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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
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“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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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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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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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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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

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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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

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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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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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
รองศาสตราจารย ประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

 รองศาสตราจารยมาลี  พฤกษพงศาวลี๑
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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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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 : 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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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

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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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

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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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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“การเลือกปฏิบัติตอสตรี : ความเสมอภาคในสังคมไทย”

จุลนิติ

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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บทสัมภาษณความเห็นทางวิชาการ

จุลนิติ

 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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