คานี้ ได้บญ
ั ญัติข้ ึนในกฎหมายสู งสุ ดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญ เป็ นครั้งแรกในพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครอง
สยามชัว่ คราว พ.ศ. 2475 แต่ก็อยากบอกว่าเป็ นการ “ตีพิมพ์” ขึ้นมาแบบชัว่ คราวมากกว่า เพราะไม่ได้ทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อ “สิ ทธิ สตรี ” เลย อีกทั้งหลังจากนั้นคาๆ นี้ ก็ได้หายไป และกลับมาใหม่ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2517
และหายไปอี ก ครั้ ง แล้ว กลับ มาใหม่ ในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2534 และมี อ ยู่อย่า งต่อ เนื่ อ ง ในรั ฐ ธรรมนู ญ ปี พ.ศ. 2540 จนถึ ง
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ปี พ.ศ. 2550
ถามว่า สิ ทธิความเป็ นมนุษย์ที่เสมอภาคเท่าเทียมกันระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ าย สาคัญตรงไหน อย่างไร และจาเป็ นแค่ไหน ทาไม
ต้องบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย ?
ก่อนอื่น เราต้องทราบว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบนิ ติรัฐ นั่นคื อ มีกฎหมายเป็ นโครงสร้างที่ สาคัญในการกาหนด
บทบาทหน้าที่ของรัฐ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดูแลสิ ทธิและเสรี ภาพของประชาชนชาวไทย ให้เป็ นไปตามหลักกฎหมาย
แต่ความเป็ นคน หรื อความเป็ นมนุษย์ มีมาก่อนกฎหมายจริ งไหมคะ ?
เราถึงได้มีคาพูดที่วา่ “คนสร้างระบบ และระบบสร้างคน” หรื อ “ชนชั้นใดออกกฎหมาย กฎหมายก็ยอ่ มเอื้อประโยชน์กบั ชน
ชั้นนั้น” ส่งผลให้เกิดแนวคิดที่วา่ “เมื่อเพศชายเป็ นผูอ้ อกกฎหมาย กฎหมายก็ยอ่ มเอื้อประโยชน์กบั เพศชาย” จริ งไหมคะ ?
ที่ผา่ นมา ผูห้ ญิงเองไม่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างที่ถือว่าเป็ นมนุษย์เช่นเดียวกับผูช้ าย อ้วนไม่ได้บอกว่า ผูห้ ญิงถูกปฎิบตั ิอย่างเป็ น
สัตว์เลี้ยงนะคะ เพียงแต่ผหู ้ ญิงถูกปฏิบตั ิอย่างเป็ นมนุษย์ชนชั้น 2 ในเรื่ องสิ ทธิ ต่างๆ เช่น กฎหมายลักษณะครอบครัวในเรื่ องเหตุหย่า
หรื อกฎหมายอาญาในเรื่ องข่มขืนฯ ซึ่งถือว่าเป็ นการเลือกปฏิบตั ิฯ อย่างหนึ่ ง และเพิ่งจะมีการแก้ไขกฎหมายเหล่านี้ ให้ไปเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ “ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน” ในรัฐธรรมนูญ ไม่ถึงสามปี นี้เอง
คาว่า “เลือกปฏิบตั ิ” มาจากคาว่า “Discrimination” ซึ่งหมายถึง การแบ่งแยก กีดกัน หรื อการจากัดใดๆ เพราะเหตุแห่งเพศ และ
การกระทาดังกล่าวมีผล หรื อมีความประสงค์ที่จะทาให้สิทธิของผูห้ ญิง ไม่วา่ จะสมรสหรื อไม่สมรส ต้องเสื่ อมเสี ยไป ไม่เสมอภาคกับ
ผูช้ ายในเรื่ องเสรี ภาพและสิ ทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ ทธิความเป็ นพลเมือง
เมื่อกล่าวถึงขั้นนี้แล้ว ก็ตอ้ งขออนุญาตอธิ บายเรื่ อง “สิ ทธิ มนุษยชน” สักนิ ด เนื่ องจากได้พาดพิงไว้บา้ ง ในตอนที่แล้ว “สิ ทธิ
มนุษยชน” ที่เราต้องทราบคือ สิ ทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนยอมรับว่า มนุษย์ทุกคนต่างเป็ นเจ้าของชีวิตและร่ างกายของตนเอง
ดังนั้นมนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิหรื ออานาจในชีวติ และร่ างกายของตน แม้แต่บิดามารดาผูใ้ ห้กาเนิด ยังต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพต่อสิ ทธิ
ในชีวิตร่ างกายของบุตรในฐานะเป็ นมนุษย์น้ นั โดยการไม่ทาร้าย หรื อทาให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวิตร่ างกายของบุตรในฐานะที่เค้า
เป็ นมนุษย์คนหนึ่ง ถ้ามีการกระทาดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมาย
ดังนั้น การที่มนุษย์ทุกคนเป็ นเจ้าของชีวติ และร่ างกายของตนเอง ย่อมส่งผลให้คนอื่นๆ ไม่สามารถทาร้ายหรื อทาให้เกิดความ
เสี ยหายต่อชีวติ ร่ างกายของเราได้ การที่บุคคลอื่นกระทาต่อชีวติ และร่ างกายของอีกคน ในลักษณะที่ส่งผลให้บุคคลที่เป็ นเจ้าของชีวิต
และร่ างกายไม่ตอ้ งการ หรื อไม่ยนิ ยอม ย่อมเป็ นการคุกคามทางเพศได้ และไม่จาต้องเป็ นเฉพาะผูห้ ญิงกับผูช้ ายเท่านั้น การคุกคามทาง
เพศระหว่างผูช้ ายกับผูช้ ายหรื อระหว่างผูห้ ญิงกับผูห้ ญิงก็สามารถเกิดขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น ผูช้ ายที่มายืนจ้องดูผชู ้ าย ขณะยืนปั สสาวะ
ในห้องน้ าสาธารณะ ก็ถือว่า เป็ นการคุกคามทางเพศได้เช่นกัน
กลับมาที่ ทาไม ? การเกิดเป็ นผูห้ ญิง จึงต้องถูกปฏิบตั ิในแบบที่เรี ยกว่า เป็ นมนุษย์ชนชั้น 2ถูกลดทอนคุณค่าความเป็ นมนุษย์
ลดน้อยลง หรื อได้รับการปฏิ บตั ิจากสังคมหรื อค่านิ ยมวัฒนธรรมประเพณี ที่ กดทับหรื อเพิ่มภาระให้กบั การใช้ชีวิตในฐานะที่ เป็ น
มนุษย์คนหนึ่ง
และฝ่ ายผูช้ ายเองก็อาจรู ้สึกว่า ตนก็ได้รับการปฏิบตั ิจากสังคมหรื อค่านิ ยมวัฒนธรรมประเพณี ที่กดทับหรื อเพิ่มภาระให้กบั
การใช้ชีวติ ของตนเองได้เช่นกัน

ปั ญหาคือ ไม่มีเพศใดเพศหนึ่ งเข้าใจในข้อเท็จจริ งว่า อะไรคือคุณค่าที่ควรกระทา หรื ออะไรคือความถูกต้องดีงามที่ควรจะ
เป็ น ภายใต้สถานการณ์ที่สบั สนวุน่ วาย ถือได้วา่ เป็ นช่วงผันแปร หรื อเปลี่ยนผ่าน หรื อผสมผสานระหว่างค่านิ ยมวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย กับค่านิยมวัฒนธรรมที่เป็ นแนวคิดทางโลกตะวันตก
แต่ความจริ ง ทุกสิ่ งอย่างขึ้นอยูก่ บั การที่ชีวิตของแต่ละคน ได้ถูกหล่อหลอมมาจากหลายสิ่ งหลายอย่าง ที่มีท้ งั ความแตกต่าง
และคล้ายคลึงกัน โดยมีจุดเริ่ มต้นที่ครอบครัว เพราะมนุษย์แต่ละคนย่อมถูกหล่อหลอมความเป็ นคน ความเป็ นเพศ แม้กระทัง่ ภาษาที่
ใช้ในการสื่ อสารกัน ก็ในช่วงเวลาที่เริ่ มรู ้ความกันทั้งนั้น คงไม่มีใคร เกิดมาวันเดียว
รู ้แล้ว ฉันเป็ นใคร... หรื อรู ้แล้ว ฉันเป็ นผูช้ าย… หรื อฉันเป็ นผูห้ ญิง ครอบครัวต่างหาก ที่เป็ นจุดเริ่ มต้นของการทาให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างเพศ และเชื่อมโยงมาที่โรงเรี ยนเด็กเล็ก โรงเรี ยนอนุบาล ประถม มัธยม ตามลาดับ ลองถามตัวเองสิ คะ ใครเป็ นคนจับคุณใส่
กางเกง ใครเป็ นคนจับคุณนุ่งกระโปรง ใครเป็ นคนบอกให้เราต้องพูด “ครับ” และใครเป็ นคนบอกให้เราต้องพูด “ค่ะ” เรามาเริ่ มต้น
เรี ยนรู ้ “ความแตกต่างระหว่างเพศ” และการปฏิบตั ิตวั ต่อคนเพศเดียวกันและคนต่างเพศกัน ในช่วงเวลาเหล่านั้นใช่ไหมค่ะ พอเรา
เติบโตขึ้นเรื่ อยๆ เราก็เริ่ มเรี ยนรู ้จากสิ่ งที่เราประสบพบเห็น ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ตามวัย จากเพื่อน จากสถานการศึ กษา
จากสิ่ งแวดล้อมต่างๆ รวมทั้งสื่ อต่างๆ ที่มีอิทธิพลกับชีวติ ในช่วงเวลานั้นๆ เมื่อเราพบเห็นอะไรบ่อยๆ ได้กระทาซ้ าๆ จนเกิดความเคย
ชิน กลายเป็ นการยอมรับ มีการเปลี่ยนแปลงที่กลายเป็ นค่านิยมใหม่ๆ ขึ้นในชุมชน ในสังคม คาว่า “มิติหญิงชาย” มีความสาคัญที่ตอ้ ง
กล่าวถึง เพราะความแตกต่างกันที่กลายสภาพเป็ นความแตกต่างเชิงโครงสร้างทางสังคม ทาให้ผชู ้ ายสามารถใช้อานาจเหนือกว่าผูห้ ญิง
และเข้าควบคุมจัดการต่อสิ่ งต่างๆ ที่ มีความสาคัญในอานาจ หน้าที่ การงาน ทรัพย์สินเงิ นทอง และอื่นๆ ได้มากกว่าผูห้ ญิง จนเกิ ด
ปั ญหาความไม่เสมอภาคทางเพศขึ้น และเกิดการแบ่งแยกงานกันทาตามเพศระหว่างผูห้ ญิงกับผูช้ ายว่า สิ่ งที่เกิดขึ้นเป็ นธรรมชาติที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ผูห้ ญิงควรรับผิดชอบต่องานบ้านและการดูแลลูกเท่านั้น และในงานอาชีพบางอย่างมีความเหมาะสมกับ
ผูห้ ญิง เช่น งานบริ การ งานเลขานุ การ เป็ นต้น ส่ วนตาแหน่ งงานในระดับบริ หารที่มีความสาคัญต่อองค์กร ไม่เหมาะสมกับผูห้ ญิง
เท่ากับผูช้ าย ทั้งๆ ที่ ในแง่ความเป็ นมนุษย์ที่มีมนั สมอง มีความรู ้ มีความคิด และมีความฉลาด ของผูห้ ญิงก็มีไม่แตกต่างจากผูช้ ายสัก
เท่าไร
โดยส่วนใหญ่ผหู ้ ญิงจะแตกต่างจากผูช้ าย ในแง่ความแข็งแรงทางกายภาพ หรื อสรี ระ นอกจากนี้ เรายังพบว่าผูห้ ญิงกับผูช้ าย มี
ความแตกต่างกันในแง่ของ “วิธีคิด” เพราะโดยส่วนใหญ่ผชู ้ ายมักถนัด เรื่ องมิติสมั พันธ์ เช่น การอ่านแผนที่ พูดง่ายๆ คือ ผูช้ ายถนัดคิด
จินตนาการเป็ นภาพ โดยที่ผหู ้ ญิงส่วนใหญ่ เป็ นเพศที่มีอารมณ์และความรู ้สึกอ่อนไหว และถนัดเรื่ องของภาษา การใช้คาพูด
ต้องบอกก่อนนะคะ ที่กล่าวเป็ นเพียงส่ วนใหญ่ ไม่ใช่ท้ งั หมดของแต่ละเพศ ดังนั้นอาจมีผชู ้ ายบางคนที่ถนัดการใช้ภาษาก็ได้
แต่ขอให้รู้วา่ ถ้าคุณเป็ นผูช้ ายแบบนั้น คุณก็มีความถนัดเช่นเดียวกับผูห้ ญิงส่วนใหญ่ และในทางกลับกัน ก็ยอ่ มมีผหู ้ ญิงที่ถนัดในแบบ
ที่ผชู ้ ายส่วนใหญ่ถนัดได้เช่นเดียวกัน
ดังนั้น “ความเสมอภาคบนความแตกต่างระหว่างหญิงชาย” คือ การที่เราต้องยอมรับความจริ ง ในแง่ที่มีความแตกต่างระหว่าง
เพศที่เป็ นธรรมชาติ อันเกิดจากสภาพทางกายวิภาค บนพื้นฐานของความเป็ นมนุ ษย์เหมือนกัน เราย่อมมีความต้องการในสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานเหมือนกัน และเราย่อมต้องการความรัก และการถูกยอมรับเช่นเดียวกันด้วย
แต่การที่ คุณผูช้ ายสามารถยอมรับกับสภาพความเป็ นจริ งที่ ผูช้ ายหลอกลวง มีกิ๊ก คบผูห้ ญิงหลายคนได้ แต่เกิ ดความไม่พึง
พอใจในผูห้ ญิงสมัยนี้ ที่ทาตัววิ่งเข้าหาผูช้ ายก่อน หลอกลวง มีกิ๊ก คบผูช้ ายหลายคน ก็ยอ่ มแสดงให้เห็นว่า คุณยอมรับใน “สิ ทธิ ของ
ผูช้ าย” ในแบบที่คุณพึงพอใจเท่านั้น อ้วนไม่ได้ตอ้ งการให้เกิดสถานการณ์ของการแข่งขันกันทาสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง เพื่อความเสมอภาค
เท่าเทียมกันอย่างไร้สาระ หรื อทาลายความเป็ นสังคมที่ควรต้องการความดีงามที่เท่าเทียมกัน ทั้งที่เราสามารถยึดถือหลักการ “ใจเขา
ใจเรา” กันได้ เราจึ งควรสร้างสรรค์สังคมที่ให้ความสาคัญกับ “หลักความเสมอภาคในความเป็ นมนุษย์” เคารพในความแตกต่าง
ระหว่างเพศ คานึงถึง “สิ ทธิสตรี ” และ “สิ ทธิบุรุษ” บนพื้นฐานของ “สิ ทธิมนุษยชน” ยอมรับและช่วยเหลือคนที่อ่อนแอ, อ่อนด้อยกว่า
เรา ให้เขาได้รับสิ ทธิ ที่ควรจะพึงมีพึง เป็ น เพื่อทาให้สังคมเกิ ดดุลยภาพที่ สมบูรณ์งดงาม เกิดเป็ นความ
สมดุลระหว่างความอ่อนโยนกับความเข้มแข็ง แล้วโลกนี้จะได้น่าอยูย่ งิ่ ขึ้น

