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:: การแก้ไ ขร ัฐธรรมนู ญ เพื อกํา หนดมาตราว่า ด้ว ยสิท ธิเ สมอภาคทางการเมื อ งระหว่า งหญิง และชายในประเทศฝร ังเศส และ
มาตราการทางกฎหมายเพื อส่ง เสริม สิท ธิท างการเมื อ งการปกครองของผู้ห ญิง : การศึก ษาเชิง เปรี ย บเทีย บ ::
.: รายละเอีย ด

การเสวนาต่อเนือง (ยกทีสอง) การปฎิวตั สิ งั คม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองสูค
่ วามเสมอภาคของมนุษย์ในระบอบธรรมาธิปไตย : มุมมองจากมิตห
ิ ญิงชาย เรือง
"การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือกําหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในประเทศฝรังเศส และ มาตราการทางกฎหมายเพือส่งเสริมสิทธิทางการ
เมืองการปกครองของผูห
้ ญิง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ" จัดโดย โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิตสตรีศก
ึ ษา วิทยาลัยสหวิทยาการ, คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ ขบวนการผูห
้ ญิงกับการปฎิรูปทางการเมือง (We Move) ณ ห้องประชุม
น.222 ชัน 2 คณะนิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 เวลา 8.30-16.00 น.
กําหนดการ
8.30-9.00

ลงทะเบียน

9.00-9.15

กล่าวเปิ ดงาน โดย ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา

9.15-12.00

เสวนาหัวข้อ "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือกําหนดมาตราว่าด้วย สิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในประเทศฝรังเศส"
โดย.ดร.อมรสิริ สัณห์สรุ ตั ก
ิ ลุ เกียระสาร
อาจารย์ Jean Morel
ดําเนินรายการโดย ดร.ชัยวัฒน์ บุนนาค
พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.00-13.00
13.00-16.00

.: สาระสํา ค ัญ

เสวนาหัวข้อ "มาตราการทางกฎหมายเพือส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผูห
้ ญิง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ"
โดย รศ. มาลี พฤกษ์ พงศาวลี
Prof. Georg Schlueter
นางสาว อารีวรรณ จตุทอง
ดําเนินการโดย รศ.มาลี พฤกษ์ พงศาวลี

.............................................................................................................................................................................................................................
การเสวนาเรือง "การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือกําหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในประเทศฝรังเศส และ มาตราการทางกฎหมายเพือส่ง
เสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผูห
้ ญิง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ" มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี
การแก้ไ ขร ัฐธรรมนู ญ เพื อกํา หนดมาตราว่า ด้ว ยสิท ธิเ สมอภาคทางการเมื อ งระหว่า งหญิง และชายในประเทศฝร ังเศส
โดย.ดร.อมรสิร ิ ส ัณห์ สุร ัติกุ ล เกี ย ระสาร
อาจารย์ Jean Morel

ในอดีตประเทศฝรังเศส เส้นทางการทางการเมืองของผูห
้ ญิงมีประวัตยิ าวนานกว่า 50 ปี เมือปี ค.ศ. 1789 สตรีทเรี
ี ยกร้องสิทธิจะถูกประหารชีวต
ิ ด้วยเครืองกิโยติน ต่อ
มาสตรีชือบีแบคตัน โอแคลล์ แสดงความเห็นในรัฐสภาว่าควรมีสมาชิกหญิง และชายเท่าๆ กันเพราะทุกคนเสียภาษี เท่ากัน การเริมต้นมีสท
ิ ธิในการออกเสียงเลือกตังครัง
แรกของสตรีเกิดขึนเมือปี ค.ศ. 1945 ผูห
้ ญิงฝรังเศสมีสท
ิ ธิหย่อนบัตรเลือกตังครังแรกในการเลือกตังสมาชิกสภาเขต ในขณะทีประเทศอังกฤษผูห
้ ญิงมีสท
ิ ธิในการเลือกตัง
ครังแรกเมือปี ค.ศ. 1918 ส่วนในประเทศฝรังเศส ในวันที 21 ตุลาคม ค.ศ.1945 ผูห
้ ญิงฝรังเศสมีโอกาสได้รบั เลือกตังเป็ นสมาชิกสภาท้องถิน เป็ นครังแรกด้วยจํานวน
39 คน ต่อมาผูห
้ ญิงในประเทศฝรังเศสได้รบั โอกาสทีมีสท
ิ ธิตา่ งๆ เพิมขึนในหลายเรือง เช่น
ปี ค.ศ.1966 ผูห
้ ญิงฝรังเศสสามารถศึกษาหาความรูเ้ พือการประกอบอาชีพได้
ปี ค.ศ. 1967 ผูห
้ ญิงฝรังเศสมีสท
ิ ธิในการบริหารทรัพย์สน
ิ ของตนเองและสามารถทํางานตามทีต้องการได้
ปี ค.ศ.1967 มีกฎหมายกําหนดให้หญิงสามารถคุมกําเนิดและมียาสําหรับคุมกําเนิดไว้ในครอบครองได้
ปี ค.ศ.1972 มีกฎหมายกําหนดให้ชายหญิงทีทํางานในตําแหน่ งเดียวกันมีเงินเดือนเท่ากัน
ปี ค.ศ. 1975 มีกฎหมายลงโทษในเรืองของการรับสมัครงานทีแยกเพศ คือ ห้ามรับเฉพาะเพศชายหรือ รับเฉพาะเพศหญิง และมีกฎหมายให้หญิงทําแท้งเสรีและ
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย รวมทัง มีการปฏิรูปกฎหมายแพ่งห้ามสามีทาํ ร้ายภรรยา
ปี ค.ศ.1980 มีกฎหมายห้ามไล่หญิงตังครรภ์ออกจากงาน
นอกจากนียังพบว่า สภาพสังคมในประเทศฝรังเศส โรงเรียนในประเทศฝรังเศสจะไม่มก
ี ารแสดงออกเกียวกับความเชือทางศาสนาและไม่ให้ใช้สญ
ั ลักษณ์ ทางศาสนาใน
โรงเรียน เพือมิให้มค
ี วามแตกต่างในกลุม
่ นักเรียน สําหรับการให้สตรีมส
ี ว่ นร่วมทางการเมืองโดยใช้ระบบโควต้านัน ไม่ได้มก
ี ารบัญญัตเิ ป็ นกฎหมายไว้ แต่เป็ นการทดลอง
ใช้ในระดับพรรคการเมืองเท่านัน ซึงจะเห็นว่าการใช้โควต้านันเป็ นการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะทําให้เกิดความแตกแยกในหมูม
่ วลมนุษยชาติ
มาตราการทางกฎหมายเพื อส่ง เสริม สิท ธิท างการเมื อ งการปกครองของผู้ห ญิง : การศึก ษาเชิง เปรี ย บเทีย บ
โดย รศ. มาลี พฤกษ์ พงศาวลี
Prof. Georg Schlueter
นางสาว อารี ว รรณ จตุท อง

นโยบายของสหประชาชาติได้ให้ความสําคัญกับผูห
้ ญิงในเวทีทางการเมือง จึงตังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ต
ิ อ
่ สตรีในทุกรูปแบบ ตามอนุสญ
ั ญาการขจัด
การเลือกปฎิบตั ต
ิ อ
่ สตรีในทุกรูปแบบ ขึนมา เพือกระตุน
้ ให้ผห
ู้ ญิงมีทนั
ี งในสภา โดยนําความรูค
้ วามสามารถและประสบการณ์ ทหลากหลายมาปรั
ี
บปรุงแก้ไขปัญหาในสังคม
เนืองจากปัญหาในบางเรืองผูห
้ ญิงจะมีมม
ุ มองทีแตกต่างจากผูช
้ าย
เมือดูจาํ นวนทีนังของผูห
้ ญิงในสภา ในหลายประเทศ พบว่า มี 3 ประเภท คือ
1. กลุม
่ ประเทศทีใช้ระบบโควต้าในรัฐธรรมนูญ เช่น อัฟกานิสถาน ร้อยละ 27.3 อาร์เจนตินา ร้อยละ 35 รวันดา ร้อยละ 48.8
2. ประเภททีสอง คือกลุม
่ ประเทศทีใช้ระบบโควต้าในระบบเลือกตัง เช่น อิรกั ร้อยละ 25.5 เกาหลีเหนือ ร้อยละ 20 เกาหลีใต้รอ้ ยละ 13 รวันดา ร้อยละ 48.8
3. ประเภทสุดท้ายคือ กลุม
่ ประเทศทีใช้ระบบโควต้าในพรรคการเมือง เช่น เบลเยียม ร้อยละ 35 เดนมาร์ก ร้อยละ 36.9 เยอรมนี ร้อยละ 31.8 ส่วนไทยอยูท
่ ร้
ี อยละ
10.6 เนืองจากพรรคเดียวทีมีระบบโควตาให้ผห
ู้ ญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง คือพรรคชาติไทย ให้ผห
ู้ ญิงอยูใ่ นส.ส.ระบบบัญชีรายชือในอัตราส่วนชายต่อหญิง
เท่ากับ 5 ต่อ 1
การศึกษาเปรียบเทียบเส้นทางทางกฎหมายเพือเข้าสูใ่ นสภาของ 5 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ ซึงเป็ นตัวแทนของประเทศในทวีปเอเชีย ทีมีการส่งเสริมผูห
้ ญิงและมี
วัฒนธรรมคล้ายกับไทย ทังทีในอดีตประเทศเกาหลีมก
ี ารกดขีผูห
้ ญิงอย่างมาก ประเทศที 2 อาร์เจนตินา เนืองจากภูมห
ิ ลังทางการเมืองของอาร์เจนตินาได้ผา่ นการต่อสูม
้ า
อย่างมาก ประธานาธิบดีเป็ นผูท
้ มี
ี บทบาททางการเมืองทีมีความเข้มแข็งมาก และออกกฎหมายได้คล้ายกับไทยโดยให้นายกรัฐมนตรีมอ
ี าํ นาจในการออกพระราชกําหนดได้
ประเทศที 3 นอร์เวย์ เป็ นตัวแทนกลุม
่ สแกนดิเนเวีย ประเทศที 4 อังกฤษ เนืองจากมีการต่อสูข
้ องกลุม
่ เฟมินิสต์อย่างเข้มแข็งมาก และมีสมเด็จพระราชินีเป็ นประมุข และ
สุดท้ายซึงน่ าสนใจทีสุด คือ ประเทศรวันดา ในทวีปแอฟริกาใต้ ทีมีประชากรเพียง 8 ล้านคน แต่มจี าํ นวนสัดส่วนทีนังของผูห
้ ญิงในสภามากถึงเกือบครึงหนึง ซึงในอดีต
ก่อนเหตุการณ์ ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ ประเทศรวันดามีผห
ู้ ญิงทีมาจากการเลือกตังในสภาประมาณร้อยละ 18 ต่อมาเกิดเหตุการณ์ ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างเผ่าตุต
๊ ซีและเผ่าฮูตใู นปี
พ.ศ. 2537 ช่วงเวลาเพียง 100 วัน ทําให้มผ
ี ค
ู้ นล้มตายไปประมาณแปดแสนคน หรือเท่ากับ 1 ใน 10 คน ในเวลาต่อมาหลังสงครามกลางเมือง กลุม
่ อาร์พีเอฟซึงเป็ นกลุม
่
ของเผ่าตุต
๊ ซีได้เข้าปกครองประเทศและนําแนวความคิดจากสหประชาชาติและประเทศเพือนบ้าน คือ ยูกน
ั ดาทีนําแนวทางของยูเอ็นมาใช้ โดยส่งเสริมผูห
้ ญิงในสภาให้มี
บทบาททางการเมืองมากขึน ประกอบกับภายหลังสงคราม ประชากรชายลดลงมาก โดยเหลือประชากรทีเป็ นผูห
้ ญิงร้อยละ 70 ของประชากร อีกทังในขณะนัน กฎหมาย
รวันดายังล้าหลังและลิดรอนสิทธิสตรีอยูม
่ าก เช่น ยังมีการขลิบคลิตอริสของเพศหญิง หรือถ้าผูช
้ ายตาย ผูห
้ ญิงจะไม่ได้รบั มรดก ดังนัน กลุม
่ เอ็นจีโอทีทํางานด้านสิทธิสตรี
กว่า 40 องค์กรจึงเข้ามาช่วยเหลือผูห
้ ญิงในประเทศรวันดา เพือให้ผห
ู้ ญิงเหล่านีได้รบั การศึกษาและมีสว่ นร่วมทางการเมือง เพือให้ตระหนักถึงความสําคัญในบทบาทของ
ผูห
้ ญิงทีจะต้องเป็ นตัวแทนฝ่ ายบริหารและเป็ นตัวแทนฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัติ รวมทังเป็ นตัวแทนของประชาชน

ปัจจุบน
ั ในประเทศรวันดามีจาํ นวนผูห
้ ญิงร้อยละ 54 ของประชากรทังประเทศ โดยเข้าไปทําหน้าทีในสภาได้ถงึ ร้อยละ 48.8 ประเทศรวันดามีการตังคณะกรรมการแห่ง
รัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย 12 คน ในจํานวนนีมีผห
ู้ ญิง 3 คน ซึงเป็ นตัวแทนจากภาคประชาสังคม 1 คน ทําหน้าทีร่างรัฐธรรมนูญโดยให้ความสําคัญกับหลักการสิทธิ
มนุษยชนและความสําคัญของผูห
้ ญิง โดยให้ผห
ู้ ญิงมีสว่ นร่วมทางการเมืองบนพืนฐานความเสมอภาคอย่างแท้จริง
แม้กฎหมายใหม่ของรวันดาได้ตงเป้
ั าให้มผ
ี ห
ู้ ญิงเข้าสภาเพียงร้อยละ 30 แต่ในความเป็ นจริงมีผห
ู้ ญิงในสภาเกือบครึงหนึง ส่วนส.ส.ระบบบัญชีรายชือมี 3 ระบบ คือ 1)
บัญชีรายชือผูช
้ าย 2) บัญชีรายชือผูห
้ ญิง และ 3) บัญชีรายชือคนหนุ่มสาว ซึงผูห
้ ญิงก็สามารถแทรกเข้ามาได้อก
ี
นอกจากนี รวันดายังตังกระทรวงเพศและสตรีเพือการพัฒนา และตังสภาสตรีทมี
ี ผห
ู้ ญิงทุกระดับเข้ามาทํางาน ไม่ใช่มเี ฉพาะกลุม
่ ไฮโซเท่านันและทําหน้าทีขับเคลือนเพือ
ให้การศึกษาแก่ผห
ู้ ญิง ในอดีต ผูห
้ ญิงรวันดาไม่มโี อกาสพูดหรือแสดงความเห็นในสถานทีทีมีผช
ู้ ายอยูห
่ รือแม้แต่จะไปไหนมาไหนกับผูช
้ ายในทีสาธารณะก็ไม่ได้ จุด
เปลียนของรวันดาจึงน่ าสนใจอย่างยิงทีพลิกบทบาทของผูห
้ ญิงให้ตต
ี นขึ
ื นมาทัดเทียมผูช
้ าย
การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. ได้รบั ความรูแ
้ ละความเข้าใจเกียวกับประวัตค
ิ วามเป็ นมาของสิทธิสตรีและการเรียกร้องเพือให้สตรีได้มส
ี ว่ นร่วมทางการเมืองในประเทศฝรังเศส
2. นําข้อมูลทีได้จากการเสวนา เก็บรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลวิชาการเพือใช้ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา
.............................................................................................................................................................................................................................
.: เอกสาร
ประกอบ

.: ผู้เ ข้า ร่ว ม

.............................................................................................................................................................................................................................
1. นางมาลินี คงรืน
วิทยากร 8 ว.
2. นายวิชาญ ทรายอ่อน
วิทยากร 5
3. นางบุศรา เข็มทอง
นิตก
ิ ร4
4. นายณัฐพล ยิงกล้า
นิตก
ิ ร4
.............................................................................................................................................................................................................................
สํานักวิชาการ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ
้ ทนราษฎร
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