
พรบ.ความเท่าเทยีมฉบับ “ลกัทั้งต่ืน”  

บทความจาก เครือข่ายของศูนย์ทนายความเพ่ือสิทธิมนุษยชน 

ในวนัท่ี 9 กนัยายนท่ีเพิ่งผา่นมาน้ี เป็นวนัท่ีพรบ.ความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้หลงัจาก

ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบ 180 วนั1 

หากพิจารณาโดยสาระแต่เพียงผิวเผิน กฎหมายฉบบัน้ีก็นบัเป็นความกา้วหนา้เล็กๆ ในความพยายามท่ีจะสร้าง

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยการออกกฎหมายเก่ียวขอ้งกบั “การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

ข้ึนมาเป็นการเฉพาะ แต่ตวั พรบ.น้ีกลบัมีปัญหาอย่างยิ่งในเร่ืองกระบวนการ ท่ีรีบเร่งผ่านออกมาในขณะท่ี

ประเทศอยูภ่ายใตร้ะบอบรัฐทหาร โดยไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

น่าแปลกท่ีเม่ือคร้ังรัฐบาลยิง่ลกัษณ์ “ลกัหลบั” ผา่นกฎหมายนิรโทษกรรม มีการประทว้งเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงและ

กวา้งขวางในสังคม แต่การออกกฎหมายไม่รู้ก่ีฉบบัในแบบ “ลกัทั้งต่ืน” เช่นน้ี สังคมกลบัน่ิงเฉย เห็นชอบ หรือ

แมแ้ต่กระโดดเขา้ร่วมวงด้วยอย่างเต็มตวั ดงัจะเห็นได้จากการท่ีองค์กรพฒันาเอกชนจ านวนหน่ึงกระเห้ียน

กระหือรือผลกัดนัประเด็นของตนในช่วงรัฐบาลน้ีโดยไม่สนใจไยดีต่อกระบวนการประชาธิปไตย  

ความพยายามเช่นน้ียิ่งนบัเป็นความยอ้นแยง้ เม่ือเขา้มาเก่ียวขอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเสรีภาพและความเท่า

เทียม เพราะเป็นท่ีน่ากังขาว่า กฎหมายจะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดข้ึนในสังคมได้อย่างไร หากมาจาก

กระบวนการท่ีปฏิเสธหลกัการประชาธิปไตยวา่มนุษยทุ์กคนมีสิทธิมีเสียงเท่ากนั และในเม่ือภาคประชาชนไม่มี

ส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อตนเอง กฎหมายท่ีผา่นออกมาไดก้็ไม่ต่างกบัการตบหัวแลว้

ลูบหลงั เป็นเคร่ืองมือใหรั้ฐราชการใชส้งเคราะห์ “โปรดสัตวโ์ลก” ท่ีต ่าตอ้ยกวา่เท่านั้นเอง  

ในอีกทางหน่ึง กฎหมายทุกฉบบัท่ีออกมาในช่วงเวลาท่ีไร้การตรวจสอบอยา่งเป็นระบบเช่นน้ี ยอ่มถูกมองไดว้า่ 

เป็นเร่ืองของการฉกฉวยโอกาสช่วงชิงความไดเ้ปรียบของผูท่ี้อยูใ่กลฐ้านอ านาจมากกวา่ แบบมือใครยาวสาวได้

สาวเอา มิใช่เร่ืองของความเท่าเทียม ซ่ึงนบัเป็นการบัน่ทอนหลกัความเสมอภาคลงไปอีก 

ผลลพัธ์ท่ีดีไม่อาจสร้างความชอบธรรมให้กบัวิธีการท่ีไม่ถูกตอ้งได ้ส าหรับกฎหมายฉบบัน้ี นอกจากความไม่

เป็นประชาธิปไตยในกระบวนการจะท าใหข้าดความชอบธรรมแลว้ หากยอ้นกลบัไปมองเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง

ในอดีตก่อนรัฐประหาร ก็จะยิง่เห็นความไม่ขอบธรรมมากยิง่ข้ึน  
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ในท่ีน้ีขอคดัลอกส่วนหน่ึงของบทความ iLaw เร่ือง “ร่างพรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ‘ขุดของเก่ามาเน่า

ใหม’่” เพื่อช้ีใหเ้ห็นความเป็นมาดงัน้ี 

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) จัดท า ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 และคณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบหลักการในปี พ.ศ. 2550 ต่อมาได้ส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาพิจารณาแก้ไขและส่งให้หน่วยงานต่างๆ ให้ความเห็น จึงเปลี่ยนช่ือเป็น ร่าง
พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ... ร่างของรัฐบาลค้างการพิจารณาอยู่ ก่อนท่ีสภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบ
เม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 และร่างกฎหมายกเ็ป็นอันตกไป 
  
ขณะท่ีภาคประชาชนน าโดยเครือข่ายผู้หญิงเพ่ือความก้าวหน้าและสันติภาพ เห็นว่าร่างฉบับท่ี พม. เสนอนั้นยงัมี
ปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะค านิยาม ท่ีเปิดช่องให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ด้วยเหตุผลทาง
วิชาการ ทางศาสนา หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้  
  
เครือข่ายภาคประชาชนจึงรวมตัวกันศึกษากฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็นจากองค์กรต่างๆ และ
จัดท าร่างกฎหมายฉบับประชาชนขึน้มาใช้ช่ือว่า “ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ 
พ.ศ. ....” จากนั้นรวบรวมรายช่ือประชาชน 14,994 รายช่ือ เสนอต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 ร่างของ
ประชาชนอยู่ ระหว่างรอนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองเน่ืองจากเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงิน  ก่อนท่ีสภา
ผู้แทนราษฎรจะถกูยบุเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 และร่างกฎหมายกเ็ป็นอันตกไป 
  
หากไม่มีการยุบสภา ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.... ท่ีเสนอผ่านคณะรัฐมนตรี และร่างพ.ร.บ.
ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ท่ีเสนอโดยประชาชน ซ่ึงถือว่าเป็นกฎหมายท่ีมี
สาระส าคัญคล้ายกัน จะถกูน ามาพิจารณารวมกันเพ่ือผสมผสานหลักการต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยมตีัวแทนจากภาค
ประชาชนท่ีเข้าช่ือเสนอกฎหมายเข้าไปนั่งเป็นกรรมาธิการอย่างน้อย 1 ใน 3”2 
  

หากมองในแง่เน้ือหาสาระของพรบ.ท่ีออกมา แมว้า่จะมีการปรับปรุงแกไ้ขจากเดิมบา้ง แต่ยงันบัวา่อ่อนดอ้ยกวา่

ร่างพรบ. ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวา่งเพศ ฉบบัประชาชนจนเหมือนหนงัคนละมว้น เช่น ยอมให้

มีการเลือกปฏิบติัได ้“ตามหลกัการทางศาสนา หรือเพื่อความมัน่คงของประเทศ”  ตดัค าวา่ “เพศภาวะ” และ “อตั

ลกัษณ์ทางเพศ” ออกไป  และไม่มีบทบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองความรุนแรงและการคุกคามทางเพศ สิทธิอนามยัเจริญ
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พนัธ์ุ ผูท่ี้ควรไดรั้บการส่งเสริมโอกาสเป็นพิเศษ เป็นตน้3 นอกจากน้ี โครงสร้างคณะกรรมการต่างๆ ตามพรบ. ก็

แกะไม่ออกจากโครงสร้างรัฐราชการ จนท าให้เกิดค าถามว่าจะสามารถเอาผิดต่อการละเมิดและสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บัผูเ้สียหายไดอ้ยา่งไร หากบุคคลหรือนโยบายในภาครัฐเองเป็นสาเหตุของการเลือกปฏิบติั 

ดังนั้ นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีองค์กรสตรีต่างๆ มีท่าทีหันหลังให้กับกฎหมายฉบับน้ี โดยในการสัมมนา 

“พระราชบญัญติัความเท่าเทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ : นโยบาย การขบัเคล่ือน และการปฏิบติั” ท่ีจดัข้ึนท่ี

โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคมถึง 2 กนัยายนท่ีผ่านมา มีองค์กรสตรีเล็กๆ เขา้ร่วมดว้ยองค์กร

เดียว คือ สมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย4 

ดงันั้น แมห้ากดูผวิเผนิกฎหมายน้ีจะนบัเป็นความกา้วหนา้เล็กๆ แต่ในขณะเดียวกนั ก็เป็นการ “คุมก าเนิด” ไม่ให้

ร่างกฎหมายฉบบัประชาชนได้เกิด และจะมีผลบงัคบัใช้ต่อไปโดยไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้เม่ือใด ท่ีน่าเศร้าก็คือ 

กฎหมายน้ีอาจช่วยสงเคราะห์คนไดจ้ านวนหน่ึงในบางสถานการณ์ แต่กลบัตดัโอกาสของการมีกฎหมายท่ีดีกวา่

ท่ีจะไปร้ือถอนโครงสร้างความไม่เท่าเทียมทางเพศในการเมืองและสังคมไทย และช่วยสร้างความเท่าเทียมให้

เกิดข้ึนไดจ้ริงอยา่งเป็นระบบ เพื่อไม่ใหต้อ้งคอยแบมือรับการสงเคราะห์จากรัฐอีกในอนาคต 

ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึงก็คือ ท่ามกลางความเงียบงนัขององคก์รสตรีต่อพรบ.น้ี กลบัมีเสียงดีอกดีใจจากกลุ่ม

ความหลากหลายทางเพศส่วนหน่ึง ดว้ยเหตุท่ีมาตรา 3 ของพรบ.น้ีห้ามการเลือกปฎิบติัไม่แต่เฉพาะดว้ยสาเหตุ

ความเป็นเพศชายหญิง แต่ยงัรวมถึงผู ้“มีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด”   

ดว้ยเหตุน้ี พรบ.ฉบบัน้ีจึงไดรั้บความสนบัสนุนจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองคก์รเพื่อ

การพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐฯ (USAID) ท่ีก าลงัผลกัดนัสิทธิความหลากหลายทางเพศอยา่งเต็มท่ี ผา่น

โครงการ Being LGBTI in Asia จนอาจหลงลืมเร่ืองเหมาะสมในการผลกัดนักฎหมายท่ามกลางความอ่อนไหว

ของสถานการณ์เมืองไทยในปัจจุบนั รวมถึงความเป็นมาของกฎหมายฉบบัน้ี 

คงไม่อาจลืมไดว้า่ แต่เดิมร่างกฎหมายของกระทรวงพฒัน์ฯ ไม่มีการกล่าวถึงผู ้“มีการแสดงออกท่ีแตกต่างจาก

เพศโดยก าเนิด” (รวมถึงค าว่า “เพศภาวะ” และ “อตัลกัษณ์ทางเพศ” ท่ีถูกตดัทิ้งออกไป)  แต่องค์กรสตรีเปิด

โอกาสใหต้วัแทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมร่างพรบ.ฉบบัประชาชนดว้ยจึงท าใหป้รากฎ

ค าเหล่าน้ีข้ึน จากนั้นกระทรวงพฒัน์จึงเอาเขา้ไปใส่ในร่างของตนตามฉบบัประชาชน 
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ดงันั้น การท่ีองคก์รสตรีเคยยื่นมือให้กบักลุ่มความหลากหลายทางเพศจบัในเวลาท่ีฝ่ายหลงัยงัหาแนวร่วมแทบ

ไม่ได ้แต่ในตอนน้ีกลบัหลงลืมและออกมายินดีปรีดาต่อพรบ.น้ี ย่อมเป็นเร่ืองท่ีน่าอนาถใจเป็นอย่างยิ่ง หาก

รัฐบาลมีเป้าหมายในการสร้างความอ่อนแอต่อกระบวนการสิทธิทางเพศโดยรวม ก็นบัว่าประสบความส าเร็จ

เป็นอยา่งยิง่ 

นอกจากน้ี ส่ิงท่ีกลุ่มความหลากหลายทางเพศมิไดเ้ฉลียวใจก็คือ รัฐบาลทหารปัจจุบนัมิไดมี้ความจริงใจท่ีจะ

ส่งเสริมสิทธิความหลากหลายทางเพศอยา่งแทจ้ริง เห็นไดจ้าก พรบ.อุม้บุญท่ีออกมาไล่เล่ียกนั และละเมิดสิทธิ

ของผูมี้ความหลากหลายทางเพศอยา่งชดัเจน5 

อาจมีขอ้สงสัยวา่ หากไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศแลว้ เหตุใดพรบ.น้ีจึงยงัมี

การกล่าวถึงผู ้“มีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด” อยูโ่ดยไม่ถูกตดัออกไป? 

หากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า แนวคิดในการร่างกฎหมายฉบบัน้ีก็ไม่ต่างกบักระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบบัท่ี
เพิ่งถูกคว  ่าไป ดงัท่ีอาจายว์รเจตน์ ภาคีรัตน์ ไดอ้ธิบายไวด้งัน้ี 

"ผมอยากอธิบายว่ารัฐธรรมนูญไทยมีพัฒนาการ หรือมีคาแรกเตอร์ส าคัญอย่างหน่ึง คือ รัฐธรรมนูญท่ีเขียนขึน้
หลังรัฐประหาร (หมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับถาวรท่ีต่อเน่ืองมาจากฉบับช่ัวคราว) จะเขียนเร่ืองสิทธิเสรีภาพ
ค่อนข้างยาว เพ่ือไปเกล่ือนกลืนกับส่วนท่ีไม่เป็นประชาธิปไตย ... เท่ียวนีย่ิ้งหนักไปกว่าเดิม ยาวมาก ถามว่า
ท าไมต้องยาว ก็เพราะว่าเขาต้องการเอาบทบัญญัติเร่ืองสิทธิไปโชว์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนีม้ีหลักประกันสิทธิ
เสรีภาพเตม็ไปหมด ... บทสิทธิย่ิงยาวมาก ความเป็นประชาธิปไตยย่ิงน้อยหรือว่าไม่ม"ี6 

ดงันั้นการท่ีดูเหมือนรัฐบาลปัจจุบนัจะเปิดพื้นท่ีให้กบักลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศมากข้ึน เช่น หยอดค าวา่ 
“เพศสภาพ” เขา้ไปในรัฐธรรมนูญ จนมีกลุ่มสิทธิความหลากหลายทางเพศเขา้ไปขอบคุณคณะกรรมาธิการร่างฯ7 
ก็ไม่ได้หมายความว่าผูร่้างเห็นความส าคญัของประเด็นความหลากหลายทางเพศอย่างแทจ้ริง แต่เป็นการใช้
ประเด็นน้ีเป็นหน่ึงใน “ผา้เต่ียว” ปิดบงัอ าพรางพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีหายไป โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พื้นท่ีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงออกทางประชาธิปไตย เพื่อท าใหดู้เหมือนมีความกา้วหนา้ดา้นสิทธิมนุษยชน 

มองใหลึ้กลงไปอีกก็คือ สิทธิความหลากหลายทางเพศถูกนบัวา่เป็นประเด็นท่ีไม่ส าคญัและไม่เป็นภยัคุกคามต่อ
โครงสร้างอ านาจ ผูมี้อ  านาจจึงยอมเปิดพื้นท่ีให้ โดยยงัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมในฐานะผูไ้ดรั้บความช่วยเหลือจาก
อ านาจรัฐ โดยไม่ไปกระทบกบัโครงสร้างอ านาจใดๆ  แต่หากวนัใดมีการผลกัดนัสิทธิท่ีอาจไปกระทบต่อแบบ
                                                           
5 http://www.prachatai.com/journal/2014/10/55782  
6 http://prachatai.org/journal/2015/09/61229  
7 http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9580000006792  
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แผนโครงสร้างอ านาจเชิงจารีต พื้นท่ีดงักล่าวก็จะปิดลงโดยทนัที ดงัจะเห็นจากพรบ.อุม้บุญท่ีกล่าวถึงแลว้ หรือ
การท่ี “สิทธิในการสมรส” ถูกตดัออกเพื่อไม่ใหค้นรักเพศเดียวกนัแต่งงานกนัไดต้ามกฎหมาย8  

ในส่วนของพรบ.น้ี การคงค าวา่  “มีการแสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด” ไว ้ก็เพื่อท าใหดู้เป็นกฎหมายท่ี
กา้วหนา้ และปิดบงัความจริงท่ีวา่ไม่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาผา่นกฎหมายฉบบัน้ี 
(หาไม่แลว้ กฎหมายคงไม่ออกมาข้ีร้ิวข้ีเหร่เช่นน้ี) 

ผูอ่้านอาจเคยไดผ้า่นหูผา่นตาค าวา่ “ฟอกชมพู” (pink-washing) กนัมาบา้ง ค าน้ีเลียนมาจากค าวา่ “ฟอกขาว” แต่

เป็นการฟอกให้ดูเหมือนสะอาดดีงามดว้ยการใชสี้ชมพูซ่ึงเป็นสีสัญลกัษณ์ของสิทธิความหลากหลายทางเพศใน

ระดบัสากล  

พรบ.ความเท่าเทียมระหวา่งเพศฉบบัน้ีจึงนบัไดว้า่เป็นความส าเร็จในการฟอกชมพูคร้ังแรกและคร้ังส าคญัของ

รัฐไทย ในการแต่งองคท์รงเคร่ืองกฎหมายข้ีร้ิวข้ีเหร่ใหดู้งดงาม จนเป็นท่ีแซ่ซร้องของกลุ่มความหลากหลายทาง

เพศ และตบตาองคก์รนานาชาติท่ีอาจไม่เขา้ใจบริบทของกฎหมายน้ีอยา่งเพียงพอไดส้ าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://forsogi.org/?p=290  
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