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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ที่มาของการศึกษา กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีความประสงค์จะจัดทำาการศึกษาเพื่อทบทวนการดำาเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9 กันยายน 2558  

เพื่อให้ทราบถึงระดับความสำาเร็จและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบ และอิทธิพลของกฎหมาย 

ที่มีต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏิบัติ  

เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป

วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการที่ใช้เก็บข้อมูลในโครงการนี้ ได้แก่ 1) การทบทวนเอกสาร (Desk review) 2) การสัมภาษณ ์

กึ่งทางการ (Semi-structure interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก จำานวน 32 คน 3) การวิเคราะห์จุดแข็ง  

จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยง (SWOT Analysis) 4) กรณีศึกษาเรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศที่เข้าสู่การบังคับใช้ 

กฎหมาย (Case study) และ 5) กรณีศึกษาบริบททางสังคมที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมาย

ผลการศึกษา โดยภาพรวมมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ผ่านหลายช่องทาง  

ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) เพื่อหารือเก่ียวกับ 

การกำาหนดนโยบาย การประชุมเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  (คณะกรรมการ วลพ.) และการเผยแพร่กฎหมายผ่านช่องทางการแจ้งข่าว 

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและองค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ

การนำาเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 1) ความสอดคล้องของกฎหมายกับบริบทของสังคมไทย  

(Relevance) 2) ความก้าวหน้าในการการบังคับใช้กฎหมาย (Effectiveness) 3) ปัจจัยความสำาเร็จและความท้าทาย  

(Efficiency) 4) ผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติ (Impact) และ 5) ข้อเสนอแนะ (Recommendation) 

1) ความสอดคล้องของกฎหมายกับบริบทของประเทศไทย

  กฎหมายฉบับนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในประเทศไทย 

  กฎหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติและความต้องการของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ หรือกลุ่ม LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, และ Transgender) 

  กฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและมาตรฐาน

สิทธิมนุษยชนในระดับสากล รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  

(International Covenant on Civil and Political Rights  -  ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (Convention on  the Elimination of All  Forms of  

Discrimination Against Women - CEDAW) เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development  

Goals - SDGs) และหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) 
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  ความไม่สอดคล้องประการหนึ่งของพระราชบัญญัติฯ คือ กฎหมายไม่ได้แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติที่นอกเหนือ 

จากปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยโครงสร้างทับซ้อน (Intersectionality) ที่มักจะมาควบคู่ไปกับการเลือกปฏิบัต ิ

ด้วยเหตุแห่งเพศ 

  แรงผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติฯ เป็นแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกประเทศและภาคประชาสังคม มากกว่า

จะเกิดขึ้นจากความสนับสนุนจากระดับนโยบายหรือเชิงการเมือง ซึ่งความไม่ชัดเจนของการสนับสนุนจาก

ระดับนโยบายนี้ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

  เนื้อหาของกฎหมายมีจุดแข็งหลายประการที่เอื้อต่อการบังคับใช้ที่ได้ผล เช่น มีนิยามของ “เพศ” ที่ครอบคลุม

กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ มีโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีมีอำานาจหน้าที่ที่ชัดเจนทั้งในการส่งเสริม

พัฒนาและคุ้มครอง มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาหรือบรรเทาทุกข์ คำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ.  

มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่ชัดเจนและมีบทกำาหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนคำาสั่ง

  ในขณะเดียวกัน เนื้อหาของกฎหมายยังมีจุดอ่อนที่เป็นและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้ ได้แก่ การยกเว้น

การกระทำาที่เกี่ยวกับ “หลักการทางศาสนา” และ “ความมั่นคง” ที่ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ การที่กฎหมาย

อนุญาตให้ผู้ที่สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ วลพ. จะต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น และระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

2) ความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมาย

  มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับพระราชบัญญัติฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา

สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์และกิจกรรมรณรงค์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจำานวน

จำากัด จึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กฎหมายโดยมีการจัดทำายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้า ใช้ช่องทางการส่ือสารที่หลากหลาย  

และรณรงค์ส่งเสริมประเด็นเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย

  มีการดำาเนินงานด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ผ่านกลไกคณะกรรมการ 

สทพ. 

 � พระราชบัญญัติฯ กำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ. ในการกำาหนดนโยบายและมาตรการ 

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มีท้ังผู้แทนหน่วยงาน 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุม 

 � 3 ปีหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการ สทพ. บรรลุภารกิจต่อไปนี้ 1) จัดทำาระเบียบว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และนำามาซึ่งการแต่งต้ังคณะกรรมการ วลพ. 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ภายใต้คณะกรรมการ สทพ. จำานวน 5 คณะ และ 3) จัดทำาอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

 � ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง 5 คณะ จะมีข้อเสนอในระดับนโยบายท่ีเป็นรูปธรรม 

ต่อคณะกรรมการ สทพ. เช่น มีการจัดทำาข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 

และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
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พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานราชการ และการแก้ไขกฎหมาย 

ของประเทศไทยที่ควรแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW แต่ข้อเสนอแนะดังกล่าว  

คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้นำาไปพิจารณาเพ่ือปฏิบัติอย่างจริงจัง ทั้งการศึกษาข้อมูลและการนำาเสนอ 

ข้อเสนอแนะเพื่อตัดสินใจ ด้วยเหตุผลสำาคัญประการหนึ่ง เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ สทพ.  

ที่กำาหนดไว้อย่างน้อยปีละสองคร้ังนั้นน้อยเกินกว่าจะนำาไปสู่การพิจารณาวาระเร่งด่วน นอกจากนี้ อำานาจ

ในการตัดสินใจข้ึนอยู่กับประธานการประชุม และประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่นับเป็น 

เรื่องเร่งด่วน

 � กฎหมายฉบับน้ีไม่มีกลไกท่ีเช่ือมต่อระหว่างคณะกรรมการ สทพ. กับคณะกรรมการ วลพ. เข้าด้วยกัน แม้จะมี

การรายงานผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. ประจำาปี แต่ไม่มีกลไกดำาเนินงานท่ีทำาให้ผลการวินิจฉัย

คำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ได้นำาไปสู่การกำาหนดนโยบายและมาตรการเท่าที่ควร

  มีการวินิจฉัยคำาร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิผ่านกลไกคณะกรรมการ วลพ. 

 � โครงสร้างและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการที่มีความเป็นสหวิชาชีพ 

ซ่ึงประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย นับเป็นจุดแข็งท่ีช่วยให้การพิจารณาวินิจฉัยมีความรอบด้านมากข้ึน

แต่บุคลากรท่ีทำาหน้าท่ีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ วลพ. ขาดความเชี่ยวชาญ

ด้านการเขียนคำาวินิจฉัยและการตีความกฎหมาย เน่ืองจากเป็นเจ้าหน้าท่ีตำาแหน่งนักพัฒนาสังคมไม่ใช่ 

นักกฎหมาย

 � ขั้นตอนการพิจารณาคำาร้องของคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 4 คณะ ดำาเนินการผ่านการประชุม  

การเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูล การขอเอกสารเพิ่มเติม และการลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริง จำานวน

คำาร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ นับแต่มีการบังคับใช้กฎหมาย มีทั้งหมด 27 คำาร้อง  

ซึ่งมีจำานวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ ร้องส่วนใหญ่เป็นหญิงข้ามเพศ มีผู้หญิงค่อนข้างน้อยและไม่มี 

เพศชายเลย ในส่วนของผู้ถูกร้องส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และคำาร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

สถานศึกษาท่ีไม่อนุญาตให้แต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 คณะกรรมการ วลพ.  

มีคำาวินิจฉัย จำานวน 17 คำาร้อง มีการออกมาตรการช่ัวคราวก่อนมีคำาวินิจฉัย 1 ครั้ง และยังไม่มีกรณี 

ที่ใช้มาตรการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

 � กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพิจารณาเกินกำาหนดระยะเวลาขั้นต้นที่ระเบียบ

กำาหนดไว้ 90 วัน โดยบางคำาร้องใช้เวลาพิจารณามากกว่า 1 ปี

 � ปัจจัยความสำาเร็จและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. พบว่า  

แม้คณะอนุกรรมการ วลพ. จะดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ รวมถึงการติดตามตัวผู้ร้อง 

ผู้ถูกร้องและพยานมาให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด มีการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การลงพ้ืนท่ีติดตามข้อเท็จจริง

และการสืบค้นข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่ยังมีอุปสรรคท้ังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้ 

การพิจารณาคำาร้องล่าช้า ปัจจัยภายใน เช่น การใช้เวลาประชุมพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ 

วลพ. และคณะอนุกรรมการฯ ท่ีมีจำานวนมากครั้ง เน่ืองจากความไม่ชัดเจนในกรอบการเขียนรายงาน 

ผลการพิจารณา รวมทั้งการตีความคำาร้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และปัจจัยภายนอก เช่น  

ความร่วมมือของผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
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 � บทบัญญัติว่าด้วย “การเยียวยาผู้เสียหาย” ระบุสิทธิของผู้เสียหายท่ีมีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ.  

ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีสิทธิได้รับการชดเชยเยียวยา แต่ปัจจุบันยังไม่มี 

การบังคับใช้ เนื่องจากผู้ร้องเกือบทั้งหมดไม่ได้ร้องขอค่าชดเชยเยียวยา 

 � ในส่วนของการใช้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า ต้ังแต่ประกาศใช้กฎหมาย ยังไม่มี 

การใช้งบประมาณในส่วนนี้ ทั้งในด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย และการสนับสนุนโครงการ 

หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และเห็นควร 

ต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดสรรและใช้งบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม

3) ปัจจัยความสำาเร็จและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย

ผลการวิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เพ่ือสำารวจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย พบว่า

  ปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ความสอดคล้องของกฎหมายต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  

เน้ือหาของกฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมาย ท้ังในส่วนของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ.  

รวมถึงศักยภาพของสถาบันและบุคลากร

  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย  ได้แก่ ความตระหนักเรื่องความไม่เท่าเทียม 

ระหว่างเพศ การไม่รู้กฎหมาย ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม และบทบาท 

ของภาคประชาสังคมในการสนับสนุนประชาชนในการใช้กฎหมาย

4) ผลกระทบจากการใช้พระราชบัญญัติฯ

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ เมื่อปี 2558 ส่งผลกระทบ 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

  ผลกระทบต่อการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศ กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้ทำาให้เกิดมาตรฐาน 

ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย รวมท้ังการยอมรับสิทธิของผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มีการ

สร้างกลไกการร้องเรียนสำาหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลงในด้านการปฏิบัติท่ีมีความเท่าเทียม

ระหว่างเพศมากขึ้น แต่ก็ยังเกิดขึ้นในวงจำากัด 

  ผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ แม้ในปัจจุบัน

จะมีกระแสการผลักดันร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายคู่ชีวิต กฎหมายรับรองเพศ แต่พบว่า 

การรณรงค์ผลักดันกฎหมายเหล่านี้โดยการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชนนั้น 

เกิดขึ้นมาก่อนการออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 จึงยากที่จะกล่าวได้ว่า 

เป็นผลโดยตรงจากกฎหมายฉบับน้ีหรือไม่  ส่วนผลกระทบในด้านนโยบายและกฎหมายอ่ืน ๆ เน่ืองจาก 

คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายหรือมาตรการในการขจัดการเลือกปฏิบัติ จึงพบว่าผลกระทบ

ด้านนี้แทบไม่มีเลย 

  ผลกระทบด้านอื่น ๆ พบว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการบังคับ

ใช้กฎหมายมีทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ  

และกฎหมายฉบับน้ีสามารถเป็นเคร่ืองมือสร้างความตระหนักเร่ืองความหลากหลายทางเพศให้แก่สาธารณชนได้  

ซึ่งควรรณรงค์ให้มีการใช้กฎหมายให้แพร่หลายกว่านี้ในอนาคต
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5) ข้อเสนอแนะ

มาตรการและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำางานของกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเข็มแข็ง และให้มี

มาตรการด้านสังคมและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้กฎหมาย โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1. การกำาหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของคณะกรรมการ สทพ. 

2. การวินิจฉัยกรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดยคณะกรรมการ วลพ. 

3. การพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

4. การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

5. การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการใช้กฎหมาย
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จำานวนคำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำาแนกตามปี ประเด็นที่ร้อง เพศ และการรับพิจารณา 

*ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ปี ประเด็นที่ร้อง

เพศ
การรับพิจารณา

รับพิจารณา

ไม่รับ

พิจารณาชาย หญิง

แสดงออก

แตกต่าง 

จากเพศ

กำาเนิด

ไม่

ระบุ

เพศ

ผู้อื่น

ร้อง

แทน

มีคำาวินิจฉัยแล้ว
ถอน

คำา 

ร้อง

อยู่

ระหว่าง

พิจารณา

จำาหน่าย

จาก 

สารบบ

ยก 

คำา 

ร้อง

มีการ 

เลือก

ปฏิบัติ

2558 องค์กรระหว่างประเทศให้ออกจากงาน     1     1          

หน่วยงานภาครัฐ/สถานประกอบการ

กีดกัน/ไม่รับสมัครเข้าทำางาน
  1       1          

รวมคำาร้องปี 2558 แยกประเภท 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0

รวมคำาร้องทั้งหมด ปี 2558  2 2

2559 ร้านอาหาร/โรงแรม ห้าม/กีดกัน/ไม่ให้ 

ใช้บริการในร้านอาหารและโรงแรม
    2         1 0   1

หน่วยงานภาครัฐ/สถานประกอบการ

กีดกัน/ไม่รับสมัครเข้าทำางาน
    2       2        

สถานบริการสาธารณสุขระบุว่า 

การเป็นผู้แสดงออกแตกต่างจากเพศ 

โดยกำาเนิดเป็นความผิดปกติ

    1               1

สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกาย 

และไว้ทรงผมตรงกับเพศสภาพ 

ในการเข้าเรียน/การสอบวัดผล/ 

การฝึกปฏิบัติงาน/การใช้รูปถ่ายชุดครุย

วิทยฐานะในเอกสารรับรองการศึกษา/

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

    5         4     1

ผู้รับผิดชอบการจัดบุคคลเข้าถวาย

ความเคารพพระบรมศพรัชกาลที่ 9 

ห้ามภิกษุณีเข้าถวายความเคารพ

        1     1    

รวมคำาร้องปี 2559 แยกประเภท 0 0 10 0 1 0 2 6 0 0 3

รวมคำาร้องท้ังหมดปี 2559 11 11
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ปี ประเด็นที่ร้อง

เพศ
การรับพิจารณา

รับพิจารณา

ไม่รับ

พิจารณาชาย หญิง

แสดงออก

แตกต่าง 

จากเพศ

กำาเนิด

ไม่

ระบุ

เพศ

ผู้อื่น

ร้อง

แทน

มีคำาวินิจฉัยแล้ว
ถอน

คำา 

ร้อง

อยู่

ระหว่าง

พิจารณา

จำาหน่าย

จาก 

สารบบ

ยก 

คำา 

ร้อง

มีการ 

เลือก

ปฏิบัติ

2560 สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกาย 

และไว้ทรงผมตรงกับเพศสภาพ 

ในการเข้าเรียน/การสอบวัดผล/ 

การฝึกปฏิบัติงาน/การใช้รูปถ่ายชุดครุย

วิทยฐานะในเอกสารรับรองการศึกษา/

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

    4   1     4     1

สถานประกอบการกีดกัน/ไม่รับสมัคร

เข้าทำางานงาน
    1         1      

สถาบันการศึกษาห้ามบุคลากรแต่งกาย

ตามเพศสภาพ
      1             1

บริษัทไม่รับทำาวิจัยกลุ่มผู้แสดงออก

แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิดทางไลน์
    1               1

โรงเรียนไม่รับสมัครกลุ่มผู้แสดงออก

แตกต่างจากเพศกำาเนิดเข้าศึกษา
        1           1

ผู้เล่นเฟซบุ๊คโพสต์ดูหมิ่นพนักงาน

สอบสวนหญิงทางเฟซบุ๊ค
  1           1      

หน่วยงานรัฐไม่ออกหนังสือรับรอง 

การต่อวีซ่าให้ภิกษุณีชาวต่างประเทศ
  0     1     1      

รวมคำาร้องปี 2560 แยกประเภท 0 1 6 1 3 0 0 7 0 0 4

รวมคำาร้องทั้งหมดปี 2560 11 11

2561

 

สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกาย/ไว้ทรง

ผมตรงกับเพศสภาพในการเข้าเรียน/

การสอบวัดผล/การฝึกปฏิบัติงาน

0   1         1      

สำานักข่าวเสนอข่าวดูหมิ่นผู้แสดงออก

แตกต่างจากเพศกำาเนิด
0   1         1      

หน่วยงานของรัฐไม่ออกบัตรประจำาตัว 

เจ้าหน้าท่ีรัฐโดยใช้รูปถ่ายตามเพศสภาพ
0   1         1      

สถาบันการศึกษาห้ามบุคลากรแต่งกาย

ตามเพศสภาพ
0   1         1    

แบบเรียนสุขศึกษาระดับมัธยม 

เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีเพศสภาพ 

แตกต่างจากเพศกำาเนิด (Transman  

และ Transwoman) 

0   2         2      

สถานประกอบการเลิกจ้าง 

กลุ่มแรงงานสตรี
0       1         1  
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ปี ประเด็นที่ร้อง

เพศ
การรับพิจารณา

รับพิจารณา

ไม่รับ

พิจารณาชาย หญิง

แสดงออก

แตกต่าง 

จากเพศ

กำาเนิด

ไม่

ระบุ

เพศ

ผู้อื่น

ร้อง

แทน

มีคำาวินิจฉัยแล้ว
ถอน

คำา 

ร้อง

อยู่

ระหว่าง

พิจารณา

จำาหน่าย

จาก 

สารบบ

ยก 

คำา 

ร้อง

มีการ 

เลือก

ปฏิบัติ

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานรัฐ 

มีวาจาดูหมิ่นและการกระทำาที่เป็น 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ

1               1    

หน่วยงานของรัฐไม่รับคำาร้อง 

ขอจดทะเบียนสมรส (แบบ คร.1)  

ของคู่รักเพศเดียวกัน (มีผู้ร้อง 2 คน) 

0   1         1      

สถานประกอบการเลิกจ้างกลุ่มแรงงาน 0       2           2

รวมคำาร้องปี 2561 แยกประเภท 1 0 7 0 3 0 0 7 1 1 2

รวมคำาร้องทั้งหมดปี 2561 11 11

2562

 

 

สถาบันการศึกษาห้ามแต่งกาย/ 

ไว้ทรงผมตรงกับเพศสภาพ 

ในการเข้าเรียน/การสอบวัดผล/ 

การฝึกปฏิบัติงาน (ผู้ร้อง 3 คน) 

    1             1  

หน่วยงานภาครัฐไม่ให้ใช้คำานำาหน้านาม

ในบัตรประจำาตัวประชาชน 

ตรงกับเพศสภาพ

    1             1  

หน่วยงานภาครัฐจัดห้องพัก 

ในการฝึกอบรมไม่เหมาะสม
    1             1  

ร้านอาหารปฏิเสธผู้มีเพศสภาพ 

ต่างจากเพศกำาเนิดเข้าใช้บริการ
    1             1  

สถาบันการศึกษาปฏิเสธรับเข้าทำางาน     1             1  

สถาบันการศึกษาห้ามบุคลากรแต่งกาย

ตามเพศสภาพ
    1             1  

รวมคำาร้องปี 2562 แยกประเภท 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0

รวมคำาร้องทั้งหมดปี 2562  6 6

รวมคำาร้อง ปี 2558 - 2562 แยกประเภท  1 2 30 1 7 2 2 20 1 7 9

รวมคำาร้องทั้งหมด ปี 2558 – 2562 41 41
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1.1 ที่มาและความสำาคัญ

โครงการ Being LGBT  In Asia ภายใต้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP)  มีเป้าหมาย 

เพื่อลดปัญหาความไม่เท่าเทียม ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

(หรอืทีเ่รยีกว่า LGBT1) รวมทัง้สง่เสรมิการเขา้ถงึบรกิารทางการแพทยแ์ละสวสัดกิารทางสงัคมตา่ง ๆ โครงการดงักล่าว 

ได้รับการสนับสนุนจากประเทศสวีเดน สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย รวมทั้ง Faith in Love Foundation2  

ซึ่งโครงการมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรระดับภูมิภาค 

หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบัน ความเคลื่อนไหวด้านการไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนท่ีมีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย  

มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายทางเลือกในการคุ้มครองและป้องกันสิทธิให้กับผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยแห่งเพศ และส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง รวมถึงกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ นับว่ากฎหมายฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือ 

ทางกฎหมายชิ้นแรกของประเทศไทยที่มีการปกป้องคุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2558 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ขับเคลื่อน 

การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

(คณะกรรมการ สทพ.)  เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงนโยบาย กฎหมาย และการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ เพื่อคุ้มครอง 

ผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ มีคณะกรรมการวิ นิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศ  

(คณะกรรมการ วลพ. ) ที่มีอำานาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ และยังมี 

กองทนุสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ ซึง่เปน็กลไกในการชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที ่ถูกเลือกปฏิบัติฯ  

ตามคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. และสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกัน มิให้มี

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ UNDP  

มีความประสงค์จะจัดทำาการศึกษาเพื่อทบทวนการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. 2558 เพื่อให้ทราบถึงระดับความสำาเร็จและความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย ผลกระทบ และอิทธิพล 

ของกฎหมายทีม่ตีอ่การกำาหนดนโยบายและกฎหมายอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัความเท่าเทียมทางเพศและการไม่เลือกปฏบิตั ิ 

เพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้มีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพต่อไป

1 ซึ่งได้แก่ เลสเบียน (Lesbian) เกย์ (Gay) ไบเซ็กชวล (Bisexual) คนข้ามเพศ (Transgender) และบางครั้งก็รวมกลุ่ม I (Intersex - คนที่มีลักษณะเพศ 

ทางชีววิทยาไม่ชัดเจน) และกลุ่ม Q (Queer - ผู้ที่นิยามตนเองนอกเหนือจากความเป็นหญิงเป็นชาย) เข้าไปด้วย

2 เป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียนในฮ่องกง ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 (ค.ศ. 2008) 

1 º·¹íÒ
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีดังต่อไปนี้ 

1) เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ หน่วยงาน

ภาครัฐ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนกลุ่มบุคคลที่มี

ความหลากหลายทางเพศ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เกี่ยวกับการใช้พระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558

2) เพื่อทราบถึงผลความสำาเร็จและความท้าทายของการใช้กฎหมาย และเพื่อประเมินผลกระทบของการใช้ 

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมทางเพศ พ.ศ. 2558 จากมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ 

และความครอบคลุมทางสังคม (Social inclusion) 

3) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขข้อท้าทายและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย

4) เพื่อจัดทำารายงานภาษาไทยฉบับเต็มและรายงานภาษาอังกฤษฉบับย่อ

1.3 ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้ ครอบคลุมถึงการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  

นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2558 จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2561) โดยมุ่งเน้นที่ผลของการดำาเนินงาน

ในด้านต่อไปนี้

  บทบาทและการดำาเนินงานด้านนโยบายของคณะกรรมการ สทพ. 

  บทบาทและการดำาเนินงานด้านการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. 

  การเยียวยาผู้เสียหาย

  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

นอกจากนี ้ การศึกษายังครอบคลุมถึงความเคลื่อนไหวในการรณรงค์เพื่อให้เกิดกฎหมายฉบับนี้  (ระยะก่อนหน้า

ประกาศใช้กฎหมาย)

1.4 คำาถามวิจัย

จากวัตถุประสงค์ของการศึกษา คณะผู้ศึกษาได้กำาหนดคำาถามสำาหรับการทบทวนกฎหมายดังต่อไปนี้ 

1. กฎหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมาย

ระหว่างประเทศและมาตรฐานเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศระดับสากลหรือไม่

2. การบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน 

มีความก้าวหน้าอย่างไร โดยเน้นในการดำาเนินงานในหมวดต่อไปนี้

 { บทบาทและการดำาเนินงานด้านนโยบายของคณะกรรมการ สทพ. 

 { บทบาทและการดำาเนินงานด้านการวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. 
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 { การเยียวยาผู้เสียหาย

 { กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

3. ความสำาเร็จและปัจจัยเอ้ือให้เกิดความสำาเร็จคืออะไร ความท้าทายและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคของการดำาเนินงาน 

คืออะไร

4. ผลกระทบของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นอย่างไร

 { ผลกระทบต่อการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

 { ผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงความ

ครอบคลุมทางสังคม

 { ผลกระทบด้านอื่น ๆ เช่น การสร้างความรู้และความตระหนักในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและสาธารณชน  

การเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ

5. ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำาเนินงานตามกฎหมายมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากที่สุดคืออะไร

1.5 โครงสร้างของรายงานการศึกษา

บทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

1. บทนำา

2. ระเบียบวิธีวิจัย

3. พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ในบริบทของประเทศไทย 

3.1 สถานการณ์ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทย

3.2 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558  

4. ผลการศึกษา 

4.1 เนื้อหาและความสอดคล้อง (Relevance) 

4.2 ความก้าวหน้าในการการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (Effectiveness) 

4.3 ปัจจัยความสำาเร็จและความท้าทาย (Efficiency) 

4.4 ผลกระทบของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (Impact) 

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ภาคผนวก 
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2.1 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

วิธีการใช้เก็บข้อมูลในโครงการนี้ ได้แก่ 1) การทบทวนเอกสาร (Desk review) 2) การสัมภาษณ์กึ่งทางการ  

(Semi-structure interview) 3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเส่ียง (SWOT Analysis) 4) กรณีศึกษา 

เรือ่งการเลอืกปฏบัิตทิางเพศท่ีเข้าสูก่ารบังคบัใช้กฎหมาย (Case study) และ 5) กรณศึีกษาบรบิททางสงัคมรายจังหวดั 

ที่เอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมาย

1) การทบทวนเอกสาร (Desk review) 

การทบทวนและศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยการสืบค้นของผู้ศึกษาวิจัย เอกสารจากกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัวและ UNDP และเอกสารที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์หลัก ซึ่งประกอบด้วยเอกสารหลักดังต่อไปนี้

  บันทึกการประชุมคณะกรรมการ สทพ. และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน

  คำาร้องกรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. จำานวน 27 คำาร้อง รวมทั้ง

บันทึกและผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากรณีเหล่านี้

  บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตั้งแต่คร้ังแรกจนถึง

ปัจจุบัน

  เอกสารเกี่ยวกับแนวทางและระเบียบวิธีการประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย 

  บันทึก รายงานการประชุม รายงานการสัมมนา รายงานการวิจัย  เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 รวมถึงการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง รายงาน 

ความก้าวหน้า ข่าวหนังสือพิมพ์ ฯลฯ

2) การสัมภาษณ์กึ่งทางการ (Semi-structure interview) 

การศึกษาครั้งนี้ได้ทำาการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key respondents) จำานวน 32 คน ประกอบด้วย 

ผู้แทนคณะกรรมการ สทพ. และคณะอนุกรรมการ  ผู้แทนคณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการ ผู้แทน 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคมด้านสตรีและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  

ผู้ยื่นคำาร้องและผู้แทนผู้ยื่นคำาร้อง (รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ในภาคผนวกที่ 1) 

3) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและความเสี่ยง (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์ SWOT ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในท่ีส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ จุดแข็ง 

และจุดอ่อนในด้านของเนื้อหาตัวบทกฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมาย ศักยภาพภายในระดับสถาบันและบุคลากร  

(กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ.) และวิเคราะห์โอกาส 

และความเสี่ยงเพื่อให้เห็นปัจจัยจากภายนอก ได้แก่ ความรู้ ทัศนคติของสังคมที่มีต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 

แห่งเพศ ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ และบทบาทของภาคประชาสังคม ฯลฯ จุดแข็งและโอกาส (Strengths and  

2 ระเบียบวิธีวิจัย 
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opportunities)  ใช้สำาหรับประเมินสิ่งท่ีควรเน้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่จุดอ่อนและความเสี่ยง  

(Weaknesses and threats) จะช่วยให้เห็นปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในที่ต้องได้รับ 

การแก้ไข

4) กรณีศึกษา (Case study) 

กรณีศึกษาใช้เพื่อขยายความผลการวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น  ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษา

วิเคราะห์คำาร้องที่มีการยื่นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ท้ังหมด 27 คำาร้อง โดยศึกษา 

ทุกกรณีเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ ผู้ร้อง ผู้ที่ถูกร้อง กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย  

การให้เหตุผลและรายละเอียดในคำาร้อง ประเด็นในการพิจารณาและผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.  

และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น และมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาดังกล่าว เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จ

และข้อท้าทายในการยื่นคำาร้อง (สรุปกรณีศึกษาคำาร้องที่มีการยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. ในภาคผนวกที่ 2) 

นอกจากนี้ คณะผู้ศึกษายังได้จัดทำารายละเอียดกรณีศึกษาดังนี้

1. กรณีศึกษาบริบททางสังคมท่ีเอื้อหรือเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมาย (กรณีหญิงข้ามเพศในธุรกิจ

ค้าประเวณีในเมืองพัทยา) 

2. กรณีศึกษาความเปลี่ยนแปลงในนโยบายและการปฏิบัติเพื่อการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ  (กรณี  

การเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา) 

2.2 กรอบการวิเคราะห์

กรอบที่ใช้วิเคราะห์ความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมายในการศึกษาฉบับนี้ ใช้เกณฑ์หลัก 3 ประการคือ  

1) หลักการและเนื้อหาของกฎหมาย (Nature and substance of the law) ซ่ึงรวมถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

และเนือ้หาตามหมวดและมาตราตา่ง ๆ 2) กลไกการบงัคบัใช ้(Enforcement mechanisms) และ 3) บรบิททางสงัคม 

ที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย (Social context of enforcement)3 โดยแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1

3 Chiongson, R.A., et al  (2011). Role of Law and Justice in Achieving Gender Equality. World Development Report 2012  

– Gender Equality and Development Background Paper  (Online). Available  : http://siteresources. worldbank.org/ 

INTWDR2012/Resources/7778105-1299699968583/7786210-1322671773271/Chiongson-law-and-justice.pdf (2018, October 30) 
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ตารางที่ 1 กรอบการวิเคราะห์ความก้าวหน้าในการบังคับใช้กฎหมาย

คำาถามวิจัย กรอบการวิเคราะห์

1. กฎหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและความต้องการ 

ของประชาชน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

และมาตรฐานเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศระดับสากล 

หรือไม่

หลักการและเนื้อหาของกฎหมาย 

  ระบุคำานิยามที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

  ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย 

  ระบุมาตรการในการลงโทษหรือเยียวยา

บริบททางสังคมในการบังคับใช้กฎหมาย

  กฎหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน 

และความต้องการของประชาชนหรือไม่

  การสนับสนุนจากระดับนโยบายและทางการเมือง 

2. การบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

 พ.ศ. 2558 นับตั้งแต่มีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบันมีความ

ก้าวหน้าอย่างไร โดยเน้นในการดำาเนินการในหมวดต่อไปนี้

  บทบาทและการดำาเนินงานด้านนโยบายของคณะกรรมการ

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) 

  บทบาทและการดำาเนินงานด้านการวินิจฉัยคำาร้องของ 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) 

  การเยียวยาผู้เสียหาย

  กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กลไกในการบังคับใช้กฎหมาย 

  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย

  กลไกที่เอื้อต่อการดำาเนินงาน

  ทรัพยากรและเครื่องมือที่พอเพียง

3. ความสำ า เ ร็จและปัจจัย เอื้ อ ให้ เกิดความสำ า เร็ จคืออะไร  

ความท้าทายและปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคของการดำาเนินงาน 

คืออะไร

บริบททางสังคมในการบังคับใช้กฎหมาย  เช่น การรับรู้

กฎหมาย ความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

บรรทัดฐานของสังคมท่ีมีการเลือกปฏิบัติทางเพศ

4. ผลกระทบของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

 พ.ศ. 2558 เป็นอย่างไร

กรอบการวิเคราะห์ผลกระทบ มี 3 ด้านต่อไปนี้

1) ผลกระทบต่อการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

2) ผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศและการครอบคลุม

ทางสังคม

3) ผลกระทบด้านอื่น ๆ 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้การดำาเนินงานตามกฎหมายมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพมากที่สุดคืออะไร
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำาเนินงาน มี 3 ด้าน ต่อไปนี้

1) หลักการและเนื้อหาของกฎหมาย 

2) กลไกการบังคับใช้ 

3) บริบททางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย
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3.1 สถานการณ์ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทย

แม้ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการกำาหนดนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อส่งเสริม ปกป้อง 

และคุ้มครองสิทธิสตรี แต่สถานการณ์การละเมิดสิทธิสตรีก็ยังคงมีอยู่ และแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 จะให้หลักประกันเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย แต่ในกฎหมายอื่น ๆ  

อีกหลายฉบับกลับยังไม่มีนิยาม “การเลือกปฏิบัติ” ดังที่ปรากฏในมาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  

Against Women - CEDAW) 

สถานการณ์ด้านสตรี มีรายงานเก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ ปี 2559 ท่ีจัดทำาโดยสภาเศรษฐกิจโลกระบุว่า 

ในปี 2559 ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความเท่าเทียมทางเพศอยู่ในอันดับท่ี 71 ตกลงมาจากอันดับท่ี 40  

ในปี 2549 โดยภาพรวมความเท่าเทียมทางเพศของประเทศไทย  ปี 2559  เทียบกับปี 2549 พบว่าโอกาส 

และการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่อันดับท่ี 22 ตกลงจากอันดับที่ 13 โอกาสในการสำาเร็จการศึกษา อันดับที่ 74  

ตกลงจากอนัดบัที ่72 อำานาจทางการเมอืง อนัดับท่ี 131 ตกลงจากอันดับที ่89 มเีพียงมติิด้านสุขภาพและการดำารงชวีติ  

ที่ยังคงรักษาอันดับที่ 1 จากเมื่อปี 2549 ไว้ได้4

สถานการณ์การละเมิดการคุกคามทางเพศและความรุนแรง สถิติของสตรีที่ถูกกระทำาความรุนแรงโดยคน 

ในครอบครัวยังคงมีจำานวนมาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังคงได้รับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด 

การคุกคามและการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยเฉพาะในสถานท่ีทำางาน ท้ังยังมีปัญหาการค้ามนุษย์และการแสวงหา

ประโยชน์จากหญิงและเด็ก รวมทั้งการท่องเที่ยวที่แฝงบริการทางเพศ

กฎหมายบางฉบับยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงไทยท่ีสมรสกับชายต่างด้าว อาทิ กฎหมายสัญชาติกำาหนด

ให้สามีต่างด้าวที่ประสงค์จะขอสัญชาติไทยจะต้องพำานักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาว 5 ปี ในขณะที่ 

ภรรยาต่างด้าวของชาวไทยไม่ถูกกำาหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ กรณีผู้หญิงมุสลิมในภาคใต้ โดยเฉพาะในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ยังขาดโอกาสทางการศึกษา หลักประกันทางสังคม การบริการทางสุขอนามัยและโอกาสทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีและสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อีกทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคงเป็นฝ่ายแบกรับภาระ 

ในการวางแผนครอบครัว และแม้จะมีกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสตรีจากการถูกกระทำาความรุนแรง แต่ในทางปฏิบัติยังคง 

เป็นปัญหา เพราะสังคมยังไม่ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้ โดยพบว่ามีการรายงานคดีความรุนแรงจำานวนน้อย ท้ัง ๆ ท่ี

ปัญหามีมาก5

4 The Momentum. สภาเศรษฐกิจโลกเผยคะแนนความเท่าเทียมทางเพศของไทยอยู่ท่ีอันดับ 71 ตกจากอันดับ 40 ในปี 2006 (ออนไลน์). สืบค้นจาก  

https://themomentum.co/successful-datalab-wef-world-gender-equality/ (30 ตุลาคม 2561) 

5 ดวงพร เพชรคง. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ. บทความใช้เพื่อการนำาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา รายการเจตนารมณ์กฎหมาย  

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (ออนไลน์). สืบค้นจาก https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/elaw_parcy/ewt_dl_ 

link.php?nid=1750 (30 ตุลาคม 2561)

3 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  
พ.ศ. 2558 ในบริบทของประเทศไทย
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นอกจากนี้ การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิม มีการใช้หลักระบบยุติธรรมพหุลักษณ์ทางกฎหมาย 

และระบบความยุติธรรมทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ผู้หญิงมุสลิมขาดโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมที่เกี่ยวกับ 

ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนในประเด็นที่เก่ียวข้องกับครอบครัวและมรดก ระบบยุติธรรมทางแพ่งในปัจจุบัน 

ใช้กระบวนพิจารณาโดยองค์คณะผู้พิพากษาโดยรับฟังความเห็นจากดาโต๊ะยุติธรรม ซ่ึงหนึ่งในคุณสมบัติต้องเป็น 

ผู้รู้ศาสนาเพศชายเท่านั้น ในระดับจังหวัด คณะกรรมการอิสลามจังหวัดมีส่วนกำาหนดระบบกฎหมายจารีตประเพณี

ทางการ ซึ่งจัดการโดยผู้นำาชุมชนท่ีเป็นชาย ผู้หญิงมุสลิมในพ้ืนที่จึงมักถูกเลือกปฏิบัติทั้งในทางนิตินัยและพฤตินัย 

ส่งผลต่อสิทธิที่เท่าเทียมกันและความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากการแต่งงาน การหย่าร้าง และความรุนแรงต่อผู้หญิง6

ในส่วนของการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ การศึกษาของธนาคารโลกรายงานว่า 

มีการเลือกปฏิบัติเกิดข้ึนท้ังในเรื่องการเข้าถึงโอกาสในการทำางาน การรับบริการของรัฐ การศึกษาหรือฝึกอบรม  

และบริการด้านสาธารณสุข ตลอดจนการซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์  ในการตอบแบบสำารวจออนไลน์ที่เป็น 

องค์ประกอบหนึ่งของงานศึกษาวิจัยครั้งนี้  ร้อยละ 60 ของกลุ่มคนข้ามเพศ (Transgender people) ร้อยละ 30  

ของกลุ่มเลสเบี้ยน และร้อยละ 20 ของกลุ่มเกย์ ตอบว่ามีการเลือกปฏิบัติในการทำางาน และมากกว่าครึ่งหนึ่ง 

ของผูท้ีต่อบแบบสอบถามกลา่ววา่ ใบสมคัรของตนถูกปฏเิสธด้วยเหตุแหง่การมอีตัลักษณเ์ปน็บคุคลท่ีมคีวามหลากหลาย 

ทางเพศ7

โดยรูปแบบการถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากเป็นกลุ่ม LGBT แสดงให้เห็นในภาพต่อไปนี้ 

รูปที่ 1 รูปแบบของการถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากเป็น LGBT 8

เปอรเซ็นของคนที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยทั่วไป เพราะเป็น LGBT
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6 ประชาไท. (4 กรกฎาคม 2560). ภาค ปชช.ไทย รายงาน กก.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ยํ้าหลังรัฐประหารการต่อสู้ยิ่งยากขึ้น (ออนไลน์). สืบค้นจาก 

https://prachatai.com/journal/2017/07/72254 (30 ตุลาคม 2561)

7 ธนาคารระหวา่งประเทศเพือ่การบรูณะและพฒันา/ธนาคารโลก (2561). การมสีว่นร่วมทางเศรษฐกจิของกลุม่ LGBTI ในประเทศไทย (17 พฤษภาคม 2017).  

Washington DC. USA (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://documents.worldbank.org/curated/en/527451521822208295/pdf/124554-v1-THAI-

Executive-Summary-Thai-23-March-format.pdf (30 ตุลาคม 2561)

8 UNDP และ Love Frankie. ผลการสํารวจระดับชาติเกี่ยวกับทัศนคติด้านรสนิยมทางเพศอัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศในประเทศไทย. 

นำาเสนอในการสัมมนา Being LGBTI In Asia: Thailand Country Dialogue ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร. 21-22 มิถุนายน 2561.
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กรณีการขอจดทะเบียนสมรสของบุคคลท่ีมีเพศเดียวกัน ยังคงได้รับการปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนโดย

ให้เหตุผลว่า คุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการสมรส และขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่ง 

และพาณิชย ์บรรพ 5 ตามนัยมาตรา 1448 และมาตรา 1459 จึงไม่สามารถดำาเนินการจดทะเบียนสมรสให้ได้9

นอกจากนี้ สื่อมีแนวโน้มท่ีจะนำาเสนอเกี่ยวกับ LGBT ในรูปแบบที่เหมารวมและเป็นอันตราย โดยผลการสำารวจ 

ระดับชาติเก่ียวกับทัศนคติด้านรสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศและการแสดงออกทางเพศในประเทศไทย 

ของ UNDP และ Love Frankie คณะผู้วิจัยโดย ดร. ปวิธ ไทยนิยม และคณะ พบว่า การนำาเสนอข่าวเกี่ยวกับ  

LGBT ในสื่อมวลชนไทย ยังเป็นการนำาเสนอภาพในฐานะกลุ่มคนท่ีแตกต่างจากผู้คนท่ัวไป ตอกยำ้าภาพลักษณ์ 

เพียงบางมิติของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะมิติด้านเพศสัมพันธ์ มีการใช้ถ้อยคำาท่ีตีตราเพศวิถี 

ที่แตกต่าง และดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยที่ยังมีกลุ่มผู้มีความหลากหลายทาง

เพศอีกส่วนหนึ่งขาดพื้นที่หรือถูกละเลยจากสื่อมวลชน10 

3.2 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

ความเป็นมา

ในหลายประเทศมีการผลักดันกฎหมายท่ีห้ามการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นการเฉพาะได้แล้ว  

แต่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ได้รับ

ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของการร่วมผลักดันให้เกิดกฎหมายที่มีเจตนารมย์ 

เพื่อส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมทางเพศ และเป็นกฎหมายที่สามารถกำาหนดมาตรการคุ้มครองและป้องกัน 

มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นอกจากนี้ ยังเป็นการสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน

สากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช 2550 มาตรา 30 ในขณะมีผลบังคับใช้นั้นได้บัญญัติให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับ 

ความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ดังนั้น กระทวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว จึงได้มีการศึกษาและยกร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. ... ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นกฎหมายเฉพาะด้านการส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมกัน เพื่อสร้าง 

ความเป็นธรรมในสังคมและคุ้มครองผู้ท่ีถูกละเมิดสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศ และเพื่อให้เป็นกฎหมายที่รองรับ

การดำาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) ของสหประชาชาติ 

9 ดวงพร เพชรคง (อ้างแล้ว) 

10 มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. การศึกษาเพศวิถี อัตลักษณ์ทางเพศ สถานะและการแสดงออกอัตลักษณ์ทางเพศในสื่อ.  

นำาเสนอในการสัมมนา Being LGBTI In Asia: Thailand Country Dialogue ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร. 21-22 มิถุนายน 2561.
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำา “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ...” ตั้งแต่ปี 2548 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการในปี 2550 จากนั้น 

ได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไข รวมถึงส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความเห็น จนในปี 2553 

คณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. ...” 

ในขณะเดียวกัน ภาคประชาชนนำาโดยเครือข่ายผู้หญิงเพื่อความก้าวหน้าและสันติภาพก็ได้จัดทำา 

ร่างกฎหมายฉบับประชาชนข้ึนมา โดยใช้ช่ือว่า “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ  

พ.ศ. …” จากน้ันได้รวบรวมรายช่ือประชาชน จำานวน 14,994 รายช่ือ เสนอต่อรัฐสภาเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2555  

ซ่ึงร่างกฎหมายของภาคประชาชนอยู่ระหว่างการรอให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วย

การเงิน ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะถูกยุบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และร่างกฎหมายของภาคประชาชนจึงตกไป

ร่างกฎหมายที่ถูกเสนอขึ้นมาใหม่ในสมัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  (สนช.) ในปี 2557 เป็นฉบับของ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และในท่ีสุด พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. 2558 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 

2558

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

เพ่ือให้ความคุ้มครองแก่เพศหญิง  เพศชาย และกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ให้มีศักดิ์ศรี  

ความเป็นมนุษย์ในการที่จะดำารงสถานะอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเท่าเทียมกันและมีโอกาสเหมือนกัน และเปิดโอกาส 

ให้บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติด้วยสาเหตุแห่งเพศ สามารถเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายนี้ได้ ตลอดจน

มีการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาหรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ

เนื้อหาและกรอบการใช้กฎหมาย

บทนิยาม

มาตรา 3 กำาหนดนิยาม “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำาหรือไม่กระทำา 

การใดอนัเปน็การแบ่งแยก กดีกัน หรอืจำากดัสทิธปิระโยชนใ์ด ๆ ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยปราศจากความชอบธรรม  

เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด

หมวด 1 คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กฎหมายกำาหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ สทพ.”  

มีอำานาจหน้าท่ีในการเสนอแนะนโยบาย และ/หรือมาตรการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ข้อเสนอในการ 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎหรอืข้อบังคับตอ่คณะรฐัมนตร ีกำาหนดแนวทางในการใหค้วามชว่ยเหลอื เยยีวยาหรอืบรรเทาทกุข ์

แก่บุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และส่งเสริมการศึกษา การวิจัย  

และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังมีหน้าท่ีในการติดตาม ดูแลและให้ 

คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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หมวด 2 คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และกรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัว

กฎหมายกำาหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เรียกโดยย่อว่า  

 “คณะกรรมการ วลพ.” เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณา ตรวจสอบ และวินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคำาร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และสามารถกำาหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยเพ่ือคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ 

รวมทั้งประสานการดำาเนินงานเพื่อให้ความคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

และกำาหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ สทพ.  

และคณะกรรมการ วลพ. และมีอำานาจหน้าที่ในการรับคำาร้องกรณีถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมถึง

ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หมวด 3 การตรวจสอบการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กฎหมายห้ามไม่ให้มีการกำาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของ 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใด ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กฎหมายมีการกำาหนดกลไกรับคำาร้อง โดยบุคคลที่เห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำา

ในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อเข้าสู่

กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่

ในระหว่างการพิจารณาคณะกรรมการ วลพ. อาจกำาหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยเพื่อคุ้มครอง 

หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศเท่าที่จำาเป็นและสมควรแก่กรณีก็ได้

นอกจากน้ีกฎหมายยังมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ กล่าวคือ แม้จะถือว่าคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ.  

เป็นที่สุด แต่หากคู่กรณีเห็นว่าเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถนำาคดีเข้าสู่ศาลปกครองได้ อีกท้ัง 

คณะกรรมการ วลพ. ยังสามารถยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ในกรณีที่เห็นว่าบทบัญญัติในกฎหมายขัดหรือแย้ง 

ต่อรัฐธรรมนูญ

หมวด 4 การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย

ผู้เสียหายมีสิทธิขอรับการชดเชยและเยียวยา โดยเป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ก็ได้ ประกอบด้วย (1) ค่าขาดประโยชน์ 

ทำามาหาได้ในระหว่างท่ีไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (2) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ 

ซึ่งสามารถคำานวณเป็นเงินได้ (3) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

และจิตใจ และ (4) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบหรือลักษณะอื่น
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หมวด 5 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กฎหมายกำาหนดให้มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบ

วัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพ่ือคุ้มครองและป้องกัน

มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เพ่ือช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคล 

ซึ่งตกเป็นผู้เสียหาย และเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการ 

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

หมวด 6 บทกำาหนดโทษ

กฎหมายกำาหนดโทษสำาหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ให้ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

หกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ หรือหากไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคล 

มาให้ถ้อยคำา หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามเดือน 

หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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สรุป:
  กฎหมายฉบับนี้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงในประเทศไทย

  กฎหมายสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการเลือกปฏิบั ติและความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีความ 

หลากหลายทางเพศ หรือกลุ่ม LGBT ที่ยังประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งจากครอบครัว ชุมชน 

การจ้างงาน กฎหมาย และในสื่อสารมวลชน 

  กฎหมายสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง  (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ  (CEDAW)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) 

  ความไม่สอดคล้องประการหน่ึงของพระราชบัญญัติ คือ กฎหมายไม่ได้แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติที่นอกเหนือ

จากปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยโครงสร้างทับซ้อน (Intersectionality) ท่ีมักจะมาควบคู่ไปกับการเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งเพศ 

  แรงผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ  เป็นแรงผลักดันจากปัจจัยภายนอกประเทศและการผลักดันของ 

ภาคประชาสังคม มากกว่าจะเกิดขึ้นจากความสนับสนุนจากระดับนโยบายหรือเชิงการเมือง 

ซึ่งความไม่ชัดเจนของการสนับสนุนจากระดับนโยบายนี้ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย 

  เนื้อหาของกฎหมายมีจุดแข็งหลายประการที่เ อ้ือต่อการบังคับใช้ที่ได้ผล  เช่น มีนิยามของ “เพศ”  

ที่ครอบคลุมกลุ่มผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ มีโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีอํานาจหน้าที่ 

ที่ชัดเจน ทั้งในการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครอง มีแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  เยียวยาหรือ 

บรรเทาทุกข์ คําสั่งของคณะกรรมการ วลพ. มีสภาพบังคับทางกฎหมายที่ชัดเจน และมีบทกําหนดโทษ 

แก่ผู้ฝ่าฝืนคําสั่ง

  ในขณะที่ เนื้ อหาของกฎหมายยั ง มี จุดอ่อนท่ี เ ป็นและอาจเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้   ได้แก่ 

การยกเว้นการกระทําที่เกี่ยวกับ “หลักการทางศาสนา” และ “ความมั่นคง” ที่ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัต ิ

การที่กฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่สามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ วลพ.  ได้จะต้องเป็นผู้เสียหาย 

โดยตรงเท่านั้น และระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

4 ผลการศึกษา - เนื้อหาและความสอดคล้อง 
กับบริบท (Relevance)
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4.1 ความสอดคล้องของกฎหมายกับสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ข้อค้นพบที่ 1 พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีความสอดคล้องกับสถานการณ ์

ปัญหาด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทย โดยกำาหนดให้มีกลไกในการพิจารณาวินิจฉัยให้ผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง

ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาฉบับนี้ทุกคนมีความเห็นว่า กฎหมายมีความสอดคล้องต่อความต้องการ 

ของประชาชนและสถานการณ์ปัญหาการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชาย

แม้ประเทศไทยจะมุ่งหน้าสู่สังคมที่ปราศจากความเหลื่อมลำ้าและเลือกปฏิบัติ แต่ยังไม่สามารถก้าวไป 

สู่สังคมที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศได้อย่างเต็มที่  เพราะยังมีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศทั้งทางตรง 

และทางอ้อม โดยการศึกษาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศที่จัดทำาโดยสภาเศรษฐกิจโลกระบุว่า ในปี 2559 

ประเทศไทยถูกจัดอันดับด้านความเท่าเทียมทางเพศอยู่ในอันดับท่ี 71 ตกลงมาจากอันดับท่ี 40 ในปี 2549 และยังคง 

มีปรากฏสถานการณ์ด้านไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ อาทิ ผู้หญิงถูกทำาร้ายร่างกาย ถูกเอาเปรียบในมิติต่าง ๆ รวมถึง 

การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้หญิงบางกลุ่มเข้าไม่ถึงระบบยุติธรรมและการมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ และแม้ว่า 

ผู้หญิงจะมีสัดส่วนของการเป็นผู้นำาเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังต้องแบกรับภาระในการดูแลบ้านและลูกมากกว่าผู้ชาย เป็นต้น  

พระราชบัญญัติฉบับน้ีจึงตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหา เพราะกฎหมายกำาหนดให้มีกลไกให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

จากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศใช้เป็นช่องทางในการร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการคุ้มครอง 

ข้อค้นพบท่ี 2 พระราชบัญญัติสอดคล้องกับสภาพปัญหาด้านการเลือกปฏิบัติและความต้องการ 

ของกลุ่มบุคคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศหรือกลุม่ LGBT ทีย่งัประสบปญัหาการถกูเลือกปฏบิตั ิทัง้จากครอบครวั  

ชุมชน การจ้างงาน กฎหมาย และในสื่อสารมวลชน รวมถึงการเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่รับรอง

ตัวตนและคุ้มครองสิทธิในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาฉบับนี้ทุกคนมีความเห็นว่า กฎหมายมีความสอดคล้องต่อความต้องการด้าน 

การคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ แม้ประเทศไทยจะให้การยอมรับกลุ่มบุคคลเหล่านี้มากขึ้น  

แต่ยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว เช่น สัดส่วนในการยอมรับกลุ่ม LGBT ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัว 

หรือเครือข่ายสังคมของตัวเองยังมีน้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท กลุ่ม LGBT ยังคงประสบปัญหา 

การถูกเลือกปฏิบัติในด้านการจ้างงาน การเข้าถึงการศึกษา การมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย รวมถึงการมีสิทธิ 

ในกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ยอมรับการมีตัวตนของกลุ่มบุคคล LGBT โดยให้การคุ้มครองผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติ 

ด้วยเหตุแห่งเพศ และเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิด้านอื่น ๆ ของกลุ่มบุคคล 

ที่มีความหลากหลายทางเพศต่อไป รวมถึงการผลักดันร่างกฎหมายคู่ชีวิตและกฎหมายรับรองเพศ
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4.2 ความสอดคล้องกับกรอบนโยบายและมาตรฐานสากลและในประเทศ

ข้อค้นพบที่ 3 พระราชบัญญัติมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทาง

การพัฒนาและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล รวมถึงกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 

และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)  

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และหลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles) 

พระราชบัญญัติมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและวาระของโลก  เช่น การสร้างสังคมที่มี 

ความเสมอภาคและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านกล่าวว่า กฎหมายจะเป็นหมุดหมายที่

เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างมาตรฐานให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ค่านิยม และความเชื่อในสังคมเกี่ยวกับ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในภายภาคหน้า โดยกฎหมายในประเทศและในระดับสากลท่ีว่าด้วยความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช 2540, 2550 และ 2560 แม้จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน 

แตล่ว้นใหค้วามสำาคญักบัหลกัการสทิธมินษุยชนและความเสมอภาคของบคุคล โดยรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า 

ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน

มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า 

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ 

อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ 

ทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอ่ืนใด  

จะกระทํามิได้

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil  

and Political Rights – ICCPR) 

ข้อบทที่ 2 กำาหนดให้รัฐภาคีต้องเคารพและประกันว่าบุคคลจะได้รับสิทธิท่ีได้รับการรับรองไว้ในกติกาฯ  

โดยไม่มีการแบ่งแยกใด ๆ รวมถึงการแบ่งแยกทางเพศ

ข้อ 2 (1) รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลท้ังปวงภายในดินแดนของตน 

และภายใต้เขตอํานาจของตนในสิทธิท้ังหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้โดยปราศจากการแบ่งแยกใด ๆ อาทิ  

เชื้อชาติ ผิวเพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความคิดเห็นอื่นใด เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม 

ทรัพย์สินกําเนิด หรือสถานะอื่น ๆ 
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of  

All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW) 

ประเทศไทยลงนามสัตยาบันในอนุสัญญา CEDAW  เมื่อปี  2528  อนุสัญญานี้ ให้บทอธิบายศัพท์  

“การเลือกปฏิบัติต่อสตรี” ไว้ในข้อ 1 ว่า

การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการจํากัดใด ๆ เพราะเหตุแห่งเพศ ซ่ึงมีผลหรือความมุ่งประสงค์ท่ีจะทําลายหรือ 

ทําให้เส่ือมเสียการยอมรับ การได้อุปโภค หรือใช้สิทธิโดยสตรี โดยไม่คํานึงถึงสถานภาพด้านการสมรส บนพ้ืนฐาน 

ของความเสมอภาคของบุรุษและสตรีของสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมของพลเมือง หรือด้านอื่น ๆ 

รัฐที่ให้สัตยาบันแล้วมีหน้าที่พิทักษ์และธำารงความเสมอภาคระหว่างเพศในกฎหมายของประเทศตน ยกเลิก

บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออนุสัญญานี้ และจัดทำากฎหมายใหม่เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี  

รวมทั้งจัดให้มีตุลาการและสถาบันสาธารณะเพ่ือป้องกันการเลือกปฏิบัติต่อสตรี และดำาเนินการเป็นขั้นเป็นตอน 

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ไม่ว่าที่เกิดโดยบุคคลธรรมดา องค์กร องค์การ และหน่วยงานท้ังภาครัฐ

และเอกชน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

สำาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของโลกใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของ 

ประชาคมโลกตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ประกอบด้วย 17  เป้าหมาย  (Goals)  

169 เป้าประสงค์  (Targets) โดยมีเป้าหมายที่ 5 ว่าด้วยการบรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

หลักการยอกยาการ์ตา หรือแนวทางปฏิบัติตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่อง 

เพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ (The Yogyakarta Principles) 

หลักการนี้เป็นผลจากการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและนักกฎหมายระหว่างประเทศ  

เมื่อวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2549 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น “แนวทางปฏิบัติ

ตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องเพศวิถี และอัตลักษณ์ทางเพศ” หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า  

 “หลักการยอกยาการ์ตา (The Yogyakarta Principles)”  ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติชิ้นแรกท่ีกล่าวครอบคลุมถึง 

การใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในประเด็นเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศอย่างละเอียด โดยได้ระบุข้อแนะนำาสำาหรับรัฐ 

ในการปฏิบัติการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของพลเมืองไว้อย่างชัดเจนแล้ว  ดังน้ัน แม้ว่าปฏิญญา 

สทิธมินุษยชนอาเซยีน (ASEAN Human Rights Declaration - AHRD) ซึง่ผูน้ำาประเทศอาเซยีนไดม้มีตริบัรองร่วมกัน 

ในปี 2012 (พ.ศ. 2555) จะไม่ครอบคลุมการปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศทางเลือก แต่กลุ่มประเทศอาเซียน 

ก็สามารถนำาหลักการยอกยาการ์ตาไปปฏิบัติในประเทศของตนได้ทันที11

11 กนกวรรณ ธราวรรณ (2556). เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ: ขบวนการเคลื่อนไหวสิทธิทางเพศในประเทศอาเซียน ใน ประชากรและสังคมในอาเซียน:  

ความท้าทายและโอกาส (ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.humanrightscenter.go.th/IHR/HRI2/เพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (2013-Chapter9 

-Sexualities).pdf (30 ตุลาคม 2561)
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โดยหลักการข้อที่ 2 สิทธิในความเสมอภาคและการห้ามเลือกปฏิบัติ กล่าวว่า 

มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์ โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศ

และอัตลักษณ์ทางเพศ มนุษย์ทุกคนสมควรได้รับความคุ้มครองอย่างเสมอภาคกันภายใต้กฎหมาย โดยปราศจาก

การเลือกปฏิบัติดังกล่าว ไม่ว่าสิทธิมนุษยชนข้ออ่ืนใดจะถูกละเมิดด้วยหรือไม่ก็ตาม กฎหมายต้องบัญญัติ 

ห้ามการเลือกปฏิบัติดังกล่าว และรับประกันความคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติดังกล่าวอย่างได้ผลและเสมอภาค 

ต่อมนุษย์ทุกคน12

4.3 การให้ความสำาคัญของระดับนโยบายต่อกฎหมาย

ข้อค้นพบท่ี 4 แรงผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติ คือ ปัจจัยภายนอกประเทศและการผลักดันของ 

ภาคประชาสังคมที่เคล่ือนไหวมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มากกว่าจะเกิดข้ึนจากความสนับสนุนจากระดับ

นโยบายหรือเชิงการเมือง ซึ่งการขาดแรงสนับสนุนจากระดับนโยบายนี้ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัยรัฐบาลทหารภายในเวลาอันรวดเร็ว 

ซึ่งเป็นยุคที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านกฎหมายจำานวนมาก ประมาณ 300 ฉบับ ผู้แทนภาคประชาสังคมส่วนหนึ่ง

เห็นว่า เหตุผลที่มีการผ่านกฎหมายไม่ได้เป็นเพราะรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

อยา่งจรงิจงั แตเ่ปน็เพราะปจัจยัภายนอก (ดงัรายละเอยีดในขอ้ 4.2) กล่าวคอื ในป ี2558 เปน็ปีทีอ่นสัุญญา CEDAW  

มีวาระครบรอบ 20 ปี  เป็นปีเริ่มต้นของประชาคมอาเซียน และเป็นช่วงที่ เริ่มเข้าสู่ยุคการใช้กรอบ SDGs  

ซึ่งผู้นำารัฐบาลเห็นความสำาคัญของการมีความก้าวหน้าในการรายงานแก่เวทีโลก ซึ่งการขาดความมุ่งมั่นของระดับ 

ผู้กำาหนดนโยบายนี้เองที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกนโยบายหรือมาตรการเพื่อขจัด

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

4.4 เนื้อหาของกฎหมาย

ข้อค้นพบท่ี 5 ความไม่สอดคล้องประการหนึ่ง คือ กฎหมายไม่ได้แก้ปัญหาปัจจัยโครงสร้างทับซ้อน  

(Intersectionality) หรือการเลือกปฏิบัติที่เกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ควบคู่ไปกับปัจจัยด้านเพศ 

หลักการความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญฯ ระบุเหตุปัจจัยของการเลือกปฏิบัติไว้ทั้งหมด 12 เหตุด้วยกัน  

เช่น ชาติพันธุ์ เพศ วัย ความพิการ ฯลฯ กฎหมายฉบับนี้คุ้มครองการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุเดียว คือ เหตุแห่งเพศ

เท่านั้น 

ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านระบุว่า  ในสถานการณ์ความเป็นจริงน้ัน  ผู้ท่ีถูกเลือกปฏิบัติมักถูกเลือกปฏิบัติ 

ด้วยเหตุแห่งเพศ ผนวกรวมกับเหตุอื่น ๆ ด้วย เช่น ความพิการ สถานะทางเศรษฐกิจ ชาติพันธุ์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น  

ผูท้ีมี่ความหลากหลายทางเพศทีเ่ปน็คนหูหนวก จะมคีวามเปราะบางตอ่การถูกเลอืกปฏบัิติมากกว่าผูท้ีมี่ความหลากหลาย 

ทางเพศหรือหูหนวกประการเดียว 

12 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (2552). หลักการยอกยาการ์ตา ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ในประเด็น 

วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ แนวทางสร้างหลักประกันคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ก้าวไปสู่ความเสมอภาคและเคารพสิทธิทางเพศ (ออนไลน์). 

สืบค้นจาก http://library.nhrc.or.th/ulib/document/Fulltext/F05590.pdf (30 ตุลาคม 2561)
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ในข้อเสนอแนะหมายเลข 28 ว่าด้วยพันธกรณีของรัฐภาคีภายใต้ข้อ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด 

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (General recommendation No. 28 on the Core Obligation of  

States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  

against Women) ได้กล่าวถึงโครงสร้างทับซ้อน (Intersectionality) ที่นำาไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อสตรีว่า

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีด้วยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะนั้น เชื่อมโยงกับปัจจัยอื่น ๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสตรี  

ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ สถานภาพ สุขภาพ อายุ ชนชั้นทางสังคม วรรณะ และ

วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศและเพศภาวะอาจจะส่งผลต่อสตร ี

ในกลุ่มต่างๆ เหล่าน้ีแตกต่างไปจากบุรุษ รัฐภาคีมีหน้าท่ีรับรองและห้ามไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 

อันเกิดด้วยเหตุและปัจจัยเหล่านี้13

ปัจจุบัน กระทรวงยุติธรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมอยู่ระหว่างดำาเนินการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติ 

เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ซึ่งคาดหมายว่าจะให้การคุ้มครองการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุที่หลากหลายนอกเหนือจาก 

เรื่องเพศ 

ข้อค้นพบท่ี 6 พระราชบัญญัติมีเนื้อหาหลายหมวดและมาตราที่ เป็นจุดแข็งสำาหรับการส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ เช่น นิยามของ “เพศ” ครอบคลุม 

กลุ่ม LGBT การมีคณะกรรมการระดับชาติด้านส่งเสริมนโยบายและด้านพิจารณาวินิจฉัยคำาร้อง คณะกรรมการ 

มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมีเงินกองทุนสำาหรับช่วยเหลือเยียวยา

การศึกษาในครั้งนี้ พบท้ังจุดแข็งและข้อประเด็นที่มีการถกเถียงในส่วนของเนื้อหากฎหมายที่อาจส่งผลต่อ 

การบังคับใช้กฎหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จุดแข็งของเนื้อหากฎหมาย

1) มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติมีการระบุนิยามที่มีความชัดเจนและครอบคลุม ทั้งนิยามของ “เพศ”  

ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองทั้งเพศหญิง เพศชาย และเพศท่ีแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด ส่วนนิยาม

ของ “การเลือกปฏิบัติ” รวมถึงการ “แบ่งแยก กีดกัน จำากัดสิทธิประโยชน์” ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

ท่านหนึ่งเห็นว่า การเลือกปฏิบัติใด ๆ มักจัดอยู่ภายใต้การกระทำาทั้งสามรูปแบบนี้14

2) มีโครงสร้างของคณะกรรมการระดับชาติที่ขับเคลื่อนงานทั้งเชิงรุกและตั้งรับ คือ คณะกรรมการ สทพ.  

ที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม และพัฒนานโยบายและมาตรการให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

และคณะกรรมการ วลพ. รับผิดชอบงานด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ

13 ชีรา ทองกระจาย. เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนามนุษย์ในบริบทโลก หน่วยที่ 8 ความเท่าเทียมกันทางเพศสภาพ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

(ออนไลน์). สืบค้นจาก http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/UploadedFile/82427-8.pdf (30 ตุลาคม 2561)

14 มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ีระบุว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” หมายความว่า การกระทำาหรือไม่กระทำาการใดอันเป็นการแบ่งแยก 

กีดกัน หรือจำากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลน้ันเป็นเพศชายหรือเพศหญิง หรือมี

การแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำาเนิด
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3) มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติระบุว่า “การกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการ  

หรือวิธีปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลใดในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศจะกระทํามิได้”  เป็นการห้ามไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติในเชิงนโยบายและ 

กฎระเบียบที่ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 

4) พระราชบัญญัติกำาหนดบทบาทและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. อย่างชัดเจน และคำาสั่งของ 

คณะกรรมการมีสภาพบังคับทางกฎหมายท่ีชัดเจน โดยเฉพาะในมาตรา 20 (1) ท่ีกำาหนดให้คณะกรรมการ 

วลพ. ดำาเนินงานตามอำานาจหน้าท่ีเพ่ือระงับและป้องกันการเลือกปฏิบัติ “ด้วยวิธีใดท่ีเหมาะสม” โดยมี

อำานาจออกคำาส่ังได้ทุกหน่วยงานและองค์กร เพ่ือระงับและป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยสามารถออกคำาส่ังได้ 

นอกเหนือจากที่ผู้ร้องขอ15

5) มาตรา 20 (2) และมาตรา 2616 ของพระราชบัญญัติกำาหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา 

หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลท่ีตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยมีการ 

ให้ความช่วยเหลือทั้งทางการเงินและการช่วยเหลือในรูปแบบอื่น 

6) พระราชบัญญัติมีบทกำาหนดโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ.17

7) พระราชบัญญัติกำาหนดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำานาจ กล่าวคือ แม้จะถือว่าคำาวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการ วลพ. เป็นท่ีสุด แต่หากคู่กรณี (ผู้ร้อง หรือผู้ถูกร้อง) เห็นว่าเป็นคำาสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สามารถนำาคดีเข้าสู่ศาลปกครอง ซึ่งเป็นช่องทางการตรวจสอบว่าการกระทำาดังกล่าวยังเป็นการถูกเลือก

ปฏิบัติอยู่อีกหรือไม่

8) กรณีท่ีมีผู้ยื่นคำาร้องถูกเลือกปฏิบัติ อันเป็นผลมาจากบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน ๆ คณะกรรมการ วลพ. 

สามารถยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่18

9) มีกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกำาหนดวัตถุประสงค์ ที่มา และกรอบการใช้จ่ายเงิน 

ของกองทุนดังกล่าวอย่างชัดเจน19

15 มาตรา 20 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้มีอำานาจออกคำาสั่ง ดังต่อไปน้ี (1) ให้หน่วย

งานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ด้วยวิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพื่อระงับและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (2) ให้การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายตามความในหมวด 4

16 มาตรา 26 การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหายให้กระทำาโดยให้ความช่วยเหลือประการหนึ่งประการใด หรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้  

(1) ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ (2) ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถ

คำานวณเป็นเงินได้ (3) ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ (4) การชดเชยและเยียวยาในรูปแบบ

หรือลักษณะอื่น

17 มาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ตามมาตรา 20 (1) ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

18 มาตรา 21 ในกรณีที่คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยว่า มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ขัดหรือแย้ง

ต่อรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเกี่ยวกับบทบัญญัติน้ัน ให้คณะกรรมการ วลพ. ยื่นเร่ืองต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน  

เพื่อพิจารณายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

19 หมวด 5 ว่าด้วยเรื่องกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของพระราชบัญญัติ
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ข้อค้นพบท่ี 7 ในบางมาตราของพระราชบัญญัติอาจเป็นอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะการ 

มีข้อยกเว้นว่า การขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้คนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ หากเป็นการปฏิบัติตามหลักการ 

ทางศาสนาและเพ่ือความม่ันคงไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ และการให้ผู้เป็นเจ้าทุกข์เท่าน้ันท่ีสามารถ

ย่ืนคำาร้องได้ รวมถึงระเบียบปฏิบัติหลายข้อท่ีทำาให้การบังคับใช้มีความยุ่งยากและล่าช้า

จุดอ่อนของเนื้อหากฎหมาย

การศึกษาพบว่า ยังมีข้อถกเถียงเก่ียวกับจุดอ่อนของเน้ือหากฎหมายในหลายประเด็น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) พระราชบัญญัติยังไม่มีคำานิยามของการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศท่ีชัดเจน ว่าควรต้องทำาอย่างไร 

ในหลายประเทศได้กำาหนดมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน เช่น 

การให้สิทธิท่ีเสมอภาคในการทำางานที่ครอบคลุมถึงการลาคลอด การมีศูนย์เลี้ยงเด็ก และสวัสดิการอื่น ๆ 

สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิความเสมอภาคทางการเมือง ฯลฯ 

2) นิยามของ “เพศ” ในมาตรา 3 ที่ใช้คำานิยามว่า “ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด” ไม่ได้ 

หมายรวมถึงผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างแต่ไม่ได้

แสดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนิด เป็นต้น 

3) นิยามของ “การเลือกปฏิบัติ” ในมาตรา 3 เป็นการนิยามที่กว้างและเปิดมากเกินไป ทำาให้ต้องมีการ 

ใช้ดุลพินิจ จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ วลพ. พบว่า อุปสรรคในการดำาเนินงานส่วนหนึ่งมาจาก 

คำานิยามของ “การเลือกปฏิบัติ”  ท่ีมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ทำาให้ต้องมีการตีความในหลายกรณีว่า 

ตรงกับนิยามของการเลือกปฏิบัติหรือไม่ 

4) ข้อยกเว้นที่ว่า การขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้คนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ หากเป็นการปฏิบัติ 

ตามหลักการทางศาสนาและเพ่ือความมั่นคง ไม่ถือว่าการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ20 เป็นประเด็นที่ได้รับ

กล่าวถึงมากจากผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ว่าเป็นจุดอ่อนของกฎหมายฉบับนี้

ผู้มีบทบาทในการร่างกฎหมายมีความเห็นว่า ข้อยกเว้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริบทวัฒนธรรม 

จารีต ที่กฎหมายในประเทศส่วนใหญ่ต้องมีไว้เป็นหลักการ อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า ควรมีข้อยกเว้นเก่ียวกับ  

“หลักการทางศาสนา” คงไว้ เนื่องจากความเชื่อและศรัทธาของผู้คนมีความละเอียดอ่อนเกินกว่าจะใช้

คณะกรรมการตัดสินหรือวินิจฉัย แต่ควรตัดข้อความในส่วน “ความมั่นคง” ออกไป

ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งเห็นว่า ข้อยกเว้นทั้งสองประการ ทั้งในด้านหลักการศาสนาและความมั่นคง 

ไม่ควรมีอยู่ในกฎหมายเลย เพราะเป็นข้อความที่เขียนครอบคลุมกว้างขวางเกินไป และผู้ให้สัมภาษณ์ 

ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า อาจเปลี่ยนข้อความนี้เป็น “การปฏิบัติท่ีไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย 

และศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

20 มาตรา 17 (2) การดำาเนินการตามวรรคหน่ึง เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครอง

สวัสดิภาพและความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามหลักการทางศาสนา หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ
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นักกฎหมายอีกท่านหน่ึงเห็นว่า บทบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อห้ามหรือข้อยกเว้น ควรมีการระบุการกระทํา 

ให้ละเอียดชัดเจน เน่ืองจากเมื่อเขียนเป็นคํากว้าง ๆ เช่น ศาสนา ความมั่นคง อาจต้องอาศัยการตีความ

และทําให้กฎหมายไม่สามารถใช้ได้เลยในความเป็นจริง 

5) กฎหมายระบุว่า ผู้ที่จะยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. ได้ต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงเท่านั้น โดยไม่ 

เปิดโอกาสให้ผู้ที่พบเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการ วลพ.21 ก็เป็นประเด็น 

ที่ได้รับการกล่าวถึงมากจากผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ว่าเป็นจุดอ่อนของกฎหมายฉบับนี้เช่นกัน

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายส่วนหนึ่งให้เหตุผลว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมาย 

ทางเลือก ผู้ที่ถูกกระทบสิทธิด้วยการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมีสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธินั้นหรือไม่

ก็ได้ หากบุคคลเห็นว่าตนเองไม่เดือดร้อน หรือไม่ถูกละเมิด ก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย

ฉบับนี้ บุคคลอื่นจะใช้สิทธิแทนไม่ได้ ทั้งนี้  เพื่อป้องกันความวุ่นวายในสังคมและไม่ต้องการยุยงหรือ 

ส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกระหว่างเพศชาย หญิง หรือเพศอื่น ๆ โดยผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการ 

ถูกเลือกปฏิบัติต่อตนเองโดยตรง สามารถใช้ช่องทางร้องเรียนช่องทางอื่นในฐานะประชาชนทั่วไป  

เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในขณะท่ีผู้ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 18 เห็นว่า ประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

เป็นประเด็นสาธารณะท่ีส่งผลกระทบกับคนหมู่มาก ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้กฎหมายในลักษณะ 

ที่ให้ใช้สิทธิเฉพาะตัว โดยมาตรานี้เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้มีคําร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย 

น้อยกว่าที่ควร เนื่องจากผู้เสียหายมักอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอํานาจกับผู้ท่ีเลือกปฏิบัติต่อตน  

จึงไม่กล้าร้องเรียนเพราะอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงาน การศึกษา หรือรายได้ หากมาตรา 18  

เปิดช่องให้ “ผู้ใดพบเห็น” การกระทําในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ จะช่วยให้มีคําร้อง

เข้ามาสู่กระบวนการทางกฎหมายมากขึ้น

6) ระเบียบปฏิบัติหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติยังเป็นอุปสรรคต่อการใช้กฎหมาย โดยเฉพาะระเบียบ 

ปฏิบัติที่เก่ียวกับการดำาเนินงานวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. ได้แก่ ระเบียบกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา  

และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 และฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

โดยคณะกรรมการ วลพ. ได้รวบรวมข้อระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานไว้แล้วจำานวนหนึ่ง 

 

21 มาตรา 18 บุคคลใดเห็นว่าตนได้รับหรือจะได้รับความเสียหายจากการกระทำาในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และมิใช่เป็นเร่ือง 

ท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำาสั่งเด็ดขาดแล้ว ให้มีสิทธิยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาวินิจฉัยว่ามีการ

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศหรือไม่
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สรุป:
หลังการประกาศใช้กฎหมาย มีการขับเคล่ือนการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. 2558 ผ่านหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุม 

สัมมนา สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และกิจกรรมรณรงค์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจํานวนจํากัด 

จึงควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์กฎหมายโดยการจัดทํายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้รับสาร ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้า ใช้ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย และรณรงค์ส่งเสริมประเด็น

เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย

การดำาเนินงานด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศผ่านกลไกคณะกรรมการ สทพ. 

  พระราชบัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ. ในการกําหนดนโยบายและมาตรการ 

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มีทั้งผู้แทนหน่วยงาน

และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุม 

  3 ปีหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการ สทพ. บรรลุภารกิจต่อไปน้ี 1) จัดทําระเบียบ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และนํามาซ่ึงการแต่งต้ังคณะกรรมการ วลพ. 2) แต่งตั้งคณะ 

อนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทพ. จํานวน 5 คณะ และ 3) จัดทําอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

  ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่มีการกําหนดนโยบายและมาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม 

  กฎหมายฉบับนี้ยังไม่มีกลไกที่ เชื่อมต่อระหว่างคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ.  

เข้าด้วยกัน แม้จะมีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. ประจําปี แต่ไม่มีกลไก 

ดําเนินงานท่ีทําให้ผลการวินิจฉัยคําร้องของคณะกรรมการ วลพ. และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ได้นําไปสู่การ

กําหนดนโยบายและมาตรการเท่าที่ควร

การวินิจฉัยคำาร้องเพื่อคุ้มครองสิทธิผ่านกลไกคณะกรรมการ วลพ. 

  โครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการที่มีความเป็นสหวิชาชีพ  

ซ่ึงประกอบด้วยผู้เ ช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  นับเป็นจุดแข็ง ท่ีช่วยให้การพิจารณาวินิจฉัยมีความ 

รอบด้านมากข้ึน แต่บุคลากรที่ทําหน้าท่ีเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ วลพ.  

ยังขาดความเช่ียวชาญด้านการเขียนคําวินิจฉัยและการตีความกฎหมาย เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ตําแหน่ง 

นักพัฒนาสังคมไม่ใช่นักกฎหมาย

5 ผลการศึกษา - ความก้าวหน้า 
ในการการบังคับใช้กฎหมาย (Effectiveness)
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  ขั้นตอนการพิจารณาคําร้องของคณะอนุกรรมการ วลพ. จํานวน 4 คณะ ดําเนินการผ่านการประชุม  

การเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูล การขอเอกสารเพิ่มเติม และการลงพื้นที่ สืบหาข้อเท็จจริง  

ข้อมูลเดือนกันยายน 2561 คณะกรรมการ วลพ. มีคําวินิจฉัยแล้ว 17 คําร้อง มีการออกมาตรการชั่วคราว

ก่อนมีคําวินิจฉัย 1 ครั้ง และยังไม่มีกรณีที่ใช้มาตรการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

  จํานวนคําร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ นับแต่มีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อปี 2558  

มีทั้งหมด 27 คําร้อง ซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นหญิงข้ามเพศ มีผู้หญิงค่อน

ข้างน้อยและไม่มีเพศชายเลย ในส่วนของผู้ถูกร้องส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และคําร้องส่วนใหญ่เป็น

เรื่องเกี่ยวกับสถานศึกษาที่ไม่อนุญาตให้แต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ 

  กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคําร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาเกินกําหนดระยะเวลาขั้นต้นที่ระเบียบกําหนดไว้  

90 วัน โดยบางคําร้องใช้เวลาพิจารณามากกว่า 1 ปี

  ปัจจัยความสําเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาคําร้องของคณะกรรมการ วลพ. พบว่า แม้คณะ 

อนุกรรมการ วลพ. จะดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเต็มท่ี รวมถึงการติดตามตัวผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

มาให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด มีการประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การลงพ้ืนท่ีติดตามข้อเท็จจริงและการสืบค้น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่ยังมีอุปสรรคท้ังจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้การพิจารณา 

คําร้องเกิดความล่าช้า ปัจจัยภายใน เช่น จํานวนครั้งของการประชุมพิจารณาคําร้องของคณะกรรมการ  

วลพ. ที่มีมากครั้ง เนื่องจากความไม่ชัดเจนในกรอบการเขียนรายงานผลการพิจารณา รวมทั้งการตีความ

คําร้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และปัจจัยภายนอก เช่น ความร่วมมือของผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการให้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

  ยังไม่มีการใช้กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ทั้งในด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย  

และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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5.1 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย

ข้อค้นพบที่ 8 มีการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น  

การประชุมสัมมนา สื่อ สิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์ และกิจกรรมรณรงค์ แต่กิจกรรมดังกล่าวเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในจำานวน

จำากัด ทำาให้มีผู้เข้าใจและเข้าถึงกฎหมายไม่มากนัก 

จากการศึกษารายงานการประชุมคณะกรรมการ สทพ. หลังจากท่ีมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 พบว่า มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดประชุม/สัมมนา ได้แก่

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติแก่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน 5 คร้ัง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2558 ณ จังหวัด

เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพฯ ขอนแก่น และนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 831 คน 

  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเพ่ือการเข้าถึงสิทธิ เพ่ือสร้างความรู้ 

ความเข้าใจในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ  

ให้แก่เครือข่ายผู้นำาสตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหอการค้า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำานวน 4 ครั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพฯ

ขอนแก่น และสงขลา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,035 คน

2. การจัดทำาสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ 

  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

  พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ฉบับประชาชน 

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ

  หนังสือ “บันทึกเรื่องเล่า เกย์ กะเทย ทอม ดี้ ชายรักชาย หญิงรักหญิง คนข้ามเพศ : กรณีศึกษา 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ” 

3. การจัดทำาวีดิทัศน์เพื่อสร้างความเข้าใจด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เพื่อนำาเสนอผ่าน 

สื่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบภาพยนตร์กึ่งสารคดีขนาดสั้น จำานวน 3 ตอน

4. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้แก่

  การจัด Focus Group เก่ียวกับพระราชบัญญัติให้กับบุคคลแวดล้อม LGBTI ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน

  งานแถลงข่าวและงานรณรงค์พระราชบัญญัติฯ ประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ

กฎหมาย การเสวนา “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ ใครได้ใครเสีย?” และการเดินรณรงค์

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
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อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้มีความเห็นว่า ประชาชนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเพราะการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น ไม่มีการใช้ 

ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ไม่มีการจัดทำายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร 

ท่ีแตกต่างกัน ข้อมูลข่าวสารจึงยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้า รวมถึงไม่มีการรณรงค์ส่งเสริมประเด็น

เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศควบคู่ไปกับการใช้พระราชบัญญัติ ดังเช่นผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า 

“การเผยแพร่เรื่องนี้กับผู้ใช้แรงงานหรือชาวบ้าน ต้องมีภาคประชาชนในการทําความเข้าใจกับประชาชนว่า

อะไรคือการเลือกปฏิบัติ อะไรคือความเท่าเทียม ภาษากฎหมายนั้นชาวบ้านไม่เข้าใจ” 

5.2 บทบาทและการดำาเนินงานด้านการส่งเสริมนโยบายด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อค้นพบที่ 9 พระราชบัญญัติกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ. ในการกำาหนดนโยบาย 

และมาตรการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มีท้ังผู้แทน

หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ครอบคลุม และภายใน 3 ปีหลังจากมีการบังคับใช้กฎหมาย 

คณะกรรมการ สทพ. บรรลุภารกิจต่อไปนี้ 1) จัดทำาระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และนำามาซึ่ง

การแต่งตั้งการคณะกรรมการ วลพ. 2) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทพ. จำานวน 5 คณะ 

และ 3) จัดทำาอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

แต่ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อขจัดการเลือก 

ปฏิบัติทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม แม้ว่าคณะอนุกรรมการ สทพ. ทั้ง 5 คณะ ได้มีการศึกษาข้อมูลและ 

นำาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อตัดสินใจต่อคณะกรรมการ สทพ. แต่ยังไม่มีการนำาไปกำาหนดเป็นนโยบายหรือมาตรการ 

ที่เป็นรูปธรรม ด้วยเหตุสำาคัญประการหนึ่ง คือ การประชุมคณะกรรมการ สทพ. ที่กำาหนดไว้อย่างน้อยปีละ 

สองครั้งนั้นน้อยเกินกว่าจะนำาไปสู่การพิจารณาวาระเร่งด่วน นอกจากน้ี อำานาจในการตัดสินใจข้ึนอยู่กับ 

ประธานคณะกรรมการ สทพ. และทัศนคติของคณะกรรมการบางส่วนที่เห็นว่าประเด็นเรื่องความเท่าเทียม

ระหว่างเพศไม่นับเป็นเรื่องเร่งด่วน
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5.2.1 องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ สทพ. 

คณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ หรือคณะกรรมการ สทพ. ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาตามรูปแบบ

ของกฎหมายทางสังคมหลายฉบับ ที่ใช้กลไกของผู้เชี่ยวชาญในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ศึกษาวิจัย และพัฒนา

กระบวนงานต่าง ๆ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ

องค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งในทางปฏิบัติได้มอบหมาย

รองนายกรัฐมนตรีด้านสังคมปฏิบัติหน้าท่ีแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เป็นรองประธานกรรมการ โดยกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เป็นข้าราชการประจำา จำานวน 11 คน 

จาก 11 หน่วยงานหลัก22 และมีผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน23 ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษานี้เห็นว่าคณะกรรมการ 

สทพ. มีองค์ประกอบท่ีดีในเชิงยุทธศาสตร์ หากผู้แทนกระทรวงทำาหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ24 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิได้

อย่างเข้มแข็ง จะทำาให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เน่ืองจากองค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มีความหลากหลายและมีมุมมองต่อความเสมอภาคระหว่างเพศ 

ที่แตกต่างกันมาก ดังนั้น การพิจารณาประเด็นข้อหารือต่าง ๆ จึงใช้เวลานาน และหลายครั้งไม่ได้นำาไปสู่ข้อยุติ 

นอกจากนี้ประธานกรรมการ ซึ่งได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีได้มีการเปลี่ยนแปลงถึง 2 ครั้ง ในระหว่างการประชุม 

คณะกรรมมการ สทพ. จำานวน 6 ครั้ง (ในช่วงเวลา 3 ปี) ทำาให้การให้ความสำาคัญต่อประเด็นปัญหาและแนวทาง 

ในการดำาเนินงานเปลี่ยนแปลงไป

22 มาตรา 5 (3) กำาหนดให้มีกรรมการโดยตำาแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง 

การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน  

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และปลัดกระทรวงสาธารณสุข

23 มาตรา 5 (4) กำาหนดใหม้กีรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวนเกา้คน ซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้จากผูแ้ทนองคก์รสตรแีละองคก์รทีท่ำางานด้านสทิธคิวามหลากหลาย 

ทางเพศซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำางานที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่น้อยกว่าห้าปี จำานวนหกคน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านนิติศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านจิตวิทยา จำานวนสามคน

24 มาตรา 10 คณะกรรมการ สทพ. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1) กำาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงานเพื่อให้มีการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้ง 

ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

2) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัตินี้

3) กำาหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ

4) ตรวจสอบ แนะนำา และให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

5.) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

6) ส่งเสริมให้มีการเก็บข้อมูลจำาแนกเพศ รวมทั้งเสนอรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

7) วางระเบียบเก่ียวกับการกำากับดูแลและตรวจสอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. และระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ สทพ. หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการ สทพ. ท่ีเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีบทบาทหลักในการสนับสนุนข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน แต่กลับมีบทบาทน้อยมากในการร่วมกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ 

การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิต่างก็เห็นว่าเสียงของตน 

ในการนำาเสนอนโยบายต่อคณะกรรมการได้รับการยอมรับน้อยมาก 

“เราเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ แต่รู้สึกว่าทําอะไรไม่ได้เลย ทั้งท่ีจริงทําอะไรได้มากกว่านี้  เรายังต้องทํางาน 

ทางความคิดกับผู้แทนของหน่วยงานรัฐอีกมาก ในการผลักดันข้อเสนอต่าง ๆ ในคณะกรรมการ สทพ.  

หลายเรื่องก็ไม่ได้รับการเห็นด้วยจากคณะกรรมการส่วนใหญ่ เช่น มีการเรียกร้องให้คณะกรรมการ สทพ.  

ผลักดันให้คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีคณะกรรมการสตรี แต่คณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นเรื่อง 

ศาสนาไม่ควรเข้าไปแตะ และประเด็นเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ คณะกรรมการส่วนใหญ่ในที่ประชุม 

ไม่ได้เห็นเป็นเรื่องสําคัญหรือเร่งด่วน” 

5.2.2 ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ สทพ. 

การประชุมคณะกรรมการ สทพ. 

นับแต่พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มีการประกาศใช้จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2561) 

คณะกรรมการ สทพ. มีการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้ง มีคณะกรรมการฯ ขาดการประชุมคร้ังละ

ประมาณ 1-3 คน

การประชุมคณะกรรมการ สทพ. เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกำาหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ชดเชย และเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหาย 

จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ นอกจากนั้นยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าและผลการขับเคล่ือน

งานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนเป็นเวทีเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือระหว่างกระทรวง 

และภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติฯ  

ให้บรรลุผลสำาเร็จ

ในช่วง 1-2 ปีแรกของการประชุมคณะกรรมการ สทพ. ได้จัดขึ้นเพื่อพิจารณาและจัดตั้งกลไกที่จำาเป็นต่อ 

การบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ 1) จัดทำาระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และนำามาซึ่งการแต่งตั้ง 

คณะกรรมการ วลพ. 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ สทพ. จำานวน 5 คณะ และ 3) จัดทำา 

อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดในตารางที่ 2 และ 4) 
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ตารางที่ 2 อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ชื่อระเบียบหรือประกาศ
วันที่ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

อนุบัญญัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

1. ระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยการกำากับดูแลและตรวจสอบการดำาเนินงาน 

ของคณะกรรมการ วลพ. พ.ศ. 2560

28 มิถุนายน 2560

2. ระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ 

และกรรมการ วลพ. พ.ศ. 2561

28 กันยายน 2561

3. ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการย่ืนคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2559

1 กันยายน 2559

4. ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เรื่อง กำาหนดแบบ 

บัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

31 มีนาคม 2559

อนุบัญญัติเกี่ยวกับการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย

5. ระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำานวนเงินในการชดเชย 

และเยียวยาผู้เสียหาย พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 2559

6. ระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยา 

แก่ผู้เสียหาย เนื่องจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559

31 มีนาคม 2559

7. ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการย่ืนคำาขอรับ 

การชดเชยและเยียวยาแทนผู้เสียหาย

31 มีนาคม 2559

8. ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เร่ือง กำาหนดแบบคำาขอรับการชดเชย 

และเยียวยา

31 มีนาคม 2559

อนุบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

9. ระเบียบ สทพ. ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับ การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน  

การระดมทุน การลงทุน การจัดหาผลประโยชน์ และการจัดการกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2559

29 เมษายน 2559

10. ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เรื่อง  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

30 มกราคม 2561
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เนื้อหาของการประชุมคณะกรรมการ สทพ. ระหว่างปี 2559 – 2561 สามารถสรุปได้ในรูปต่อไปนี้ 

รูปที่ 2 สรุปเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการ สทพ. ระหว่างปี 2559 - 2561
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5.2.3 บทบาทของคณะกรรมการ สทพ. ในการกำาหนดนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงาน

ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาน้ีระบุว่า บทบาทของคณะกรรมการ สทพ.  ในการกำาหนดนโยบาย มาตรการ  

และแผนปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศยังคงมีน้อยมาก ทั้งที่เป็นเครื่องมือสำาคัญในการ  

 “ขจัดการเลือกปฏิบัติ” นอกเหนือจากการคุ้มครองสิทธิให้กับผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ดังกรณีตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ คณะกรรมการ สทพ. ไม่มีการนำาประเด็นเรื่องการประกาศไม่รับสมัครนักเรียน 

นายร้อยตำารวจเพศหญิงของสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ที่นับว่าเป็นการจำากัดสิทธิผู้หญิงในการเป็นพนักงานสอบสวน

รวมทั้งท่าทีของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ สทพ. 

อีกกรณีหนึ่งคือ คณะกรรมการ สทพ. ไม่ให้ความสำาคัญต่อมาตรการและแนวปฏิบัติเร่งด่วนจำานวน 6 ข้อ 

ที่นำาเสนอโดยคณะอนุกรรมการ สทพ. ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ25 ที่กำาหนดให้หน่วยงานราชการ 

มีมาตรฐานในการสร้างความเท่าเทียมระหวางเพศ และภายหลังต่อมา มาตรการเร่งด่วนดังกล่าวได้มีการปรับ 

ให้เป็นเพียง “ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” ซ่ึงมีผลบังคับเพียงขอความร่วมมือให ้

แต่ละหน่วยงานดำาเนินการเท่านั้น ซึ่งผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ คณะนี้มีความเห็นว่า เป็นการลดทอนนำ้าหนักในการ

บังคับใช้ลง “จากกําหมัดเป็นขนนก” 

จากกรณีตัวอย่างทั้งสองกรณีสะท้อนให้เห็นว่า คณะกรรมการ สทพ. ไม่ได้ใช้อำานาจหน้าที่ที่ได้กำาหนดไว้ 

ในกฎหมายฉบับนี้  โดยเฉพาะในการกำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “รองนายกรัฐมนตรีต้องสามารถออกคําสั่งให้หน่วยงาน 

ราชการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์หรือมาตรการได้เลย และแต่ละหน่วยงานจะต้องรายงานมาเลยว่าไปปฏิบัติแล้ว 

มีผลบังคับใช้อย่างไรบ้าง” 

อุปสรรคประการหนึ่ง คือ คณะกรรมการ สทพ. ไม่เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นเร่งด่วนในประเด็นนี้  

ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “เรื่องนี้กว้างมาก ต้องใช้เวลาในการจัดทํานโยบาย โดยส่วนตัวเห็นว่าปัญหานี้

ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน หากจะให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกันได้ ต้องค่อย ๆ สร้างความเข้าใจไปเรื่อย ๆ” 

นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคสำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ เร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศมีประเด็นในการดำาเนินงาน

ท่ีหลากหลาย จึงจำาเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลเพ่ือนำามาจัดทำานโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง และท่ีสำาคัญ

ต้องดำาเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับคนในสังคม

25 มาตรการและแนวปฏิบัติเร่งด่วน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) การแต่งกาย 2) การจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสม 3) การประกาศรับสมัคร และการกำาหนดคุณสมบัติ 

ผู้สมัครงาน 4) การใช้ถ้อยคำา ภาษา และกิริยาท่าทาง 5) การสรรหาคณะกรรมการ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน และ 6) การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำางาน
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มมุมองของ พล.อ. อนนัตพร กาญจนรัตน ์รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

ที่มีต่อพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ26

ประเทศไทยมีกฎหมายฉบับนี้หลังจากร่วมลงนามในอนุสัญญา CEDAW เมื่อปี 2528 ซ่ึงใช้เวลาถึง 30 ปี  

แต่การดูแลเพศต่าง ๆ ก็มีมาโดยตลอดตามธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม ซึ่งประเทศไทยไม่ได้ด้อยกว่า

ประเทศอื่น แม้จะยังไม่มีกฎหมายก็ตาม และประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมาย

ด้านนี้ 

การบริหารราชการที่ดี ประเทศไม่ควรมีกฎหมายมาบังคับชีวิตประจําวันของเรามากนัก เพราะจะเป็นตัวชี้

วัดว่าคุณภาพชีวิตไม่ดี แต่ในขณะเดียวกันองค์การระหว่างประเทศมักรณรงค์ให้รัฐบาลออกกฎหมายในหลาย ๆ  

เรื่อง เราก็ออกกฎหมายเพื่อให้บอกว่าเราเจริญแล้ว แต่ในความเป็นจริง ประเทศเรามีความเอื้ออาทรอยู่แล้ว  

ดีอยู่แล้ว ไม่ได้บอกว่ากฎหมายไม่ดี แต่ถ้าทุกคนเป็นคนดี มีจริยธรรม ก็ไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายมาบังคับ 

กฎหมายหลายฉบับท่ีออกมาก็เพื่อให้มีกฎหมายทัดเทียมสังคมโลก แต่บางฉบับไม่สามารถบังคับใช้ได้ 

เนื่องจากผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เช่นกัน

26
5.2.4 บทบาทของคณะอนุกรรมการ สทพ. ในการขับเคลื่อนนโยบายและกฎหมายเพื่อส่งเสริม

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อค้นพบที่ 10 การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ สทพ. ทั้ง 5 คณะ ส่งผลให้เกิดข้อเสนอในระดับ

นโยบายที่เป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการ สทพ. เช่น มีการจัดทำามาตรการเร่งด่วนเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศในหน่วยงานราชการ และการแก้ไขกฎหมายของประเทศไทยที่ควรแก้ไข ตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ CEDAW แต่ข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้นำาไปพิจารณาเพื่อปฏิบัต ิ

อย่างจริงจัง

คณะอนุกรรมการ สทพ. จำานวน 5 คณะ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ สทพ. เพื่อรับผิดชอบงาน 

ระดับนโยบาย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ 2) ด้านกฎหมาย 3) ด้านการช่วยเหลือ  

ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ 4)  ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย และ 5) ด้านการประชาสัมพันธ์  

โดยคณะอนุกรรมการทัง้ 5 คณะ มหีนา้ทีร่บัผดิชอบงานแตล่ะดา้นของคณะกรรมการ สทพ. ตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 10  

ของพระราชบัญญัติ27

การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการท้ัง 5 คณะ ดำาเนินงานโดยการประชุมเพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ ก่อนจะ

นำาเสนอเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมการ สทพ. โดยจำานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการ แสดงไว้

ในตารางต่อไปนี้ 

26 จากคำากล่าวในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสร้างความตระหนักรู้เร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ 

กรุงเทพมหานคร

27 มาตรา 10, อ้างแล้ว
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ตารางที่ 3 จำานวนการประชุมคณะอนุกรรมการ สทพ. ระหว่างปี 2559 - 2561

คณะอนุกรรมการ คณะที่
จำานวนการประชุม (ครั้ง) 

2559 2560 2561 รวม

1.  ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ 1 7 2 10

2.  ด้านกฎหมาย 1 5 5 11

3.  ด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ 0 7 0 7

4.  ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 0 5 3 8

5.  ด้านการประชาสัมพันธ์ 0 2 2 4

ในส่วนของความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ สทพ. แต่ละคณะ มีผลงานหลักดังต่อไปนี้  

คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ มีการจัดทำามาตรการเร่งด่วนเพื่อส่งเสริม 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานราชการ คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ได้มีการศึกษาระเบียบ 

ของหน่วยงานราชการท่ีมีอยู่ว่าขัดต่อพระราชบัญญัติฉบับน้ีหรือไม่ และกฎหมายของประเทศไทยท่ีควรแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CEDAW คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา  

หรือบรรเทาทุกข์ ได้จัดทำาร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้การชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหาย 

จากการถูกเลือกปฏิบัติ คณะท่ี 4 อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย มีการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ และกำาหนดยุทธศาสตร์การจัดทำางานวิจัยในอนาคต และคณะท่ี 5 คณะอนุกรรมการ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สรุปการประชุมของคณะอนุกรรมการ สทพ. มีรายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 4 สรุปความก้าวหน้าในการทำางานของคณะอนุกรรมการ สทพ. ทั้ง 5 คณะ 

คณะอนุกรรมการ

คณะที่
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโดยรวม

1. ด้านนโยบาย 

มาตรการ และ

แผนปฏิบัติการ

  ยกร่างนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมความเสมอภาค ซึ่งต่อมา 

ได้ปรับเป็น “ร่างยุทธศาสตร์ และมาตรการเร่งด่วนในการส่งเสริมความเสมอภาค  

ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” โดยได้กำาหนดประเด็น 

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการดำาเนินงานเพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนการส่งเสริมความเสมอภาค 

ระหว่างเพศในประเด็นเร่งด่วนของสังคม และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สทพ. 
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คณะอนุกรรมการ

คณะที่
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโดยรวม

  ปรับแก้เพ่ิมเติมโดยมีมติแก้ไข “5 แนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ” เป็น “แนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ เบ้ืองต้น  

5 ประการ” ประกอบด้วย

1) การแต่งกาย

2) การจัดพื้นที่ให้เหมาะสม

3) การประกาศรับสมัคร และการกำาหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน

4) การใช้ถ้อยคำา ภาษา และกิริยาท่าทาง

5) การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ ในหน่วยงาน

  และการประชุมในครั้งต่อมา มีการเพิ่มอีก 1 ข้อ คือ

6) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำางาน

  สุดท้ายปรับเป็น “ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 

และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558” 

2. ด้านกฎหมาย   ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 

ที่หน่วยงานต่าง ๆ ดำาเนินการไว้แล้ว 

  รวบรวมประเด็น  List of  issues ของคณะกรรมการ CEDAW  เพื่อดำาเนินการ 

ตรวจสอบกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับภายในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมาย และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ28

  ตรวจสอบกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับในภารกิจของส่วนราชการในระดับกระทรวงว่า 

ขัดต่อกฎหมายฉบับนี้ หรือไม่29

  ตรวจสอบกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับของหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่า 

ขัดต่อกฎหมายฉบับนี้ หรือไม่30

28 คณะกรรมการ CEDAW มีความเห็นในประเด็นกฎหมายที่เสนอให้ประเทศไทยแก้ไขปรับปรุง เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เช่น พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้รับงานไปทำาที่บ้าน พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 เป็นต้น ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ คณะท่ี 2 ด้านกฎหมาย  

ได้เลือกบางประเด็นมาพิจารณาแล้ว ได้แก่ ประเด็นการจ้างงาน

29 ผลการตรวจสอบกฎหมายและกฎในภารกิจส่วนราชการ จำานวน 20 กระทรวง พบว่า มีการรายงานผลการตรวจสอบกฎหมายและกฎในภารกิจ 

ของส่วนราชการจำานวน 18 กระทรวง ยังเหลือ 2 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งน้ีระเบียบบริษัท 

ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าช่วยเหลือบุตร พ.ศ. 2551 อยู่ระหว่างดำาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

30 ผลการตรวจสอบกฎหมายและกฎในภารกิจขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายก

รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานตามที่คณะอนุกรรมการ สทพ. ด้านกฎหมายกำาหนด จำานวน 24 หน่วยงาน ซึ่งมีการรายงานข้อมูลครบ 

ทุกหน่วยงานแล้ว พบว่าไม่มีกฎหมายและกฎในภารกิจที่มีข้อกำาหนดในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
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คณะอนุกรรมการ

คณะที่
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโดยรวม

  ตรวจสอบกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับในภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าเป็นไป 

ตามกฎหมายฉบับน้ี หรือไม่ (ปัญหาส่วนใหญ่ที่มีการย่ืนคำาร้องเข้ามาที่คณะกรรมการ วลพ. 

เป็นเรื่องเครื่องแต่งกายของบุคลากร/นักศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)31

  รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับสถานะบุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทย 

มาพิจารณาตรวจสอบ พบข้อสรุปในทิศทางเดียวกันว่าควรมีกฎหมายรองรับในการแก้ไข 

การใช้คำานำาหน้านาม ซึ่งจะเป็นกรอบในการปฏิบัติสำาหรับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ปฏิบัติงานได้32

3. ด้านการ 

ช่วยเหลือ ชดเชย

และเยียวยา  

หรือบรรเทาทุกข์ 

  ทบทวนบทบาทและอำานาจหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชย 

และเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ พร้อมท้ังกำาหนดบทบาทหน้าท่ีและขอบเขตให้ชัดเจน 

มากขึ้น และไม่ให้ซำ้าซ้อนกับคณะกรรมการ วลพ.  

  รวบรวมกฎหมายและพิจารณาเน้ือหาสาระของกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการชดเชย 

และเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

  กำาหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ ตามระเบียบ 

ของคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำานวนเงินในการชดเชย 

และเยียวยาผู้ เ สียหาย พ.ศ.  2559 และมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการ  วลพ.  

เพื่อพิจารณา

  จัดทำาแผนผังขั้นตอนการยื่นคำาร้อง แผนผังการขอรับความช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา 

หรือบรรเทาทุกข์ และตารางค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์ 

สำาหรับเผยแพร่ให้ประชาชน

 

31 ผลการตรวจสอบกฎหมายและกฎในภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานว่าไม่มีกฎหมายและกฎใดในภารกิจที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดย 

ไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยที่ประชุมอนุกรรมการ สทพ. คณะท่ี 2 ด้านกฎหมาย มีความคิดเห็นและข้อเสนอดังนี้ 1) ปัญหาส่วนใหญ่ของกระทรวง

ศึกษาธิการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ คือ เรื่องเครื่องแต่งกาย ท้ังเคร่ืองแบบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเครื่องแบบนักเรียน

และนิสิตนักศึกษา 2) คำาร้องที่ยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองแต่งกายของระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มาจาก

การตรวจสอบกฎหมายในภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ 3) การแก้ไขปัญหาเรื่องเคร่ืองแต่งกายเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ควรมีการแก้ไขปัญหา 

ในเชงิโครงสรา้ง ไดแ้ก่ กฎระเบยีบและกฎหมายท่ีระบุสถานภาพทางเพศ โดยใหร้วบรวมแนวปฏบิตัดิา้นการสง่เสรมิความเสมอภาคและขจดัการเลอืกปฏบิติั 

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศของคณะอนุกรรมการ สทพ. คณะที่ 1 ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการที่เสนอต่อคณะกรรมการ สทพ.  

มาประกอบการพิจารณาด้วย

32 กฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จำานวน 3 ฉบับ คือ กฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร์ กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำาตัวประชาชน 

และกฎหมายเกี่ยวกับคำานำาหน้านาม ซึ่งในการประชุมอนุกรรมการ สทพ. คณะที่ 2 ด้านกฎหมาย คร้ังที่ 3/61 มีผู้แทนจากกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยมติที่ประชุมมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าควรมีกฎหมายรองรับหรือให้อำานาจในการแก้ไขการใช้

คำานำาหน้านาม ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติสำาหรับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
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คณะอนุกรรมการ

คณะที่
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโดยรวม

4. ด้านการ 

ส่งเสริมการศึกษา

และวิจัย

  รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศที่มีอยู่แล้ว

  พิจารณาแนวทางในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกัน 

มิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

  สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการแต่งตั้ง 

คณะทำางานเพื่อจัดทำาข้อมูลจำาแนกเพศ 

  ทดสอบเคร่ืองมือการวิจัยที่ทันสมัย  โดยทดลองจัดทำาการสำารวจออนไลน์แบบเร็ว 

(Quick Survey) เกี่ยวกับทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกลุ่ม LGBTI

  พิจารณาประเด็นที่ควรสนับสนุนให้มีการวิจัย 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การประเมินผลการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติฯ โดยเว้นระยะห่างจากการเริ่ม

ประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์

2) การทำา Mapping เกี่ยวกับองค์กรและกิจกรรมที่ทำางานด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

3) ลักษณะการเลือกปฏิบัติต่อทุกเพศ

4) การแก้ไขปัญหาของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

5) ครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

  การประชุมครั้งถัดมา คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอแนวทางการทำาวิจัยท่ีควรดำาเนินการ

ระหว่างปี 2561 – 2564 ประกอบด้วย การสำารวจความคิดเห็นเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิด 

ความสำาเร็จในการดำาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงาน การศึกษา 

การปฏิบัติงานของ CGEO และ GFP ของหน่วยงานภาครัฐ33 และการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ

  กำาหนดยุทธศาสตร์การทำางานวิจัย ในช่วงปี 2561– 2564 และแนวทางการดำาเนินงาน 

ประเด็นสารสนเทศและการสื่อสารสังคม และประเด็นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย

33 มติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 31 กรกฎาคม 2544 กำาหนดให้ทุกกระทรวง กรม มอบหมายผู้บริหารระดับรองปลัดกระทรวง หรือระดับรองอธิบดีขึ้นไป  

เพ่ือปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นผู้บรหิารด้านการเสรมิสรา้งบทบาทหญงิชาย (Chief Gender Equality Officer – CGEO) มอบหมายใหห้น่วยงานระดบัสำานกั/กอง  

ทำาหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย (Gender Focal Point – GFP) และให้มีการจัดทำาแผนแม่บทการส่งเสริม 

ความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเร่ืองความเสมอภาคระหว่างหญิงชายและให้เป็นไปตาม

พันธกรณีอนุสัญญา CEDAW
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คณะอนุกรรมการ

คณะที่
ความก้าวหน้าในการดำาเนินงานโดยรวม

5. ด้านการ

ประชาสัมพันธ์

  ขับเคลื่อนงานด้านประชาสัมพันธ์ โดย สค. ได้มีการดำาเนินงานไปก่อนหน้านี้แล้ว ได้แก่ 

1) MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2) รณรงค์เผยแพร่พระราชบัญญัติ 3) จัดประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติให้กับเครือข่ายต่าง ๆ 4) ผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 

และวีดิทัศน์ และ 5) จัดประชุมเพื่อเผยแพร่พระราชบัญญัติร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

จำานวน 5 ครั้ง

  จัดทำายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย (Master Plan)  ท่ีครอบคลุม 

กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ ผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ โดยเร่ิมต้น 

ด้วยการศึกษาและกำาหนดประเด็นสำาคัญเร่งด่วนตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม<?>

  ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมนำาเสนองานวิจัยการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของกลุ่ม LGBTI  

ในประเทศไทย ของธนาคารโลก ใน 2 ประเด็น คือ 1) รัฐควรทบทวนการสร้างการรับรู้ 

ของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ให้ขยายไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น เช่น กลุ่มแรงงาน  

และ 2)  รัฐควรประชาสัมพันธ์ในเชิง Mindset หรือปรับเจตคติในเ ร่ือง  LGBTI  

และสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษา

  ร่างประเด็นความรู้ในเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือนำามา 

เป็นแนวทางให้ความรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ และประชาสัมพันธ์กฎหมาย

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการ สทพ. คณะต่าง ๆ  ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 

ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่ ปัญหาจากความล่าช้าของการทำางานในระบบราชการ ภาระงานที่เกินกำาลังของ 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จำานวนและความถี่ในการประชุมมีน้อยเกินไป ความยากลำาบากในการนัดหมาย 

คณะกรรมการในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมีความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่แตกต่างกัน เป็นต้น 

ข้อค้นพบที่ 11 พระราชบัญญัติไม่มีกลไกที่เช่ือมต่อระหว่างคณะกรรมการ สทพ. กับคณะกรรมการ วลพ.  

เข้าด้วยกนั แมจ้ะมกีารรายงานผลการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ วลพ. ประจำาป ีแตไ่มม่กีลไกดำาเนินงานท่ีทำาให้

ผลการวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. และข้อคิดเห็นอื่น ๆ ได้นำาไปสู่การกำาหนดนโยบายและมาตรการ 

เท่าที่ควร (ดังรายละเอียดในข้อ 5.3) 

แม้ว่ากฎหมายจะระบุให้มีการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ วลพ. เสนอต่อ

คณะกรรมการ สทพ. แต่ในทางปฏิบัติ ผู้แทนคณะกรรมการ วลพ. ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนสำาคัญกลับไม่สามารถ 

เขา้รว่มการประชมุไดห้ากไมไ่ดก้ารรบัเชญิ ซึง่หากมกีลไกเชือ่มต่อทีท่ำาใหค้ณะกรรมการ วลพ. กบัคณะกรรมการ สทพ.  

สามารถทำางานร่วมกันได้มากกว่าน้ีจะเป็นประโยชน์ในการกำาหนดนโยบายจากปัญหาจริงท่ีคณะกรรมการ วลพ. ประสบ

34 สาระสำาคัญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดทำาสื่อเพ่ือการเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซ่ึงควร 

ดำาเนนิการดงันี ้1) ใหค้วามรูแ้กส่ือ่มวลชน บคุลากร สค. เจ้าหนา้ทีฮ่อตไลน ์1300 และเจา้หนา้ที ่พมจ.76 จงัหวดั 2) เผยแพรผ่า่นชอ่งทางสือ่ทีห่ลากหลาย  

3) จัดทำาแอพลิเคชั่น อีบุ๊ค โปสเตอร์ สปอตวิทยุวีดิทัศน์ ภาพยนตร์ ฯลฯ และ 4) เผยแพร่ผ่าน 3 กลุ่มหลัก คือ สื่อหลัก  ท่ีมีชื่อเสียง  ส่ือชุมชน  

และสถาบันการศึกษา 
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5.3 บทบาทและการดำาเนินงานด้านการวินิจฉัยคำาร้องการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ

ข้อค้นพบที่ 12 โครงสร้างและอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการที่มีความ 

เป็นสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญที่หลากหลาย นับเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้การพิจารณาวินิจฉัย 

มีความรอบด้านมากขึ้น ในขณะเดียวกัน บุคลากรที่ทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ วลพ.  

ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการเขียนคำาวินิจฉัยและการตีความกฎหมาย 

และการพิจารณาคำาร้องของคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 4 คณะ ดำาเนินการผ่านการประชุม การเชิญ

ผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูล การขอเอกสารเพิ่มเติม และการลงพื้นที่สืบหาข้อเท็จจริง ข้อมูลเดือนกันยายน 

2561 คณะกรรมการ วลพ. มีคำาวินิจฉัยแล้วท้ังหมด 17 คำาร้อง มีการออกมาตรการช่ัวคราวก่อนมีคำาวินิจฉัย  

1 ครั้ง และยังไม่มีกรณีที่ใช้มาตรการลงโทษตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

5.3.1 องค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. 

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หรือคณะกรรมการ วลพ. ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่งตั้งโดยการสรรหา ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่กำาหนด

โดยคณะกรรมการ สทพ. 

คณะกรรมการ วลพ. คณะปัจจุบันมีจำานวน 9 คน โดยเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2559 มีวาระการ

ปฏิบัติงาน 3 ปี และปฏิบัติงานตามบทบาทและอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในมาตรา 14 เป็นหลัก ได้แก่ การวินิจฉัย

คำาร้อง และกำาหนดมาตรการคุ้มครองผู้ยื่นคำาร้องชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัย และยังไม่มีกรณีที่ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการ

แผ่นดินตามมาตรา 2135

คณะกรรมการ วลพ. มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำานวน 4 คณะ เพื่อทำาหน้าท่ีในการพิจารณาคำาร้อง  

และมีอำานาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม เช่น เรียกผู้ร้องและผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูล และจัดทำารายงาน 

ผลการพิจารณา และ/หรือเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ วลพ.  เพื่อดำาเนินการวินิจฉัยคำาร้องต่อไป 

โดยการทำางานของคณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการ วลพ. มีลักษณะเป็นองค์กรก่ึงตุลาการ โดยมี 

กลุม่คณะกรรมการวนิิจฉัยการเลอืกปฏิบัติโดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ ซ่ึงเปน็กลุม่งานสงักดักองส่งเสริมความเสมอภาค 

ระหว่างเพศ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  รับผิดชอบเป็นฝ่ายเลขานุการ36 ของคณะกรรมการ วลพ.  

และอนุกรรมการ วลพ. โดยมีหน้าท่ีตั้งแต่กระบวนการรับคำาร้อง ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น และเมื่อประธาน

กรรมการ วลพ. มอบหมายคำาร้องให้คณะอนุกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการคณะนั้น 

มีหน้าที่ส่งสำาเนาคำาร้องและคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้ทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง จนเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

วนิจิฉยั ฝา่ยเลขานกุารมหีนา้ทีจ่ดัการประชมุ จดบนัทกึรายงานการประชมุ จัดเตรียมเอกสารการประชมุ จัดทำาบันทกึ 

35 มาตรา 14 คณะกรรมการ วลพ. มีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  (1) วินิจฉัยปัญหาที่มีการยื่นคำาร้องว่ามีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

ตามมาตรา 18 (2) กำาหนดมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองหรือบรรเทาทุกข์ตามมาตรา 19 (3) ออกคำาสั่งตามมาตรา 20 (4) ยื่นเรื่อง 

ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา 21 และ (5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ วลพ. 

36 มาตรา 16 ให้กรมรับผิดชอบงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. 
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ถ้อยคำาของผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือพยานที่คณะอนุกรรมการ วลพ. เชิญมาให้ข้อมูล นอกจากนี้ อาจมีการลงพื้นที่ 

เพ่ือไต่สวนข้อเท็จจริง เมื่อกระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการเสร็จสิ้น ต้องจัดทำารายงานผลการพิจารณา

คำาร้องเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ วลพ. มีคำาวินิจฉัยต่อไป

จุดแข็งของคณะกรรมการ วลพ. 

คณะกรรมการ วลพ. นับว่ามีจุดแข็งในแง่ที่ผู้เสียหายสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะเป็นกลไกที่มีลักษณะ 

กึ่งทางการ (Semi-judicial) ระบบการทำางานไม่ซับซ้อนและไม่เป็นทางการมากเท่ากับระบบยุติธรรมทางอาญา 

ผู้ ให้สัมภาษณ์ในการศึกษานี้พบว่า จุดแข็งประการหนึ่งของคณะกรรมการ วลพ. คือโครงสร้างของ 

คณะกรรมการที่มีองค์ประกอบของทีมสหวิชาชีพ (Interdisciplinary) ที่ช่วยป้องกันอุปสรรคหรือปัญหาที่มักเกิดขึ้น 

ในโครงสร้างของการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป ซึ่งอาจขาดความละเอียดอ่อนและมีอคติทางเพศ (Gender bias)  

โดยคณะกรรมการ วลพ. ท้ัง 9 คน มีภูมิหลังและความเช่ียวชาญที่แตกต่างกัน ทั้งผู้เช่ียวชาญด้านงานชุมชน แรงงาน 

กฎหมาย สิทธิสตรี และสิทธิความหลากหลายทางเพศ

จุดอ่อนของคณะกรรมการ วลพ. 

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นคณะกรรมการ วลพ. กล่าวว่า จุดอ่อนประการหน่ึง คือ คณะกรรมการ วลพ. ไม่ได้ทำางาน

เต็มเวลาเช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการทำางานพิจารณาวินิจฉัยในรูปแบบการประชุม

ทำาให้ค่อนข้างเสียเวลาในการนัดหมาย และเนื่องจากคณะกรรมการ วลพ. ชุดนี้เป็นคณะกรรมการชุดแรก เป็นการ

เริ่มบุกเบิกงาน ท้ังในส่วนของการเขียนคำาวินิจฉัย รายงานผลการพิจารณา รวมถึงการพิจารณาคำาร้อง ทำาให้บุคลากร 

ทั้งคณะกรรมการ วลพ. และฝ่ายเลขานุการ ยังขาดความเชี่ยวชาญและความคล่องตัวในกระบวนการต่าง ๆ เช่น  

การขอหลักฐานหรือพยาน การสืบข้อเท็จจริง ฯลฯ ซึ่งน่าจะมีความคล่องตัวมากขึ้นในอนาคต

5.3.2 กลไกในการทำางาน

การทำางานของคณะกรรมการ วลพ. ดำาเนินงานผ่านการประชุม ซ่ึงในช่วงเร่ิมแรกคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกัน 

เพื่อศึกษาและทำาความเข้าใจเกี่ยวกับอนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบ

บางข้อที่อาจส่งผลให้การทำางานติดขัดต่อคณะกรรมการ สทพ. และภายหลังจากอนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ได้ประกาศใช้ คณะกรรมการ วลพ. จึงได้เริ่มการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้อง โดยประธานกรรมการ วลพ. จะเป็น 

ผู้มอบหมายแจกจ่ายคำาร้องให้คณะอนุกรรมการ วลพ. ทั้ง 4 คณะ ดำาเนินกระบวนพิจารณา ก่อนจะส่งรายงานผล 

การพิจารณาให้กับคณะกรรมการ วลพ. เพื่อมีคำาวินิจฉัยต่อไป

การประชุมคณะกรรมการ วลพ. 

การประชุมคณะกรรมการ วลพ. นับแต่มีประชุมคร้ังแรกในปี 2559 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีการประชุม

รวม 25 ครั้ง โดยในปี 2559 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - ธันวาคม มีการประชุม 6 ครั้ง ปี 2560 ตลอดทั้งปี มีการประชุม 

14 ครั้ง และปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน มีการประชุม 5 ครั้ง แสดงให้เห็นในรูปต่อไปนี้
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รูปที่ 3 จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ วลพ. ระหว่างปี 2559 - 2561

ม.ค.

61

ม.ค.

60

ส.ค.

59

ก.ย.

59

ต.ค.

59

พ.ย.

59

ธ.ค.

59

ก.พ.

60

มี.ค.

60

เม.ย.

60

พ.ค.

60

มิ.ย.

60

ก.ค.

60

ส.ค.

60

ก.ย.

60

ต.ค.

60

พ.ย.

60

ธ.ค.

60

ก.พ.

61

มี.ค.

61

เม.ย.

61

พ.ค.

61

มิ.ย.

61

การประชุมส่วนใหญ่เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำาร้อง ติดตามความคืบหน้าของคำาร้อง พิจารณา 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินงาน จัดเตรียมรายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินงานเพื่อเสนอต่อท่ีประชุม 

คณะกรรมการ สทพ. และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยแสดงให้เห็นดังรูปต่อไปนี้
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รูปที่ 4 สรุปเนื้อหาการประชุมคณะกรรมการ วลพ. ระหว่างปี 2559 - 2561

- รางระเบียบ/หลักเกณฑการยื่นคำรอง

- แนวทางการประสานความรวมมือ

- แนวทางการปฏิบัติงาน และแบงบทบาท

- ตั้งแตอนุฯ 3 คณะ

- มีคำรองยื่นมา 5 คำรอง

1/59 3/60

4/60

5/60

6/60

7/60

8/60

9/60

10/60

2/59
- แตงตั้งฝายเลขา วลพ.

- ความคืบหนาคำรอง

- แจกจายคำรองใหอนุฯ พิจารณา

- แผนการจัดประชุมซักซอมความเขาใจ

  วลพ. และผูเกี่ยวของ

3/59

4/59

5/59

- กลุมกฎหมายทําหนาที่เลขา/ผูชวยอนุฯ

  ทุกคณะ 

- การตอบขอหารือ/ ขอติดขัดในการดําเนินงาน 

- การพิจารณา/วินิจฉัยคํารอง

- จัดประชุมซักซอมความเขาใจ

- หารือความรวมมือกับ World Bank 

- การพิจารณา/วินิจฉัยคำรอง

- การติดตามคำรอง 

- การเสนอชื่ออนุฯ คณะที่ 3 เพิ่ม 

- หารือขั้นตอนการเสนอคำรอง

1/59

6/59
- สรุปผลการดําเนินงาน วลพ. 

- คําสั่งทางการแตงตั้งอนุฯ 3 คณะ 

- พิจารณาจําหนายคํารอง 

- มอบหมายคํารองใหมใหอนุฯ 

- หารือเรื่องสถานที่สําหรับไตสวน/สอบปากคํา

- World Bank หารือกิจกรรมรวมกับ วลพ. 

- มีคำรองใหม 2 เรื่อง 

- ความคืบหนาคำรองเดิม

2/59
- สรุปสำนวนคำรองถึงปจจุบัน 

- ความคืบหนา/ปญหาและอุปสรรค

- พิจารณาแบบฟอรม/คําวินิจฉัย 

- รางสรุปผลการดําเนินงาน วลพ. 

- พิจารณาระเบียบ พม. ที่เปนอุปสรรค 

- ความคืบหนาคํารองเดิม

12/60

13/60

14/60

- การปรับโครงสราง/ตั้งกองใหม 

- ความคืบหนาคํารอง 

- พิจารณาแผนและงบ ป 2560 

- พิจารณารางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

  ป 2559

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณาคำรองใหม 

- เปลี่ยนเลขาฯ อนุฯ คณะที่ 2 

- หารือเรื่องเบี้ยประชุม

- จัดทำขอเสนอครบรอบ 1 ป วลพ. 

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณาคำรองใหม 

- จัดทำคำวินิจฉัยคำรอง

- หารืองานครบรอบ 1 ป 

- ความคืบหนาคำรอง/พิจารณาคำรองใหม 

- พิจารณา/วินิจฉัยคำรอง

- เตรียมการประชุมรวมกับ สทพ. 

- ระเบียบ สทพ. วาดวยการตรวจสอบ วลพ. 

- แนวทางการชวยเหลือ/เยียวยาผูเสียหาย 

- พิจารณาคำวินิจฉัยคำรอง

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณา/วินิจฉัยคำรอง

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณา/วินิจฉัยคำรอง 

- พิจารณารายงานผลการพิจารณาคำรอง

11/60
- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณาจำหนายคำรอง/วินิจฉัยคำรอง 

- พิจารณารายงานผลคำรอง 

- พิจารณาการเสนอคำรองใหม

- พิจารณามาตรการชั่วคราวฯ 

- แนวทางปรับปรุงกลไกการทาํงาน วลพ.

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณาการเสนอคำรองใหม 

- กำหนดจัดประชุมซักซอมการดำเนินงาน 

  ตาม พรบ.

1/61

2/61

3/61

4/61

- ความคืบหนาคำรอง 

- ทบทวนการรับคำรอง 

- พิจารณาการเสนอคำรองใหม

- พิจารณา/วินิจฉัยคำรอง

- กรมตั้งผูอำนวยการกองคนใหม 

- วลพ. 1 คน ลาออก 
- รายงานผลการประชุมซักซอมความเขาใจ 

- พิจารณาคำวินิจฉัย

- แจงเรื่องกิจกรรมภายนอกที่เกี่ยวของ 

- World Bank เสนอรายงาน/รับฟงขอคิดเห็น 

- ความคืบหนาคํารอง 

- พิจารณาการดําเนินงานตามคําวินิจฉัย

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณาการเสนอคำรองใหม 

- พิจารณาคำวินิจฉัย 

- เตรียมจัดทำสรุปบทเรียน

- เตรียมการเผยแพรคำวินิจฉัย วลพ. 

- ความคืบหนาคำรอง 

- พิจารณามาตรการชั่วคราวฯ 

5/61
- แกไขคําวินิจฉัยคํารอง 

- สรุปผลการยื่นมาตรการชั่วคราวฯ 

- ความคืบหนาคํารอง 

- พิจารณาการเสนอคํารองใหม

- พิจารณา/วินิจฉัยคํารอง
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กิจกรรมที่คณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการ วลพ. เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่าง ๆ 

นอกจากการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องเกี่ยวกับกรณีถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ คณะกรรมการ วลพ.  

ยังได้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเข้าร่วมประชุมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และงานการเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้แก่

  การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ ในคณะกรรมการ 

ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ  

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ จำานวน 2 ครั้ง

  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำายุทธศาสตร์กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว

  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติฯ เช่น การบรรยายให้ความรู้เรื่องกลไกการขับเคลื่อนกฎหมาย

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยเครือข่ายขับเคล่ือนแรงงานผู้หญิง การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน

การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และการประชุมสมัชชาสตรี

ระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

  การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ37

บทบาทของคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 4 คณะ

คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ (คณะอนุกรรมการ วลพ.) มีภารกิจ 

ช่วยดำาเนินกระบวนพิจารณาให้กับคณะกรรมการ วลพ. โดยดำาเนินงานตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัย 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559

คณะอนุกรรมการ วลพ. ได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการ วลพ. โดยมีอำานาจหน้าที่พิจารณาคำาร้อง 

รายกรณี ประธานกรรมการ วลพ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นได้หลายคณะ แต่ละคณะประกอบด้วยกรรมการ  

วลพ. ไม่เกิน 3 คน โดยมีกรรมการ วลพ. คนใดคนหนึ่งทำาหน้าที่ประธาน และกรรมการคนหนึ่งสามารถเป็น

อนุกรรมการหลายคณะพร้อมกันได้ 

37  เช่น การจัดเสวนาร่วมกับกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศ  (Transwoman) การประชุมสามัญระดับโลกสมาคมนานาชาติกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ  :  

ILGA World Conference การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคระหว่างเพศ (THE EAST ASIA MINISTERIAL  

FORUM ON FAMILIES AND GENDER EQUALITY “A Family-friendly Society: A Contribution to the Achievement of SDGs Through  

Families and Gender Equality”) จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กิจกรรมรณรงค์สาธารณะเนื่องในวันสากลยุติ 

ความเกลยีดกลวัคนรกัเพศเดยีวกนั คนขา้มเพศและคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia & Biphobia – IDAHOT)  

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และการอบรมวิทยากรกระบวนการและการทดสอบหลักสูตรสิทธิในอัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ  

และเพศวิถีที่หลากหลาย ภายใต้โครงการ Safeguard the Right of Population with Respect to Sexual Orientation and Gender Identity 

ของธนาคารโลก ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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นอกจากน้ันยังมีผู้ ท่ี ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการเพื่อทำาหน้าที่ เป็นผู้ ช่วย 

คณะอนุกรรมการ วลพ. ในการตรวจสอบ สอบสวน แสวงหาข้อเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำาสำานวน

คำาร้อง คำาให้การแก้คำาร้อง บันทึกถ้อยคำาในการไต่สวนพิจารณา และรายงานผลการพิจารณา ตลอดจนให้ความเห็น

ทางกฎหมายแก่คณะอนุกรรมการ วลพ. รวมถึงคณะกรรมการ วลพ. โดยจากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว จะเห็นได้ว่า

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการควรเป็นนักกฎหมาย

ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ วลพ. ช่วงแรกได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 3 คณะ  

ต่อมาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 มีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 4 เพิ่มขึ้นอีก 1 คณะ โดยคณะ 

อนุกรรมการ วลพ. ทั้ง 4 คณะ มีบทบาทและอำานาจหน้าที่ดำาเนินกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำาร้อง

และการพิจารณาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ได้แก่

1) พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงจากคู่กรณี ทั้งผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และพยาน 

2) ตรวจสอบและสืบสวนหาข้อเท็จจริง รวมถึงพยานหลักฐานต่าง ๆ ทั้งพยานบุคคล และพยานสถานที่

3) รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ประเด็นปัญหา ข้อมูล หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง

หลังจากคณะอนุกรรมการ วลพ. ได้ดำาเนินกระบวนการพิจารณาเสร็จส้ินแล้ว จะจัดทำารายงานผลการพิจารณา 

เสนอต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อให้มีคำาวินิจฉัยต่อไป

ขั้นตอนการพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. 

กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. มี 2 ขั้นตอนหลัก คือ 

1) ขั้นตอนการทำางานตรวจสอบ

2) ขั้นตอนการทำารายงาน38

แนวทางการดำาเนินกระบวนการพิจารณาคำาร้อง

1)  เมื่อกลุ่มงาน วลพ.  (สค.) รับคำาร้องจากผู้ร้อง จะดำาเนินการตรวจสอบคำาร้องว่าถูกต้องครบถ้วน 

ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัย

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 หรือไม่ ถ้าเอกสารถูกต้องก็สามารถ 

รับคำาร้องไว้พิจารณาต่อไปได้

2) กลุ่มงาน วลพ. เสนอคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เพื่อพิจารณาว่าจะรับคำาร้องหรือไม่ โดยพิจารณา 

ตามระเบียบฯ ข้อ 18

38 โดยแต่ละขั้นตอนจะมีแบบฟอร์มเพื่ออำานวยความสะดวกต่อการดำาเนินงาน ดังนี้ 
  แบบฟอร์มการตรวจสอบคำาร้องเบื้องต้น
  แบบ วลพ. 01 แบบคำาร้อง 
  แบบ วลพ. 02 แบบคำาให้การแก้คำาร้อง/คำาให้การแก้คำาร้องเพิ่มเติม 
  แบบ วลพ. 03 แบบมอบหมายคำาร้องให้กับคณะอนุกรรมการ วลพ. 
  แบบ วลพ. 04 แบบรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ วลพ. 
  แบบ วลพ. 05 แบบคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 
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3) ประธานกรรมการ วลพ. มอบหมายคำาร้องให้แก่คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะใดคณะหนึ่ง เพื่อดำาเนิน

กระบวนพิจารณา และจัดทำารายงานผลการพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ วลพ. 

4) ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ วลพ. จะส่งสำาเนาคำาร้องและคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ 

คู่กรณีภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประธานกรรมการ วลพ. มอบหมายคำาร้อง 

5) ระเบียบกำาหนดให้ผู้ถูกร้องทำาคำาให้การแก้คำาร้องหรือคำาช้ีแจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมส่งพยาน 

หลักฐานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

6) แนวทางการพิจารณาคำาร้องของคณะอนุกรรมการ วลพ. ประกอบด้วย 

  การกำาหนดประเด็นเบื้องต้น 

  กระบวนการไต่สวน

  สรุปข้อมูลเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม 

  การทำารายงานผลการพิจารณา 

ระเบียบกำาหนดให้กระบวนการพิจารณาไต่สวนคำาร้องต้องดำาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน สามารถ 

ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ 30 วัน และหากยังไม่แล้วเสร็จ  ให้เสนอขอขยายเวลาเพิ่มเติมต่อ 

ประธานกรรมการ วลพ. โดยประธานจะพิจารณากำาหนดมาตรการที่จะทำาให้การพิจารณาแล้วเสร็จโดยเร็ว  

และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ห้ามไม่ให้ขยายเวลาเกินกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่กำาหนด

จำานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. ทั้ง 4 คณะ แสดงให้เห็นในตารางดังต่อไปนี้ (รายละเอียด

ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งของคณะอนุกรรมการ วลพ. ทั้ง 4 คณะ ในภาคผนวกที่ 4) 

ตารางที่ 5 จำานวนครั้งของการประชุมคณะอนุกรรมการ วลพ. ระหว่างปี 2559 - 2561

อนุกรรมการ 

วลพ. 

จำานวนครั้งการประชุม รวม

 (ครั้ง) 

จำานวน

คำาร้อง2559 2560 2561

คณะที่ 1 3 9 6 18 4

คณะที่ 2 4 14 9 27 5

คณะที่ 3 1 9 5 15 5

คณะที่ 4 0 2 5 7 3

การกำาหนดมาตรการชั่วคราว

นับถึงปัจจุบัน คณะกรรมการ วลพ. มีการตัดสินให้ออกมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง

หนึ่งกรณี คือ ผู้ร้องร้องมหาวิทยาลัยที่ไม่อนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ และขอให้คณะกรรมการ วลพ. ออกคำาสั่ง 

คุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ตนสามารถแต่งชุดนักศึกษาหญิงเข้าสอบได้ในระหว่างท่ีรอคำาวินิจฉัย โดยในการประชุม 

ครั้งท่ี 4/61 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ของคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะท่ี 2 (คณะอนุกรรมการท่ีได้รับมอบ 

คำาร้อง)  ได้มีการไต่สวนฉุกเฉินและจัดทำาร่างมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัย  ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ีเกิดข้ึน 
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หลังจากการประชุมครั้งก่อนหน้าเพียง 3 วัน จากนั้นกรรมการ วลพ. และคณะ รวม 4 คน ได้เดินทางไปมอบคำาสั่ง 

มาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย39

มาตรการลงโทษ

กฎหมายกำาหนดโทษสำาหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ. ให้ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกิน 

หกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรือทัง้จำาทัง้ปรบั อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการ วลพ. ยงัไม่มกีารใชม้าตรการนี้ 

ลงโทษผู้ถูกร้อง โดยผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งให้ความเห็นไว้ในการสัมภาษณ์ว่า “เนื่องกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อ 

ส่งเสริมการปฏิบัติที่ดี จึงไม่ควรใช้มาตรการลงโทษ ยกเว้นว่าเป็นกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” 

5.3.3 คำาร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ 

วลพ. 

ข้อค้นพบที่ 13 คำาร้องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ นับแต่มีการบังคับใช้กฎหมายเมื่อปี 2558 

มีท้ังหมด 27 คำาร้อง ซึ่งมีจำานวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นหญิงข้ามเพศ มีผู้หญิงค่อนข้างน้อย

และไม่มีเพศชายเลย ในส่วนของผู้ถูกร้องส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และคำาร้องส่วนใหญ่เป็นเรื่องเก่ียวกับ

สถานศึกษาที่ไม่อนุญาตให้แต่งเครื่องแบบตามเพศสภาพ 

ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 ท่ีกฎหมายได้มีผลบังคับใช้ มีผู้ยื่นคำาร้องและเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. 

ทั้งสิ้น 27 คำาร้อง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ประกอบด้วย

1) คำาร้องที่มีคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. จำานวน 7 คำาร้อง โดยใน 7 คำาร้องนี้ มี 1 คำาร้องที่วินิจฉัย 

ยกคำาร้อง

2) คำาร้องที่คณะกรรมการ วลพ. ให้จำาหน่ายคำาร้อง จำานวน 8 คำาร้อง

3) คำาร้องที่ส่งคืนให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเน่ืองจากเป็นคำาร้องท่ีเกิดข้ึนก่อนพระราชบัญญัติ 

จะมีผลบังคับใช้ จำานวน 1 คำาร้อง

4) คำาร้องที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการโดยคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 12 คำาร้อง ได้แก่ อยู่ระหว่าง

จัดทำาคำาวินิจฉัย 5 คำาร้อง อยู่ระหว่างการจัดทำารายงานผลการพิจารณา 3 คำาร้อง อยู่ระหว่างดำาเนิน

กระบวนการพิจารณาคำาร้อง 4 คำาร้อง โดยใน 12 คำาร้องนี้ มี 1 คำาร้องที่มีการกำาหนดมาตรการชั่วคราว

ก่อนมีคำาวินิจฉัย

39 จากการเดินทางไปมอบคำาส่ังมาตรการคุ้มครองชั่วคราวให้กับมหาวิทยาลัย ทำาให้พบว่า คณาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคล้อยตามคำาสั่งดังกล่าวมากนัก  

นอกจากนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยังเห็นว่า “คณะกรรมการ วลพ. ไม่จําเป็นต้องมีมาตรการชั่วคราวก็ได้ แค่โทรศัพท์มาขอความร่วมมือ 

มหาวิทยาลัยก็ยินดีให้ความร่วมมือแล้ว” แต่คณะกรรมการ วลพ. เห็นว่าการเดินทางไปมอบคำาสั่งฯ ด้วยตัวเอง เป็นการทำางานที่ได้ผลดีกว่า แต่พบว่า

หลังจากที่คณะกรรมการ วลพ. ส่งคำาสั่งฯ แล้ว ผู้ร้องรู้สึกมีความกังวลกับบรรยากาศในมหาวิทยาลัยมากขึ้น



57รายงานการศึกษาการทบทวนความก้าวหน้าของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

รูปที่ 5 ผลการคัดกรองคำาร้องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. 

และ 1 ใน 12 มีการกำหนด

มาตรการชั่วคราวฯ

จัดท ค วินิจฉัย 5 ค ร้อง

จัดท รายงานผลการ

พิจารณา 3 ค ร้อง

อยู่ในกระบวนการพิจารณา

4 ค ร้อง
อยู่ระหว่างดำเนินการ

โดย วลพ.

12

จำหน่ายคำร้อง

8

มีคำวินิจฉัยแล้ว

7

ส่งคืนให้ กสม.

1

คำาร้องที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาและมีคำาวินิจฉัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นคำาร้องที่มีสาระสำาคัญ องค์ประกอบ

ครบถ้วน และมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งคณะกรรมการ วลพ. อาจมีการขอเอกสารเพ่ิมเติม หรือเชิญผู้ร้องและผู้ถูกร้อง 

รวมทั้งพยานมาให้ถ้อยคำาชี้แจงเพิ่มเติม

ปัจจัยที่ทำาให้คำาร้องไม่ผ่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จำาหน่ายคำาร้อง และยกคำาร้อง คือ 

1) องค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง 

การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 ข้อ 7 ทำาให้คำาร้อง

ไม่สมบูรณ์ และแม้ว่าคณะกรรมการ วลพ. จะมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการติดตามประสานงานกับผู้ร้อง 

เพื่อให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือยื่นคำาร้องมาใหม่แล้วก็ตาม บ้างก็ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ หรือบางกรณี 

ผู้ร้องแจ้งกลับมาว่าไม่ประสงค์จะดำาเนินการเรียกร้องต่อ เป็นต้น ทำาให้ต้องจำาหน่ายคำาร้องออกไป

2) บางกรณีเป็นการยื่นคำาร้องที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้กฎหมาย รวมถึงกรณีที่ยื่นคำาร้องในขณะท่ียังไม่มี

คณะกรรมการ วลพ. 

3) ส่วนคำาร้องที่มีคำาวินิจฉัยยกคำาร้อง เนื่องจากคณะกรรมการ วลพ. พิจารณาเห็นว่ายังไม่เกิดการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมตามคำาร้องนั้น

เพศภาวะของผู้ร้อง

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า คำาร้องที่ผู้ร้องเป็นผู้หญิงข้ามเพศ  Intersex หรือกะเทย มากท่ีสุด คือ 18 คำาร้อง  

คิดเป็น 67% ของคำาร้องทั้งหมด รองลงมาคือ เพศหญิง 5 คำาร้อง คิดเป็น 19% ชายข้ามเพศ หรือทอม 2 คำาร้อง 

และอื่น ๆ 2 คำาร้อง ได้แก่ การยื่นคำาร้องในนามองค์กร 1 คำาร้อง และไม่ระบุเพศ 1 คำาร้อง โดยไม่มีเพศชาย 

ยื่นคำาร้องเลย
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รูปที่ 6 เพศภาวะของผู้ร้อง

หญิง

5

อื่นๆ

2

ชายข้ามเพศ

2

หญิงข้ามเพศ

18

การเข้าถึงกฎหมายของกลุ่ม LGBT 

จากความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ปัจจัยท่ีทำาให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเข้ามาใช้กฎหมายอย่างแพร่หลาย 

มีดังต่อไปนี้

1) พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายฉบับเดียวที่ให้สิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างเป็นทางการ  

ในขณะที่เพศหญิงหรือเพศชายอาจเลือกใช้กฎหมายฉบับอื่น เช่น กฎหมายแรงงาน กฎหมายครอบครัว ฯลฯ

2)   ผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศท่ีย่ืนคำา ร้องส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่  มีความต่ืนตัวต่อเ ร่ืองสิทธิของตน 

และให้ความสำาคัญกับการต่อสู้เชิงอัตลักษณ์

3) ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีกลไกช่วยเหลือท่ีเข้มแข็ง โดยเฉพาะความช่วยเหลือด้านการให้คำาปรึกษา เช่น 

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ

4) คำาร้องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์เชิง

อำานาจกับผู้ถูกร้องค่อนข้างน้อย

5) กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ  โดยเฉพาะกลุ่มหญิงข้ามเพศ ส่วนใหญ่เติบโตมาจากการเลี้ยงดู 

ภายใต้สังคมแบบปิตาธิปไตย เช่น ค่านิยมที่ให้เด็กชายสามารถเรียกร้องและเสียงดังได้มากกว่าเด็กหญิง และ

เนื่องจากในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบเด็กชาย จึงทำาให้มีความกล้าแสดงออกมากกว่าเด็กหญิง
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ผู้ถูกร้อง

ผู้ถูกร้องส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึงมีมากถึง 17 คำาร้อง ภาคเอกชน 6 คำาร้อง องค์กรนานาชาติ  

1 คำาร้อง ส่ือมวลชน 1 คำาร้อง บุคคลเพศชาย 1 คำาร้อง และไม่สามารถระบุผู้ถูกร้อง 1 คำาร้อง โดยแบ่งตามลักษณะ

ของหน่วยงานได้ดังนี้ 

 � สถาบันการศึกษา 14 คำาร้อง โดยเป็นของรัฐ 13 คำาร้อง และเอกชน 1 คำาร้อง 

 � หน่วยงานภาครัฐหรือภายใต้การกำากับดูแลของรัฐ 4 คำาร้อง

 � ธุรกิจ ร้านค้าและภาคบริการ 5 คำาร้อง

 � องค์กรระหว่างประเทศ 1 คำาร้อง

 � สื่อมวลชน 1 คำาร้อง

 � อื่น ๆ 2 คำาร้อง คือ บุคคล (ชาย) 1 คำาร้อง และไม่สามารถระบุผู้ถูกร้อง 1 คำาร้อง

รูปที่ 7 ประเภทหน่วยงานของผู้ถูกร้อง

หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ประเภทของหน่วยงาน

สถาบันการศึกษา

14

ธุรกิจ/ร้านค้า/บริการ

5

หน่วยงานของรัฐ

4

อื่นๆ

4

หน่วยงานภาครัฐ

17

ธุรกิจ/เอกชน

6

อื่นๆ

4

เหตุแห่งการเลือกปฏิบัต ิ

คำาร้องส่วนใหญ่อยู่ในหมวดการถูกจำากัดสิทธิในการแต่งกายของผู้หญิงข้ามเพศ ซ่ึงมีจำานวนมากถึง 12 คำาร้อง  

คดิเปน็ 44% ของคำารอ้งทัง้หมด โดยสว่นใหญเ่ปน็เร่ืองการแต่งกายนสิิต นกัศกึษา และ/หรือบณัฑิตของผู้หญงิข้ามเพศ  

และผู้ถูกร้อง คือ มหาวิทยาลัยที่ผู้ร้องศึกษาอยู่ 

รองลงมา คือ การจ้างงานที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ จำานวน 7 คำาร้อง คิดเป็น 26% ของคำาร้องทั้งหมด 

โดยมีทั้งการออกประกาศรับสมัครงานโดยเลือกปฏิบัติ การไม่ยอมจ้างงาน การไม่ยอมรับใบส่งตัวเข้าทำางาน ไปจนถึง

การยกเลิกสัญญาจ้างด้วยอคติแห่งเพศ 

ส่วนหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ได้แก่ การใช้ถ้อยคำาทางวาจาหรือตัวหนังสือ 3 คำาร้อง การถูกปฏิเสธในการออกเอกสาร

สำาคัญ 2 คำาร้อง การถูกห้ามเข้าใช้บริการในร้านอาหารหรือโรงแรม 2 คำาร้อง และการถูกห้ามเข้าถวายมุทิตาจิต 

ถวายแด่รัชการที่ 9 ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 1 คำาร้อง
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รูปที่ 8 เหตุแห่งการเลือกปฏิบัติของคำาร้องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. 

8

10

0 2 4 6 8 10 12

อื่นๆ

ห้ามเข้าใช้บริการ

ไม่ออกเอกสารสำคัญ

การใช้ถ้อยคำ

การจ้างงาน

การแต่งกาย 12

7

3

2

2

1

ข้อค้นพบท่ี 14 กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพิจารณาเกินกำาหนดระยะเวลา

ขั้นต้นที่ระเบียบกำาหนดไว้ โดยคำาร้องท่ีใช้เวลาพิจารณามากกว่า 1 ปี ในการพิจารณามีถึง 10 คำาร้อง ใช้เวลา  

7 เดือน ถึง 1 ปี มีจำานวน 8 คำาร้อง และใช้เวลา 3 - 6 เดือน มีจำานวน 3 คำาร้อง ปัจจัยที่ทำาให้มีความล่าช้า

เนื่องจากความยุ่งยากในการติดตามขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากผู้ร้องและผู้ถูกร้อง รวมทั้งการใช้เวลาในการ

ตีความกฎหมายและกระบวนการลงความเห็นภายในของคณะอนุกรรมการ วลพ. 

รูปที่ 9 ระยะเวลาที่คณะกรรมการ วลพ. ใช้ในการพิจารณาคำาร้อง

0 5 10 15

3

3

8

10

3

ภายใน 90 วัน

3 - 6 เดือน

7 เดือน - 1 ปี

1 ปีขึ้นไป

ไม่มีข้อมูล
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คำาร้องเกือบทั้งหมดใช้เวลาในการพิจารณามากเกินกว่าที่ระเบียบกำาหนดไว้ 90 วัน โดยมีเพียง 3 คำาร้อง  

ที่พิจารณาจบอยู่ในช่วง 90 วัน แต่ก็เป็นคำาร้องที่ไม่ได้มีคำาวินิจฉัย กล่าวคือ 

1) เป็นคำาร้องท่ีมีมติให้ส่งคืนสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นคำาร้องที่สำานักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งมาให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณา แต่เม่ือพิจารณารายละเอียด

ในคำาร้องแล้ว พบว่าเหตุการณ์ในคำาร้องเกิดขึ้นในขณะที่พระราชบัญญัติยังไม่มีผลบังคับใช้ และยังไม่มี 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ วลพ. 

2) เป็นคำาร้องที่คณะกรรมการ วลพ. มีมติให้จำาหน่ายคำาร้อง จำานวน 1 คำาร้อง เนื่องจากเป็นคำาร้องที่ย่ืนก่อน 

พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับใช้และยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ วลพ. 

3) เป็นคำาร้องท่ีมีการออกมาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัย จำานวน 1 คำาร้อง (คำาขอของผู้ร้องมีจำานวน  

6 ข้อ การขอให้คณะกรรมการ วลพ. ออกมาตรการชั่วคราวเป็นคำาขอข้อที่ 1 ส่วนที่เหลืออีก 5 ข้อยังไม่มี

คำาวินิจฉัย) 

คำาร้องส่วนใหญ่ใช้เวลาในการพิจารณามากกว่า 1 ปี  ซ่ึงมีมากถึงจำานวน 10 คำาร้อง รองลงมา คือ  

ใช้ระยะเวลาอยู่ในช่วง 7 เดือน - 1 ปี มีจำานวน 8 คำาร้อง และคำาร้องท่ีใช้ระยะเวลาเกิน 90 วัน แต่อยู่ในช่วง 3 - 6 

เดือน มีจำานวน 3 คำาร้อง คือ 1) คำาร้อง 12/60 ใช้ระยะเวลา 5 เดือน มีการประชุม 5 คร้ัง 2) คำาร้อง 14/60 ใช้เวลา  

6 เดือน มีการประชุม 6 คร้ัง และ 3) คำาร้อง 15/60 ใช้เวลา 6 เดือน

ทำาไมต้อง 90 วัน ?

จากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย พบว่า การกำาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคำาร้องให้ไม่เกิน  

90 วัน น้ันตั้งอยู่บนหลักประกันความเป็นธรรมโดยการวินิจฉัยอย่างรวดเร็วตามหลักนิติศาสตร์  (เช่นในการ

สอบสวนทางวินัยใช้เวลา 120 วัน) และมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้คณะกรรมการ วลพ. พิจารณาวินิจฉัยคำาร้อง 

ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด  เพื่อไม่ให้ผู้ เสียหายต้องยืดระยะเวลาที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือชดเชยยืดยาว

ออกไป แต่ระยะเวลา 90 วันนี้สามารถขยายได้  โดยระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559  

ระบุว่า สามารถขยายเวลาพิจารณาคำาร้องได้ 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 30 วัน และหากยังไม่แล้วเสร็จ  ให้เสนอ

ขอขยายเวลาเพิ่มเติมต่อประธานกรรมการ วลพ.  โดยประธานจะพิจารณากำาหนดมาตรการที่จะทำาให้ 

การพิจารณาแล้ว เสร็จ โดยเร็ ว   และบันทึกไว้ เป็นหลักฐาน  แต่ห้ ามไม่ ให้ขยายเวลาเกินกว่ า   2   เท่ า 

ของระยะเวลาที่กำาหนด
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รูปที่ 10 ระยะเวลาในการวินิจฉัยคำาร้องที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. ระหว่างปี 2558 – 2561

ต พย
2558 2559 2560 2561

ม กพ มี เมย พ มิย ก ส กย ต พย ม กพ มี เมย พ มิย ก ส กย ต พย ม กพ มี เมย พ มิย ก ส กย

4/59

6/59

2/60

3/60

4/60

5/60

6/60

8/60

10/60

11/60

12/60

13/60

14/60

15/60

16/60

1/61

2/61
ม่มี ้อมูลวัน ี่สิ้นสดการพิจาร า

มาตรการชั่วคราวก่อนมีคำวินิจฉัย

ม่มี ้อมูลวัน ี่สิ้นสดการพิจาร า

กรณีศึกษาที่แสดงถึงเส้นทางการพิจารณาคำาร้อง

(ศึกษารายละเอียดในภาคผนวกที่ 5 กรณีตัวอย่างขั้นตอนการพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ.) 

 � กรณีที่ 1 หญิงข้ามเพศที่ร้องเรียนว่าถูกโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตไม่ให้เข้าพัก ใช้เวลาในการประชุม จำานวน 

14 ครั้ง จากเร่ิมต้นพิจารณาคำาร้องจนถึงสรุปจบมีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี  

6 เดือน 

 � กรณีที่ 2 ภิกษุณีที่ร้องเรียนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถวายมุทิตาจิตพระบรมศพของรัชกาลที่ 9 ในพระที่นั่ง

ดุสิตมหาปราสาท ใช้เวลาในการประชุมมากถึง 10 ครั้ง จากเริ่มต้นพิจารณาคำาร้องจนถึงสรุปจบมีคำาวินิจฉัย

จากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน

 � กรณีท่ี 3 หญิงข้ามเพศท่ีร้องเรียนว่าถูกโรงแรมปฏิเสธไม่รับเข้าทำางานด้วยเหตุแห่งเพศ ใช้เวลาในการประชุม 

มากถึง 14 ครั้ง จากเร่ิมต้นพิจารณาคำาร้องจนถึงสรุปจบมีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะ

เวลา 1 ปี 4 เดือน 
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รูปที่ 11 เส้นทางการพิจารณากรณีหญิงข้ามเพศที่ร้องเรียนว่าถูกโรงแรมปฏิเสธไม่รับเข้าทำางาน 

ด้วยเหตุแห่งเพศ

เริ่มพิจารณา

ค ร้อง
ส่งส เนาค ร้อง

ให้คู่กรณี

พิจารณา

หลักฐานและค แก้

ค ร้อง

เชิญผู้ร้องชี้แจง

เพิ่มเติม

ขยายเวลา

ครั้งที่ 2

ลงพื้นที่ สอบ

ข้อเท็จจริง

(นครราชสีมา)

ลงพื้นที่ สอบ

พยาน (ประจวบ)

ขยายเวลา

จนกว่าจะเสร็จ

สิ้น

แจ้งผู้

เกี่ยวข้อง มาให้

ถ้อยค เพิ่มเติม

แจ้งผู้ถูกร้องส่ง

เอกสารเพิ่ม

อนุฯ พิจารณา

หลักฐานต่างๆ

ได้รับเอกสารเพิ่ม

จากผู้ถูกร้อง

ติดต่อ

พยานเข้าให้

ถ้อยค /ไม่สะดวก

ลงพื้นที่ สอบ

พยาน

(นครราชสีมา)

ผลการไต่สวนยัง

ไม่ชัดเจน
พยานขอเลื่อน

ไต่สวนพยาน

เพิ่มเติม

ผู้ถูกร้องขอ

ขยายระยะเวลาการ

ส่งแก้ค ร้อง

ผู้ถูกร้องส่ง

หลักฐาน ค แก้

ค ร้อง

รวบรวม

หลักฐาน
ก หนดประเด็น

ส คัญ

ยกร่างการ

พิจารรา

ค ร้อง

ขอหลักฐานเพิ่ม

จากผู้ถูกร้อง

ก หนด

ประเด็นส คัญการ

พิจารณา

ผู้ถูกร้องขอ

ขยาย ระยะเวลาส่ง

หลักฐานเพิ่ม

ติดต่อพยาน

ไม่ได้

ลาออกแล้ว

ประสาน

เขตราชเทวี คัด

ส เนาทะเบียน

ราษฎร

ขอผู้ถูกร้องส่ง

เอกสารเพิ่ม

ได้รับส เนา

ทะเบียนราษฎร

16 มกราคม 2560

31 พฤษภาคม 2561    (อยู่ระหว่างการจัดท รายงาน)

หญิงข้ามเพศ

กับ โรงเเรม

แห่งหนึ่ง

รวมระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน

รูปที่ 12 เส้นทางการพิจารณากรณีหญิงข้ามเพศที่ร้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้แต่งกาย 

ตามเพศสภาพ (1) 

เริ่มพิจารณา

ค ร้อง
ส่งส เนาค ร้อง

ให้คู่กรณี

พิจารณา

พยายานเอกสาร

จาก สกอ.

ส่งหนังสือเชิญ

ประธานที่ประชุม

อธิการฯ เป็นคู่กรณี

ร่วม

พิจารณา

เอกสารจากผู้ถูกร้อง

(ยังไม่ครบ)

พิจารณา

พยานเอกสารทีี่ได้

รับเพิ่มเติม

ส่งหนังสือ

ทวงเอกสารจาก

ผู้ถูกร้อง

ผู้ร้องส่ง

เอกสารเพิ่ม (แต่ยัง

ไม่ครบ)

ส่งหนังสือ

เชิญคู่กรณี มาชี้แจง

ข้อเท็จจริง

ขยายเวลา

ด เนินการ จนกว่า

จะเสร็จสิ้น

คู่กรณี เข้าชี้แจง

ข้อเท็จจริงต่ออนุฯ

วลพ

มีค วินิจฉัย

ผู้ถูกร้องส่ง

หลักฐาน ค แก้

ค ร้อง

พิจารณา

ค แก้ค ร้อง

ก หนด

มาตราการเพื่อให้การ

พิจารณาค ร้องแล้ว

เสร็จโดยเร็ว

ส่งหนังสือ

เร่งรัดผู้ถูกร้อง

ให้ด เนินการตาม 

มาตราการภายใน 

60 วัน

ผู้ถูกร้องชี้เเจง

ว่าไม่สามารถด เนิน

การทันเวลา

จัดท ร่าง

รายงานผลการ

พิจารณาค ร้อง

เห็นชอบร่าง

รายงานฯ เตรียม

เสนอต่อ วลพ

17 มกราคม 2560

8 กุมภาพันธ 2561

หญิงข้ามเพศ

กับ มหาวิทยาลัย

ใน กทม.

รวมระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน

หนังสือตอบจาก

ประธานที่ประชุม

อธิการฯ ไม่สามารถ

เป็นคู่กรณีร่วม
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รูปที่ 13 เส้นทางการพิจารณากรณีหญิงข้ามเพศที่ร้องเรียนว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้แต่งกาย 

ตามเพศสภาพ (2) 

เริ่มพิจารณา

ค ร้อง

(10 ม.ค. 60)

ส่งส เนาค ร้อง

ให้คู่กรณี

พิจารณา

แบบ อรมที่ใช้ใน

การไต่สวน

ลงพื้นที่ สอบ

ข้อเท็จจริง

(พิษณุโลก)

เสนอรายงาน

ผลการพิจารณา

ให้ วลพ.

ผู้ถูกร้อง ตอบรับ

เข้าเป็นคู่กรณี

พิจารณา

ค ให้การ

แก้ค ร้อง

ก หนดวัน

ไต่สวน เตรียมหา

หลักฐานเพิ่ม

แจ้ง

ความคิดเห็นและมติ

ของอนุฯ ต่อ วลพ.

วลพ มีค

วินิจฉัย

ค ร้อง

รายงานการ

ไต่สวนคู่กรณี

ขยายเวลา

การพิจารณา

ค ร้อง

จัดท

ร่างรายงานผล

การพิจารณา

ค ร้อง

ข้อเสนอแนะ

ปรับแก้ ร่าง

รายงาน

วลพ มีข้อ

เสนอแนะต่อ

รายงาน

14 กันยายน 2559

3 สิงหาคม 2560

หญิงข้ามเพศ

กับ มหาวิทยาลัย

แห่งหนึ่ง

พิจารณา

ค ให้การ

แก้ค ร้อง

รวมระยะเวลา 11 เดือน

มีการติดตามผลปฏิบัติตามค วินิจฉัย

ปัจจัยที่ทำาให้คณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการใช้เวลาในการพิจารณาคำาร้องนานเกินกว่ากำาหนด

ข้อค้นพบที่ 15 ปัจจัยความสำาเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ.  

พบว่า แม้คณะอนุกรรมการ วลพ. จะดำาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ รวมถึงการติดตามตัวผู้ร้อง 

และผู้ถูกร้องมาให้ข้อมูลอย่างใกล้ชิด มีการประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การลงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริง

และการสืบค้นข้อมูลประกอบการพิจารณา แต่ยังมีอุปสรรคทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผล 

ให้การพิจารณาคำาร้องล่าช้า ปัจจัยภายใน เช่น การใช้เวลาประชุมพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ 

และคณะอนุกรรมการ วลพ. ที่มีจำานวนมากครั้ง เนื่องจากความไม่ชัดเจนในกรอบการเขียนคำาพิจารณา  

รวมทั้งการตีความคำาร้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และปัจจัยภายนอก เช่น ความร่วมมือของผู้ร้อง 

และผู้ถูกร้องในการให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา

จากการศึกษาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ วลพ. และการสัมภาษณ์ผู้แทน 

คณะกรรมการและอนุกรรมการ วลพ. พบว่าปัจจัยความสำาเร็จและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้อง 

มีดังต่อไปนี้

ปัจจัยความสำาเร็จ 

1) ความพยายามในการติดตามผู้ร้อง ผู้ถูกร้องและพยานมาให้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ยกตัวอย่างกรณีผู้ร้องรายหน่ึง 

ท่ีย่ืนคำาร้องจนเวลาผ่านไป 1 ปี และผู้ร้องไปบวชเป็นพระแล้ว แต่คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะท่ี 2  

ก็ยังดำาเนินการตามข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง และแม้จะติดต่อพยานท่ีระบุในคำาร้องไม่ได้ ก็พยายามหาช่องทาง

ค้นหาที่อยู่ของพยาน โดยการประสานงานไปยังสำานักงานเขตราชเทวีเพ่ือคัดสำาเนาข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

จนในที่สุดก็สามารถติดต่อพยานมาให้ปากคำาได้เป็นผลสำาเร็จ
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2) การประสานขอข้อมูลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรณีท่ีไม่สามารถระบุตัวผู้ถูกร้องได้ เช่น เหตุการณ์เกิดข้ึน 

ในแอพพลิเคชั่น Line คณะกรรมการ วลพ. ได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 

และสังคม ในการสืบค้นและระบุตัวผู้ถูกร้องจาก Line ID ถึงแม้ว่าในที่สุด กระทรวงดิจิทัลฯ ไม่สามารถ 

สืบค้นหรือระบุตัวผู้ถูกร้องได้ เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ถูกร้อง 

3) การลงพื้นที่เพ่ือติดตามและไต่สวนข้อเท็จจริง การลงพ้ืนท่ีสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ ในกระบวนการ 

ไต่สวนนี้คณะอนุกรรมการ วลพ. และเลขานุการมีการเดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ เพ่ือตรวจสอบและไต่สวน 

เพิ่มเติม เช่น กรณีท่ี 1 การลงพื้นท่ีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดภูเก็ต กรณีคำาร้องหญิงข้ามเพศ 

ถูกห้ามไม่ให้เข้าใช้บริการโรงแรม กรณีที่ 2 การลงพื้นท่ีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง ณ จังหวัดพิษณุโลก 

กรณีคำาร้องถูกเลือกปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย กรณีที่ 3 การเดินทางไปสอบข้อเท็จจริงพยานฝ่ายผู้ร้อง 

ณ จังหวัดชลบุรี กรณีถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน และกรณีที่ 4 การเดินทางไปไต่สวนพยาน กรณี 

ถูกเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

4) การอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการมาเป็นหลักฐาน เช่น คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 3 มีการหาข้อมูล 

ทางวิชาการเพื่อยืนยันว่าการแต่งกายและพฤติกรรมที่แตกต่างจากเพศกำาเนิดของครูนั้น มีอิทธิพลต่อเด็ก

จริงหรือไม่ ทั้งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ความเห็นจากจิตแพทย์ และข้อมูลจากต่างประเทศ เช่น ฟินแลนด์  

ซึ่งจะทำาให้การพิจารณาวินิจฉัยมีความน่าเชื่อถือมากข้ึน นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1  

มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านศาสนามาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาคำาร้อง

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค - คณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการ 

1) คณะอนุกรรมการ วลพ. ใช้เวลาในการประชุมเพื่อพิจารณาคำาร้องหลายคร้ัง บางครั้งเป็นการประชุม 

ในประเด็นซำ้าเดิมที่เคยประชุมและมีมติไปแล้ว 

2) ในการประชุมแต่ละครั้ง อาจต้องใช้เวลาในการประสานงานนัดหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำาร้องนั้น ๆ เพื่อ 

มาร่วมในการพิจารณาคำาร้อง เช่น การเชิญบุคคลภายนอกท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วยในการ

พิจารณา กรณีผู้ถูกร้องขอขยายเวลาในการยื่นคำาให้การแก้คำาร้องหรือขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำา หรือ 

บางกรณีไม่สามารถติดตามตัวผู้ร้องและพยานมาให้ถ้อยคำาเพื่อให้การพิจารณาคำาร้องนั้นสมบูรณ์ได้

3) มีการเรียกขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมหลายรอบ (ไม่แล้วเสร็จในคราวเดียว) 

4) บางคำาร้องต้องใช้เวลาในการลงพื้นท่ี  เพ่ืออำานวยความสะดวกให้ท้ังผู้ร้องและผู้ถูกร้องในการเชิญตัว 

มาไต่สวน ให้ถ้อยคำา และชี้แจงข้อเท็จจริง

5) คณะอนุกรรมการ วลพ. ยังขาดความคล่องตัว รวมถึงความไม่ชัดเจนในกรอบการจัดทำารายงานผลการ

พิจารณาคำาร้อง ทำาให้ที่ประชุมต้องเสียเวลาไปกับการปรับแก้ไขรายงานหลายครั้ง 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค - ผู้ร้อง

จากการศึกษาคำาร้องที่ยื่นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. พบปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้ 

การพิจารณาล่าช้า ดังต่อไปนี้ 
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1) ผู้ร้องไม่ระบุชื่อจริง และไม่มาดำาเนินการเขียนคำาร้องให้สมบูรณ์ตามระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัย 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 ข้อ 7

2) ผู้ร้องติดต่อไม่ได้ และไม่ให้ความร่วมมือในการพิจารณา บางคำาร้องที่ผู้ร้องไม่สามารถระบุชื่อผู้ถูกร้องได้  

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดต่อผู้ร้องเพื่อให้จัดทำาคำาร้องให้สมบูรณ์ แต่ผู้ร้องไม่ติดต่อกลับมา และภายหลัง 

ก็ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้อีก คำาร้องจึงไม่อาจดำาเนินการพิจารณาต่อไปได้ และถูกจำาหน่ายไปในที่สุด

3) ผู้ร้องไม่เข้าใจหรือขาดความรู้เก่ียวกับความสำาคัญของข้อเท็จจริงในการพิจารณาคดี เช่น ในบางคำาร้อง  

ผู้ร้องใช้อารมณ์และความรู้สึกมาตัดสินใจว่าตนถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่ แต่มิได้ใช้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยังไม่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติ จึงทำาให้คณะกรรมการ วลพ. วินิจฉัยยกคำาร้อง

5.4 การเยียวยาผู้เสียหาย

ข้อค้นพบที่ 16 บทบัญญัติว่าด้วย “การเยียวยาผู้เสียหาย” ระบุสิทธิของผู้เสียหายที่มีคำาวินิจฉัยจาก 

คณะกรรมการ วลพ. ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ให้ได้รับการชดเชยเยียวยา แต่ปัจจุบัน 

ยังไม่มีการบังคับใช้ เนื่องจากผู้ร้องเกือบทั้งหมดไม่ได้ร้องขอค่าชดเชยเยียวยา

หมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัติฯ มีบทบัญญัติว่าด้วย “การชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย” โดยระบุสิทธิ 

ของผู้เสียหายที่ได้รับการวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. ว่าถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้ได้รับ 

การชดเชยเยียวยา และกำาหนดเกณฑ์ในการรับค่าชดเชยเยียวยา ทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและรูปแบบอื่น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการ สทพ. ได้จัดทำาอนุบัญญัติเกี่ยวกับการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย ได้แก่ ระเบียบ

คณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหายเนื่องจากการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 และระเบียบคณะกรรมการ สทพ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และจำานวนเงิน

ในการชดเชยและเยียวยาผู้เสียหาย พ.ศ. 255940 แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการให้ค่าชดเชยและเยียวยาแก่ผู้เสียหาย  

เนือ่งจากยงัไมม่กีรณีท่ีมคีำาวนิจิฉยัจากคณะกรรมการ วลพ. ในการใหค้า่ชดเชยเยยีวยา สว่นหนึง่เปน็เพราะผูร้อ้งสว่นใหญ ่

ไม่ได้แสดงความประสงค์ขอรับการชดเชยเยียวยา เพียงแต่ต้องการเห็นองค์กรที่ถูกร้องเปลี่ยนแปลงโยบายให้เคารพ

ต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีผู้ร้องหนึ่งรายที่ร้องขอค่าชดเชยเยียวยา แต่คำาร้องนั้นถูกจำาหน่ายไปเนื่องจากไม่เข้า

หลักเกณฑ์ของการเลือกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

40 ระเบยีบมีสาระสำาคัญ คอื เม่ือคณะกรรมการ วลพ. มคีำาวนิจิฉยัว่าเปน็การเลอืกปฏบิติัโดยความไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ ใหผู้เ้สยีหายมสีทิธขิอรับการชดเชย 

และเยียวยาที่เป็นการช่วยเหลือทางการเงิน หรือที่สามารถคำานวณเป็นเงินได้ไว้ในคำาวินิจฉัยได้ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินดังกล่าวให้ทำาได้ในกรณีต่อไปนี้  

  ค่าขาดประโยชน์ทำามาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ ให้จ่ายวันละ 300 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที ่
ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ 

  ค่าสูญเสียโอกาสที่เป็นค่าเสียหายในเชิงพาณิชย์ไม่เกิน 30,000 บาท 
  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล รวมทั้งค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 
  ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็นในการดำาเนินคดี เช่น ค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ จ่ายเท่าจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท
  การชดเชยเยียวยาในรูปแบบอื่น ให้จ่ายตามที่คณะกรรมการ วลพ. เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

โดยให้ยื่นคำาขอรับเงินภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาวินิจฉัย
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ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและผู้แทนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวที่ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้  

แสดงความวิตกกังวลว่า การคำานวณค่าชดเชยความเสียหายจะเป็นเร่ืองที่ยากสำาหรับคณะกรรมการ วลพ. เนื่องจาก

ไม่เคยมีประสบการณ์ในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งการคิดคำานวณเป็นตัวเงิน 

5.5 กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข้อค้นพบที่ 17 ในส่วนของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ พบว่า ตั้งแต่ประกาศใช้ 

พระราชบัญญัติ ยังไม่มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้ เลย41 ทั้งในด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ เสียหาย  

และการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ เนื่องจากแทบไม่มีผู้ร้องขอค่าชดเชยเยียวยา และยังอยู่ระหว่างการจัดทำาประกาศหลักเกณฑ์ 

ในการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

และเห็นควรต้องมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้เกิดการจัดสรรและใช้งบประมาณได้อย่างเป็นรูปธรรม

พระราชบัญญัติฯ กำาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยให้ใช้เงินไปในด้าน 

ของการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายตามคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ. รวมทั้งใช ้

ในกิจกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงการให้ความรู้ในเรื่องพระราชบัญญัติฉบับนี้42 นับต้ังแต่ประกาศ

ใช้พระราชบัญญัติฯ แทบไม่มีการใช้เงินจากกองทุนนี้เลย 

ปีงบประมาณ 2560 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

กองทนุสง่เสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ วงเงนิ 10,000,000 บาท (สบิลา้นบาทถว้น) โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการ สทพ.  

มีมติอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1) การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศ จำานวน 4,389,000 บาท

2) การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ จำานวน 3,750,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ จำานวน 1,861,000 บาท

โดยสถานะทางการเงินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 พบว่า  

มีการเบิกจ่ายเพียง 147,515 บาท คงเหลือจำานวน 9,852,485 บาท

41 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

42 มาตรา 30 เงินในกองทุนนี้ให้ใช้จ่ายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1) เพื่อกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2) เพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

3) เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่บุคคลซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามมาตรา 26

4) เพ่ือการสอดส่องดูแลและให้คำาแนะนำาหรือคำาปรึกษาเก่ียวกับการดำาเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี

5) เพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

6) เพื่อการติดต่อและประสานงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7) เพื่อการอื่นตามที่คณะกรรมการ สทพ. เห็นสมควร
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ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 กองทุนฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำาปีจำานวน 5,000,000 บาท  

(ห้าล้านบาทถ้วน) บวกกับงบประมาณประจำาปี 2560 ที่คงเหลือยกมาจำานวน 9,852,485 บาท รวมเป็นเงิน 

14,852,485 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันส่ีร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ สทพ. 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 อนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ โดยแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1) การช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์แก่ผู้เสียหายจากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างเพศ จำานวน 4,590,000 บาท

2) การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ จำานวน 5,700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ จำานวน 4,562,485 บาท

คณะกรรมการ สทพ. มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อทำาหน้าที่

พิจารณาการเบิกจ่ายอนุมัติเงินงบประมาณ โดยมีคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการพิจารณา 

กลั่นกรองโครงการ และ 2) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการใช้เงินกองทุน

สาเหตุหลักที่ เงินกองทุนฯ  ไม่ได้ถูกนำาไปใช้เท่าที่ควร  เนื่องจากแทบไม่มีผู้ร้องขอค่าชดเชยเยียวยา  

และยังอยู่ระหว่างการจัดทำาประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้งบประมาณสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ กองทุนฯ มีการชะลอการพิจารณาโครงการ เนื่องจากรอการประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ซึ่งเพ่ิงประกาศใช้เมื่อเดือนมกราคม 2561 และคู่มือสำาหรับประกาศฯ

ดังกล่าวเพิ่งจัดทำาแล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561

ในช่วง 6 เดือนท่ีผ่านมา มีสมาคมและมูลนิธิต่าง ๆ ได้ยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำานวน  

2 โครงการ คือ องค์กรท้องถ่ินจากจังหวัดชัยภูมิ โดยได้เสนอโครงการให้ความรู้ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  

และศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยได้เสนอโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนที่จังหวัดสกลนคร 

อุปสรรคปัญหาสำาคัญประการหนึ่ง คือ หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ทราบว่ามีกองทุนนี้อยู่ 

และสามารถเข้ามาขอรับการสนับสนุนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 

ผู้ให้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือจัดสรรการใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ ดังต่อไปนี้

 � เสนอให้จัดทำายุทธศาสตร์ท่ีมีการวางแผนงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนา

ให้เกิดโครงการส่งเสริม คุ้มครอง และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และโครงการ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการใช้กองทุนฯ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการเสนอโครงการเพ่ือขอใช้ 

งบประมาณกองทุนฯ เพื่อให้กิจกรรมดำาเนินไปตามยุทธศาสตร์เดียวกัน



6969รายงานการศึกษาการทบทวนความก้าวหน้าของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

 � เสนอให้จัดกิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาวิจัยและพัฒนา ระหว่างนักวิชาการ นักกฎหมาย 

นักจิตวิทยา และผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อหารือเกี่ยวกับหัวข้อและการตั้งโจทย์งานวิจัย เพื่อให้นักวิจัยเสนอ

โครงการมาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ทั้งน้ีเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการ สทพ.  

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย

 � เสนอให้สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหาร 

ส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้บูรณาการประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศให้สอดคล้องกับภารกิจงานท่ีมีอยู่ รวมถึงการ 

จัดการองค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะในกระทรวง ทบวง กรม
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สรุป:
ในบทน้ีใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสํารวจจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการบังคับใช้ 

กฎหมาย พบว่า

  ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ความสอดคล้องของกฎหมายต่อสถานการณ์

ปัจจุบัน  เนื้อหาของกฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมาย  ท้ังในส่วนของคณะกรรมการ สทพ. และ 

คณะกรรมการ วลพ. รวมถึงศักยภาพของสถาบันและบุคลากร

  ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ ความตระหนักเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่าง

เพศ การไม่รู้กฎหมาย ความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ทัศนคติและบรรทัดฐานทางสังคม และบทบาทของภาค

ประชาสังคมในการสนับสนุนประชาชนในการใช้กฎหมายนี้

 

6.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อค้นพบที่ 18 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า ปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อการบังคับใช้ 

กฎหมาย ได้แก่ ความสอดคล้องของกฎหมายต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เนื้อหาของกฎหมาย กลไกการบังคับใช้

กฎหมาย ทั้งในส่วนของคณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. รวมถึงศักยภาพของสถาบันและบุคลากร 

การวิเคราะห์ SWOT ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ จุดแข็ง 

และจุดอ่อนในด้านเนื้อหาตัวบทกฎหมาย กลไกการบังคับใช้กฎหมาย ศักยภาพภายในระดับสถาบันและบุคลากร  

ทัง้บคุลากรของกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ. และการวเิคราะห์ 

ปจัจยัภายนอก เพือ่ใหเ้หน็โอกาสและความเสีย่ง ได้แก ่ความรู้ ทศันคติของสังคมทีม่ต่ีอการเลือกปฏิบติัด้วยเหตุแหง่เพศ  

ความสมัพนัธเ์ชงิอำานาจ และบทบาทของภาคประชาสงัคม ฯลฯ โดยจดุแขง็และโอกาส (Strengths and Opportunities)  

ใชส้ำาหรบัประเมนิสิง่ทีค่วรเน้นและพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง ในขณะท่ีจุดออ่นและความเส่ียง (Weaknesses and Threats)  

จะช่วยให้เห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในที่ต้องได้รับการแก้ไข

จุดแข็งและจุดอ่อนของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการบังคับใช้กฎหมาย

จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

ความสอดคล้ อ ง   กฎหมายสอดคล้ อ งกั บ

สถานการณ์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ขององค์กร

ผู้ดำาเนินงาน และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ความสอดคล้อง กฎหมายไม่สอดคล้องกับการพิจารณาวินิจฉัย

การเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากปัจจัยทับซ้อนหลายด้านนอกจาก

เหตุแห่งเพศ

6 ผลการศึกษา - ปัจจัยความสำาเร็จ 
และความท้าทาย (Efficiency)
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จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 

เนื้อหาของกฎหมาย มาตราท่ีเป็นจุดแข็งสำาหรับ 
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและ
การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ 
นิยามของ “เพศ” ครอบคลุมกลุ่ม LGBT การมี 
คณะกรรมการระดับชาติด้านการส่งเสริมนโยบาย 
และด้านวินิจฉัยคำาร้อง  โดยคณะกรรมการ 
แต่ละคณะมีบทบาทและอำานาจหน้าท่ีชัดเจน 
และมีเงินกองทุนสำาหรับช่วยเหลือและเยียวยา

เน้ือหาของกฎหมาย ในบางมาตราอาจเป็นอุปสรรคในการ 
บังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ การมีข้อยกเว้นว่าการขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้คนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพ หากเป็นการ 
ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาและเพื่อความมั่นคงไม่ถือเป็น 
การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ และการท่ีให้ผู้เป็นเจ้าทุกข์เท่าน้ัน 
ที่สามารถยื่นคำาร้องได้ รวมถึงยังมีระเบียบปฏิบัติหลายข้อ
ที่ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายมีความยุ่งยากและล่าช้า

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย : คณะกรรมการ 

สทพ. 

  คณะกรรมการ สทพ. มีอำานาจหน้าท่ีในการ
กำ าหนดนโยบายและมาตรการเพื่ อขจัด 
การเลือกปฏิบัติ ซึ่งกำาหนดไว้อย่างชัดเจน 

•	องค์ประกอบของคณะกรรมการ สทพ. มี
ทั้งผู้แทนหน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็น 
องค์ประกอบที่ครอบคลุม

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย : คณะกรรมการ สทพ. 

  คณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายและ
มาตรการเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศอย่างเป็นรูปธรรม 
แม้ว่าคณะอนุกรรมการ สทพ. ทั้ง 5 คณะ ได้มีการศึกษา
ข้อมูลและนำาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อการตัดสินใจ 

  การประชุมคณะกรรมการ สทพ. ที่กำาหนดไว้อย่างน้อยปีละ
สองครั้งนั้นน้อยเกินกว่าจะนำาไปสู่การพิจารณาวาระเร่งด่วน

  อำานาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประธานการประชุม 

  ประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศไม่นับเป็นเร่ืองเร่งด่วน 
ในทัศนคติของคณะกรรมการบางคน

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย : คณะกรรมการ  
วลพ. 

  คณะกรรมการ วลพ. มีลักษณะเป็นองค์กรก่ึง 
ตุลาการ มีอำานาจหน้าท่ีชัดเจนในการพิจารณา 
วินิจฉัยและชี้ขาด

  มีระเบียบว่าด้วยการยื่นคำาร้อง การพิจารณา
และวินิจฉัย เป็นอนุบัญญัติกำาหนดไว้

  องค์ประกอบของคณะกรรมการ วลพ. มาจาก
วิชาชีพที่หลากหลาย

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย : คณะกรรมการ วลพ. 

  คณะกรรมการ วลพ. มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน  
จึงต้องใช้เวลาทำาความเข้าใจร่วมกันในประเด็นความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ 

  คณะกรรมการ   วลพ .   หลายคนไม่ มี ประสบการณ์  
ในกระบวนการสอบสวนและค้นหาข้อเท็จจริง

  คณะอนุ ก ร รมกา ร   วลพ .   ข าดฝ่ า ย เ ลข านุ ก า ร ท่ี มี  
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 

  การดำาเนินงานส่วนใหญ่กระทำาในรูปแบบของการประชุม 
และไม่ได้ทำางานเต็มเวลา จึงขาดความคล่องตัว 

  การประชุมพิจารณาแต่ละคำาร้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน

  มีกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาวินิจฉัย

  ขาดกลไกรับคำาร้องในระดับภูมิภาค
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6.2 ปัจจัยภายนอกของการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อค้นพบท่ี 19 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis พบว่า ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย  

ได้แก่ ความตระหนักเรื่องความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ การไม่รู้กฎหมาย ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ ทัศนคติ 

และบรรทัดฐานทางสังคม และบทบาทของภาคประชาสังคมในการสนับสนุนประชาชนในการใช้กฎหมาย

โอกาสและความเสี่ยงของการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก แสดงในตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมาย

โอกาส (Opportunities)  ความเสี่ยง (Threats) 

•	ความตระหนักและการทุ ่มเทของผู ้ร ้อง43

•	การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการสนับสนุน 
ผู้เสียหายในการยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. 
เช่น  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติต่อ 
ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ หรือการช่วยเขียนคำาร้อง 

และให้คำาปรึกษาในการยื่นคำาร้อง ฯลฯ44

•	ประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่ตระหนักหรือ ไม่มีความรู้  
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ว่าคืออะไร

•	ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีกฎหมายฉบับนี้อยู่45

•	บรรทัดฐานของสังคมท่ีเห็นว่าการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ 
เป็นเรื่องธรรมดาและเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่ใช่เรื่อง 
ที่ควรใช้กฎหมายในการแก้ไข46

43 44 45 46

43 ทนายความและคณะกรรมการ วลพ. มีความเห็นว่า ผู้ร้องส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงสิทธิของตนและมีความมุ่งม่ันท่ีจะให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ วลพ.  

และติดตามผลความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด ซึ่งช่วยให้การพิจารณาประสบความสำาเร็จง่ายขึ้น หลายกรณีที่มีความล่าช้า ส่วนหนึ่งเพราะผู้ร้องไม่ติดตาม

กระบวนการ

44 ข้อคำาร้องจำานวนมากที่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วลพ. ดำาเนินงานผ่านการสนับสนุนและชักชวนจากองค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่าย 

กลุ่ม LGBT โดยเมื่อรับทราบกรณีการถูกเลือกปฏิบัติผ่านหนังสือพิมพ์หรือโซเชียลมีเดีย องค์กรเหล่านี้ได้เข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ 

และการถูกละเมิดสิทธิ และการใช้กฎหมายฉบับนี้ นักวิจัยของธนาคารโลกเห็นว่า ในช่วงแรกของการออกกฎหมายใหม่ การให้ความรู้ความเข้าใจ 

เพื่อรณรงค์ให้มีการใช้กฎหมายนับเป็นเรื่องปกติ ดังเช่นตัวอย่างของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

พ.ศ. 2553 มาตรา 172 วรรค 2 ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัวไม่อยู่ในสภาพหรือวิสัยที่จะร้องขอตามวรรคหนึ่งได้  

ญาติ พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การซึ่งมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย หรือองค์การซึ่งมีหน้าที่

คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการหรือทุพพลภาพ ครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ของผู้เสียหายจะกระทำาการแทนก็ได้” 

เป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคมดำาเนินการร้องเรียนกรณีเด็กถูกกระทำารุนแรงในครอบครัวแทนผู้ปกครองได้ โดยเฉพาะหากผู้ปกครอง 

เป็นผู้กระทำาความรุนแรงต่อเด็ก ในช่วงแรกท่ีกฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้ ไม่มีใครใช้มาตรานี้เลย เนื่องจากศาลเองก็ไม่เข้าใจ มูลนิธิแห่งหนึ่งโดยการ

สนับสนุนของผู้พิพากษาจึงริเริ่มใช้มาตรานี้ จนสิบกว่าปีต่อมา ในปัจจุบันมีการใช้มาตรานี้นับร้อยคดีแล้ว 

45 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า ประชาชนไม่ทราบว่ามีกฎหมายฉบับน้ี การศึกษาของธนาคารโลก พบว่า มีเพียงร้อยละ 7 ของกลุ่มบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 

ทางเพศ กับร้อยละ 1 ของกลุ่มท่ีไม่ใช่ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ทราบว่าประเทศไทยมีกฎหมายท่ีห้ามการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลาย 

ทางเพศ

46 ตัวอย่างเช่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยการสนับสนุนจากสำานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำาการสำารวจเร่ืองความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,280 ครัวเรือน  

พบว่า ความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวมีสัดส่วนความชุกถึงร้อยละ 34.6 ในส่วนของการรับรู้และการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรง  

ร้อยละ 64.4 รับทราบถึงการมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 แต่ร้อยละ 74.3 เลือกใช้ความอดทน 

ในการแก้ปัญหาเป็นหลัก เพราะคิดว่าเป็นเร่ืองส่วนตัว มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง 

มากที่สุด รองลงมาเป็นเพื่อน ขณะท่ีการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ มีเพียงร้อยละ 16.8 (ที่มา: วอยซ์ออนไลน์, 7 พฤศจิกายน 2561) 

นอกจากนี้ กฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐาน ความเช่ือและค่านิยมของคนในสังคมจะใช้ได้ยากมากกว่าการควบคุมพฤติกรรมของคน เช่น ห้ามฝ่าไฟแดง 

ดังนั้น ต้องมีการใช้มาตราการทางสังคมเพื่อเปลี่ยนทัศนคติของคนให้เคารพกันและกันควบคู่ไปกับการใช้กฎหมาย
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โอกาส (Opportunities)  ความเสี่ยง (Threats) 

•	ความสัมพันธ์ เชิงอำานาจระหว่าง ผู้ถูกเลือกปฏิ บัติ  

และผู้กระทำาส่งผลให้ไม่กล้ายื่นคำาร้อง47

•	เนื่ องจากการใช้กฎหมายฉบับนี้ทำ า ให้ผู้ ร้ องต้อง 

เปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศอย่างเป็นทางการ ทำาให้ 

หลายคนเลือกที่จะไม่ใช้กฎหมายเพราะยังไม่พร้อม48

กรณีศึกษาเมืองพัทยา : อุปสรรคของการใช้กฎหมาย – เกี่ยวกับความทับซ้อน 

และความสัมพันธ์เชิงอำานาจ

กลุ่มหญิงข้ามเพศในเมืองพัทยา ประมาณ 60% ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ ในขณะท่ีอีก 40% ประกอบอาชีพ 

อ่ืน ๆ โดยอาจจะทำางานขายบริการทางเพศแฝงด้วย หญิงข้ามเพศเหล่านี้มักถูกเลือกปฏิบัติ ถูกแสวงหาประโยชน์  

ถกูเอารดัเอาเปรยีบ และถูกกระทำาความรนุแรงดว้ยสาเหตุหลายประการ ประการสำาคญัคอื การถกูตตีราในเร่ืองอาชพี  

โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า

“สาวประเภทสองถูกตีตราเสมอว่าเป็นหญิงบริการ และถูกจับจ้องโดยผู้ประกอบการโรงแรมว่าจะเข้าไป 

ก่อความวุ่นวาย หรือขโมยเงินแขก ดังนั้น หญิงข้ามเพศเหล่านี้จึงมักถูกเก็บเงินค่าเข้าโรงแรม 500 บาท พร้อมทั้ง 

ยึดบัตรประชาชน แม้แต่ในกรณีที่ไม่ได้ค้าบริการก็ตาม

 “บางครัง้ตาํรวจยังใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณ ีเพ่ือหาประโยชนจ์ากหญงิ (ขา้มเพศ) บรกิารเหลา่นี ้ 

เช่น จับแล้วปรับ โดยกวาดจับทั้งวอล์คกิ้งสตรีทไปลงประวัติเฉย ๆ ทําให้ผู้หญิงเหล่านี้มีประวัติว่าเป็นผู้ค้าประเวณี” 

นอกจากการตีตราในด้านอาชีพแล้ว สาวประเภทสองยังถูกตีตราในเรื่องเพศ โดยมักถูกมองว่าเมื่อเป็นกระเทยแล้ว 

จะต้องเสพยา จึงถูกจับตรวจปัสสาวะเป็นประจำา และยังต้องพึ่งพิงเจ้าของบาร์ โดยจ่ายเงินค่าเช่าแก่เจ้าของบาร์ 

เพือ่ให้ตนไดม้สีถานบรกิารเปน็หลักแหล่งไม่ตอ้งเรข่ายบรกิาร รวมทัง้มคีวามเสีย่งในดา้นการทำาผดิกฎหมายอืน่ ๆ ตามมา  

เช่น การพนัน เสพยา ดังน้ัน จึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีถูกตีตราจากสังคมอยู่เสมอ มีแนวโน้มท่ีจะตีตราตัวเองซำา้ และไม่เห็นว่า 

ตนเองมสีทิธทิีจ่ะร้องเรยีนเพือ่ใหไ้ดร้บัการคุม้ครองจากการถกูเลอืกปฏบัิต ิโดยเฉพาะกลุม่หญงิขา้มเพศต่างชาติทีเ่ขา้เมือง 

มาประกอบอาชีพขายบริการทางเพศโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย มักถูกตำารวจยึดพาสปอร์ตและรีดไถ  

ย่ิงตกอยู่ในสถานะท่ีเปราะบางมากข้ึนไปอีก ดังน้ันจึงเลือกเส้นทาง “จ่าย ๆ ไปเถอะเพราะทําผิดจริง กลัวถูกตํารวจจับ” 

47  จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความสัมพันธ์เชิงอำานาจเป็นอุปสรรคสำาคัญที่สุดที่ทำาให้ผู้ถูกเลือกปฏิบัติไม่ยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. เนื่องจากผู้กระทำา

ส่วนใหญ่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้ถูกกระทำาได้ เช่น ผู้ถูกร้องท่ีเป็นนายจ้างหรืออาจารย์ของผู้ร้อง หากไม่พอใจท่ีถูกร้องก็อาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่ 

การงานหรือผลการเรียนของผู้ร้องได้ ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งกล่าวว่า กรณีกลุ่มหญิงข้ามเพศที่ยื่นคำาร้องในการแต่งชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับปริญญา 

จะไม่ได้รับผลกระทบจากความสัมพันธ์เชิงอำานาจกับอาจารย์หรือมหาวิทยาลัยมากนัก เนื่องจากเรียนจบแล้ว

48 การสำารวจวิจัยโดย ปวิธ ไทยนิยม และคณะ พบว่า กลุ่ม LGBT เปิดเผยตนเองกับพ่อแม่มากกว่า 40% เปิดเผยกับลูกเพียง 4% และ 90%  

เปิดเผยกับคนรอบตัว กลุ่มที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่เป็นกะเทยหรือทอมจะเปิดเผยมากสุด ไบเซ็กชวลชายเปิดเผยตนแค่หนึ่งในสาม และไบเซ็กชวลหญิง 

ประมาณ 40% เมื่อให้ผู้ทำาแบบสำารวจประมาณการยอมรับจากคนในครอบครัวและคนนอกครอบครัว พบว่าสำาหรับการยอมรับในครอบครัว  

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8/5 และนอกครอบครัวอยู่ที่ 4.2/5 อ้างแล้วใน UNDP และ Love Frankie
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ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เห็นว่า พระราชบัญญัติ 

ฉบับนี้แม้จะมีประโยชน์มากในด้านการคุ้มครองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติ แต่มีโอกาสน้อยมากที่จะคุ้มครองกลุ่มคน 

ที่มีสถานะที่เปราะบาง และในแง่ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้มักถูกเลือกปฏิบัติจากบุคคล 

ที่มีอำานาจเหนือกว่าด้วย

การศึกษาพบว่าหญิงข้ามเพศส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง ด้วยปัจจัย 

หลายด้านที่ทบัซ้อนกัน ดังต่อไปนี้

  ฐานะทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้หาเช้ากินคำ่า  เห็นว่าการใช้ช่องทางกฎหมาย 

เพ่ือร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเป็นการเสียเวลาในการทำางานหารายได้ ประกอบกับความกลัว 

ท้ังความยุ่งยาก กลัวว่าจะไม่ชนะและเห็นว่าเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

  ความไม่รู้กฎหมาย ด้วยความไม่รู้ว่ากรณีที่ตนเองประสบนั้นเป็นการถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ไม่รู้ว่า 

ตนสามารถร้องเรียนเพื่อปกป้องสิทธิผ่านช่องทางเหล่านี้ได้

  การปกป้องสิทธิไม่มีความสำาคัญสำาหรับตน บางคนกล่าวว่า เพียงแค่ได้ระบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนให้

ผู้อื่นฟังก็สบายใจแล้ว และไม่คิดว่าจะต้องดำาเนินเรื่องให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่น

  ผู้กระทำาการเลือกปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล  เช่น  เจ้าหน้าท่ีรัฐ  เจ้าของสถานประกอบการ  เช่น  

ร้านอาหาร โรงแรม รวมท้ังผู้ประกอบการรถรับจ้าง ซ่ึงล้วนมีอิทธิพลในการส่งผลช้ีเป็นช้ีตายต่อหน้าท่ีการงาน

ของผู้เสียหายได้

  สถานภาพทางสังคมและการเข้าถึงแหล่งอำานาจ กลุ่มหญิงข้ามเพศในเมืองพัทยาเองก็มีหลายกลุ่ม 

ที่มีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มที่ทำางานโชว์ในเรือหรือสถานบันเทิง เช่น ทิฟฟานี่ 

หรืออัลคาซา จะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่ากลุ่มที่ทำางานในสถานประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ที่รับจ้าง

อิสระ ซึ่งสถานะเหล่านี้ส่งผลต่อการเข้าถึงแหล่งอำานาจที่จะคุ้มครองตนได้ 

  ปัจจัยการย้ายถ่ินของกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากระบวนการย่ืนคำาร้องต้องใช้เวลาในการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริง 

การย้ายถิ่นฐานบ่อย ๆ อาจเป็นอุปสรรคในการติดตามผล

ทางแก้ปัญหา คือ ควรเสริมพลังกลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะในการปกป้องและคุ้มครองตนเองเบื้องต้น เช่น  

การอบรมทักษะในการต่อรอง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีถูกใช้อำานาจ การเพ่ิมทักษะ 

ในการประกอบอาชีพ  เช่น การฝึกภาษาอังกฤษ ทักษะการตรวจสอบว่าแขกผู้ รับบริการเป็นมิจฉาชีพ 

หรือเป็นการตรวจสอบการล่อซื้อหรือไม่ รวมทั้งการขจัดอุปสรรคด้านกฎหมายท่ีเปิดช่องให้มีการเอารัดเอาเปรียบ 

หญิงท่ีประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศ เช่น พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เป็นต้น
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สรุป:
ในบทน้ีแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติเมื่อปี 2558 โดยสรุป

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมาย ใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้

1) ผลกระทบต่อการปฏิบัติท่ีมีความเท่าเทียมระหว่างเพศ กล่าวคือ พระราชบัญญัติทําให้เกิดมาตรฐานด้าน 

ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในสงัคมไทย รวมทัง้การยอมรับสิทธขิองผู้ทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ มกีารสร้างกลไก 

การร้องเรียนสําหรับผู้ท่ีได้รับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

มากขึน้ แตก่ย็งัเกดิขึน้ในวงจํากัด อยา่งไรกต็ามมกีรณศึีกษาทีส่ะทอ้นให้เหน็วา่ ผลกระทบดา้นนีจ้ะกวา้งขวางมากขึน้ 

หากมีการเผยแพร่และใช้กฎหมายอย่างแพร่หลายกว่านี้ 

2) ผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ แม้ในปัจจุบันจะ

มีกระแสการผลักดันร่างกฎหมายอีกหลายฉบับ เช่น กฎหมายคู่ชีวิต กฎหมายรับรองเพศ แต่พบว่าการรณรงค์ 

ผลักดันกฎหมายเหล่านี้เกิดข้ึนมาก่อนการออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดย 

การขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชน จึงยากที่จะกล่าวได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากกฎหมาย 

ฉบับนี้หรือไม่ ส่วนผลกระทบในด้านนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ เนื่องจากคณะกรรมการ สทพ. ยังไม่มีการกําหนด 

นโยบายหรือมาตรการในการขจัดการเลือกปฏิบัติ จึงพบว่าผลกระทบด้านนี้แทบไม่มีเลย 

3) ผลกระทบด้านอืน่ ๆ พบวา่ กรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครัว ซึง่เปน็หนว่ยงานรบัผดิชอบการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และได้พบว่าศักยภาพ 

ของสถาบันและบุคลากรของตน (กรม) ยังต้องมีการพัฒนาด้านใดบ้าง แม้จะมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนข้ึน  

แต่ยังขาดบุคลากรที่จําเป็น และกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นเคร่ืองมือสร้างความตระหนักเร่ืองความหลากหลายทางเพศ 

ให้แก่สาธารณชนได้ ซึ่งควรรณรงค์ให้มีการใช้กฎหมายให้แพร่หลายกว่านี้ในอนาคต

7.1 ผลกระทบต่อการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมทางเพศ

ข้อค้นพบที่ 20 ในภาพรวมพระราชบัญญัติสร้างมาตรฐานด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมไทย 

รวมท้ังการยอมรบัสทิธขิองผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศ มกีารสรา้งกลไกการรอ้งเรยีนสำาหรบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ 

และการเปลี่ยนแปลงในด้านการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมระหว่างเพศมากขึ้น แต่ก็ยังเกิดขึ้นในวงจำากัด 

7 ผลการศึกษา - ผลกระทบของพระราชบัญญัติ 
ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (Impact)
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การสร้างบรรทัดฐานและเข้าถึงมาตรฐาน

การมีกฎหมายเป็นการสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดข้ึนในสังคมไทย ซึ่งเป็น 

หนึ่งในตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ส่งผลให้หน่วยงานทั้งภาคราชการและภาคเอกชนจะต้องปรับตัว 

เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่นี้

การสร้างกลไกการร้องเรียน

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้สร้างกลไกการร้องเรียนให้ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสามารถเข้าถึง 

และเรียกร้องความเป็นธรรมได้ แต่ในทางปฏิบัติยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างจำากัดและยังต้องมีการตีความ

การยอมรับสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมาย

พระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ยอมรับการมีตัวตนของผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนิด  

ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศมาใช้สิทธิตามกฎหมายนี้ในสัดส่วนที่สูง ก่อให้เกิดความเข้าใจในสิทธิ 

ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวางมากขึ้น

การปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น

กฎหมายทำาให้เกิดกรณีตัวอย่างเพื่อการปฏิบัติที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น ทั้งที่ผ่านช่องทางการวินิจฉัย

ของคณะกรรมการ วลพ. และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการรณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของคนในสังคมได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้มาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยจาก 

คณะกรรมการ วลพ. 

ผู้ถูกร้องกรณีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศจำานวนหนึ่งยินดีท่ีจะปรับเปล่ียนกฎระเบียบหรือการปฏิบัติ 

ที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศตามคำาสั่งของคณะกรรมการ วลพ. แต่เนื่องจากคำาร้องที่ส่งเข้ามาสู่การพิจารณา 

ของคณะกรรมการ วลพ. ยังมีจำานวนไม่มากนัก ประกอบกับคณะกรรมการ สทพ. ยังไม่ได้มีการกำาหนดมาตรการ 

หรือนโยบายเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและแนวทางขจัดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศที่ชัดเจน จึงทำาให้

การปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กรที่มีความเท่าเทียมทางเพศยังเกิดขึ้นอยู่ในแวดวงจำากัด  ซ่ึงคาดว่าในอนาคต 

หากมีการเผยแพร่กรณีตัวอย่างท่ีมีการยื่นคำาร้องและมีคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ออกมาแล้ว จะเป็นตัวช่วย

ให้หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ มีการปรับเปลี่ยนตาม

นอกจากนี้ แม้แต่กรณีคำาร้องที่ไม่ผ่านเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. หรือไม่มีคำาสั่ง 

ของคณะกรรมการ วลพ. แต่ก็ยังทำาให้ผู้ถูกร้องเกิดความตระหนักเมื่อได้ทราบว่าการกระทำาของตนไม่สอดคล้อง 

กับหลักการของกฎหมาย และนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดำาเนินงานของตนเพื่อให้สอดคล้องกับ 

พระราชบญัญตัไิดใ้นท่ีสดุ ดงัน้ัน จะเห็นไดว้า่พระราชบญัญตัสิามารถใช้เปน็เครือ่งมอืในการรณรงคเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจ 

ให้เกิดการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของคนในสังคมได้ โดยไม่จำาเป็นต้องใช้มาตรการชั่วคราวก่อนมีคำาวินิจฉัยของ 

คณะกรรมการ วลพ. ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณี ดังต่อไปนี้
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กรณีศึกษา : การเปลี่ยนแปลงระเบียบเรื่องการแต่งกายของมหาวิทยาลัยทักษิณหลังจาก

ทราบมติของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. 

เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.)  ได้ออกมติเห็นว่า “การที่

มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิด (Transgender) แต่งกายตามเพศสภาพ 

ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการขัดต่อระเบียบและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย

ถือเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มีข้อเสนอแนะ 

เชิงนโยบายให้มหาวิทยาลัยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาที่มี 

เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกําเนิดใหม่” 

กสม. ได้มีหนังสือให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ช่วยประสานกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให ้

ดำาเนินการตามมตินี้ ประกอบกับมติดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 และคณะกรรมการ วลพ. ได้รับคำาร้องจากนักศึกษาข้ามเพศท่ีประสงค์จะแต่งเคร่ืองแบบตามเพศสภาพ

ของตนเป็นจำานวนมาก สค. จึงได้จัดทำาหนังสือถึงสถาบันการศึกษา จำานวน 157 แห่ง เพื่อแจ้งให้มหาวิทยาลัย 

ช่วยทบทวนกฎระเบียบตามมติของ กสม. และเพื่อไม่ให้ขัดกับมาตรา 17 ของพระราชบัญญัติฯ

มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่จัดทำาระเบียบเพื่อคุ้มครองนักศึกษาที่มีความหลากหลาย

ทางเพศตามพระราชบัญญัตินี้

ผศ. นพดล ศุกระกาญจน์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวว่า  

เมื่อได้รับหนังสือจาก สค. ซึ่งส่งมติของ กสม. และคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ วลพ. ในกรณีคำาร้องของนักศึกษา

เกี่ยวกับการแต่งกายตามเพศสภาพ จึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเร่ืองใหญ่และเป็นความทุกข์ของนักศึกษา 

บางกลุ่ม และได้มีการหารือกับอธิการบดีว่ามหาวิทยาลัยควรปรับปรุงกฎระเบียบเร่ืองการแต่งกายเพ่ือเตรียมพร้อม 

รับมือกับความต้องการของนักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการไม่เลือกปฏิบัต ิโดย ผศ. นพดลฯ ได้กล่าวว่า

 “ผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายหรือนักสิทธิมนุษยชน แต่เห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ควรทําให้การแต่งกายของนักศึกษา

เป็นเรื่องใหญ่ในมหาวิทยาลัย บางชั้นปีมีนักศึกษาหญิงแต่งกายแบบชาย และมีนักศึกษาชายแต่งกายเป็นหญิง 

ซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ 

 “มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีข้อบังคับเรื่องการแต่งกายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ ระเบียบมหาวิทยาลัย

กําหนดให้เครื่องแบบนักศึกษามี 2 แบบเท่านั้น คือ สําหรับเพศหญิงและชาย ดังนั้น เราจึงคาดหวังให้ในห้องเรียน 

นิสิตแต่งกายด้วยเครื่องแบบสองรูปแบบนี้เท่านั้น แต่ถ้าหากนักศึกษาร้องขอว่าจะแต่งเครื่องแบบ “ไขว้เพศ” จะได้

หรือไม่ ซึ่งผมเห็นว่าไม่ได้ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย” 

ตอ่มามหาวทิยาลยัทักษิณจึงไดอ้อกประกาศของมหาวทิยาลยั เรือ่ง แนวปฏบิตักิารแตง่กายของนสิติมอีตัลกัษณท์างเพศ 

หรอืวถิทีางเพศทีไ่มต่รงกับเพศกำาเนิด พ.ศ. 2560 เมือ่วนัที ่12 กรกฎาคม 2560 ซึง่อนญุาตใหนิ้สติแตง่กายเข้าชัน้เรยีน  

เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน และแต่งชุดครุยวิทยฐานะตามเพศวิถีของตนได้ และประกาศของมหาวิทยาลัย

ยังระบุไว้ชัดเจนว่า หากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือข่มเหงผู้ร่วมงาน 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชน ท่ีมีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีที่ไม่ตรงกับเพศกำาเนิด ถือว่าผิดวินัย  

โดยตั้งแต่ออกประกาศฉบับนี้ ยังไม่มีปัญหาหรือความวุ่นวายใด ๆ เกิดขึ้น
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 “โดยสรุปก็คือ อนุญาตให้นักศึกษาเลือกแต่งเครื่องแบบหญิงหรือชายก็ได้  ซึ่งก็ไม่ได้ขัดกับระเบียบเดิม  

ส่วนตอนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นิสิตก็สวมชุดครุยฯ คลุมทับชุดนิสิต และเพื่อไม่ให้นิสิตนักศึกษามีปัญหา

กับอาจารย์ที่สอนในชั้นเรียน ระเบียบจึงเพิ่มมาอีกข้อว่า ห้ามไม่ให้อาจารย์ปฏิบัติต่อนิสิตขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

หากอาจารย์ไม่ให้สิทธิก็จะถูกดําเนินการทางวินัย” 

หลังจากที่ระเบียบนี้ได้ประกาศใช้ มีเสียงสะท้อนกลับมาเป็นไปในทางบวก “ว่าเราเปิดพื้นที่ความสุขเล็ก ๆ  

ให้คนเล็ก ๆ นิสิตส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอะไร มีเพียงปรากฏการณ์ที่คนกลุ่มเล็ก ๆ แต่งตัวไขว้กัน ในชั้นเรียน 

อาจารย์ก็สอนตามปกติ ในการรับปริญญาก็ไม่มีการตรวจสอบว่านิสิตเพศไหนสวมเครื่องแบบไหน” 

ผศ. นพดลฯ กล่าวปิดท้ายว่า “เมื่อเราได้รับข้อมูลจาก สค. และ กสม. มหาวิทยาลัยเห็นว่า เรามีระเบียบที่ต้อง

ปรับปรุง จึงตัดสินใจว่าจะให้สิทธิ์แก่นักศึกษาในทันที ซึ่งเขาจะใช้หรือไม่ก็แล้วแต่ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ยังไม่มี

ระเบียบแบบนี้ อาจจะต้องให้นักศึกษาเข้ามาขออนุญาตและใช้ดุลพินิจเป็นรายกรณี หากเราคิดว่าเร่ืองการแต่งกาย

เป็นสิทธิ มหาวิทยาลัยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งกําแพงไว้” 

กรณีศึกษา : โรงเรียนแห่งหนึ่งเปลี่ยนคุณสมบัตินักเรียนในการประกาศรับสมัครนักเรียน 

เมื่อทราบว่าประกาศของตนไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การมีพระราชบัญญัติมีประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติของหน่วยงานและองค์กร  เนื่องจากหลายคน 

ไม่ทราบว่ามีกฎหมายฉบับนี้ แต่เมื่อทราบก็ยินดีเปล่ียนแปลงเพ่ือไม่ให้หน่วยงานหรือองค์กรของตนปฏิบัติ  

ขัดต่อหลักกฎหมาย

ทนายความท่านหน่ึงพบกรณีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน  

โดยมีข้อกำาหนดคุณสมบัติข้อหนึ่งว่า “เป็นชายจริงหญิงแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)” 
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ทนายความท่านนี้จึงได้ยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการ วลพ. แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากทนายความท่านนั้น 

ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมาย ซ่ึงขัดต่อมาตรา 18 ของพระราชบัญญัติ อย่างไรก็ตาม สค.  

ได้จัดทำาหนังสือชี้แจงไปยังผู้บริหารโรงเรียนว่า การประกาศรับสมัครนักเรียนโดยระบุข้อความดังกล่าวนั้น 

ขัดต่อหลักกฎหมาย ไม่สามารถกระทำาได ซึ่งเมื่อได้ทำาการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของโรงเรียนในเวลาต่อมา พบว่า 

ประกาศรับสมัครนักเรียนในปีถัดมาไม่มีข้อความดังกล่าวแล้ว 

เนื่องจากเป้าหมายของการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีไม่ได้ต้องการลงโทษผู้กระทำาผิด แต่ต้องการให้เกิด 

ความเข้าใจและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดังนั้น หากผู้กระทำาผิดมีความเข้าใจกฎหมายและตระหนักถึงการ 

เลือกปฏิบัติทางเพศ และทำาการเปลี่ยนแปลงได้ ก็ถือว่าบรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังที่ทนายความ 

ท่านดังกล่าว ได้กล่าวไว้ว่า

 “การที่ สค. หรือคณะกรรมการ วลพ. ส่งจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกฎหมายให้โรงเรียน และโรงเรียนยินดี

เปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าได้ผลแล้ว โดยไม่ต้องนําเร่ืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัย หากมีกรณีที่ผู้ถูกเลือกปฏิบัติ

มาปรึกษาเพื่อจะยื่นคําร้องเข้าสู่การพิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติ เราจะแนะนําเขาก่อนเลยว่า ก่อนจะยื่น

คําร้อง ได้มีการพูดคุยกับนายจ้างหรือผู้อํานวยการโรงเรียนแล้วหรือยัง มีการนํากฎหมายฉบับนี้ไปชี้แจงหรือยังว่า

หน่วยงานหรือองค์กรกระทําผิด เพราะการยื่นคําร้องอาจจะเกิดผลกระทบต่อผู้ร้องเองภายหลัง โดยเฉพาะในกรณี 

ที่ผู้ถูกร้องเป็นนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาของตน” 

7.2 ผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียม 

ระหว่างเพศ

ขอ้คน้พบที ่21 พระราชบญัญตัฉิบบันีย้งัไมไ่ด้สง่ผลกระทบต่อการร่างกฎหมายและนโยบายใหม ่ๆ ทีเ่กีย่วกบั 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่องจากคณะกรรมการ สทพ. ยังไม่มีการกำาหนดนโยบายหรือมาตรการในการ 

ขจดัการเลือกปฏิบติั แมใ้นปจัจุบนัจะมกีารผลกัดนัรา่งกฎหมายหลายฉบบั เชน่ กฎหมายคูช่วีติ กฎหมายรบัรองเพศ  

แต่พบว่าการรณรงค์ผลักดันกฎหมายเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนการออกพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

พ.ศ. 2558 โดยการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมและนักสิทธิมนุษยชน 

เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่มีการยอมรับสิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในกฎหมาย  

ผูใ้หส้มัภาษณ์หลายทา่นเหน็วา่ โดยหลกัการแลว้การผา่นกฎหมายฉบบันีส้ามารถนำาไปสูก่ารพจิารณากฎหมายทีเ่กีย่วกบั 

สทิธขิองกลุม่ LGBT อืน่ ๆ ไดอ้กี เช่น ในปัจจบุนักระทรวงยติุธรรมร่วมกบัองคก์รภาคประชาสังคมอยูร่ะหวา่งการผลกัดนั 

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตและร่างพระราชบัญญัติรับรองเพศ  ซ่ึงจะยอมรับการมีตัวตนและให้สิทธิพลเมืองแก่ 

ผู้ท่ีมีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนคำานำาหน้านามที่ผลักดันโดยมูลนิธิเครือข่าย 

เพื่อนกะเทยไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านเห็นว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายใหม่ ๆ ที่รับรองสิทธิของ 

ผูท้ีม่คีวามหลากหลายทางเพศเปน็ผลมาจากการขบัเคลือ่นมาอยา่งยาวนานของภาคประชาสังคมและนกัสิทธมินษุยชน  

บวกกับแนวโน้มของกระแสสากล มากกว่าจะเป็นผลลัพธ์โดยตรงมาจากกฎหมายฉบับนี้ 
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7.3 ผลกระทบด้านอื่น ๆ 

ข้อค้นพบที่ 22 พระราชบัญญัติส่งผลให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีเป้าหมายและทิศทาง 

การดำาเนนิงานทีช่ดัเจนมากขึน้ ในขณะเดยีวกนัช่วยใหเ้หน็ช่องวา่งด้านศกัยภาพของบคุลากร และพระราชบญัญตั ิ

ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักของสาธารณชน เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

ซึ่งสามารถขยายการใช้กฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้มากขึ้นอีกได้

ด้านศักยภาพของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและบุคลากร 

ผู้แทนกรมกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวัเหน็วา่ กฎหมายชว่ยใหอ้งคก์รมเีปา้หมายและทศิทางการดำาเนนิงาน 

ที่ชัดเจนมากข้ึน ในขณะเดียวกันช่วยทำาให้เห็นช่องว่างด้านศักยภาพของบุคลากร และมีเครื่องมือในการส่งเสริม 

และคุ้มครองเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ รวมทั้งมีการขยายขอบเขตกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงาน 

ให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งแต่เดิมนั้นเน้นการทำางานกับกลุ่มผู้หญิง

ภารกิจในด้านการสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่า องค์กรต้องพัฒนาศักยภาพ 

ของหนว่ยงานและบุคลากรเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะความเชีย่วชาญทีเ่กีย่วกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย และการปรบัเปลีย่น 

ฐานความคิดในการทำางานจากงานด้านสังคมสงเคราะห์ที่เน้นการให้บริการและพัฒนา มาเป็นงานที่มีฐานคิดด้าน 

สิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น

ด้านการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนัก

องค์กรภาคประชาสังคมได้ใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ีเป็นเคร่ืองมือสร้างความตระหนักเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ

ระหว่างเพศในกลุ่มเป้าหมายของตนเอง ซึ่งสามารถขยายขอบเขตการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นี้ให้กว้างขวางขึ้นได้อีก

ในอนาคต
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สรุป:
โดยภาพรวมมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ผ่านหลายช่องทาง ได้แก่  

การประชุมคณะกรรมการ สทพ. เพ่ือหารือเร่ืองการกําหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการ  

วลพ. เพื่อพิจารณาและวินิจฉัยคําร้อง และการเผยแพร่กฎหมายผ่านช่องทางการแจ้งข่าวโดยกรมกิจการสตรีและ 

สถาบันครอบครัว องค์กรภาคประชาสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

และการขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ควรต้องดําเนินการมาตรการทางกฎหมายควบคู่ไปพร้อมกัน 

กับมาตรการทางสังคม

ข้อเสนอแนะในบทนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการทํางานของกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้เข็มแข็งขึ้น  

และให้มีมาตรการด้านสังคม  โดยให้องค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้กฎหมายด้วย  

โดยข้อเสนอแนะแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่

1) การกําหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของคณะกรรมการ สทพ. 

2) การวินิจฉัยกรณีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศโดยคณะกรรมการ วลพ. 

3) การพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

4) การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการใช้กฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

1) การกำาหนดนโยบายและมาตรการเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

  คณะกรรมการ สทพ. ควรมีการบังคับใช้ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาค 

และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  

พ.ศ. 2558 จำานวน 6 ข้อ ท่ีเสนอโดยคณะอนุกรรมการ สทพ. ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ 

อย่างจริงจัง

  คณะกรรมการ สทพ. ควรพิจารณาจัดทำานโยบายและมาตรการที่มีความเร่งด่วนและบังคับใช้ 

อย่างจริงจังต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรณีการเลือกปฏิบัติในการประกาศรับสมัครงาน การอนุญาต

ให้มีการแต่งงานในเด็ก และการใช้มาตรการส่งเสริมให้สตรีและบุคคลผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง

  คณะกรรมการ สทพ. ควรพิจารณาเสนอแก้ไขกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ท่ียังมีการเลือกปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการ CEDAW เช่น ประเด็นผู้หญิงชายแดนใต้ สัดส่วนของผู้หญิงในการเมือง ความรุนแรง 

ต่อผู้หญิงและเด็ก การค้าประเวณี การมีภรรยาหลายคน การล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำางาน

8 สรุปและข้อเสนอแนะ 
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  คณะกรรมการ สทพ. ควรพิจารณาดำาเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงนโยบาย การประชาสัมพันธ์  

การศึกษาวิจัย และการจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยกำาหนดให้

เป็นตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการ สทพ. 

  คณะกรรมการ สทพ. ควรมีแผนยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย 

ทั้งด้านองค์ความรู้และด้านทักษะ 

  คณะกรรมการ สทพ. ควรพิจารณาเพ่ิมกลไกหรือช่องทางในการเช่ือมต่อการดำาเนินงานระหว่าง 

คณะกรรมการ สทพ. และคณะกรรมการ วลพ.  เพ่ือให้คณะกรรมการ สทพ. นำากรณีศึกษาจาก 

การพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. ไปจัดทำาเป็นนโยบายสาธารณะ

  คณะกรรมการ สทพ. ควรปรับปรุงข้ันตอนการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการ สทพ.  

ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์มากขึ้น

2) การปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. 

  ควรมีการวางยุทธศาสตร์ในการขยายศูนย์รับคำาร้องในระดับภูมิภาค เพ่ือรองรับการยื่นคำาร้องท่ีคาดว่า 

จะมีจำานวนมากขึ้นในอนาคต

  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาคให้มีทักษะที่จำาเป็น เช่น ทักษะในการ 

คัดกรองคำาร้อง ทักษะในการเขียนคำาวินิจฉัย การฝึกการพิจารณาคดี รวมถึงการเพิ่มบุคลากรด้าน

กฎหมาย

  คณะกรรมการ วลพ. ควรใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือใช้กฎหมายในด้านการสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องเป็นทางเลือกสุดท้าย 

เน่ืองจากกฎหมายมีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ จึงควรเน้น 

การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี  เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำาด้วยความรุนแรง 

ในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่มีกระบวนการไกล่เกลี่ย 

  ควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปล่ียนโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ให้อยู่ภายใต้องค์กรอิสระ  

อย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำาเนินงานมากขึ้น

3) การพิจารณาแก้ไขกฎหมาย

การศึกษาครั้งนี้ยังไม่มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขพระราชบัญญัติฯ เน่ืองจากยังไม่พบอุปสรรคปัญหาของ 

ตัวบทกฎหมายที่ส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง49

49 อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์พบจุดอ่อนของกฎหมายหลายข้อที่มีผู้เสนอแนะให้มีการแก้ไข เช่น มาตรา 3 เกี่ยวกับนิยามของการเลือกปฏิบัติ  

เช่น การระบุคำาว่า “ผู้ที่แสดงออกแตกต่างจากเพศกำาเนิด” คำาว่า การเลือกปฏิบัติ “โดยไม่เป็นธรรม” หรือกฎหมายควรระบุคำานิยามของ “การเลือก

ปฏิบัติ” ให้ชัดเจนและละเอียดกว่าน้ี โดยระบุว่า อะไรคือ “การเลือกปฏิบัติโดยตรง” “อะไรคือการเลือกปฏิบัติโดยอ้อม” มาตรา 17 (2) ข้อยกเว้น 

ด้านหลักการทางศาสนาและความมั่นคง และมาตรา 18 ที่เปิดโอกาสเฉพาะให้ผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติเท่านั้นสามารถยื่นคำาร้องได้
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  ควรปรับปรุงอนุบัญญัติและระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้กฎหมาย โดยพิจารณาจากข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการ วลพ. ที่ได้มีการรวบรวมไว้

  ควรจัดทำาการศึกษาวิจัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายท่ีสืบเนื่องจากการศึกษาฉบับน้ี เพื่อให้

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อไป50

4) การให้ความรู้และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกฎหมาย

ควรมีมาตรการคู่ขนานไปกับการใช้กฎหมาย กล่าวคือ มาตรการทางสังคม การศึกษาเพ่ือปรับเปล่ียนเจตคติ

และวิธีคิด การสร้างความเข้าใจของสังคมว่าอะไรคือความเท่าเทียม (do’s and don’ts) จึงควรปรับปรุงแนวทาง 

การประชาสัมพันธ์กฎหมาย โดยการจัดทำายุทธศาสตร์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้รับสาร ให้เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายในระดับรากหญ้า มีการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย และรณรงค์ส่งเสริมประเด็นเก่ียวกับ 

ความเท่าเทียมระหว่างเพศควบคู่ไปกับการใช้พระราชบัญญัติ

เกี่ยวกับความเท่าเทียมระหว่างเพศ

  ควรจัดทำายุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงการสร้างความเข้าใจ 

ในระดับ mindset และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติจากข้างใน (Transformative learning) ให้แก่ 

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน และสื่อมวลชน รวมถึงการจัดทำาคู่มือการศึกษาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ

ด้วยแห่งเหตุเพศ

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 

  ควรจัดทำาคู่มือการใช้งานพระราชบัญญัติ โดยปรับเนื้อหาที่สำาคัญของกฎหมายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย 

รวมถึงมีการเผยแพร่ผลการวินิจฉัยคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. และรายงานผลการกำาหนดนโยบาย

และมาตรการของคณะกรรมการ สทพ. ต่อสาธารณชน โดยเผยแพร่ในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อสร้าง

มาตรฐานความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในสังคม

5) การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคมควรได้รับการส่งเสริมให้มีบทบาทสำาคัญในด้านดังต่อไปนี้

  ให้ความรู้และรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศแก่สาธารณชน

  สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงพระราชบัญญัติให้มากขึ้น เช่น ผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ

กลุ่มเป้าหมายในการยื่นคำาร้อง ตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาอยู่ระหว่าง 

การจัดทำาโครงการเพื่อสร้างเสริมศักยภาพกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถเข้ามายื่นคำาร้อง 

ได้มากขึ้น

50 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 วรรค 2 ระบุว่า “...รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กำาหนด

โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” 
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ภาคผนวกที่ 1 รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์

ที่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก วันที่สัมภาษณ์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1. กันตพงศ์ รังสีสว่าง  

ผู้อำานวยการกองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
17 ก.ย. 61

2. ไตรรัตน์ ฟ้าปกาสิต 

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย สำานักงานเลขานุการกรม
17 ก.ย. 61

3. นุจรี เต็มรุ่ง  

ผู้อำานวยการกลุ่มบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

27 ส.ค. 61

4. อาภรณ์ อำาไพจิตต์  

ผู้อำานวยการกลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

20 ส.ค. 61

5. พนิดา หันสวาสดิ์ 

นักพัฒนาสังคมชำานาญการ กลุ่มคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

21 ส.ค. 61

6. ชีรา ทองกระจาย  

นักพัฒนาสังคมชำานาญการ กลุ่มมาตรการและกลไก 

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

20 ส.ค. 61

7. ณัฐิตา วิจิตรตระการกุล  

นักพัฒนาสังคมชำานาญการพิเศษ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ  

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

20 ส.ค. 61

8. ชยกร วิทยาเวช  

นักพัฒนาสังคมชำานาญการ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาต ิ

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

20 ส.ค. 61

คณะกรรมการ สทพ. คณะกรรมการ วลพ. และคณะอนุกรรมการ

9. วัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล  

กรรมการ สทพ./ ประธานอนุกรรมการ สทพ. ด้านกฎหมาย 

และอนุกรรมการด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์

12 ก.ค. 61

ภาคผนวก
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ที่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก วันที่สัมภาษณ์

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาดา ทวีสิทธิ์  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการ สทพ./ อนุกรรมการ สทพ. ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย 

21 ต.ค. 61

11. ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ  

กรรมการ สทพ./ อนุกรรมการ สทพ. ด้านนโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการ  

ด้านการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

10 ก.ย. 61

12. อรุณี ศรีโต  

กรรมการ สทพ./ อนุกรรมการ สทพ. ด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์

และด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

16 ส.ค. 61

13. ดร. ชเนตตี ทินนาม 

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการ สทพ. ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 ก.ย. 61

14. ผู้ช่วยศาสตาจารย์มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อนุกรรมการ สทพ. ด้านกฎหมาย

11 ต.ค. 61

15. ศาสตราจารย์มาลี พฤกษ์พงศาวลี  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประธานกรรมการ วลพ. 

18 ก.ย. 61

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณภูมิ  สามัคคีคารมย์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรรมการ วลพ./ อนุกรรมการ สทพ. ด้านการช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยา หรือบรรเทาทุกข์

14 ก.ย. 61

17. อุษา เลิศศรีสันทัด  

มูลนิธิผู้หญิง 

กรรมการ วลพ. 

11 ก.ย. 61

18. สุเพ็ญศรี  พึ่งโคกสูง 

มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม 

กรรมการ วลพ. 

15 ส.ค.61

19. จันทิมา ธนาสว่างกุล  

สำานักงานอัยการสูงสุด 

คณะอนุกรรมการ วลพ. 

27 ก.ย. 61
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ที่ ผู้ให้ข้อมูลหลัก วันที่สัมภาษณ์

20. กิตตินันท์ ธรมธัช  

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย 

คณะอนุกรรมการ วลพ. 

11 ก.ย. 61

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ ธราวรรณ  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

10 ส.ค. 61

องค์กรภาคประชาสังคม และอื่น ๆ 

22. ทฤษฎี สว่างยิ่ง 

Health and Opportunity Network - HON พัทยา
17 ก.ย. 61

23. บงกช บุญประสาน  

Health and Opportunity Network - HON พัทยา
17 ก.ย. 61

24. รชญาภรณ์ธวี ธนวัตน์เทวากุล  

Health and Opportunity Network - HON พัทยา
17 ก.ย. 61

25. พรพิรมย์ จันทร์ชมภู  

Health and Opportunity Network - HON พัทยา
17 ก.ย. 61

26. เสกสิทธิ์ ก้านสุวรรณ์  

Health and Opportunity Network - HON พัทยา
17 ก.ย. 61

27. ชุมาพร ช่วยเกลี้ยง  

กลุ่มโรงนำ้าชา
17 ก.ค. 61

28. เรืองรวี พิชัยกุล  

ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (GDRI) 
3 ต.ค. 61

29. นาดา ไชยจิตต์ 

นักสิทธิมนุษยชนด้านความหลายหลายทางเพศ/ ผู้ยื่นคำาร้อง
24 ก.ค. 61

30. ณฐกมล ศิวะศิลป 

ทนายความ
6 ต.ค. 61

31. สุวันดี โพธิ์วิจิตร  

ทนายความ 
13 ก.ย. 61

32. ผู้ช่วยศาสตาจารย์นพดล ศุกระกาญจน์  

มหาวิทยาลัยทักษิณ
10 ก.ย. 61
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ภาคผนวกที่ 2 กรณีศึกษาคำาร้องที่มีการยื่นต่อคณะกรรมการ วลพ. 

ลำาดับ คำาร้อง ปีที่ยื่น

ระยะเวลา 

ในการ

พิจารณา

จำานวนครั้งการประชุม/ 

คณะอนุกรรมการ คณะที่
หมายเหตุ

1 1/58 2558 1 ปี 5 เดือน 4 ครั้ง/ไม่อยู่ในรายงานอนุฯ คณะใด จำาหน่ายคำาร้อง

2 2/58 2558 2 เดือน 1 ครั้ง/ไม่อยู่ในรายงานอนุฯ คณะใด ทิ้งคำาร้อง/ส่งคืน กสม. 

3 1/59 2559 1 ปี 8 เดือน 2 ครั้ง/ไม่อยู่ในรายงานอนุฯ คณะใด จำาหน่ายคำาร้อง

4 2/59 2559 1 ปี 5 เดือน - จำาหน่ายคำาร้อง

5 3/59 2559 1 ปี 3 เดือน - จำาหน่ายคำาร้อง

6 4/59 2559 11 เดือน 8 ครั้ง/ คณะ 2 -

7 5/59 2559 1 ปี 1 เดือน - จำาหน่ายคำาร้อง

8 6/59 2559 11 เดือน 5 ครั้ง/ คณะ 3 -

9 1/60 2560 10 เดือน 8 ครั้ง/ คณะ 2 ยกคำาร้อง

10 2/60 2560 1 ปี 1 เดือน 10 ครั้ง/ คณะ 1 ยื่นแทนภิกษุณี

11 3/60 2560 1 ปี 4 เดือน 14 ครั้ง/ คณะ 2 -

12 4/60 2560 1 ปี 2 เดือน 9 ครั้ง/ คณะ 3 -

13 5/60 2560 1 ปี 6 เดือน 14 ครั้ง/ คณะ 1 -

14 6/60 2560 1 ปี 4 เดือน 9 ครั้ง/ คณะ 3 -

15 7/60 2560 7 เดือน - จำาหน่ายคำาร้อง

16 8/60 2560 ไม่มีข้อมูล มอบหมายคณะ 3 แต่ไม่มีในรายงาน ไม่มีข้อมูลวันที่สิ้นสุด 

การพิจารณา

17 9/60 2560 1 เดือน - จำาหน่ายคำาร้อง

18 10/60 2560 7 เดือน 7 ครั้ง/ คณะ 2 (สมัชญา เชวงกุล) 

19 11/60 2560 7 เดือน 7 ครั้ง/ คณะ 4 ยื่นผ่านสมาคมฟ้าสีรุ้งฯ



8989รายงานการศึกษาการทบทวนความก้าวหน้าของการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

ลำาดับ คำาร้อง ปีที่ยื่น

ระยะเวลา 

ในการ

พิจารณา

จำานวนครั้งการประชุม/ 

คณะอนุกรรมการ คณะที่
หมายเหตุ

20 12/60 2560 5 เดือน 5 ครั้ง/ คณะ 3 -

21 13/60 2560 7 เดือน 6 ครั้ง/ คณะ 1 ยื่นแทนภิกษุณีอินโดนีเซีย

22 14/60 2560 6 เดือน 6 ครั้ง/ คณะ 4 -

23 15/60 2560 6 เดือน คณะ 4 รวมกับคำาร้อง 11/60

24 16/60 2560 7 เดือน 4 ครั้ง/ คณะ 3 -

25 1/61 2561 1 เดือน 3 ครั้ง/ คณะ 2 ออกมาตรการชั่วคราว 

ก่อนมีคำาวินิจฉัย

26 2/61 2561 ไม่มีข้อมูล 1 ครั้ง/ คณะ 1 -

27 3/61 2561 ไม่มีข้อมูล - ไม่พบการดำาเนินการใด ๆ 

จากไฟล์ที่ให้มา
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ภาคผนวกที่ 3 แผนการดำาเนินงาน

แผนการดำาเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียมการ 2) ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) ขั้นรายงาน  

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนการดำาเนินงานทบทวนโครงการ วันที่

1. ขั้นเตรียมการ ก.ค. - ส.ค. 61

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

จัดทำารายงานการศึกษาเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย

 � กรอบการศึกษา เครื่องมือเก็บข้อมูล แนวคำาถาม และกรอบในการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยละเอียด

 � โครงสร้างของรายงานการศึกษา

ส่งรายงานการศึกษาเบื้องต้น 15 ส.ค. 61

2. ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ส.ค. – ก.ย. 61

ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม

เก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนงาน ได้แก่ 

 � สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผน

 � ลงพื้นที่จังหวัด (สงขลา ศรีสะเกษ เชียงใหม่ นนทบุรี ฯลฯ) 

3. ขั้นรายงาน ต.ค. - พ.ย. 61

วิเคราะห์ข้อมูลและร่างรายงาน ต.ค. 61

ส่งรายงานร่างที่ 1 (ภาษาไทย)  31 ต.ค. 61

รับฟังข้อคิดเห็นจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และ UNDP พ.ย. 61

ปรับปรุงรายงานและส่งรายงานร่างที่ 2 และรายงานสรุปภาษาอังกฤษ 15 พ.ย. 61
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ภาคผนวกที่ 4 ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งของอนุกรรมการ วลพ. 4 คณะ

รูปที่ 14  จำานวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้งของคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1

จำนวนชั่วโมงในการ ระชมแต่ละครั้ง
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รูปที่ 15 จำานวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้งของคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 2
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รูปที่ 16 จำานวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้งของคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 3

จำนวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้ง
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รูปที่ 17 จำานวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้งของคณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 4

จำนวนชั่วโมงในการประชุมแต่ละครั้ง
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ภาคผนวกที่ 5 กรณีตัวอย่างขั้นตอนการพิจารณาคำาร้องของคณะกรรมการ วลพ. 

กรณีที่ 1 หญิงข้ามเพศร้องเรียนว่าถูกโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตไม่ให้เข้าพัก

คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 ใช้เวลาในการประชุม จำานวน 14 คร้ัง จากเร่ิมต้นพิจารณาคำาร้อง 

จนถึงสรุปจบ มีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

1. การประชุมครั้งที่ 3/59 พิจารณาการเตรียมการคำาร้อง ตั้งแต่การกำาหนดประเด็นในการพิจารณา การส่ง

สำาเนาคำาร้องให้คู่กรณี การให้โอกาสคู่กรณีชี้แจง และการแสวงหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ วลพ. 

2. การประชุมครั้งท่ี 1/60 ท่ีประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำาเนินการตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ระหว่างเพศ พ.ศ. 2559

3. การประชุมครั้งที่ 2/60 พิจารณาคำาให้การแก้คำาร้อง พร้อมพยาน ที่ประชุมมีมติให้ดำาเนินการไต่สวน  

และประสานขอภาพถ่าย/คลิปเพิ่มเติม โดยมอบหมายอนุกรรมการ วลพ. บางส่วนลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต 

เพื่อเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำาและชี้แจงข้อเท็จจริง กำาหนดวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

4. การประชุมครั้งที่ 3/60 พิจารณารายงานการลงพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตท่ีจัดทำาโดยฝ่ายเลขานุการ ประเมิน

และสรุปผลการแสวงหาข้อเท็จจริง ที่ประชุมมีมติให้ศึกษาและพิจารณาเอกสารบันทึกถ้อยคำา แล้วนำามา

พิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

5. การประชุมครั้งท่ี 4/60 พิจารณารายงานต่อเนื่องจากคร้ังที่แล้ว และมีมติให้ทำาหนังสือเชิญผู้บริหารโรงแรม

ที่มีอำานาจในการตัดสินใจระดับนโยบายให้มาร่วมประชุมกับอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 เพื่อรับทราบ 

กรณีคำาร้องนี้ และร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงสร้างสรรค์  เพื่อยกระดับการให้บริการ 

ของโรงแรมให้สอดคล้องกับกฎหมาย นอกจากนั้นท่ีประชุมยังมีมติในเร่ืองแนวทางการจัดทำารายงานผล

การพิจารณาคำาร้อง 2 แนวทางคือ 1) ผู้ถูกร้องกระทำาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศต่อผู้ร้อง  

2) ให้ผู้ถูกร้องขอโทษผู้ร้องต่อหน้าอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 ตามที่ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ในคำาร้อง  

และให้โรงแรมที่ ถูกร้องจัดทำานโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 

ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติและหลักการยอกยาการ์ตา อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีมติให้ทำาหนังสือ 

ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเพิ่มเติมจากประธานกรรมการ วลพ. ด้วย

6. การประชุมครั้งที่ 5/60 พิจารณาหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้ถูกร้อง (หนังสือท่ีว่านี้ไม่มีไฟล์ปรากฏ)  

และมีมติให้ ผศ. รณภูมิ สามัคคีคารมย์ (กรรมการ วลพ.) แจ้งผู้ร้องว่า ผู้ถูกร้องยินดีจะขอโทษแทนโรงแรม 

ที่ถูกร้อง

7. การประชุมครั้งที่ 6/60 คณะอนุกรรมการ วลพ. แจ้งว่าผู้ร้องยืนยันว่าต้องการให้โรงแรมและผู้ถูกร้อง 

ขอโทษ และเปลี่ยนแปลงนโยบายให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเข้าใช้บริการโรงแรมได้เหมือน 

บุคคลทั่วไป ที่ประชุมได้มีการประเมินและสรุปผล โดยมีมติให้เชิญผู้ร้องมาร่วมประชุมคร้ังต่อไป 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ร้อง และให้จัดทำาร่างรายงานผลการพิจารณาตามมติที่ประชุม คือ  

1) มีมติว่าผู้ถูกร้องมีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศต่อผู้ร้อง และ 2) ให้ผู้ถูกร้องขอโทษผู้ร้อง 

และโรงแรมต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ถูกร้องในฐานะเป็นนายจ้างของผู้ถูกร้อง
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8. การประชุมครั้งที่ 8/60 ได้เชิญผู้ร้องเข้าร่วมประชุม ท่ีประชุมมีการสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจากผู้ร้อง 

และสอบถามความคิดเห็นของผู้ร้องเก่ียวกับความต้องการของผู้ร้องต่อผู้ถูกร้อง มีข้อสรุปว่าผู้ร้องเห็น

ด้วยกับแนวคิดของคณะอนุกรรมการ วลพ. ในการพิจารณาคำาร้องในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 

และการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์และคุณูปการต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

9. การประชุมครั้งท่ี 9/60 จัดทำาร่างรายงานผลการพิจารณาคำาร้อง โดยจะพิจารณารายงานในการประชุม 

ครั้งต่อไป

10. การประชุมครั้งท่ี 1/61 ท่ีประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาและมีมติปรับแก้ ดังนี้ 1) คำาร้อง 

ดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 2)  ให้ผู้ถูกร้องขอโทษผู้ร้อง  โดยมีผู้แทน 

ของคณะกรรมการ วลพ. ร่วมเป็นพยาน ภายใน 30  วัน 3)  ให้โรงแรมที่ถูกร้องประกาศนโยบาย 

ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลข้ามเพศ และจัดทำาแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ 4) มีข้อเสนอต่อ 

คณะกรรมการ สทพ. ควรมีการจัดทำา MOU กับสมาคมโรงแรม เพื่อกำาหนดให้ทุกโรงแรมมีการจัดทำา 

แนวปฏิบัติเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยที่ประชุมมอบหมายให้ ผศ. รณภูมิฯ จัดทำาร่างแนวปฏิบัติ 

ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่โรงแรม

11. การประชุมครั้งท่ี 2/61 ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาที่ปรับแก้แล้ว และมีมติให้แก้ไขรายงาน

อีกครั้ง แล้วนำากลับมาพิจารณาใหม่ในครั้งต่อไป

12. การประชุมครั้งท่ี 3/61 ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการพิจารณาที่แก้ไขตามมติท่ีประชุมครั้งที่แล้ว  

และมีมติให้แก้ไขรายงานอีกครั้ง แล้วให้นำากลับมาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป โดยให้ปรับแก้ไข 

วิธีการนำาเสนอ ซึ่งควรเรียงลำาดับเหตุการณ์ให้ต่อเนื่อง และแยกเป็นรายข้อให้ชัดเจน

13. การประชุมครั้งท่ี 4/61 ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขรายงานผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว  

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติให้แก้ไขรายงานอีกคร้ัง โดยให้ปรับแก้ไขวิธีการนำาเสนอ เรียงลำาดับเหตุการณ์ให้

ต่อเนื่อง และสรุปข้อเท็จจริงให้ชัดเจนและถูกต้อง โดยผู้แทนคณะอนุกรรมการ วลพ. 2 ท่าน จะปรับปรุง 

แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนข้อเท็จจริงของรายงานผลการพิจารณาและในส่วนของคำาวินิจฉัย และจะส่งให้ 

ฝ่ายเลขานุการรวบรวม เพื่อนำาเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป

14. การประชุมครั้งท่ี 5/61 ฝ่ายเลขานุการดำาเนินการแก้ไขรายงานผลพิจารณาตามมติที่ประชุมคร้ังที่แล้ว  

ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ฝ่ายเลขานุการปรับแก้ไขรายงานผลการพิจารณา 

ตามที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 ให้ความเห็นชอบ 

ก่อนนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ วลพ. เพื่อสรุปคำาวินิจฉัยต่อไป
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กรณีที่ 2 ภิกษุณีร้องเรียนว่าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถวายมุทิตาจิตพระบรมศพของรัชกาลที่ 9 

ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 ใช้เวลาในการประชุม จำานวน 10 ครั้ง จากเริ่มต้นพิจารณาคำาร้องจนถึง 

สรุปจบ มีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน

1. การประชุมครั้งที่ 1/60 เริ่มต้นพิจารณาคำาร้องเป็นครั้งแรก ที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขานุการดำาเนินการ 

ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง การพิจารณา และการวินิจฉัย

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559 กล่าวคือ ให้พนักงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

ส่งสำาเนาคำาร้องให้ผู้ถูกร้องและส่งสำาเนาคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ วลพ. ให้คู่กรณีภายใน 15 วัน  

นับแต่วันที่ประธานกรรมการ วลพ. มีคำาสั่งมอบหมาย กำาหนดให้ผู้ถูกร้องทำาคำาให้การแก้คำาร้อง 

หรือคำาชี้แจงให้ชัดเจนและครบถ้วน พร้อมส่งพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ 

ต่อการพิจารณาตามจำานวนที่คณะอนุกรรมการฯ กำาหนด ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำาร้อง

2. การประชุมครั้งท่ี 2/60 พิจารณาขยายระยะเวลาจัดทำาคำาให้การแก้คำาร้อง และที่ประชุมมีมติให้เปิดไต่สวน

ผู้ร้องและผู้ถูกร้อง รวมทั้งมีการประสานขอเอกสารหลักฐานประกอบคำาร้องเพิ่มเติม

3. การประชุมคร้ังท่ี 4/60 พิจารณารายงานการดำาเนินกระบวนการพิจารณาคำาร้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ท่ีประชุมมีมติในบางประเด็น เช่น คำาขอของผู้ร้องอยู่นอกเหนืออำานาจของคณะอนุกรรมการ วลพ. จึงเห็นว่า 

ควรมีการแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม นอกจากนั้นยังได้ทำาหนังสือขอขยายระยะเวลาพิจารณาจากประธาน 

คณะกรรมการ วลพ. และให้เชิญบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญด้านศาสนามาให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติม และให้เชิญ 

ภิกษุณีและผู้แทนผู้ร้องมารับฟังคำาชี้แจงว่าคำาขอที่ 2 ไม่อยู่ในอำานาจของคณะอนุกรรมการ วลพ. 

4. การประชุมครั้งที่ 5/60 พิจารณาร่างรายงานผลการพิจารณาตามมติที่ประชุมอนุกรรมการ วลพ. 

5. การประชุมครั้งท่ี 6/60 ปรับแก้ร่างรายงานผลการพิจารณา เพื่อเตรียมเสนอให้คณะกรรมการ วลพ.  

มีคำาวินิจฉัย 

6. การประชุมครั้งท่ี 7/60 พิจารณารายงานผลการพิจารณาคำาร้อง (จากบันทึกการประชุม พบว่าความคิดเห็น

ของที่ประชุมคล้ายกับการประชุมครั้งที่ 4/60 ที่ผ่านไปแล้ว) 

7. การประชุมครั้งที่ 8/60 ประธานอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 1 (ซึ่งเป็นประธานกรรมการ วลพ.) ได้เสนอ

ให้นำารายงานผลการพิจารณามาทบทวนอีกครั้ง เพราะการประชุมของคณะกรรมการ วลพ. ที่พิจารณา 

รายงานผลการพิจารณาคำาร้องแล้วพบว่าข้อมูลไม่เพียงพอในการวินิจฉัย จึงมีมติว่าให้คณะอนุกรรมการ วลพ.  

คณะที่ 1 เพิ่มเติมข้อเท็จจริงและรายละเอียดในรายงานผลการพิจารณาว่ามีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุ 

แห่งเพศอย่างไร เพื่อให้มีข้อมูลประกอบในการวินิจฉัยต่อไป

8. การประชุมครั้งที่ 9/60 ปรับปรุงรายงานผลการพิจารณาคำาร้อง แล้วให้ฝ่ายเลขานุการส่งเอกสารที่แก้ไข

แล้วเวียนให้คณะอนุกรรมการ วลพ. พิจารณาก่อนการเข้าประชุมครั้งต่อไป 

9. การประชุมครั้งที่ 1/61 มีมติเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคำาร้องที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากการประชุม

ครั้งที่แล้ว

10. การประชุมคร้ังท่ี 2/61 เป็นการแจ้งว่าคณะกรรมการ วลพ. ได้เห็นชอบรายงานผลการพิจารณาคำาร้องแล้ว 
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กรณีที่ 3 หญิงข้ามเพศร้องเรียนว่าถูกโรงแรมแห่งหนึ่งปฏิเสธไม่รับเข้าทำางานด้วยเหตุแห่งเพศ

คณะอนุกรรมการ วลพ. คณะที่ 2 ใช้เวลาในการประชุม จำานวน 14 ครั้ง จากเริ่มต้นพิจารณาคำาร้องจนถึง

สรุปจบ มีคำาวินิจฉัยจากคณะกรรมการ วลพ. เป็นระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน

1. การประชุมคร้ังท่ี 4/60 เร่ิมพิจารณาคำาร้อง มีมติให้ส่งสำาเนาคำาร้องและสำาเนาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ วลพ.  

ไปยังคู่กรณี โดยดำาเนินการตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำาร้อง  

การพิจารณา และการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ พ.ศ. 2559

2. การประชุมครั้งที่ 6/60 พิจารณาหนังสือที่ผู้ถูกร้องได้ส่งมาเพ่ือขอขยายระยะเวลาส่งคำาให้การแก้คำาร้อง 

คณะอนุกรรมการ วลพ. มีมติรับทราบ และแจ้งผู้ถูกร้องให้ส่งคำาให้การแก้คำาร้องภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 

2560

3. การประชุมครั้งที่ 7/60 ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในการประชุมครั้งหน้า

4. การประชุมครั้งที่ 8/60 พิจารณาขยายระยะเวลาตามท่ีผู้ถูกร้องมีหนังสือแจ้งขอขยายเวลา โดยผู้ถูกร้อง 

ได้ส่งคำาให้การแก้คำาร้องและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะอนุกรรมการ วลพ.  เรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคำาให้การแก้คำาร้องและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการ 

มีหนังสือเชิญผู้ร้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

5. การประชุมครั้งท่ี 10/60 พิจารณาการขยายเวลาดำาเนินกระบวนการพิจารณาคำาร้องออกไป 30 วัน  

เป็นครั้งที่ 2  เพราะไม่สามารถประสานงานติดต่อกับผู้ร้องได้  ท่ีประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ 

จัดทำาสรุปประเด็นคำาร้อง คำาให้การแก้คำาร้อง เพื่อประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

6. การประชุมครั้งที่ 11/60 แจ้งเรื่องไม่สามารถเชิญผู้ร้องเข้าให้ถ้อยคำาเพ่ิมเติม เพราะผู้ร้องอุปสมบทเป็นพระ  

ไม่สะดวกในการเดินทางมาชี้แจง ที่ประชุมมีมติให้ตัวแทนคณะอนุกรรมการ วลพ.  เดินทางไปสอบ 

ข้อเท็จจริงที่จังหวัดนครราชสีมา

7. การประชุมครั้งที่ 12/60 เห็นชอบให้ขยายเวลาดำาเนินกระบวนการพิจารณาคำาร้องออกไปจนกว่า 

จะเสร็จสิ้น ที่ประชุมให้ทำาหนังสือแจ้งผู้ร้อง  ผู้ถูกร้อง และพยาน เข้าให้ถ้อยคำา และได้มอบหมาย

ตัวแทนคณะอนุกรรมการ วลพ. จำานวน 4 คน เดินทางไปสอบข้อเท็จจริงพยานฝ่ายผู้ร้องซึ่งทำางานอยู่ท่ี 

จังหวัดประจวบคี รี ขันธ์   และให้ฝ่ายเลขานุการทำาหนังสือถึงบริษัทท่ีถูกร้องให้ส่งเอกสารมายัง 

คณะอนุกรรมการ วลพ. 

8. การประชุมครั้งท่ี 13/60  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริง คำาให้การแก้คำาร้อง พยานหลักฐาน 

ของคู่กรณี และมีมติให้ฝ่ายเลขานุการมีหนังสือแจ้งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือขอพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาคำาร้อง  

เช่น ใบประเมินผลการสัมภาษณ์ นอกจากนั้นท่ีประชุมได้ร่วมกันกำาหนดประเด็นอันเป็นสาระสำาคัญ 

ในการพิจารณาคำาร้อง คือ 1) ผู้ถูกร้องได้มีการรับสมัครผู้ร้องเข้าทำางานและจ้างงานผู้ร้องแล้ว 2) น่าเชื่อ 

ได้ว่าการที่ปฏิเสธผู้ร้องในการจ้างงานเป็นเพราะเหตุแห่งเพศ เพราะผู้ร้องมีคุณสมบัติดีกว่าคู่เปรียบเทียบ  

เพศจึงน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีผู้ถูกร้องใช้เป็นเหตุในการปฏิเสธผู้ร้องในการจ้างงาน อีกทั้งคู่เปรียบเทียบ 
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ได้เข้ามาสมัครงานท่ีบริษัทผู้ถูกร้องภายหลังจากที่ผู้ร้องได้มาสมัครงานและสัมภาษณ์งานในตำาแหน่ง 

ดังกล่าวแล้ว การอ้างว่ารอการเปรียบเทียบจึงฟังไม่ขึ้น สัญญาจ้างได้เกิดขึ้นแล้วและสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

ด้วยเหตุแห่งเพศ

9 . การประชุมครั้ ง ท่ี   14/60  ผู้ ถู กร้ องมีหนั งสื อขออนุ เคราะห์ขยาย เวลาส่ งหลักฐานเพิ่ ม เติม  

คณะอนุกรรมการ วลพ. ยังไม่สามารถติดต่อพยานได้ เพราะพยานได้ลาออกจากโรงแรมแล้ว ที่ประชุม 

มีมติให้ฝ่ายเลขานุการประสานไปยังสำานักงานเขตราชเทวี  เพื่อคัดสำาเนาทะเบียนราษฎร์ของพยาน  

รวมทั้งที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถูกร้องส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

10. การประชุมครั้งที่   1/61 ได้รับเอกสารเพ่ิมเติมจากผู้ถูกร้อง และข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของพยาน 

จากสำานักงานเขตราชเทวีแล้ว ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมพยานหลักฐานคู่กรณี และฐานข้อมูล 

ทะเบียนราษฎร์ของพยาน เพื่อใช้ประกอบกระบวนการพิจารณาคำาร้อง ที่ประชุมมีมติให้บริษัทที่ถูกร้อง 

ส่งใบสมัครงานของคู่เปรียบเทียบให้คณะอนุกรรมการ วลพ. เพื่อประกอบการพิจารณา

11. การประชุมครั้งที่ 2/61 ผู้ถูกร้องได้ส่งเอกสารใบสมัครงานของคู่เปรียบเทียบ ตำาแหน่งผู้จัดการแม่บ้าน 

โรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่คณะอนุกรรมการ วลพ. ร้องขอเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการ

ได้ประสานติดต่อพยาน (คู่เปรียบเทียบ) แจ้งเร่ืองการเข้าให้ถ้อยคำา ชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นคำาร้อง  

ปรากฏว่าพยานได้ย้ายไปทำางานที่โรงแรมแห่งใหม่ มีภาระงานเร่งรัด จึงไม่สะดวกที่จะเดินทางมา 

ให้ถ้อยคำาต่อคณะอนุกรรมการ วลพ. ได้ ที่ประชุมจึงให้ฝ่ายเลขานุการประสานติดต่อพยาน แจ้งเรื่อง 

การเข้าให้ถ้อยคำา โดยใช้พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นสถานที่ดำาเนินการสอบข้อเท็จจริง 

12. การประชุมคร้ังท่ี 4/61 รายงานผลการไต่สวนพยาน (ไม่ปรากฏไฟล์บันทึกถ้อยคำา วลพ. 06 แนบมา)  

ที่ประชุมมีการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในสำานวนคำาร้อง และมีความเห็นว่า ยังมีข้อเท็จจริง

บางประเด็นท่ียังไม่มีความชัดเจน จึงมีความจำาเป็นต้องไต่สวนพยานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา 

ในสำานวนคำาร้อง และให้ฝ่ายเลขานุการทำาหนังสือเชิญพยานที่เก่ียวข้องเข้าให้ถ้อยคำาชี้แจงข้อเท็จจริง 

เพิ่มเติม  

13. การประชุมครั้งที่ 5/61 รายงานผลการไต่สวนพยาน และพยานขอเลื่อน/ขยายเวลาการเข้าให้ถ้อยคำา

14. การประชุมครั้งที่ 8/61 ไต่สวนพยานเพิ่มเติม (ไม่ปรากฏไฟล์บันทึกถ้อยคำา วลพ. 06 แนบมา) ที่ประชุม

ร่วมกันพิจารณาคำาร้อง และได้กำาหนดประเด็นสาระสำาคัญเพ่ิมเติมจากการประชุมครั้งที่ 13/60 ดังนี้  

1) ฝ่ายผู้ถูกร้องอ้างว่าการรับสมัครผู้ร้องเข้าทำางานอยู่ในระหว่างกระบวนงานรอการเปรียบเทียบคุณสมบัติ

ของผู้ร้องกับผู้สมัครรายอื่น ยังไม่ได้มีการตกลงว่าจ้างผู้ร้องแต่อย่างใด 2) กระบวนงานการสรรหา 

และคัดเลือกผู้สมัครเข้าทำางานขาดความชัดเจน หรือมีการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ถูกร้องหรือไม่

อย่างใด จากนั้นที่ประชุมให้ฝ่ายเลขานุการนำาประเด็นดังกล่าวไปยกร่างรายงานผลการพิจารณาคำาร้อง
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