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 ค�ำนิยำม ของ ค�ำว่ำ 

“ควำมเสมอภำค (Equality)”

ผ่ำนมุมมองของกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ

ค	วามเสมอภาคหรือความเท่าเทียม	 (Equality) 
	 เป ็นสิ่ง ท่ีมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งที่ปรากฏ 

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	และไม่เลอืกปฏบิติั…”	และมาตรา	๗๐	
บัญญัติว่า	 “รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง	 ๆ	 ให้มีสิทธิด�ารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม	
ประเพณ	ีและวถิชีวีติดัง้เดมิ	ตามความสมคัรใจได้อย่างสงบสขุ	
ไม่ถูกรบกวน	ทั้งนี้	 เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน...”	

	 ในกฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ	ความเสมอภาค	
ไม่เพียงแต่เป็น	 “สิทธิที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป”	 ดังที่
ก�าหนดไว้ในข้อ	 ๒๖	 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง	(International	Covenant	on	
Civil	and	Political	Rights:	 ICCPR๒)	 เท่านั้น	หากแต่ความ
เสมอภาคยังมีความส�าคัญในฐานะท่ีเป็น	 “หลักการพื้นฐาน
ที่สุด”๓	 ดังจะเห็นได้จากการบัญญัติรับรองไว้ในข้อ	 ๑	 ของ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	
of	 Human	 Rights:	 UDHR)	 ซึ่งระบุไว้ว่า	 “มนุษย์ท้ังปวง 
เกดิมามีอสิระและเสมอภาคกนัในศกัดิศ์รแีละสทิธต่ิาง	ๆ 	ในตน	
มีเหตุผลและมโนธรรม	 และควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณ
แห่งภราดรภาพ”๔ 
	 นอกจากนี้	 ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	
ยังมีกติการะหว่างประเทศท่ียืนยันความเสมอภาคบนพื้นฐาน
ของมลูฐาน	(ground	base)	ตวัอย่างเช่น	กตกิาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง,	สนธสัิญญาคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชนของยุโรป	 (The	 European	Convention	on	
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Human	Rights:	 ECHR),	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบติัต่อสตรใีนทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	
of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women:	CEDAW)	
และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 (Convention	 on	 the	
Rights	 of	 Persons	 with	 Disabilities:	 CRPD)	 เป็นต้น	
อนุสัญญาเหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าความเสมอภาคไม่มคีวามหมาย
ทีแ่น่นอนหรือตายตัวในกฎหมายสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ	
	 การตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของ	 “ความเสมอภาค”	
หรือหลักปรัชญาภายใต้ถ้อยค�าว่า	 “ความเสมอภาค”	 มีความ
ส�าคญัย่ิงกว่าความหมายของถ้อยค�าดังกล่าว	ตัวอย่างเช่น	ข้อ	๕	
ของอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพิการ	“๑.	รฐัภาคียอมรบัว่าทุกคน	
มีความเท่าเทียมกันเบื้องหน้าและภายใต้กฎหมาย	และมีสิทธ ิ
ที่จะได้รับความคุ ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน 
ตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด	ๆ”
	 อย่างไรก็ตาม	ความเท่าเทยีมกนัท้ังเบือ้งหน้าและภายใต้
กฎหมายนัน้	สามารถแยกได้เป็นสองส่วน	กล่าวคอื	“ความเท่าเทยีม	
กันเบื้องหน้ากฎหมาย”	 และ	 “ความเท่าเทียมกันภายใต้
กฎหมาย”	 ซึ่งความเท่าเทียมกันทั้งสองค�าดังกล่าวมีความ 
แตกต่างกัน	 โดยคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
ได้อธิบายไว้ว่า	“ความเท่าเทยีมกนัเบือ้งหน้ากฎหมาย”	หมายถงึ	
สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย	ส่วน	“ความเท่าเทียม
กันภายใต้กฎหมาย”	 หมายถึง	 สิทธิในการใช ้กฎหมาย 
เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล	 ทั้งนี้	 ส�าหรับความหมายของ	
“ความเท่าเทียมกันเบื้องหน้ากฎหมาย”	 นั้น	 สามารถอธิบาย
ขยายความได้ว่าหมายถึง	 “ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมาย	 
ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	 โดยที่กฎหมายดังกล่าว 
มีความเป็นกลางและไม่เลือกปฏิบัติ”๕	 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง	
สันนิษฐานว่า	 ทุกคนเหมือนกัน	 ไม่มีใครอยู่เหนือใคร	 และ 
ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน	
	 ดังนั้น	 “ความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย”	 จึง
สันนิษฐานถึง	 “ความคล้ายคลึงกันของผู ้ที่ถูกตัดสินโดย
กฎหมาย”	 ในทางตรงกันข้าม	 “ความเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย”	 จะอยู่บนการสันนิษฐานของ	 “ความคล้ายคลึงกัน
ของมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสิน”๖ 
	 เพ่ือให้ท่านผูอ่้านได้ทราบถึงแนวคดิและนยิามของค�าว่า	
“ความเสมอภาค”	คอลมัน์	“มุมกฎหมาย”	จงึขอน�าเสนอสาระ
ส�าคัญของบทความนี้	ดังนี้

แนวคิดของความเสมอภาค
	 ๑.	 ความเสมอภาคเชิงรูปแบบ	(Formal	Equality)
	 การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 และไม่เลือกปฏิบัติ 
ที่ไม่เป็นธรรม	 เป็นอีกความหมายหนึ่งของ	“ความเสมอภาค”	 
ซึ่งตรงกับค�าว่า	 “การปฏิบัติเหมือนกันต่อกรณีที่เหมือนกัน”	
(treat	like	cases	alike)๗ 
	 ตัวอย่างเช่น	เมื่อนาย	ก	และนาย	ข	ซึ่งมีสภาพร่างกาย
และจิตใจเหมือนกัน	 ได้เข้าแถวเพื่อติดต่อธุระกับเจ้าหน้าที ่
ของรัฐ	 แม้นาย	 ข	 จะมาในภายหลังนาย	 ก	 แต่นาย	 ข	 
กลับได้รับคิวเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ก่อนนาย	 ก	 ดังนั้น	 นาย	 ก	 
จึงอาจโต้แย้งว่ารัฐบาลปฏิบัติต่อคนต่างกันและไม่ยุติธรรม	 
โดยข้อโต้แย้งนี้ฟังข้ึน	 เพราะคนในสังคมท่ีมีศีลธรรมอันด ี
ย่อมคาดเห็นได้ว ่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติบนพื้นฐาน
เดียวกัน	เนื่องจากมนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน
	 จุดอ่อนของความเสมอภาคในเชิงรูปแบบเกิดขึ้นในบาง
สถานการณ์ท่ีมีการปฏิบัติต่อผู้คนอย่างไม่เท่าเทียมกันนั้นเป็น
สิง่ทีจ่�าเป็นและมเีหตผุลอนัสมควร	ดงัตวัอย่างในเหตุการณ์จริง
ท่ีสามารถสังเกตได้	 คือ	 จะมีการจัดท่ีนั่งพิเศษท่ีสงวนไว้ให้แก่
สตรีมีครรภ์หรือผู ้พิการที่ใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ	
เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีความแตกต่างทางชีวภาพจากคนปกติ
ทั่วไป	 ดังนั้น	 การปฏิบัติต่อพวกเขาในลักษณะที่แตกต่างจาก 
คนปกติทั่วไป	 จึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นที่จะต้องกระท�า 
เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาค
	 จากกรณีตัวอย่างข้างต้น	 แสดงให้เห็นว่า	 การตีความ
ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัดไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการบรรล ุ
จุดประสงค์ของความเสมอภาคกันในความเป็นจรงิ	เนือ่งจากเกณฑ์	
ในการประเมินความชอบธรรมดังกล่าวยังต้องมีการวิเคราะห์
รวมไปถึงความสมเหตุสมผลและวัตถุประสงค์	ดังนั้น	จึงควรใช้
หลักการอื่น	ๆ	เช่น	หลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการตรวจสอบ
หรือวางนโยบายร่วมด้วย	เพื่อให้เกิดความเสมอภาคตามความ
เป็นจริงในสังคม	
	 จดุอ่อนอกีประการหนึง่ของความเสมอภาคในเชงิรปูแบบ	
อาจน�าไปสู่	 “การปรับลดระดับมาตรฐานลงเพื่อรักษาความ
เสมอภาคไว้”	 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างในคดี	 Palmer	 v	
Thompson๘	ซึง่ข้อเทจ็จรงิในคดนีีม้ว่ีา	เมอืงแจค็สนั	(Jackson)	
มลรัฐมิสซิสซิปปี	(Mississippi)	สหรัฐอเมริกา	มีสระว่ายน�้าอยู่
ทั้งหมด	 ๕	 สระ	 แบ่งการให้บริการออกเป็นสระว่ายน�้าของ 

๕	William	Lucy,	“Equality	Under	and	Before	the	Law”	(2011)	61	University	of	Toronto	Law	Journal,	Page	417.
๖	Ibid.
๗	Daniel	Moeckli	and	others,	International	human	rights	law	(Oxford	university	press	2010)
๘	Palmer	v.	Thompson,	403	U.S.	217	(1971)
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คนผวิขาว	๔	สระ	กบัสระว่ายน�า้ของคนผวิส	ี๑	สระ	ในเวลาต่อมา	
เจ้าหน้าที่ของเมืองได้มีค�าสั่งให้ปิดสระว่ายน�้าคนผิวขาวท้ัง	 
๔	สระ	จงึเหลอืสระว่ายน�า้ทีเ่ปิดให้บรกิารในเมอืงเพยีงสระเดยีว	
ซ่ึงเป็นสระของคนผิวสี	 แต่ด้วยเหตุที่เจ้าหน้าท่ีของเมือง 
ไม่ประสงค์ทีจ่ะให้คนผิวขาวจะไปใช้สระว่ายน�า้ร่วมกบัคนผวิส	ี 
จึงมีค�าสั่งให้ปิดสระว่ายน�้าที่เหลืออีก	๑	สระด้วย	คนผิวสีจึงได้
ยืน่ฟ้องเร่ืองดงักล่าวต่อศาลยตุธิรรมของสหรฐัอเมรกิา	 โดยศาลฯ	
มคี�าพพิากษาว่า	ค�าสัง่ของเจ้าหน้าทีเ่มอืง	Jackson	ไม่เป็นการ
ฝ่าฝืนการคุ้มครองในเรื่องความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ
สหรัฐอเมริกา	 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งท่ีสิบส่ี๙	 แต่ประการใด	
เพราะทั้งคนผิวขาวและคนผิวสีต่างก็ได้รับผลจากค�าสั่งให้ 
ปิดสระน�้าอย่างเท่าเทียมกัน	
	 ๒.	 ความเสมอภาคเชิงเนื้อหา	 (Substantive	
Equality)
	 การพิจารณาความเสมอภาคในเชิงรูปแบบ	 เป็นการ
พิจารณาแต่เพียงผิวเผินว่าทุกคนเหมือนกันน้ัน	 ไม่เพียงพอ 
ที่จะให้เกิดความเสมอภาคได้	 เพราะแม้แต่ฝาแฝดที่เกิดจาก 
พ่อแม่เดียวกันก็ยังมีความแตกต่างกัน	ทั้งในแง่ของสภาพหรือ
สมรรถภาพทางร่างกาย	 ความสนใจส่วนตัว	 ความคิดเห็น
ทางการเมือง	ฯลฯ	ดังนั้น	ความเสมอภาคเชิงเนื้อหาจึงเป็นสิ่ง
จ�าเป็นอย่างยิ่ง	เพราะเป็นสิ่งที่กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศพยายามจะท�าให้เกิดผลส�าเร็จ	 และท�าให้เกิดความ
เสมอภาคที่แท้จริงในสังคมปัจจุบัน
	 ค�าแนะน�าท่ัวไปของคณะกรรมการอนสุญัญาว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ฉบับที่	๒๕	มาตรา	
๔	วรรคหน่ึง	ได้กล่าวไว้ว่า	“วธิกีารทางกฎหมายทีเ่ขยีนไว้อย่าง
เป็นสตูรส�าเรจ็นัน้ไม่เพยีงพอทีจ่ะบรรลคุวามเสมอภาคของผูห้ญงิ	
กบัผูช้ายตามความเป็นจรงิ”	ซึง่หมายความว่าคณะกรรมการฯ	
ตีความความเสมอภาคว่าเป็น	 “ความเสมอภาคเชิงเนื้อหา”	
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	 คณะกรรมการฯ	 ให้การยอมรับว่า	
โดยเนื้อแท้แล้ว	 หญิงและชายมีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	
กฎหมายจึงควรที่จะตีความค�าว่า	 “ความเสมอภาค”	 ให้
หมายความถึง	“ความเสมอภาคเชิงเนื้อหา”	มากกว่าที่จะเป็น
เพียงความเสมอภาคเชิงรูปแบบเท่านั้น	 โดยความเสมอภาค 
เชิงเน้ือหาทีม่กีารน�ามาวเิคราะห์โดยนกัวชิาการหลายท่าน	ได้แก่	
ความเสมอภาคของผลลัพธ์	และความเสมอภาคของโอกาส	

	 	 ๒.๑	 ความเสมอภาคของผลลัพธ์	
	 	 	 ในความเป็นจรงิของสงัคม	ย่อมมบีคุคลทีเ่คย
ถกูเลอืกปฏบิตัมิาก่อน	หรอืก�าลงัประสบกบัการถกูเลอืกปฏบิตัิ
อย่างไม่เป็นธรรม	 ซึ่งท�าให้บุคคลเหล่านั้นตกอยู่ในฐานะผู้เสีย
เปรียบมาตัง้แต่แรก	ดงันัน้	ในการพจิารณาเรือ่งความเสมอภาค	
จึงไม่สามารถพิจารณาแต่เฉพาะการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน	 
อนัเป็นมมุมองเรือ่งความเสมอภาคในเชิงรปูแบบเท่านัน้	หากแต่	
จะต้องพิจารณาถึงความเสมอภาคของผลลัพธ์ด้วยว่า	ผลลัพธ์
สดุท้ายจะท�าให้เกดิความเท่าเทียมกนัหรอืไม่	ท้ังนี	้เพือ่ให้บรรลุ
ถึง	 “การกระจายผลประโยชน์ท่ียุติธรรม”๑๐	 ส�าหรับตัวอย่าง
ของความเสมอภาคของผลลพัธ์นัน้	จะเหน็ได้จากโครงการทีใ่ห้
ความช่วยเหลือและสนับสนุนบุคคลท่ีขาดโอกาสในการได้รับ
จัดสรรทรัพยากร	 ระบบโควตาส�าหรับคนพิการ	 รวมถึงความ
ช่วยเหลือสนับสนุนด้านเทคโนโลยี	เป็นต้น๑๑ 
	 	 ๒.๒	 ความเสมอภาคของโอกาส	
	 	 	 มนุษย์ไม ่อาจมีความเท่าเทียมกันอย่าง 
แท้จรงิได้	หากในการแข่งขันนัน้มบุีคคลท่ีลงแข่งเริม่จากจุดเริม่ต้น	
ที่แตกต่างกัน	 “ความเสมอภาคของโอกาส”	 หมายถึง	 การมี 
จุดเริ่มต้นจุดเดียวกันส�าหรับทุกคน	 เพื่อเข้าถึงสิทธิประโยชน์
เดียวกันโดยไม่มีอุปสรรคมาขวางกั้น	 เช่น	 อคติ	 ความยาก
ล�าบากทางเศรษฐกิจ	 เป็นต้น	 ความเท่าเทียมกันของโอกาส 
ดเูหมอืนจะเป็นการแก้ไขการเลอืกปฏบิตัทิีผ่่านมาในอดีต	และ
ความเสมอภาคของโอกาสยงัจ�าเป็นทีจ่ะต้องมมีาตรการยนืยัน	
(affirmative	measures)	 หรือมาตรการเชิงบวก	 (positive	
measures)	เช่น	ข้อ	๑	(๔)	ประกอบกบัข้อ	๒	(๒)	ของอนสัุญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ 
ในทุกรปูแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	all	Forms	
of	Racial	Discrimination:	CERD)	“ข้อ	๑	(๔)	มาตรการพเิศษ	
ท่ีจัดให้มีข้ึนตามความจ�าเป็นโดยมีเจตนาเพื่อประกันให้ม ี
ความก้าวหน้าอย่างเพยีงพอในหมูช่นบางเชือ้ชาตหิรอืบางเผ่าพนัธุ	์
หรือบุคคลบางกลุ่มท่ีต้องการความคุ้มครองเพื่อให้กลุ่มหรือ 
บุคคลเหล่านั้นได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่าง
เสมอภาคจะไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	 ทั้งนี้	
มาตรการดงักล่าวต้องไม่ก่อให้เกดิการธ�ารงไว้ซ่ึงสทิธท่ีิแตกต่างกนั	
ระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติต่าง	 ๆ	 และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลัง
จากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว”๑๒	 นอกจากนี้	 ข้อ	 ๔	

๙	‘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	
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ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุก 
รปูแบบ	ซึง่กล่าวว่า	“๑)	การยอมรบัโดยรัฐภาคขีองมาตรการพเิศษ	
ชั่วคราวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งความเท่าเทียมกันโดยพฤตินัย
ระหว่างชายและหญิงจะไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ…”๑๓ 
เป็นต้น
	 การตระหนกัถงึความแตกต่างของคนโดยปราศจากการ
เลือกปฏิบัติอย่างแท้จริง	 ต้องมีการก�าจัดการก�าหนดลักษณะ
ตายตัว	(stereotyping)	และอคติในบริบททางสังคม	ยกกรณี
ตัวอย่าง	ในคดี	L.C.	v.	Peru๑๔	มีข้อเท็จจริงว่า	เด็กหญิง	L.C.	
ถกูข่มขนืกระท�าช�าเราและตัง้ครรภ์เมือ่เธออายเุพยีง	๑๓	ปี	เธอ
ได้พยายามฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงมาจากอาคารสูง	 แต่
ไม่เป็นผลส�าเร็จ	และปรากฏว่าเธอมคีวามเสีย่งทีจ่ะพกิารตลอด
ชีวิต	 เธอจึงจ�าเป็นต้องได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลังโดยด่วน	
แต่การผ่าตดัดงักล่าวกลบัถกูเลือ่นออกไปโดยแพทย์	เพราะเหตุ
แห่งการตั้งครรภ์ท�าให้เกิดอคติต่อบทบาทที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
ของสตรีในการเป็นแม่	คณะกรรมการอนสุญัญาว่าด้วยการขจดั
การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ได้วินิจฉัยว่า	การกระท�า
ดังกล่าวละเมิดข้อ	 ๕	 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	ซึ่งก�าหนดว่า	“…(ก)	เพื่อปรับปรุง
แบบแผนความประพฤตทิางสงัคมและวฒันธรรมของบุรษุและ
สตรีโดยมุ่งที่จะให้ได้ขจัดความเดียดฉันท์และวิธีปฏิบัติอันเป็น
ประเพณแีละอืน่	ๆ 	ทัง้ปวงซ่ึงอยูบ่นพ้ืนฐานของความคิดเก่ียวกับ	
ความต�า่ต้อยหรอืความสงูส่งของอกีเพศหนึง่หรอืทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน	
ของบทบาทแบบเก่าส�าหรบับรุษุและสตร.ี..”	 เนือ่งจากการตดัสนิใจ	
เลือ่นการผ่าตดักระดูกสนัหลงัให้แก่สตรีซึง่ต้ังครรภ์ได้รบัอทิธพิล	
จากอคตทิีว่่า	การคุม้ครองทารกในครรภ์ต้องมาก่อนการคุม้ครอง	
สุขภาพของผู้เป็นแม่	ความเสมอภาคของโอกาส๑๕

	 	 ๒.๓	 ความเสมอภาคที่ครอบคลุม	 (Inclusive	
Equality)
	 	 	 แนวความคิดใหม่ที่เรียกว่า	“ความเสมอภาค
ทีค่รอบคลุม”	ได้รับการยนืยนัโดยอนสุญัญาว่าด้วยสทิธคินพกิาร	

๑๓	Article		4	of	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women
๑๔	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.

ตามความคิดเห็นทั่วไป	(ค.ศ.	๒๐๑๘)	เกี่ยวกับความเสมอภาค
และการไม่เลือกปฏิบัติ๑๖	 แม้ว่าแนวความคิดนี้จะไม่สามารถ 
พบเจอได้ในตราสารด้านสิทธิมนุษยชนอื่น	 ๆ	 แต่ขอบเขตของ	
“ความเสมอภาคทีค่รอบคลมุ”	นัน้มคีวามหมายความกว้างขวาง	
ทัง้ในเรือ่งของการแก้ไขปัญหาความเสมอภาคส�าหรบัคนพกิาร
ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 และยังมีการพัฒนา
เนื้อหาเชิงบรรทัดฐานของแนวความคิดเช่นความเสมอภาค 
เชิงเนือ้หา๑๗	กล่าวคอื	องค์ประกอบท่ีส�าคญัของความเสมอภาค
ในเชิงเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วย	ความสามารถในการ 
ตอบสนองต่อผู้ที่ด้อยโอกาส	 หรือผู้ที่ถูกกันออกจากสังคม	
รวมตลอดจนถึงผู้ที่ไม่ได้รับความใส่ใจ๑๘ 
	 	 	 ท่ีมาของแนวความคิดเรื่องความเสมอภาคนี	้ 
มีพื้นฐานมาจากความเชื่อที่ว่า	 “การคัดเลือกแนวความคิด 
ต่าง	ๆ	ของความเสมอภาคนั้น	ไม่ใช่เรื่องของตรรกศาสตร์หรือ	
ความสมเหตุสมผล	 แต่เป็นเรื่องคุณค่าหรือนโยบายของ 
แนวความคดินัน้	ๆ ”	ดงันัน้	ความเสมอภาคทีค่รอบคลุมจงึไม่ใช่
แนวคิดใหม่เสียทีเดียว	แต่เป็นวิธีการคิดแบบใหม่ที่จะคิดอย่าง
ละเอียดรอบคอบและครอบคลุมถึงแนวความคิดในเร่ือง 
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ความเสมอภาคทัง้หมดทีเ่คยมมีาก่อน	ความเสมอภาคทีค่รอบคลมุ	
ถือเป็นแกนกลางในการรวบรวมแนวคิดเรื่องความเสมอภาค 
ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปัจจุบัน	 ซ่ึงเป็น	
“การให้ค�านิยามโดยทั่วไปอย่างปลายเปิด”๑๙	เช่น	ข้อ	๑	ของ
อนุสญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทกุรปูแบบ	
ค�าว่า	 “การเลือกปฏิบัติต่อสตรี”	 จะหมายถึงการแบ่งแยก	 
การกีดกัน	หรือการจ�ากัดใด	ๆ	เพราะเหตุแห่งเพศ...	”๒๐ 
	 	 	 ความเสมอภาคที่ครอบคลุมมีความน่าสนใจ	 
ในแง่ที่ว่าเป็นวิธีการใหม่ในการตรวจสอบความเท่าเทียมกัน	
เนื้อหามีการผสมผสานแนวคิดความคิดหลายความคิด 
เข้าด้วยกัน	(เช่น	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ความเสมอภาคของ
โอกาส	ความเสมอภาคของผลลพัธ์	เป็นต้น)	และความเสมอภาค	
ที่ครอบคลุมให้ความสนใจและมีการผสมผสานกับมุมมอง 
ทั้งสี่ประการนี้ด้วยกัน๒๑	ได้แก่
	 	 	 “(๑)	 มิติการกระจายอย่างยุติธรรมเพื่อ
แก้ไขข้อเสียทางเศรษฐกิจและสังคม	 (Socio-Economic	
Disadvantages)
	 	 	 (๒)	 มิติการตระหนักถึงการต่อสู้กับความ
อัปยศอดสูของการก�าหนดแบบแผนล ่วงหน ้าของคน	
(Stereotyping)	 ความมีอคติ	 และความรุนแรง	 และเพื่อ
ตระหนักถงึศกัดิศ์รขีองความเป็นมนษุย์	และปฏิภาคภาวะหรอื
สภาวะทับซ้อน	(Intersectionality)	ของบุคคล	
	 	 	 สภาวะทับซ้อน	คือ	แนวความคิดเรื่องการ
เลือกปฏิบัติที่ไม่ได้ค�านึงถึงเหตุเพียงเหตุเดียว	 เช่น	 การเลือก
ปฏิบัติเพราะเหตุแห่งเพศ	 เป็นต้น	 แต่เป็นการถูกเลือกปฏิบัติ
รูปแบบเฉพาะของปัจเจกบคุคล	ซึง่อาจจะเกดิจากหลายสาเหตุ
ที่มีความทับซ้อนกัน	ตัวอย่างเช่น	ผู้หญิงผิวสีไม่ถูกเลือกปฏิบัติ
แต่เพียงเรื่องเชื้อชาติ	 แต่ถูกเลือกปฏิบัติเพราะทั้งสองสภาวะ	
คือ	เรื่องเพศ	และเรื่องเชื้อชาติ๒๒ 

๑๙	Sandra	Fredman,	“Substantive	equality	revisited”	(2016)	14	International	Journal	of	Constitutional	Law,	Page	715.
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	 	 	 (๓)	มิติการมีส่วนร่วมเพื่อยืนยันธรรมชาติ
ทางสังคมของผู้คนในฐานะสมาชิกของกลุ่มทางสังคมและการ
รับรู้ของความเป็นมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบผ่านการรวมกัน 
ในสังคม	และ
	 	 	 (๔)	 มิติในการสร้างพื้นที่รองรับส�าหรับ
ความแตกต่าง	ซึ่งเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”๒๓ 
บทสรุป
	 กฎหมายไม่สามารถก�าหนดค�าตอบที่ชัดเจนได้ในบาง
ค�าถาม	 ซึ่งแตกต่างจากคณิตศาสตร์ที่สามารถหาค�าตอบของ
สมการของหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองได้	 เช่นเดียวกับการหา 
ค�าตอบเรื่อง	 ความหมายของความเสมอภาคในกฎหมาย 
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 ท่ีในท้ายท่ีสุดแล้วไม่สามารถ
หาความหมายของความเสมอภาคอย่างปลายปิดได้	 อย่างไรกด็ี	
จากการศึกษาข้างต้น	 เราสามารถตีความและมั่นใจได้ 
อย่างแน่นอนว่า	 ความเสมอภาค	 ไม่ได้หมายถึงการตีความ 
ความเสมอภาคเชิงรูปแบบอย่างเข้มข้น	เพราะความเสมอภาค
เชิงรูปแบบเป็นเพียงหนึ่งในแนวความคิดหลายความคิดเรื่อง
ความเสมอภาคเท่านัน้	ความเสมอภาคเชิงเนือ้หาก็เป็นส่ิงท่ีต้อง
ให้ความส�าคัญเช่นเดียวกัน	 และประกอบด้วยหลายวิธีการคิด
ด้วยกัน	 เช่น	ความเสมอภาคของผลลัพธ์	ความเสมอภาคของ
โอกาส	เป็นต้น	ซึง่การหาวธิกีารทางกฎหมายในการท�าให้ความ
เสมอภาคเป็นจริงนั้น	 เป็นสิ่งท่ีทุกคนควรให้ความส�าคัญและ
ท�าการศึกษาเพิ่มเติม	 โดยเฉพาะอย ่างยิ่งนักกฎหมาย	 
ทั้งนี้	 เพื่อก่อให้เกิดความเสมอภาคที่แท้จริงในสังคมของเราได้ 
ในเร็ววัน	

เพศ เชื้อชาติ
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