฟองวาหนวยงาน
ทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทำการโดยไมชอบดวยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหน่ึง (๑)... 
และ (๓) สัง่ใหกระทำการหรืองดเวนกระทำการ โดยจะกำหนดระยะเวลาและเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ไวดวยกไ็ด 
ในกรณีที่มีการฟองเก่ียวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดของหนวยงานทางปกครองหรือ
เจาหนาทีข่องรฐั ซึง่ในคดนีีเ้ม่ือผูฟองคดฟีองวา ใบรบัรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (สด. ๕) และใบสำคัญ (สด. ๙) ในสวนที่ระบุขอความวาผูฟองคดี 
“เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการกระทำละเมิดตอผูฟองคดี โดยมีคำขอให
ศาลพิพากษาเพิกถอนขอความดังกลาวในใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) หรือส่ังใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการแกไขขอความดังกลาวจึงเปนคำขอใหศาลใชอำนาจตุลาการในการตรวจสอบ
ความชอบดวยกฎหมายของการดำเนินการของผูถูกฟองคดีทั้งสามและเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของ
ในกรณีการออกเอกสารดังกลาวใหแกผูฟองคดี ซึ่งหากศาลพิจารณาแลวตรวจพบถึงความไมชอบ
ดวยกฎหมายของเอกสารดังกลาวที่ออกใหแกผูฟองคดีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ศาลก็มีอำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่จะมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารดังกลาว
ในสวนท่ีไมชอบดวยกฎหมายใหสิ้นผลใชบังคับได รวมท้ังมีอำนาจท่ีจะสั่งใหผูถูกฟองคดีทั้งสาม
กระทำการใด ๆ  เกีย่วกับการแกไขเอกสารท่ีไมชอบดวยกฎหมายดังกลาวใหเปนไปโดยถูกตองตามท่ี
กฎหมายกำหนดเพือ่เปนการแกไขเยยีวยาทกุขใหแกผูฟองคดไีด และโดยทีผู่ฟองคดมีคีำขอใหศาล
เพกิถอนหรือแกไขขอความดังกลาว อนัเหน็ไดวาผูฟองคดมีไิดกลาวอางวากระบวนการตรวจเลือก
ทหารกองเกินฯ เม่ือวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๔๘ ไมชอบดวยกฎหมายทัง้กระบวนการ และไมไดมคีำขอ
ใหศาลเพิกถอนกระบวนการตรวจเลือกในคร้ังดงักลาว มลูพพิาทในคดีนีจ้งึไมเกีย่วกับกระบวนการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ที่ไดดำเนินการไปแลว และไมทำใหการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
ในครั้งดังกลาวตองเสียไปตามที่ผูฟองคดีอาง ขออางของผูถูกฟองคดีในประเด็นนี้จึงไมอาจรับฟงได

  สำหรับประเด็นที่ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ อางวา การเพิกถอนหรือแกไข
ขอความวา “เปนโรคจติถาวร” ในเอกสารทีพ่พิาท เปนการเพกิถอนหรอืแกไขขอความทีเ่ปนสาระสำคญั
ในเอกสารราชการ อันจะมีผลทำใหเอกสารตองเสียไปทั้งฉบับ นั้น

  พิเคราะหแลวเห็นวา ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกท่ี ๔ (แบบ สด. ๕) เปนเอกสารท่ีแสดง
ขอเท็จจริงใหปรากฏวาบุคคลจำพวกท่ี ๔ มีผลการตรวจรางกายเปนโรคชนิดใด ซึ่งขอความวา 
“เปนโรคจิตถาวร” เปนเพียงขอความบงบอกโรคที่ไมสามารถจะรับราชการทหารไดของคนจำพวก
ที่ ๔ เทานั้น สวนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด. ๔๓) นั้น เปนเอกสารที่ใช
เปนหลักฐานประจำตัวเพ่ือแสดงวาทหารกองเกินผูนั้นผานการตรวจเลือกแลว ดังนั้น สาระสำคัญ
ของเอกสารจึงอยูทีผ่ลการตรวจเลือกวามีการจดัใหผูเขารบัการตรวจเลือกเปนคนจำพวกท่ี ๑ จำพวกที ่๒ 

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายท่ีนาสนใจ

จำพวกที่ ๓ หรือจำพวกที่ ๔ และหากมีการจับสลากแลวไดผลเปนประการใด มากกวาจะอยูที่
ผูเขารับการตรวจเลือกเปนโรคชนิดใด แมมีการเพิกถอนขอความเฉพาะในสวนท่ีระบุวาเปนโรคจิตถาวร
ออกไป คงเหลือแตสวนที่เปนผลของการตรวจเลือกที่วาผูฟองคดีควรเปนคนจำพวกที่ ๔ ก็มิได
ทำใหสาระสำคัญในเอกสารดังกลาวตองเสียไปแตอยางใด เนื่องจากผลการตรวจเลือกที่ระบุวา
ผูฟองคดเีปนคนจำพวกใดยงัคงปรากฏอยูเชนเดมิ สำหรบัในสวนของเอกสารใบสำคญั (แบบ สด. ๙) นัน้ 
เม่ือพิจารณาเน้ือหาของเอกสารฉบับน้ีแลว เห็นไดวา ประกอบไปดวยสวนท่ีเปนขอมูลบคุคลของผูเขารับ
การตรวจเลือกกับสวนที่เปนขอมูลการเขารับราชการและพนจากราชการทหารของบุคคลดังกลาว 
สาระสำคัญของเอกสารฉบับนีจ้งึอยูทีว่นัเวลาเขาบญัชทีหารกองเกิน วนัเวลาเขากองประจำการ วนัเวลา
ปลดเปนทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ ในชั้นตาง ๆ และวันเวลาพนราชการทหาร สวนขอความวา
พนจากราชการทหารเพราะเปนโรคชนิดใดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ไมมีอยูในแบบของเอกสาร จึงไมใชสาระสำคัญที่จะตองบรรจุลงในเอกสารฉบับนี้ ดังนั้น 
การเพิกถอนหรือแกไขขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” ในเอกสารดังกลาวจึงมิใชเปนการเพิกถอน
หรือแกไขขอความที่เปนสาระสำคัญอันจะมีผลทำใหเอกสารตองเสียไปท้ังฉบับตามที่ผูถูกฟองคดี
ที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ กลาวอาง ขออางในประเด็นนี้จึงไมอาจรับฟงได

  และเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา ผูถูกฟองคดีที่ ๑ และผูถูกฟองคดีที่ ๒ ไดเห็นถึงความ
ไมถูกตองของการวินิจฉัยกรณีผูเขารับการตรวจเลือกท่ีมีภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดวา
เปนโรคจิตถาวร ซึ่งไดกอใหเกิดความเดือดรอนหรือเสียหายแกบุคคลกลุมดังกลาวดังที่ไดเกิด
แกผูฟองคดีมาแลว ทั้งที่เจตนาแทจริงของการวินิจฉัยไปในลักษณะเชนนั้นก็เนื่องมาจากวา
กระทรวงกลาโหมไมมีความประสงคท่ีจะรับบุคคลท่ีมีลักษณะดังกลาวเขารับราชการทหาร
กองประจำการ เพราะจะทำใหเกิดความยากลำบากในการฝกและการปฏิบัติงานทางทหาร ดังนั้น
เพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว กระทรวงกลาโหมจึงไดดำเนินการเสนอรางกฎกระทรวงแกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ กำหนดคนจำพวกท่ี ๒ ซึ่งมีรางกายที่เห็นไดชัดวาไมสมบูรณดีเหมือนคนจำพวกที่ ๑
แตไมถึงทุพพลภาพ โดยเพิ่มเติมวา “ขอ ๓ (๑๒) ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิด 
(Gender identity disorder)” ซึ่งเปนไปโดยความเห็นชอบรวมกันของผูถูกฟองคดีที่ ๑ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กลุมเครือขายความหลากหลายทางเพศ 
รวมทั้งผูฟองคดีดวย โดยกำลังอยูในระหวางสงเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ดังนั้น ในสวนของผูฟองคดี เมื่อขอเท็จจริงไดความวา 
ผูฟองคดีเปนเพียงผูมภีาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดหาไดเปนโรคจิตถาวรแตอยางใด จงึเปนหนาที่
ของผูถูกฟองคดีทั้งสามที่จะตองดำเนินการใหมีการระบุขอความใหเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริง
ที่บงบอกภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกำเนิดของผูฟองคดีขณะเขารับการตรวจเลือกใหถูกตองตามที่
กฎหมายกำหนดตอไป
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คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๗-๒๙/๒๕๕๔ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓. ผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง
  โดยเหตุผลดังไดวินิจฉัยขางตน จึงเห็นวา การท่ีคณะกรรมการตรวจเลือกวินิจฉัยวา

ผูฟองคดีเปนโรคจิตถาวร ตามขอ ๒ (๑๑) (ก) ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ เปนการใชดุลพินิจวินิจฉัย
ที่ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูฟองคดี ตามมาตรา ๔ 
และมาตรา ๒๖ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ อนัเปนผลใหใบรบัรอง
ผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) 
ใบสำคัญสำหรับคนจำพวกที่ ๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคัญ (แบบ สด. ๙) ของผูฟองคดี 
ในสวนที่ระบุวาผูฟองคดี “เปนโรคจิตถาวร” ไมชอบดวยกฎหมายและเปนการละเมิดตอผูฟองคดี 
ตามมาตรา ๔๒๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

   พิพากษาเพิกถอนใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร
กองประจำการ พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ สด. ๔๓) ใบสำคัญสำหรบัคนจำพวกที ่๔ (แบบ สด. ๕) และใบสำคญั 
(แบบ สด. ๙) ของผูฟองคดี เฉพาะในสวนที่ระบุขอความวา “เปนโรคจิตถาวร” และใหผูถูกฟองคดี
ทั้งสามดำเนินการใหมีการระบุขอความใหมใหถูกตองตามขอเท็จจริงที่บงบอกถึงลักษณะ
ของผูฟองคดีขณะเขารับการตรวจเลือกที่แสดงใหเห็นวาไมอาจเขารับราชการทหารไดตามที่กฎหมาย
กำหนดตอไป

คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๕๔๐/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ

จุลนิติ
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บทนํา
 โดยทีบ่คุคล “ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง” นัน้ เปนบคุคลทีม่อีาํนาจหนาทีใ่นการใชอาํนาจรฐั
ในการบริหารราชการแผนดนิเพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศ บางคร้ังจงึทาํใหมโีอกาสท่ีจะใชสถานะ
หรอืตําแหนงนัน้ ๆ เขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงเพือ่แสวงหาผลประโยชนสาํหรบัตนเองหรอืพวกพองได 
ดังนั้นเพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมและเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ในอัน
ที่จะปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยมิชอบ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐ จงึไดบญัญตัหิลกัการเกีย่วกบั
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดใหรัฐ
จัดทําประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแตละประเภทขึ้น บนหลักการพื้นฐานที่วา
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงจกัตองปฏิบตัตินอยูในกรอบจรยิธรรม คณุธรรม และศลีธรรม ทัง้โดยสวนตวั
และหนาที่ความรับผิดชอบตอสาธารณชน โดยมาตรฐานทางจริยธรรมนั้น จะตองมีกลไกและระบบ
ในการดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดกระบวนการและ
ขัน้ตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทาํ นอกจากนีใ้นกรณทีีผู่ดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม รัฐธรรมนูญยังไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินรายงาน
ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ หากเปนการกระทําผิดรายแรงก็ใหสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุ
ที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ ดังนั้น คอลัมน คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ 
จึงขอนําเสนอเรื่อง “จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ดังนี้

จริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
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จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ

๑. ความหมายของจริยธรรม  
 คําวา “จริยธรรม” ในทางวิชาการไดใหความหมายไว ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหความหมายของคําวา “จริยธรรม” ไววา 
หมายถึง ธรรมท่ีเปนขอประพฤติปฏบิตั ิศลีธรรม กฎศีลธรรม ซึง่ตรงกับคาํในภาษาอังกฤษวา “Ethic” 
ซึง่มรีากศพัทมาจากคาํวา “Ethos” ในภาษากรกี ซึง่หมายถงึ ขอกาํหนดหรอืหลกัการประพฤตปิฏบิตัิ
อยางถกูตอง และตรงกับคาํในภาษาลาตินวา “Mores” ซึง่ตอมากลายเปนคาํวา “Morality” ในภาษา
อังกฤษ และมีความหมายคลายคลึงกับคําวา “จริยศาสตร” (Ethics) ในปรัชญา ซึ่งเปนเรื่องของการ
คนหาความจริงเกี่ยวกับคุณคาของความประพฤติในสังคม๑  
 จริยธรรมเปนคําสมาส มาจากคําวา “จริยะ” หรือ “จริยา” กับคําวา “ธรรม” คําวา “จริยะ” 
หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรประพฤติ สวนคําวา “ธรรม” มีความหมายหลายประการ เชน 
คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกันเปน “จริยธรรม” จึงมี
ความหมายตามตัวอักษรวา “หลักแหงความประพฤติ” หรือ “แนวทางการประพฤติ”๒   
 โกศล มคีณุ ไดจาํแนกความหมายของจรยิธรรมไว 2 แนวทาง คอื แนวหนึง่ พจิารณาวา จรยิธรรม
เปนคุณลักษณะท่ีอยูกับตัวบุคคล เปนลักษณะทางจิตหรือพฤติกรรมอันแสดงออก เปนเหตุของการ
แสดงออก ซึ่งพฤติกรรมดี ละเวนช่ัว สวนอีกแนวหนึ่ง พิจารณาวาจริยธรรมเปนระเบียบ กฎเกณฑ 
กติกาหรือเงื่อนไขจากภายนอกที่ทําใหมนุษยมีพฤติกรรมอันพึงปรารถนา๓  
 วิทย วิศทเวทย กลาววา จริยธรรม คือ พันธะหรือหนาที่ที่เราปฏิบัติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดในทาง
พระพุทธศาสนา จริยธรรม คือ การนําเอาความรูในความจริงหรือคุณธรรมนํามาใชใหเปนประโยชน
ตอการดําเนินชีวิตที่ดีงาม ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรอืสังคม๔ 
 กระมล ทองธรรมชาติ กลาววา จริยธรรม คือ การกระทําทั้งกาย วาจาและใจ ที่ดีงามเปน
ประโยชนตอตนเอง ผูอื่น และสังคม๕ 
 บราวน (Brown) ใหความหมายของจริยธรรมวา คือ ระบบกฎเกณฑตาง ๆ ที่บุคคลใชในการ
แยกแยะการกระทําที่ถูกตองออกจากการกระทําที่ผิด๖ 
 แอตคนิสัน (Atkinson) กลาววา จรยิธรรมเปนเขตของความเชือ่ในสงัคมหนึง่ ๆ  เกีย่วกบัอุปนิสยั 
และความประพฤติวาอะไรเปนสิ่งที่คนทั้งหลายพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติ๗  
 สรุปไดวา “จริยธรรม” เปนขอความประพฤติที่ถูกตองดีงาม และเปนหลักธรรมในการครองตน 
ครองคน และครองงาน อันจะนํามาซึ่งประโยชนสุขทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม

 ๑อรพินทร สันติชัยอนันต, การศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล, ปริญญานิพนธ กศ.ม. (อุดมศึกษา), (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ถายเอกสาร, ๒๕๔๙), น. ๑๖.
 ๒พระเมธีธรรมาภรณ, ความสัมพันธระหวางจริยศาสตรและจริยศึกษาในความรูคูคุณธรรม : รวมบทความเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และการศึกษา, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๔), น. ๗๔. 
 ๓โกศล มีคุณ, การวัดจริยธรรม,ตําราขั้นสูง,ราชบุรี, (วิทยาลัยครูบานจอมบึง,๒๕๓๓) , น. ๕.  
 ๔วิทย วิศทเวทย, จริยศาสตรเบื้องตน, (กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน,๒๕๓๔) , น. ๒.
 ๕กระมล ทองธรรมชาติ, คุณธรรมและจริยธรรมของพลเมืองไทย, (กรุงเทพฯ : วารสารไทย, ๒๕๓๙) ,น. ๓.
 ๖Brown,R, Social Psychology, (New York : The Free Press, 1968), pp. 411 – 414. 
 ๗Atkinson,Conduct R.F , An Introduction to Moral Philosophy, (London : Mainilian, 1969), p. 10.
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๒. ความหมายของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 คําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” เปนการรวมความหมายระหวางคําวา “นักการเมือง” 
กบัคาํวา “ตาํแหนงทางการเมอืง” เขาไวดวยกนั โดยพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไดใหความหมายคําวา “นักการเมือง” หมายถึงผูฝกใฝในทางการเมือง ผูที่ทําหนาที่ทางการเมือง เชน 
รัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา สําหรับคําวา “ตําแหนงทางการเมือง” เปนตําแหนงที่กําหนดขึ้นเพื่อใหเกิด
ความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารราชการแผนดินตามกฎหมาย
ของนักการเมือง
 ปจจุบันคําวา “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” ไดมีการใหความหมายไวในกฎหมายหลายฉบับ
ดวยกันแตในท่ีนี้จะกลาวแตเฉพาะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้น โดยไดบัญญัติไวในมาตรา ๔ โดยบัญญัติวา “ผูดํารง
ตาํแหนงทางการเมอืง” หมายความวา (๑) นายกรฐัมนตร ี  (๒) รฐัมนตร ี(๓) สมาชกิสภาผูแทนราษฎร 
(๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการฝายรัฐสภา (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายรัฐสภา (๗) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (๘) สมาชิก
สภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา”    

๓. ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๙ ไดบัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมของ
ผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง โดยประมวลจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงนัน้ ประกอบดวย
สาระสําคัญ ๒ สวน คือ สวนแรกเปนขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเปนการกําหนด
เกี่ยวกับการประพฤติและปฏิบัติตนของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สําหรับสวนที่สองเปนขอกําหนด
เกี่ยวกับกลไกการควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดย
ในบทความน้ีจะกลาวถึงเฉพาะประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองในฝายบริหารและ
ฝายนิติบัญญัติในระดับชาติเทานั้น ดังนี้

 ๓.๑ ประมวลจริยธรรมของฝายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี
  ฝายบริหารเปนองคกรผูบังคับใชกฎหมายในการบริหารราชการแผนดิน จึงมีโอกาสสูง
จากการใชอาํนาจในตําแหนงหนาท่ีในการแสวงหาผลประโยชนสาํหรับตนเอง ผูอืน่ หรอืพรรคการเมือง 
ดังนั้น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานทาง
จริยธรรมของขาราชการการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองไว โดยการออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมี
สาระสําคัญดังนี้
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 ๑)  บทนิยาม
  “ขาราชการการเมอืง” หมายความวา นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีและขาราชการการเมอืงอืน่
ที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแตงตั้งตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง
 ๒)  คานิยมหลักของขาราชการการเมือง
  ขาราชการการเมืองมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย รักษาประโยชนสวนรวม 
ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
คณุธรรม และจรยิธรรม มจีติสาํนกึทีด่ ีซือ่สตัย สจุรติ และรบัผดิชอบ ยดึถอืประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และ
ถูกกฎหมาย ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได และยึดมั่นในหลักจรรยาของการเปนขาราชการการเมืองที่ดี
 ๓)  มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมือง
  (๑) ขาราชการการเมืองตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
  (๒) ขาราชการการเมืองตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี การเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัดและตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดย
สวนตวัและโดยหนาทีค่วามรบัผดิชอบตอสาธารณชน ทัง้ตองวางตนใหเปนทีเ่ชือ่ถอืศรทัธาของประชาชน
  (๓) ขาราชการการเมืองตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือ
ใชวาจาอนัไมสภุาพ อาฆาตมาดราย หรอืใสรายหรอืเสยีดสบีคุคลใด และตองมอีดุมการณในการทาํงาน
เพื่อประเทศชาติ และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
  (๔) ขาราชการการเมืองตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ และตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่น
ใชสถานะหรอืตาํแหนงการเปนขาราชการการเมอืงไปแสวงหาประโยชนทีม่คิวรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
สําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
  (๕) ขาราชการการเมืองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรอืแทรกแซงการบรรจ ุแตงตัง้ ยาย โอน เลือ่นตาํแหนง และเลือ่นขัน้เงนิเดอืนของขาราชการ
ซึง่มตีําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนกังาน หรอืลกูจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญหรือราชการสวนทองถิ่นหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และตองไมยินยอมใหคูสมรส 
ญาติสนทิ บคุคลในครอบครัวหรือผูใกลชดิกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบตัหินาทีข่องตนหรือของผูอืน่ 
และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาที่ของตนโดยมิชอบ
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   (๖) ขาราชการการเมืองตองระมัดระวังมใิหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืนใด
ของคูสมรส ญาตสินทิ หรอืบคุคลในครอบครวัของตนมลีกัษณะเปนการกระทบกระเทอืนตอความเชือ่ถอื
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน และตองรักษาความลับของราชการ เวนแตเปน
การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
   (๗) ขาราชการการเมืองตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้ง
ผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ ขาราชการการเมืองซึ่งพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนแกองคกร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ๒ ป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
   (๘) ขาราชการการเมอืงตองเปดเผยขอมลูการทจุรติ การใชอาํนาจในทางทีผ่ดิ การฉอฉล 
หลอกลวง หรือการกระทําอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบและตองไมเรียกรอง
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติ
เชนเดียวกันดวย
   (๙) ขาราชการการเมืองตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบและขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ และพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน
อยางสมํ่าเสมอ เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลือ
อยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ
  (๑๐) ขาราชการการเมืองตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิดหรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอื่น และตองรักษาทรัพยสินของราชการและ
ใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น
  (๑๑) ขาราชการการเมืองตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเส่ือมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ และตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูมีความประพฤติหรือ
มีชื่อในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนันหรือผูเกี่ยวของกับยาเสพติดอันอาจกระทบกระเทือน
ตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน และตองแสดงความรับผิดชอบ
ตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง

 ๔) การกํากับดูแล
  กําหนดใหนายกรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของรัฐมนตรีและ
ขาราชการการเมืองอื่นที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติ
ปฏบิตัตินท่ีไมถกูตองตามระเบียบ ใหนายกรัฐมนตรีดาํเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 
และรัฐมนตรีมีหนาที่กํากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการการเมืองอื่นท่ีรัฐมนตรีแตงตั้ง
ใหเปนไปตามระเบียบ ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติตนที่ไมถูกตองตามระเบียบ ใหรัฐมนตรี
ดําเนินการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ถาปรากฏวารัฐมนตรีผู ใดมิไดดําเนินการ
ใหนายกรัฐมนตรีแจงใหรัฐมนตรีผูนั้นดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ

P137-148.indd   141P137-148.indd   141 11/22/2011   4:12:56 PM11/22/2011   4:12:56 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๔๒

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ

 ๓.๒  ประมวลจริยธรรมของฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภา
   ฝายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาอันประกอบดวยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
มอีาํนาจหนาท่ีในการตรากฎหมายสําหรบัเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือของฝายบริหาร คอื คณะรัฐมนตรีในการ
บริหารราชการแผนดินและควบคุมการบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารใหเปนไปตามกฎหมาย
ทีต่ราขึน้และตามนโยบายทีร่ฐับาลไดแถลงไวตอรฐัสภา ทัง้นีเ้พือ่คุมครองสทิธ ิเสรภีาพ ความเสมอภาค 
ความเจริญกาวหนาของประเทศและความอยูดีมีสุขของประชาชน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร และสมาชกิวุฒิสภาเปนไปตามมาตรฐานทางจรยิธรรม สภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาจึงไดตราขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ 
และขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการขึ้น ดังนี้
   ๓.๒.๑ สภาผูแทนราษฎร
   ขอบงัคบัวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
มีสาระสําคัญดังนี้
    ๑)  บทนิยามที่สําคัญ
      “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
      “กรรมาธิการ” หมายถึง กรรมาธิการสามัญและกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงสภา
ผูแทนราษฎรตั้งขึ้นและหมายความรวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมาธิการแตงตั้งขึ้นดวย
      “การประชุม” หมายถึง การประชุมสภาผู แทนราษฎรและการประชุม
คณะกรรมาธิการและหมายความรวมถึงการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ 
      “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมสภาผูแทนราษฎร
    ๒)  อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ
      (๑) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการจงรักภักดีและ
พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ
การประชุมสภาผูแทนราษฎรโดยเครงครัด
      (๒) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
อยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ โดยยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุดและจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการรูรักสามัคคี
      (๓) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเปนแบบอยางที่ดีในการกลายืนหยัดทํา
ในส่ิงที่ถูกตองเปนธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติใด ๆ และจักตองเปน
แบบอยางที่ดีในการเสริมสรางสถาบันครอบครัว
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    ๓) การปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิกและกรรมาธิการ
      (๑) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองรักษาไวซึง่ชือ่เสียงของสภาผูแทนราษฎร และ
ไมกระทาํการใด ๆ  อนัอาจกอใหเกดิความเสือ่มเสยีตอเกยีรตภิมูขิองประเทศชาตแิละสภาผูแทนราษฎร 
และจกัตองปฏบิตัหินาที ่และแสดงความคิดเห็นโดยสจุรติเท่ียงธรรมและมีความเปนอสิระ เพือ่รกัษาไว
ซึ่งประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
      (๒)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองยึดถือและปกปองผลประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนเปนส่ิงสงูสดุ และจักตองไมวางตนอยูภายใตอทิธพิลทางการเงิน ผลประโยชน
หรือขอตอรองใด ๆ เพื่อบุคคลหรือองคกรอ่ืนใด ซึ่งอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและ
กรรมาธิการ
      (๓)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น 
ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ มีลักษณะเปนการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใสรายปายสี
บุคคลใดโดยไมมีพยานหลักฐาน หรือนําเอาเรื่องที่เปนเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎร ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ หรือที่อื่นใด และจักตองไมแสดงการขมขู อาฆาต
มาดราย หรอืใชกาํลังประทษุรายตอบคุคลอืน่ในทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎร ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิาร 
บริเวณที่ทําการรัฐสภาหรือที่อื่นใด
      (๔)  สมาชกิและกรรมาธกิารจกัตองรกัษาความลบัในการประชมุสภาผูแทนราษฎร
หรอืการประชุมคณะกรรมาธิการทีก่ระทาํเปนการลบั โดยไมนาํไปเปดเผยแกผูใดหรอืในทางใด เวนแต
เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร และจักตองปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงระเบียบปฏิบัติราชการท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด การใชจายเงินงบประมาณตามภารกิจ
และอํานาจหนาที่ซึ่งไดรับมอบหมายจากสภาผูแทนราษฎรตองดําเนินการโดยประหยัดเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
      (๕)  สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยคํานึงถึง
การตรงตอเวลาและตองไมขาดการประชมุโดยไมจําเปน เวนแตในกรณเีจ็บปวย หรอืมเีหตสุดุวสิยั และ
จกัตองพิจารณากฎหมาย ญตัต ิกระทู หรอืเร่ืองรองทุกขทีเ่ปนประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน
สวนรวมโดยเร็ว
      (๖)  สมาชิกและกรรมาธิการพึงพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟงเรื่องรองทุกข และ
ความคิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชน ทั้งตองปฏิบัติตอประชาชนดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
และจักตองแสดงความรับผิดชอบเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาดตามควรแกกรณี
      (๗)  สมาชิกและกรรมาธกิารจกัตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตองโดยไมบิดเบือนขอเท็จจริงเพ่ือใหผูอื่นหรือประชาชนเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสวนตัว
หรอืบคุคลอืน่ใด และจกัตองไมรวมมอืกบับคุคลหรอืองคกรใด ๆ  กระทาํการหรอืแสวงหาผลประโยชน
ที่ขัดตอความรับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ

P137-148.indd   143P137-148.indd   143 11/22/2011   4:13:18 PM11/22/2011   4:13:18 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๔๔

จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

จุลนิติ

      (๘)  สมาชกิและกรรมาธกิารพงึเสนอขอมลูหรอืการกระทาํทีท่าํใหราชการ ผูอืน่
และประชาชนเสียหาย ตลอดจนการฉอฉล หลอกลวง การใชอาํนาจในทางทีผ่ดิ และการทจุรติประพฤติ
มิชอบ ตอหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
     ๔) การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม
      (๑) กําหนดใหมีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรม
สภาผูแทนราษฎร” ประกอบดวยประธานสภาผูแทนราษฎรเปนประธานกรรมการ ผูนําฝายคาน
ในสภาผูแทนราษฎร ผูทีเ่คยดาํรงตาํแหนงประธานสภาผูแทนราษฎรจาํนวนไมเกนิ ๓ คน สมาชกิซึง่เปน
ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีอยูในสภาผูแทนราษฎรพรรคละ ๑ คน และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จํานวน ๔ คน
       (๒) คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ สงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลใหมี
การปฏิบตัติามขอบงัคับนีอ้ยางเครงครัด รบัเร่ืองรองเรียนจากผูตรวจการแผนดนิ บคุคลหรือหนวยงานใด 
กรณีที่มีการกลาวหาวาสมาชิกหรือกรรมาธิการกระทําผิดตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
พจิารณา สอบสวน วนิจิฉยัคาํรองเรียนและลงโทษตามระเบียบแหงขอบงัคบัวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
ตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
วางหลกัเกณฑ วธิกีาร และระเบยีบในการพจิารณา และสอบสวนใหเปนไปตามขอบงัคบัวาดวยประมวล
จริยธรรมฯ และดําเนินการในเรื่องอื่นใดตามที่สภาผูแทนราษฎรมอบหมาย
      (๓) ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีพยานหลักฐานที่มีนํ้าหนักรับฟงได และ
ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยวา สมาชิกหรือกรรมาธิการผูใดฝาฝนประมวลจริยธรรมขอใด 
ใหคณะกรรมการมีอํานาจที่จะพิจารณาลงโทษสมาชิกหรือกรรมาธิการผูนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการ
มีมติวาเปนความผิดไมรายแรง ใหลงโทษโดยการตักเตือน ตําหนิใหขอโทษตอที่ประชุมตามที่
คณะกรรมการกําหนด หรือประณามใหเปนที่ประจักษ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติวา เปนความผิด
รายแรง ใหลงโทษโดยการเสนอถอดถอนตอผูตรวจการแผนดินตามกฎหมายตอไป คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเปนที่สุด และใหรายงานตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อทราบ

   ๓.๒.๒ วุฒิสภา
   ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
    ๑) บทนิยามที่สําคัญ
     “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกวุฒิสภา
     “กรรมาธกิาร” หมายถงึ กรรมาธกิารสามญัและกรรมาธกิารวสิามญั ซึง่วฒุสิภาต้ังขึน้
และหมายความรวมถึงอนุกรรมาธิการที่คณะกรรมาธิการตั้งขึ้นดวย
     “การประชุม” หมายถึง การประชุมวุฒิสภาและการประชุมคณะกรรมาธิการ รวม
ทั้งการประชุมอื่นใดซึ่งเปนหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
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    ๒) อุดมคติของการเปนสมาชิกและกรรมาธิการ
     สมาชิกและกรรมาธิการจักตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย 
ทั้งสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
เปนแบบอยางทีด่ใีนการปฏิบตัติาม และรกัษาไวซึง่รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองมอีดุมการณ
ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ยึดถือ
ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุดเหนือกวาประโยชนสวนตน และตองวางตัว
เปนกลางในทางการเมือง
    ๓) การปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ
     (๑) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต
เที่ยงธรรม มีความเปนอิสระ มีจิตสํานึกที่ดี มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบและเสียสละ
เพือ่ประโยชนของสวนรวมและประเทศชาต ิมสีาํนกึในบทบาทหนาที ่ดาํรงไวซึง่ความสามคัคใีนหมูคณะ
เพ่ือรักษาไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของวุฒิสภาและตองเคารพและปฏิบัติตามขอบังคับการประชุม
วุฒิสภาและมติของที่ประชุมโดยเครงครัด
     (๒) ในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงต้ังบุคคลใดเขาสู ตําแหนง
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น สมาชิกและกรรมาธิการจะตองพิจารณาใหเปนไป
ตามระบบคณุธรรมและคาํนงึถงึพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบคุคลดงักลาวดวย และตองรกัษาความลบั
ในการประชุมที่กระทําเปนการลับโดยไมนําไปเปดเผยแกผูใดหรือในทางใด เวนแตเปนการตองปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายหรือขอบังคับการประชุมวุฒิสภา
     (๓) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองใหเกียรติและเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
ของสมาชิก กรรมาธิการและผูอื่น ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ ใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
หรอืนาํเอาเรือ่งทีเ่ปนเทจ็มาอภปิรายแสดงความเหน็ในการประชมุและจกัตองเคารพในความเปนอสิระ
ในการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกและกรรมาธิการอื่น
     (๔) สมาชิกและกรรมาธิการจักตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานและจักตองใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมใชหรือไมบิดเบือน
ขอมูล ขอเท็จจริงหรือวิจารณในลักษณะที่กอใหเกิดความเสียหายเพื่อใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิด 
หรือเพื่อประโยชนสวนตัวหรือบุคคลอื่นใด

    ๔) จริยธรรมตอประชาชน
     กําหนดใหสมาชิกและกรรมาธิการจักตองประพฤติและปฏิบัติตนเพ่ือใหเปนท่ี
เชื่อถือศรัทธาและเปนแบบอยางที่ดีงามแกประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมายและจักตองพิจารณา
รบัเรือ่งรองทกุข รบัฟงความคิดเหน็และขอเสนอแนะของประชาชน ตลอดจนพึงใหบรกิารแกประชาชน
ดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย เสมอภาค เทาเทียม เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ
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    ๕) จริยธรรมเกี่ยวกับการดํารงตน
     (๑) สมาชิกและกรรมาธิการพึงเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งการรักษาเอกลักษณของความเปนไทยและการรักษาชื่อเสียง
และภาพลักษณที่ดีของวุฒิสภา และพึงแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมวุฒิสภา ให
เกียรติและเคารพตอสถานที่และบริเวณรัฐสภา ตลอดจนในที่ประชุม
     (๒) สมาชิกและกรรมาธิการพึงปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรม ยึดมั่นใน
คณุธรรม จรยิธรรมและยืนหยดัทาํในสิง่ทีถ่กูตอง เปนธรรม ทัง้ในฐานะสวนตวัและในฐานะสมาชิกและ
กรรมาธิการ ซึ่งมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ และไมพึงประกอบอาชีพ วิชาชีพ ดําเนินธุรกิจ หรือ
กระทํากิจการใดอันเปนการเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการ
     (๓) สมาชกิและกรรมาธกิารพงึละเวนการคบหาสมาคมหรอืใหการสนบัสนนุบคุคล
ซึ่งมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย ผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผูแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันอาจ
กระทบกระเทือนตอช่ือเสียงและเกียรติศักด์ิของการเปนสมาชิกหรือกรรมาธิการและพึงระมัดระวัง
การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหนาที่ของผูเชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกวุฒิสภา ผูปฏิบัติงานใหสมาชิก
วฒุสิภา ทีป่รกึษา ผูชาํนาญการ นกัวชิาการและเลขานกุารประจาํคณะกรรมาธกิาร มใิหกระทาํการใด ๆ  
อันเปนที่เสื่อมเสียแกสมาชิก กรรมาธิการและวุฒสิภา
     (๔) สมาชิกและกรรมาธกิารจกัตองละเวนจากการแสวงหาผลประโยชน โดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอนและ
จะตองดูแลใหคูสมรสและบุตรของสมาชิกและกรรมาธิการปฏิบัติตามเชนเดียวกันดวย

    ๖) การควบคุมใหเปนไปตามจริยธรรม
     (๑) ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา” 
ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๑๕ คนซึ่งไดรับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา
     (๒)  คณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภามอํีานาจหนาทีส่งเสรมิ สนับสนนุใหมกีารปฏบิตัิ
ตามขอบงัคบัและจะตองปฏิบติัหนาทีด่วยความเทีย่งธรรมและรกัษาความลบัทีไ่ดจากการปฏบิตัหินาที ่
รบัและพจิารณาเรือ่งรองเรยีนเกีย่วกบัจรยิธรรมจากสมาชกิ ผูตรวจการแผนดนิ บคุคลหรอืหนวยงานใด 
กรณทีีม่กีารกลาวหาวาสมาชกิหรอืกรรมาธกิารกระทาํผดิตามขอบงัคบั พจิารณาเรือ่งเกีย่วกบัการกระทาํ
ของสมาชิกทีอ่าจกอใหเกดิความเส่ือมเสียตอศกัดิศ์รแีละเกียรตภิมูขิองวุฒสิภา สอบขอเท็จจริงเบ้ืองตน
และทาํความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งรองเรยีน แตงตัง้คณะอนกุรรมการ หรอืคณะทาํงานเพือ่ดาํเนนิการใด ๆ  
อันอยูในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา รวมท้ังมอบอํานาจใหคณะอนุกรรมการ 
หรือคณะทํางานทําการแทน แลวรายงานใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาทราบ และปฏิบัติหนาที่
อื่นตามที่วุฒิสภามีมติมอบหมาย
     (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมวุฒสิภาพิจารณาเร่ืองท่ีไดรบัการรองเรียนเก่ียวกับ
จริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันท่ีรับคํารอง หากมีความ
จาํเปนไมสามารถพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในกาํหนดเวลาดงักลาว ใหคณะกรรมการจรยิธรรมวฒุสิภา
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ขอขยายเวลาตอประธานวุฒิสภาไดไมเกิน ๓๐ วัน เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาพิจารณา
เรื่องที่ไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกหรือกรรมาธิการเสร็จแลว และมีมติ
โดยเสียงขางมากของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาเห็นวาเรื่องดังกลาวมีมูล ใหรายงานผลการ
สอบขอเท็จจริงตอประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 
    (๔)  เมื่อประธานวุฒิสภาไดรับรายงานผลการสอบขอเท็จจริงของคณะกรรมการ
จริยธรรมวุฒิสภา ใหประธานวุฒิสภาแจงตอที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็ว เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการสอบสวน” ประกอบดวยสมาชิกจํานวน ๑๑ คน 
เพื่อพิจารณาสอบสวนแลวเสนอตอวุฒิสภาตอไป ใหคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาสอบสวน
ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่วุฒิสภาตั้ง หากมีความจําเปนไมสามารถสอบสวนใหแลวเสร็จ
ภายในกาํหนดเวลาดงักลาวใหคณะกรรมการสอบสวนขอขยายเวลาตอวฒิุสภาไดไมเกนิ ๓๐ วนั แตถา
นอกสมัยประชุมหรืออยูในระหวางสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติใหประธานวุฒิสภามีอํานาจอนุญาต
ใหขยายเวลาท่ีกําหนดไวไดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร แลวแจงใหวุฒิสภาทราบภายหลัง เมื่อ
คณะกรรมการสอบสวนไดสอบสวนเสร็จแลวใหรายงานตอวุฒิสภา ในรายงานดังกลาวคณะกรรมการ
สอบสวนตองสรุปขอเท็จจริงและพยานหลักฐานตาง ๆ พรอมทั้งความเห็นวา สมาชิกหรือกรรมาธิการ
ผูใดฝาฝนขอบังคับหรือไม อยางไร ฝาฝนขอใด ควรถูกตักเตือนหรือตําหนิ เพื่อใหวุฒิสภาพิจารณา
ตอไปโดยใหเปนการประชุมลับ
    (๕) ในกรณีที่วุฒิสภาเห็นวามีหลักฐานและขอเท็จจริงอันควรเช่ือไดวา สมาชิกหรือ
กรรมาธิการผูใดฝาฝนขอบังคับ ใหวุฒิสภามีมติวากลาวตักเตือน หรือตําหนิ หรือประณามใหเปน
ทีป่ระจักษ ในกรณีทีวุ่ฒิสภามีมติ โดยมีหลกัฐานและขอเท็จจริงอันควรเช่ือไดวา สมาชิกผูใดกระทําการ
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
ใหประธานวุฒิสภาสงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดนิพจิารณาดําเนนิการตามมาตรา ๒๔๔ (๒)๘ ของรัฐธรรมนูญ
ตอไป และแจงใหทีป่ระชุมวุฒิสภาทราบ และใหวฒุสิภามมีตวิากลาวตกัเตอืน หรอืตาํหน ิหรอืประณาม
ใหเปนที่ประจักษ
    ในการพิจารณาวาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมฯ 
เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน 
ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบ
ของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

 ๘รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๔ บัญญัติวา
 “มาตรา ๒๔๔  ผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    ฯลฯ   ฯลฯ
 (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม และ
มาตรา ๒๘๐”
    ฯลฯ   ฯลฯ
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๔. องคกรตรวจสอบการฝาฝนและไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืง
 ดังที่ไดกลาวแลววารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบันน้ันมีเจตนารมณในการ
สงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมืองมีมาตรฐานทางจริยธรรม และเพื่อใหการบังคับใชมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ จงึไดบญัญัตใิหมกีลไกและระบบในการดาํเนนิการตรวจสอบ
การฝาฝนและไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง โดยบัญญัติให 
“ผูตรวจการแผนดิน” ซึ่งเปนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอํานาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคําแนะนํา
ในการจดัทาํหรอืปรบัปรงุประมวลจรยิธรรมของผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงแตละประเภท และสงเสรมิ
ใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมทั้งมีหนาที่รายงานการกระทําที่มี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูที่รับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม
ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม หากการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมเปนการกระทําผิดรายแรง ใหผูตรวจการแผนดินสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนจากตําแหนง
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๗๐ และในกรณีที่การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมมลีกัษณะรายแรงหรอืมเีหตอุนัควรเชือ่ไดวาการดาํเนนิการของผูรบัผดิชอบจะ
ไมเปนไปดวยความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดนิจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะกไ็ด 

บทสรุป
 ดังนั้นหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับใชเปน
เครื่องมือในการกํากับและตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเปนไปดวย
ความโปรงใส ถกูตอง และเปนธรรม โดยรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัหิลกัการดงักลาวไว
ในหมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ – ๒๘๐ โดยมีหลักการสําคัญ ๒ ประการ คือ กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เพื่อใชเปนกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทัง้ในการประพฤตปิฏิบตัติน และการปฏิบตัหินาท่ีในการบรหิารราชการแผนดิน และกาํหนดใหมกีลไก
ในการติดตามตรวจสอบการฝาฝนหรือไมปฏบิตัติามมาตรฐานทางจริยธรรม ทัง้นี ้เพือ่ใหการบงัคับใช
มาตรฐานทางจริยธรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทุกตําแหนง
ไมวาจะเปนในสวนของฝายบริหารก็ดี หรือฝายนิติบัญญัติควรยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองโดยเครงครัดหรืออยางจริงจังและจริงใจ และในกรณีที่
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ก็สมควรที่จะตอง
ถูกลงโทษอยางจริงจังโดยอยูบนหลักการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ 
เพื่อใหการเมืองการปกครองของประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาในทุก ๆ ดานและประการสําคัญ
จะตองเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคมและอนุชนที่จะเปนกําลังที่สําคัญของประเทศชาติตอไป  
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การใชดุลพินิจในการส่ังคดี
และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ

๑. ความนำ๑. ความนำ
 ตามท่ีปรากฏเปนขาวกรณีอัยการสูงสุด ไดมีคำส่ังไมย่ืนฎีกาในคดีท่ีอัยการสูงสุด เปนโจทก ย่ืนฟอง 
นายบรรณพจน ดามาพงศ จำเลยท่ี ๑ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ จำเลยท่ี ๒ และนางกาญจนาภา 
หงษเหินหรือหงสเหิน จำเลยท่ี ๓ ในขอหารวมกันหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรโดยความเท็จ โดยฉอโกง 
โดยอุบาย และรวมกันแจงขอความเท็จ ใหถอยคำเท็จ โดยจงใจเพ่ือหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรฯ 
ซึง่ศาลชัน้ตนมคีำพพิากษาใหจำเลยทัง้สามมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายรษัฎากร มาตรา ๓๗ (๒) 
ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ และจำเลยท่ี ๑ และจำเลยท่ี ๒ มคีวามผิดตามประมวลรัษฎากร 
มาตรา ๓๗ (๑)  ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓ การกระทำของจำเลยที ่๑ และจำเลยที ่๒ 
เปนความผิดหลายกรรมตางกัน ใหเรียงกระทงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๙๑ 
ฐานรวมกันโดยความเท็จ โดยฉอโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทำนองเดียวกัน หลีกเล่ียง
การเสยีภาษอีากร จำคกุจำเลยทัง้สามคนละ ๒ ป ฐานโดยรูอยูแลวหรอืโดยจงใจรวมกนัแจงขอความเทจ็ 
หรือใหถอยคำเท็จ หรือตอบคำถามดวยถอยคำอันเปนเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง 
หรือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร จำคุกจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ คนละ ๑ ป รวมจำคุกจำเลยที่ ๑ 
และจำเลยที ่๒ คนละ ๓ ป๑ แตศาลอทุธรณไดพพิากษาแกเปนวา ใหปรบัจำเลยที ่๑ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
โทษจำคุกใหรอลงอาญา ๒ ป และพิพากษาใหยกฟอง จำเลยที่ ๒ และจำเลยท่ี ๓๒ อันมีผลทำให
คดีดังกลาวถึงท่ีสุดนั้น ไดกลายเปนประเด็นที่สังคมตั้งคำถามหรือเปนขอสงสัยตอการใชดุลพินิจ
ของอัยการสูงสดุในการส่ังไมฎกีาในคดีดงักลาว ดงันัน้ เพ่ือใหผูอานสามารถเขาใจถึงอำนาจในการส่ังคดี
และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ และระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ 
มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ จึงขอเสนอบทความ เรื่อง “การใชดุลพินิจในการส่ังคดีและ
การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ” ดังนี้

๑คำพิพากษาศาลช้ันตน หมายเลขคดีแดงที่ อ.๒๘๒๙/๒๕๕๑.
๒ขอมูลจากระบบงานสารสนเทศขอมูลคดี ศาลอาญา (www.coj.go.th).
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๒. อำนาจในการส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ วรรคสอง บัญญัติวา 
 “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรม” 
 พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา
 “พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญ
และตามกฎหมายโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
 ถาพนักงานอัยการเห็นวาการฟองคดีอาญาจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชน หรือจะมี
ผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติ หรือตอผลประโยชนอันสำคัญของประเทศ 
ใหเสนอตออัยการสูงสุด และอัยการสูงสุดมีอำนาจส่ังไมฟองได ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีสำนักงานอัยการสูงสุด
กำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.อ.

 ใหนำความในวรรคสองมาใชบังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา 
ถอนฟอง ถอนคำรอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกาดวยโดยอนุโลม”
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา 
 “เมื่อไดรับความเห็นและสำนวนจากพนักงานสอบสวนดังกลาวไวในมาตรากอน ใหพนักงาน
อัยการปฏิบัติดังตอไปนี้
 (๑) ในกรณีที่มีความเห็นควรสั่งไมฟอง ใหออกคำสั่งไมฟอง แตถาไมเห็นชอบดวย ก็ใหสั่งฟอง 
และแจงใหพนักงานสอบสวนสงผูตองหามาเพ่ือฟองตอไป
 (๒) ในกรณมีคีวามเหน็ควรสัง่ฟอง ใหออกคำสัง่ฟองและฟองผูตองหาตอศาล ถาไมเหน็ชอบดวย 
ก็ใหสั่งไมฟอง”
 จากหลักการของกฎหมายดังที่ไดกลาวขางตน พนักงานอัยการจึงมีอิสระในการใชดุลพินิจ
สำหรับพิจารณาส่ังคดีตามสำนวนท่ีไดรับจากพนักงานสอบสวนและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ใหเปนไปโดยเทีย่งธรรม และอำนวยความยตุธิรรมใหกบัประชาชนไดอยางเตม็ที ่อนัเปนไปตามหลกัการ
ฟองคดีตามดุลพินิจ (Opportunity Principle) กลาวคือ ถาพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐาน
ที่ไดจากการสอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรใหเชื่อไดวาผูตองหากระทำผิด แตเมื่อพิจารณาผลลัพธ
ของสังคมซ่ึงจะไดรบัจากการฟองคดี และผลรายตอผูตองหาซ่ึงจะไดรบัผลกระทบจากการฟองคดีแลว
ไมไดสดัสวนกบัการกระทำความผิด รวมทัง้เมือ่พจิารณาเหตผุลอืน่ ๆ  ประกอบดวยแลว พนักงานอยัการ
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ยอมมีอำนาจใชดุลพินิจสั่งไมฟองผูตองหาได ทำใหพนักงานอัยการสามารถใชดุลพินิจโดยยืดหยุน 
และสามารถปรับเขากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดเปนอยางดี ซึ่งตรงกันขามกับหลักการฟอง
คดีตามกฎหมาย (Legalilty principle) ซึ่งหากพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานจากการ
สอบสวนแลวมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาผูตองหากระทำความผิด พนักงานอัยการมีหนาที่ตองฟอง
ผูตองหาตอศาลเสมอ๓

 อนึง่ ปจจุบนักฎหมายยังไดใหความคุมครองดุลพนิจิของพนักงานอัยการในการพิจารณาส่ังคดี
และการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย เพื่อไมใหพนักงานอัยการถูกดำเนินคดีทางอาญาฐานเจาพนักงาน
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได แตทั้งนี้
ตองอยูภายใตเงื่อนไขที่วาพนักงานอัยการตองแสดงเหตุผลอันสมควรประกอบในการสั่งคดี
และการปฏิบัติหนาที่ดวย๔

๓. ระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ
 กระบวนการในการดำเนินคดีอาญาทุกขั้นตอนตามปกติตองสามารถควบคุมตรวจสอบ
การใชอำนาจได ทั้งนี้ เพ่ือปองกันไมใหมีการใชอำนาจรัฐโดยมิชอบหรือใชอำนาจรัฐไปใชในทางท่ี
กอใหเกดิผลกระทบกระเทอืนตอสทิธแิละเสรภีาพของประชาชน๕ ดงันัน้ แมพนกังานอยัการจะมอีสิระ
ในการพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย และไดรับความคุมครองดังที่กลาวมาแลว 
แตเพือ่ปองกนัไมใหพนกังานอยัการใชดลุพนิจิโดยปราศจากความรอบคอบ และตามอำเภอใจของตนเอง 
จึงตองมีระบบการตรวจสอบดุลพินิจของพนักงานอัยการ ดังนี้ 
 ๓.๑ การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ
  การตรวจสอบภายในองคกรอัยการ มีลักษณะเปนการตรวจสอบโดยผูบังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น อาทิ กำหนดใหอัยการสูงสุด อธิบดีอัยการภาค ตางมีอำนาจที่จะเขาไปควบคุมดูแล 
และตรวจสอบการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานอัยการท่ีอยูในบังคับบัญชาของตนได๖ หรือกำหนดใหคดี
ทีผู่ตองหาเปนผูมอีทิธพิล หรอืคดทีีป่ระชาชนสนใจ หรอืคดคีวามผดิบางประเภททีร่ฐัมนีโยบายปองกนั
และปราบปรามเปนพเิศษ แตพนกังานอัยการจะมีคำส่ังไมฟองทุกขอหาหรือบางขอหา ใหทำความเห็น
เสนอสำนวนตามลำดับชั้นถึงอธิบดีอัยการเพ่ือตรวจสอบพิจารณาสั่ง๗ เปนตน ซึ่งหลักเกณฑเหลานี้
ลวนเปนหลักเกณฑที่กำหนดขึ้นเพื่อสรางกลไกการตรวจสอบการใชดุลพินิจและการปฏิบัติราชการ
ทางคดีของพนักงานอัยการใหเปนไปโดยชอบดวยกฎหมาย สุจริต และโปรงใสมากท่ีสุด

๓อำนาจ เนตยสุภา, รวินทร ชีพจำเปน, ธีรัช ลิมปยารยะ, คำอธิบายกฎหมายวาดวยองคกรอัยการและพนักงานอัยการ, 
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพวิญูชน จำกัด, ๒๕๕๔ หนา ๗๖ – ๗๗. 

๔พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๒ บัญญัติวา
“ดุลพินิจของพนักงานอัยการในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๑ ซึ่งไดแสดงเหตุผลอันสมควร

ประกอบแลว ยอมไดรับความคุมครอง”.
๕กลัยารตัน เอ่ียมอาจหาญ, การถอนฟองคดอีาญา : ศกึษากรณีพนกังานอัยการเปนโจทก, (วทิยานพินธนติศิาสตรมหาบณัฑติ 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๑, หนา ๑๑๑.
๖พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓.
๗ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดำเนินคดีแพงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๓.
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 ๓.๒ การตรวจสอบในกระบวนพิจารณาคดีอาญา
  สำหรับในกรณีทีพ่นกังานอัยการมีคำสัง่ไมฟองคดี หรอืจะอทุธรณหรอืฎกีา หรอืจะถอนฟอง 
ถอนอุทธรณ หรือถอนฎีกา ถาคำสั่งดังกลาวไมใชคำสั่งของอัยการสูงสุด กฎหมายไดกำหนดให
สงสำนวนพรอมคำสั่งไปยังผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ หรือผูชวย
ผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ (ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัด (ในเขตจังหวัดอื่น) 
เปนผูมีอำนาจหนาที่ในการตรวจสอบ กลั่นกรองดุลพินิจในการส่ังไมฟองของพนักงานอัยการ
ในเขตอำนาจ ซึ่งหากผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ รองผูบัญชาการตำรวจแหงชาติ ผูชวยผูบัญชาการ
ตำรวจแหงชาติ หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี มีความเห็นแยงคำสั่งของพนักงานอัยการ 
กฎหมายกำหนดใหตองสงสำนวนพรอมคำสั่งที่แยงกันใหอัยการสูงสุดเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในฐานะ
เปนผูมีอำนาจสูงสุดในการรับผิดชอบดำเนินคดีอาญาของรัฐ๘ ดังนั้น หากคำสั่งนั้นเปนคำสั่งของ
อัยการสูงสุดอยูแลว กรณีจึงไมตองดำเนินการตามข้ันตอนดังกลาวอีก

 ๓.๓ การฟองคดีของผูเสียหายโดยตนเอง
  การที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไมฟองคดีนั้น ไมเปนการตัดสิทธิของผูเสียหายที่จะ
ฟองคดีนั้นโดยตนเอง กลาวคือ แมคดีจะไดเขาสูการดำเนินการของรัฐโดยผานกระบวนการสอบสวน
จนถึงชั้นที่พนักงานอัยการไดพิจารณาแลว ในชั้นที่สุดไดมีคำสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีของพนักงานอัยการ
ไมฟองคดีนั้น แมผูเสียหายจะไดรองทุกขใหรัฐเปนผูสอบสวนฟองรองแทนก็ตาม ผูเสียหายก็ยังคง
มสีทิธิทีจ่ะฟองคดีโดยตนเองไดอกีดวย๙ ซึง่เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีโอกาสรองขอความเปนธรรม
จากศาลยุติธรรมไดอยางเสรี และเปนการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย
 ๓.๔ การตรวจสอบตามกฎหมายอาญาโดยท่ัวไป
  ในสวนของความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาน้ัน แมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ จะบัญญัติใหองคกรอัยการเปนองคกรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แตอยางไรก็ดีพนักงานอัยการก็ยังเปนเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมาย และเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น พนักงานอัยการหรืออัยการสูงสุดก็อาจตองตกอยู
ภายใตความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะที่ ๒ ในสวนความผิดเกี่ยวกับการปกครอง 

๘ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕.
๙ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๔.
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หมวดที่ ๒ ความผิดเกี่ยวกับตำแหนงหนาที่ราชการ มาตรา ๑๔๗ ถึงมาตรา ๑๖๖ และลักษณะที่ ๓ 
ความผิดเกีย่วกบัการยุติธรรม มาตรา ๑๖๗ ถงึมาตรา ๒๐๕ ตามทีก่ฎหมายบัญญตัไิว๑๐ หากปรากฏวา
พนกังานอัยการไมไดแสดงเหตุผลอันสมควรในการส่ังคดีและการปฏิบตัหินาทีอ่นัจะไดรบัความคุมครอง
ตามกฎหมาย ซึ่งที่ผานมาพนักงานอัยการไดเคยถูกดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับการสั่งไมฟองคดีอาญา 
และศาลฎีกาไดมีคำพิพากษาถึงที่สุดวาพนักงานอัยการมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ คือ คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๕๐๙/๒๕๔๙ สรุปไดดังนี้
  “การวินิจฉัยส่ังฟองหรือไมฟองคดีของพนักงานอัยการมิใชเปนการวินิจฉัยวาจำเลย
มีความผิดหรือเปนผูบริสุทธิ์ดังเชนกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล แตเปนเพียง
การวนิจิฉยัมลูความผดิตามทีก่ลาวหาเทานัน้ ซึง่เกณฑวนิจิฉยัมูลความผดิของพนกังานอยัการทีว่นิจิฉยั
สั่งฟองหรือสั่งไมฟองผูตองหาคือมีเหตุผลอันสมควรเพียงพอหรือไมที่จะนำผูตองหาเขาสูกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาเพื่อใหศาลวินิจฉัยชั้นสุดทายวาผูถูกกลาวหากระทำความผิดตามที่ถูกกลาวหา
หรอืไม ดงันัน้ การใชดลุพนิจิวินจิฉยัสัง่คดขีองจำเลยทีม่คีำสัง่ไมฟองบรษิทั ส. และ ป. ทัง้ทีห่นงัสอืพมิพ 
ซึง่บรษิทั ส. เปนเจาของ และ ป. เปนบรรณาธกิาร ลงขอความเปนเทจ็ และกอใหเกดิความเสยีหายแกโจทก
ในกรณีนี้ เปนการใชดุลพินิจท่ีมิไดอยูบนรากฐานของความสมเหตุสมผล แตเปนการใชดุลพินิจ
ตามอำเภอใจ จึงเกินล้ำออกนอกขอบเขตของความชอบดวยกฎหมาย และในฐานะท่ีจำเลย
เปนขาราชการอัยการชั้นสูง จำเลยยอมทราบดีถึงเกณฑวินิจฉัยมูลความผิดของพนักงานอัยการ 
การใชดุลพินิจผิดกฎหมายในกรณีนี้จำเลยเห็นไดอยูในตัวแลววาเปนการมิชอบและยังเห็นไดอีกวา
จำเลยเจตนาเพื่อใหเกิดความเสียหายแกโจทกซึ่งเปนผูเสียหาย อีกทั้งเพื่อจะชวยบริษัท ส. และ ป. 
มใิหตองรบัโทษจากการกระทำความผดิของตนอกีดวย จำเลยจงึมคีวามผดิตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๒๐๐ วรรคหน่ึง”
 ๓.๕ การตรวจสอบโดยรัฐสภา
  (๑) การออกคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
    พนักงานอัยการ หรืออัยการสูงสุด อาจไดรับหนังสือเชิญใหไปช้ีแจงเหตุผลของการ
สั่งคดีหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตอคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาได 
ในการนี้คณะกรรมาธิการอาจขอใหบุคคลนั้นนำเอกสารหรือวัตถุที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณา
ดวยก็ได ซึ่งหากบุคคลนั้นไมจัดสงเอกสาร หรือไมมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นตามหนังสือ
เชิญโดยไมเขาขอยกเวนที่ไมตองปฏิบัติตาม อาทิ กรณีเหลือเวลาท่ีจะปฏิบัติตามหนังสือไมถึง ๓ วัน 
นบัแตวนัทีไ่ดรบัหนงัสอื กรณเีคยสงเอกสาร หรอืมาช้ีแจงเร่ืองเดียวกนัตอคณะกรรมาธิการคณะอ่ืนแลว 
หรือกรณีไมมาชี้แจงเพราะมีเหตุจำเปนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เปนตน ใหคณะกรรมาธิการมีอำนาจออก
คำสัง่เรยีกเอกสารจากบคุคลน้ันหรอืเรยีกบคุคลนัน้มาแถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็ดวยตนเอง
ตอคณะกรรมาธิการ ซึ่งในการออกคำสั่งเรียกดังกลาวนั้นคณะกรรมาธิการตองมีมติดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจำนวนกรรมาธิการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู และคำส่ังเรียกตองระบุถึงเหตุ

๑๐ศตเนติ เนติภัทรชูโชติ, มาตรฐานการใชดุลพินิจของพนักงานอัยการเกี่ยวกับการสั่งคดีอาญา, (วิทยานิพนธนิติศาสตร
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร), ๒๕๕๒, หนา ๒๐๙ - ๒๑๐.
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การใชดุลพินิจในการส่ังคดีและการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานอัยการ

จุลนิติ

แหงการเรียก รายละเอยีดของประเดน็ขอซกัถามทีเ่กีย่วของตามสมควร และโทษของการฝาฝนคำสัง่เรยีก
ของคณะกรรมาธิการไวดวย๑๑

  (๒) การถอดถอนอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง
    ผูดำรงตำแหนงอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการท่ีมีพฤติการณร่ำรวยผิดปกติ 
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทำผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทำผิดตอ
ตำแหนงหนาท่ีในการยตุธิรรม สอวาจงใจใชอำนาจหนาท่ีขดัตอบทบัญญัตแิหงรฐัธรรมนูญหรอืกฎหมาย 
หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง วุฒิสภามีอำนาจถอดถอนผูนั้น
ออกจากตำแหนงได โดยผูมีสิทธิเขาชื่อรองขอใหวุฒิสภามีมติถอดถอนผูดำรงตำแหนงอัยการสูงสุด 
หรือพนักงานอัยการออกจากตำแหนง คือ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนไมนอยกวา ๑ ใน ๔ 
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวา 
๒๐,๐๐๐ คน๑๒

  อยางไรก็ตาม การที่วุฒิสภาจะลงมติใหถอดถอนไดก็ตอเมื่อคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ มีมติวาขอกลาวหาบุคคลนั้นมีมูลแลวเทานั้น หากคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไตสวนแลวเห็นวาขอกลาวหาไมมีมูล ขอกลาวหานั้นก็ตกไป
 ๓.๖ การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมโดยผูตรวจการแผนดิน
  การตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานอัยการ เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ซึ่งกำหนดใหองคกรอัยการในฐานะ
เปนขาราชการและเจาหนาทีข่องรฐัตองจัดทำประมวลจรยิธรรมของพนกังานอยัการขึน้ โดยมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐขององคกรอัยการนั้นตองมีกลไกและระบบ
ในการดำเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทำ โดยหากพนักงานอัยการผูใดฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรม
ทีก่ำหนดขึน้ดงักลาว ใหถอืเปนความผดิวนิยัรายแรง ผูตรวจการแผนดนิมอีำนาจตรวจสอบแลวรายงาน
ตอรัฐสภาหรือสงใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดำเนินการ 
โดยถือเปนเหตุที่จะถูกถอดถอนออกจากตำแหนงตามรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐

๑๑พระราชบัญญัติคำส่ังเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๖ มาตรา ๗ 
และมาตรา ๘. 

๑๒รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๒.
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มุมสะทอนความคิดนิติบัญญัติ : Legal re f lection

จุลนิติพ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๕๕จุลนิติ

๔. บทสงทาย๔. บทสงทาย
 จะพิจารณาเห็นไดวาพนักงานอัยการน้ันมีอำนาจหนาที่สำคัญในการเปนทนายแผนดินเพ่ือ
อำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 
และการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวโดยพนักงานอัยการมีลักษณะเปนอำนาจก่ึงตุลาการ (Quasi judicial 
Power) พนกังานอยัการจงึจำเปนตองมคีวามเปนอสิระในการใชดลุพนิจิในสัง่คดแีละการปฏบิตัหินาที่
ตามกฎหมาย เพื่อเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพของพนักงานอัยการและประชาชน ดังนั้น รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงไดบัญญัติรับรองถึงความเปนอิสระในการใชดุลพินิจในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของอัยการไว อยางไรก็ดี การพิจารณาส่ังคดีและการปฏิบตัหินาทีข่องพนักงานอัยการตองแสดงเหตุผล
อันสมควรประกอบดวยถึงจะไดรับความคุมครอง ซึ่งคำวา“แสดงเหตุผลอันสมควรประกอบ” นั้น 
ยอมเปนเครือ่งชีห้รอืแสดงใหเหน็วาการใชดลุพนิจิของพนกังานอยัการนัน้จะตองมขีอบเขตดวย มใิชวา
พนักงานอัยการจะสามารถใชดุลพินิจในทุกเรื่องไดตามอำเภอใจ และการใชดุลพินิจที่เกินขอบเขตของ
ความชอบของกฎหมายนั้นพนักงานอัยการจะตองมีหนาที่รับผิดชอบและจะตองถูกตรวจสอบไดเสมอ 
ทั้งนี้ เพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
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คำคม

จุลนิติ

สำหรัับบกการรเเลืออกตั้งสมาชชิกสภาผูแทนราษฎร

ทั้งแบบแบงเขขตเลือกตั้ง และแบบบบัญญชีรายชื่อ

ตองคคำำนึงถถึงงโโออกกาาสส สัดสวนที่เหมาะสม

และคววาามมเเททาาเเททียยมกันระะหหวางหญญิิงงแแลละะชาย”ยย

สาระสำคัญของมาตรา ๙๗
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๕๖
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๕๗

การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

จุลนิติ ๑๕๗พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ จุลนิติ

การปฏิรปูปกฎหมาย : LAW REFORM

การคุมครองแรงงาน
กรณีลูกจางหญิงมีครรภ

๑. บทนำ
   โดยที่ลูกจางหญิงเปนแรงงานมีความสำคัญในตลาดแรงงานไมยิ่งยอนไปกวาลูกจางชาย

และมีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เน่ืองจากลูกจางหญิงสวนใหญ
มีความขยัน อดทน ออนนอมถอมตน และมีความรอบคอบในการทำงานเปนที่นิยมของนายจาง 
ประกอบกบัสงัคมไทยในปจจบุนัไดเปดโอกาสในการประกอบอาชพีใหกบัลกูจางหญงิมากขึน้ ดงัจะเหน็
ไดจากการท่ีมีลูกจางหญิงทำงานอยูในทุกสาขาอาชีพเชนเดียวกับแรงงานชาย อยางไรก็ดี ลูกจางหญิง
ยังคงมีขอจำกัดในดานสรีระ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาที่ลูกจางหญิงมีการตั้งครรภน้ัน
สภาพรางกายและจิตใจโดยทั่วไปจะขาดความพรอมในการทำงาน มีความตองการในการพักผอน
ที่เพียงพอและตองระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสุขภาพของลูกจางหญิงและ
เด็กในครรภมารดา จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบทบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองลูกจางหญิงไวสำหรับ
การนี้เปนการเฉพาะ 

   ดังน้ัน เพ่ือใหทราบถึงหลักกฎหมายเก่ียวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ เพื่อเปนหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพของลูกจางหญิง
และเด็ก และเปนการสงเสริมสถาบันครอบครัว และปองกันมิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางหญิง 
คอลัมน การปฏิรปูกฎหมาย : LAW REFORM จงึใครขอนำเสนอบทความเร่ือง “การคุมครองแรงงานกรณี
ลูกจางหญิงมีครรภ” อันประกอบดวย การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมาย
ตางประเทศ การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมายไทย และขอควรพิจารณา
ที่สำคัญเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ ดังนี้

¹Ò§ÊÒÇÍÇÔ¡ÒÃÑμ¹ � ¹ÔÂÁä·Â
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ
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การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ

๒. การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภตามกฎหมาย

ตางประเทศ
   แนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรกในทวีปยุโรปราวตนศตวรรษ

ที ่๑๙ ซึง่เปนยคุของการปฏิวตัอิตุสาหกรรม มกีารนำเคร่ืองจักรกลมาใชแทนแรงงานคนอยางกวางขวาง 
ทำใหเกิดปญหาคนวางงาน ผูใชแรงงานไดรับความเดือดรอน และตองทำงานท่ีเปนอันตรายจาก
เครือ่งจกัรกลทีไ่มไดมาตรฐาน รวมทัง้มกีารใชแรงงานหญงิและเดก็อยางไมเหมาะสม ภาครฐัโดยเฉพาะ
ประเทศสหราชอาณาจักรจึงเห็นถึงความสำคัญของการออกกฎหมายแรงงานเพ่ือคุมครองแรงงาน
ในเรือ่งความปลอดภยั การกำหนดชัว่โมงทำงาน และการปองกนัไมใหใชแรงงานหญงิและเดก็ทาํงานหนกั
และงานท่ีเปนอันตราย ตอมาแนวความคิดเก่ียวกับกฎหมายแรงงานดังกลาวไดแพรหลายเขาสู
ประเทศอ่ืน ๆ  ในทวีปยโุรปและอเมริกา จนกระท่ังในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที ่๒ จงึไดมกีารประกาศใช
กฎหมายแรงงานในประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเชีย๑ ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไดรับ
การพฒันาไปอยางมาก ทัง้ยงัมมีาตรการในการคุมครองแรงงานหญิง แรงงานเดก็ และแรงงานตางดาว
ขึ้นเปนการเฉพาะ เพื่อใหความคุมครองผูใชแรงงานทุกประเภทไดอยางเหมาะสม

   สำหรับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงโดยเฉพาะกรณีหญิงมีครรภใหมีมาตรฐานและมี
ความเปนอยูทีด่นีัน้เปนแนวคดิทีไ่ดรบัการยอมรบัอยางกวางขวางในประเทศทีพ่ฒันาแลว โดยกฎหมาย
จะใหความคุมครองในเรือ่งสทิธลิาคลอด สทิธิขอเปลีย่นงานในหนาทีใ่นระหวางการตัง้ครรภ การไดรบั
คาจางระหวางการลาคลอด และไดรบัการคุมครองในขอจำกัดในการทำงานเพ่ือมใิหลกูจางหญิงมคีรรภ
ไดรบัอนัตราย ทัง้นี ้กฎหมายในแตละประเทศอาจมรีายละเอยีดทีแ่ตกตางกนัขึน้อยูกบัความเหมาะสม
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือความเขาใจในเร่ืองดังกลาวขอนำเสนอตัวอยางการคุมครองแรงงาน
กรณีลกูจางหญงิมคีรรภในประเทศญ่ีปุน ซึง่ประเทศญ่ีปุนนบัวามตีลาดแรงงานขนาดใหญทีม่ลีกูจางหญิง
ทำงานอยูในทุกสาขาอาชีพ และมีการคุมครองแรงงานต้ังแตเริ่มแรกเขาทำงานจนเกษียณอายุ โดยจะ
ใหความสำคัญและคำนึงถึงสภาพความเปนอยูที่ดีและมีการจัดสวัสดิการแรงงานที่สงเสริมการดูแล
บุตรในครอบครัวของลูกจางเชนเดียวกับแนวของประเทศตะวันตก 

   ประเทศญีปุ่น มกีฎหมาย The Labour Standards Law of Japan ๑๙๔๗ และ The Child 
Care and Family Care Leave Act เปนกฎหมายแรงงานหลักเพื่อกำหนดมาตรการคุมครองแรงงาน 
และกำหนดใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและครอบครัว และในกรณีของลูกจางหญิง
มีครรภนั้นกฎหมายญ่ีปุนใหความคุมครอง ดังนี้

   ๑) สิทธิที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภ หรือ
ลูกจางหญิงที่เพิ่งใหกำเนิดบุตรภายใน ๑ ป ทำงานที่มีลักษณะอันตราย เชน งานควบคุมวัสดุอุปกรณ
ที่มีน้ำหนักมาก กรณีที่มีการรองขอจากลูกจางหญิงมีครรภนายจางจะตองเปลี่ยนหนาที่ใหหญิงนั้น

  ๑จุรินทร มีมุงธรรม, “วิวัฒนาการกฎหมายคุมครองแรงงาน”, (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๔๕), หนา ๑.
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ทำงานทีใ่ชแรงงานนอยลง หามมใิหนายจางใหลกูจางหญงิมคีรรภ หรอืลกูจางหญงิทีเ่พิง่ใหกำเนดิบตุร
ทำงานเกินกวา ๔๐ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือทำงานเกินกวา ๘ ชั่วโมงตอวัน หามมิใหนายจางใหลูกจาง
หญิงมีครรภ หรือลูกจางหญิงที่เพ่ิงใหกำเนิดบุตรทำงานลวงเวลาหรือทำงานในวันหยุดและทำงาน
ในเวลากลางคืน และหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางหญิงที่อยูในระหวางลากอนและหลังคลอดบุตร
และภายใน ๓๐ วันหลังจากนั้น

   ๒) การลาคลอดบุตร ลกูจางหญิงมีครรภมสีทิธลิา ๖ สปัดาหกอนคลอดบุตร และ ๘ สปัดาห
ภายหลังคลอดบุตร 

   ๓) การลาเพือ่ดแูลบตุร ลกูจางหญงิทีอ่ยูในชวงการเล้ียงบตุรอายไุมเกนิ ๑ ป มสีทิธลิาพกั
เพื่อเลี้ยงดูบุตร เชน การใหนมบุตร วันละ ๒ ครั้ง เปนเวลาครั้งละ ๓๐ นาที นอกเหนือจากเวลาพัก
ในแตละวัน ลูกจางชายและหญิงมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรในกรณีที่บุตรอายุไมเกิน ๑ ป และลูกจาง
มีสิทธิลา ๕ วันตอป เพื่อดูแลบุตรกอนวัยเรียนที่เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ

   ๔) การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง สถานประกอบการที่มีลูกจาง
เกินกวา ๓๐๐ คน ตองจัดใหมีสวัสดิการเก่ียวกับการเล้ียงดูบุตร เชน สถานท่ีรับดูแลเด็กในสถาน
ประกอบการ เปนตน

   ๕) การลาเพือ่ดแูลบคุคลในครอบครวั ลกูจางมสีทิธขิอลาเพือ่ดแูลบคุคลในครอบครวั เชน 
คูสมรส บตุร บดิามารดา ปูยาตายาย ทีอ่ยูในภาวะตองการการดแูลอยางตอเนือ่งและเตม็เวลาเปนเวลา
ไมเกิน ๓ เดือน และสามารถใชสิทธิลานี้ไดครั้งละ ๑ คน โดยไมไดรับคาจาง
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การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ

   ๖) การจายคาจางกรณีฉกุเฉนิ ลกูจางสามารถรองขอใหนายจางจายคาจางสำหรับงานท่ีได
ทำไปแลวกอนวันจายคาจางตามปกติเพื่อนำไปใชเปนคาใชจายยามฉุกเฉินสำหรับการคลอดบุตร 
การเจ็บปวย อุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินอื่นได

   นอกจากมาตรการคุมครองแรงงานดังกลาวมาขางตนแลว ประเทศญ่ีปุนยงัมกีารคุมครอง
ดานการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย The Health Insurance Law ซึ่งใหหลักประกันดานการ
รักษาพยาบาลแกบุคคลท่ีเปนลูกจางและไมเปนลูกจาง สำหรับลูกจางจะไดรับการคุมครองจากระบบ
ประกันสุขภาพของลูกจาง ใหความชวยเหลือทางการเงินแกลูกจางและบุคคลในครอบครัวในกรณี
เจ็บปวย บาดเจ็บ คลอดบุตร และตาย เชน การจายประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร รอยละ ๖๐ 
ของคาจางพื้นฐานรายวันเฉลี่ย เปนเวลา ๔๒ วันกอนการคลอดบุตร และ ๕๖ วันหลังการคลอดบุตร 
เปนตน๒ 

   จากกรณีดังกลาวจะพิจารณาเห็นไดวาการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงกรณีมีครรภ
ตามกฎหมายตางประเทศน้ัน จะใหความคุมครองแรงงานหญิงระหวางการต้ังครรภไปจนถึงการคลอดบุตร
ที่มีความชัดเจนและใหสิทธิประโยชนแกลูกจางหญิง สำหรับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิง

มีครรภตามกฎหมายไทยน้ันจะไดกลาวในหัวขอถัดไป

๓. การคุ้มครองแรงงานกรณีลูกจ้างหญิงมีครรภ์ตาม

กฎหมายไทย
   บทบาทของหญิงไทยในอดีตนั้น หญิงมีหนาที่เพียงดูแลบุตรและดูแลกิจการในครัวเรือน 

การทำงานนอกบานหรือการใชแรงงานเปนหนาทีข่องชาย จนกระท่ังหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ในป พ.ศ. ๒๔๗๕ หญิงไทยจึงเริ่มมีการศึกษา เริ่มมีบทบาทในสังคม และเมื่อมีการลงทุนทางภาค
อุตสาหกรรมจากตางประเทศ หญิงไทยจึงเร่ิมเขาสูตลาดแรงงาน มีการใชแรงงานหญิงในงานประเภท
ที่ใชแรงกายนอย อยางไรก็ดี ในระยะแรกการใชแรงงานหญิงไมไดรับการยอมรับจากสังคมเทาที่ควร 
ลกูจางหญิงจะถกูกดข่ีและถกูกดีกนัทางเพศ ไมประสบความสำเร็จในหนาทีก่ารงาน ซึง่จากสภาพปญหา
ความไมเทาเทียมกันโดยการแบงแยกในทางเพศ ประกอบกับปญหาดานสรีระรางกาย และการ
เขาเปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ แนวคิดเก่ียวกับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิง
จึงเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยมีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนกฎหมายแรงงานฉบับแรก
ที่บัญญัติคุมครองแรงงานในเร่ืองวันเวลาทำงาน วันหยุด คาจาง คาทดแทน สวัสดิการ สหภาพแรงงาน 
การคุมครองลูกจางหญงิและเด็ก โดยเฉพาะการคุมครองลูกจางหญงิเกีย่วกบังานอนัตราย เวลาทำงาน 
และสิทธิลาคลอด จากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงก็ไดรับการพัฒนาเรื่อยมา จวบจน
ปจจุบันการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภไดรับการรับรองไวในบทบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ 
หลายฉบับดังนี้

  ๒กชมน ทรงพิทักษกุล, “ปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจางหญิงมีครรภ”, (วิทยานิพนธ 
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, ๒๕๕๑), หนา ๖๑ – ๖๔.
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 ๓.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดกำหนดในเรื่องสิทธิ
และการไดรับหลักประกันในการทำงานของบุคคล ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน
และความมั่นคงในการดำรงชีพของผูใชแรงงาน ซึ่งเปนเรื่องสำคัญที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติรับรองไว
ในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๘๔ (๗) โดยมาตรา ๔๔ บัญญัติใหบุคคลยอมมีสิทธิไดรับหลักประกัน
ความปลอดภัยและสวสัดภิาพในการทำงานรวมท้ังหลกัประกันในการดำรงชีพทัง้ในระหวางการทำงาน
และเมื่อพนภาวะการทำงาน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๘๔ (๗) บัญญัติใหรัฐ
ตองดำเนินการตามแนวนโยบายดานเศรษฐกิจ โดยสงเสริมใหประชากรวัยทำงานมีงานทำ 
คุมครองแรงงานเด็กและสตรี จัดระบบแรงงานสัมพันธและระบบไตรภาคีที่ผูทำงานมีสิทธิเลือก
ผูแทนของตน จัดระบบประกันสังคม รวมทั้งคุมครองใหผูทำงานที่มีคุณคาอยางเดียวกันไดรับ
คาตอบแทน สิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ

 ๓.๒ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายหลัก
ในการคุมครองผูใชแรงงาน โดยบัญญัติถึงสิทธิหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางและกำหนด
มาตรฐานข้ันต่ำในการจางและการใชแรงงาน สำหรับลูกจางหญิงซ่ึงมีครรภน้ันกฎหมายฉบับนี้
ไดบัญญัติคุมครองไวในหมวด ๓ การใชแรงงานหญิง มาตรา ๓๘ – มาตรา ๔๓ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑) สิทธิลาคลอด ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ครรภหน่ึง
ไมเกิน ๙๐ วัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย (มาตรา ๔๑) สิทธิลาคลอดนี้
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ลูกจางหญิงจะลากอนคลอดบุตรหรือภายหลังการคลอดบุตรก็ได กฎหมายมุงคุมครองลูกจางหญิง
ซึ่งคลอดบุตร เตรียมตัวคลอดบุตร และเล้ียงดูบุตรเปนสำคัญ และลูกจางหญิงนั้นจะใชสิทธิ
ลาคลอดก่ีครั้งก็ไดกฎหมายไมไดจำกัดจำนวนคร้ังเอาไวและไมนับวาเปนวันลาปวย 

๒) สิทธิขอเปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราว ลูกจางหญิงที่มีครรภซึ่งมี
ใบรับรองแพทยมาแสดงวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได มีสิทธิขอใหนายจางเปล่ียนงาน
ในหนาที่เดิมเปนการช่ัวคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสม
ใหแกลูกจางน้ัน (มาตรา ๔๒) สิทธิขอเปล่ียนงานในหนาที่เปนการช่ัวคราวน้ีกฎหมายมุงคุมครอง
สุขภาพและอนามัยของลูกจางหญิงและเด็ก ดังนั้น หากลูกจางหญิงมีครรภเห็นวาลักษณะงานท่ีตน
ทำมคีวามเสีย่ง หรอืเปนอันตรายตอสขุภาพและอนามยั ลกูจางหญงิกส็ามารถขอเปลีย่นงานในระหวาง
กอนคลอด หรือภายหลังคลอด หรืออยูในระหวางใหนมบุตรได แตตองมีใบรับรองแพทยมาแสดง
ตอนายจางวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได

๓) สิทธิที่จะไดรับคาจางระหวางลาคลอด ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง
ซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน ๔๕ วัน
(มาตรา ๕๙) สิทธิที่จะไดรับคาจางในระหวางลาคลอดน้ีกฎหมายมุงคุมครองสิทธิของลูกจาง
ในระหวางที่ใชสิทธิลาคลอดบุตรเปนระยะเวลา ๙๐ วัน ตามมาตรา ๔๑ ทั้งนี้ หากปรากฏขอเท็จจริง
วาลูกจางหญิงใชสิทธิเพื่อลาคลอดบุตรนอยกวา ๔๕ วัน นายจางมีหนาที่จายคาจางใหลูกจางตาม
ระยะเวลาที่หยุดจริงเทานั้น 

 ๔) สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัย หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ
ทำงานอยางหนึง่อยางใด ดงันี ้งานเกีย่วกับเครือ่งจกัรหรอืเครือ่งยนตทีม่คีวามสัน่สะเทอืน งานขบัเคลือ่น
หรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 
๑๕ กิโลกรัม งานที่ทำในเรือ และงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๓๙)  
  และหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาิกา 
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาิกา ทำงานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกจางหญิงมีครรภ
ทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจาง
อาจใหลูกจางน้ันทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางโดยไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป (มาตรา ๓๙/๑) สิทธิที่จะไดรบัความปลอดภัยนี้กฎหมาย
มุงคุมครองลูกจางหญิงมีครรภไมใหไดรับความเครียด ความสั่นสะเทือน การทำงานหนักเกินสมควร 
และมีเวลาพักผอนที่เพียงพอ

 ๕) สิทธิที่จะไมถูกเลิกจาง หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุ
มีครรภ (มาตรา ๔๓) กรณีนี้กฎหมายคุมครองลูกจางหญิงมีครรภมิใหถูกเลิกจางเพราะเหตุ
รางกายที่ออนแอหรือเพราะขอจำกัดในการหามทำงานบางประเภทตามกฎหมาย

   ทั้งนี้ นายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรง พ.ศ. ๒๕๔๑ จะตอง
รับโทษตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

   ๓.๓ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กฎหมายฉบับนี้กำหนดใหมีการ
จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น โดยใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตน (ลูกจางหรือผูสมัครเขา
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ประกันตน) จายเงินสมทบเขากองทุน เพื่อใชเปนหลักประกันแกผูประกันตนใหไดรับการสงเคราะห
เมือ่ประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปวย คลอดบตุร ทพุพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุร ชราภาพ และวางงาน โดยมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางหญิงมีครรภอยูในหมวด ๓ ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตร
ตามมาตรา ๖๕ – มาตรา ๖๘ ดังนี้

 ๑) “การคลอดบุตร” ตามกฎหมายน้ีหมายความวา การท่ีทารกออกจาก
ครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา ๒๘ สัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม 
(มาตรา ๕) 

 ๒) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภริยา หรือสำหรับหญิงซ่ึงอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา
โดยเปดเผยถาผูประกันตนไมมีภริยา ตอเมื่อภายในระยะเวลา ๑๕ เดือน กอนวันรับบริการ
ทางการแพทยผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา ๗ เดือน และมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนสำหรับการคลอดบุตรไมเกิน ๒ ครั้ง (มาตรา ๖๕) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรน้ีจะได
กับลูกจางหญิงซึ่งคลอดบุตร หรือคูสมรสของลูกจางชายท่ีมิไดเปนลูกจาง โดยจะไดรับสำหรับการ
คลอดบุตรไมเกิน ๒ ครั้ง และการคลอดบุตรในแตละครั้งมากกวา ๑ คน หรือบตุรที่คลอดออกมาแลว
เสียชีวิตก็นับเปนการคลอดบุตร ๑ ครั้ง

     ประโยชนทดแทนในกรณีคลอดบุตรนั้น ไดแก คาตรวจและรับฝากครรภ 
คาบำบดัทางการแพทย คายาและคาเวชภณัฑ คาทำคลอด คากนิอยูและรกัษาพยาบาลในสถานพยาบาล
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๓ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“มาตรา ๑๕๐ การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายเปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การนั้นเปนโมฆะ

 มาตรา ๑๕๑  การใดเปนการแตกตางกบับทบัญญัตขิองกฎหมาย ถามิใชกฎหมายอันเกีย่วกับความสงบเรยีบรอยหรอืศลีธรรม
อันดีของประชาชน การนั้นไมเปนโมฆะ”.

คาบริบาลและคารกัษาพยาบาลทารกแรกเกิด คารถพยาบาลหรือคาพาหนะรับสงผูปวย และคาบริการอ่ืน
ทีจ่ำเปน (มาตรา ๖๖) นอกจากประโยชนทดแทนดงักลาวมาขางตนแลว ในกรณทีีผู่ประกนัตนตองหยดุงาน
เพ่ือการคลอดบุตร ผูประกันตนมีสทิธไิดรบัเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรไมเกิน ๒ ครัง้ 
เปนการเหมาจายในอัตราครั้งละรอยละ ๕๐ ของคาจาง เปนเวลา ๙๐ วัน อีกดวย (มาตรา ๖๗) 

    ดังที่ไดกลาวมานั้นเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพในการทำงานของผูใชแรงงานตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และการคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิง
มีครรภตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยไมวาจะเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
หรือพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจจะมีขอความในบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีขาด
ความชัดเจนและมีการตีความเปนหลายนัย ดังน้ัน สิ่งที่เปนขอควรพิจารณาท่ีสำคัญเก่ียวกับการ
คุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภ ควรพิจารณาคือ

๔. ขอควรพิจารณาท่ีสำคัญเก่ียวกับการคุมครองแรงงานกรณี

ลูกจางหญิงมีครรภ
   การคุมครองแรงงานลูกจางหญิงมีครรภใหไดรับสวัสดิการแรงงานท่ีดีนั้นเปนเร่ืองสำคัญ 

เพราะการคุมครองลูกจางหญิงยอมหมายถึงการคุมครองเด็กที่จะเกิดมาเปนทรัพยากรมนุษยอันมีคา
ของชาติในอนาคตตอไป ดังนั้น กฎหมายซึ่งเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานลูกจางหญิงจึงตองเปน
กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ และจากการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ลูกจางหญิงมีครรภ พบวามีประเด็นขอกฎหมายท่ีนาสนใจดังนี้ 

   ๔.๑ พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กฎหมายฉบับนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ให
การใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและคุมครองลูกจางไมใหถูกเอาเปรียบ ดังน้ัน จึงเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน หากสัญญาหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางใด
เปนการตองหามชดัแจงหรอืแตกตางกับบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักลาว ยอมตกเปนโมฆะตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๐, มาตรา ๑๕๑๓  

   นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ยังมีสวนท่ีกำหนดความผิด
และมีโทษทางอาญา เชน กรณีที่นายจางฝาฝนมาตรา ๔๓ เลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
ซึ่งตองรับโทษจำคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรบั การตีความ
กฎหมายในสวนดังกลาวจึงตองตีความโดยเครงครัดตามหลักการตีความกฎหมายอาญา อยางไรก็ดี 
หากเปนกรณีที่มีขอสงสัยวาจะตีความบทกฎหมายที่ไมชัดแจงไปในทางใดนั้น ใหตีความไปในทาง
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 ๔เกษมสันต  วิลาวรรณ, “คำอธิบายกฎหมายแรงงาน”, พิมพครั้งที่ ๗ (กรุงเทพฯ : วิญูชน, ๒๕๔๖), หนา ๒๓.
 ๕กชมน  ทรงพิทักษกุล, “ปญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับลูกจางหญิงมีครรภ”, หนา ๘๖ – ๙๔.

หรอืนยัทีจ่ะใหการคุมครองลกูจางและสรางปทสัถานแกสงัคมแรงงานยิง่กวาทีจ่ะตคีวามไปในทางทีจ่ะ
ใหประโยชนแกนายจางหรือปจเจกบุคคล๔ 

   ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมไดใหความหมายของคำวา 
“คลอดบุตร” ไว กรณีจึงอาจเกิดปญหาในการตีความกฎหมายไดวาการคลอดบุตรหมายความวา
อยางไร การท่ีทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะท่ีไมมชีวีติจะถือเปนการคลอดบุตรตามกฎหมายน้ี
หรือไม และจะนำบทนิยามคำวา “การคลอดบุตร” ตามมาตรา ๕ ของพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ง “การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดาซึ่งมีระยะเวลา
ตั้งครรภไมนอยกวา ๒๘ สัปดาห ไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม มาใชในฐานะที่เปนกฎหมาย
ใกลเคียงไดหรือไม เพราะเปนกฎหมายคนละฉบับ อีกทั้งยังมีเจตนารมณในการประกาศใชแตกตางกัน
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิหนาที่ระหวาง
นายจางและลูกจางและกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจาง แตพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เปนกฎหมายท่ีกำหนดหลักประกันแกผูประกันตนใหไดรบัการสงเคราะหเมือ่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ และวางงาน

   หรอืกรณขีองมาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑ ประเภทของงานตองหามสำหรบัลกูจางหญงิ
มีครรภ เชน งานเก่ียวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความส่ันสะเทือน งานขับเคล่ือนหรือติดไปกับ
ยานพาหนะ งานยกหรือเข็นของหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม งานท่ีทำในเรือ งานท่ีทำในระหวางเวลา 
๒๒.๐๐ นาิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาิกา งานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ซึ่งกฎหมายตองการ
ทีจ่ะคุมครองลกูจางหญงิมคีรรภไมใหทำงานหนกัหรอืงานเปนอนัตราย แตการทีก่ฎหมายไวบญัญตัหิามไว
อยางเครงครัดโดยไมมีขอยกเวนใหลูกจางหญิงมีครรภสามารถทำไดอาจกลับกลายเปนโทษตอลูกจาง
หญงิมีครรภ เพราะอาจทำใหลูกจางหญิงมีครรภไมมงีานทำช่ัวระยะเวลาหน่ึง ตองขาดรายได และทำให
นายจางไมมีความคลองตัวในการบริหารจัดการและไมกลาจางแรงงานหญิงใหทำงานดังกลาว เปนตน 

   ๔.๒ องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) หรือ 
ILO กอตั้งขึ้นในป ค.ศ. ๑๙๑๙ มีวัตถุประสงคในการกอตั้งเพื่อสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม และ
สงเสริมใหสทิธมินษุยชนและสิทธแิรงงานไดรบัการยอมรับอยางเปนสากล ILO เปนองคการชำนัญพเิศษ
ของสหประชาชาติ ท่ีรับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก ปจจุบันมีประเทศสมาชิก 
จำนวน ๑๘๓ ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยซ่ึงเปนประเทศสมาชิกกอตั้ง๕ 

   ILO มีลักษณะเปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวย ฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และ
ฝายลูกจางของประเทศสมาชิก มีสำนักงานใหญที่ตั้งอยูที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแลนด ILO นั้น
มีบทบาทที่สำคัญในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนำไป
ปฏิบัติในรูปแบบของการออกอนุสัญญา ซึ่งมีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับนั้น และการออกขอแนะ ซึ่งไมมีสภาพบังคับ และไมเปดใหสัตยาบัน เปนวิธีปฏิบัติดานแรงงาน
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การคุมครองแรงงานกรณีลูกจางหญิงมีครรภ

เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนำไปเปนแนวทางปรับใชภายในประเทศตามความเหมาะสม ปจจุบัน ILO 
ไดออกอนุสัญญาเปนจำนวน ๑๘๙ ฉบับ และขอแนะ จำนวน ๒๐๑ ฉบับ 

   สำหรับประเด็นเร่ืองการคุมครองแรงงานหญิงมีครรภน้ัน จากการพิจารณาอนุสัญญาของ ILO 
ที่ประเทศไทยใหสัตยาบันและขอแนะที่ประเทศไทยรับไวปฏิบัติ ไมพบวาประเทศไทยไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาวาดวยการคุมครองมารดาหรือรับขอแนะวาดวยเร่ืองการคุมครองความเปนมารดาตาง ๆ 
ซึ่ง ILO ไดออกมา๖ อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแลวประเทศไทยไดใหการคุมครองลูกจางหญิง
มคีรรภไวใกลเคยีงกบัมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที ่ILO กำหนดไวในอนุสญัญา เชน กรณลีาคลอด 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ไดไมเกิน ๙๐ วัน และอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๓ วาดวยการคุมครองมารดา ค.ศ. ๒๐๐๐ ใหสิทธิแก
ลกูจางหญงิมีครรภลาคลอดไดไมนอยกวา ๑๔ สปัดาห หรอืกรณเีลกิจาง พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ และอนุสัญญา
ฉบบัที ่๑๘๓ วาดวยการคุมครองมารดา ค.ศ. ๒๐๐๐ ใหถอืเปนการกระทำทีผ่ดิกฎหมาย ถานายจางเลกิจาง
คนงานสตรีในระหวางการต้ังครรภ หรือลาคลอด เปนตน

๕. บทสรุป
   โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ ไดรับรองสิทธิ

ของลูกจางในการท่ีจะไดรับหลักประกันความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความม่ันคงในการดำรงชีพ
ของผูใชแรงงาน ซ่ึงหลักการดังกลาวนับวาเปนพัฒนาการท่ีสำคัญประการหน่ึงของไทยท่ีรัฐจะจัดสวัสดิการ
ดานแรงงานใหมีความเปนสากลมากขึ้น และกฎหมายไทยที่เก่ียวของกับการคุมครองแรงงานหญิง
ลูกจางหญิงมีครรภมีอยูดวยกันหลายฉบับ นับวาเปนกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ และ
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศพอสมควร อยางไรก็ดี การมีกฎหมายท่ีดีแตไมมี
การบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพนั้น ไมเพียงพอตอการคุมครองลูกจางหญิงและเด็กในครรภ 
ดังนั้น จึงจำเปนหรือเปนการสมควรที่จะตองมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
เจตนารมณ ไมปลอยปละละเลยใหนายจางฝาฝนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยการเอารัดเอาเปรียบ
ลูกจาง พรอมทั้งควรจะมีการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายที่มีอยูใหสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศดวย นอกจากน้ี ในปจจุบันปรากฏวาไดมีสถานประกอบการขนาดใหญ
บางแหง เชน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด 
และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จำกัด (มหาชน) เปนตน๗  ไดจัดใหมีศูนยเลี้ยงเด็กขึ้นใน
สถานประกอบการเพื่อเปนสวัสดิแกลูกจางและครอบครัวซ่ึงนับเปนนโยบายหรือนิมิตหมายที่ดีในการ
คุมครองสวัสดิภาพลูกจางหญิงมีครรภอีกทางหน่ึงนอกเหนือจากกลไกทางดานกฎหมายดังกลาว 

 ๖ขอมูลจาก กลุมงานมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.
 ๗ขอมูลจาก กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน http://welfare.labour.go.th.
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สารพันปญหากฎหมาย

มาตรการคุมครองผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว

¹Ò§ÊÒÇÍÃÔÂ¾Ã  â¾ Ô̧ãÊ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

บทนำ
โดยท่ีปญหาการใชความรุนแรงในครอบครัวน้ันเปนประเด็นปญหาท่ีสำคัญหน่ึง

ที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน และถือวาเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน 
ซึง่มาตรการทางกฎหมายทีม่อียูแตเดมินัน้ยงัไมอาจทีจ่ะแกไขปญหาการใชความรนุแรง
ในครอบครัวทีเ่กดิข้ึนไดเพราะปญหาดังกลาวมีความละเอียดออนซับซอนเก่ียวพันกบั
บคุคลใกลชดิทีม่ลีกัษณะพิเศษแตกตางจากการทำรายรางกายระหวางบคุคลโดยท่ัวไป 
การนำมาตรการทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับกับการกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัวจึงไมเหมาะสม เน่ืองจากกฎหมายอาญามีเจตนารมณ
ทีจ่ะลงโทษผูกระทำความผิดมากกวาท่ีจะแกไขฟนฟผููกระทำผิดหรือปกปองคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว และไมสามารถท่ีจะยับยั้งพฤติกรรมความ
รุนแรงท่ีเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การออกกฎหมายมาเพ่ือคุมครอง
ผูถกูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัจงึมคีวามจำเปนเพือ่ขจดัปญหาทีเ่กดิขึน้ ดงัที่
เราไดพบเห็นขาวเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวอยูเปนประจำ ตามส่ือวทิย ุโทรทัศน 
หรอืแมแตหนงัสอืพมิพ โดยความรุนแรงดังกลาวมแีนวโนมทีจ่ะเพ่ิมมากข้ึนในทุกระดับ
ของสังคม 

ดังนั้น เพื่อใหผูอานไดรับทราบวาเมื่อเกิดคดีเกี่ยวกับการใชความรุนแรง
ในครอบครัวขึน้จะมีทางใดท่ีจะสามารถแกไขหรือเยียวยาผูถกูกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวนั้นใหไดรับการชดใชความเสียหาย หรือมีสิทธิไดรับการชวยเหลือ
เยียวยาจากรัฐหรือไมประการใด รวมท้ังมีมาตรการลงโทษผูกระทำความผิดดวย 
“สารพันปญหากฎหมาย” ฉบับนี้จึงใครขอเสนอบทความเรื่อง “มาตรการคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว” ดังนี้
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มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

จุลนิติ

 ๑. ความหมายของความรุนแรงในครอบครัว  
  “ความรุนแรงในครอบครัว” ในที่นี้หมายความวา “การกระทำใด ๆ 

โดยมุงประสงคใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำ
โดยเจตนาในลักษณะท่ีนาจะกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคล
ในครอบครัว หรือบังคับหรือใชอำนาจผิดคลองธรรมใหบุคคลในครอบครัวตองกระทำการ
ไมกระทำการ หรือยอมรับการกระทำอยางหน่ึงอยางใดโดยมิชอบ แตไมรวมถึง
การกระทำโดยประมาท”๑  

  โดยทั่วไปแลว “ความรุนแรง” หมายถึง การกระทำ
ที่ฝายหน่ึงใชกำลังเขาทำรายรางกายของอีกฝายหน่ึง อันมี
ผลกระทบตอรางกายเปนสำคัญ แตความรุนแรงในครอบครัวนั้น
มิไดมีความหมายเฉพาะการทำรายรางกายเทานั้น แตมี
ความหมายรวมถึงกรณีการทำรายทางดานจิตใจและอารมณ
ของอีกฝายหน่ึงดวย เชน กอการรบกวน การคุกคามทางเพศ 
การทอดทิง้ หรอืการไมใหสิง่จำเปนในการดำรงชพีแกอกีฝายหน่ึง
ก็ถือเปนการกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวดวยเชนกัน

  สวนคำวา “บุคคลในครอบครัว” หมายความวา “คูสมรส คูสมรสเดิม 
ผูที่อยูกินหรือเคยอยูกินฉันสามีภริยา โดยมิไดจดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม 
สมาชกิในครอบครวั รวมทัง้บคุคลใด ๆ  ทีต่องพึง่พาอาศยัและอยูในครวัเรอืนเดยีวกนั”
ดังนั้น บุคคลในครอบครัวจึงมีความหมายรวมถึงบุคคลทุกคนท่ีอาศัยอยูในบาน
หรือในครอบครัวเดียวกัน

๒. สาเหตุที่กอใหเกิดปญหาความรุนแรงในครอบครัว
  ปญหาความรุนแรงในครอบครัวน้ันมิไดเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหน่ึง

แตเพยีงสาเหตเุดยีว แตอาจเกดิจากหลายปจจยัดวยกันไมวาจะเปนปญหาความสมัพนัธ
ระหวางบุคคลในครอบครัว รวมถึงปญหาความเช่ือและวิธีปฏิบัติดานจารีตประเพณี
ซึ่งเกิดจากคานิยมทางสังคมท่ีมีการยกยองใหผูชายเปนใหญ เปนผูนำครอบครัว 
ใหสามีเปนเจาชวีติของภรรยา มสีทิธิดดุา ทำรายทบุต ีหรอืบงัคบัขูเขญ็ตามความตองการ
ของตน จนทำใหภรรยาตองตกอยูในภาวะจำยอมและตองจำนนตอการกระทำ
ของสามี ซึง่การกระทำความรนุแรงนัน้จะสงผลกระทบตอสขุภาพกายและสขุภาพจติ
ของภรรยา โดยท่ัวไปปญหาหรือปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดการกระทำความรุนแรง
ในครอบครัว๒  ไดแก

  ๑พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓.
  ๒สมภาพ ผลเจริญ “อำนาจหนาที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวในคดีความรุนแรงในครอบครัว” วิทยานิพนธ 
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ๒๕๕๑ หนา ๓๔ - ๓๕. 

 ิ

P167-175.indd   168P167-175.indd   168 11/22/2011   4:37:23 PM11/22/2011   4:37:23 PM



พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๖๙จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

 (๑) กรณีที่ผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นตองการเปนผูนำ
ครอบครัวเพ่ือใหตนเองมีอำนาจเหนือและสามารถควบคุมคูครองอีกฝายใหอยูภายใต
อำนาจของตน โดยเช่ือวาตนมีสิทธิที่จะกระทำได ทั้งนี้ เพื่อใหไดมาซ่ึงการควบคุม
คูครองอีกฝายหนึ่งโดยใชวิธีการที่รุนแรง เชน การขมขูหรือการใชกำลังประทุษราย
ตอรางกาย หรือจิตใจ หรือกระทำรุนแรงทางเพศ เปนตน 

 (๒) ปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการดื่มสุราจนมึนเมาจนไมสามารถ
ควบคุมตนเองไดก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
และมีแนวโนมที่จะกอเหตุความรุนแรงในครอบครัวใหสูงขึ้น 

 (๓) ปญหาในวัยเด็ก จากประสบการณที่เคยถูกทำรายทุบตี ถูกเลี้ยงดู
อยางทารุณโหดราย หรือไดพบเห็นการกระทำรุนแรงของบุคคลในครอบครัว เม่ือเติบโต
ขึ้นมาก็เลือกที่จะกระทำรุนแรงหรือเปนผูถูกกระทำรุนแรงในครอบครัวไดเชนกัน

 (๔) ปญหาการวางงาน เนื่องจากปจจุบันจะพบวาคนในสังคมกำลัง
ประสบกับปญหาการวางงานมากข้ึน โดยในสังคมท่ีมภีาวะคนวางงานเปนจำนวนมาก 
มแีนวโนมทีจ่ะใชความรุนแรงในครอบครัวสงู เพราะเม่ือเกิดการวางงานข้ึนกจ็ะทำให
ขาดรายได เกิดความเครียด จึงมีแนวโนมที่จะทำรายบุคคลในครอบครัวได 

 (๕) โครงสรางของสงัคมกม็สีวนทำใหเกดิความรนุแรงในครอบครวัได เชน 
สังคมคาดหวังวาผูชายตองเปนผูนำครอบครัว และปกครองดูแลสมาชิกในครอบครัว 
แตในทางตรงกันขามสังคมก็ยังคงคาดหวังวาผูหญิงตองเปนแมบานและรับใชสามี 
การบังคับใหเปนไปตามความคาดหวังของสังคมจึงนำไปสูการใชความรุนแรง
ในครอบครัวได 

๓. มาตรการคุมครองผูถูกกร ะทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว

   ปจจบุนัรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดบญัญตัิ
หลักการใหความคุมครองเก่ียวกับความรุนแรงในครอบครัวไวอยางชัดเจนกลาวคือ 
“เดก็ เยาวชน สตร ีผูสงูอาย ุหรอืผูพกิารหรอืทพุพลภาพ มสีทิธไิดรบัความคุมครอง
ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีอยางเหมาะสม และมีสิทธิไดรับการปฏิบัติ
ทีเ่หมาะสมในคดทีีเ่กีย่วกบัความรนุแรงทางเพศ ทัง้มสีทิธไิดรบัความคุมครองจากรฐั 
ใหปราศจากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม และมีสิทธิไดรับ
การบำบัดฟนฟูในกรณีท่ีมีเหตุดังกลาว”๓ และพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ กไ็ดกำหนดใหการรับรองและคุมครองสิทธิ
ของบคุคลทีถ่กูกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวั เพือ่ใหผูถกูกระทำดวยความรนุแรง

  ๓รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ (๖) และมาตรา ๕๒ วรรคสอง.
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มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

จุลนิติ

ในครอบครัวไดรับการคุมครองสวัสดิภาพ และไดรับการเยียวยา เพื่อใหครอบครัว
กลับคืนสูสภาวะปกติสุขอีกดวย

   โดยพระราชบัญญัติฉบับน้ี มุงคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวใหพนจากการกระทำความรุนแรงอันเปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
อยางหนึ่ง นอกจากน้ียังมุงใหการแกไขฟนฟู บำบัดรักษาผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัว ทั้งมีเจตนารมณมุงเนนใหการชวยเหลือ คุมครอง และฟนฟูผูถูกกระทำ
ใหดีขึ้น แตไมไดมุงเนนที่จะลงโทษผูกระทำความรุนแรง เพราะถือวาเปนบุคคล
ในครอบครัวเดียวกัน แตจะเนนใหการบำบัด ฟนฟู แกไข
ผูกระทำมิใหกระทำผิดซ้ำอีก และใหโอกาสผูกระทำกลับ
ตนเปนคนดี โดยมีมาตรการและวิธีการแกไขเพื่อใหปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวหมดไป และเพื่อเปนการดำรงรักษา
สถาบันครอบครัวไว เพราะถือวาการลงโทษอาญาเพียงอยางเดียวน้ัน
ไมสามารถลดความรุนแรงในครอบครัวลงได   

   สำหรับหลักเกณฑและเงื่อนไขในการคุมครอง
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว มีดังนี้๔  

   ๓.๑ หลักเกณฑและเงื่อนไขในการคุมครองผูถูกกระทำดวย
ความรุนแรงในครอบครัว

      ในกรณีที่รัฐจะใหความชวยเหลือหรือเยียวยาผูเสียหายที่ไดรับ
ความเสยีหายจากการกระทำดวยความรนุแรงในครอบครวัมหีลกัเกณฑและเงือ่นไขวา 
ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว หรือผูที่พบเห็นหรือทราบการกระทำ
ดวยความรุนแรงในครอบครัว จะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหทราบ
ถึงเหตุแหงการกระทำรุนแรงในครอบครัวนั้น เพื่อใหเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
ในสถานที่เกิดเหตุ และสอบถามผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว ผูถูกกระทำ 
หรอืบคุคลอืน่ทีอ่ยูในสถานทีน่ัน้ หากมผีูไดรบับาดเจบ็หรอืตองเสยีหายจากการกระทำ
รุนแรงดังกลาว ก็ใหจัดสงผูถูกกระทำดวยความรุนแรงเขารับการตรวจรักษาพยาบาล
และในกรณีที่ผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวประสงคจะดำเนินคดี ก็ให
เจาหนาที่จัดการเพื่อใหมีการรองทุกขตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แตถาผูถูกกระทำดวยความรุนแรงน้ันไมสามารถที่จะรองทุกขไดดวยตนเอง
ก็ใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูรองทุกขแทนได โดยการรองทุกขนั้นตองกระทำ
ภายใน ๓ เดือน นับแตผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวอยูในวิสัยที่จะแจง

  ๔พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๗ และมาตรา ๘. 
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หรือรองทุกขได แตหากมิไดรองทุกขภายในระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาคดีนั้น
เปนอนัขาดอายคุวาม และเมือ่มกีารรองทกุขแลว ใหพนักงานสอบสวนทำการสอบสวน
โดยเร็วและใหสงตัวผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว พรอมสำนวนการสอบสวน
ไปยังพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีตอศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตไดตัวผูกระทำ
ความผิด

   ๓.๒  มาตรการลงโทษผูกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว 
      พระราชบัญญตัคิุมครองผูถกูกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดกำหนดใหศาลเยาวชนและครอบครัวเปนศาลท่ีมีอำนาจพิจารณาคดี
ความรุนแรงในครอบครัว และมีอำนาจในการออกคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขแกผูถูกกระทำดวยความรนุแรงในครอบครัว เพื่อคุมครองสวัสดิภาพ
ของผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว โดยมีขั้นตอน ดังนี้๕ 

      (๑) ในกรณีที่มีการฟองคดีตอศาล ใหพนักงานเจาหนาที่กำหนด
มาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกขใหแกบุคคลผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวเปนการช่ัวคราว รวมถึงการใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวเขารับ
การตรวจรักษาจากแพทย และกำหนดใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวชดใชเงิน
ชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนแกผูถูกกระทำดวยความรุนแรงนั้น รวมทั้งออกคำสั่ง
หามมิใหผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวเขาไปในสถานที่พักอาศัยหรือเขาใกล
ตัวบุคคลในครอบครัว ตลอดจนการกำหนดวิธีการดูแลบุตรดวย

      (๒) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางแลว ใหเสนอมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกขตอศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับแตวันออกคำสั่ง แตหากศาลเห็นชอบ
กบัคำสัง่ดงักลาว กใ็หคำสัง่กำหนดมาตรการหรอืวธิกีารเพือ่บรรเทาทกุขนัน้มผีลบงัคบั
ตอไป แตในกรณีที่ศาลไมเห็นชอบดวยกับคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อ
บรรเทาทกุขทัง้หมดหรอืแตบางสวน หรอืมขีอเทจ็จรงิหรอืพฤตกิารณเปลีย่นแปลงไป 
ใหศาลทำการไตสวนและมีคำสั่งโดยพลัน หากขอเท็จจริงหรือพฤติการณเพียงพอ
แกการวินจิฉยั ศาลอาจแกไขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง หรอืเพิกถอนคำส่ังกำหนดมาตรการ
หรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขหรือออกคำส่ังใด ๆ รวมทั้งกำหนดเง่ือนไขเพิ่มเติมก็ได

      (๓) ในระหวางการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี ใหศาลมีอำนาจ
ออกคำส่ังกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพ่ือบรรเทาทุกข หรือออกคำส่ังใด ๆ 
ไดตามท่ีเหน็สมควร แตในกรณีทีเ่หตุการณหรอืพฤติการณเกีย่วกับผูกระทำความรุนแรง

  ๕พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๗๒

มาตรการคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว

จุลนิติ

ในครอบครัวหรือผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัวเปล่ียนแปลงไปใหศาล
มีอำนาจแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ
เพื่อบรรเทาทุกข หรือคำสั่งใด ๆ รวมทั้งกำหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมก็ได

     (๔) ในกรณีที่ศาลพิพากษาวาผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวมี
ความผดิฐานกระทำความรุนแรงในครอบครวั ศาลมอีำนาจพพิากษาลงโทษจำคกุไมเกนิ
๖ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือศาลอาจกำหนดให
ใชวิธีการฟนฟู บำบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทำความผิด ใหผูกระทำความผิด
ชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทำงานบริการสาธารณะ ละเวน
การกระทำอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว 
หรือทำทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกำหนดแทน
การลงโทษผูกระทำความผิดก็ได 

    นอกจากมาตรการดังกลาวขางตนแลว กฎหมาย
ยังไดกำหนดใหศาลมีอำนาจกำหนดวิธีการใหผูกระทำความผิด
ชดใชเงนิชวยเหลือบรรเทาทุกขแทนการลงโทษได โดยการกำหนด
ใหผูกระทำความผิดชดใชคาเสียหายเบื้องตน สำหรับเงิน
หรือทรัพยสินใด ๆ ที่ผูเสียหายไดสูญเสียไป เพราะผลของการกระทำความผิดนั้น 
ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดใหชำระตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด 
โดยเฉพาะคาเสียหายดังตอไปนี้ ใหกำหนดดังนี้

     (๑) สำหรบัรายไดทีส่ญูเสยีไป ใหชดใชคาเสยีหายเบือ้งตนในวงเงนิ
ที่สูญเสียไป แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๒) คาใชจายในการรกัษาพยาบาล ใหชดใชเบือ้งตนเทาทีผู่เสยีหาย
ไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๓) คาใชจายในการหาท่ีอยูใหม ใหชดใชเบื้องตนเทาที่ผูเสียหาย
ไดใชจายไปจริง แตทั้งนี้ไมเกินเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เปนเวลาไมเกิน ๑ ป 
เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น

     (๔) คาใชจายอื่น ๆ ที่จำเปน ใหชดใชเบื้องตนตามที่จำเปน 
ตามจำนวนเงินและระยะเวลาที่กำหนดใหชำระตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด 
แตทั้งนี้ไมเกินวงเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เวนแตมีเหตุสมควรอยางอื่น๖ 

  ๖ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก

ผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเงื่อนไขการยอมความ การถอนคำรองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ขอ ๖.

ำ ิ ั้
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๗๓จุลนิติ

สารพันปญหากฎหมาย

 ๔. การบำบัดฟนฟูผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว
  ในกรณีที่ศาลจะลงโทษผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว กฎหมาย

ไดกำหนดแนวทางแทนการลงโทษผูกระทำความผิด โดยใหศาลใชดุลพินิจพิจารณา
กำหนดวาจะใชวิธกีารฟนฟ ูบำบัดรักษา คมุความประพฤติผูกระทำความผิด ใหผูกระทำ
ความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทำงานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทำ
อนัเปนเหตใุหเกดิการใชความรนุแรงในครอบครวัหรอืทำทณัฑบนไวอยางใดอยางหนึง่
หรอืหลายอยางรวมกนั แทนการลงโทษแกผูกระทำความผดินัน้กไ็ด โดยใหพจิารณาถึง
สาเหตุแหงการกระทำความผิด พฤติการณแหงคดี อายุ ประวัต ิความประพฤติ สตปิญญา 
การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของผูกระทำความผิด 
ตลอดจนสิ่งแวดลอมทั้งปวงเก่ียวกับผูกระทำความผิด ประกอบดุลพินิจที่จะใชวิธีการ
ดังกลาวใหเหมาะสมกับผูกระทำความผิดแตละราย และเหมาะสมกับพฤติการณ
เฉพาะเรือ่ง โดยมุงถงึความสงบสขุ และการอยูรวมกนัในครอบครวัเปนสำคญั และศาล
อาจสอบถามหรือรับฟงความคิดเห็นของผูเสียหายหรือบุคคลในครอบครัวประกอบ
ดลุพนิจิดวยก็ได๗  โดยวิธกีารฟนฟแูละบำบัดรกัษาผูกระทำความผิดแทนการลงโทษน้ัน 
ศาลอาจกำหนดขอเดียวหรือหลายขอ ดังตอไปนี้

  (๑) ใหฟนฟโูดยการอบรมผูกระทำความผิด ดวยการวากลาวตักเตือนหรือให
เขารวมโครงการฝกอบรมทางศีลธรรมหรือฝกวินัยหรือโครงการอ่ืน เปนระยะเวลา
และในสถานที่ที่เหมาะสมตามท่ีศาลเห็นสมควร แตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน ๗ วัน

  (๒) ใหเขารับการฟนฟูบำบัดรักษาเกี่ยวกับอาการติดยาเสพติดใหโทษ 
ในสถานพยาบาล สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอื่นที่เห็นสมควร จนกวาจะ
ครบข้ันตอนการบำบัดแตทั้งนี้เปนเวลาไมเกิน ๖ เดือน นับแตวันถูกสงตัวเขารับการ
ฟนฟ ูบำบดัรักษา เวนแตมเีหตจุำเปนอยางอืน่โดยคำนงึถงึอาย ุเพศ ประวตั ิพฤตกิรรม
ในการกระทำความผิดที่เกิดจากการติดยาเสพติดใหโทษตลอดจนสภาพแวดลอม
ทั้งปวงของผูกระทำความผิดประกอบดวย และอาจจะใหผูกระทำความผิดอยูภายใต
การดูแลของพนักงานคุมประพฤติดวยก็ได

   (๓) ใหสงตัวผูกระทำความผิด ซึ่งมีความบกพรองทางรางกายและจิตใจ 
หรือความเจ็บปวยอยางอื่น ไปบำบัดรักษายังโรงพยาบาล สถานที่ของราชการ
หรอืสถานทีอ่ืน่ทีเ่หน็สมควร หรอืมอบใหแกผูอืน่ทีเ่ตม็ใจรบัไปดแูลรกัษากไ็ด ตามแตศาล
จะเห็นสมควร จนกวาผูนัน้จะหาย หรอืตามระยะเวลาท่ีศาลเห็นสมควรกำหนดเปนเวลา
ไมเกิน ๑ ป เวนแตมีเหตุจำเปนอยางอื่น

  ๗ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง วาดวยหลักเกณฑ วิธีการและระยะเวลาการดำเนินการแก
ผูกระทำความรุนแรงในครอบครัวแทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความ การถอนคำรองทุกข หรือการถอนฟอง พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๓ และขอ ๔.
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   (๔) ใหสงตัวผูกระทำความผิดเขารับการบำบัดรักษาอาการติดสุรา
หรือของมึนเมาอยางอ่ืนในสถานพยาบาล สถานท่ีของราชการ หรือสถานท่ีอื่นที่เห็น
สมควร จนกวาจะหายจากการติดสรุาหรือของมึนเมาอยางอ่ืน แตทัง้นีเ้ปนเวลาไมเกิน 
๖ เดือน นับแตวันที่ถูกสงตัวเขารับการบำบัดรักษา เวนแตมีเหตุจำเปนอยางอื่น 

  ในกรณีที่ศาลลงโทษผูกระทำความรุนแรงในครอบครัว โดยกำหนดให
ทำงานบริการสาธารณะแทนการลงโทษนั้น ใหศาลกำหนดประเภทของการทำงาน
บริการสาธารณประโยชน สถานท่ี และระยะเวลาตามท่ีศาลและผูกระทำความผิด
เห็นสมควร แตทั้งนี้ ไมควรกำหนดใหเกินวันละ ๓ ชั่วโมง และไมเกิน ๗ วัน 
โดยใหพิจารณาดวยวาการทำงานน้ัน ตองไมกอความเสียหายแกสังคมหรือบุคคลอ่ืน
และไมกอใหเกิดภาระเกินสมควร ทั้งใหพิจารณาจากวิถีชีวิต การดำรงชีพ 
ความรับผิดชอบตอครอบครัวและพิจารณาจากลักษณะหรือประเภทและความเหมาะสม
ของงาน รวมทั้งระยะทางและความสะดวกในการเดินทางไปทำงานดวย

  แตอยางไรก็ตาม ไมวาการพิจารณาคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
จะไดดำเนนิไปแลวเพยีงใดก็ตาม ใหศาลพยายามเปรยีบเทยีบใหคูความไดยอมความกนั 
โดยมุงถึงความสงบสุขและการอยูรวมกันในครอบครัวเปนสำคัญ โดยใหคำนึงถึง
หลักการดังตอไปนี้ประกอบดวย๘ 

   (๑) การคุมครองสิทธิของผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
   (๒) การสงวนและคุมครองสถานภาพของการสมรสในฐานะท่ีเปนศนูยรวม

ของชายและหญิงที่สมัครใจเขามาอยูกินฉันสามีภริยา หากไมอาจรักษาสถานภาพ
ของการสมรสได ก็ใหการหยาเปนไปดวยความเปนธรรมและเสียหายนอยท่ีสุด 
โดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและอนาคตของบุตรเปนสำคัญ

  (๓) การคุมครองและชวยเหลือครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิงในขณะที่
ครอบครัวนั้นตองรับผิดชอบในการดูแลใหการศึกษาแกสมาชิกที่เปนผูเยาว

  (๔) มาตรการตาง ๆ เพื่อชวยเหลือสามีภริยาและบุคคลในครอบครัวให
ปรองดองกันและปรับปรุงความสัมพันธระหวางกันเองและกับบุตร

บทสรุป
จะพิจารณาเห็นไดวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวน้ันนอกจากจะมี

ผลกระทบตอสถาบันครอบครัว คูสมรสโดยตรงหรือบุคคลในครอบครัวแลวยังสงผล
กระทบไปถึงบุตรและบุคคลอ่ืน ๆ ซึ่งอาศัยอยูในครอบครัวเดียวกันนั้นดวย และยัง

  ๘พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕.
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สารพันปญหากฎหมาย

สงผลกระทบตอสังคมท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ซึ่งถือเปนปญหาท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายและเปนอันตรายตอบุคคลในครอบครัวและสังคมสวนรวม ดังนั้น 
จึงจำเปนที่หนวยงานภาครัฐและบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายจะตองใหความสำคัญ 
โดยไมมองวาปญหาความรุนแรงในครอบครัวนั้นเปนปญหาสวนตัวของคน
ในครอบครวัเทานัน้ และไมอยากทีจ่ะเขาไปเกีย่วของ แตควรใหความสำคญัในการ
ชวยเหลือแกไขปญหาอยางจริงจงั โดยใหความคุมครองดูแลไมใหเกิดการลวงละเมิด
ตอสทิธแิละศักด์ิศรีความเปนมนุษยของผูทีต่กเปนเหย่ือในคดีทีเ่ก่ียวกับความรุนแรง
ในครอบครัว เพื่อเปนการเยียวยาผู เสียหายที่ เกิดจากการกระทำรุนแรง
ในครอบครวันัน้ใหทเุลาเบาบางลง เพือ่ความสงบสขุของคนในครอบครวั และสงัคม 
โดยหวังเปนอยางยิ่งวาการบังคับใชกฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรง
ในครอบครัวดังกลาว จะแกไขและเยียวยาตลอดจนสามารถรักษาความสัมพันธ
อันดีในครอบครัวไวได ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย 
รวมทั้งสามารถตอบสนองตอสถานการณความรุนแรงในครอบครัวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อดำรงไวซึ่งความยุติธรรมและใหสถาบันครอบครัวมีความมั่นคง
และความสุขสถาพรตลอดไป.

เอกสารอางอิง
• สมภาพ  ผลเจรญิ “อำนาจหนาทีข่องศาลเยาวชนและครอบครวัในคดคีวามรนุแรงในครอบครวั” วทิยานพินธ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. ๒๕๕๑.
• มาตาลกัษณ ออรุงโรจน “วจิารณรางกฎหมายเกีย่วกบัการคุมครองสทิธสิตรใีนประเทศไทย” http://prachatai.

com/journal/2007/02/11689. 
•  ลัดดาวัลย สินธุรักษ “พนักงานอัยการ กับงานคุมครองสิทธิเด็ก สิทธิสตรี และความรุนแรงในครอบครัว”

อัยการพิเศษฝายคดีเยาวชนและครอบครัว ๔, สำนักงานอัยการสูงสุด.
•  พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐.
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คำคม

จุลนิติ

ความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ

ที่จะเปนประะโโยยชชนนใในการรปปฏิบัตงิงานของวุฒิสภาเปปนสำคัญ 

และใหคำนึงถถึึงงองคประกอบจากบุคคลที่มีีความรู

ความสสามารถถใในนดดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน 

โอกาสและคววามมเททาาเทียมกันททาางเพศ สสัดดสสววนของบุคคลศ

ในแแตตลละะภภาาคคตตาามมววรรรรคหนึ่งที่ใกลลเเคคีียยงงกัน

รวมท้ัังงกกาารรใใหหโโออกกาาสสกกับบผผููดดอยโอกกาาสสททาางงสสัังคคมมดดววยย””

สาระสำคัญของมาตรา ๑๑๔ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๑๗๖
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

 ๑. บทนำ
   โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๒๐ 
ไดกำหนดใหขาราชการรัฐสภาสามัญตำแหนง “เจาหนาท่ีรกัษาความปลอดภยั” ตามพระราชบัญญตัิ
จัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งดำรงตำแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ เปน “เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” ตามมาตรา ๑๖ เพื่อทำหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภา และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ใหเจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา “เปนเจาพนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา” และ “ใหมอีำนาจและหนาที่
เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
ภายในบริเวณรัฐสภา
   จากการเปลี่ยนแปลงสถานะของตำแหนงหนาที่ตามบทบัญญัติดังกลาว จึงมีประเด็น
ขอที่ควรพิจารณาวา การกำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา” นั้น มีความหมายหรือมีผลในทางกฎหมายอยางไร และการกำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา 
“มอีำนาจและหนาท่ีเชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา
ความอาญา” นั้น เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะสามารถใชอำนาจและหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด
   ดังนั้น คอลัมนเกร็ดกฎหมายนารูฉบับนี้ จึงขอเสนอเร่ือง “สถานะ บทบาทและอำนาจ
หนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับประเด็นดังกลาว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  ๒. การเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ของ 
“เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา” 
  การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
บญัญตัใิหขาราชการรฐัสภาสามญัตำแหนง “เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา” ทำหนาทีร่กัษาความสงบเรยีบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภา และในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว 
ใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” นั้น มีความหมายวา 
เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภาจะไดรบัการคุมครองและถกูควบคมุเชนเดยีวกบัเจาพนกังานตามทีบ่ญัญตัไิว

¹ÒÂºÃÃËÒÃ  ¡ÓÅÒ
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนง

เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
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สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา

จุลนิติ

ในประมวลกฎหมายอาญา กลาวคือ มีท้ังอำนาจและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมาย และในขณะเดียวกัน
ตองถูกควบคุมหรืออยูภายในขอบเขตของกฎหมายดวย ทั้งนี้ เนื่องจากบุคคลท่ีเปนเจาพนักงานน้ัน
จะมีฐานะนอกเหนือไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ จงึตองมีการบัญญตักิฎหมายข้ึนมาเพ่ือคุมครอง
และควบคุมบุคคลผูเปนเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่ 
   ในการใหความ “คุมครอง” เจาพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด 
ลกัษณะ ๒ ความผิดเก่ียวกับการปกครอง หมวด ๑ ความผิดตอเจาพนักงาน ไดบญัญตัใิหความคุมครอง
เจาพนกังานในการปฏิบตัหินาทีไ่วตัง้แตมาตรา ๑๓๖ ถึง มาตรา ๑๔๖ ประกอบดวยฐานความผิดตาง ๆ  
เชน ความผิดฐานดูหมิ่นเจาพนักงาน (มาตรา ๑๓๖) ความผิดฐานแจงความเท็จแกเจาพนักงาน 
(มาตรา ๑๓๗) ความผิดฐานตอสูหรือขัดขวางเจาพนักงาน (มาตรา ๑๓๘) หรือความผิดฐานใหสินบน
เจาพนกังาน (มาตรา ๑๔๔) เปนตน นอกจากนี ้ประมวลกฎหมายอาญายงัไดใหความคุมครองเจาพนกังาน
ไวในบทบัญญติัสวนอ่ืน ๆ  อกีดวย เชน ในลักษณะ ๑๐ ความผิดเก่ียวกับชีวติและรางกาย เปนตน ดงันัน้ 
หากมีการตอสูหรือขดัขวางเจาพนักงานผูกระทำการตามหนาที ่ผูกระทำจะมีความผิดฐานตอสูขดัขวาง
เจาพนักงาน ตามมาตรา ๑๓๘ หรืออาจมีความผิดฐานทำรายรางกายเจาพนักงานผูกระทำการตามหนาท่ี 
ตามมาตรา ๒๙๖ ดวย

  ในขณะที่การ “ควบคุม” เจาพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ความผิด 
ลักษณะ ๒ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด ๒ ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการ ไดบัญญัติ
เพื่อควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานไวตั้งแตมาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ ประกอบดวย
ฐานความผิดตาง ๆ  เชน ความผิดฐานเจาพนักงานยักยอกทรัพย (มาตรา ๑๔๗) ความผิดฐานเจาพนักงาน
เรยีกรบัสนิบน (มาตรา ๑๔๙) หรอืความผดิฐานเจาพนกังานปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏบิตัหินาทีโ่ดยมชิอบ
เพือ่ใหเกดิความเสียหายแกผูหนึง่ผูใด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวนการปฏิบตัหินาทีโ่ดยทจุรติ (มาตรา ๑๕๗) 
เปนตน ดังนั้น ในการปฏิบัติตามหนาที่ หากเจาพนักงานมีการไปเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน 
หรือประโยชนอื่นใดสำหรับตนเองหรือผูอื่น เพื่อกระทำการหรือไมกระทำการใด ไมวาการนั้นจะชอบ
หรือไมชอบดวยหนาที่ ก็เปนความผิดฐานเจาพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ หรือความผิด
ฐานเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใด 
หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๗ 
   ตัวอยางกฎหมายที่มีการกำหนดใหเจาพนักงานตามกฎหมายนั้น ๆ “เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา” เชน พระราชบัญญัติการซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๓๓ บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซ้ือขาย

เนือ่งจากบุคคลทีเ่ปนเจาพนกังานนัน้จะมฐีานะนอกเหนือ
ไปจากบุคคลธรรมดาบางประการ จึงตองมีการ
บัญญัติกฎหมายข้ึนมาเพ่ือคุมครองและควบคุมบุคคล
ผูเปนเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาที่
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จุลนิติ

สินคาเกษตรลวงหนาและพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
หรือพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๔๕ บัญญัติวา ใหถือวาพระภิกษุซึ่งไดรับแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงในการปกครองคณะสงฆและไวยาวัจกร เปนเจาพนกังานตามความในประมวลกฎหมาย
อาญา หรือพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๖๑ บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ให
กรรมการมรรยาททนายความเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เปนตน
  ดังนั้น จึงพิจารณาเห็นไดวาการที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ บัญญัติใหเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา “เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
นั้น เปนกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีทั้งอำนาจและหนาที่และความรับผิด
ในการปฏิบัติหนาท่ีในขณะเดียวกัน ซึ่งเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา อาจจะไดรับท้ังคุณและโทษ
จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว 

  ๓. การมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของ “เจาหนาท่ี
ตำรวจรัฐสภา”
   การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
ไดกำหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาภายในบริเวณรัฐสภา ใหมีอำนาจและหนาที่
เชนเดียวกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” นั้น 
มีเหตุผลเพ่ือความสะดวกในการบัญญัติกฎหมายโดยไมตองบัญญัติอำนาจของพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไวในกฎหมายฉบับนี้อีก โดยใหเจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภาเปนพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพื่อเชื่อมโยงไปใชบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
   อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ
พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของ “เจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภา” ในเบ้ืองตนใครขอทำความเขาใจกอนวาเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาน้ันไดแกบุคคลใดบาง และพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอำนาจและหนาที่อะไร แลวจึงพิจารณาวาเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะสามารถใชอำนาจ
และหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด

  ๓.๑ เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
     กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเปนกฎหมายวิธีสบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ
การใชกฎหมายอาญา เปนการกำหนดข้ันตอนการดำเนินกระบวนการยุติธรรม เพื่อบังคับการ
ให เปนไปตามกฎหมายอาญา  เพื่ อพิสู จนความผิดของผู ต องหาหรือจำเลย  และนำตัว
ผูกระทำความผิดมาลงโทษ  เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงประกอบดวยศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ 
และพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจช้ันผูใหญ อยางไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ กำหนดใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจ
รัฐสภาภายในบริเวณรัฐสภา ใหมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     ดังนั้น การมีอำนาจและหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาดังกลาว จึงมีในลักษณะ
เชนเดียวกันกับ “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” เทานั้น ไมรวมถึงการมีอำนาจและหนาท่ี
ในลักษณะเดียวกันกับ “ศาล พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน และพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจชั้นผูใหญ” แตอยางใด

   ๓.๒ อำนาจและหนาที่ของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๖) นิยามคำวา “พนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” วาหมายความถึง เจาพนักงานซึ่งกฎหมายใหมีอำนาจและหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน ใหรวมทั้งพัศดี เจาพนักงานกรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 
กรมเจาทา พนักงานตรวจคนเขาเมือง และเจาพนักงานอ่ืน ๆ ในเม่ือทำการอันเก่ียวกับการจับกุม
ปราบปรามผูกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งตนมีหนาที่ตองจับกุมหรือปราบปราม
    ในการใชอำนาจของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหา
ขอเท็จจริง การรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงการจับกุมตัวผูกระทำความผิดเพื่อนำตัวเขาสูกระบวน
พิจารณาของศาล ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดบัญญัติใหเคร่ืองมือ
แกพนกังานฝายปกครองหรือตำรวจในการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกระบวนการยุตธิรรม 
เชน อำนาจสืบสวน สอบสวน จับ ควบคุม และคน เปนตน 
     ทัง้นี ้อำนาจและหนาทีข่องพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาดังกลาว จะมีหลักการที่สำคัญประการใด รวมทั้งเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
จะใชอำนาจและหนาที่ดังกลาวไดแคไหน เพียงใด มีขอพิจารณาดังนี้
    ๑) อำนาจสืบสวน
     ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗ บัญญัติให “พนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” มอีำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได นอกจากนี ้มาตรา ๒ (๑๐) ไดนิยามคำวา 
“การสืบสวน” วาหมายความถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซึ่งพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจไดปฏิบัติไปตามอำนาจและหนาที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพื่อที่

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได
บัญญัติ ให เครื่ องมือ แกพนักงานฝ ายปกครอง
หรอืตำรวจในการนำตัวผูกระทำความผิดมาดำเนินคดี
ตามกระบวนการยตุธิรรม เชน อำนาจสบืสวน สอบสวน 
จับ ควบคุม และคน
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จะทราบรายละเอียดแหงความผิด เชน คอยสอดสองดูวามีบุคคลจะกระทำความผิดขึ้นหรือไม เปนตน 
ทัง้นี ้การสบืสวนเปนอำนาจทัว่ไปของพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจซึง่เกดิขึน้ไดทัง้กอนและภายหลงั
ที่จะมีความผิดเกิดขึ้น กลาวคือ การสืบสวนกอนที่ความผิดเกิดขึ้นมีความมุงหมายเพื่อรักษา
ความสงบเรียบรอยของประชาชน เพื่อปองกันและระงับการกระทำกอนความผิดจะเกิดขึ้น 
สวนการสืบสวนภายหลังจากที่ความผิดเกิดขึ้นก็เพื่อใหทราบรายละเอียดของความผิด และเปน
เครื่องมือชวยเจาพนักงานในการดำเนินการสอบสวนความผิดนั้นตอไป 
     หากพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีก่ำหนดใหเจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา “มอีำนาจและหนาท่ีเชนเดยีวกับพนักงาน
ฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา” แลว จงึพจิารณาไดวาเจาหนาที่
ตำรวจรฐัสภามอีำนาจสบืสวนเชนเดยีวกบัพนกังานฝายปกครองหรอืตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา อยางไรก็ตาม แมอำนาจสืบสวนของพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญาจะเปนอำนาจท่ัวไปทีส่ามารถกระทำไดทัว่ราชอาณาจักร 
แตอำนาจสืบสวนของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาดังกลาวจะมีเฉพาะเพื่อการรักษาความสงบเรียบรอย
และรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภาเทาน้ัน กลาวคือ เจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภา
มีอำนาจแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานเพื่อรักษาความสงบเรียบรอย หรือเพื่อปองกันและระงับ
การกระทำความผิดที่จะเกิดขึ้น หรือเพ่ือใหทราบรายละเอียดของความผิดที่ เกิดขึ้นเฉพาะ
ภายในบริเวณรัฐสภาเทานั้น
    ๒) อำนาจสอบสวน
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๑๑) นิยามคำวา 
“การสอบสวน” วาหมายความถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่น
ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายน้ี ซึ่งพนักงานสอบสวนไดทำไปเก่ียวกับความผิดที่กลาวหา 
เพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทำผิดมาฟองลงโทษ 
ซึ่งการสอบสวนจะเกิดขึ้นเมื่อมีความผิดอาญาเกิดขึ้นแลวเทานั้น 
     สำหรับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจท่ีจะมีอำนาจสอบสวนตามประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา “ตองเปนพนกังานสอบสวนหรอืเจาพนกังานซ่ึงกฎหมายใหมอีำนาจ
และหนาที่ทำการสอบสวน” ตามมาตรา ๒ (๖) เทาน้ัน ประกอบกับในมาตรา ๑๘ วรรคสอง 
ไดกำหนดวาในเขตกรุงเทพมหานครใหขาราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแตชั้นนายรอยตำรวจตรี
หรือเทียบเทานายรอยตำรวจตรีขึ้นไปเทานั้น ที่จะมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งไดเกิดหรืออาง 
หรือเชื่อวาไดเกิดภายในเขตอำนาจของตน หรือผูตองหามีที่อยู หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได 
      เมื่อพจิารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่กำหนดใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีเพียงอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับ 
“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไมไดบัญญัติ
ใหเจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภาเปน “พนกังานสอบสวน” ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา
ไวเปนการเฉพาะแตอยางใด จงึพจิารณาไดวา เจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภา “ไมมอีำนาจสอบสวนคดอีาญา” 
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แมความผิดนั้นจะไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวาไดเกิดภายในบริเวณรัฐสภา หรือผูตองหาจะถูกจับ
ภายในบริเวณรัฐสภาก็ตาม ทั้งนี้ เพราะในกรณีเจาพนักงานตามกฎหมายอื่น การจะเปน
พนักงานสอบสวนไดนั้น จะตองไดรับการแตงตั้งตามกฎหมายใหมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาดวย 
เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ 
ที่ไดบัญญัติใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน มีอำนาจสอบสวนผูตองหา
ในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๑๖๐ 
ที่ไดบัญญัติใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หรอืพระราชบญัญติัการแขงขนัทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ทีไ่ดบญัญตัิ
ใหคณะอนุกรรมการสอบสวนมีอำนาจหนาที่สืบสวนและสวบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิด
ตามกฎหมายดังกลาว และใหมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา เปนตน

    ๓) อำนาจจับ 
      การจับบุคคลในคดีอาญา เปนการจำกัดเสรีภาพในการเคล่ือนไหวรางกาย
ของบุคคล โดยมีวัตถุประสงคสำคัญเพื่อนำตัวผูที่มีหลักฐานวานาจะเปนผูกระทำความผิดมาควบคุม
หรือสงฟองตอศาล เพื่อมิใหผูนั้นกอเหตุรายหรือกระทำความผิด เพื่อปองกันมิใหผูน้ันไปขมขูพยาน 
หรือยักยายหลักฐาน และเพ่ือดำเนินคดีแกผูตองหาตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งโดยหลักแลว
การจับบุคคลจะกระทำมิได เวนแตเปนกรณีจำเปนตามที่กฎหมายกำหนด และจะตองกระทำ
โดยเจาพนักงานของรัฐเทาน้ัน อยางไรก็ตาม มีบางกรณีที่กฎหมายใหอำนาจราษฎรทำการ
จับบุคคลได กลาวคือ เมื่อเจาพนักงานผูจัดการตามหมายจับขอความชวยเหลือเพื่อจัดการ
ตามหมายจับนั้น หรือเมื่อมีการกระทำความผิดซึ่ งหนาและความผิดนั้นไดระบุไว ในบัญชี
ทายประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา มาตรา ๗๙ 
และมาตรา ๘๒
      ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๗๘ ประกอบมาตรา ๘๐ 
ไดวางหลักการวา การจับบุคคลจะตองมีเหตุผลสมควรท่ีตองจับ และกอนที่ “พนักงานฝายปกครอง
หรอืตำรวจ” จะมอีำนาจจบัไดนัน้ ตองมกีระบวนการตรวจสอบการใชอำนาจโดยองคกรศาล กลาวคือ 
“จะตองมีหมายจบัหรือคำสัง่ของศาล” เวนแตในกรณ ี“ความผดิซึง่หนา” หรอื “กรณมีเีหตจุำเปนอืน่

เจ าหนาที่ตำรวจรัฐสภา  “ ไมมีอำนาจสอบสวน
คดีอาญา”แมความผิดนั้นจะไดเกิดหรืออาง หรือเชื่อวา
ไดเกิดภายในบริเวณรัฐสภา หรือผูตองหาจะถูกจับ
ภายในบริ เวณรัฐสภาก็ตาม ทั้งนี้ เพราะในกรณี
เจาพนักงานตามกฎหมายอ่ืนการจะเปนพนักงาน
สอบสวนไดนั้น จะตองไดรับการแตงตั้งตามกฎหมาย
ใหมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาดวย 

P177-186.indd   182P177-186.indd   182 11/22/2011   4:43:40 PM11/22/2011   4:43:40 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๘๓

เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ที่ไมสามารถออกหมายจับไดทัน” เชน เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณอันควรสงสัยวาผูนั้นนาจะ
กอเหตุรายใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นโดยมีเคร่ืองมือ อาวุธ หรือวัตถุอยางอ่ืน
อันสามารถอาจใชในการกระทำความผิด เปนตน กฎหมายจึงอนุญาตใหพนักงานฝายปกครอง
หรือตำรวจสามารถจับโดยไมมีหมายจับได 
      เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีก่ำหนดใหเจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภามีอำนาจและหนาทีเ่ชนเดียวกับ “พนกังาน
ฝายปกครองหรือตำรวจ” ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงพิจารณาไดวาเจาหนาที่
ตำรวจรฐัสภา “มอีำนาจจับภายในบรเิวณรัฐสภา” โดยอำนาจจบัของเจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภาดงักลาว 
หากเปนกรณี “การกระทำความผิดซึ่งหนา” กลาวคือ ความผิดซ่ึงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาเห็น
กำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซ่ึงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาแทบจะไมมีความสงสัยเลยวาบุคคล
นั้นไดกระทำผิดมาแลวสด ๆ หรือเปน “กรณีมีเหตุจำเปนอื่นที่ไมสามารถออกหมายจับไดทัน” 
เจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาก็มีอำนาจจับบุคคลนั้นไดโดยไมตองมีหมายจับ และสำหรับในกรณีที่ 
“มิใชการกระทำความผิดซ่ึงหนา” หรือมิใช “กรณีมีเหตุจำเปนอ่ืนท่ีไมสามารถออกหมายจับไดทัน” น้ัน 
การจับของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจะตองมีหมายจับหรือคำสั่งของศาลดวย 
    ๔) อำนาจควบคุม
      ประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา ๒ (๒๑) นยิามคำวา “ควบคมุ” 
วาหมายความถึง การคุมหรือกักขังผูถูกจับโดย “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” ในระหวาง
สืบสวนและสอบสวน ซึ่งการควบคุมเปนการทำใหเสรีภาพที่ถูกจำกัดลงคงอยูตลอดไปจนกวาจะ
สิน้ระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด หรอืจนกวาผูถกูจบัจะถูกปลอย ปลอยชัว่คราว หรอืถกูจดัการอยางอืน่
ตามทีก่ำหนดไวในประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา โดยการควบคุมมวีตัถปุระสงค ๓ ประการ 
คือ เพื่อใหการสอบสวนดำเนินไปไดดวยความเรียบรอย เพื่อประกันการมีตัวของผูตองหาหรือจำเลย 
และเพื่อประกันการบังคับโทษ ทั้งนี้ อำนาจในการควบคุมดังกลาวมีเทาที่จำเปนตามพฤติการณ
แหงคด ีและหามมใิหใชวิธีควบคมุผูถกูจบัเกนิกวาทีจ่ำเปนเพือ่ปองกนัมใิหเขาหนเีทานัน้ เพราะกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเปนกฎหมายที่กำหนดอำนาจหนาที่ของรัฐในการรักษา
ความสงบเรียบรอยแลว ยังเปนกฎหมายท่ีคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดวย 
      โดยท่ีการควบคุมตัวผูตองหาในระหวางสืบสวนและสอบสวน มีวัตถุประสงค 
สำคัญประการหน่ึงคือ เพื่อให “การสอบสวน” เปนไปดวยความเรียบรอย จึงทำใหมีความจำเปนตอง
ควบคุมตัวผูตองหาไวกอน อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงอำนาจของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาซ่ึงไมมี
อำนาจในการสอบสวนคดีอาญาดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตน ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ไมไดบัญญัติใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภามีอำนาจควบคุมตัว
บุคคลใดไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น อำนาจควบคุมของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาจึงเปนอำนาจที่มีอยู
อยางจำกัดและมีอยูเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งเทานั้น กลาวคือ การใชอำนาจควบคุมของเจาหนาที่
ตำรวจรัฐสภาจะตองใชเทาที่จำเปนตามพฤติการณแหงคดีหรือตามความจำเปนในการที่จะ
รกัษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบคุคลและทรัพยสนิภายในบริเวณรัฐสภาและตองใช
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เปนการช่ัวคราว ทั้งนี้ เฉพาะเพ่ือการปองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีผูถูกจับจะกอใหเกิดข้ึน
ถาไมควบคุมตัวผูถูกจับ หรือควบคุมในระหวางการรอสงมอบตัวตอพนักงานสอบสวนเพ่ือดำเนินคดี
ตอไปเทานั้น
      อนึ่ง กฎหมายบางฉบับไดบัญญัติใหอำนาจเจาพนักงานตามกฎหมายมีอำนาจ
ควบคุมได เชน พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทำอันเปนโจรสลัด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
มาตรา ๗ กำหนดใหเจาหนาที่ทหารเรือมีอำนาจจับกุมและควบคุมผูตองสงสัย ตลอดจนควบคุมเรือ
หรืออากาศยานและส่ิงของท่ีจะใชหรือไดใชในการกระทำความผิดหรือไดมาจากการกระทำความผิด 
โดยหามมิใหควบคุมเรือหรอือากาศยาน ผูควบคุมเรือหรอือากาศยานหรือบุคคลในเรือหรอือากาศยาน
ไวเกินความจำเปนตามพฤติการณแหงคดี เปนตน
    ๕) อำนาจคน
      การคนเปนมาตรการบงัคบัในการดำเนนิคดอีาญาของรฐัทีพ่นกังานของรฐัเทานัน้
มีอำนาจดำเนินการ โดยกระทำเพ่ือพบและยึดสิ่งของซ่ึงจะเปนพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน
และดำเนินคดี เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไวเปนความผิด หรือไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควร
สงสยัวาไดใชหรอืตัง้ใจจะใชในการกระทำความผดิ เพือ่พบและชวยบคุคลซึง่ไดถกูหนวงเหนีย่วหรอืกกัขัง
โดยมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อจับกุมบุคคลซ่ึงมีหมายใหจับ หรือเพ่ือพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษา
หรือตามคำสั่งศาล ในกรณีที่จะพบหรือจะยึดโดยวิธีอื่นไมไดแลว
     โดยสภาพแลวการเขาตรวจคนของเจาพนักงานจึงเปนการกระทำท่ีกระทบ

ตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล กลาวคือ ในกรณีที่เปนการคนสถานที่ การคนเปนการกระทำที่
กระทบตอสิทธิของเจาของสถานที่ และในกรณีการคนตัวบุคคล การคนเปนการกระทำที่กระทบ
ตอสิทธิสวนบุคคลหรือเสรีภาพในรางกาย ดังนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงได
วางกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการคนไว โดยกำหนดให “พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” จะตอง
ขอหมายคนจากศาลกอน ในกรณีการคนในที่ “รโหฐาน” หรือสถานที่ตาง ๆ ซึ่งมิใชสถานที่ใด ๆ 
ซึง่ประชาชนมคีวามชอบธรรมทีจ่ะเขาไปได เชน บานเรอืนหรอืทีอ่ยูอาศยั เปนตน เพือ่ใหศาลตรวจสอบ
หรือกลั่นกรองและควบคุมการใชดุลพินิจของเจาพนักงานอีกชั้นหน่ึง เวนแตเขากรณียกเวนไมตอง
ขอหมายคนจากศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ 
      สำหรับในกรณีการคนตัวบุคคลน้ัน พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจ
คน “ตัวบุคคลในท่ีสาธารณะ” ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลน้ันมีสิ่งของในความครอบครอง
เพื่อจะใชในการกระทำความผิด หรือซ่ึงไดมาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด 

ี

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงไดวาง
กฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับการคนไว โดยกำหนดให 
“พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจ” จะตองขอหมายคน
จากศาลกอน
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เกร็ดกฎหมายนารู

จุลนิติ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๓ อยางไรก็ตาม การคน “ตัวบุคคล
ในที่รโหฐาน” พนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตองขอหมายคนจากศาลดวย เวนแตเขากรณียกเวน
ไมตองขอหมายคนจากศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๙๒ ตามท่ีไดกลาว
ในเบื้องตน
      หากพิจารณาถึงอำนาจคนของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาซึ่งทำหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและทรัพยสินภายในบริ เวณรัฐสภา 
“อันเปนสาธารณสถาน” ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมท่ีจะเขาไปไดแลว จะเห็นไดวาอำนาจคน
ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาเปนกรณีที่สามารถกระทำไดโดยไมตองมีหมายของศาล กลาวคือ 
เจาหนาทีต่ำรวจรัฐสภามีอำนาจคนเพือ่พบและยดึสิง่ของซึง่มไีวเปนความผดิ หรอืไดมาโดยผดิกฎหมาย 
หรอืมีเหตุอันควรสงสัยวาไดใชหรือต้ังใจจะใชในการกระทำความผิด ภายในบริเวณรัฐสภาไดโดยไมตองมี
หมายคน และสำหรบัการคนตวับคุคลภายในบรเิวณรฐัสภานัน้ ถอืเปนการคน “ตวับคุคลในทีส่าธารณะ” 
เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใชในการกระทำความผิด หรือ
ซึ่งไดมาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด เจาหนาท่ีตำรวจรัฐสภาก็สามารถทำการคน
ตัวบุคคลดังกลาวไดโดยไมตองมีหมายคนเชนเดียวกัน

  ๔. บทสรุป
  การท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๖ 
กำหนดใหการปฏิบติัหนาทีข่อง “เจาหนาทีต่ำรวจรฐัสภา” เพือ่รกัษาความสงบเรียบรอยและรักษาความ
ปลอดภัยบคุคลและทรพัยสินภายในบรเิวณรฐัสภา ใหมฐีานะเปน “เจาพนกังานตามประมวลกฎหมาย
อาญา” นัน้ เปนกรณทีีก่ฎหมายไดบญัญัตใิหมทีัง้อำนาจและหนาทีแ่ละความรบัผดิในการปฏบิตัหินาที่
ในขณะเดียวกัน ซึ่งอาจจะไดรับทั้งคุณและโทษจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว และการกำหนด 
“ใหมีอำนาจและหนาที่เชนเดียวกับพนักงานฝายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา” นั้น เปนกรณีที่กฎหมายไดบัญญัติใหเครื่องมือแกเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
ในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือใหการรักษาความสงบเรียบรอยและรักษาความปลอดภัยบุคคลและ
ทรัพยสินภายในบริเวณรัฐสภาของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาสำเร็จลุลวงไปดวยดี
   อยางไรก็ตาม การใชอำนาจในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา โดยเฉพาะ
การใชอำนาจและหนาที่เก่ียวกับการสืบสวน การจับ การควบคุม และการคน ซึ่งลวนแลวแตเปน
กรณีที่กระทบกระเทือนตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคล มีความจำเปนอยางยิ่งที่จะตองกระทำ
ดวยความระมัดระวังและอยูภายในขอบเขตของกฎหมาย นอกจากน้ี ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
การใชดุลพินิจ หลักสิทธิของผูตองหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ เพราะหาก
มีกระทำการนอกขอบเขตท่ีกฎหมายไดใหไว หรือมีการใชดุลพินิจโดยไมคำนึงถึงหลักสิทธิของ
ผูตองหาแลว อาจจะสงผลทำใหเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภาตองรับโทษตามกฎหมายซ่ึงมีระวางโทษหนัก
ยิ่งกวาบุคคลธรรมดาท่ัวไป 
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สถานะ บทบาทและอำนาจหนาที่ของตำแหนงเจาหนาที่ตำรวจรัฐสภา
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ความนำความนำ
 การใหความสำคัญแกสิทธิสตรีในระดับสากลไดปรากฏชัด
อยางเปนรูปธรรม เมื่อองคการสหประชาชาติไดประกาศให 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนปสตรีสากล (International Women’s Year) 
และกำหนดใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน ทศวรรษสตรี 
เพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ (The Women’s 
Decade for Equality, Development and Peace) โดยองคการ
สหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสตรีระดับโลกขึ้นในหวงเวลา
ดังกลาว และภายหลังการสิ้นสุดทศวรรษสตรีฯ รวม ๔ ครั้งดวยกัน 
ท้ังน้ี ไดมีการจัดประชุมสตรีระดับโลกข้ึนเปนคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เพื่อกระตุนใหสตรีไดมีสวนรวม
ในการพฒันาเศรษฐกจิ การเมอืง และสังคม โดยผลจากการประชุม
ครัง้ปฐมฤกษในครัง้ดงักลาวนัน้ ทีป่ระชุมไดเหน็ชอบแผนปฏิบตักิาร
ระดบัโลก (World Plan of Action) เพือ่กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน
ในชวงทศวรรษสตรี
 ในเวลาตอมา สมชัชาแหงสหประชาชาต ิไดมมีตทิี ่๓๔/๑๘๐ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหความเห็นชอบกติกาสากล
เพ่ือสิทธิสตรีอยางเปนทางการ คือ อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women หรอืเรียกเปนอกัษรยอวา “CEDAW”) โดยหนาตางโลก: 
The Knowledge Windows ฉบับนี้ จะไดเสนอรายละเอียด
ของอนุสัญญาดังกลาวในตอน “อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ” ตอไปนี้

¹ÒÂ»³Ô¸ÑÈÃ�  »·ØÁÇÑ²¹ �
¹ÔμÔ¡Ã ÊÓ¹Ñ¡¡®ËÁÒÂ

ตอน “อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”
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“อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”

จุลนิติ

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ: CEDAW

 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบเปนกติกาสากลที่มี
วตัถปุระสงคเพือ่การขจดัการเลอืกประตบิตัติอสตร ีรวมทัง้เปนหลกัประกนัวาสตรแีละบรุษุมสีทิธทิีจ่ะ
ไดรับการประติบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาค จัดตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติและไดรับการ
รบัรองจากทีป่ระชมุสมชัชาแหงสหประชาชาตเิมือ่วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และจนถงึเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มปีระเทศตาง ๆ  ใหสัตยาบัน (Ratif ication) หรือภาคยานุวตั ิ(Accession) อนสุญัญาน้ีแลว 
เปนจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ ประเทศ๑ 

สาระสำคัญของอนุสัญญา
 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ มีขอบทที่มีลักษณะเปนขอบทสารบัญญัติและ
ขอบทวิธีสบัญญัติเปนแนวทางสำหรับรัฐภาคีในการกำหนด
นโยบายและสรางมาตรการทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ หรือมาตรการอื่นเพื่อขจัดการเลือกประติบัติตอ
สตรี ตลอดจนการประกันวาสตรีจะตองไดรับสิทธิและโอกาสจากรัฐเชนเดียวกับบุรุษอยางเสมอภาค 
 วรรคอารัมภบทของอนุสัญญาฯ มสีาระสำคัญวา “...แมองคการสหประชาชาติจะใหความสำคัญ
ตอการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีแลวก็ตาม ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายก็ยังไม
ปรากฏชัดเปนรูปธรรม จึงจำเปนตองจัดทำอนุสัญญานี้ขึ้น ...”
 โดยในขอ ๑ ของอนุสัญญาฯ ไดใหคำจำกัดความคำวา “การเลือกประติบัติตอสตรี” (Discrimination 
against women) วาหมายถึง การแบงแยก การกีดกัน หรือการจำกัดใดๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผล
หรือความมุงประสงคที่จะทำลายหรือทำใหเสื่อมเสียการยอมรับการไดอุปโภคหรือใชสิทธิของสตรี
ไมวาจะมีสถานภาพสมรสแบบใด ซึ่งมีอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี ตลอดจน
หลักการดานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ
 โดยจะเห็นไดวา อนุสัญญาเพ่ือสิทธิสตรีฉบับนี้ มีเจตนารมณประการสำคัญในการสงเสริม 
สนับสนุน และคุมครองสิทธิของสตรีใหมีความเสมอภาคกับบุรุษ ดังนั้น พันธกรณีในการกำหนด
มาตรการประการตาง ๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาฉบับนี้ยอมเปนไปเพื่อแนวทางสูความเสมอภาค
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๒

 (๑) บรรจุหลักการเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม และสรางหลกัประกนัโดยใชมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ เพือ่ให
หลักการเร่ืองความเสมอภาคไดรับการปฏิบัติอยางแทจริง

 ๑ขอมูลลาสุดจาก UN Databases [online] Available from: http://treaties.un.org (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)
 ๒ดู  Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 2.
และโปรดดูเพิ่มเติม มาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิความเปนคนของผูหญิง: พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมาย และขอถกเถียง, 
(กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจำกัด ไอเดีย สแควร, ๒๕๕๒), หนา ๖๐-๖๑.
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 (๒) จดัใหมมีาตรการการคุมครองทางกฎหมายเพือ่ปกปองสทิธติาง ๆ  ของเพศหญงิบนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคกับเพศชาย
 (๓) หามการเลือกประติบัติตอเพศหญิงในทุกดาน โดยรัฐจะตองงดเวนจากการเขาไปพัวพัน
ในการกระทำ หรือการกระทำใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติตอเพศหญิง และตองรับประกันวา
เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเคารพตอหลักการของความเสมอภาคทางเพศ
 (๔) ตองใชมาตรการทกุอยางทีเ่หมาะสม รวมทัง้มาตรการทางดานนติบิญัญตั ิเพือ่เปลีย่นแปลง
หรือยกเลิกกฎหมาย ขอบังคับ ประเพณี และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดการเลือกประติบัติ
ตอเพศหญิงไมวาการเลือกประติบัตน้ัินจะเกิดข้ึนจากการกระทำของบุคคล องคกร หรือวิสาหกิจใด ๆ ก็ตาม
 (๕) ตองเพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในท้ังปวงซ่ึงกอใหเกิด
การเลือกประติบัติตอเพศหญิง
 (๖) รัฐภาคีควรกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการพิเศษ
ช่ัวคราว (Aff irmative Action) เพื่อเรงรัดในการเสริมสรางโอกาสที่
เพศหญิงถูกปดกั้นมาเปนเวลาชานาน ใหเจริญทัดเทียมกับเพศชาย
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น มาตรการช่ัวคราวเพ่ือบรรลุเปาหมายนี้ มิใหถือวาเปน
การเลือกประติบัติตอเพศชาย อนึ่ง มาตรการหรือบริการพิเศษที่รัฐ
จดัให เพือ่คุมครองปกปองภาวะความเปนมารดาของเพศหญงิ ไมถอืวา
เปนการใหสิทธิพิเศษซึ่งเปนการเลือกประติบัติตอชายเชนกัน๓

 (๗) รฐัภาคคีวรจดัใหมอีงคกรซึง่มอีำนาจหนาทีใ่นการพจิารณาวนิจิฉยัการกระทำทีม่ลีกัษณะ
เลือกประติบัติตอเพศหญิง โดยองคกรดังกลาวนี้จะเปนศาลยุติธรรม หรือสถาบันอื่นที่เหมาะสมก็ได

ขอบเขตการคุมครองความเสมอภาคของสตรีตามอนุสัญญา
 ดงัทีไ่ดกลาวในเบ้ืองตนแลววาอนุสญัญาฉบับน้ีไดกำหนดแนวทางสูความเสมอภาคระหวางสตรี
และบุรุษ ซึ่งอาจแบงขอบเขตการคุมครองความเสมอภาคของสตรีไดเปน ๓ มิติ กลาวคือ๔

 ประการแรก คือ มิติดานการกำหนดสิทธิพลเมืองและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีในดาน
ตาง ๆ ใหมีความเทาเทียมกับผูชาย 
 ประการที่สอง คือ มิติดานสิทธิการเจริญพันธุ 
 ประการสุดทาย คือ มิติดานปจจัยทางวัฒนธรรมตอความสัมพันธระหวางหญิงและชาย 
 โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
 มิติดานการกำหนดสิทธิพลเมืองและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีในดานตาง ๆ ใหมี
ความเทาเทียมกับผูชาย ประกอบดวย

ี่ ี

 ๓Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 4.
 ๔โปรดดู  สมชาย ปรีชาศิลปกุล, เพศวิถีในคำพิพากษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔), หนา ๓๒ – ๓๔.
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 การคุมครองผูหญิงจากการคามนุษยและความรุนแรงตอสตรี๕ 
 การใชมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในดานท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม
ทางการเมอืงของสตรทีีจ่ะไดรบัความเสมอภาคเทากบับรุษุในสทิธกิารออกเสยีงเลอืกตัง้ การลงประชามต ิ
การสมัครรับเลือกตั้ง การเขารวมกำหนดนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการตามนโยบายนั้น 
การเขาทำงานในตำแหนงหนาท่ีราชการในทุกระดับของรัฐบาล และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง๖

 การใชมาตรการเพื่อประกันความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายในโอกาสที่จะเปนผูแทน
ของรัฐบาลในระดับระหวางประเทศและการเขารวมงานในองคการระหวางประเทศ๗

 การใหสิทธิที่ เสมอภาคระหวางหญิงกับชายในการไดมา เปล่ียนแปลง หรือคงไว
ซึ่งสัญชาติของตน และรัฐภาคีตองประกันวาการแตงงานกับคนตางชาติ ตลอดจนการเปล่ียนสัญชาติ
ของสามจีะไมมผีลกระทบตอสญัชาตขิองภรรยาโดยอตัโนมตั ิและตองใหสทิธิอนัเสมอภาคระหวางหญงิ
และชายในสัญชาติของบุตรดวย๘

 การขจั ดก า ร เ ลื อกประติ บั ติ ใ นด านการศึ กษา 
การจางงาน การมีสวนรวมในกิจกรรมและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปองกันการเลือกประติบัติตอ
สตรีดวยเหตุอันเน่ืองมาจากการแตงงานหรือความเปนมารดา 
ทั้งตองมีการคุมครองลูกจางที่ตั้งครรภใหสามารถลาคลอดไดใน
ระหวางการจางงาน และผูหญิงในชนบทจะตองไดรับการคุมครอง
ในสิทธิเหลานี้ดวย๙ 
 การสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในทางกฎหมาย โดยตองใหความเสมอภาค
ทางกฎหมายในทางแพงแกผูหญงิเชนเดยีวกบัทีใ่หแกชาย โดยเฉพาะอยางยิง่ใหมสีทิธใินการทำสัญญา
จดัการทรพัยสนิ การปฏบิตัอิยางเทาเทยีมในกระบวนการทางศาล รวมถงึเสรภีาพในทางเลอืกถิน่ทีอ่ยู
และภูมิลำเนา๑๐

 การขจัดการเลือกประติบัติตอหญิงในประเด็นเกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธ
ทางครอบครัวโดยตองใหสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในการทำการสมรส การขาดจาก
การสมรส ความรบัผดิชอบในฐานะบดิามารดา การตดัสนิใจในการมบีตุร การปกครองบตุร สทิธใินการ
ใชนามสกุลและการประกอบอาชีพ๑๑ (ซึ่งในปจจุบัน ประเทศไทยยังมิไดถอนขอสงวนพันธกรณี
ในประการน้ี) 

   ๕Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 6.
   ๖Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 7.
   ๗Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 8.
   ๘Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 9.
   ๙Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 10-14.
  ๑๐Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 15.
  ๑๑Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 16. 

P187-194.indd   190P187-194.indd   190 11/22/2011   4:58:59 PM11/22/2011   4:58:59 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๙๑

หนาตางโลก: The Knowledge Windows

จุลนิติ

มิติดานสิทธิในการเจริญพันธุ 
 ดวยเหตุที่ระบบการเจริญพันธุของเพศหญิงมีความสำคัญมากตอการสืบทอดเผาพันธุและการ
ดำรงอยูของสังคม ทั้งเปนอุปสรรคที่ทำใหหญิงไมอาจแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
อนุสัญญาจึงไดใหความสำคัญแกบทบาทของสตรีในการเจริญพันธุไวดวย โดยตระหนักวาบทบาทของ
สตรีในการใหกำเนิดบุตรเปนหนาที่ทางสังคม และการเลี้ยงดูบุตรเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
บุรุษและสตรี๑๒ โดยใหสตรียอมมีสิทธิในการตัดสินใจอยางเปนอิสระภายใตความรับผิดชอบของตน
ในการกำหนดจำนวนและระยะหางในการมีบุตรดวย๑๓

 ทั้งนี้ การคุมครองหญิงและการดูแลบุตรไดรับการบรรจุเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและผนวกไวใน
ทุกประเด็นของอนุสัญญาฯ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการจางงาน กฎหมายครอบครัว การดูแลสุขภาพ 
การศึกษา บทบาทหนาที่ทางสังคมตลอดจนการสรางการบริการตาง ๆ โดยเฉพาะการดูแลเด็ก 
ซึง่บรรดามาตรการพเิศษเพือ่มุงปกปองสถานะของผูหญงิในการเปนมารดานัน้ยอมไมถอืวาเปนการเลอืก
ประติบัติแตอยางใด

มิติดานปจจัยทางวัฒนธรรมตอความสัมพันธระหวางหญิงและชาย 
 มิติในประการนี้ ถือเปนการขยายขอบเขตความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน
โดยตระหนกัถงึอทิธพิลของ “วฒันธรรมและจารตีประเพณ”ี ทีจ่ำกดัสทิธขิองสตรใีนการใชสทิธขิองตน 
ทำใหเกิดขอจำกัดที่หลากหลาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย อันมีผลกระทบตอ
ความกาวหนาของสตร ีจงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองปรบัเปลีย่นระบบความคดิ ความเชือ่ คานยิม เพือ่ทีจ่ะ
ทำใหเกดิความเสมอภาคอยางแทจรงิระหวางบรุษุและสตรี 
โดยใชมาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวง เพื่อปรับปรุงแบบแผน
ความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี 
โดยมุงท่ีจะขจัดความเดียดฉันทและวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณี
หรือบรรทัดฐานทางสังคมอ่ืนในทำนองเดียวกันซ่ึงต้ังอยูบน
พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ 
หรือท่ีอยูบนพ้ืนฐานของบทบาทด้ังเดิมสำหรับบุรุษและสตรี๑๔

 เมือ่พจิารณาแนวทางสูความเสมอภาคระหวางสตรแีละบรุษุของอนสุญัญาฯ แลว อาจสรปุไดวา 
อนุสัญญาไดใหความสำคัญตอนโยบายและกฎหมายของรัฐในฐานะที่เปนมาตรการหลักของการ
สงเสริมสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงในทุก ๆ  ดาน และทุกระดับ ตั้งแตระดับสวนตัว ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ นโยบายและกฎหมายซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคทางเพศ 
จะเปดโอกาสใหเพศหญิงสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพ
ทีจ่ะเขามสีวนรวมพฒันาสงัคมทัง้ทางดานเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ไดอยางเตม็ที ่นอกจากนี ้
หากรัฐมีนโยบายและปณิธานแนวแนที่จะสงเสริมความเสมอภาคในการพัฒนาตนเองของเพศหญิง 

 ๑๒Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 5(b).
 ๑๓Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 16(e).
 ๑๔Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 5(a).

ั  ปไ  
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และสงเสริมใหเพศหญิง เขามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในทุกดานอยางเต็มที่แลว รัฐยอมจะกำหนด
นโยบายและบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวได แมกฎหมายจะมีบทบาทหลายมิติ 
แตยอมมีเปาหมายรวมกัน คอื สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเพศหญิง และสงเสริมโอกาสในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมของเพศหญิงในฐานะท่ี
มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุรุษ๑๕ นั่นเอง

คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
 อนุสัญญาฯ ไดกำหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี 
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ข้ึน ประกอบดวย 
ผูเชีย่วชาญทีม่คีณุธรรมและความสามารถอยางสงูในสาขาทีจ่ำเปนตามขอบเขตของอนสุญัญาฯ ทีม่าจาก
การเลือกต้ังของรัฐภาคีจำนวน ๒๓ คน๑๖ เปนคณะกรรมการ
ทีม่อีำนาจหนาท่ีในการพจิารณาความกาวหนาของการอนุวตักิาร
ตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีทั้งหลาย โดยพิจารณาตรวจสอบ
รายงานและขอมูลที่ไดรับจากรัฐภาคีเหลาน้ัน และรายงานตอ
สมชัชาแหงสหประชาชาติผานทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม
แหงสหประชาชาติเปนประจำทุกป โดยอาจทำขอแนะนำท่ัวไป
เสนอไปพรอมกันดวยกไ็ด๑๗

รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญา: สถานะการสงเสริมสิทธิสตรีของรัฐภาคี๑๘

 รฐัภาคขีองอนุสญัญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบตัติอสตรีในทกุรปูแบบ มหีนาท่ีทีจ่ะตอง
เสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามอนสุญัญาดงักลาวขางตน ภายใน ๑ ป นบัแตอนสุญัญาฯ 
มีผลใชบังคับ และหลังจากนั้นตองเสนอรายงานอยางนอยที่สดุในทุก ๔ ป หรือตามที่คณะกรรมการฯ 
ไดรองขอ  
 สาระสำคัญของรายงานการอนุวัติการจะกลาวถึงมาตรการดานนิติบัญญัติ ดานตุลาการ 
ดานบริหาร หรือมาตรการอื่น ๆ ซึ่งรัฐไดกำหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาฯ ตลอดจน
ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ซึง่กระทบกระเทอืนถงึระดับทีท่ำใหการปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ 
ไมอาจกระทำได 

พิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญา: สภาพบังคับที่เปนรูปธรรม๑๙

 เนื่องจากกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ มีเพียงการเสนอรายงานการอนุวัติการ
ตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีตอคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีอยางนอย

 ๑๕มาลี พฤกษพงศาวลี, อางแลว, หนา ๖๐-๖๑.
 ๑๖Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 17(a).
 ๑๗Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 21(a).
 ๑๘Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 18.
 ๑๙โปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี, อางแลว, หนา ๖๒-๖๔.
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ในทกุ ๔ ป และอนสัุญญาฯ ยงักำหนดกลไกในการ
สงเสริมสิทธิสตรีและมาตรการการเยียวยาแกไขไว
ไมเพียงพอ คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพ
สตรีแหงสหประชาชาติ (Commission on the 
Status of Women-CSW) จึงไดเริ่มยกราง
พิธีสารเ ลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Optional Protocol to the Convention 
on the Elimination of All Form of Discrimination against Women – OP – CEDAW) 
ขึ้นในการประชุมสมัยที่ ๔๐ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยรางพิธีสารดังกลาวไดรับการรับรองจากท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการฯ สมยัที ่๔๓ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่เสนอใหสมชัชาสหประชาชาติรบัรองและเปดให
ประเทศสมาชิกลงนามใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติตอไป
 พธิสีารเลอืกรบัฯ ฉบับนีไ้ดกำหนดกลไกและกระบวนการรองเรยีนและตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนของเพศหญิง โดยเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเสนอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศหญิงตอคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี ในกรณี
การละเมดิสทิธิทีเ่กดิข้ึนในรัฐภาคใีด ๆ   รวมท้ังเปดโอกาสใหคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของโดยเดินทางเขาไปในดินแดนของรัฐภาคีนั้น ๆ ได 
 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
มีสาระสำคัญ ๒ ประการ คือ
 ๑.  การเสนอเร่ืองรองเรียน๒๐ ในกรณีมีการละเมิดสิทธิของเพศหญิงตามที่กำหนดไวใน
อนุสัญญาฯ บุคคลหรือกลุมบุคคล ภายใตเขตอำนาจศาลของรัฐภาคี ซึ่งไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกละเมิดสิทธิ และไดดำเนินการโดยมาตรการในประเทศสิ้นสุดแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได 
หรือถาการดำเนินการภายในประเทศลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรทำใหไมไดรับความเปนธรรม 
บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นสามารถเสนอขอรองเรียนตอคณะกรรมการฯ ได และคณะกรรมการฯ จะได
ดำเนินการแจงเรื่องรองเรียนใหรัฐภาคีทราบโดยปกปดเปนความลับ ซึ่งรัฐภาคีจะตองสงคำชี้แจง
ในประเด็นดังกลาวเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๖ เดือน
 ๒. การตรวจสอบขอมูลและการสอบสวน๒๑ คณะกรรมการฯ สามารถเขามาสอบสวนกรณี
ละเมิดสิทธิของเพศหญิงอยางรายแรงไดอยางเปนระบบ แมจะไมมีการเสนอเร่ืองรองเรียนเลยก็ตาม 
โดยตองไดรบัความยินยอมจากรัฐภาคี ซึง่การสอบสวนยอมเปนไปโดยลับ และเม่ือการสอบสวนไดสิน้สดุ
ลงแลว คณะกรรมการฯ จะรายงานผลใหรฐัภาคทีราบพรอมขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ โดยใหรฐัภาคี

 ๒๐Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; 
Article 2-6.
 ๒๑Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; 
Article 8-9.

i ti i t W OP CEDAW)
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แสดงขอสังเกตหรือแจงขอมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมภายใน ๖ เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจขอให
รัฐภาคีเสนอขอมูลการดำเนินงานดังกลาวในรายงานการอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ ดวยก็ได  
 อาจกลาวไดวา พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ มีบทบาทในการพัฒนาและเพิ่มเติมกลไก
คุมครองสิทธิของเพศหญิงจากที่มีอยูเดิม ทั้งมีบทบาทในการกระตุนและผลักดันใหรัฐภาคีดำเนิน
มาตรการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ไดอยางเปนรปูธรรมในอันทีจ่ะคุมครองสิทธแิละความเสมอภาค
ของสตรี ตลอดจนเปนการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของสังคมระหวางประเทศ
ไดเปนอยางดี 

ความสงทายความสงทาย
 “อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ” นั้นถือไดวาเปนกติกาสากลที่มีความสำคัญตอการ
ผลกัดันใหเกดิการตระหนกัถงึสทิธขิองเพศหญงิมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มี
การสรางกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีไวอีกดวย 
ซึ่งสะทอนเจตจำนงรวมกันของสังคมระหวางประเทศในการ
สงเสริม สนับสนุนและคุมครองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม “ภาวะของความเสมอภาคท่ีมีขึ้นใน
สงัคมภายในของแตละรัฐ ควรมีอยูและดำเนินควบคูกนัไป ทัง้ใน
มติดิานหลกัการและมิตใินการบังคบัการใหเปนไปตามหลักการเชนวา อยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง
จึงจะเปนไปตามเจตนารมณและความมุงประสงคของอนุสัญญาฯ และเจตจำนงรวมกันของ
สหประชาสังคม”
 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ แตยังคงมีขอสงวน (Resevation) ไวสำหรับพันธกรณีในขอ ๑๖ เกี่ยวกับการสมรส
และความสัมพันธทางครอบครัว และในขอ ๒๙ เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทระหวางรัฐภาคีอื่น๒๒  
พิจารณาแลวเห็นวา พันธกรณีในขอบทที่ ๑๖ ของอนุสัญญาฯ นั้น มีขอบเขตการคุมครองครอบคลุม
สิทธิที่สำคัญของสตรีในหลายประการ การคงขอสงวนซึ่งหมายถึงการละพันธกรณีในขอนี้ไว อาจไม
เปนไปตามเจตนารมณของการรางอนุสัญญาฯ และไมเปนผลดีตอภาพลักษณของไทยในฐานะรัฐภาคี
ที่เขาผูกพันในกติกาสากลเพ่ือสิทธิสตรีฉบับนี้มาเปนระยะเวลากวาสองทศวรรษแลว 

 ๒๒สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไปเก่ียวกับสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Optional Protocol, (กรุงเทพฯ: 
หางหุนสวนจำกัด ไอเดีย สแควร, ม.ป.ป.), หนา ๑๘-๑๙.
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กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ เปนสวนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม 
๒๕๔๕ มีภารกิจเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพท่ีประชาชนพึงไดรับตามกฎหมาย 
โดยการจัดวางระบบและสงเสริมใหประชาชนมีความรูเก่ียวกับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
ตลอดจนการดำเนินการใหพยาน ผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา ไดรับการคุมครองชวยเหลือ
และเยียวยาในเบื้องตน เพื่อใหประชาชนไดรับการคุมครองและดูแลจากรัฐอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน

กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพเปนหนวยงานกลางในการประสานงาน เพ่ือใหความชวยเหลือ
แกประชาชนที่ไมไดรับความยุติธรรม หรือถูกลวงละเมิดสิทธิดวยการสงตอไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพ รวมถึง
สิทธิมนุษยชนระหวางประเทศซึ่งไดรวบรวมขอมูลดานสนธิสัญญาระหวางประเทศดาน
สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน และรายงานทบทวน
สถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ เปนตน

www.rlpd.moj.go.th
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www.women-family.go.th

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปนสวนราชการ
ระดับกรม สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรี การสงเสริมความเสมอภาคของหญิง
และชาย การสรางความเขมแข็งของครอบครัว โดยการกำหนดนโยบาย 
มาตรการ กลไกการสงเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการ
ตามนโยบายทีก่ำหนด เพือ่ใหสตรไีดรบัการพฒันาศกัยภาพ การคุมครองพทิกัษ
สทิธใิหมคีวามเสมอภาคและเปนธรรมทางสงัคม และมุงสรางสถาบนัครอบครวั
ใหมีความมั่นคงเปนปกแผนเพื่อเปนกลไกในการสงเสริมศักยภาพของหญิง
และชายใหเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคม

 เว็บไซตนี้จึงเปนแหลงรวมฐานความรูดานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว โดยมีเว็บลิงคที่สามารถเขาไปสืบคนขอมูลได อาทิ ศูนยขอมูลกลาง
ดานการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 
การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานสตรีและครอบครัว และศูนยขอมูล
ความรุนแรงตอเด็ก สตรีและความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๑๙๗

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

www.thailawwatch.org 

เว็บไซต thailawwatch.org เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุง
กระบวนการนิติบัญญัติของประเทศไทยเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) นำเสนอตอแผนงาน
สรางเสริมการเรียนรูกับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ที่ดี 

 เปนเว็บไซต ระบบติดตามรางกฎหมาย (tracking system) ซึ่งกำลัง
จะเขาสูกระบวนการพิจารณาของฝายนิติบัญญัติ รวมทั้งยังรวบรวมบทความ 
ทัศนะ ขอวิจารณและขอเสนอแนะตอรางกฎหมายจากบุคคลทุกภาคสวน
ของสังคม และผูไดรับผลกระทบจากกฎหมาย ตลอดจนนำเสนอขาวสาร
ความเคลือ่นไหวทีเ่กีย่วของกบัการพจิารณารางกฎหมายตัง้แตในชัน้คณะรฐัมนตร ี
คณะกรรมการกฤษฎีกา รัฐสภา และรางกฎหมายที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ 
โดยเวบ็ไซตจะทำหนาทีต่ดิตามความคบืหนาของรางกฎหมาย รวมทัง้มบีทวิเคราะห
รางกฎหมายบางฉบับที่มีความสำคัญตอสังคม เพื่อเปนชองทางที่งายตอการ
ติดตามของสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๙๘

แนะนำเว็บไซต

จุลนิติ

มูลนิธิกระจกเงา เปนองคกรพัฒนาเอกชนท่ีทำงานเก่ียวกับการพัฒนา
สังคมหลาย ๆ ดาน ไดแก งานดานสิทธิมนุษยชน งานดานส่ือและเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานพัฒนาอาสาสมัครและการแบงปนทรัพยากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการเรียนรูและการใชชีวิต โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานท้ังบนสังคมออนไลน 
(internet) สังคมเมืองและสังคมชนบท โดยทำหนาที่เปนกระจกเงาที่สะทอน
เรื่องราวความเปนจริงของสังคมและใหความชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงของสังคม ดวยวิธีคิด คือ การสรางคนและสรางนวัตกรรม
สรางความเปล่ียนแปลงแกสังคม

www.mirror.or.th
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