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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 ดร.ผุสดี ตามไทย
Prof. Georg Schlueter
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

ผูห
้ ญิงฝรังเศสมีสท
ิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตังเป็ นครังแรกในปี ค.ศ. 1944 ต่อมาอีก 1 ปี (1945) ผูห
้ ญิงจึงมีการไปใช้สท
ิ ธิในการเลือกตังเป็ นครังแรกและเป็ นครังแรกทีผู้
หญิงได้รบั เลือกตังเป็ นสมาชิกสภาท้องถิน จํานวน 39 คน ซึงปรากฏการณ์ ครังนีได้รบั การวิเคราะห์วา่ มีทมาจาก
ี
1) อิทธิพลของการทีผูห
้ ญิงมีกจิ กรรมอยูเ่ บืองหลังมากยิง
ขึน 2) กรณี ทผู
ี ห
้ ญิงมีแรงกดดันต่อการทํางานด้านการเมืองมากขึน และ 3) กรณี การลีภัยในฝรังเศส อย่างไรก็ตามคะแนนเสียงผูห
้ ญิงทีมีเพิมมากขึนนีเป็ นคะแนนเสียง
ต่างตอบแทนของผูห
้ ญิงด้วยกัน
ปี ค.ศ. 1947 ฝรังเศสมีรฐั มนตรีหญิงเป็ นครังแรก โดยทําหน้าทีดูแลกิจกรรมซึงเกียวข้องกับการสาธารณสุขและครอบครัว ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ฝรังเศสมีรฐั มนตรีหญิง
ช่วยกิจการด้านสตรี ซึงในทางปฏิบตั เิ ป็ นบทบาททีไม่มอ
ี าํ นาจในการตัดสินใจ คือไม่มส
ี ท
ิ ธิเข้าประชุมคณะรัฐมนตรี จึงไม่สามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ
้ เสนอแนะ
ทีสําคัญคือไม่ได้รบั งบประมาณในการดําเนินงานด้านกิจการสตรีแต่อย่างใด เป็ นสาเหตุให้เกิดการเรียกร้องด้านสิทธิสตรีในฝรังเศสมากยิงขึน
ปี ค.ศ. 1981 ฝรังเศสมีรฐั มนตรีหญิงว่าการกระทรวงสิทธิสตรีเป็ นครังแรก โดยกระทรวงสิทธิสตรีนีเป็ นกระทรวงทีถูกจัดตังขึนตามนโยบายของพรรคการเมืองซึงได้
แถลงไว้ในตอนหาเสียงเลือกตัง (โครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมของประเทศจะสะท้อนนโยบายของพรรคการเมืองทีเป็ นรัฐบาล) ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงสิทธิสตรีจงึ
เป็ นกระทรวงทีมีความสําคัญน้อยกว่ากระทรวงหลักดังเดิมทีมีอยู่ แต่เมือพิจารณาการดําเนินงานด้านสตรีของฝรังจะพบว่าปี 1981 เป็ นปี ทีฝรังเศส มีความชัดเจนในเรือง
การให้ความสําคัญต่อสิทธิสตรีอย่างเป็ นรูปธรรม เพราะทีผ่านมากิจการด้านสตรีของฝรังเศสถูกผนวกอยูใ่ นกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการสังคม
กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ (กรณี วก
ิ ฤติดา้ นอํานาจการซือของเศรษฐกิจครัวเรือน) กระทรวงยุตธิ รรม (เพือออกกฎหมายในบางกรณี อาทิ กฎหมายแรงงาน
สตรี) และครังหนึงกิจการสตรีถก
ู ผนวกไว้ในภาระงานเฉพาะกิจของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบน
ั ฝรังเศสมีการดําเนินกิจการด้านสตรีอยูใ่ นขอบเขตงานด้านสังคมของประเทศ ทังนีภายใต้กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ซึงทําให้การดําเนินงาน
ด้านสตรีในฝรังเศสมีศกั ยภาพมากยิงขึน นอกจากนี เมือเกิดกรณี ผห
ู้ ญิงฝรังเศสเรียกร้องความเสมอภาคทางการเมือง จึงเป็ นทีมาของความเสมอภาคด้านต่างๆ ซึงผูห
้ ญิง
ฝรังเศสได้รบั ในแต่ละช่วงเวลาคือ
เมือปี ค.ศ. 1965 มีการปฏิรูปกฎหมายครอบครัวให้ผห
ู้ ญิงสามารถบริหารทรัพย์สน
ิ ส่วนตัวได้เอง โดยไม่ตอ
้ งรอให้สามีรบั ทราบก่อนแต่อย่างใด
ปี ค.ศ. 1967 มีกฎหมายอนุญาตให้ผห
ู้ ญิงฝรังเศสสามารถคุมกําเนิดได้ ขณะทีก่อนหน้านันการคุมกําเนิดจะเป็ นประเด็นปัญหาในด้านศาสนา
ปี ค.ศ. 1970 มีกฎหมายออกมารองรับกรณี ให้ลูกต้องอยูใ่ นความดูแลของทังพ่อและแม่
ปี ค.ศ. 1975 มีกฎหมายให้ผห
ู้ ญิงสามารถทําแท้งได้อย่างเสรีโดยไม่ตอ
้ งเสียค่าใช้จา่ ยแต่อย่างใด
ปี ค.ศ. 1977 มีการปฏิรูปกฎหมายแพ่งว่าด้วยการลงโทษการทํารุนแรงของสามีทมี
ี ตอ
่ ภรรยา
ปี ค.ศ. 1980 มีกฎหมายห้ามไล่ผห
ู้ ญิงท้องออกจากงาน
ปี ค.ศ. 1982 มีกฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคในการประกอบอาชีพของผูห
้ ญิงและผูช
้ าย
ส่วนกรณี ของพัฒนาการด้านความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในฝรังเศส เมือปี ค.ศ. 1982 คือ การทีสภารัฐธรรมนูญได้มม
ี ติควําร่างกฎหมายว่าด้วย
ระบบโควต้าหญิง: ชาย (30:70) จึงทําให้ผห
ู้ ญิงมีโอกาสทางการเมืองมากขึน ซึงเป็ นวิธก
ี ารประนีประนอมให้สงั คมเปิ ดโอกาสแก่นกั การเมืองสตรีมากยิงขึน และระบบโค
วต้านีเองทีพรรคสังคมนิยมนํามาใช้เป็ นเครืองมือสนับสนุนความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในฝรังเศส โดยการเสนอรายชือผูส
้ มัครรับเลือกตังสมาชิก
สภายุโปแบบหญิง 1 ชาย 1 ปี เมือปี ค.ศ. 1994 ต่อมาในปี ค.ศ. 1996 รัฐมนตรีหญิงฝรังเศส 10 คน ประเทศสนับสนุนให้ผห
ู้ ญิงมีสท
ิ ธิเสมอภาคเท่าเทียมกับผูช
้ าย
ทางการเมือง และเมือวันที 6 มิถน
ุ ายน ค.ศ. 2000 รัฐสภามีมติรบั ร่างกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝรังเศส มาตรา 3 และมาตรา 4 ดังนี
แก้มาตรา 3 โดยการเพิมกรณี การส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและชายในการเลือกตัง และการทําหน้าทีด้านการเลือกตังในทุกระดับ
แก้มาตรา 4 โดยเพิมกรณี ให้พรรคการเมืองต้องมีสว่ นในการดําเนินกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคเพิมเติม
สุดท้ายจากการเรียนรูเ้ ส้นทางสูค
่ วามเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในฝรังเศสทําให้พบปัจจัยสนับสนุนความสําเร็จสําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพือให้ผู้
หญิงมีบทบาททางการเมืองได้อย่างเสมอภาคกับผูช
้ าย คือ 1) ความสนใจการเมืองของประชากรสตรีในประเทศ 2) ความจริงใจของพรรคการเมืองทีมีตอ
่ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผห
ู้ ญิงเข้ามามีบทบาททางการเมือง 3) นักการเมืองรุน
่ ใหม่ทให้
ี ความสําคัญและโอกาสในการแสดงบทบาทแก่นกั การเมืองผูห
้ ญิง 4) ความต่อเนืองของการให้
โอกาสในการทํางานแก่นกั การเมืองสตรีของคณะรัฐมนตรีในแต่ละชุด 5) ความเข้าใจและตระหนักถึงความจําเป็ น กรณี ความเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชาย
ในแต่ละสังคม
มาตราการทางกฎหมายเพื อส่ง เสริม สิท ธิท างการเมื อ งการปกครองของผู้ห ญิง : การศึก ษาเชิง เปรี ย บเทีย บ
โดย ดร.ผุส ดี ตามไทย

Prof. Georg Schlueter

สิทธิและความเสมอภาคระหว่างประเทศได้รบั การให้ความสําคัญมากขึน เมือสหประชาชาติได้มค
ี ณะกรรมการดําเนินงานตามอนุสญ
ั ญาซีดอร์/อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบตั ต
ิ อ
่ สตรีในทุกรูปแบบ ทังนีโดยมีวตั ถุประสงค์เพือกระตุน
้ ให้ผห
ู้ ญิงมีโอกาสได้นําความรูค
้ วามสามารถและประสบการณ์ ทหลากหลายและแตกต่
ี
างมาแก้ไข
ปัญหาเพือพัฒนาสังคม/ประเทศไดในอีกมิตห
ื นึง และจากการศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกําหมายเพือส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผูห
้ ญิงในหลายๆ
ประเทศ พบว่า 1) มาตรการทางกําหมายทีประเทศต่างๆ ใช้ในการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองมี 3 ระบบคือ ระบบโควตาในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ระบบโควตา
ในกฎหมายเลือกตัง และระบบโควตาในกฎหมายพรรคการเมือง 2) ประเทศทีมีสดั ส่วนจํานวนทีนังของผูห
้ ญิงในสภามากทีสุดได้แก่ รวัลดา ซึงเป็ นประเทศในทวีป
แอฟริกาใต้ โดยกรณี นีน่ าจะมีปจั จัยทีส่งผลให้ผห
ู้ ญิงรวัลดาได้รบั การเลือกตังมากขึน คือภาวะภายหลังสงครามกลางเมืองทีมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี 2537 ประกอบกับมี
การเคลือนไหวของหลากหลายองค์กรด้านสิทธิสตรีภายในประเทศเพือให้ผห
ู้ ญิงรวัลดามีความรูค
้ วามเข้าใจและมีสว่ นร่วมทางการเมือง โดยใช้กลไกการเป็ นตัวแทนใน
ฝ่ ายบริหาร ตัวแทนในฝ่ ายนิตบ
ิ ญ
ั ญัตแ
ิ ละการเป็ นตัวแทนของประชาชนในประเทศ ทังนีภายใต้แนวคิดด้านสิทธิและความเสมอภาคระหว่างเพศของสหประชาชาติและการ
ประสานงานขององค์กรเอกชนทีเกียวข้อง โดยอาจเป็ นไปได้ทรวั
ี ลดาต้องการให้ผห
ู้ ญิงเข้ามามีบทบาทในการปกครองประเทศเพือนโยบายทีไม่นําพาประเทศสูส
่ ถานการณ์
ความรุนแรงเช่นในอดีต และแม้กฎหมายใหม่ของรวัลดาได้กาํ หนดจํานวนทีนังของผูห
้ ญิงในสภาไว้รอ้ ยละ 30 แต่ในความเป็ นจริงพบว่า มีผห
ู้ ญิงอยูใ่ นสภาเกือบครึงหนึง
ทังนีอาจเป็ นผลของมาตรการกรณี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชือ มี 3 บัญชีรายชือ คือ บัญชีรายชือผูช
้ าย บัญชีรายชือผูห
้ ญิง และบัญชีรายชือคนหนุ่มสาวซึงเป็ นคนทีมีการ
ศึกษาของประเทศ นอกจากนีการตังกระทรวงเพศและสตรีเพือการพัฒนาและการตังสภาสตรีในรวัลดาก็น่าจะส่งผลให้ผห
ู้ ญิงรวัลดาเข้าสูท
่ างของการเมืองได้มากยิงขึน
เช่นกัน
ส่วนกรณี ของประเทศเยอรมันซึงสมาชิกนิตบ
ิ ญ
ั ญัตจิ ะมีอด
ุ มการณ์ ทชั
ี ดเจน แน่ นอน และมีการรวมตัวกันของนักการเมืองสตรีระหว่างพรรคการเมือง มีชมรมและเว็บไซต์
ของรัฐสภาสตรีทมี
ี บทบาทในระดับวุฒสิ ภา มีระบบการปกครอง (ระบบงบประมาณ) ทีสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านสิทธิสตรีอย่างทัวถึงมีกฎหมายรัฐธรรมนูญ/มาตรการ
พิเศษชัวคราว ช่วยให้คนผูถ
้ ก
ู กีดกันหรือได้รบั การเลือกปฏิบตั สิ ามารถใช้นโยบายพรรคมากกว่าการเป็ นตัวแทนของบุคคล/หัวหน้าพรรค และแต่ละพรรคจะมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาจัดลําดับในบัญชีรายชือได้อย่างเหมาะสม ขณะทีผูห
้ ญิงเยอรมันส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคราชการ (ผูช
้ ายอยูใ่ นภาคธุรกิจ) และคาดหวังหรือต้องการทีจะทําหน้าทีแม่
หน้าทีภรรยาและประกอบอาชีพราชการไปพร้อมๆ กัน จึงอาจส่งผลให้ผห
ู้ ญิงเยอรมันมีความต้องการตัวแทนเข้าไปทําหน้าที/ดําเนินบทบาทอยูใ่ นระดับนโยบายมากขึน

การนํ า ผลทีได้ร ับจากการเข้า ร่ว มฟัง การส ัมมนามาใช้ใ นการปฏิบ ัติง าน

1. มีความรูค
้ วามเข้าใจกรณี ปจั จัยสนับสนุนและมาตรการทางกฎหมาย สําหรับการส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผูห
้ ญิง ซึงจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การศึกษาวิจยั
ในประเด็นทีเกียวข้องต่อไป
2. มีแหล่งอ้างอิงเพิมเติมกรณี การแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเกียวข้องเพือกําหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมือง
3. มีขอ
้ มูลทีเป็ นประโยชน์ตอ
่ การวิเคราะห์ประเด็นด้านสิทธิและความเสมอภาค ระหว่างหญิงและชายอันจะสามารถนําไปจัดทําเป็ นข้อกําหนดเบืองต้นสําหรับการวิจยั
(TOR) ซึงต้องใช้ประกอบการพิจารณาให้ทน
ุ สนับสนุนการวิจยั กรณี ทมี
ี ประกาศสํานักงานเพือให้ทาํ การวิจยั ในเรืองทีเกียวข้องกับบทบาทและการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ของสตรีเพศ
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