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จุลนิติ

ความนำความนำ
 การใหความสำคัญแกสิทธิสตรีในระดับสากลไดปรากฏชัด
อยางเปนรูปธรรม เมื่อองคการสหประชาชาติไดประกาศให 
พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนปสตรีสากล (International Women’s Year) 
และกำหนดใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๘ เปน ทศวรรษสตรี 
เพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ (The Women’s 
Decade for Equality, Development and Peace) โดยองคการ
สหประชาชาติไดจัดใหมีการประชุมสตรีระดับโลกขึ้นในหวงเวลา
ดังกลาว และภายหลังการสิ้นสุดทศวรรษสตรีฯ รวม ๔ ครั้งดวยกัน 
ท้ังน้ี ไดมีการจัดประชุมสตรีระดับโลกข้ึนเปนคร้ังแรก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๑๘ 
ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เพื่อกระตุนใหสตรีไดมีสวนรวม
ในการพฒันาเศรษฐกจิ การเมอืง และสังคม โดยผลจากการประชุม
ครัง้ปฐมฤกษในครัง้ดงักลาวนัน้ ทีป่ระชุมไดเหน็ชอบแผนปฏิบตักิาร
ระดบัโลก (World Plan of Action) เพือ่กำหนดเปาหมายการดำเนินงาน
ในชวงทศวรรษสตรี
 ในเวลาตอมา สมชัชาแหงสหประชาชาต ิไดมมีตทิี ่๓๔/๑๘๐ 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหความเห็นชอบกติกาสากล
เพ่ือสิทธิสตรีอยางเปนทางการ คือ อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women หรอืเรียกเปนอกัษรยอวา “CEDAW”) โดยหนาตางโลก: 
The Knowledge Windows ฉบับนี้ จะไดเสนอรายละเอียด
ของอนุสัญญาดังกลาวในตอน “อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ” ตอไปนี้
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ตอน “อนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”

P187-194.indd   187P187-194.indd   187 11/22/2011   5:03:03 PM11/22/2011   5:03:03 PM

creo




พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๘๘

“อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”

จุลนิติ

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ: CEDAW

 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบเปนกติกาสากลที่มี
วตัถปุระสงคเพือ่การขจดัการเลอืกประตบิตัติอสตร ีรวมทัง้เปนหลกัประกนัวาสตรแีละบรุษุมสีทิธทิีจ่ะ
ไดรับการประติบัติและดูแลจากรัฐอยางเสมอภาค จัดตั้งขึ้นโดยองคการสหประชาชาติและไดรับการ
รบัรองจากทีป่ระชมุสมชัชาแหงสหประชาชาตเิมือ่วนัที ่๑๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และจนถงึเดอืนตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มปีระเทศตาง ๆ  ใหสัตยาบัน (Ratif ication) หรือภาคยานุวตั ิ(Accession) อนสุญัญาน้ีแลว 
เปนจำนวนทั้งสิ้น ๑๘๗ ประเทศ๑ 

สาระสำคัญของอนุสัญญา
 อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ มีขอบทที่มีลักษณะเปนขอบทสารบัญญัติและ
ขอบทวิธีสบัญญัติเปนแนวทางสำหรับรัฐภาคีในการกำหนด
นโยบายและสรางมาตรการทั้งในทางนิติบัญญัติ บริหาร 
และตุลาการ หรือมาตรการอื่นเพื่อขจัดการเลือกประติบัติตอ
สตรี ตลอดจนการประกันวาสตรีจะตองไดรับสิทธิและโอกาสจากรัฐเชนเดียวกับบุรุษอยางเสมอภาค 
 วรรคอารัมภบทของอนุสัญญาฯ มสีาระสำคัญวา “...แมองคการสหประชาชาติจะใหความสำคัญ
ตอการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีแลวก็ตาม ความเสมอภาคระหวางหญิงและชายก็ยังไม
ปรากฏชัดเปนรูปธรรม จึงจำเปนตองจัดทำอนุสัญญานี้ขึ้น ...”
 โดยในขอ ๑ ของอนุสัญญาฯ ไดใหคำจำกัดความคำวา “การเลือกประติบัติตอสตรี” (Discrimination 
against women) วาหมายถึง การแบงแยก การกีดกัน หรือการจำกัดใดๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผล
หรือความมุงประสงคที่จะทำลายหรือทำใหเสื่อมเสียการยอมรับการไดอุปโภคหรือใชสิทธิของสตรี
ไมวาจะมีสถานภาพสมรสแบบใด ซึ่งมีอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรี ตลอดจน
หลักการดานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ
 โดยจะเห็นไดวา อนุสัญญาเพ่ือสิทธิสตรีฉบับนี้ มีเจตนารมณประการสำคัญในการสงเสริม 
สนับสนุน และคุมครองสิทธิของสตรีใหมีความเสมอภาคกับบุรุษ ดังนั้น พันธกรณีในการกำหนด
มาตรการประการตาง ๆ ที่ปรากฏในอนุสัญญาฉบับนี้ยอมเปนไปเพื่อแนวทางสูความเสมอภาค
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ ๒

 (๑) บรรจุหลักการเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายอืน่ ๆ  ทีเ่หมาะสม และสรางหลกัประกนัโดยใชมาตรการทางกฎหมายและมาตรการอืน่ เพือ่ให
หลักการเร่ืองความเสมอภาคไดรับการปฏิบัติอยางแทจริง

 ๑ขอมูลลาสุดจาก UN Databases [online] Available from: http://treaties.un.org (๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔)
 ๒ดู  Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 2.
และโปรดดูเพิ่มเติม มาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิความเปนคนของผูหญิง: พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมาย และขอถกเถียง, 
(กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจำกัด ไอเดีย สแควร, ๒๕๕๒), หนา ๖๐-๖๑.
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 (๒) จดัใหมมีาตรการการคุมครองทางกฎหมายเพือ่ปกปองสทิธติาง ๆ  ของเพศหญงิบนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคกับเพศชาย
 (๓) หามการเลือกประติบัติตอเพศหญิงในทุกดาน โดยรัฐจะตองงดเวนจากการเขาไปพัวพัน
ในการกระทำ หรือการกระทำใด ๆ ท่ีมีลักษณะเปนการเลือกประติบัติตอเพศหญิง และตองรับประกันวา
เจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐจะปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยเคารพตอหลักการของความเสมอภาคทางเพศ
 (๔) ตองใชมาตรการทกุอยางทีเ่หมาะสม รวมทัง้มาตรการทางดานนติบิญัญตั ิเพือ่เปลีย่นแปลง
หรือยกเลิกกฎหมาย ขอบังคับ ประเพณี และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งกอใหเกิดการเลือกประติบัติ
ตอเพศหญิงไมวาการเลือกประติบัตน้ัินจะเกิดข้ึนจากการกระทำของบุคคล องคกร หรือวิสาหกิจใด ๆ ก็ตาม
 (๕) ตองเพิกถอนบทบัญญัติทางอาญาภายในท้ังปวงซ่ึงกอใหเกิด
การเลือกประติบัติตอเพศหญิง
 (๖) รัฐภาคีควรกำหนดนโยบาย กฎหมาย หรือมาตรการพิเศษ
ช่ัวคราว (Aff irmative Action) เพื่อเรงรัดในการเสริมสรางโอกาสที่
เพศหญิงถูกปดกั้นมาเปนเวลาชานาน ใหเจริญทัดเทียมกับเพศชาย
ไดรวดเร็วยิ่งขึ้น มาตรการช่ัวคราวเพ่ือบรรลุเปาหมายนี้ มิใหถือวาเปน
การเลือกประติบัติตอเพศชาย อนึ่ง มาตรการหรือบริการพิเศษที่รัฐ
จดัให เพือ่คุมครองปกปองภาวะความเปนมารดาของเพศหญงิ ไมถอืวา
เปนการใหสิทธิพิเศษซึ่งเปนการเลือกประติบัติตอชายเชนกัน๓

 (๗) รฐัภาคคีวรจดัใหมอีงคกรซึง่มอีำนาจหนาทีใ่นการพจิารณาวนิจิฉยัการกระทำทีม่ลีกัษณะ
เลือกประติบัติตอเพศหญิง โดยองคกรดังกลาวนี้จะเปนศาลยุติธรรม หรือสถาบันอื่นที่เหมาะสมก็ได

ขอบเขตการคุมครองความเสมอภาคของสตรีตามอนุสัญญา
 ดงัทีไ่ดกลาวในเบ้ืองตนแลววาอนุสญัญาฉบับน้ีไดกำหนดแนวทางสูความเสมอภาคระหวางสตรี
และบุรุษ ซึ่งอาจแบงขอบเขตการคุมครองความเสมอภาคของสตรีไดเปน ๓ มิติ กลาวคือ๔

 ประการแรก คือ มิติดานการกำหนดสิทธิพลเมืองและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีในดาน
ตาง ๆ ใหมีความเทาเทียมกับผูชาย 
 ประการที่สอง คือ มิติดานสิทธิการเจริญพันธุ 
 ประการสุดทาย คือ มิติดานปจจัยทางวัฒนธรรมตอความสัมพันธระหวางหญิงและชาย 
 โดยมีรายละเอียดในแตละประเด็นดังนี้
 มิติดานการกำหนดสิทธิพลเมืองและสถานภาพทางกฎหมายของสตรีในดานตาง ๆ ใหมี
ความเทาเทียมกับผูชาย ประกอบดวย

ี่ ี

 ๓Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 4.
 ๔โปรดดู  สมชาย ปรีชาศิลปกุล, เพศวิถีในคำพิพากษา, พิมพครั้งที่ ๒, (กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔), หนา ๓๒ – ๓๔.
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 การคุมครองผูหญิงจากการคามนุษยและความรุนแรงตอสตรี๕ 
 การใชมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในดานท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวม
ทางการเมอืงของสตรทีีจ่ะไดรบัความเสมอภาคเทากบับรุษุในสทิธกิารออกเสยีงเลอืกตัง้ การลงประชามต ิ
การสมัครรับเลือกตั้ง การเขารวมกำหนดนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการตามนโยบายนั้น 
การเขาทำงานในตำแหนงหนาท่ีราชการในทุกระดับของรัฐบาล และการมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง๖

 การใชมาตรการเพื่อประกันความเสมอภาคระหวางหญิงกับชายในโอกาสที่จะเปนผูแทน
ของรัฐบาลในระดับระหวางประเทศและการเขารวมงานในองคการระหวางประเทศ๗

 การใหสิทธิที่ เสมอภาคระหวางหญิงกับชายในการไดมา เปล่ียนแปลง หรือคงไว
ซึ่งสัญชาติของตน และรัฐภาคีตองประกันวาการแตงงานกับคนตางชาติ ตลอดจนการเปล่ียนสัญชาติ
ของสามจีะไมมผีลกระทบตอสญัชาตขิองภรรยาโดยอตัโนมตั ิและตองใหสทิธิอนัเสมอภาคระหวางหญงิ
และชายในสัญชาติของบุตรดวย๘

 การขจั ดก า ร เ ลื อกประติ บั ติ ใ นด านการศึ กษา 
การจางงาน การมีสวนรวมในกิจกรรมและสิทธิประโยชนตาง ๆ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปองกันการเลือกประติบัติตอ
สตรีดวยเหตุอันเน่ืองมาจากการแตงงานหรือความเปนมารดา 
ทั้งตองมีการคุมครองลูกจางที่ตั้งครรภใหสามารถลาคลอดไดใน
ระหวางการจางงาน และผูหญิงในชนบทจะตองไดรับการคุมครอง
ในสิทธิเหลานี้ดวย๙ 
 การสรางความเสมอภาคระหวางหญิงและชายในทางกฎหมาย โดยตองใหความเสมอภาค
ทางกฎหมายในทางแพงแกผูหญงิเชนเดยีวกบัทีใ่หแกชาย โดยเฉพาะอยางยิง่ใหมสีทิธใินการทำสัญญา
จดัการทรพัยสนิ การปฏบิตัอิยางเทาเทยีมในกระบวนการทางศาล รวมถงึเสรภีาพในทางเลอืกถิน่ทีอ่ยู
และภูมิลำเนา๑๐

 การขจัดการเลือกประติบัติตอหญิงในประเด็นเกี่ยวกับการสมรสและความสัมพันธ
ทางครอบครัวโดยตองใหสิทธิที่เทาเทียมกันระหวางชายและหญิง ในการทำการสมรส การขาดจาก
การสมรส ความรบัผดิชอบในฐานะบดิามารดา การตดัสนิใจในการมบีตุร การปกครองบตุร สทิธใินการ
ใชนามสกุลและการประกอบอาชีพ๑๑ (ซึ่งในปจจุบัน ประเทศไทยยังมิไดถอนขอสงวนพันธกรณี
ในประการน้ี) 

   ๕Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 6.
   ๖Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 7.
   ๗Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 8.
   ๘Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 9.
   ๙Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 10-14.
  ๑๐Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 15.
  ๑๑Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 16. 
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มิติดานสิทธิในการเจริญพันธุ 
 ดวยเหตุที่ระบบการเจริญพันธุของเพศหญิงมีความสำคัญมากตอการสืบทอดเผาพันธุและการ
ดำรงอยูของสังคม ทั้งเปนอุปสรรคที่ทำใหหญิงไมอาจแสดงความสามารถของตนไดอยางเต็มศักยภาพ 
อนุสัญญาจึงไดใหความสำคัญแกบทบาทของสตรีในการเจริญพันธุไวดวย โดยตระหนักวาบทบาทของ
สตรีในการใหกำเนิดบุตรเปนหนาที่ทางสังคม และการเลี้ยงดูบุตรเปนความรับผิดชอบรวมกันระหวาง
บุรุษและสตรี๑๒ โดยใหสตรียอมมีสิทธิในการตัดสินใจอยางเปนอิสระภายใตความรับผิดชอบของตน
ในการกำหนดจำนวนและระยะหางในการมีบุตรดวย๑๓

 ทั้งนี้ การคุมครองหญิงและการดูแลบุตรไดรับการบรรจุเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและผนวกไวใน
ทุกประเด็นของอนุสัญญาฯ ทั้งในสวนที่เกี่ยวของกับการจางงาน กฎหมายครอบครัว การดูแลสุขภาพ 
การศึกษา บทบาทหนาที่ทางสังคมตลอดจนการสรางการบริการตาง ๆ โดยเฉพาะการดูแลเด็ก 
ซึง่บรรดามาตรการพเิศษเพือ่มุงปกปองสถานะของผูหญงิในการเปนมารดานัน้ยอมไมถอืวาเปนการเลอืก
ประติบัติแตอยางใด

มิติดานปจจัยทางวัฒนธรรมตอความสัมพันธระหวางหญิงและชาย 
 มิติในประการนี้ ถือเปนการขยายขอบเขตความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของสิทธิมนุษยชน
โดยตระหนกัถงึอทิธพิลของ “วฒันธรรมและจารตีประเพณ”ี ทีจ่ำกดัสทิธขิองสตรใีนการใชสทิธขิองตน 
ทำใหเกิดขอจำกัดที่หลากหลาย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและกฎหมาย อันมีผลกระทบตอ
ความกาวหนาของสตร ีจงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองปรบัเปลีย่นระบบความคดิ ความเชือ่ คานยิม เพือ่ทีจ่ะ
ทำใหเกดิความเสมอภาคอยางแทจรงิระหวางบรุษุและสตรี 
โดยใชมาตรการท่ีเหมาะสมท้ังปวง เพื่อปรับปรุงแบบแผน
ความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี 
โดยมุงท่ีจะขจัดความเดียดฉันทและวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณี
หรือบรรทัดฐานทางสังคมอ่ืนในทำนองเดียวกันซ่ึงต้ังอยูบน
พื้นฐานความคิดเกี่ยวกับความไมเทาเทียมกันระหวางเพศ 
หรือท่ีอยูบนพ้ืนฐานของบทบาทด้ังเดิมสำหรับบุรุษและสตรี๑๔

 เมือ่พจิารณาแนวทางสูความเสมอภาคระหวางสตรแีละบรุษุของอนสุญัญาฯ แลว อาจสรปุไดวา 
อนุสัญญาไดใหความสำคัญตอนโยบายและกฎหมายของรัฐในฐานะที่เปนมาตรการหลักของการ
สงเสริมสถานภาพและบทบาทของเพศหญิงในทุก ๆ  ดาน และทุกระดับ ตั้งแตระดับสวนตัว ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ทั้งนี้ นโยบายและกฎหมายซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของความเสมอภาคทางเพศ 
จะเปดโอกาสใหเพศหญิงสามารถพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพ
ทีจ่ะเขามสีวนรวมพฒันาสงัคมทัง้ทางดานเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ไดอยางเตม็ที ่นอกจากนี ้
หากรัฐมีนโยบายและปณิธานแนวแนที่จะสงเสริมความเสมอภาคในการพัฒนาตนเองของเพศหญิง 

 ๑๒Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 5(b).
 ๑๓Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 16(e).
 ๑๔Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 5(a).

ั  ปไ  
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และสงเสริมใหเพศหญิง เขามีสวนรวมในการพัฒนาสังคมในทุกดานอยางเต็มที่แลว รัฐยอมจะกำหนด
นโยบายและบัญญัติกฎหมายใหสอดคลองกับแนวคิดดังกลาวได แมกฎหมายจะมีบทบาทหลายมิติ 
แตยอมมีเปาหมายรวมกัน คอื สงเสริมความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเพศหญิง และสงเสริมโอกาสในการมีสวนรวมพัฒนาสังคมของเพศหญิงในฐานะท่ี
มีเกียรติและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุรุษ๑๕ นั่นเอง

คณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
 อนุสัญญาฯ ไดกำหนดใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี 
(Committee on the Elimination of Discrimination against Women) ข้ึน ประกอบดวย 
ผูเชีย่วชาญทีม่คีณุธรรมและความสามารถอยางสงูในสาขาทีจ่ำเปนตามขอบเขตของอนสุญัญาฯ ทีม่าจาก
การเลือกต้ังของรัฐภาคีจำนวน ๒๓ คน๑๖ เปนคณะกรรมการ
ทีม่อีำนาจหนาท่ีในการพจิารณาความกาวหนาของการอนุวตักิาร
ตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีทั้งหลาย โดยพิจารณาตรวจสอบ
รายงานและขอมูลที่ไดรับจากรัฐภาคีเหลาน้ัน และรายงานตอ
สมชัชาแหงสหประชาชาติผานทางคณะมนตรีเศรษฐกิจและสงัคม
แหงสหประชาชาติเปนประจำทุกป โดยอาจทำขอแนะนำท่ัวไป
เสนอไปพรอมกันดวยกไ็ด๑๗

รายงานการอนุวัติตามอนุสัญญา: สถานะการสงเสริมสิทธิสตรีของรัฐภาคี๑๘

 รฐัภาคขีองอนุสญัญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบตัติอสตรีในทกุรปูแบบ มหีนาท่ีทีจ่ะตอง
เสนอรายงานตอคณะกรรมการฯ ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามอนสุญัญาดงักลาวขางตน ภายใน ๑ ป นบัแตอนสุญัญาฯ 
มีผลใชบังคับ และหลังจากนั้นตองเสนอรายงานอยางนอยที่สดุในทุก ๔ ป หรือตามที่คณะกรรมการฯ 
ไดรองขอ  
 สาระสำคัญของรายงานการอนุวัติการจะกลาวถึงมาตรการดานนิติบัญญัติ ดานตุลาการ 
ดานบริหาร หรือมาตรการอื่น ๆ ซึ่งรัฐไดกำหนดขึ้นเพื่อใหบรรลุเปาหมายของอนุสัญญาฯ ตลอดจน
ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ  ซึง่กระทบกระเทอืนถงึระดับทีท่ำใหการปฏบิตัติามพนัธกรณขีองอนสุญัญาฯ 
ไมอาจกระทำได 

พิธีสารเลือกรับตามอนุสัญญา: สภาพบังคับที่เปนรูปธรรม๑๙

 เนื่องจากกลไกตรวจสอบการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ มีเพียงการเสนอรายงานการอนุวัติการ
ตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีตอคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีอยางนอย

 ๑๕มาลี พฤกษพงศาวลี, อางแลว, หนา ๖๐-๖๑.
 ๑๖Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 17(a).
 ๑๗Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 21(a).
 ๑๘Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; Article 18.
 ๑๙โปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี, อางแลว, หนา ๖๒-๖๔.
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ในทกุ ๔ ป และอนสัุญญาฯ ยงักำหนดกลไกในการ
สงเสริมสิทธิสตรีและมาตรการการเยียวยาแกไขไว
ไมเพียงพอ คณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพ
สตรีแหงสหประชาชาติ (Commission on the 
Status of Women-CSW) จึงไดเริ่มยกราง
พิธีสารเ ลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการ
ขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
(Optional Protocol to the Convention 
on the Elimination of All Form of Discrimination against Women – OP – CEDAW) 
ขึ้นในการประชุมสมัยที่ ๔๐ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙  โดยรางพิธีสารดังกลาวไดรับการรับรองจากท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการฯ สมยัที ่๔๓ เมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๒ เพือ่เสนอใหสมชัชาสหประชาชาติรบัรองและเปดให
ประเทศสมาชิกลงนามใหสัตยาบันหรือภาคยานุวัติตอไป
 พธิสีารเลอืกรบัฯ ฉบับนีไ้ดกำหนดกลไกและกระบวนการรองเรยีนและตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชนของเพศหญิง โดยเปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลเสนอขอรองเรียนเกี่ยวกับการ
ละเมิดสิทธิของเพศหญิงตอคณะกรรมการวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี ในกรณี
การละเมดิสทิธิทีเ่กดิข้ึนในรัฐภาคใีด ๆ   รวมท้ังเปดโอกาสใหคณะกรรมการฯ สามารถดำเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวของโดยเดินทางเขาไปในดินแดนของรัฐภาคีนั้น ๆ ได 
 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 
มีสาระสำคัญ ๒ ประการ คือ
 ๑.  การเสนอเร่ืองรองเรียน๒๐ ในกรณีมีการละเมิดสิทธิของเพศหญิงตามที่กำหนดไวใน
อนุสัญญาฯ บุคคลหรือกลุมบุคคล ภายใตเขตอำนาจศาลของรัฐภาคี ซึ่งไดรับความยินยอมจาก
ผูถูกละเมิดสิทธิ และไดดำเนินการโดยมาตรการในประเทศสิ้นสุดแลวแตไมสามารถแกไขปญหาได 
หรือถาการดำเนินการภายในประเทศลาชาโดยไมมีเหตุผลอันสมควรทำใหไมไดรับความเปนธรรม 
บุคคลหรือกลุมบุคคลนั้นสามารถเสนอขอรองเรียนตอคณะกรรมการฯ ได และคณะกรรมการฯ จะได
ดำเนินการแจงเรื่องรองเรียนใหรัฐภาคีทราบโดยปกปดเปนความลับ ซึ่งรัฐภาคีจะตองสงคำชี้แจง
ในประเด็นดังกลาวเปนลายลักษณอักษร ภายใน ๖ เดือน
 ๒. การตรวจสอบขอมูลและการสอบสวน๒๑ คณะกรรมการฯ สามารถเขามาสอบสวนกรณี
ละเมิดสิทธิของเพศหญิงอยางรายแรงไดอยางเปนระบบ แมจะไมมีการเสนอเร่ืองรองเรียนเลยก็ตาม 
โดยตองไดรบัความยินยอมจากรัฐภาคี ซึง่การสอบสวนยอมเปนไปโดยลับ และเม่ือการสอบสวนไดสิน้สดุ
ลงแลว คณะกรรมการฯ จะรายงานผลใหรฐัภาคทีราบพรอมขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ โดยใหรฐัภาคี

 ๒๐Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; 
Article 2-6.
 ๒๑Optional Protocol to the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women; 
Article 8-9.
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พ.ย. - ธ.ค. ๕๔๑๙๔

“อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ”

จุลนิติ

แสดงขอสังเกตหรือแจงขอมูลการดำเนินงานเพิ่มเติมภายใน ๖ เดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ อาจขอให
รัฐภาคีเสนอขอมูลการดำเนินงานดังกลาวในรายงานการอนุวัติการตามอนุสัญญาฯ ดวยก็ได  
 อาจกลาวไดวา พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ มีบทบาทในการพัฒนาและเพิ่มเติมกลไก
คุมครองสิทธิของเพศหญิงจากที่มีอยูเดิม ทั้งมีบทบาทในการกระตุนและผลักดันใหรัฐภาคีดำเนิน
มาตรการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ไดอยางเปนรปูธรรมในอันทีจ่ะคุมครองสิทธแิละความเสมอภาค
ของสตรี ตลอดจนเปนการพัฒนากลไกคุมครองสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของสังคมระหวางประเทศ
ไดเปนอยางดี 

ความสงทายความสงทาย
 “อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ” นั้นถือไดวาเปนกติกาสากลที่มีความสำคัญตอการ
ผลกัดันใหเกดิการตระหนกัถงึสทิธขิองเพศหญงิมากยิง่ขึน้ รวมทัง้มี
การสรางกลไกในการติดตามผลการปฏิบัติตามพันธกรณีไวอีกดวย 
ซึ่งสะทอนเจตจำนงรวมกันของสังคมระหวางประเทศในการ
สงเสริม สนับสนุนและคุมครองความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
อยางแทจริง อยางไรก็ตาม “ภาวะของความเสมอภาคท่ีมีขึ้นใน
สงัคมภายในของแตละรัฐ ควรมีอยูและดำเนินควบคูกนัไป ทัง้ใน
มติดิานหลกัการและมิตใินการบังคบัการใหเปนไปตามหลักการเชนวา อยางเปนรปูธรรมและตอเนือ่ง
จึงจะเปนไปตามเจตนารมณและความมุงประสงคของอนุสัญญาฯ และเจตจำนงรวมกันของ
สหประชาสังคม”
 ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้ โดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘ แตยังคงมีขอสงวน (Resevation) ไวสำหรับพันธกรณีในขอ ๑๖ เกี่ยวกับการสมรส
และความสัมพันธทางครอบครัว และในขอ ๒๙ เกี่ยวกับการระงับขอพิพาทระหวางรัฐภาคีอื่น๒๒  
พิจารณาแลวเห็นวา พันธกรณีในขอบทที่ ๑๖ ของอนุสัญญาฯ นั้น มีขอบเขตการคุมครองครอบคลุม
สิทธิที่สำคัญของสตรีในหลายประการ การคงขอสงวนซึ่งหมายถึงการละพันธกรณีในขอนี้ไว อาจไม
เปนไปตามเจตนารมณของการรางอนุสัญญาฯ และไมเปนผลดีตอภาพลักษณของไทยในฐานะรัฐภาคี
ที่เขาผูกพันในกติกาสากลเพ่ือสิทธิสตรีฉบับนี้มาเปนระยะเวลากวาสองทศวรรษแลว 

 ๒๒สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ, หลักกฎหมายระหวางประเทศท่ัวไปเก่ียวกับสนธิสัญญา
ดานสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกประติบัติตอสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับ Convention on 
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), Optional Protocol, (กรุงเทพฯ: 
หางหุนสวนจำกัด ไอเดีย สแควร, ม.ป.ป.), หนา ๑๘-๑๙.
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