
 

  ค าน้ีไดบ้ญัญติัข้ึนในกฎหมายสูงสุดของประเทศ คือ รัฐธรรมนูญ เป็นคร้ังแรกในพระราชบญัญติัรัฐธรรมนูญการปกครอง
สยามชัว่คราว พ.ศ. 2475 แต่ก็อยากบอกวา่เป็นการ “ตีพิมพ”์ ข้ึนมาแบบชัว่คราวมากกวา่ เพราะไม่ไดท้ า 
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ต่อ “สิทธิสตรี” เลย อีกทั้งหลงัจากนั้นค าๆ น้ีก็ไดห้ายไป และกลบัมาใหม่ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2517 
และหายไปอีกคร้ัง แล้วกลบัมาใหม่ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2534 และมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ในรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2540 จนถึง
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2550 
      ถามวา่ สิทธิความเป็นมนุษยท่ี์เสมอภาคเท่าเทียมกนัระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย ส าคญัตรงไหน อยา่งไร และจ าเป็นแค่ไหน ท าไม
ตอ้งบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญดว้ย ? 
 ก่อนอ่ืน เราตอ้งทราบว่าประเทศไทยปกครองดว้ยระบอบนิติรัฐ นั่นคือ มีกฎหมายเป็นโครงสร้างท่ีส าคญัในการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงรวมถึงเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการดูแลสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ใหเ้ป็นไปตามหลกักฎหมาย 
           แต่ความเป็นคน หรือความเป็นมนุษย ์มีมาก่อนกฎหมายจริงไหมคะ ? 
 เราถึงไดมี้ค าพดูท่ีวา่ “คนสร้างระบบ และระบบสร้างคน” หรือ “ชนชั้นใดออกกฎหมาย กฎหมายก็ยอ่มเอ้ือประโยชน์กบัชน
ชั้นนั้น” ส่งผลใหเ้กิดแนวคิดท่ีวา่  “เม่ือเพศชายเป็นผูอ้อกกฎหมาย กฎหมายก็ยอ่มเอ้ือประโยชน์กบัเพศชาย” จริงไหมคะ ? 
       ท่ีผา่นมา ผูห้ญิงเองไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งท่ีถือวา่เป็นมนุษยเ์ช่นเดียวกบัผูช้าย อว้นไม่ไดบ้อกวา่ ผูห้ญิงถูกปฎิบติัอยา่งเป็น
สตัวเ์ล้ียงนะคะ เพียงแต่ผูห้ญิงถูกปฏิบติัอยา่งเป็นมนุษยช์นชั้น 2 ในเร่ืองสิทธิต่างๆ เช่น กฎหมายลกัษณะครอบครัวในเร่ืองเหตุหยา่ 
หรือกฎหมายอาญาในเร่ืองข่มขืนฯ ซ่ึงถือวา่เป็นการเลือกปฏิบติัฯ อยา่งหน่ึง และเพ่ิงจะมีการแกไ้ขกฎหมายเหล่าน้ีให้ไปเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์“ความเสมอภาคเท่าเทียมกนั” ในรัฐธรรมนูญ ไม่ถึงสามปีน้ีเอง 
      ค าวา่ “เลือกปฏิบติั” มาจากค าวา่ “Discrimination” ซ่ึงหมายถึง การแบ่งแยก กีดกนั หรือการจ ากดัใดๆ เพราะเหตุแห่งเพศ และ
การกระท าดงักล่าวมีผล หรือมีความประสงคท่ี์จะท าใหสิ้ทธิของผูห้ญิง ไม่วา่จะสมรสหรือไม่สมรส ตอ้งเส่ือมเสียไป ไม่เสมอภาคกบั
ผูช้ายในเร่ืองเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิทธิความเป็นพลเมือง 
        เม่ือกล่าวถึงขั้นน้ีแลว้ ก็ตอ้งขออนุญาตอธิบายเร่ือง “สิทธิมนุษยชน” สักนิด เน่ืองจากไดพ้าดพิงไวบ้า้ง ในตอนท่ีแลว้  “สิทธิ
มนุษยชน” ท่ีเราตอ้งทราบคือ สิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน ท่ีทุกคนยอมรับวา่ มนุษยทุ์กคนต่างเป็นเจา้ของชีวิตและร่างกายของตนเอง 
ดงันั้นมนุษยทุ์กคนจึงมีสิทธิหรืออ านาจในชีวติและร่างกายของตน แมแ้ต่บิดามารดาผูใ้หก้ าเนิด ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเคารพต่อสิทธิ
ในชีวิตร่างกายของบุตรในฐานะเป็นมนุษยน์ั้น โดยการไม่ท าร้าย หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตร่างกายของบุตรในฐานะท่ีเคา้
เป็นมนุษยค์นหน่ึง ถา้มีการกระท าดงักล่าวถือวา่ผิดกฎหมาย 
      ดงันั้น การท่ีมนุษยทุ์กคนเป็นเจา้ของชีวติและร่างกายของตนเอง ยอ่มส่งผลให้คนอ่ืนๆ ไม่สามารถท าร้ายหรือท าให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวติร่างกายของเราได ้การท่ีบุคคลอ่ืนกระท าต่อชีวติและร่างกายของอีกคน ในลกัษณะท่ีส่งผลให้บุคคลท่ีเป็นเจา้ของชีวิต
และร่างกายไม่ตอ้งการ หรือไม่ยนิยอม ยอ่มเป็นการคุกคามทางเพศได ้และไม่จ าตอ้งเป็นเฉพาะผูห้ญิงกบัผูช้ายเท่านั้น การคุกคามทาง
เพศระหวา่งผูช้ายกบัผูช้ายหรือระหวา่งผูห้ญิงกบัผูห้ญิงก็สามารถเกิดข้ึนได ้ยกตวัอยา่งเช่น ผูช้ายท่ีมายืนจอ้งดูผูช้าย ขณะยืนปัสสาวะ
ในหอ้งน ้ าสาธารณะ ก็ถือวา่ เป็นการคุกคามทางเพศไดเ้ช่นกนั 
 กลบัมาท่ี ท าไม ? การเกิดเป็นผูห้ญิง จึงตอ้งถูกปฏิบติัในแบบท่ีเรียกวา่ เป็นมนุษยช์นชั้น 2ถูกลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์
ลดน้อยลง หรือไดรั้บการปฏิบติัจากสังคมหรือค่านิยมวฒันธรรมประเพณี ท่ีกดทบัหรือเพ่ิมภาระให้กบัการใชชี้วิตในฐานะท่ีเป็น
มนุษยค์นหน่ึง 
       และฝ่ายผูช้ายเองก็อาจรู้สึกวา่ ตนก็ไดรั้บการปฏิบติัจากสังคมหรือค่านิยมวฒันธรรมประเพณี ท่ีกดทบัหรือเพ่ิมภาระให้กบั
การใชชี้วติของตนเองไดเ้ช่นกนั 
 



 
 

        ปัญหาคือ ไม่มีเพศใดเพศหน่ึงเขา้ใจในขอ้เท็จจริงวา่ อะไรคือคุณค่าท่ีควรกระท า หรืออะไรคือความถูกตอ้งดีงามท่ีควรจะ
เป็น ภายใตส้ถานการณ์ท่ีสบัสนวุน่วาย ถือไดว้า่เป็นช่วงผนัแปร หรือเปล่ียนผ่าน หรือผสมผสานระหวา่งค่านิยมวฒันธรรมประเพณี
ของไทย กบัค่านิยมวฒันธรรมท่ีเป็นแนวคิดทางโลกตะวนัตก 
       แต่ความจริง ทุกส่ิงอยา่งข้ึนอยูก่บัการท่ีชีวิตของแต่ละคน ไดถู้กหล่อหลอมมาจากหลายส่ิงหลายอยา่ง ท่ีมีทั้งความแตกต่าง
และคลา้ยคลึงกนั โดยมีจุดเร่ิมตน้ท่ีครอบครัว เพราะมนุษยแ์ต่ละคนยอ่มถูกหล่อหลอมความเป็นคน ความเป็นเพศ แมก้ระทัง่ภาษาท่ี
ใชใ้นการส่ือสารกนั ก็ในช่วงเวลาท่ีเร่ิมรู้ความกนัทั้งนั้น  คงไม่มีใคร เกิดมาวนัเดียว 
รู้แลว้ ฉนัเป็นใคร... หรือรู้แลว้ ฉนัเป็นผูช้าย… หรือฉนัเป็นผูห้ญิง  ครอบครัวต่างหาก ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท าใหเ้กิดความแตกต่าง
ระหวา่งเพศ และเช่ือมโยงมาท่ีโรงเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ประถม มธัยม ตามล าดับ ลองถามตวัเองสิคะ ใครเป็นคนจบัคุณใส่
กางเกง ใครเป็นคนจบัคุณนุ่งกระโปรง ใครเป็นคนบอกให้เราตอ้งพูด “ครับ” และใครเป็นคนบอกให้เราตอ้งพูด “ค่ะ”  เรามาเร่ิมตน้
เรียนรู้ “ความแตกต่างระหวา่งเพศ” และการปฏิบติัตวัต่อคนเพศเดียวกนัและคนต่างเพศกนั ในช่วงเวลาเหล่านั้นใช่ไหมค่ะ  พอเรา
เติบโตข้ึนเร่ือยๆ เราก็เร่ิมเรียนรู้จากส่ิงท่ีเราประสบพบเห็น ประสบการณ์ท่ีผ่านเขา้มาในชีวิต ตามวยั จากเพ่ือน จากสถานการศึกษา 
จากส่ิงแวดลอ้มต่างๆ รวมทั้งส่ือต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลกบัชีวติในช่วงเวลานั้นๆ เม่ือเราพบเห็นอะไรบ่อยๆ ไดก้ระท าซ ้ าๆ จนเกิดความเคย
ชิน กลายเป็นการยอมรับ มีการเปล่ียนแปลงท่ีกลายเป็นค่านิยมใหม่ๆ ข้ึนในชุมชน ในสงัคม  ค  าวา่ “มิติหญิงชาย” มีความส าคญัท่ีตอ้ง
กล่าวถึง เพราะความแตกต่างกนัท่ีกลายสภาพเป็นความแตกต่างเชิงโครงสร้างทางสงัคม ท าใหผู้ช้ายสามารถใชอ้ านาจเหนือกวา่ผูห้ญิง 
และเขา้ควบคุมจดัการต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมีความส าคญัในอ านาจ หน้าท่ีการงาน ทรัพยสิ์นเงินทอง และอ่ืนๆ ไดม้ากกว่าผูห้ญิง จนเกิด
ปัญหาความไม่เสมอภาคทางเพศข้ึน  และเกิดการแบ่งแยกงานกนัท าตามเพศระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้ายวา่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นธรรมชาติท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงได ้เช่น ผูห้ญิงควรรับผิดชอบต่องานบา้นและการดูแลลูกเท่านั้น และในงานอาชีพบางอย่างมีความเหมาะสมกบั
ผูห้ญิง เช่น งานบริการ งานเลขานุการ เป็นตน้ ส่วนต าแหน่งงานในระดบับริหารท่ีมีความส าคญัต่อองค์กร ไม่เหมาะสมกบัผูห้ญิง
เท่ากบัผูช้าย ทั้งๆ ท่ี ในแง่ความเป็นมนุษยท่ี์มีมนัสมอง มีความรู้ มีความคิด และมีความฉลาด ของผูห้ญิงก็มีไม่แตกต่างจากผูช้ายสัก
เท่าไร 
    โดยส่วนใหญ่ผูห้ญิงจะแตกต่างจากผูช้าย ในแง่ความแขง็แรงทางกายภาพ หรือสรีระ นอกจากน้ี เรายงัพบวา่ผูห้ญิงกบัผูช้าย มี

ความแตกต่างกนัในแง่ของ “วธีิคิด” เพราะโดยส่วนใหญ่ผูช้ายมกัถนดั เร่ืองมิติสมัพนัธ์ เช่น การอ่านแผนท่ี พดูง่ายๆ คือ ผูช้ายถนดัคิด

จินตนาการเป็นภาพ โดยท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่ เป็นเพศท่ีมีอารมณ์และความรู้สึกอ่อนไหว และถนดัเร่ืองของภาษา การใชค้  าพดู 

 ตอ้งบอกก่อนนะคะ ท่ีกล่าวเป็นเพียงส่วนใหญ่ ไม่ใช่ทั้งหมดของแต่ละเพศ ดงันั้นอาจมีผูช้ายบางคนท่ีถนดัการใชภ้าษาก็ได ้
แต่ขอใหรู้้วา่ ถา้คุณเป็นผูช้ายแบบนั้น คุณก็มีความถนดัเช่นเดียวกบัผูห้ญิงส่วนใหญ่ และในทางกลบักนั ก็ยอ่มมีผูห้ญิงท่ีถนดัในแบบ
ท่ีผูช้ายส่วนใหญ่ถนดัไดเ้ช่นเดียวกนั 
        ดงันั้น “ความเสมอภาคบนความแตกต่างระหวา่งหญิงชาย” คือ การท่ีเราตอ้งยอมรับความจริง ในแง่ท่ีมีความแตกต่างระหวา่ง
เพศท่ีเป็นธรรมชาติ อนัเกิดจากสภาพทางกายวิภาค บนพ้ืนฐานของความเป็นมนุษยเ์หมือนกนั เราย่อมมีความตอ้งการในสิทธิขั้น
พ้ืนฐานเหมือนกนั และเรายอ่มตอ้งการความรัก และการถูกยอมรับเช่นเดียวกนัดว้ย 
       แต่การท่ีคุณผูช้ายสามารถยอมรับกบัสภาพความเป็นจริงท่ีผูช้ายหลอกลวง มีก๊ิก คบผูห้ญิงหลายคนได ้แต่เกิดความไม่พึง
พอใจในผูห้ญิงสมยัน้ี ท่ีท าตวัวิ่งเขา้หาผูช้ายก่อน หลอกลวง มีก๊ิก คบผูช้ายหลายคน ก็ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ คุณยอมรับใน “สิทธิของ
ผูช้าย” ในแบบท่ีคุณพึงพอใจเท่านั้น  อว้นไม่ไดต้อ้งการให้เกิดสถานการณ์ของการแข่งขนักนัท าส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้ง เพ่ือความเสมอภาค
เท่าเทียมกนัอยา่งไร้สาระ หรือท าลายความเป็นสังคมท่ีควรตอ้งการความดีงามท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งท่ีเราสามารถยึดถือหลกัการ “ใจเขา 
ใจเรา” กนัได ้ เราจึงควรสร้างสรรคส์ังคมท่ีให้ความส าคญักบั “หลกัความเสมอภาคในความเป็นมนุษย์” เคารพในความแตกต่าง
ระหวา่งเพศ ค านึงถึง “สิทธิสตรี” และ “สิทธิบุรุษ” บนพ้ืนฐานของ “สิทธิมนุษยชน” ยอมรับและช่วยเหลือคนท่ีอ่อนแอ, อ่อนดอ้ยกวา่
เรา ให้เขาไดรั้บสิทธิท่ีควรจะพึงมีพึงเป็น เพ่ือท าให้สังคมเกิดดุลยภาพท่ีสมบูรณ์งดงาม เกิดเป็นความ
สมดุลระหวา่งความอ่อนโยนกบัความเขม้แขง็ แลว้โลกน้ีจะไดน่้าอยูย่ิง่ข้ึน 


