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พระราชบััญญัติิความเท่่าเท่ียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบัังคับัใช้ติั�งแติ่ 

วันท่ี� 9 กัันยายน 2558 นับัเป็็นเคร่�องม่อท่างกัฎหมายชิ�นแรกัของป็ระเท่ศไท่ย 

ในอันท่ี�จะท่ำาให้แนวคิดเร่�องความเท่่าเท่ียมกัันระหว่างเพศชาย เพศหญิง และบัุคคล 

ท่ี�มีความหลากัหลายท่างเพศ รวมทั้้�งการปกป้องคุ้้�มคุ้รองสิิทั้ธิิของผู้้�ถู้กเลืือกปฏิิบั้ติิ 

ด้�วยเหต้ิแห่งเพศ ซ่ึ่�งเป็นแนวคิุ้ด้ท่ั้�ได้�ร้บัการยอมร้บัท้ั้�งในระด้้บัสิากลื แลืะถู้กร้บัรองไว�ใน 

ร้ฐธิรรมน้ญแหง่ราชอาณาจัก้รไทั้ย ม่คุ้วามเปน็ร้ปธิรรมมากข่�น แลืะทั้ำาให�คุ้วามเสิมอภาคุ้ 

ในประเด้็นน่�เกิด้ข่�นได้�จัริงในทั้างปฏิิบั้ติิ อย่างไรก็ติาม น้บัแติ่กฎหมายด้้งกลื่าว 

ม่ผู้ลืบั้งคุ้้บัใช� ย้งไม่ปรากฏิว่าม่การศ่กษาบัทั้บั้ญญ้ติิด้้งกลื่าวในแง่ม้มของสิ้ด้สิ่วน 

การบัรรลื้ติามว้ติถู้ประสิงคุ้์ทั้่�กำาหนด้ไว�ในติ้วกฎหมาย คุ้วามคุ้้�มคุ้่าของการใช�กลืไก 

แลืะมาติรการติ่าง ๆ ติามกฎหมายเมื�อเปร่ยบัเทั้่ยบัก้บัภาระหน�าทั้่�ทั้่�ประชาชน รวมทั้้�ง

หน่วยงานผู้้�บั้งคุ้้บัใช�ติ�องแบักร้บั ไปจันถู่งผู้ลืกระทั้บัอย่างเป็นร้ปธิรรมของการบั้งคุ้้บัใช�

กฎหมายฉบั้บัน่� ในลื้กษณะของการประเมินผู้ลืสิ้มฤทั้ธิิ�ของกฎหมายโด้ยเฉพาะเจัาะจัง 

แลืะด้�วยเหติ้ทั้่�ร้ฐธิรรมน้ญแห่งราชอาณาจั้กรไทั้ย พ.ศ. 2560 มาติรา 77 บั้ญญ้ติิให�

หน่วยงานบั้งคุ้้บัใช�กฎหมายม่หน�าทั้่�ติ�องติรวจัสิอบัคุ้วามจัำาเป็นแลืะประเมินผู้ลืสิ้มฤทั้ธิิ�

ของกฎหมาย อ่กทั้้�งติ่อมาย้งม่การติราพระราชบั้ญญ้ติิหลื้กเกณฑ์์ในการจั้ด้ทั้ำา 

ร่างกฎหมายแลืะการประเมินผู้ลืสิ้มฤทั้ธิิ�ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ข่�น เพื�อกำาหนด้ 

เงื�อนไขแนวทั้างการประเมินผู้ลืสิ้มฤทั้ธิิ�ของกฎหมาย การศ่กษาน่�จั่งน่าจัะเป็นประโยชน์

อย่างยิ�งติ่อการแก�ไขปร้บัปร้งกฎหมายให�ด้่ข่�น สิามารถูบัรรลื้เป้าหมายติามเจัตินารมณ์

ได้�อย่างแทั้�จัริง ทั้้� งย้งเพื�อให�ทั้้นสิม้ยแลืะสิอด้คุ้ลื�องก้บัสิถูานการณ์ในเรื�องน่� 

ทั้่�อาจัเปลื่�ยนแปลืงไปแลื�วจัากเมื�อปี พ.ศ. 2558     

ใช�วิธิ่การจั้ด้ระบับัข�อม้ลืจัากเอกสิาร (Documentary Research) 

จัากติ้วบัทั้กฎหมายแลืะเอกสิารวิชาการ แลืะการสิ้มภาษณ์เชิงลื่ก 

(In-depth Interview) บ้ัคุ้คุ้ลื 4 กล่้ืม ได้�แก่ ผู้้�บ้ังคุ้้บัใช�กฎหมายเอง 

น้กวิชาการกฎหมายแลืะสิิทั้ธิิมน้ษยชน ภาคุ้ประชาสิ้งคุ้ม แลืะ

ประชาชนทั้่�เคุ้ยร�องเร่ยนติามกลืไกทั้่�กฎหมายสิร�างข่�น รวมทั้้�ง

วิเคุ้ราะห์สิถิูติิข�อร�องเร่ยน แลืะผู้ลืการแก�ไขปัญหา อ้นเป็นผู้ลืมาจัาก 

การบั้งคุ้้บัใช�กฎหมาย แลืะมาติรการติ่างๆ เพื�อวิเคุ้ราะห์แนวทั้าง

แลืะวิธิ่การทั้ำางาน รวมทั้้�งอ้ปสิรรคุ้ปัญหาทั้่�พบัจัากกระบัวนการ 

ร้บัเรื�องร�องเร่ยน แลืะการแก�ไขปัญหาติามข�อร�องเร่ยนด้้งกลื่าว

เพื�อศ่กษาถู่งปัญหา อ้ปสิรรคุ้ 

ใ นก า รนำา พ ร ะ ร า ชบั้ญญ้ ติิ 

คุ้วามเทั้่าเท่ั้ยมระหว่างเพศฯ  

มาบ้ัง คุ้้บัใช� ผู่้านกลืไกต่ิางๆ  

รวมถู่งการศ่กษาถู่งประสิิทั้ธิิภาพ 

ประสิิทั้ธิิผู้ลืของการบ้ังคุ้้บัใช�

มาติรการติ่างๆ จัากม้มมอง 

ของบั้คุ้คุ้ลืทั้่� ได้�ร้บัผู้ลืกระทั้บั 

จัากการเลืือกปฏิิบ้ัติิด้�วยเหต้ิ 

ท่ี่�มาของ
การ้ศึึกษา

วัติถุุปร้ะสงค์ 
การ้ศึึกษา

วิธ่ีการ้ศึึกษา

ข้อค้นพบั
ท่ี่�ได้จาก

การ้ศึึกษา

แห่งเพศ ซ่ึ่� งสิามารถู 

นำาข�อม้ลื องคุ้์คุ้วามร้� 

ข�อเทั้็จัจัริง รวมข�อคุ้ิด้เห็น 

ทั้่�ได้�มาประเมินคุ้วามส้ิมฤทั้ธิิ�ผู้ลื

ของการ บ้ัง คุ้้บั ใช�  พ . ร .บั .  

คุ้วามเท่ั้าเท่ั้ยมระหว่างเพศฯ  

โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ผู้ลืสิ้ มฤทั้ธิิ� 

ของการบ้ังคุ้้บัใช�ติามว้ติถู้ประสิงค์ุ้ 

การติรากฎหมายฉบั้บัน่�
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ในภาพรวมกฎหมายน่�ยง้ไม่สิามารถูบัรรล้ืว้ติถู้ประสิงค์ุ้ในการสิร�างคุ้วามเสิมอภาคุ้ระหวา่งเพศ

ในส้ิงคุ้มไทั้ย แลืะลืด้การเลืือกปฏิิบ้ัติิด้�วยเหต้ิแห่งเพศลืงติามท่ั้�คุ้วรจัะเป็น แลืะการร้บัร้�ถู่ง 

การม่อย้ข่องกฎหมายอย้่ภายในวงจัำาก้ด้ เนื�องจัากม่ปัญหาแลืะอ้ปสิรรคุ้ คืุ้อ

อย่างไรก็ัติาม กัฎหมายนี�ยังมีความจำาเป็็นอย่่สำำาหรับัสัำงคมไท่ย ในฐานะเป็็นเคร่�องม่อที่�เป็็น 

ร่ป็ธรรมที่�สุำดเพ่�ออ้างอิง หร่อย่นยันว่ากัารเล่อกัป็ฏิิบััติิด้วยเหตุิแห่งเพศเป็็นสิำ�งต้ิองห้าม  

ใช้เยียวยาความเสีำยหายให้กัับัเหย่�อผ้่ถู่กัเล่อกัป็ฏิิบััติิฯ และเป็็นจุดเริ�มต้ินเพ่�อกัารต่ิอยอด 

หร่อนำาไป็ส่่ำนโยบัาย กัฎหมาย และมาติรกัารอ่�นๆ ที่�ครอบัคลุมมิติิต่ิางๆ ในเร่�องนี�

ให้มากัข้�นในอนาคติ

ข้อค้นพบั
ท่ี่�ได้จาก

การ้ศึึกษา
คุ้ณะกรรมการส่ิงเสิริมคุ้วามเท่ั้าเท่ั้ยม

ระหว่างเพศ (สิทั้พ.) ม่บัทั้บัาทั้หรือทั้ำาหน�าท่ั้�

น�อยเกินไป จันไม่เกิด้การแก�ไขปัญหาแลืะ

สิร�างคุ้วามเปล่ื�ยนแปลืงใด้ๆ ในระด้้บั

โคุ้รงสิร�าง

หน่วยงานทั้่�เก่�ยวข�อง เช่น กองท้ั้นส่ิงเสิริม

คุ้วามเท่ั้าเท่ั้ยมระหว่างเพศ ย้งขาด้แคุ้ลืน

บ้ัคุ้ลืากรท่ั้�ทั้ำางานด้�านน่�โด้ยเฉพาะ ขาด้ 

น้กกฎหมายท่ั้�ทั้ำางานต่ิอเนื�องแลืะสิามารถู

ช่วยงานคุ้ณะกรรมการ  วลืพ.  ไม่ ม่

กระบัวนการสิร�างคุ้วามเช่�ยวชาญ รวมท้ั้�ง

ขาด้คุ่้้มือการทั้ำางานหรือแนวทั้างปฏิิบ้ัติิ

สิำา ห ร้ บัพ น้ ก ง าน เจั� า หน� า ท่ั้� เ ก่� ย ว ก้ บั 

การด้ำาเนนิการทั้างกฎหมายเมื�อม่กรณ่ฝ่่าฝื่น

คุ้ำาส้ิ�งของคุ้ณะกรรมการ วลืพ.

การประชาส้ิมพ้นธ์ิกฎหมายแลืะสิิทั้ธิิต่ิางๆ 

ติามกฎหมายเกดิ้ข่�นในวงแคุ้บั ม่้งเน�นเฉพาะ

ภาคุ้ร้ฐด้�วยก้น หรือองค์ุ้กรภาคุ้ประชาส้ิงคุ้ม

ท่ั้�เป็นเคุ้รือข่าย 

กองท้ั้นส่ิงเสิริมคุ้วามเสิมอภาคุ้ระหว่างเพศ

ม่การสิน้บัสิน้นทั้างด้�านเงินท้ั้นเพื�อการวิจ้ัย

เพื�อส่ิงเสิริมคุ้วามเท่ั้าเท่ั้ยมระหว่างเพศ แต่ิ

ข้�นติอนการขอท้ั้นวิจ้ัยน้�นย้งติิด้ก้บักรอบั 

การทั้ำางานแบับัราชการมาก ส่ิงผู้ลืต่ิอ 

ท้ั้�งจัำานวนผู้้�ขอท้ั้นท่ั้�ม่จัำานวนไม่มาก แลืะ 

ส่ิงผู้ลืต่ิอร้ปแบับักิจักรรมทั้่�มาขอท้ั้น ซ่ึ่�ง 

ส่ิวนใหญ่อย้่ ในร้ปแบับัของการประช้ม 

ส้ิมมนา แลืะอบัรมของบ้ัคุ้ลืากรในภาคุ้ร้ฐ 

ด้�วยก้นเอง

ปัญหาในต้ิวกฎหมายเองอ่กหลืายประการ 

อาทิั้ นิยามท่ั้�ไม่ช้ด้เจัน ซ่ึ่�งอาจัไม่คุ้รอบัคุ้ล้ืม

วิถู่ทั้างเพศหรืออ้ติล้ืกษณ์ทั้างเพศ รวมท้ั้�ง

กำาหนด้ข�อยกเว�นไม่ให�ถืูอเป็นการเลืือกปฏิิบ้ัติิ 

ท่ั้�ไม่เป็นธิรรมในกรอบัการเมือง หรือศาสินา 

ซ่ึ่�งนำาไปส่้ิการสิน้บัสิน้นการเลืือกปฏิิบ้ัติิ 

ในมิติิด้้งกล่ืาวเส่ิยเอง

ท่ั้�มาแลืะวิธ่ิการทั้ำางานของคุ้ณะกรรมการ

วินิจัฉ้ยการเลืือกปฏิิบ้ัติิโด้ยไม่เป็นธิรรม

ระหว่างเพศ (วลืพ.) ท่ั้�ไม่ได้�เป็นติำาแหน่ง

ประจัำา แต่ิใช�วิธ่ิการแบับัคุ้ณะกรรมการ 

ท่ั้�เป็นการเร่ยกประช้มเป็นคุ้ร้�งๆ ไป ส่ิงผู้ลื

ให�การพิจัารณาแลืะวินิจัฉ้ยล่ืาช�า ไม่อาจั

ทั้ำางานเชิงร้กได้�มากน้ก รวมท้ั้�งไม่ม่อำานาจั 

ส้ิ�งการท่ั้�แทั้�จัริง



ด้าน้ตัวิบที่กฎหมาย ด้าน้การื่บังคั์บใช้ื่
• พิจัารณาทั้บัทั้วนเพื�อแก�ไขปร้บัปร้งถู�อยคุ้ำาของกฎหมาย  

(การเลืือกปฏิิบั้ติทิั้่�ไม่เป็นธิรรมระหว่างเพศ) รวมทั้้�งบัทั้นิยาม

ในกฎหมายให�คุ้รอบัคุ้ลื้มก้บัทั้้กเพศจัริง

• ยกเลิืกข�อยกเว�นติามมาติรา 17 วรรคุ้สิอง โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง 

การอ�างหลื้กศาสินาแลืะคุ้วามม้�นคุ้งของประเทั้ศเพื�อ 

การเลืือกปฏิิบั้ติิ

• พิจัารณาทั้บัทั้วนแก�ไขมาติรา 18 เรื�องผู้้�ม่สิิทั้ธิิยื�นคุ้ำาร�องติ่อ 

คุ้ณะกรรมการ วลืพ. รวมท้ั้�งอำานาจัในการพจิัารณาร้บัเรื�องไว�  

แม�ม่การใช�สิิทั้ธิิทั้างศาลื เฉพาะบัางกรณ่ท่ั้�ข�อเร่ยกร�อง 

ม่คุ้วามแติกติ่างก้น

• พิจัารณาแก�ไขอน้บั้ญญ้ติิทั้่�ว่าด้�วยการจั่ายเงินชด้เชย  

เปิด้ช่องให�สิามารถูช่วยเหลืือผู้้� ร�องระหว่างกระบัวน 

พิจัารณาได้�  รวมทั้้� งพิจัารณาทั้บัทั้วนคุ้้ณสิมบั้ติิของ 

ผู้้�มส่ิทิั้ธิขิอรบ้ัทั้น้สินบ้ัสินน้ในการทั้ำากจิักรรมเพื�อการสิง่เสิรมิ 

คุ้วามเสิมอภาคุ้ระหว่างเพศ

• พิจัารณาทั้บัทั้วนเรื�องการกำาหนด้ให�คุ้ณะกรรมการ วลืพ. 

อย่างน�อยก่�งหน่�ง หรือมากกว่าน้�นเป็นติำาแหน่งประจัำาแลืะ

ทั้ำางานเติ็มเวลืา

• เพิ�มอ้ติรากำาลื้ งพน้กงานเจั� าหน�าทั้่� เพื� อด้้แลืประเด้็น 

คุ้วามเทั้่าเทั้่ยมระหว่างเพศโด้ยติรง โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง 

เจั�าพน้กงานทั้่�ประจัำาอย้่ในติ่างจั้งหว้ด้

• พจิัารณาเพิ�มอต้ิรากำาลืง้นติิกิรประจัำาเปน็พเิศษด้�วย เนื�องจัาก

เป็นติำาแหน่งทั้่�ม่คุ้วามจัำาเป็นติ่อการบั้งคุ้้บัใช�กฎหมาย

• จั้ด้ทั้ำาคุ้้่มือเก่�ยวก้บัข้�นติอนการด้ำาเนินคุ้ด้่ติ่อไปสิำาหร้บั

พน้กงานเจั�าหน�าทั้่�ทั้่�ไม่ได้�เป็นน้กกฎหมาย

• รวบัรวมกรณ่ศ่กษาการเลืือกปฏิิบั้ติิด้�วยเหติ้แห่งเพศทั้้�งไทั้ย

แลืะต่ิางประเทั้ศ แลืะทั้ำาการวิเคุ้ราะห์ ส้ิงเคุ้ราะห์ จ้ัด้หมวด้หม่้  

เพื�อให�เปน็คุ้้ม่อืแกคุ่้ณะกรรมการ วลืพ. ในการชว่ย “ติคุ่้วาม” 

การเลืือกปฏิิบั้ติิด้�วยเหติ้แห่งเพศ

• พิจัารณาทั้บัทั้วนให�หน่วยงานผู้้�บั้งคุ้้บัใช�กฎหมายฉบั้บัน่� 

เป็นหน่วยงานอิสิระ หรือหน่วยงานเฉพาะ รวมถู่งทั้่�มา 

ของประธิานคุ้ณะกรรมการระด้้บัชาติิอย่างคุ้ณะกรรมการ 

สิทั้พ. ทั้่�คุ้วรมาจัากกระบัวนการสิรรหา หรือเลือืกติ้�งจัากผู้้�คุ้น

หรือองคุ้์กรทั้่�เก่�ยวข�อง

ข้อเสนอแนะ

	 พระราชบััญญัติิความเท่่าเที่ยมระหว่างเพศ	 พ.ศ.	 2558	 มีเป้้าหมายเพ่�อส่่งเส่ริมความเส่มอภาคและขจััด 

การเล่อกป้ฏิิบััติิโดยไม่เป็้นธรรมระหว่างเพศ	 แม้ว่ากฎหมายจัะยังไม่ส่ามารถบัรรลุวัติถุป้ระส่งค์ติามที่�ควรจัะเป็้น 

ในการส่ร้างความเส่มอภาคระหว่างเพศ	 และลดการเล่อกป้ฏิิบััติิด้วยเหตุิแห่งเพศลง	 อย่างไรก็ติามกฎหมายนี�ยังคงมี 

ความจัำาเป็้นส่ำาหรับัสั่งคมไท่ย	 เพราะเป็้นเคร่�องม่อที่�เป็้นรูป้ธรรมที่�สุ่ดเพ่�อใช้อ้างอิง	 และเป็้นจุัดเริ�มต้ินเพ่�อการต่ิอยอด 

ไป้สู่่นโยบัาย	กฎหมายที่�ครอบัคลุมมิติิต่ิางๆ	ในเร่�องนี�ให้มากข้�นในอนาคติ	

QR CODE
สนใจหนังสือฉบัับัเต็็ม

หรืือ ต็ิดต็่อ 0-2141-9558

QR CODE 
อ่านหนังสือออนไลน์

QR CODE
คลัง SNAP


