
พ.ย. - ธ.ค. ๕๔ ๔๗

บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ๑จากบทความ “การเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา พ.ศ. ๒๕๕๑”, Thai Politics Government เรยีบเรยีงโดยมาลนิ ีคงรืน่ ผูทรงคณุวฒุิ
ประจําบทความ และจเร พันธุเปรื่อง รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร http://thaipoloticsgovernment.org/wiki5EO%B8%B2%
EO%B8%A3%...20/10/2554 สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔.
 ๒โปรดดูรายละเอียดใน “ประสบการณชีวิตการทํางานในสภาของ ส.ว. หญิง บทสัมภาษณ รสนา โตสิตระกูล” ในวารสาร
สตรีและเยาวชนศึกษา ประจําป ๒๕๕๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฉบับปฐมฤกษ ฉลองครบรอบ ๗๕ ป มธ. หนา ๑๗๒-๑๘๙.

ในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกในบริบทของ
พัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย

  สิทธิและโอกาส ของ ผูหญิง
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๑. ความนํา

 วุฒิสมาชิกเปนตําแหนงสําคัญของการเมืองการปกครองในระบบรัฐสภาซ่ึงมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขของประเทศไทย ผูเขียนมีความสนใจประเด็นความเสมอภาคในบทบาทการมีสวนรวม
ทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจของผูหญิงมาอยางตอเน่ืองยาวนาน ทั้งนี้ เนื่องจากผูเขียนเห็นวา
บทบาทดานนี้จะเปนปจจัยชี้ขาดสําคัญที่จะทําใหบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยความเสมอภาค
ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายบรรลุผลอยางแทจริง ความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยระหวางหญิงชายเปนหลักการท่ีบัญญัติไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และฉบับพุทธศกัราช ๒๕๕๐ การดาํรงตาํแหนงของวฒุสิมาชิกเปนท่ีมาของอาํนาจ
ในทางทางดานการเมืองและการบริหารรัฐกจิ อนัประกอบไปดวยอาํนาจในการวางแผน (policy planning) 
การกําหนดนโยบาย (policy making) และการตัดสินใจ (decision making)
 บทความนี้จะกลาวถึงปญหาความไมเสมอภาคระหวางหญิงชายในการไดมาซึ่งตําแหนงสมาชิก
วฒุสิภา (ส.ว.) และความสาํคญัทีจ่าํเปนตองเพิม่จํานวนของวฒุสิภาสตร ีการดาํรงตาํแหนงของ ส.ว. สตรี
เปนเพยีงสวนเสีย้วเดยีวของบทบาทของผูหญงิในการบรหิารรฐักจิของสงัคมสมยัใหม ผูเขยีนจะรอยเรยีง
ความคิดเห็นของตนเองและเช่ือมโยงกับความคิดเห็นของนักวิชาการ/นักปฏิบัติการทานอ่ืน ๆ
โดยเฉพาะวฒุสิมาชกิ (ส.ว.) รสนา โตสติระกลู จากกรงุเทพมหานคร ซึง่ไดตาํแหนงนีม้าในการเลอืกตัง้
สมาชิกวุฒิสภาเปนการทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๑ และเปนสมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับคะแนนเสียง
มากทีสุ่ดของประเทศ จาํนวน ๗๔๓,๓๙๗ คะแนน๑  คณุรสนา โตสติระกลู ไดแสดงทศันะตอคณุลกัษณะ
ที่แตกตางกันระหวางหญิงชายซึ่งจะมีผลตอบทบาททางการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไว
อยางนาสนใจยิ่ง๒ 
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

 การทีค่ณุรสนา โตสติระกลู ไดรบัคะแนนเสยีงจากประชาชนกรงุเทพมหานครถงึ ๗๕๐,๐๐๐ คะแนน 
เปนตวัชีว้ดัทีช่ดัเจนถงึความนยิมของประชาชนทีม่ตีอเธอ บทบาททีโ่ดดเดนของคณุรสนากอนการไดรบั
เลือกตั้งใหดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกคือ การเปนผูนําในการเคลื่อนไหวตอตานการทุจริตเรื่องยา 
ในกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่นาํไปสูการทีน่ายรกัเกยีรต ิสขุธนะ อดตีรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ
ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตัดสินใหจําคุก นอกจากน้ีเธอยังมี
บทบาทในการเคลื่อนไหวตอตานการแปรรูปการไฟฟา ซึ่งคุณรสนาไมเคยมีบทบาทในการเมือง
กระแสหลกัมากอน แตมภีมูหิลงัของการทาํงานในภาคองคกรพฒันาเอกชนทีส่นใจเรือ่งการพฒันาสงัคม
ทีเ่ปนกระแสทางเลือก คะแนนเสียงท่ีเธอไดรบัแสดงวาชาวกรุงเทพมหานครคัดคานการทุจรติคอรรปัช่ัน 
และเห็นวาคุณรสนามีบทบาทที่แทจริงในเรื่องนี้

๒. พัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยในประเด็นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย

 มมีายาคติ (myth) หรอืความเช่ือทีผิ่ดพลาดคลาดเคล่ือนทีเ่ชือ่ตอ ๆ  กนัมาเปนเวลานานในสังคมไทย
วาหญิงและชายมีความเสมอภาคเทาเทียมกันทางกฎหมายนับตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เปนตนมา โดยสวนใหญมักจะอางวารัฐธรรมนูญฉบับแรกรับรองความเทาเทียม
เสมอภาคดังกลาว
  แตจากการศกึษาคนควาของผูเขยีนสรุปไดวา พระราชบญัญัตธิรรมนญูการปกครองแผนดินสยาม
ชัว่คราว พทุธศักราช ๒๔๗๕ ซึง่เปนรฐัธรรมนูญฉบับแรกของสยาม มาตรา ๑๔ ประกอบกับมาตรา ๑๑
รับรองสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งของผูหญิงในการเมืองระดับชาติ
เทานั้น๓ และถึงแมวาผูหญิงไทยจะไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกผูใหญบาน ซึ่งเปนผูแทน
ในระดับทองท่ีมาต้ังแต พ.ศ. ๒๔๔๐ ตามพระราชบัญญตัลิกัษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐)๔ 
แตผูหญิงก็ไมมีสิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเปนผูใหญบาน ซึ่งเปนตําแหนงพื้นฐานสําคัญของการ

 ๓มาตรา ๑๔ มสีาระสําคัญคือ ราษฎรไมวาเพศใดเมือ่มีคณุสมบัตติามท่ีกาํหนดไวใหมสีทิธิออกเสยีงลงมติเลอืกผูแทนหมูบานได
และมาตรา ๑๑ กลาวถึงคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนประเภทที่หนึ่ง โดยมิไดระบุไววาผูสมัครจะตองเปนเพศใด.
 ๔พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ ร.ศ. ๑๑๖ มาตรา ๙ บัญญัติวา “ในหมูบาน ๑ ใหราษฎรหญิงชายซึ่งตั้งบานเรือน
หรือจอดเรือนแพประจําอยูในหมูบานนั้นประชุมกันเลือกเจาบานผูเปนที่นับถือของตนเปนผูใหญบานคน ๑...” แตอยางไรก็ตาม 
หญิงไมมีสิทธิรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน เนื่องจากมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติวา “ผูที่ตองเลือกเปนผูใหญบานนั้น
จะตองเปนชายมีอายุไมตํ่ากวา ๒๑ ป...” ตอมาแมจะมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ ซึ่งออกมายกเลิก
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี ร.ศ. ๑๑๖ ก็ตาม แตก็ยังคงหลักการเดิม กลาวคือ กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกต้ัง
เปนผูใหญบานวาจะตองเปนชายเจาของบาน และผูที่จะไดรับแตงตั้งใหเปนผูชวยผูใหญบานก็มีขอกําหนดวาจะตองเปนชายเทานั้น 
(มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๖) โดยสิทธใินการสมัครรับเลือกตัง้เปนผูใหญบานของผูหญงินัน้เพ่ิงจะเกิดข้ึนเม่ือมีการแกไขพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ นี้เอง
 อนึ่ง Katherine Bowie ศาสตราจารยดานมานุษยวิทยาแหงมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison สรุปวา ราษฎรหญิงสยาม
เปนผูหญงิชาติแรกในโลกทีไ่ดรบัสทิธใินการลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้ผูแทนในระดบัทองถิน่ของตนพรอม ๆ  กนักับราษฎรผูชาย ซึง่แตกตาง
จากประเทศอ่ืน ๆ ที่ผูชายจะไดรับสิทธิกอน หลังจากน้ันจึงขยายสิทธิดังกลาวไปใหแกผูหญิง งานเขียนของเธอลบลางขอสรุป
ที่มีมาเปนเวลานานวาผู หญิงในชาติตะวันตกเปนชาติแรกท่ีไดรับสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รายละเอียดโปรดดู
Women’s Suffrage in Thailand : A Southeast Asian Historiographical Challenge, Comparative Studies in 
Society and History 20l0;52(4):708-741, 0010-4175/10 &15.00 @ Society for the Comparative Study of Society and 
History 2010 oi:10.1017//S00104l75l0000435.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

มีบทบาทดานการเมืองการปกครองในระดับทองท่ี สิทธิในการสมัครรับเลือกต้ังเปนผู ใหญบาน
ของผูหญิงเพิ่งจะเกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๒๕ นับเปนเวลา ๘๕ ป ภายหลังสิทธิของผูชาย ถึงแมวาปจจุบัน 
ตามหลกักฎหมายผูหญงิจะมสิีทธิในการสมคัรรบัเลอืกตัง้ทัง้ในระดบัชาต ิระดบัทองถิน่ (องคการบรหิาร
สวนตําบล-อบต. องคการบริหารสวนจังหวัด-อบจ. และเทศบาล) และในระดับทองท่ี (หมูบาน และตําบล) 
แตเมื่อเทียบสัดสวนระหวางเพศของผูไดรับการเลือกตั้ง สรุปไดวามีผูหญิงนอยกวาผูชายในทุกระดับ
  ในทางดานความเสมอภาคทางกฎหมายนัน้สรปุไดวา นอกเหนอืจากความเสมอภาคทางการเมอืง
ในระดับชาติตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกแลว สถานภาพทางกฎหมายดานอ่ืน ๆ ของผูหญิงมิไดมีความ
เสมอภาคเทาเทียมชายตามหลักการของระบอบประชาธิปไตยท่ีรับรองความเสมอภาคทางกฎหมาย
และการไดรับความคุมครองทางกฎหมายอยางเสมอภาคกัน (Equality before the Law and Equal 
Protection of the Law) ความเสมอภาคทางกฎหมายของผูหญงิในดานตาง ๆ  ไดเปล่ียนแปลงพัฒนา
ไปตามเง่ือนไขและปจจยัทางดานเศรษฐกิจ สงัคม และ วฒันธรรม ซึง่เปนปจจยัทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศในแตละยุคสมัย 
  รัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศเปนแหลงที่มาสําคัญของความเสมอภาค
ระหวางเพศ อยางไรก็ตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญยอมผันแปรไปตามปจจัยดานเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรมของแตละประเทศ รวมทั้งปจจัยภายนอกที่เกี่ยวของ สําหรับประเทศไทยนั้น 
แมในทางกฎหมาย (de jure) สยามจะเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยท่ีมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕ แตในทางความเปนจริง (de facto) สยามประเทศ
ก็ยังมิไดมีความเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงแมกระทั่งในปจจุบัน
  แมเวลาจะลวงเลยมา ๗๙ ปแลว แตตลอดชวงเวลาท่ีผานมาน้ี มคีวามเปล่ียนแปลงทางการเมือง
ซึ่งเรียกวา “วงจรอุบาทว” อันไดแก การประกาศใชรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้งทั่วไป การยึดอํานาจ
โดยทหาร การยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม การเลือกตั้งทั่วไป การยึดอํานาจ ฯลฯ วนเวียนอยูในวงจร
เหลานี้จนทําใหมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญ รวมทั้งสิ้น ๑๘ ฉบับ นับรวมทั้งฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ซึ่งใชบังคับในปจจุบัน ยิ่งไปกวานั้น ในชวงเวลาระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๑๖ ประเทศไทย
อยูภายใตการปกครองของระบอบเผด็จการทหารอยางตอเน่ืองยาวนานประมาณ ๒๖ ป ทาํใหการเมือง
การปกครองไทยมีความสลับซับซอนยิ่งขึ้น และยังเปนปมปญหาหน่ึงสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
การยึดอํานาจคร้ังหลังสุดเกิดข้ึนเม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เพียง ๕ ปที่ผานมาน้ี ขอกลาวอาง
ทีส่าํคญัในการยึดอาํนาจทุกคร้ังจะวนเวียนอยูใน ๒ ประเด็นหลัก คอืการฉอราษฎรบังหลวง (การทุจรติ
คอรรัปชั่น) ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และการจาบจวงตอสถาบันพระมหากษัตริย
  แมจะมกีารประกาศใชรฐัธรรมนูญถงึ ๑๘ ฉบบั แตมีรฐัธรรมนญูอยูเพยีง ๕ ฉบบัเทาน้ันทีก่ลาวถึง
ความเสมอภาคระหวางหญิงชายโดยตรง๕  ซึ่งไดแก

 ๕รายละเอียดโปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี, สิทธิความเปนคนของผูหญิง, หนา ๖๙-๗๙.
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

 ๖รายละเอียดโปรดดู มาลี พฤกษพงศาวลี ยอนรอยสิทธิความเปนคนของผูหญิง ภาค ๓ สถานภาพผูหญิงไทยยุคโบราณ 
(๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
 ๗รายละเอยีดโปรดด ูมาล ีพฤกษพงศาวล ียอนรอยสิทธคิวามเปนคนของผูหญงิ (๒๕๕๒) และ สทิธคิวามเปนคนของผูหญงิ 
พันธกรณีระหวางประเทศ กฎหมายและขอถกเถียง (๒๕๕๒) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ.
 ๘เพิ่งอาง.

   (๑)  พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕
   (๒)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗
   (๓)  รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช ๒๕๓๔ และรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๕๓๘ (ฉบับที่ ๕)
   (๔)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
   (๕)  รฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓. พัฒนาการจากการยกเลิกกฎหมายคลุมถุงชนและกฎหมายผัวขายเมียของสยาม สูอนุสัญญา
     วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

 ปจจัยทีส่าํคญัอยางย่ิงประการหน่ึงของการไดมาซ่ึงความเสมอภาคระหวางเพศคือ การด้ินรนตอสู
ของผูหญงิทัง้ในระดับปจเจกบุคคลและในระดับกลุม ซึง่ไมยอมจํานนกับกฎหมายหรือระเบียบกฎเกณฑ
กตกิาของสังคมท่ีเพศชายเปนผูกาํหนดเพ่ือรบัรองสิทธขิองเพศชายฝายเดียว ทกุสงัคมมีประวัตศิาสตร
การตอสูเพือ่ความเปนคนของผูหญงิมาตัง้แตสมยัโบราณ กรณขีองสงัคมไทยมกีารบนัทกึประวตัศิาสตร
การเรียกรองสิทธิของอําแดงเหมือน และอําแดงจ่ันในสมัยรัชกาลที่ ๔ แหงราชวงศจักรี ระหวางป 
พ.ศ. ๒๔๐๖ – พ.ศ. ๒๔๐๘ เมื่อประมาณ ๑๕๐ ปมานี้เอง๖ อําแดงเหมือนทูลเกลา
ถวายฎีกาตอรัชกาลที่ ๔ วาถูกพอแมบังคับใหแตงงานกับชายที่ตนมิไดรักตาม
ประเพณกีารคลมุถงุชน สวนอาํแดงจัน่ฎีการองทุกขวาสามนีาํตนไปขายใหคนอืน่
โดยทีต่นไมไดยนิยอม การดิน้รนตอสูของราษฎรสามญัหญงิทัง้ ๒ คนนีน้าํไปสู
การแกไขกฎหมายโบราณของสยาม ซึ่งรัชกาลที่ ๔ ไดทรงสรุปลักษณะ
ของกฎหมายโบราณเหลานี้วา กฎหมายทําประหน่ึงวาผูหญิงเปนควาย 
ผูชายเปนคน พระราชดํารัสดังกลาวสะทอนใหเห็นความเหล่ือมล้ําตํ่าสูง
ระหวางชายหญิงในสังคมไทยไดอยางรวบรัดชัดเจน
  การดิ้นรนตอสูในระดับปจเจกบุคคลเปนเรื่อง ๆ ไดพัฒนามาเปน
ขบวนการเรียกรองสิทธขิองผูหญงิในสมัยตนรตันโกสินทร และสืบเน่ืองมาเปน
การดิน้รนตอสูของผูหญงิใน “ระบอบประชาธิปไตย” มาจนถึงปจจุบันนี้๗ 
  การด้ินรนตอสูนีม้ไิดมอียูแตเฉพาะในสังคมสยามเทานัน้ แตเปนปรากฏการณ
ของสงัคมทัว่โลก จนเกดิเปนขบวนการเรยีกรองสทิธใินความเปนคนของผูหญงิ 
(Women’s Human Rights Movement) ทัง้นี ้โดยมีอดุมการณสตรีนยิม หรอื 
Feminism เปนธงนํา๘ พฒันาการทีส่าํคญัไดแก การทีอ่งคการสหประชาชาติ
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

ประกาศใหป พ.ศ. ๒๕๑๘ เปนปสตรีสากล (International Women’s Year) และกําหนดให
ป พ.ศ. ๒๕๑๘ - พ.ศ. ๒๕๒๘ เปนทศวรรษสตรีเพื่อความเสมอภาค การพัฒนา และสันติภาพ 
(the Women’s Decade for Equality, Development and Peace) ประเทศไทยในฐานะภาคี
สมาชิกไดเขารวมในกิจกรรมเหลานี้ และในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๒ สมัชชาสหประชาชาติโดยมติ
ที ่๓๔/๑๘๐ ไดรบัรองและเปดใหลงนาม ใหสัตยาบนัและภาคยานวุตัร อนสุญัญาของการสหประชาชาติ
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (The U.N. Convention on the Elimination 
of All Forms of Discrimination Against Women หรือ CEDAW) อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับเมื่อ
วนัที ่๓ กนัยายน ๒๕๒๔ ประเทศไทยเขาเปนภาคเีมือ่วนัที ่๘ กนัยายน ๒๕๒๘ หลกัการและสาระสาํคัญ
ของอนุสญัญาฉบับนีแ้ละพันธกรณีตามกฎหมายระหวางประเทศอ่ืน ๆ  จงึมอีทิธพิลตอหลักกฎหมายของ
ประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางเพศอยางชัดเจนนับแตนั้นเปนตนมา
  เคียงคูกันกับขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิความเปนคนของผูหญิงซ่ึงดําเนินมา
อยางตอเนื่องและเปนปกแผน ไดกอใหเกิดการตั้งสาขาวิชาสตรีหรือบทบาททางเพศศึกษา 
(Women/Gender Studies) ขึน้ในมหาวิทยาลยัชัน้นาํทัว่โลก ในประเทศไทยมมีหาวทิยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (Asian Institute of Technology) 
ทีเ่ปดสอนสาขาวชิานีใ้นระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก นอกจากนีย้งัมมีหาวทิยาลยัอืน่ ๆ ทีม่กีจิกรรม
ทางวิชาการเกี่ยวกับสาขานี้
  แมจะมกีารเปลีย่นแปลงแกไขกฎหมายเกีย่วกบัสถานภาพของผูหญงิในวาระตาง ๆ  มาโดยลาํดบั 
แตสรปุไดวา แมกระทัง่สมยัปจจบุนัหญงิและชายก็ยงัไมเทาเทยีมเสมอภาคกัน ทัง้นีโ้ดยมพิกัตองกลาววา 
แมในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไวอยางเทาเทียมกันแลว แตในทางปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายก็ยังมี
ความเหลือ่มลํา้ระหวางหญงิชายอยู การกดีกนัเลอืกปฏบิตัติอผูหญงิจงึมทีัง้การเลอืกปฏบิตัโิดยบทบญัญตัิ
ของกฎหมาย (discrimination by law) ซึ่งหมายถึงการเลือกปฏิบัติโดยเนื้อหาของกฎหมาย ไมวาจะ
อยูในรปูแบบของคาํสัง่ ประกาศ หรอื กฎหมายใด ๆ  ทีจ่าํกดัสทิธผิูหญงิในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่อยางชดัเจน 
และการเลือกปฏิบตัใินทางความเปนจรงิ (discrimination by practice) กลาวคอื แมเน้ือหาหรือถอยคํา
ของกฎหมายจะมิไดจํากัดสิทธิผูหญิงโดยตรง แตผลในทางปฏิบัติหรือผลลัพธที่เกิดขึ้นปรากฏวาหญิง
ไดรับการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมชาย ตัวอยางท่ีเห็นไดอยางชัดเจนไดแก การท่ีแมจะไมมีหลักกฎหมาย
ใด ๆ  ทีจ่าํกดัสทิธมิใิหหญงิดาํรงตาํแหนงวฒุสิมาชกิ แตในทางความเปนจรงิปรากฏวาจาํนวนของผูหญงิ
ซึ่งดํารงตําแหนงดังกลาวมีอยูนอยมาก สาเหตุอาจเกิดจากการที่ผูหญิงมีความรูสึกวา ผูหญิงไมควร
มีตําแหนงเปนวุฒิสมาชิก ผูหญิงมีรายไดนอยกวาผูชายจึงไมมีเงินคาสมัคร หรือแมผูหญิงจะสมัคร
แตกรรมการสรรหาอาจมีความคิดวาเพศชายเหมาะตอการดํารงตําแหนงมากกวา ฯลฯ 
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบใหคําจํากัดความของการเลือก
ปฏิบัติในขอ ๑ วา “เพื่อความมุงประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เลือกปฏิบัติตอสตรี” จะหมายถึง 
การแบงแยก การกีดกัน หรือการจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแหงเพศ ซึ่งมีผลหรือความมุงประสงคที่จะ
ทําลายหรือทําใหเส่ือมเสียการยอมรับการไดอุปโภคหรือใชสิทธิโดยสตรี โดยไมคํานึงถึงสถานภาพ
ดานการสมรส บนพื้นฐานของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พลเมือง หรือดานอื่น ๆ”
  “ความเสมอภาคระหวางเพศ” (Gender Equality) และ “การกีดกันเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุ
ทางเพศ  (Gender Discrimination) เปนดานตรงกันขามของกันและกัน เปนปญหาท่ีถกเถียงอภิปรายกัน
ทั้งในทางปฏิบัติและทางวิชาการถึงขนาดท่ีมีการกอตั้งสาขาวิชาสตรีและบทบาททางเพศศึกษา 
(Women/Gender Studies) ดังที่ไดกลาวมาขางตน การกีดกันเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุทางเพศ
เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในทุก ๆ สังคมอยางแพรหลายจนทุกคนเห็นวาเปนเรื่องปกติธรรมดา หรือ 
เปนเร่ืองธรรมชาติ ในเมื่อ ธรรมชาติ สรางหญิงและชายมาใหแตกตางกัน การที่ผู หญิงจะไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเทาเทียมเสมอภาคกับชายจึงเปนความถูกตองชอบธรรม เพราะเปนภาวะธรรมชาต ิ
เม่ือเปนเรือ่งธรรมชาตแิลวกย็อมไมสามารถเปล่ียนแปลงแกไขได ผูหญงิกต็องยอมจํานนและรับสภาพ
ธรรมชาติ เชนนี้ไปโดยตลอด แตประวัติศาสตรของทุกสังคมไดชี้ใหเห็นวาเพศหญิงทั้งระดับปจเจก
และระดับกลุมปฏิเสธไมยอมรับสภาพที่ถูกกําหนดโดยเพศชาย ที่ใชธรรมชาติมาเปนขอกลาวอาง
  ดงันั้น ขอความคิดเบื้องตนที่สําคัญที่สุดของสาขาวิชาสตรีและบทบาททางเพศศึกษา (Women 
and Gender Studies) คือ การเรียนรูที่จะตองแยกแยะถึงความแตกตางระหวางหญิงชายท่ีเปน
ความแตกตางตามธรรมชาติ (Sex) และความแตกตางทางสังคม (Gender) ความแตกตางตามธรรมชาติ 
เปนความแตกตางทีก่าํหนดใหบคุคลใดบคุคลหนึง่เปน “ผูหญงิ” หรอืเปน “ผูชาย” ทีเ่หน็ไดอยางชดัเจน
คืออวัยวะสืบพันธุและสวนประกอบตาง ๆ เชน ฮอรโมนเพศที่บงบอกความเปนเพศของบุคคลคนนั้น
วาเปนเพศหญิงหรือเปนเพศชาย ผูหญิงมีประจําเดือน มดลูก รังไข ผูหญิงมีตอมนํ้านมที่ผลิตนํ้านม
เพื่อเล้ียงลูก สวนผูชายมีเช้ืออสุจิ ซึ่งเม่ือผสมของไขของผูหญิงทําใหเกิดการต้ังครรภ เปนตน เหลานี้
เปนความแตกตางระหวางหญิงชายท่ีมีมาแตกําเนิด แมจะมีการผาตัดแปลงเพศ แตก็ทําไดแตเพียง
รูปลักษณภายนอก ไมสามารถเปลี่ยนแปลงสาระของความเปนผูหญิงหรือผูชายได เพศในลักษณะนี้ 
บางทีเรียกวา “เพศกําเนิด” 
  สวนความแตกตางทางสังคม (Gender) เกิดจากกระบวนการอบรมเล้ียงดูสั่งสอนใหบุคคลใด
บคุคลหนึง่เกดิภาวะของ “ความเปนหญงิ” และ ภาวะของ “ความเปนชาย” ความแตกตางประการหลงันี้
เกดิจากการประกอบสรางของสงัคม (social construction) ซึง่หมายถงึ ความเชือ่และคานยิมของสงัคม
ที่ขีดเสนแบงระหวางความเปนหญิงและความเปนชาย โดยเพศชายเปนผูวางระเบียบ กฎเกณฑ กติกา 
และปฏิบัติตอหญิงชายอยางเหล่ือมลํ้ากันในลักษณะที่เพศชายอยูเหนือกวาจนเกิดเปน “ระบบชาย
เปนใหญ” หรือ “ปตาธิปไตย” (Patriarchy) ตัวอยางรูปธรรมของความคิดความเชื่อดังกลาวขางตน 
ไดแก ขอกําหนดของสังคมที่ขีดเสนใหผูหญิงและผูชายตองเดินตาม “เพราะวาเธอเปนผูหญิง ดังน้ัน 
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

เธอตองทําอยางน้ันอยางน้ี เธอจะทําหรือจะเปนอยางน้ีไมได” หรือ “เพราะเขาเปนผูชาย ดังนั้น
เขาตองทําอยางนั้นอยางนี้ เพราะเขาเปนผูชาย เขาจะเปน หรือ เขาจะทําอยางนั้นอยางนี้ไมได” 
ที่กลาวมานี้ เปนขอหามหรือขอจํากัด หรือขอ “ควรจะ” อันเปนลักษณะประจําเพศของชายหรือหญิง
ซึ่งเปนลักษณะตายตัว
  แนวคิดสตรีนยิม (Feminism) คอื แนวคดิทีพ่ยายามแยกแยะใหความแตกตางระหวางหญงิชาย
ทั้งที่เปนความแตกตางตามธรรมชาติ (Sex) ซึ่งถึงแมวาจะมีความแตกตางกัน แตธรรมชาติไดสราง
หญิงชายมาคูกันเพื่อใหเกิดการสืบทอดเผาพันธุของมนุษย และความแตกตางทางสังคม (Gender)
ที่นําไปสูการปฏิบัติตอแตเพศ ซึ่งทําใหเกิดความเหลื่อมลํ้า สตรีนิยมพยายามที่จะชี้ใหเห็นคุณคาและ
ศักด์ิศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมเสมอภาคกับชาย ซึ่งปจจุบันกฎเกณฑกติกาของโลก (อนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลอืกปฏบิตัติอสตรใีนทกุรปูแบบ และรฐัธรรมนญูซึง่เปนกฎหมายสูงสดุของประเทศ
พัฒนามาสูมาตรฐานนี้)

๔. ฐานคิดในการมองหลักความเสมอภาคระหวางหญิงชายในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

 เมื่อกลาวถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ผูคนสวนใหญมักจะยกมาตรา ๓๐ และ/หรือ
มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับมาอางอิง ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองมาตรามีขอความที่บงบอก
ถึงความเสมอภาคระหวางหญิงชายไวอยางชัดเจน  
   ในความคิดเห็นของผูเขียน การทําความเขาใจตอประเด็นความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
อยางเปนระบบ ตองมองบทบัญญัติมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงกันอยางเปนองครวม 
ทัง้ในสวนทีเ่ปนบททัว่ไป อนัไดแก มาตรา ๓ และมาตรา ๕ และบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญในทุกมาตรา
ซึ่งแมจะไมระบุคําวาหญิงไว แตยอมมีผลตอประชาชนทั้งหญิงและชายในฐานะท่ีตางเปนพลเมือง
ของประเทศไทย ผู ใชและผู ตีความรัฐธรรมนูญจะตองมองใหออกวาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในทกุมาตรานัน้ จะตองปกปองคุมครองผูหญงิดวย นอกจากบทบญัญติัทัง้หลายทีไ่มระบเุรือ่งเพศไวแลว 
ยงัมบีทบญัญตัทิีร่ะบถุงึเรือ่งความเสมอภาคทางเพศหรือการปกปองคุมครองผูหญงิไวโดยเฉพาะเจาะจง 
(gender equality clause or women specif ic provisions) ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป 
   รฐัธรรมนูญฉบบัพทุธศักราช ๒๕๔๐ และฉบับพทุธศักราช ๒๕๕๐ ไดกลาวถึงมาตราตาง ๆ  ไวใน
ลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังมีมาตราอื่นที่เกี่ยวของกับผูหญิง
อีกหลายมาตรา อันเปนผลสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวรณรงคอยางตอเนื่องยาวนานของขบวนการ
เรียกรองสิทธิในความเปนคนของผูหญิง
  บทบัญญัติเกี่ยวความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ไดแกมาตราตอไปน้ี สวนขอความในวงเล็บ
เปนการใหขอมูลเพิ่มเติม และการตั้งคําถามของผูเขียนเพื่อประกอบการพิจารณา
  มาตรา ๓ ซึง่บญัญตัวิา “อาํนาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตรยิผูทรงเปนประมุข  
ทรงใชอาํนาจนัน้ทางรฐัสภา คณะรฐัมนตร ีและศาล ตามบทบญัญติัแหงรฐัธรรมนูญนี”้ (สถติดิานประชากร
ลาสุดระบุวา มีประชากรหญิงมากกวาประชากรชายประมาณ ๑.๒ ลานคน ประชากรหญิงยอมเปน
เจาของอํานาจอธิปไตยเสมอเหมือนประชากรชาย ใชหรือไม)  
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ยอมอยูใน
ความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญเสมอกัน (ปจจุบันผูหญิงมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีสิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคท่ีเทาเทียมกับชาย ทุกประการแลวหรือไม ถาไมมี อะไรเปนสาเหตุหรือปจจัย
ของความไมเทาเทียม)
  มาตรา ๕ ประชาชนชาวไทยไมวาเหลากําเนิด เพศ หรือศาสนาใดยอมอยูในความคุมครอง
ของรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน (มาตรานี้เปนการกลาวยํ้าถึงความเสมอภาคในการไดรับความคุมครองจาก
รัฐธรรมนูญเสมอกัน)
  มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน 
  ชายและหญิงมสีทิธิเทาเทยีมกัน (เม่ือมขีอความในวรรคหน่ึงแลว เหตทุีต่องบัญญัตวิรรคสอง
ไวอีก ก็เพื่อตอกยํ้าวา หญิงอยูในความหมายของบุคคลดวย เพราะผูมีอํานาจสวนใหญเปนผูชาย
ที่มักจะละเลยมองขามหญิง)
 การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเปนธรรมตอบคุคลเพราะเหตแุหงความแตกตางในเรือ่งถิน่กําเนดิ เชือ้ชาติ 
ความเชื่อทางศาสนา ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง
อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได (การเลือกปฏิบัติที่เปนธรรมอาจมีไดตอเมื่อ
มีเหตุผลที่ไมสามารถปฏิเสธไดเทานั้น)
 มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพ
ไดเชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม (บทบัญญัตินี้
มีอยูในรัฐธรรมนูญตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว แตไมมีการนําไปปฏิบัติเลย โดยผูคัดคานอางวาขัดตอ
หลักความเสมอภาค ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูคัดคานไมเขาใจ หรือปฏิเสธที่จะเขาใจในความจําเปน
ที่จะตองมีมาตรการพิเศษ ในทางสากลถือวามาตรการพิเศษเปนบทบัญญัติที่สําคัญและเปนประโยชน
ในการเรงรัดใหเกิดความเสมอภาคระหวางเพศ รัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ นําหลักการนี้
ไปบัญญตัไิวในมาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๑๔ เพือ่สงเสรมิใหผูหญงิมบีทบาททางการเมอืงในฐานะสมาชกิ
รัฐสภา ซึ่งจะขยายความตอไป)
 มาตรา ๘๐ รฐัตองดําเนนิการตามแนวนโยบายดานสังคม การสาธารณสุข การศกึษา วฒันธรรม 
ดังตอไปนี้
  (๑) คุมครองและพฒันาเดก็และเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเลีย้งดแูละการใหการศกึษาปฐมวยั 
สงเสริมความเสมอภาคของหญิงและชาย เสรมิสรางและพฒันาความเปนปกแผนของสถาบนัครอบครวั
และชุมชน รวมทั้งตองสงเคราะหและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
หรือผูอยูในสภาวะยากลําบาก ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได…

  นอกจากบทบญัญตัวิาดวยความเสมอภาคระหวางหญงิชายแลว ยงัมมีาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ 
ซึ่งกําหนดหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะตองนํามาปรับใชเพื่อใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชาย ดังนี้
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  มาตรา ๒๖ การใชอาํนาจโดยองคกรของรัฐทกุองคกร ตองคํานงึถงึศกัด์ิศรีความเปนมนุษย สทิธิ 
และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี ้ 
  มาตรา ๒๗ สิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไวโดยชัดแจง โดยปริยายหรือโดยคําวินิจฉัย
ของศาลรัฐธรรมนูญ ยอมไดรับความคุมครองและผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล รวมทั้งองคกร
ตามรฐัธรรมนญู และหนวยงานของรฐัโดยตรงในการตรากฎหมาย การใชบงัคบักฎหมายและการตคีวาม
กฎหมาย
  จากการสังเกตของผูเขียนพบวาหนวยงานของรัฐสวนใหญยังขาดความตระหนักและมิไดปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของสองมาตรานี้อยางจริงจังเมื่อเทียบกับกรณีที่เกิดขึ้นในตางประเทศ ตัวอยางตาม
มาตรา ๒๖ เชน ถึงแมวาจะมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญวาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ และมีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๔ ใหมีการแตงตั้ง
ผูบริหารงานระดับสูงดานความเสมอภาคระหวางหญิงชาย (Chief Gender Equality Off ice 
หรือ CGEO) ในหนวยงานของรัฐในระดับกรม และระดับกระทรวง และใหมีกองงานสนับสนุน
ภายในที่เรียกวา Gender Focal Point (GFP) แตในทางความเปนจริงยังไมมีการใชกลไกดังกลาว
ใหเกิดประสิทธิภาพมากนัก 
  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส.ค.) ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย (พ.ม.) ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักไดพยายามสงเสริมและสนับสนุน
ใหกอตั้งกลไกดังกลาวนี้ในทุกหนวยงาน แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 
  หนาทีห่ลกัของ CGEO คอื การกํากบัดแูลใหเกดิความเสมอภาคระหวางเพศของบุคลากรภายใน
หนวยงาน และการใหบริการแกผูใชบริการของหนวยงานตามหลักความเสมอภาคระหวางหญิงชาย 
ซึ่งทั้งสองประการนี้เปนหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญดังที่ไดกลาวมาแลว 
  ภารกิจหนึ่งของหนวยงานรัฐที่จะทําใหบทบัญญัติเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ตามกฎหมายรฐัธรรมนญูบรรลผุลไดแก การจดัเกบ็ขอมลูแยกเพศในเรือ่งตาง ๆ  เพือ่จะนาํมาใชในการ
วางแผนและการกําหนดนโยบายของหนวยงาน แตยังมิไดมีการดําเนินการอยางเต็มที่
  องคกรสตรีพยายามท่ีจะใหคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) จัดทําขอมูลแยกเพศเก่ียวกับ
การใชสิทธิทางการเมืองของผูหญิง แตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังจากชุดที่หนึ่งเปนตนมา
ก็ไมเคยจัดทําขอมูลแยกเพศให จนกระทั่งการเลือกต้ังทั่วไปคร้ังลาสุด (วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔) 
เมือ่ไดรบัการผลักดันจากภาคประชาชนในนาม “เครอืขายผูหญงิพลกิโฉมประเทศไทย” อยางตอเนือ่ง
จริงจัง คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงไดจัดทําขอมูลแยกเพศของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
เปนรายจังหวัด ซึ่งปรากฏวามีผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปนผูหญิงมีมากกวาผูชายกวาลานคน 
นอกจากนี้คณะกรรมการเลือกตั้งก็ไมเคยจัดทําขอมูลแยกเพศของผูไปใชสิทธิเลือกตั้งที่เปนผูหญิงเลย 
ถงึแมวาจะสามารถทําได เพราะผูไปใชสทิธติองแสดงตนและมีบตัรประจําตวัประชาชนซ่ึงระบุเพศอยูแลว 
ผูเขียนเคยพบวาในตางประเทศการจัดเก็บขอมูลแยกเพศเปนเรื่องสําคัญ และถาหนวยงานใดละเลย
ไมจัดเก็บจะมีการตั้งกระทูถามในรัฐสภาถึงสาเหตุที่ไมยอมจัดเก็บขอมูลแยกเพศ
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  สวนกรณีตามมาตรา ๒๗ มีตัวอยางที่เกิดขึ้นในประเทศไทย คือการที่ศาลรัฐธรรมนูญใน
คําวินิจฉัยที่ ๒๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๔๖ วา พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕ 
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ ทีก่าํหนดใหหญงิซึง่สมรสแลวเปลีย่นไปใชนามสกลุของสามขีดัตอบทบญัญตัิ
วาดวยความเสมอภาคระหวางหญิงชายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ดวยผลของคาํวินจิฉยัดงักลาวนาํไปสูการตราพระราชบญัญตัชิือ่สกลุ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหยกเลกิ
ความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ และกําหนดหลักเกณฑใหมวา คูสมรสมีสิทธิใชนามสกุลของ
ฝายใดฝายหนึง่ตามทีต่กลงกนั หรอืตางฝายตางใชชือ่สกลุเดมิของตน การตกลงตามวรรคหนึง่จะกระทาํ
เมือ่มกีารสมรสหรอืในระหวางสมรสกไ็ด ขอตกลงตามวรรคหนึง่ คูสมรสจะตกลงเปลีย่นแปลงในภายหลงั
ก็ได (มาตรา ๑๒) หลักกฎหมายใหมนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เปนตนมา
  ถามีการดําเนินการตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ อยางตอเนื่อง นาจะทําใหสังคมไทยพัฒนา
ไปสูความเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยระหวางหญิงชายมากขึ้น การเลือกตั้งและการสรรหา
สมาชกิวฒุสิภาทีผ่านมา มหีลายประเด็นทีจ่ะนํามาเคลือ่นไหวรณรงคเพือ่ใหเกิดความเสมอภาคระหวาง
หญิงชายและประเด็นอื่น ๆ ได

๕. ปญหาความเสมอภาคระหวางหญิงชายในการดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา

 วุฒิสภาเปนองคประกอบสําคัญของระบบรัฐสภาของประเทศไทย แตเดิมวุฒิสมาชิกมาจาก
การแตงตัง้ โดยมแีนวคดิวาวุฒสิมาชกิเปน “ผูอาวโุสและมปีระสบการณดานการบรหิารรฐักจิ” ทีจ่ะทาํ
หนาที่ในการใหคําแนะนําปรึกษาและถวงดุลสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งได  
 ตอมารฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๔๐ กาํหนดใหสมาชกิวฒุสิภาตองมาจาก
การเลอืกตัง้ทัว่ไปในระดบัจงัหวดั รฐัธรรมนญูฉบบันีไ้ดรบัสมญานามวาเปนรฐัธรรมนญู “ฉบบัประชาชน” 
เนื่องจากยกรางขึ้นโดยสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) ซึ่งผานการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รวมทั้ง 
สสร. ประเภทผูทรงคุณวุฒิอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งทั้งสองประเภทตองไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสมาชิก 
ในระหวางการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขบวนการเรียกรองสิทธิมนุษยชนของสตรีไดจัดตั้ง “เครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ” เพื่อทําหนาที่ในการสนับสนุนผูหญิงที่เปนคนดีและมีศักยภาพในการทํางาน
เพื่อสังคมใหเขามาเปน สสร. เพื่อให สสร. หญิง ผลักดันใหมีการบัญญัติหลักการที่เกี่ยวของกับผูหญิง
ในรัฐธรรมนูญ การเคล่ือนไหวของเครือขายผูหญงิกับรฐัธรรมนูญประสบความสําเร็จในระดับทีน่าพอใจ 
ดังปรากฏหลักการสําคัญ ๆ ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่ไดกลาวมาขางตน นอกจากนี้ ภายใตคําขวัญ 
“รัฐธรรมนูญที่ดีตองมีสตรีรวมราง” เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญยังทํากิจกรรมเผยแพรความรู
ความเขาใจในเร่ืองผูหญิงกับรัฐธรรมนูญไปในภาคประชาชนอยางกวางขวาง ทําใหผูหญิงทั่วประเทศ
เกิดความตื่นตัวดานการเมือง และเห็นความเชื่อมโยงระหวางบทบัญญัติของกฎหมายกับสถานภาพ
ของตนไดอยางชัดเจนย่ิงขึ้น๙ สถานการณทางสังคมและการเมืองในยุคตอ ๆ มามีสวนในการกระตุน
เราใหผูหญิงเขามามีบทบาทในประเด็นสาธารณะมากขึ้น

 ๙โปรดดูรายละเอียดใน ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ : บันทึกการเดินทางสูความเสมอภาค และ สุนี ไชยรส พลังเครือขายผูหญิง 
: บันทึกการเดินทางสูความเสมอภาค เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ป วันสตรีสากล “๘ มีนาคม ๒๕๕๔” พิมพโดย กองทุน
สงเสริมพลังสรางสรรคของสตรี.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 โดยหลกัการถงึแมวาผูเขยีนจะเหน็ดวยกบัการทีว่ฒุสิมาชกิจะมาจากการเลอืกตัง้ แตกยั็งเหน็วา
วิธีการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ เปนการไดมาแบบ
ประดักประเดิด หรือเปนระบบท่ีเปน “หัวมังกุทายมังกร” ทั้งนี้เนื่องจาก ผูสมัคร ส.ว. จะตอง
ไมสงักดัพรรคการเมืองและตองวางตัวเปนกลาง ขอกาํหนดดังกลาวขดัแยงกบัธรรมชาติของการเลือกต้ัง     
เพราะในการเสนอตัวเพ่ือเขารับการเลือกต้ัง ผูสมัครยอมจําเปนท่ีจะตองโฆษณาหาเสียงสนับสนุน 
อีกประการหนึ่งการมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ยอมเปนการยากที่จะทําให ส.ว. วางตัว
เปนกลางจากพรรคการเมืองใด ประสบการณการไดมาซึ่ง ส.ว. ตามรัฐธรรมนูญฉบับ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ในขอวิจารณของผูเขียนไดแสดงใหเห็นวาเปนเชนนั้นทุกประการ เกิดการใชรัฐธรรมนูญอยางบิดเบือน 
จนนําไปสูการยึดอํานาจโดย คมช. เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และมีการประกาศใชรัฐธรรมนญู
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐๑๐ 

๖. การเมืองและการบริหารรัฐกิจ : ไมใชพื้นที่ของผูหญิง 

 เมื่อยอนกลับไปดูจํานวนของผูหญิงที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิกแลวจะพบวา
มีผู หญิงไดรับการแตงตั้งนอยมาก และเมื่อเปลี่ยนเปนระบบการเลือกตั้งรวมกับการสรรหาแลว 
จํานวน ส.ว. หญงิกไ็มไดเพิม่ขึน้ ทัง้นีส้าเหตปุระการหนึง่คอืความคดิและความเชือ่ของสงัคมทีด่าํรงอยู
อยางสบืเนือ่งกนัมาทัง้ในสงัคมไทยและสงัคมอ่ืน ๆ ทีม่กีารแบงแยกบทบาทระหวางหญงิชาย (gender 
division of labour) อยางชัดเจนวา “การบาน” เปนเรื่องของผูหญิง สวนเรื่อง “การเมือง” เปนพื้นที่
ของผูชาย ผูหญงิเองก็ถกูหลอหลอมในทางความคิดใหคลอยตามความเช่ือเชนนัน้ และเน่ืองจากผูหญงิ
ไดรับการคาดหวังจากสังคมใหทําหนาที่ “แมบาน” ในครัวเรือนใหดี ดังนั้น ผูหญิงสวนใหญจึงขาด
ความกระตือรือรนในการเขามีสวนรวมทางการเมือง นอกจากนี้ “เงิน” ยังเปนปจจัยสําคัญในการที่จะ
ทาํใหมตีาํแหนงทางการเมอืงในสงัคมได แมแตการสมคัรเขารบัการสรรหาเปนวุฒสิมาชกิ ผูสมคัรยงัตอง
เสียคาสมัครรายละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้คงตองยอมรับวาสภาพความเปนจริงที่เปนอยูในปจจุบัน
ยังไมใชการสรรหาจากคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการสรรมหา แตขึ้นอยูกับปจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย 
ดังนั้นสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปจจุบัน ก็คือจํานวนของผูหญิงจะเขาสูเวทีของ
การแขงขันเพ่ือจะไดตําแหนงมีอยูนอย ดังนั้น  ไมวาจะเปนระบบของการแตงตั้ง (ซึ่งผูเสนอช่ือคือ
นายกรัฐมนตรีซึง่เปนผูชาย ผูทีไ่ดรบัการแตงตัง้ใหดาํรงตําแหนง ส.ว. แทบท้ังหมดจึงเปนผูชายไปดวย) 
และเมือ่เขาสูระบบของการเลอืกตัง้และการสรรหาแลว จาํนวนของ ส.ว. แทบจะทัง้หมดกย็งัเปนผูชาย
อยูนัน่เอง สาเหตปุระการหนึง่ทีม่กัยกมากลาวอางอยูเสมอคอืจาํนวนผูหญงิทีส่มคัรมนีอย ดงันัน้จาํนวน
ที่นั่งของผูหญิงก็พลอยนอยไปดวย

 ๑๐ผูสนใจการวิเคราะหปญหาการเลือกต้ังวุฒิสมาชิกโปรดดู รังสรรค ธนะพรพันธ การเลือกต้ังวุฒิสมาชิกที่พึงปรารถนา 
นิตยสารผูจัดการ เมษายน ๒๕๕๓.
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ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

๗. มาตรการพิเศษ : ชองทางในการเพิ่มจํานวนวุฒิสภาสตรี

 การท่ีผูหญงิมโีอกาสนอยกวาผูชายในการเขาสูเวททีางการเมืองทาํใหเพศหญิงขาดการมีสวนรวม
ในระดบัของการวางแผนและการกาํหนดนโยบายของประเทศทีส่าํคัญ เพราะอาํนาจทางการเมอืงและ
การบริหารรัฐกิจเม่ือกลาวใหถงึทีส่ดุแลวคอื อาํนาจในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากดัของสังคมวา 
ใครควรจะไดอะไร เทาไร อยางไร และที่ไหน โดยผานกระบวนการนิติบัญญัติ นอกจากนี้ ส.ว. ยังมี
อํานาจหนาที่อื่น ๆ อีกดังที่ไดกลาวตอไป 
  การทีเ่พศหญงิซึง่มีสดัสวนประชากรทีเ่ทากับประชากรชาย หรอืมากกวาประชากรชาย แตมจีาํนวน
หรอืสดัสวนท่ีจะมีอาํนาจหนาทีใ่นการวางแผนและการตัดสนิใจนอย จงึขดัตอหลักการสําคญัของระบอบ
ประชาธิปไตย ที่เนนระบบตัวแทนที่เทาเทียมกัน (equal representation) และหลักความเสมอภาค
ทางกฎหมายและการไดรบัความคุมครองทางกฎหมายทีเ่ทาเทยีมกัน ดงัน้ันในหลายประเทศจงึไดคดิคน
วธิกีารท่ีจะใหผูหญงิไดเขามามีบทบาทมากขึน้ ทัง้นีโ้ดยใชมาตรการพเิศษชัว่คราว (special temporary 
measures หรอื Aff irmative Actions) ในลกัษณะตาง ๆ  และในทางหลกัการมใิหถอืวาการใชมาตรการ
พิเศษเชนนี้เปนการเลือกปฏิบัติ (discrimination) ตอผูชาย ทั้งนี้เนื่องจากเปนเพียงมาตรการชั่วคราว
ที่จะเอ้ืออํานวยใหเพศหญิงที่ถูกปดกั้นโอกาสในบางดานมาเปนเวลานาน ไดเขาสูตําแหนงสําคัญเพ่ือ
เรงรัดใหหลักการวาดวยความเสมอภาคทางเพศเกิดเปนจริงขึ้นได๑๑ 
  ประเทศไทยในฐานะสมาชิกกอต้ังองคการสหประชาชาติ ตองยึดมั่นในหลักการพื้นฐานของ
องคการสหประชาชาติ ไดแก หลักการใหความเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมและ
เสมอภาคและการไมเลอืกปฏบิตัเินือ่งดวยความแตกตางในดานตาง ๆ  เชน เชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ รวมทัง้
ความแตกตางทางเพศ นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนภาคีของอนุสัญญาของการสหประชาชาติวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (The U.N. Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women หรอื CEDAW) อกีดวย อทิธพิลของแนวคดิเกีย่วกบั
การกําหนดมาตรการพิเศษจึงปรากฏในกฎหมายของประเทศไทยหลายฉบับ โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในกฎหมายรฐัธรรมนญู พทุธศกัราช ๒๕๔๐ และพทุธศกัราช ๒๕๕๐ ในมาตรา ๓๐ วรรคสี ่ซึง่บญัญตัวิา 
“มาตรการท่ีรัฐกําหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืน ยอมไมถอืเปนการเลือกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม” และสืบเน่ืองมาจาก
บทบญัญตัมิาตรา ๓๐ วรรคสาม เพือ่สงเสรมิใหเพศหญิงไดมสีวนรวมทางการเมืองแบบเปนทางการมากข้ึน 
นาํไปสูบทบญัญตัริฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๙๗ และมาตรา ๑๑๔ 
  กลาวโดยรวมแลวทั้งสองมาตราเปนกลไกสําคัญท่ีจะสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมทาง
การเมืองของผูหญิงในฐานะ ส.ส. และ ส.ว. โดยมาตรา ๙๗ กําหนดใหพรรคการเมืองจัดสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ทั้งในระบบเขตและระบบสัดสวนวา “จะตองคํานึงถึง
โอกาส สัดสวนที่เหมาะสม และความเทาเทียมกันระหวางหญิงและชาย” แตในทางความเปนจริง 

 ๑๑สหภาพรัฐสภาระหวางประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๐ เปดเผยขอมูลวา มีการใชระบบสัดสวนในเกือบ ๑๐๐ ประเทศ
ทัว่โลกเพ่ือเพิม่โอกาสในทางการเมืองของผูหญงิ และประสบความสําเรจ็เปนทีน่าพอใจ โดยมทีัง้การกําหนดสัดสวนหญงิชายในรัฐสภา
ไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญ กําหนดไวในกฎหมายเลือกตั้ง และในกฎระเบียบของพรรคการเมือง.
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จุลนิติ

พบวาพรรคการเมืองยงัสงผูสมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชกิสภาผูแทนราษฎรสตรีในจาํนวนนอย หรอืบางพรรค
ไมสงเลย คําถามที่นาสนใจคือ การกระทําของพรรคการเมืองขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญหรือไม 
และทําอยางไรที่จะบีบบังคับหรือโนมนาวใหพรรคการเมืองเห็นความสําคัญที่จะตองสงผูสมัครหญิง
 สาํหรับวฒุสิมาชิก รฐัธรรมนูญฯ พทุธศักราช ๒๕๕๐ กาํหนดวาใหมสีมาชิกวฒุสิภาจํานวน ๑๕๐ คน 
การไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาประกอบไปดวยระบบเลือกตั้ง จังหวัดละ ๑ คน รวมเปน ๗๖ คน และ ส.ว. 
ที่มาจากการสรรหาจํานวน ๗๔ คน 
 ในสวนท่ีเกีย่วกับการสรรหาน้ัน มบีทบัญญตัเิกีย่วกับคณะกรรมการสรรหา และแนวทางการสรรหา
ในมาตรา ๑๑๓ และ มาตรา ๑๑๔ ดังนี้
 มาตรา ๑๑๓ คณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิกประกอบดวย ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง ประธานผู ตรวจการแผนดิน ประธานกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจรติแหงชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดนิ ผูพพิากษาในศาลฎีกาซ่ึงดาํรงตําแหนงไมตํา่กวา
ผูพพิากษาศาลฎกีาทีท่ีป่ระชมุใหญศาลฎีกามอบหมายจํานวนหน่ึงคน และตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ
ทีท่ีป่ระชมุใหญตลุาการในศาลปกครองสงูสดุมอบหมายจาํนวนหนึง่คน มขีอสงัเกตวากรรมการสรรหา
วุฒิสมาชิกใน ๒ ครั้งที่ผานมาทั้งหมดเปนชายลวน 
  สวนมาตรา ๑๑๔ กําหนดใหคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาดําเนินการสรรหาบุคคล
ทีม่คีวามเหมาะสมจากผูไดรบัการเสนอชือ่จากองคกรตาง ๆ  ในภาควชิาการ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาชพี 
และภาคอื่นที่เปนประโยชนในการปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา
  มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง กําหนดแนวทางในการสรรหาโดยตองใหความสําคัญตอหลักความ
เสมอภาคระหวางเพศวา “ในการสรรหาบุคคลตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรูความเชี่ยวชาญ หรือ
ประสบการณที่จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานของวุฒิสภาเปนสําคัญ และใหคํานึงถึงองคประกอบ
จากบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ที่แตกตางกัน โอกาสและความเทาเทียมทางเพศ 
สัดสวนของบุคคลในแตละภาคตามวรรคหนึ่งที่ใกลเคียงกัน รวมทั้งการใหโอกาสแกผูดอยโอกาส
ทางสังคมดวย
  ตอมาเม่ือวนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๑ ไดมกีารเลือกต้ังสมาชิกวฒุสิภาเปนการท่ัวไปและมีการสรรหา
วฒุสิมาชิก ตามรัฐธรรมนูญ ฉบบัพทุธศกัราช ๒๕๕๐ เปนครัง้แรก ผลปรากฏวาม ีส.ว. หญงิทีไ่ดรบัการ
เลอืกต้ังและการสรรหารวม ๒๔ คน และหลังจากครบกําหนด ๓ ป ส.ว. ทีม่าจากการสรรหาตองพนวาระ
และไดมีการสรรหาใหม ส.ว. ชุดใหม ผลปรากฏวามีผูหญิงไดรับการสรรหา ๑๓ คน
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๘. ทําไมจึงตองสงเสริมใหผูหญิงเปน ส.ว. 

   ประเด็นนี้พิจารณาไดจากอํานาจหนาที่ของ ส.ส. ซึ่งประกอบดวย๑๒ 

  (๑)  การกล่ันกรองกฎหมาย หลงัจากสภาผูแทนราษฎรมมีติใหความเหน็ชอบรางพระราชบญัญตัิ
ในวาระท่ี ๓ แลว ประธานสภาผูแทนราษฎรจะสงรางพระราชบัญญัตินั้นตอวุฒิสภาเพ่ือดําเนินการ
พิจารณารางพระราชบัญญัตินั้นตอไป
  (๒)  การควบคมุการบรหิารราชการแผนดนิ โดยการเปนกรรมาธกิารคณะตาง ๆ  การตัง้กระทูถาม 
การเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมรวมกันของรัฐสภาโดยไมมีการลงมติ
  (๓) การใหความเห็นชอบและพิจารณาเลือกบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยทําหนาที ่เลอืก แตงตัง้ ใหคาํแนะนาํ หรอืใหความเหน็ชอบบคุคลในองคกรอสิระตามรฐัธรรมนญู ไดแก 
คณะกรรมการการเลอืกตัง้ (กกต.) ผูตรวจการแผนดนิของรฐัสภา คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหงชาติ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาต ิ(ป.ป.ช.) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ เปนตน รวมทัง้การใหความเหน็ชอบพจิารณาแตงตัง้
หรือการใหพนจากตําแหนงของบุคคลอื่นตามรัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ
   (๔) พิจารณาและมีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
ออกจากตําแหนง เชน นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธาน
ศาลฎีกา ผูพิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ หรือผูดํารงตําแหนงในระดับสูง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งหากมีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ 
สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ สอวากระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ สอวากระทําผิดหนาที่
ในการยุติธรรม หรือสอวาจงใจใชอํานาจหนาที่ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ซึ่งวุฒิสภามีอํานาจ
ถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงดังกลาวออกจากตําแหนงได
  จะเห็นไดวาวฒุสิมาชิกมอีาํนาจอยางมากมายมหาศาล ซึง่ถา ส.ว. จาํนวน ๑๕๐ คน ซึง่มศีกัยภาพ
และความสามารถ ไดทาํหนาทีข่องตนใหลลุวงไปโดยถกูตองสจุรติโดยยดึผลประโยชนสวนรวมของประชาชน
เปนที่ตั้งจะทําใหเกิดประโยชนมากมายตอบานเมือง 

๙. จํานวนวุฒิสมาชิกหญิง

  ประเด็นที่ควรพิจารณาตอไปคือ ส.ว. หญิงควรจะมีจํานวนเทาใด ถาใชหลักทั่วไปของการไดมา
ซึง่สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) ซึง่เปนผูแทนของปวงชนชาวไทย ประเทศไทยไดใชหลกัสดัสวนของ
ประชากรตอจาํนวน ส.ส. มาโดยตลอด และเมือ่มกีารเลอืกตัง้ ส.ว. ตามรฐัธรรมนญูฯ ฉบบัพทุธศกัราช 
๒๕๔๐ ก็ใชในจังหวัดละ ๑ คน และ ส.ว. จากการสรรหาจํานวน ๗๔ คน แตตองอยูภายใตหลักที่ตอง
คํานึงถึงความเสมอภาค

 ๑๒อางแลวเชิงอรรถที่ ๑.
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บทความทางวิชาการ 

จุลนิติ

 ในแนวคิดของระบอบประชาธิปไตยแบบด้ังเดิมแบบตะวันตก (อาจรวมถึงแบบตะวันออกดวย)  
ผู มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญ ๒-๓ ประการคือ ตองผู ชายผิวขาว
ชนชั้นกลาง และตองเปนผูที่ไมมีภาระหนี้สิน ตอมาจึงเกิดการเคลื่อนไหวเรียกรองทําใหเกิดการขยาย
สทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ใหครอบคลมุไปถงึคนสผีวิอืน่ แตกย็งัจาํกดัอยูในเฉพาะเพศชาย และ
หลงัสดุจงึไดขยายสิทธินีไ้ปยงักลุมเพศหญงิ เชนในกรณขีองสหรฐัอเมรกิา หลงัจากสงครามเลกิทาสแลว 
คนพื้นเมืองอาฟริกาเพศชายที่ถูกบังคับกวาดตอนใหมาเปนทาสไดรับสิทธิความเปนพลเมืองและ
มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ได ในขณะทีผู่หญงิผวิขาวไดรบัสทิธใินการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
หลังจากเพศชายที่อดีตเปนทาสหลายสิบป ดังนั้นจึงสรุปไดวา แนวคิดกระแสหลักมองวาประชากร
วามีอยูเพียงเพศเดียวคือ เพศชาย ผูหญิงชาติตะวันตกจึงตองตอสูดวยชีวิต เลือดเน้ือ เพื่อจะใหไดมา
ซึ่งสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเปนสิทธิพื้นฐานของความเปนพลเมือง 
 สวนกรณขีองสยามประเทศ ผูหญงิไดรบัสทิธใินการสมคัรรบัเลอืกตัง้และลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้
ในระดับชาติเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ สิทธิดังกลาวนี้เปนสิทธิของความ
เปนพลเมอืงทีม่คีวามสาํคญัเปนอยางยิง่ แตภาพนีจ้ะขาดความสมบรูณถาเราไมไดนาํสทิธทิางการเมอืง
ในระดับทองถ่ินของผูหญิงมาพิจารณาประกอบ จริงอยูที่ผูหญิงมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง
ผูใหญบานมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๔๐ แตสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเปนผูใหญบาน เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ
มีการแกไขกฎหมายในป พ.ศ. ๒๕๒๕ หลังจากผูชายประมาณ ๘๕ ป (ดูรายละเอียดในเชิงอรรถที่ ๔)
 การใหสิทธิทางดานการเมืองในระดับชาติแกผูหญิงอันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ถาดูอยางผิวเผินทําใหสรุปไดวา ผูหญิงมีสิทธิของความเปนพลเมืองที่มี
สิทธิเสรีภาพเทาเทียมกับเพศชาย แตเมื่อพิจารณาหลักกฎหมายไทยที่ใชบังคับมาโดยตลอดเปนระบบ
แลวจะเห็นวา แมผูหญิงจะมีสิทธิและเสรีภาพที่เทาเทียมชายทางดานการเมืองในระดับชาติ ซึ่งเปน
สถานภาพและบทบาทของผูหญงิในเรือ่งสงัคมสวนรวม หรอืทีเ่รยีกวาพืน้ทีส่าธารณะ (public sphere/
domain)  แตในปริมณฑลของพื้นที่สวนตัวและพื้นที่ในครอบครัว (private sphere/domain) แลว
สรุปไดวา ผูหญิงสยามท่ีสมรสแลวจะตกอยูในภาวะความเปนรองจากสามี ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมาย
ลักษณะบุคคล กฎหมายลักษณะครอบครัว (ซึ่งเปนสวนหน่ึงของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ที่มีผลใชบังคับมาตั้งแต พ.ศ. ๒๔๖๘ และ พ.ศ. ๒๔๗๘ ตามลําดับ) รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ
ความสมัพนัธในครอบครัว เชน พระราชกฤษฎีกาขนานคํานาํหนานามสตร ีพ.ศ. ๒๔๖๐  พระราชบัญญตัิ
ชื่อบคุคล พ.ศ. ๒๕๐๕ (กฎหมายสองฉบับหลังนี้มีผลใชบังคับมาตั้งแต สมัยรัชกาลที่ ๖ และบางฉบับ
มีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาโดยลําดับ) ลวนแลวแตบงบอกสถานภาพที่เปนรองของผูหญิงที่สมรสแลว
ทั้งสิ้น กฎหมายเหลานี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาโดยลําดับ เนื่องดวยปจจัยทางการเมือง
ภายในประเทศ เชน กรณีเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซึ่งนําไปสูการประกาศใชรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๑๗ ซึง่เปนกฎหมายรฐัธรรมนญูฉบบัแรกทีม่บีทบญัญตัคิุมครอง
ความเสมอภาคระหวางหญงิชายในทกุ ๆ ดาน มไิดจาํกดัอยูแตเฉพาะเรือ่งสทิธทิางการเมอืงในระดบัชาติ
เหมือนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกที่มักจะถูกกลาวอางวาเปนพยานหลักฐานของความเสมอภาคระหวางหญิงชายในสังคมไทย
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

มาอยางผิด ๆ โดยตลอด กลาวไดวารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปนจุดเร่ิมตนของการปรับเปล่ียนสถานภาพ
ของหญิงไทยใหเกิดความเสมอภาคทางกฎหมาย ซึ่งยังจะตองดําเนินการตอไปท้ังในดานการปรับปรุง
หลกักฎหมาย (Law-in-Book) เพือ่ใหเกิดความเทาเทยีมเสมอภาค รวมทัง้การบงัคบัใช (Law-in-Action) 
เพื่อใหเกิดผลอยางจริงจัง
 เมื่อกลาวถึงกระบวนการจัดทํากฎหมาย ก็จะมีประเด็นวาวุฒิสมาชิกสตรีควรจะมีจํานวนก่ีคน 
โดยหลักการสรุปไดวา จํานวนของวุฒิสมาชิกหญิง ควรไดสัดสวนกับจํานวนประชากรหญิง ตามหลัก
ความเปนผูแทนที่เทาเทียมกัน (equal representation) ดังที่ไดกลาวมาแลว ซึ่งควรจะเปนสัดสวน 
ผูหญิง/ผูชาย รอยละ ๕๐ (หรือเรียกงาย ๆ วา ๕๐ : ๕๐) แตถาจะใหเปนตามกลไกการเลือกตั้ง
ตามปกตโิอกาสทีผู่หญงิไดรบัเลอืกตัง้ในจาํนวนดงักลาวเปนไปไดยากมาก ดงันัน้ จงึตองใชมาตรการพเิศษ 
(Aff irmative Action) ใหเกิดผลอยางจริงจัง
 แตดังที่ไดเห็นแลววา ในสังคมไทย จํานวนของวุฒิสมาชิกสตรีไมเคยไดถึงรอยละ ๒๐ เลย มีการ
เสนอตัวเลขวาถายงัไมไดถงึรอยละ ๕๐ ขอใหอยางนอยเปนรอยละ ๓๐ กย็งัด ีเพราะตัวเลขในระดับนี้
ถือวาเปน “มวลวิกฤติ” (critical mass) คือเปนจํานวนเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได 
คณุรสนา โตสติระกลู มคีวามเหน็วา กฎหมายควรกาํหนดจาํนวน ส.ส. หรอื ส.ว. หญงิชาย เปนโควตาหรอื
รอยละที่ชัดเจน เชน กําหนดใหมี ส.ส. หรือ ส.ว. อยางนอยรอยละ ๓๐ ซึ่งถากําหนดชัดเจนเชนนี้ 
ผูหญงิจะมโีอกาสไดรบัตาํแหนงมากขึน้ ถามกีารกาํหนดโควตาทีช่ดัเจน ผูหญงิกจ็ะพยายามพฒันาตนเอง
ใหเขาแขงขันในพื้นที่นี้ใหมากขึ้น ปจจุบันสตรีในรัฐสภาของไทยมีจํานวนประมาณรอยละ ๑๒-๑๓ 
ซึง่นอยกวาประเทศกมัพชูา (รอยละ ๒๔) สวนยโุรปทางเหนอืจะมสีดัสวนของผูหญงิประมาณรอยละ ๕๐
 การประเมนิผลการทาํงานของวฒุสิมาชกิและวฒุสิภาจะตองทาํเปนงานวจิยัประเมนิผลอยางเปน
ระบบจึงจะไดขอมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรง ในชั้นนี้ผูเขียนจะมีเพียงขอมูลที่ไดรับมาโดยตรง และมิใชขอมูล
เชิงปริมาณ และมีประเด็นที่นาสนใจดังนี้

 (๑) เกี่ยวกับประเด็นที่มาของวุฒิสมาชิก มีขอคิดเห็นที่ตางกันในระหวางผูหญิงที่ผู เขียนได
สนทนาดวย โดยมีผูเหน็วา วฒุสิมาชิกตองมาจากการเลือกต้ังของประชาชนตามหลัก “ประชาธิปไตย” 
และปฏิเสธที่จะสมัครเขารับการสรรหา แมตนจะมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมก็ตาม ในขณะที่มีวุฒิสมาชิก
หญงิทีม่าจากการเลือกต้ังอยางนอยสองทาน ซึง่ทานหน่ึงไดแก คณุรสนา โตสติระกูล ยอมรับวา ส.ว. หญงิ
ทีม่าจากการ สรรหา บางคนเปน ส.ว. ทีม่คีณุภาพ และสามารถรวมงานกันไดเปนอยางดีกับ ส.ว. ทีม่าจาก
การเลอืกต้ัง สวน ส.ว. คนท่ีสองกลาววา ตนมาจากการสมคัรรบัเลอืกตัง้ โดยใชเงนิออมในชวงการรบัราชการ 
ตองใชเงนิหลายแสนบาทในการรณรงคประชาสมัพนัธในการเลอืกตัง้ จงึมเีจตคตเิชงิลบตอ ส.ว. สรรหา 
แตเดิมคิดวา เมื่อไดรับเลือกตั้งแลวมุงมั่นตั้งใจวาจะเสนอใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกวิธีการ
ไดมาซึ่ง ส.ว.ดวยวิธีการสรรหา แตเมื่อปฏิบัติหนาที่และไดเห็น “ฝมือ” ของ ส.ว. ที่มาจากการสรรหา 
และเปรียบเทียบกับคุณภาพของ ส.ว. ที่มาจากการเลือกต้ังแลวเกิดเปล่ียนใจ ตองการใหเพิ่มสัดสวน
ของ ส.ว. ประเภทสรรหาใหมีจํานวนมากขึ้น จะเห็นวา ส.ว. ทั้งสองทานมุงไปสูคุณภาพของ ส.ว. 
เปนดานหลัก โดยมองขามประเด็นเร่ืองท่ีมา และผูเขยีนก็มไิดซกัถามทานในประเด็นน้ีดวย จงึไมทราบวา
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ทานมีทัศนะอยางไร แตนาจะสรุปไดวาเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันกําหนดหลักเกณฑไวเชนนี้ ก็คงจะ
ไมมีประโยชนที่จะมาถกเถียงกันในเรื่องนี้ 
  อีกประการหนึ่งคือ จากประสบการณการทํางานในองคกรกลางการเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย
ซึ่งไดรับการแตงตั้งขึ้นในสมัยนายอานันท  ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อสอดสองดูแลให
การเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และไดรับรูถึงวิธีการทุจริตในการเลือกตั้ง ทําใหผูเขียนเห็นวา 
“การเลือกตั้ง” ก็มิไดเปนหลักประกันของระบอบประชาธิปไตยเสมอไป ดังทัศนะที่รองศาสตราจารย 
ดร. จุรี วิจิตรวาทการ อดีตอธิการบดีหญิงแหงสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ซึ่งเคย
ดํารงตําแหนงประธานกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผูสูงอายุ ในสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ กลาวไววา “...ขณะนี้
ความคาดหวังจากการเมืองของประชาชนก็สูงขึ้น เนื่องจากมีการระดมพูดกันอยูเสมอถึงสิทธิเสรีภาพ 
พูดถึงประชาธิปไตย ฯลฯ จนขณะนี้สังคมไทยอาจเรียกไดวาเกิดภาวะของ “ความคลั่งการเลือกตั้ง” 
มองวาการเลือกต้ังคือคําตอบสุดทายของทุกสิ่งทุกอยาง แตลืมมองไปวาการเลือกต้ังนั้นมีการเลือกต้ัง
ที่สุจริตหรือทุจริต การเลือกตั้งที่เปนธรรมหรือไมเปนธรรม ถากระบวนการเลือกตั้งนั้นไมเปนธรรม 
ไมสุจริต ผลการเลือกตั้งจะดีไดอยางไร คําถามนี้คือคําถามที่เราจะตองถามและตอบกัน...”๑๓ 
           ตอประเด็นการสรรหา ส.ว. เพื่อใหเกิดความรัดกุมในอนาคต รวมทั้งมีการยึดโยงกับประชาชน 
ผูเปนเจาของอํานาจอธิปไตย ผูเขียนเห็นดวยกับขอคิดเห็นของ ส.ว. รสนา  โตสิตระกูล ซึ่งเสนอวา 
“ตอไปในอนาคตใหมีการสรรหาจากวิชาชีพหลากหลายสาขา แลวใหประชาชนเลือก เพื่อจะไดไมเกิด
ปญหาวา ส.ว. ไมไดยดึโยงอยูกบัประชาชน สรรหามากอน แลวใหประชาชนเลือกในระดับประเทศ หรอื 
ระดับจังหวัด จะไดมีตัวแทนจากทุกกลุม ชาวนา กรรมกร ก็ควรจะมีตัวแทนของเขาใชไหม ถาสรรหา
กันเองก็มีการเลนเสนสาย ล็อบบี้กัน ถาใหประชาชนเลือกสุดทาย เลือกระดับจังหวัดหรือประเทศ 
แบบนี้จะมาซื้อ (เสียง) กับประชาชนคงจะยาก” ซึ่งการสรรหาผูแทนตามสาขาอาชีพตาง ๆ นาจะมี
ความเปนไปได แมวาจะยังเปนปญหาอยูในปจจุบัน แตก็นาที่จะพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ ได

   (๒) เหตุใดจึงตองมี ส.ว. ผูหญิง มีเหตุผลสนับสนุนใหผูหญิงเขามามีบทบาททางการเมือง
ที่เปนทางการอยูหลายประการ ซึ่งผู เขียนไดเสนอหลักการการเปนผูแทนที่เทาเทียมกันไปแลว 
(Equal Representation) อีกเหตุผลหน่ึงท่ีมักมีการยกมากลาวอางคือ “มุมมองท่ีแตกตางระหวาง
หญงิชาย” ซึง่ทัง้คณุรสนา โตสติระกลู และคณุจรุ ีวจิติรวาทการ คอนขางจะใหความสาํคญัตอประเดน็นี้ 
ผูเขียนเห็นวาการอางเหตุผลถึงความแตกตางระหวางชายและหญิงนี้จะตองทําดวยความระมัดระวัง 
เพราะไมเชนนัน้จะกลายเปนการยึดตดิทศันะความแตกตางทีแ่นนอนและตายตัวระหวางเพศ หรอืเหว่ียง
จากการใหบทบาทและความสําคัญตอเพศชาย หรือแนวคิด “การนิยมชาย” สุดโตงไปในทางลุมหลง
หรือยึดติดนิยมเพศหญิงจนกลายเปนสรณะ กลายเปน “บาคลั่งลัทธิเพศหญิง” โดยไมคํานึงถึงปจจัย
หรือความเหมาะสมอ่ืน ซึ่งแนวคิดสตรีนิยมไดโตแยงทัศนะเชนนี้มาโดยตลอด ความคิดของคุณรสนา
และคุณจุรีสอดคลองกับสตรีนิยมวาดวยความแตกตาง ซึ่งเปนสํานักคิดสตรีนิยมแนวหนึ่ง๑๔ 

 ๑๓จุรี วิจิตรวาทการ ปาฐกถา “สตรีและเยาวชนศึกษากับการสรางบานแปงเมือง” วารสารสตรีและเยาวชนศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
 ๑๔โปรดด ูCarol Gilligan, In a Difference Voice, Psychological Theory and Women’s Development, Harvard 
University Press , Cambridge Massachusetts and London, England.
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สิทธิและโอกาสของผูหญิงในการดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก
ในบริบทของพัฒนาการความเสมอภาคระหวางเพศในประเทศไทย 

จุลนิติ

  คุณรสนา โตสิตระกูล จะกลาวยํ้าอยูตลอดเวลาวาตนเองเปนเพียงผูหญิงที่ทํางานเพ่ือสังคม
คนหนึ่ง ไมใชผูที่จะไปเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองสิทธิใหผูหญิง กลาวโดยสรุปคือ คุณรสนาปฏิเสธวา
ตนไมใชนักสตรีนิยม หรือเฟมินิสต แตผูเขียนกลับเห็นวาเธอมีความคิดที่สอดคลองกับแนวคิดนี้อยู
ไมนอย คุณรสนา เห็นวา “คุณสมบัติของความเปนผูหญิงแตกตางจากความเปนผูชาย ถาผูหญิงเขาใจ
ในความแตกตางน้ีจะเปนประโยชน...ถาผูหญิง..ตระหนักวาตนเองมีวิธีคิดแตกตางจากวิธีคิดของผูชาย 
มีจํานวนมากข้ึน จะสามารถนําใหการเมืองเปล่ียนไปสูสิ่งที่มีคุณภาพแบบผูหญิงมากกวา เพราะดิฉัน
เชื่อวาผูหญิงจะมองสังคมในลักษณะท่ีเอื้อเฟอตอคนดอยโอกาสมากกวา เหมือนแมที่จะใสใจลูก
ที่ดอยโอกาสหรือลูกที่พิการมากวาลูกที่ปกติ แตคุณสมบัติในดานน้ีไมมีเลย ในสังคมใหญกลายเปน
คนดอยโอกาสจะถูกเอาเปรียบมากขึ้น หรือความคิดเรื่องประสิทธิภาพแบบคํานวณอะไรที่เปนตัวเลข 
เชน วธิกีารพฒันาทีเ่นนจดีพี ี(การเตบิโตของผลผลติในประเทศ) โดยไมสนใจเรือ่งสิง่แวดลอม ไมสนใจ
สังคมและเรื่องตาง ๆ ที่กอใหเกิดปญหากับสังคมและเศรษฐกิจการเมืองอยางมหาศาล ดิฉันอยากทํา
และผลักดันในสิ่งที่คิดวามีความสําคัญทางการเมือง และตองการใหมีผูหญิงที่ตระหนักรูถึงคุณสมบัติ
ของผูหญงิเขามาชวยกนัทาํงาน” คณุสมบตัพิืน้ฐานทีผู่หญงิมมีากวาผูชายในทศันะของ คณุรสนา โตสติระกูล 
ไดแก “มีความซื่อสัตยมากกวา ไมมองประสิทธิภาพในลักษณะตัวเลขแบบผูชาย ตรวจสอบ เกาะติด 
เวลาจบัเร่ืองอะไร จะสามารถนวัเนยีทาํไปไดเรือ่ย ๆ จรงิ ๆ แลวขณะนีใ้นวฒุสิภา และสภาผูแทนราษฎร
มีผูหญิงหลายคนที่มีคุณภาพ”  
  คณุรสนาคิดวา คณุสมบัตพิืน้ฐานของผูหญงิคอืการเกาะติด (กบัประเดน็ปญหา) “และทาํจนกวา
จะบรรลุเปาหมายท่ีตองการไปใหถึง ซึ่งไมใชความสําเร็จแบบผูชาย ดิฉันเช่ือวาผูหญิงใหความใสใจ
กับความยั่งยืนและความพอเพียง รวมถึงใหความสําคัญกับผูดอยโอกาสมากกวา เพราะผูหญิงเปนแม 
และเปนผูจัดสรรทรัพยากรในบาน แมมักจะเอาใจใสลูกที่ดอยกวา...ลักษณะเชนนี้เปนคุณสมบัติ
ของผูหญิงที่มีลักษณะตางกันกับคุณสมบัติแบบผูชาย ซึ่งไมไดแปลวาแบงกันที่เพศ วาคนน้ีเปนผูชาย 
คนนี้เปนผูหญิง คุณสมบัติแบบผูหญิงนี้ก็สามารถมีอยูในตัวผูชายเหมือนกัน
  สวนคณุจรุ ีวจิติรวาทการ เสนอวา “เราไมควรทีจ่ะพึง่การเมอืงแบบเดมิอกีตอไป การเมอืงแบบเดมิคอื 
การเมอืงทีผู่ชายเปนใหญ ผูชายเปนคนออกแบบวธิกีาร...เปนคนทีก่าํหนดนโยบายสาธารณะ เปนการเมอืง
ที่ผูชายสวนใหญเปนคนกําหนดกติกา ผูชายเปนคนไดรับผลประโยชน เปนผูดําเนินการ และเปน
ผูที่กําหนดทิศทางทุกอยาง เราใหเวลา (แกนักการเมืองชาย) มาแลว ๗๐ กวาปแลวใชหรือไม ตั้งแต 
พ.ศ. ๒๔๗๕ แลวมันเปนอยางไร ดฉินัวาในสังคมไทย การเมืองพฒันาชากวาอยางอืน่ดวยซํา้ไป การเมือง
ในรูปแบบน้ีก็จะเปนการเมืองที่จะไมกลาไปแตะระบบการศึกษา เพราะวาการศึกษาน้ันหมายถึงครู
ในพื้นที่อาจเปนหัวคะแนนเสียงของนักการเมือง เพราะฉะนั้นการที่จะแกไขปรับปรุงระบบการศึกษา
อยางแทจรงิกไ็มเกดิขึน้ การศกึษาไมถกูปรบัเปลีย่นใหด ีใหมคีณุภาพเดก็และเยาวชนกไ็มไดรบัอานสิงส
จากการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เปนสังคมที่ตอกยํ้าความดอยคุณภาพไปเร่ือย ๆ แตไมมีความเด็ดเดี่ยว
ทางการเมือง...อาจเปนเพราะวาผู ที่กําหนดนโยบาย ผูมีอํานาจมักจะเปนชายลวนมาโดยตลอด 
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เพราะฉะน้ัน มีความจําเปนและเหมาะสมอยางยิ่งที่ควรจะใหการเมืองใหมเกิดขึ้น การเมืองแบบใหม
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของสตรีและเยาวชนเปนตัวละครเอก...สังคมไทยกําลังถึงจุดวิกฤติศรัทธา
จริง ๆ วิกฤติศรัทธาในการเมือง...ในตัวนักการเมือง เรามีวิกฤติศรัทธาทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมดวย...เวลาเราไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งใด...ถามวาใครเปนผูสรางปญหา
คอรรัปช่ันมากท่ีสุด คาํตอบคอืนกัการเมอืงเสมอ คาํตอบไมวาอยางไรกห็นไีมพนนกัการเมอืง ซึง่สะทอน
ใหเหน็วาเราไมมคีวามเช่ือม่ันในตัวนักการเมอืงเลย นกัการเมอืงเปนคนท่ีสรางปญหาคอรรปัช่ัน ถามวา
คอรรัปช่ันเสียหายหรือไม ขอนี้เปนคําถามที่เราเคยถามเยาวชน...คําตอบของเด็กคือคอรรัปชั่นไมผิด
ถาไมถูกจับ...เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการสํารวจถามอีก ไดรับคําตอบวานักการเมืองคอรรัปชั่นบางไมเปนไร
ขอใหมีผลงาน คําตอบน้ีสะทอนใหเห็นวาเราไมไดแยกแยะความถูกความผิดอีกแลว ถูก ผิด ชั่ว ดี 
บาปบญุคณุโทษไมเปนไร ขอใหมผีลงานบางก็แลวกนั เราเปนสงัคมทีอ่อนดอยมากในเรือ่งของหลกัคดิ
ทางดานความถกูตอง ความผิด หรอืวาออนดอยมากในการท่ีจะมองวาคณุธรรมจริยธรรมเปนเรือ่งทีส่าํคญั”
 ความคิดของผูหญิงทั้งสองคนเก่ียวกับบทบาททางดานการเมืองของผูหญิงยังมีแงมุมที่นาสนใจ
อีกเปนอยางมาก ทั้งสองทานมิไดมีแต “ความคิด” แตมีวิถีปฏิบัติซึ่งสอดคลองกับความคิดของทาน
มาอยางตอเน่ืองยาวนานเปนที่ประจักษตอสาธารณชนท่ัวไป การอานปาฐกถาและบทสัมภาษณ
ของทานท้ังสองดวยตนเองจะทําใหเกิดความเขาใจตอเร่ืองน้ีอยางลึกซ้ึงมากกวาการถายทอดโดยผูเขียน
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งไมสามารถยกมากลาวไดทั้งหมด ประเด็นที่ทานทั้งสองเห็นรวมกันคือปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นในแวดวงการเมืองและบทบาทของ ส.ว. ในการตรวจสอบ
 คุณรสนาไดใชตําแหนง ส.ว. ในการตรวจสอบ เธอใหความสําคัญเปนพิเศษเกี่ยวเรื่องพลังงาน 
ซึง่จากการศึกษาตรวจสอบของกรรมาธิการชดุท่ีเธอเปนประธานไดเปดเผยขอมูลหลายเร่ืองท่ีประชาชน
สวนใหญอาจไมไดรับทราบมากอนแตเปนขอมูลที่เปนประโยชนอยางยิ่ง ปาฐกถา ๑๔ ตุลา ประจําป 
๒๕๕๔ ในชื่อเรื่อง “คืนอํานาจ” ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจใหประชาชน ศึกษากรณีฐานทรัพยากร
พลังงาน เปนตัวอยางของการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐอยางฉอฉลไดเปนอยางดี

๑๐. บทสรุป

 แมวาในทางกฎหมาย (Law-in-Book) ผูหญิงจะมีสิทธิไดรับเลือกต้ังและไดรับการสรรหาให
ดํารงตําแหนงวุฒิสมาชิก แตในทางความจริง (Law-in-Action) โอกาสในการไดมาซ่ึงตําแหนงที่มี
ความสําคัญทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ยังเปนไปดวยความยากลําบาก 
แมรัฐธรรมนูญฯ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๐ จะกําหนดมาตรการพิเศษไว แตยังไมมีการดําเนินการ
ในทางปฏิบัติ ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองเคลื่อนไหวรณรงคเพื่อเพ่ิมจํานวนวุฒิสมาชิกหญิงอยางจริงจัง
และตอเนื่องตอไป โดยวุฒิสภาซ่ึงเปนหนึ่งในองคาพยพของรัฐควรจะมีบทบาทในการผลักดัน
เรื่องดังกลาวนี้ตอไป 
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