โดย ส�ำนักกฎหมาย๑

ค�ำนิยาม ของ ค�ำว่า
“ความเสมอภาค (Equality)”

ผ่านมุมมองของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ค

วามเสมอภาคหรือความเท่าเทียม (Equality)
เป็ น สิ่ ง ที่ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ ป รากฏ
อยู่ในกฎหมายทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กล่าวถึงความเสมอภาค
ไว้อย่างชัดแจ้งในมาตรา ๔ โดยบัญญัติว่า “ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับ
ความคุ้มครอง…” มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกัน
ในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายเท่าเทียมกัน…” มาตรา ๖๘ บัญญัติว่า “รัฐพึงจัด
ระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบตั …ิ ” และมาตรา ๗๐
บัญญัติว่า “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข
ไม่ถูกรบกวน ทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...”

ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ความเสมอภาค
ไม่เพียงแต่เป็น “สิทธิที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป” ดังที่
ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒๖ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on
Civil and Political Rights: ICCPR๒) เท่านั้น หากแต่ความ
เสมอภาคยังมีความส�ำคัญในฐานะที่เป็น “หลักการพื้นฐาน
ที่สุด”๓ ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติรับรองไว้ในข้อ ๑ ของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights: UDHR) ซึ่งระบุไว้ว่า “มนุษย์ทั้งปวง
เกิดมามีอสิ ระและเสมอภาคกันในศักดิศ์ รีและสิทธิตา่ ง ๆ ในตน
มีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณ
แห่งภราดรภาพ”๔
นอกจากนี้ ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ยังมีกติการะหว่างประเทศที่ยืนยันความเสมอภาคบนพื้นฐาน
ของมูลฐาน (ground base) ตัวอย่างเช่น กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, สนธิสญ
ั ญาคุม้ ครอง
สิทธิมนุษยชนของยุโรป (The European Convention on

นางสาวชญาพัฒน์  อัมพะวัต นิติกรปฏิบัติการ ส�ำนักกฎหมาย นม. (มธ.), นบท., LL.M. UNIVERSITY OF BRISTOL
United Nations, ‘International Covenant on Civil and Political Rights’,  <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/
volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>, Accessed on May 18, 2020.
๓
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, ‘General comment (2018) on equality and non-discrimination’,
< https:s//www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRPD_C_GC_6_2018_ENG.pdf>,
Accessed on May 18, 2020.
๔
United Nations, ‘the Universal Declaration of Human Rights’, <https://www.un.org/en/universal-declaration-humanrights/>, Accessed on May 18, 2020.
๑
๒
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Human Rights: ECHR), อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination
of All Forms of Discrimination against Women: CEDAW)
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: CRPD) เป็นต้น
อนุสญ
ั ญาเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าความเสมอภาคไม่มคี วามหมาย
ทีแ่ น่นอนหรือตายตัวในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
การตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของ “ความเสมอภาค”
หรือหลักปรัชญาภายใต้ถ้อยค�ำว่า “ความเสมอภาค” มีความ
ส�ำคัญยิง่ กว่าความหมายของถ้อยค�ำดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ข้อ ๕
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ “๑. รัฐภาคียอมรับว่าทุกคน
มีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย และมีสิทธิ
ที่จะได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ท่ีเท่าเทียมกัน
ตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ”
อย่างไรก็ตาม ความเท่าเทียมกันทัง้ เบือ้ งหน้าและภายใต้
กฎหมายนัน้ สามารถแยกได้เป็นสองส่วน กล่าวคือ “ความเท่าเทียม
กั น เบื้ อ งหน้ า กฎหมาย” และ “ความเท่ า เที ย มกั น ภายใต้
กฎหมาย” ซึ่งความเท่าเทียมกันทั้งสองค�ำดังกล่าวมีความ
แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ได้อธิบายไว้วา่ “ความเท่าเทียมกันเบือ้ งหน้ากฎหมาย” หมายถึง
สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ส่วน “ความเท่าเทียม
กั น ภายใต้ ก ฎหมาย” หมายถึ ง สิ ท ธิ ใ นการใช้ ก ฎหมาย
เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ส�ำหรับความหมายของ
“ความเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย” นั้น สามารถอธิบาย
ขยายความได้ว่าหมายถึง “ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน โดยที่กฎหมายดังกล่าว
มีความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ”๕ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
สันนิษฐานว่า ทุกคนเหมือนกัน ไม่มีใครอยู่เหนือใคร และ
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
ดั ง นั้ น “ความเสมอภาคเบื้ อ งหน้ า กฎหมาย” จึ ง
สั น นิ ษ ฐานถึ ง “ความคล้ า ยคลึ ง กั น ของผู ้ ที่ ถู ก ตั ด สิ น โดย
กฎหมาย” ในทางตรงกั น ข้ า ม “ความเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย” จะอยู่บนการสันนิษฐานของ “ความคล้ายคลึงกัน
ของมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสิน”๖
เพือ่ ให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ทราบถึงแนวคิดและนิยามของค�ำว่า
“ความเสมอภาค” คอลัมน์ “มุมกฎหมาย” จึงขอน�ำเสนอสาระ
ส�ำคัญของบทความนี้ ดังนี้

แนวคิดของความเสมอภาค

๑. ความเสมอภาคเชิงรูปแบบ (Formal Equality)
การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น และไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ
ที่ไม่เป็นธรรม เป็นอีกความหมายหนึ่งของ “ความเสมอภาค”
ซึ่งตรงกับค�ำว่า “การปฏิบัติเหมือนกันต่อกรณีที่เหมือนกัน”
(treat like cases alike)๗
ตัวอย่างเช่น เมื่อนาย ก และนาย ข ซึ่งมีสภาพร่างกาย
และจิตใจเหมือนกัน ได้เข้าแถวเพื่อติดต่อธุระกับเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ แม้ น าย ข จะมาในภายหลั ง นาย ก แต่ น าย ข
กลับได้รับคิวเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนนาย ก ดังนั้น นาย ก
จึงอาจโต้แย้งว่ารัฐบาลปฏิบัติต่อคนต่างกันและไม่ยุติธรรม
โดยข้อโต้แ ย้งนี้ฟังขึ้น เพราะคนในสังคมที่มีศีล ธรรมอั น ดี
ย่ อ มคาดเห็ น ได้ ว ่ า ทุ ก คนควรได้ รั บ การปฏิ บั ติ บ นพื้ น ฐาน
เดียวกัน เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
จุดอ่อนของความเสมอภาคในเชิงรูปแบบเกิดขึ้นในบาง
สถานการณ์ที่มีการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นเป็น
สิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและมีเหตุผลอันสมควร ดังตัวอย่างในเหตุการณ์จริง
ที่สามารถสังเกตได้ คือ จะมีการจัดที่นั่งพิเศษที่สงวนไว้ให้แก่
สตรี มี ค รรภ์ ห รื อ ผู ้ พิ ก ารที่ ใช้ บ ริ ก ารระบบขนส่ ง สาธารณะ
เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความแตกต่างทางชีวภาพจากคนปกติ
ทั่วไป ดังนั้น การปฏิบัติต่อพวกเขาในลักษณะที่แตกต่างจาก
คนปกติทั่วไป จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นที่จะต้องกระท�ำ
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค
จากกรณีตัวอย่างข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การตีความ
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุ
จุดประสงค์ของความเสมอภาคกันในความเป็นจริง เนือ่ งจากเกณฑ์
ในการประเมินความชอบธรรมดังกล่าวยังต้องมีการวิเคราะห์
รวมไปถึงความสมเหตุสมผลและวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงควรใช้
หลักการอื่น ๆ เช่น หลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการตรวจสอบ
หรือวางนโยบายร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามความ
เป็นจริงในสังคม
จุดอ่อนอีกประการหนึง่ ของความเสมอภาคในเชิงรูปแบบ
อาจน�ำไปสู่ “การปรับลดระดับมาตรฐานลงเพื่อรักษาความ
เสมอภาคไว้” ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในคดี Palmer v
Thompson๘ ซึง่ ข้อเท็จจริงในคดีนมี้ วี า่ เมืองแจ็คสัน (Jackson)
มลรัฐมิสซิสซิปปี (Mississippi) สหรัฐอเมริกา มีสระว่ายน�้ำอยู่
ทั้งหมด ๕ สระ แบ่งการให้บริการออกเป็นสระว่ายน�้ำของ

William Lucy, “Equality Under and Before the Law” (2011) 61 University of Toronto Law Journal, Page 417.
Ibid.
๗
Daniel Moeckli and others, International human rights law (Oxford university press 2010)
๘
Palmer v. Thompson, 403 U.S. 217 (1971)
๕
๖
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คนผิวขาว ๔ สระ กับสระว่ายน�ำ้ ของคนผิวสี ๑ สระ ในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่ของเมืองได้มีค�ำสั่งให้ปิดสระว่ายน�้ำคนผิวขาวทั้ง
๔ สระ จึงเหลือสระว่ายน�ำ้ ทีเ่ ปิดให้บริการในเมืองเพียงสระเดียว
ซึ่ ง เป็ น สระของคนผิ ว สี แต่ ด ้ ว ยเหตุ ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องเมื อ ง
ไม่ประสงค์ทจี่ ะให้คนผิวขาวจะไปใช้สระว่ายน�ำ้ ร่วมกับคนผิวสี
จึงมีค�ำสั่งให้ปิดสระว่ายน�้ำที่เหลืออีก ๑ สระด้วย คนผิวสีจึงได้
ยืน่ ฟ้องเรือ่ งดังกล่าวต่อศาลยุตธิ รรมของสหรัฐอเมริกา โดยศาลฯ
มีคำ� พิพากษาว่า ค�ำสัง่ ของเจ้าหน้าทีเ่ มือง Jackson ไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนการคุ้มครองในเรื่องความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่สิบสี่๙ แต่ประการใด
เพราะทั้งคนผิวขาวและคนผิวสีต่างก็ได้รับผลจากค�ำสั่งให้
ปิดสระน�้ำอย่างเท่าเทียมกัน
๒. ความเสมอภาคเชิ ง เนื้ อ หา (Substantive
Equality)
การพิจารณาความเสมอภาคในเชิงรูปแบบ เป็นการ
พิจารณาแต่เพียงผิวเผินว่าทุกคนเหมือนกันนั้น ไม่เพียงพอ
ที่จะให้เกิดความเสมอภาคได้ เพราะแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดจาก
พ่อแม่เดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกัน ทั้งในแง่ของสภาพหรือ
สมรรถภาพทางร่างกาย ความสนใจส่วนตัว ความคิดเห็น
ทางการเมือง ฯลฯ ดังนั้น ความเสมอภาคเชิงเนื้อหาจึงเป็นสิ่ง
จ�ำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศพยายามจะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ และท�ำให้เกิดความ
เสมอภาคที่แท้จริงในสังคมปัจจุบัน
ค�ำแนะน�ำทัว่ ไปของคณะกรรมการอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ฉบับที่ ๒๕ มาตรา
๔ วรรคหนึง่ ได้กล่าวไว้วา่ “วิธกี ารทางกฎหมายทีเ่ ขียนไว้อย่าง
เป็นสูตรส�ำเร็จนัน้ ไม่เพียงพอทีจ่ ะบรรลุความเสมอภาคของผูห้ ญิง
กับผูช้ ายตามความเป็นจริง” ซึง่ หมายความว่าคณะกรรมการฯ
ตีความความเสมอภาคว่าเป็น “ความเสมอภาคเชิงเนื้อหา”
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ คณะกรรมการฯ ให้การยอมรับว่า
โดยเนื้ อ แท้ แ ล้ ว หญิ ง และชายมี ค วามแตกต่ า งกั น ดั ง นั้ น
กฎหมายจึ ง ควรที่ จ ะตี ค วามค� ำ ว่ า “ความเสมอภาค” ให้
หมายความถึง “ความเสมอภาคเชิงเนื้อหา” มากกว่าที่จะเป็น
เพียงความเสมอภาคเชิงรูปแบบเท่านั้น โดยความเสมอภาค
เชิงเนือ้ หาทีม่ กี ารน�ำมาวิเคราะห์โดยนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่
ความเสมอภาคของผลลัพธ์ และความเสมอภาคของโอกาส

๒.๑ ความเสมอภาคของผลลัพธ์
ในความเป็นจริงของสังคม ย่อมมีบคุ คลทีเ่ คย
ถูกเลือกปฏิบตั มิ าก่อน หรือก�ำลังประสบกับการถูกเลือกปฏิบตั ิ
อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งท�ำให้บุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในฐานะผู้เสีย
เปรียบมาตัง้ แต่แรก ดังนัน้ ในการพิจารณาเรือ่ งความเสมอภาค
จึงไม่สามารถพิจารณาแต่เฉพาะการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน
อันเป็นมุมมองเรือ่ งความเสมอภาคในเชิงรูปแบบเท่านัน้ หากแต่
จะต้องพิจารณาถึงความเสมอภาคของผลลัพธ์ด้วยว่า ผลลัพธ์
สุดท้ายจะท�ำให้เกิดความเท่าเทียมกันหรือไม่ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุ
ถึง “การกระจายผลประโยชน์ที่ยุติธรรม”๑๐ ส�ำหรับตัวอย่าง
ของความเสมอภาคของผลลัพธ์นนั้ จะเห็นได้จากโครงการทีใ่ ห้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลที่ขาดโอกาสในการได้รับ
จัดสรรทรัพยากร ระบบโควตาส�ำหรับคนพิการ รวมถึงความ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เป็นต้น๑๑
๒.๒ ความเสมอภาคของโอกาส
มนุ ษ ย์ ไ ม่ อ าจมี ค วามเท่ า เที ย มกั น อย่ า ง
แท้จริงได้ หากในการแข่งขันนัน้ มีบคุ คลทีล่ งแข่งเริม่ จากจุดเริม่ ต้น
ที่แตกต่างกัน “ความเสมอภาคของโอกาส” หมายถึง การมี
จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันส�ำหรับทุกคน เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์
เดียวกันโดยไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้น เช่น อคติ ความยาก
ล�ำบากทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ความเท่าเทียมกันของโอกาส
ดูเหมือนจะเป็นการแก้ไขการเลือกปฏิบตั ทิ ผี่ า่ นมาในอดีต และ
ความเสมอภาคของโอกาสยังจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีมาตรการยืนยัน
(affirmative measures) หรือมาตรการเชิงบวก (positive
measures) เช่น ข้อ ๑ (๔) ประกอบกับข้อ ๒ (๒) ของอนุสญ
ั ญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms
of Racial Discrimination: CERD) “ข้อ ๑ (๔) มาตรการพิเศษ
ที่จัดให้มีขึ้นตามความจ�ำเป็นโดยมีเจตนาเพื่อประกั น ให้ มี
ความก้าวหน้าอย่างเพียงพอในหมูช่ นบางเชือ้ ชาติหรือบางเผ่าพันธุ์
หรือบุคคลบางกลุ่มที่ต้องการความคุ้มครองเพื่อให้กลุ่มหรือ
บุคคลเหล่านั้นได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคจะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ทั้งนี้
มาตรการดังกล่าวต้องไม่กอ่ ให้เกิดการธ�ำรงไว้ซงึ่ สิทธิทแี่ ตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง ๆ และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลัง
จากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว”๑๒ นอกจากนี้ ข้อ ๔

‘The 14th Amendment’, <https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/amendment/amendment-xiv>,
Accessed on August 5, 2020.
๑๐
Sandra Fredman, Discrimination Law (Oxford university press, 2011), Page 14.
๑๑
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, General comment no. 6 (2018) on equality and non-discrimination,
Paragraph 28.
๑๒
Article 1(4) of International Convention on the Elimination of Racial Discrimination
๙
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ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก
รูปแบบ ซึง่ กล่าวว่า “๑) การยอมรับโดยรัฐภาคีของมาตรการพิเศษ
ชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งความเท่าเทียมกันโดยพฤตินัย
ระหว่างชายและหญิงจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ…”๑๓
เป็นต้น
การตระหนักถึงความแตกต่างของคนโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง ต้องมีการก�ำจัดการก�ำหนดลักษณะ
ตายตัว (stereotyping) และอคติในบริบททางสังคม ยกกรณี
ตัวอย่าง ในคดี L.C. v. Peru๑๔ มีข้อเท็จจริงว่า เด็กหญิง L.C.
ถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเราและตัง้ ครรภ์เมือ่ เธออายุเพียง ๑๓ ปี เธอ
ได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากอาคารสูง แต่
ไม่เป็นผลส�ำเร็จ และปรากฏว่าเธอมีความเสีย่ งทีจ่ ะพิการตลอด
ชีวิต เธอจึงจ�ำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยด่วน
แต่การผ่าตัดดังกล่าวกลับถูกเลือ่ นออกไปโดยแพทย์ เพราะเหตุ
แห่งการตั้งครรภ์ท�ำให้เกิดอคติต่อบทบาทที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า
ของสตรีในการเป็นแม่ คณะกรรมการอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ได้วินิจฉัยว่า การกระท�ำ
ดังกล่าวละเมิดข้อ ๕ ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งก�ำหนดว่า “…(ก) เพื่อปรับปรุง
แบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรษุ และ
สตรีโดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็น
ประเพณีและอืน่ ๆ ทัง้ ปวงซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความคิดเกีย่ วกับ
ความต�ำ่ ต้อยหรือความสูงส่งของอีกเพศหนึง่ หรือทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของบทบาทแบบเก่าส�ำหรับบุรษุ และสตรี...” เนือ่ งจากการตัดสินใจ
เลือ่ นการผ่าตัดกระดูกสันหลังให้แก่สตรีซงึ่ ตัง้ ครรภ์ได้รบั อิทธิพล
จากอคติทวี่ า่ การคุม้ ครองทารกในครรภ์ตอ้ งมาก่อนการคุม้ ครอง
สุขภาพของผู้เป็นแม่ ความเสมอภาคของโอกาส๑๕
๒.๓ ความเสมอภาคที่ครอบคลุม (Inclusive
Equality)
แนวความคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความเสมอภาค
ทีค่ รอบคลุม” ได้รบั การยืนยันโดยอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ตามความคิดเห็นทั่วไป (ค.ศ. ๒๐๑๘) เกี่ยวกับความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ๑๖ แม้ว่าแนวความคิดนี้จะไม่สามารถ
พบเจอได้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ แต่ขอบเขตของ
“ความเสมอภาคทีค่ รอบคลุม” นัน้ มีความหมายความกว้างขวาง
ทัง้ ในเรือ่ งของการแก้ไขปัญหาความเสมอภาคส�ำหรับคนพิการ
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และยังมีการพัฒนา
เนื้อหาเชิงบรรทัดฐานของแนวความคิดเช่นความเสมอภาค
เชิงเนือ้ หา๑๗ กล่าวคือ องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของความเสมอภาค
ในเชิงเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วย ความสามารถในการ
ตอบสนองต่อผู้ที่ด้อยโอกาส หรือผู้ท่ีถูกกันออกจากสังคม
รวมตลอดจนถึงผู้ที่ไม่ได้รับความใส่ใจ๑๘
ที่มาของแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคนี้
มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า “การคัดเลือกแนวความคิด
ต่าง ๆ ของความเสมอภาคนั้น ไม่ใช่เรื่องของตรรกศาสตร์หรือ
ความสมเหตุ ส มผล แต่ เ ป็ น เรื่ อ งคุ ณ ค่ า หรื อ นโยบายของ
แนวความคิดนัน้ ๆ” ดังนัน้ ความเสมอภาคทีค่ รอบคลุมจึงไม่ใช่
แนวคิดใหม่เสียทีเดียว แต่เป็นวิธีการคิดแบบใหม่ที่จะคิดอย่าง
ละเอี ย ดรอบคอบและครอบคลุ ม ถึ ง แนวความคิ ด ในเรื่ อ ง

Article  4 of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
L.C. v. Peru, Communication No. 22/2009, UN Doc. CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011)
๑๕
Equality of opportunity, <https://www.reddit.com/r/TrollXChromosomes/comments/7gcf69/equality_of_opportunity/>,
Accessed on August 5, 2020.
๑๖
Committee on the Rights of Persons with Disabilities, ‘General comment (2018) on equality and non-discrimination’,
<https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CRPD_C_GC_6_2018_ENG.pdf>,
Accessed on August 5, 2020.
๑๗
Shreya Atrey, “CRPD Committee Adopts New General Comment on Equality and Non-Discrimination” (OxHRH Blog,
2 April 2018), <http://ohrh.law.ox.ac.uk/crpd-committee-adopts-new-general-comment-on-equality-and-non-discrimination>,
Accessed on August 5, 2020.
๑๘
Sandra Fredman, “Substantive equality revisited” (2016) 14 International Journal of Constitutional Law, Page 712.
๑๓
๑๔

กันยายน ๒๕๖๓
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ความเสมอภาคทัง้ หมดทีเ่ คยมีมาก่อน ความเสมอภาคทีค่ รอบคลุม
ถือเป็นแกนกลางในการรวบรวมแนวคิดเรื่องความเสมอภาค
ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
“การให้ค�ำนิยามโดยทั่วไปอย่างปลายเปิด”๑๙ เช่น ข้อ ๑ ของ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ติ อ่ สตรีในทุกรูปแบบ
ค�ำว่า “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” จะหมายถึงการแบ่งแยก
การกีดกัน หรือการจ�ำกัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ... ”๒๐
ความเสมอภาคที่ครอบคลุมมีความน่าสนใจ
ในแง่ที่ว่าเป็นวิธีการใหม่ในการตรวจสอบความเท่าเทียมกัน
เนื้ อ หามี ก ารผสมผสานแนวคิ ด ความคิ ด หลายความคิ ด
เข้าด้วยกัน (เช่น ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคของ
โอกาส ความเสมอภาคของผลลัพธ์ เป็นต้น) และความเสมอภาค
ที่ ค รอบคลุม ให้ ค วามสนใจและมีก ารผสมผสานกับมุมมอง
ทั้งสี่ประการนี้ด้วยกัน๒๑ ได้แก่
“(๑) มิติการกระจายอย่างยุติธรรมเพื่อ
แก้ไขข้อเสียทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic
Disadvantages)
(๒) มิติการตระหนักถึงการต่อสู้กับความ
อั ป ยศอดสู ข องการก� ำ หนดแบบแผนล่ ว งหน้ า ของคน
(Stereotyping) ความมีอคติ และความรุนแรง และเพื่อ
ตระหนักถึงศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ และปฏิภาคภาวะหรือ
สภาวะทับซ้อน (Intersectionality) ของบุคคล
สภาวะทับซ้อน คือ แนวความคิดเรื่องการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่ได้ค�ำนึงถึงเหตุเพียงเหตุเดียว เช่น การเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ เป็นต้น แต่เป็นการถูกเลือกปฏิบัติ
รูปแบบเฉพาะของปัจเจกบุคคล ซึง่ อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ
ที่มีความทับซ้อนกัน ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงผิวสีไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
แต่เพียงเรื่องเชื้อชาติ แต่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะทั้งสองสภาวะ
คือ เรื่องเพศ และเรื่องเชื้อชาติ๒๒

เพศ

เชื้อชาติ

(๓) มิติการมีส่วนร่วมเพื่อยืนยันธรรมชาติ
ทางสังคมของผู้คนในฐานะสมาชิกของกลุ่มทางสังคมและการ
รับรู้ของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบผ่านการรวมกัน
ในสังคม และ
(๔) มิติในการสร้างพื้นที่รองรับส�ำหรับ
ความแตกต่าง ซึ่งเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”๒๓
บทสรุป
กฎหมายไม่สามารถก�ำหนดค�ำตอบที่ชัดเจนได้ในบาง
ค�ำถาม ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์ที่สามารถหาค�ำตอบของ
สมการของหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองได้ เช่นเดียวกับการหา
ค� ำ ตอบเรื่ อ ง ความหมายของความเสมอภาคในกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ในท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถ
หาความหมายของความเสมอภาคอย่างปลายปิดได้ อย่างไรก็ดี
จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น เราสามารถตี ค วามและมั่ น ใจได้
อย่างแน่นอนว่า ความเสมอภาค ไม่ได้หมายถึงการตีความ
ความเสมอภาคเชิงรูปแบบอย่างเข้มข้น เพราะความเสมอภาค
เชิงรูปแบบเป็นเพียงหนึ่งในแนวความคิดหลายความคิดเรื่อง
ความเสมอภาคเท่านัน้ ความเสมอภาคเชิงเนือ้ หาก็เป็นสิง่ ทีต่ อ้ ง
ให้ความส�ำคัญเช่นเดียวกัน และประกอบด้วยหลายวิธีการคิด
ด้วยกัน เช่น ความเสมอภาคของผลลัพธ์ ความเสมอภาคของ
โอกาส เป็นต้น ซึง่ การหาวิธกี ารทางกฎหมายในการท�ำให้ความ
เสมอภาคเป็นจริงนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความส�ำคัญและ
ท� ำ การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง นั ก กฎหมาย
ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคที่แท้จริงในสังคมของเราได้
ในเร็ววัน 
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