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บทคัดยอ

การถูกเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของการเปนบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเปนประเด็นที่องคการ

ระหวางประเทศหลายสถาบันใหความสําคัญเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศพบวา ในตลาดแรงงาน ลูกจางที่มีความหลากหลายทางเพศมักประสบกับการถูกเลือกปฏิบัติ

ในการทาํงาน ในทกุวงจรของการจางงาน ไมวาจะเปนการรับสมคัรเขาทาํงาน การเลือ่นตาํแหนง การ

เขาถึงสวัสดิการ ตลอดจนการเลิกจางเพียงพราะมีความแตกตางดานรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ

ทางเพศ ประเทศสหรัฐอเมริกามีกลไกในการใหความคุมครองแกกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศมิใหถูกเลือกปฏิบัติในการจางงาน ถึงแมวายังไมมีกฎหมายในระดับรัฐบาลกลางใหความคุมครอง

แกกลุมบุคคลเหลาน้ีโดยตรง แตก็อาศัยการตีความพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิพลเมืองโดยคณะ

กรรมการเพื่อความเสมอภาคในการจางงานของรัฐและศาลของรัฐบาลกลางเพื่อใหความคุมครอง 

นอกจากน้ี ในบางมลรัฐยงัมกีฎหมายในระดบัมลรัฐและระดบัทองถ่ินใหความคุมครองโดยตรง สาํหรับ

ประเทศไทย ลูกจางทุกกลุมสามารถอาศัยความคุมครองตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 2558 ไดแมจะมไิดใหความคุมครองดานการจางงานโดยตรง แตการเลอืกปฏิบติัระหวางเพศ

ทกุชนิด ลวนเปนความผิดตามกฎหมายฉบับน้ี นอกจากน้ียงัมกีลไกรองเรียนและชองทางเยยีวยาใหแก

ผูเสยีหายอยางเปนรปูธรรม อยางไรก็ตาม เพือ่เปนการสงเสรมิใหกลุมบคุคลเหลาน้ีไดรับความคุมครอง

ในการทํางานอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการปรับปรุงคํานิยามเพื่อใหครอบคลุมกับบุคคลทุกกลุม

รวมถึงกําหนดลกัษณะการกระทาํความผิดใหชดัเจน ตลอดจนควรมกีารออกแนวปฏิบตัทิีดี่ในการจาง

งานใหแกองคกรภาครฐัและเอกชนเพือ่หลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะมคีวามผิดตามกฎหมาย และทายสดุ

ควรมกีารผลกัดนัแกไขพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานใหสอดคลองกัน ดงัรายละเอยีดในบทความน้ี

คําสําคัญ: การเลือกปฏิบัติในการจางงาน กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รสนิยมทางเพศ 

 วิถีทางเพศ อัตลักษณทางเพศ
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Abstract

Discrimination on the ground of being LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) 

persons has been increasingly recognized by International organizations. Based on the 

Study of International Labour Organization, LGBT workers often encounter employment 

discrimination on the basis of their sexual orientation or gender identity throughout 

the employment cycle, namely hiring, promotion, access to benefits, and termination. 

In the United States, there are several legal mechanisms to protect LGBT workers from 

employment discrimination although federal law has not expressively prohibited such 

employment discrimination. These employees may seek protection from the federal 

Equal Employment Opportunity Commission’s interpretation of Title VII of the Civil 

Rights Act and the rulings of federal courts. In addition, many states have their own 

LGBT legislation at the State or local level.

As for Thailand, all employees may seek protection under Gender Equality Act B.E.

2558. Although the act does not discretely specify in the context of employment, this 

act prohibits any acts involving sexual discrimination. This act also allows for petition 

process and has a concrete procedure to compensate those affected by any related 

wrongfully acts. In an attempt to elevate the protection against sexual inequality for 

LGBT group, the definition of different subgroups within the group and types for

violation should be redefined for comprehensiveness. Both government and private 

entities should also have an employment related guideline in order to avoid any acts 

which may violate the law. Finally, an amendment of Labour Protection Act B.E. 2541 

in consistency with Gender Equality Act B.E. 2558 should be initiated as detailed in 

this article. 

Keywords: Employment Discrimination, LGBT, Sexual Orientation, Gender Identity



ความคุมครองทางกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการจางงานของประเทศสหรัฐอเมริกาสําหรับลูกจางที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ: ขอเสนอแนะสําหรับประเทศไทย

วารสารวิชาการ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2561

158

บทนํา

 การกีดกันหรอืเลอืกปฏิบัตติอบคุคลทีม่คีวาม

หลากหลายทางเพศ (LGBT)
1
 ที่มีอยู ในสังคม

ปจจุบันพบในหลายรูปแบบและมีความรุนแรงที่

แตกตางกันไป และในหลายกรณีกระทบตอการ

ดํารงชีวิตอยาง ปกติสุข เชน การถูกรังแกในสังคม 

การลวงละเมิดสิทธิ หรือปญหาการเขาถึงสิทธิ

ประโยชนบางประการที่ คนกลุมดังกลาวยังไมได

รับการยอมรับ บางประเทศถือวาการเปนบุคคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือการปฏิบัติตนที่

แตกตางจากเพศกําเนิดของตนเปนความผิดทาง

กฎหมายและมีโทษทางอาญา
2
 ทั้งน้ี เลือกปฏิบัติ

ในสังคมอาจเปนผลจากทัศนคติหรืออคติ (Sexual 

Prejudice) แตเดิมที่วางกรอบความคิดใหเพศของ

บุคคลมีเพียงเพศชายและเพศหญิงเทาน้ัน
3
 ดังนั้น 

การแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิดของ

ตนเองจึงไมไดรับการยอมรับในสังคม 

 ในตลาดแรงงาน กลุมบุคคลที่มีความหลาก

หลายทางเพศอาจตองเผชิญกับการปฏิบัติอยาง 

ไมเทาเทียมในการจางงานตลอดทั้งวงจรของการ

ทาํงาน
4
 ตัง้แตกระบวนการรับสมคัรงาน การอบรม

ฝกงาน การไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นตําแหนง

งาน ตลอดจนการถูกเลิกจางดวยเหตุวิถีทางเพศ 

(Sexual Orientation) และอัตลักษณทางเพศ 

(Gender Identity) ยกตัวอยางเชน ในกรณีของ

ประเทศไทย พบวากลุม LGBT ในประเทศไทยถูก

เลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทํางาน เชน การ

จางงาน โอกาสการกาวหนาในทีท่าํงาน การเขาถึง

สิทธิประโยชนจากการจางงานและสวัสดิการ รวม

ถึง การเขาถึงโอกาสการจางงานอนัจํากัด ถูกกีดกัน

ออกจากงานในระบบ การยอมรบัความหลากหลาย

ทางเพศอยางจํากัดในที่ทํางาน สภาพแวดลอม

การทํางานที่ไมเปนมิตร การคุกคามทางเพศในที่

ทํางาน
5
 เปนตน 

 หรือในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ศาล

สหรัฐอเมริกาไดออกคําสั่งคุมครองชั่วคราวในการ

ทีป่ระธานาธิบดสีหรฐัอเมริกามคีาํสัง่ในการบรหิาร

ประเทศที่หามกองทัพสหรัฐอเมริการับกลุมบุคคล

1 
LGBT กลุมคนที่มีความหลากหลายทางเพศ คือ กลุมคนที่เปนเลสเบี้ยน เกย รักสองเพศ และคนขามเพศ ดูเพิ่มเติมไดที่ United 

 Nations Human Rights Office of the High Commissioner (Online) https://www.unfe.org/definitions/ accessed 12 

 January 2018 

2 
United Nation News, “UN Rights Office ‘Deeply Concerned’ over arrests of LGBT people in Azerbaijan, Egypt 

 and Indonesia”. (13 October 2017). (Online), https://news.un.org/en/story/2017/10/568492-un-rights-office-

 deeply-concerned-over-arrests-lgbt-people-azerbaijan-egypt-and (accessed 12 January 2018). 

3 
Ontario Human Rights Commission 2014, “Policy on Preventing Discrimination because of Gender Identity and 

 Gender Expression” at 8. (Online) http://www.ohrc.on.ca/sites/default/files/Policy%20on%20preventing%20

 discrimination%20because%20of%20gender%20identity%20and%20gender%20expression.pdf (accessed 12

 January 2018). 

4 
ILO, Discrimination at Work on the Basis of Sexual Orientation and Gender Identity: Results of the ILO’s PRIDE 

 Project, (Geneva: International Labour Organization, 2015), p. 1.

5 
บุษกร สุริยสาร, องคการแรงงานระหวางประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,

 อัตลักษณและวิถีทางเพศในประเทศไทย, (กรุงเทพฯ: องคการแรงงานระหวางประเทศ,2557), หนา. XVII-XX.
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ที่มีความหลากหลายทางเพศเขาทํางาน การ

กระทําของประธานาธิบดีดังกลาวทําใหเกิดปญหา

วาคําสั่งของประธานาธิบดีน้ันขัดตอรัฐธรรมนูญ

ของประเทศและถือเปนการกีดกันหรือเลอืกปฏิบตัิ

ตอกลุม LGBT หรือไม
6
 

 การเลือกปฏิบัติต อกลุ มบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศจึงเปนปญหาสําคัญในระดับ

โลกที่องคกรระหวางประเทศหลายหนวยงาน

พยายามผลักดันใหประเทศตางๆ ใหความความ

รวมมือในการขจัดการเลือกปฏิบัติตอกลุม LGBT 

และถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับโลก เชน การยอมรับสิทธิของกลุม LGBT 

ภายใตองคการสหประชาชาติ
7
 หรือการใหความ

คุมครองภายใตอนุสญัญา ฉบบัที ่111 ป ค.ศ. 1958 

วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ เปนตน 

 สําหรับประเทศไทย การใหความคุมครอง

ทางกฎหมายดานการจางงานเพื่อตอตานการ

เลือกปฏิบัติตอกลุม LGBT เพิ่งไดรับการผลักดัน

ใหเห็นเปนรูปธรรมไดไมนานนัก ดังจะเห็นไดจาก

การ ตราพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 2558 และการใหสัตยาบันของรัฐบาล

ไทยในป พ.ศ. 2560 แกอนุสัญญาองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ ฉบับที่ 111 วาดวยการเลือก

ปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ โดยจะมีผลบังคับ

ในเดือนมิถนุายนป พ.ศ. 2561 ดงันัน้ การตระหนกั

ถึงความคุมครองทางกฎหมายในสงัคมปจจุบนัอาจ

ยังไมเพียงพอ หรือยังไมมีแนวทางหรือแนวปฏิบัติ

ที่ดีมาปรับใช

 เพื่อเปนการสงเสริมใหกลุ ม LGBT ใน

ประเทศไทยไดรับประโยชนจากความคุมครองทาง

กฎหมายอยางเปนรูปธรรม และมแีนวปฏิบติัทีอ่าจ

นํามาใชเปนประโยชนไดในองคกรภาครัฐหรือภาค

ธุรกิจ บทความฉบับน้ี ผูเขียนจึงมุงเนนกลาวถึง 

กลไกการใหความคุมครองทางกฎหมายในประเทศ

สหรัฐอเมริกาสําหรับกลุ มบุคคลที่มีความหลาก

หลายทางเพศในมิติของการจางงาน เน่ืองจาก

ประเทศสหรฐัอเมริกามกีฎหมายทีเ่ก่ียวของในการ

ใหความคุมครองกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศหลายฉบับโดยเฉพาะกฎหมายในระดับ

มลรัฐ ตลอดจนมีกลไกของหนวยงานดานการ

คุมครองสทิธิเพือ่ตอตานการเลอืกปฏิบตัใินการจาง

งานโดยตรง ดังจะไดอธิบายตอไป อยางไรก็ตาม 

เพื่อใหเขาใจกลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทาง

เพศ ตลอดจนเขาใจขอบเขตความคุมครองทาง

กฎหมายไดดยีิ่งขึ้น ในเบื้องตนจงึจาํเปนตองเขาใจ

ความหมายหรือคําศัพทที่ถูกนํามาใชเปนประจํา

หรือถูกนํามาบัญญัติไวในกฎหมายตางประเทศ 

ดังตอไปนี้

คาํศพัทเฉพาะทางทีเ่ก่ียวของในบทความ

นี้

กลุมคนทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ (LGBT) 

คือ กลุมคนที่เปนเลสเบี้ยน เกย รักสองเพศ และ 

6 
Case No. 1:17-cv-01597 Doe1 v. Trump (2017) (Online) https://www.glad.org/wp-content/uploads/2017/10/

 Amicus-NCTE.pdf (accessed 12 January 2018).

7 
United Nations Human Rights, LGBT Resolutions, (Online), http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/

 Pages/LGBTUNResolutions.aspx (accessed 12 January 2018).
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คนขามเพศ
8

 คนขามเพศ (Transgender) คือ ผูที่รูสึกพึง

พอใจกับเพศภาวะหรืออตัลกัษณทางเพศทีต่รงขาม

กับเพศกําเนิดของตน
9

 วถีิทางเพศ (Sexual Orientation) คอื ความ

สามารถของบคุคลเก่ียวกับแรงดงึดดูอนัลํา้ลกึดาน

อารมณ เสนหา ดานเพศและความสมัพนัธทางเพศ

กับบุคคลซึ่งมีเพศภาวะที่แตกตางกัน หรือเหมือน

กัน หรือมีมากกวาหนึ่งเพศภาวะ
10

 อัตลักษณทางเพศ (Gender Identity) คือ 

ความรู สึกลํ้าลึกภายในของบุคคลเก่ียวกับเพศ

ภาวะซึ่งอาจจะสอดคลองหรือตรงขามกับเพศโดย

กําเนิดของตน รวมถึงความรูสึกทางสรีระ (ซึ่งหาก

สามารถเลอืกได อาจเก่ียวของกับการเปลีย่นแปลง

แกไขลักษณะและการทํางานทางกายภาพดวยวิธี

ทางการแพทย การผาตดัหรอืวธีิอืน่ใด) รวมทัง้การ

แสดงออกทางเพศภาวะ เชน การแตงกาย การ

พูดจา และกิริยาอื่นๆ
11
 

 จากคํานิยามศัพทดังกลาว จะเห็นวา วิถีทาง

เพศหรือรสนิยมทางเพศกับอัตลักษณทางเพศน้ัน 

มีความแตกตางกัน กลาวคือ วิถีทางเพศหรือ

รสนิยมทางเพศ คือ ความรูสึกอารมณเสนหาตอ

บคุคลอืน่ซึง่อาจจะเปนเพศเดยีวกันหรือแตกตางกับ

ตนก็ได เชน อาจชอบเพศตรงขาม (Heterosexual) 

เพศเดียวกัน (homosexual) สนใจทั้งเพศตรงขาม

และเพศเดียวกัน (Bisexual) สนใจคนขามเพศดวย

กัน (pansexual) เปนตน แตอัตลักษณทางเพศ

จะมคีวามหมายในลกัษณะทีเ่ปนการตดัสนิและรบัรู

ดวยตนเองวาตนเปนเพศใด เปนความรูสึกภายใน

ของตนที่มีตอตัวเอง เปนตน 

 ดังน้ัน ขอยกตัวอยางเชน บุคคลหน่ึงมีเพศ

กําเนิดเปนเพศชาย แตรบัรูดวยตนเองและระบเุพศ

ของตนมาตลอดวาเปนหญงิ บคุคลน้ีจึงมอีตัลกัษณ

เปนหญงิ และหากบคุคลน้ันมคีวามรูสกึไมพงึพอใจ

ตออวัยวะหรือเพศกําเนิดของตน บุคคลนี้จึงถือวา

เปนหน่ึงในกลุมคนขามเพศ สวนรสนิยมทางเพศ

หรือความรูสึกในทางเสนหาทางเพศตอบุคคลอื่น

อาจจะมีตอผูชาย ผูหญิง หรือทั้งสองเพศ หรือ

ไมสามารถกําหนดได ก็เปนไดเชนกัน ดวยเหตุ

ดงักลาวกลุมบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศจึง

หมายรวมถึงกลุมบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศและ

วิถีทางเพศที่หลากหลายดวย

กลไกความคุ มครองทางกฎหมายใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิาสําหรับกลุมบคุคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศในมิติการ

จางงาน

 กฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง (Federal 

Law)

ในปจจุบัน ประเทศสหรัฐอเมริกายังไมมี

กฎหมายในระดับรัฐบาลกลางที่ใหความคุมครอง

ดาน การจางงานแกกลุ มบุคคลที่มีความหลาก

8 
ในบทความนี้ จะใช LGBT หมายความรวมถึงกลุมบุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศและวิถีทางเพศที่หลากหลายดวย.

9 
บุษกร สุริยสาร, องคการแรงงานระหวางประเทศประจําประเทศไทย กัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว,

 อัตลักษณและวิถีทางเพศในประเทศไทย, หนา 19.

10 
เรื่องเดียวกัน.

11 
เรื่องเดียวกัน.
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หลายทางเพศโดยตรง หากแตอาศัยการตีความ

พระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง ค.ศ. 1964 (The 

Civil Rights Act 1964) ซึ่งเปนกฎหมายในระดับ

รัฐบาลกลางที่มีความสําคัญและเปนหลักเก่ียวกับ

การควบคุมโอกาสการจางงานอยางเทาเทียมกัน

ของสหรัฐอเมรกิา ทัง้น้ีคดหีรอืขอพพิาททีเ่ก่ียวของ

จะอาศยัการตคีวามของหนวยงาน เชน ศาลรฐับาล

กลาง
12
 และคณะกรรมการเพื่อความเสมอภาคใน

การทํางาน (Equal Employment Opportunity 

Commission; EEOC) เพือ่ใหครอบคลมุกลุมบคุคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศ

 เน้ือหาขอบเขตการใหความคุมครองของ

พระราชบัญญัติสิทธิพลเมืองที่เก่ียวของกับการ

คุ มครองการจางงานโดยจะตองไมเลือกปฏิบัติ

เพราะเหตุของความแตกตางปรากฏอยูใน Title 

VII ซึ่งกําหนดใหการกระทําใดๆ ที่เปนการเลือก

ปฏิบัติตอลูกจางดวยเหตุเพราะความแตกตางดาน

เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติกําเนิด หรือดานเพศ

เปนการกระทาํทีผิ่ดกฎหมาย อยางไรก็ตาม เน้ือหา

ลายลักษณอักษรของกฎหมาย คําวา “เพศ” (Sex) 

ไมไดมีการใหคาํนิยามไวอยางชดัเจนวาหมายความ

รวมถึงกลุมบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศดวย

หรือไม
13

 ทั้งนี้ ตามแนวคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

EEOC ซึง่เปนหนวยงานของรฐับาลกลาง (Federal 

agency) ทีม่หีนาทีโ่ดยตรงในการบงัคบัใชกฎหมาย

ระดับรัฐบาลกลางหลายฉบับที่เก่ียวกับการเลือก

ปฏิบัติในการจางงานเพราะเหตุของความแตกตาง

ทั้งหลายตามที่กฎหมายกําหนด จึงไดมีการตีความ

การเลอืกปฏิบติัเพราะความแตกตางของเพศ (Sex 

discrimination) ภายใต Title VII ของพระราช-

บัญญัติสิทธิพลเมืองโดยใหความคุมครองรวมไป

ถึงกลุมบุคคลดังกลาว กลาวคือ อัตลักษณทาง

เพศและวิถีทางเพศ
14
 อยางไรก็ตาม การตีความ

ของคณะกรรมการ EEOC ไมมีสภาพบังคับทาง

กฎหมาย แตถือเปนการกระตุนใหไดตระหนักและ

เคารพถึงสิทธิของกลุ มบุคคลดังกล าวเท าที่

คณะกรรมการฯจะสงเสริมได
15
 เพราะทายสุดหาก

ขอพิพาทไมสามารถระงับลงได ก็จะตองอาศัยการ

พิจารณาคดีตอไปในชั้นศาล

 สําหรับขอบเขตความคุ มครองภายใต 

กฎหมายฉบับน้ี กําหนดใหนายจางที่ทําธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมเชิงพาณิชยที่มีการจางลูกจาง

ต้ังแต 15 คนขึ้นไปหรือมากกวาจะตองอยูภายใต

กฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้รวมไปถึงสํานักงานจัดหางาน 

(Employment agency) องคกรดานแรงงาน 

(Labor Organization) สําหรับการกระทําที่ไม

ชอบดวยกฎหมาย นอกจากจะหมายความถึงการ

ปฏิบัติที่ไมเปนธรรมแลว เชน การปฏิเสธการ

จางงาน การเลิกจาง การเลือกปฏิบัติที่มีผลตอ

12 
เชน คดี Glenn v. Brumby in the Eleventh Circuit in Atlanta (2011).

13 
โปรดดู Section 701 (k) of Title VII of the Civil Rights Act 1964.

14 
EEOC, “What you should know about EEOC and the Enforcement Protections for LGBT Workers” (Online), https://

 www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/wysk/enforcement_protections_lgbt_workers.cfm (accessed 12 February 2018).

15 
Lauren Sanders, “Effects of EEOC Recognition of Title VII as Prohibiting Discrimination Based on Transgender 

 Identity”, Duke Journal of Gender Law&Policy (2016), Vol. 23, 268.
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คาตอบแทน ขอกําหนดหรือเง่ือนไขการจางงาน 

ประเภทงาน การเลือ่นขัน้ การฝกอบรม การใหสทิธิ

พิเศษ หรือ การจํากัด การแบงประเภทลูกจางใน

รูปแบบตาง ๆ  ทีท่าํใหลกูจางน้ันเสยีหรืออาจจะเสยี

โอกาสในการจางงาน เปนตน
16
 ยังรวมไปถึงกรณี

การเลือกปฏิบัติตอลูกจางเพราะลูกจางน้ันใชสิทธิ

เรียกรองเก่ียวกับการถูกเลือกปฏิบัติดานการจาง

งาน หรือ เพราะลูกจางน้ันไดยื่นฟองคดี หรือ

เขารวมกระบวนการสบืสวนหรอืเขาไปมีสวนรวมใน

คดีที่เก่ียวกับการเลือกปฏิบัติดานการจางงานดวย 

นอกจากนี้ นโยบายของนายจางในการจางงานซึ่ง

ในบางกรณ ีแมใชเปนการทัว่ไปแตอาจมผีลกระทบ

เชิงลบแกลูกจางและอาจถือเปนการเลือกปฏิบัติ

ได หากนโยบายน้ันไมไดเก่ียวของกับงานโดยตรง 

(Job-related) หรือจําเปนในทางธุรกิจ (Business 

necessity)

 จากทีไ่ดกลาวไวตอนตน การตคีวามพระราช

บญัญตัสิทิธิพลเมอืงนอกจากจะเปนการตคีวามโดย

คณะกรรมการ EEOC แลว กลุมบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศยังไดรับประโยชนจากการ

ตีความของศาลรัฐบาลกลางหลายฉบับ 

 ตัวอยางคําพิพากษาที่เก่ียวของของศาล

รัฐบาลกลาง 

 ในคดี EEOC v. Scott Medical Health 

Center
17
 ในป ค.ศ. 2017 คณะกรรมการ EEOC 

ดําเนินการฟองคดแีทนผูเสยีหาย Massaro ซึง่เปน

ลูกจางของบริษัท Scott Medical Health Center 

โดยผูเสยีหายกลาวหาวาหัวหนางาน (Supervisor) 

ไดพดูจาคกุคามในลกัษณะทีต่อตานเก่ียวกับรสนิยม

ทางเพศซึ่งเปนชายรักชาย (Anti-gay slurs)

ของเขา และเมื่อผู  เสียหายไดร องเรียนการ

กระทาํของหัวหนางานโดยตรงตอผูบรหิารระดบัสงู

ซึ่งเปนเจาของบริษัท ผูบริหารกลับบอกกลาวแก

ผูเสียหายวา หัวหนางานเพียงแคทําหนาที่ของเคา 

และหลังจากการรองเรียนดังกลาว การคุกคามก็

ยงัคงมอียู ทาํใหสดุทายผูเสยีหายไดรบัความกดดนั

จากการสรางบรรยากาศอันไมเปนมิตร (Hostile 

environment) และตองลาออกจากงานในที่สุด

ผลจากการกระทาํดงักลาว ผูเสยีหายกลายเปนคน

ที่มีความเครียดจนมีผลกระทบตอสุขภาพทั้ง

ร างกายและจิตใจจนตองเขาปรึกษาเก่ียวกับ

ความซึมเศราและพบแพทยเพื่อทานยา ดังน้ัน 

ในคดีน้ีศาลจึงตัดสินวาผูเสียหายไดรับผลกระทบ

ตอจิตใจอยางมากจากการคุกคามทางเพศ (Sex 

harassment) ที่รายแรงของหัวหนางานจนทําให

ตองลาออกจากงาน (Constructive discharge) 

และการกระทาํของผูบรหิารในระดบัสงูทีป่ฏิบตัติอ

ผูเสียหายโดยไมใสใจเมื่อไดรับการรองเรียนกลับ

ใหถอยคําที่มีลักษณะสนับสนุนการกระทําของ

ผูคุกคาม (Ratified the harasser’s conduct) 

ศาลจึงพิจารณาวาเปนการสงเสริมตอการละเมิด

กฎหมายและปลอยใหหัวหนางานสรางบรรยากาศ

ที่คุกคามหรือไมเปนมิตรในที่ทํางาน ทั้งที่ผูบริหาร

มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองปองกันมิใหเกิด

เหตุการณดังกลาวขึ้น ศาลรัฐบาลกลางในคดีน้ี

จึงไดตัดสินใหนายจางรับผิดชดใชคาชดเชยยอน

หลัง (Back pay) คาเสียหายอันเปนการทดแทน 

16 
Section 703-704 of Title VII of the Civil Rights Act of 1964.

17 
EEOC v. Scott Medical Health Center No. CV 16-225, 2017 WL 5493975, at *1 (W.D. Pa. Nov. 16, 2017).
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(Compensatory damages) และคาเสียหายเชิง

ลงโทษ (Punitive damages) แกผูไดรับความเสีย

หายจากการเลือกปฏิบัติเพราะรสนิยมทางเพศ

คดี Price Waterhouse v. Hopkins
18
 คดีนี้

เปนคดีที่เปนบรรทัดฐานสําคัญที่ศาลสูงสุดสหรัฐ

ไดตัดสินวาการตัดสินเก่ียวกับการจางงานโดยใช

คตินิยมหรือทัศนคติทางเพศ (Sex stereotyping) 

ซึ่งเปนความเชื่อตามแบบแผน หรือการคาดหวัง

ของตนวาผูหญิงควรจะมีลักษณะอยางไร แตงกาย

หรอืมกิีรยิาอยางไร ถือเปนการเลอืกปฏิบัตทิางเพศ 

(Sexual discrimination) ตาม Title VII ของ

พระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง ในคดี น้ี โจทก 

Hopkins เปนลูกจางในตําแหนงผูจัดการระดับ

อาวุโสของบริษัท Price Waterhouse และอยูใน

กระบวนการพิจารณาเพื่อไดรับการเลื่อนตําแหนง

เปนหุนสวน (Partner) ของบริษัทเน่ืองจากมี

คุณสมบัติเพียงพอ แตเนื่องจากหุนสวนของบริษัท

คนอืน่ๆ แสดงออกวา โจทกไมไดแสดงกิรยิาทาทาง

เปนหญงิแบบทีค่วรจะเปน นอกจากน้ีโจทกยงัไดรบั

คําแนะนําดวยวา หากตองการไดรับการเลื่อน

ตําแหนงเปนหุนสวน โจทกควรจะเดิน พูดจาและ

แตงกายใหเปนผูหญิงมากขึ้น ทั้งน้ี นายจางยังไม

สามารถพิสูจนใหศาลเห็นดวยวา หากไมมีประเด็น

เร่ืองการเลือกปฏิบัติ ผลการพิจารณาของบริษัท

ยังคงเปนเชนเดิม ดังน้ัน การที่นายจางใชอคติใน

เรื่องของเพศ เชน ผูหญิงไมควรจะมีกิริยารุนแรง 

หรอืควรจะเปนหรอืไมเปนอยางไร มาเปนสวนหน่ึง

ในการตดัสนิใจในการเลือ่นตาํแหนงจึงเปนตวัอยาง

หน่ึงของการเลือกปฏิบัติทางเพศ จากขอเท็จจริง

ดงักลาว ศาลสงูจึงตดัสนิวา นายจางไมควรทีจ่ะนํา

ประเดน็เก่ียวกับเพศมาเปนสวนหน่ึงในการตดัสนิใจ

เกี่ยวกับการจางงาน
19

 ดังนั้น คดี Price Waterhouse ศาลไดวาง

หลักการสําคัญสําหรับการใหความคุมครองแก

กลุมบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ จะเห็นได

จากคําพิพากษาศาลรัฐบาลกลางสวนใหญในคดี

ตอๆ มา
20
 โจทก จะสามารถอางสิทธิตาม Title 

VII ไดหากพิสูจนไดวา ตนถูกเลือกปฏิบัติเพราะไม

ไดมีลักษณะเปนไปตาม แบบแผนทัศนคติทางเพศ

ดั้งเดิม (Traditional gender roles) ของนายจาง

หรือนายจางใชความคาดหวังดังกลาวในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการจางงานตอลูกจาง เชน 

 คดี Mickens v. General Electric Co
21 

ศาลในคดีน้ีตัดสินวาการที่นายจางเพิกเฉยตอการ

เลือกปฏิบัติและการถูกคุกคามในที่ทํางานและใน

ที่สุดไดไลโจทกออกจากงานเพราะโจทกน้ันเปน

บุคคลขามเพศซึ่งไมเปนไปตามแบบแผนทัศนคติ

ทางเพศ (Gender-nonconforming behavior) ที่

วาบุคคลที่มีเพศกําเนิดเปนหญิงควรที่จะมีลักษณะ

และการแสดงออกอยางไร การเลือกปฏิบัติเพราะ

18 
Price Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S. 228 (1989). 

19 
“An employer may not take gender into account in making an employment decision.” Price Waterhouse, 490 

 U.S., 244.

20 
William N. Eskridge,jr, “Title VII’s Statutory History and the Sex Discrimination Argument for LGBT Workplace 

 Protections”, The Yale Law Journal 2016, Vol. 23, 370.

21 
Mickens v. General Electric Co, 2016 WL 7015665, at *3 (W.D. Ky. Nov. 29, 2016).
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เหตดุงักลาวจงึเปนการกระทาํทีมิ่ชอบดวยกฎหมาย 

อยางไรก็ตาม คําตัดสินของคณะกรรมการ EEOC 

ก็มิไดมีผลผูกพันกับนายจางในภาคเอกชนทุกราย

หรือมีผลตอคําพิพากษาของศาลรัฐบาลกลาง 

ดังนั้น จึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงในแตละคดี สําหรับ

ความคุมครองในระดบัมลรฐัน้ันมคีวามแตกตางกัน

ไปในแตละรัฐ ดังจะไดกลาวตอไปนี้

 กฎหมายในระดับมลรัฐ (State law) 

 ในปจจุบัน การใหความคุมครองมิใหมีการ

เลอืกปฏิบติัดานการจางงานแกกลุมบคุคลทีม่คีวาม

หลากหลายดานเพศมีความแตกตางกันไปในแตละ

มลรัฐ โดยสามารถแบงระดับการใหความคุมครอง

ได 3 กลุม
22
 คือ

 1. กลุมมลรัฐที่มีกฎหมายใหความคุมครอง

มิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงานเพราะความ

แตกตางดานรสนิยมทางเพศและอตัลกัษณทางเพศ 

เชน รัฐแคลิฟอรเนีย รัฐออริกอน รัฐโคโลราโด

รัฐนิวยอรก เปนตน 

 ตัวอยาง รัฐแคลิฟอรเนีย มีกฎหมาย Fair 

Employment and Housing Act (FEHA) ให

ความคุ มครองดานการจางงานมิใหมีการเลือก

ปฏิบัติโดยใหความคุ มครองครอบคลุมทั้งความ

แตกตางดานรสนิยมทางเพศและอัตลักษณทาง

เพศ
23 

ทั้งน้ีในประเด็นเก่ียวกับรสนิยมทางเพศ 

กฎหมายใหความคุมครอง ไมเพียงแตเฉพาะกรณี

ที่ลูกจางน้ันเปนกลุมรักรวมเพศเทาน้ัน แมกระทั่ง

ลูกจางถูกเลือกปฏิบัติเพราะรักเพศตรงกันขามก็

ไดรับความคุมครองเชนกัน 

 สําหรับความคุมครองในสวนของอัตลักษณ

ทางเพศ หรือเปนกลุมบุคคลขามเพศ ในป ค.ศ.

2017 หนวยงาน Fair Employment and 

Housing Council (FEHC) ไดออกกฎระเบยีบใหม 

คือ Fair Employment & Housing Council 

Regulations Regarding Transgender Identity 

and Expression เพื่อใหคํานิยามของกฎหมายมี

ความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 เช น การแกไขคําว า “กําลังขามเพศ” 

(Transitioning) ใหมีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้น 

คือ เปนกระบวนการที่บุคคลขามเพศเขาสูการ

เริ่มตนใชชีวิตตามเพศที่ตนประสงคจะเปน โดย

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือคํานําหนา การใช

สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) การเขารวม

กิจกรรมของนายจางเชน การแขงกีฬาในองคกร 

การเขาสูกระบวนการรบัฮอรโมนบาํบดั (Hormone 

therapy) หรือกระบวนการทางการแพทยอื่นๆ

ดังน้ัน ในกรณีที่นายจางตองตัดสินหรือพิจารณา

เก่ียวกับการจางงาน การเลื่อนตําแหนง หรือ ที่

เก่ียวของกับการจางงาน นายจางจึงหามเลือก

ปฏิบัติเพราะลูกจางกําลังเขาสูการขามเพศ หรือ

ไดเขาสูการขามเพศแลว 

 นอกจากนี้ กฎระเบียบใหมนี้ยังหามนายจาง

เรียกเอาเอกสารหรือขอใหลูกจางกระทําการใดๆ

เพื่อพิสูจนเก่ียวกับเพศ อัตลักษณ อัตลักษณทาง

เพศ การแสดงออกทางเพศเปนเงื่อนไขในการจาง

22 
University of Wisconsin System, Non-Discrimination Laws, (Online) https://www.wisconsin.edu/lgbtq-resources/

 employment-non-discrimination-laws/ (accessed 22 February 2018).

23 
Cal. Code § 12940.
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ผูชวยศาสตราจารย พัชรี พิชณุษากร 

งาน และนายจางจะตองใหเกียรตลิกูจางในการจาง

ลกูจางน้ันไดระบุตวัตนทางเพศของเคา รวมถึงหาม

นายจางกําหนดขอบังคับเก่ียวกับการแตงกายที่ไม

สอดคลองกับอตัลกัษณหรือการแสดงออกทางเพศ 

(Gender expression) ของลูกจาง

 สําหรับการใชสิ่งอํานวยความสะดวกในที่

ทาํงาน เชน หองน้ํา หองแตงกาย (Locker rooms) 

กฎระเบียบใหม นายจางจะตองอนุญาตใหลูกจาง

สามารถใชสิ่งอํานวยความสะดวกเหลาน้ีตามเพศ

อันพึงประสงตของตนโดยไมตองพิจารณาวาตรง

กับเพศโดยกําเนิดของตนหรือไม นอกจากน้ี หาก

นายจาง มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชรวมกัน

ระหวางลูกจาง นายจางจะตองติดสัญลักษณที่

ระบุถึงความเปนกลางทางเพศ (Gender-neutral 

signage) เชน “Restroom”, “Unisex” หรือ

“Gender Neutral” เปนตน

 2. กลุมมลรัฐที่มีกฎหมายใหความคุมครอง

มใิหมกีารเลอืกปฏิบตัดิานการจางงานเฉพาะความ

แตกตางดานรสนิยมทางเพศ แตไมรวมถึงอตัลกัษณ

ทางเพศ แตอาจอาศัยความคุมครองจากกฎหมาย

ในระดับรัฐบาลกลางให ความคุ มครอง เช น 

รัฐนิวแฮมปเชียร รัฐวิสคอนซิน เปนตน

 ตัวอยาง กฎหมายรัฐ Wisconsin ที่ใหความ

คุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงาน

เพราะความแตกตางดานเพศโดยใหความคุมครอง

ถึงรสนิยมทางเพศเทาน้ัน คือ Wisconsin Fair 

Employment Act ทัง้น้ี กฎหมายฉบับน้ีใหคาํนิยาม

คําวา “รสนิยมทางเพศ” คือ การมีความพึงใจทาง

เพศตอเพศ ตรงกันขาม (Heterosexuality) หรือ

ตอเพศเดียวกัน (Homosexuality) หรือตอทั้งสอง

เพศ (Bisexuality) หรือเคยมีประวัติหรือถูกระบุ

วามีความพึงใจทางเพศดังกลาว อยางไรก็ตาม 

กฎหมายมิไดใหความคุมครองถึง อัตลักษณทาง

เพศ
24

 ดังน้ัน ในที่กรณีมีการคุกคามทางเพศในที่

ทํางานเพราะลูกจางน้ันมีรสนิยมรักรวมเพศและ

นายจางเพิกเฉยไมดําเนินการแกไข นายจางจะมี

ความผิดตามกฎหมาย แตหากลูกจางน้ันถูกเลือก

ปฏิบัติเพราะเหตุที่ลูกจางน้ันมีอัตลักษณทางเพศที่

แตกตางจากเพศกําเนิดของตน เชน ลกูจางเพศชาย

แตแสดงออกวาตนเปนเพศหญิง หรือเปนบุคคล

ขามเพศ การเลือกปฏิบัติเพราะเหตุดังกลาวยัง

สามารถกระทําไดไมผิดกฎหมายฉบับน้ี อยางไร

ก็ตาม แมลูกจางจะไมไดรับความคุมครองจาก

กฎหมายมลรัฐเพราะ อัตลักษณทางเพศแตลูกจาง

ยังอาจอาศัยความคุมครองจากพระราชบัญญัติ

สิทธิพลเมืองซึ่งเปนกฎหมายรัฐบาลกลางได 

 3. กลุ มมลรัฐที่ยังไมมีกฎหมายใหความ

คุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงาน

เพราะเพราะความแตกตางดานรสนิยมทางเพศและ

อัตลักษณทางเพศ เชน รัฐเท็กซัส รัฐแอริโซนา

รัฐฟลอริดา เปนตน แตทั้งน้ี อาจอาศัยความ

คุมครองจากกฎหมายในระดบัรัฐบาลกลางใหความ

คุมครองได

 ตัวอยาง รัฐฟลอริดา ไมมีกฎหมายในระดับ

มลรัฐใหความคุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติดาน

การจางงานโดยตรงตอกลุมบุคคลที่มีความหลาก

หลายทางเพศ ไมวาจะเพราะรสนิยมทางเพศหรือ

24 
Chapter 111.36 of Wisconsin Fair Employment Act.
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อัตลักษณทางเพศ ทั้งน้ี กฎหมายที่หามการเลือก

ปฏิบัติในระดับมลรัฐของฟรอริดา คือ the Florida 

Civil Rights Act ซึ่งหามการเลือกปฏิบัติดาน

การจางงานเพียงเพราะเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ 

การตั้งครรภ ชาติกําเนิด อายุ ความพิการ และ

สถานภาพสมรสเทาน้ัน โดยไมครอบคลมุถึงรสนิยม

ทางเพศหรืออัตลักษณทางเพศ 

 อยางไรก็ตาม แมกฎหมายในระดับมลรัฐ

ยังไมใหความคุมครอง แตลูกจางในรัฐฟลอริดา

อาจไดรับความคุ มครองจากกฎหมายในระดับ

ทองถิ่นได กลาวคือ ในปจจุบัน มีกฎหมายทองถิ่น

ในระดับเทศมณฑล (County) ถึง 11 มณฑล

จากทั้งหมด 67 มณฑล และ นครเมือง (City) 

ทั้งหมด 25 เมืองที่มีขอบัญญัติทองถ่ิน (County 

ordinances) ใหความคุมครองมิใหมีการเลือก

ปฏิบัติดานการจางงานในภาคเอกชนเพราะความ

แตกตางดานรสนิยมทางเพศและอัตลักษณทาง

เพศ
25
 เชน เมืองคยีเวส, ไมอาม,ี ออแลนโด เปนตน

 โดยสรุป จะเห็นไดวา การใหความคุมครอง

มิใหมีการเลือกปฏิบัติในการจางงานแกกลุมบุคคล

ทีมี่ความหลากหลายทางเพศในประเทศสหรัฐอเมริกา

สามารถแบงประเภทการใหความคุมครองได คือ 

คุมครองทั้งประเด็นรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ

ทางเพศ หรือใหความคุมครองเฉพาะรสนิยมทาง

เพศ แตไมใหความคุมครองในประเด็นอัตลักษณ

ทางเพศ

 นอกจากน้ี ยงัแบงระดบัการใหความคุมครอง

ออกเปน 3 ระดับ กลาวคือ ลูกจางในภาคเอกชน 

จะไดรับความคุ มครองจากกฎหมายในระดับ

รัฐบาลกลาง คือ พระราชบัญญัติสิทธิพลเมือง

โดยอาศัยการตีความของศาลและหนวยงานที่

เก่ียวของเน่ืองจากยังไมมีกฎหมายที่ใหความ

คุมครองโดยตรง ทั้งน้ี การใหความคุมครองของ

กฎหมายฉบบัน้ีจะเปนการทัว่ไปโดยไมตองพจิารณา

วามกีฎหมายในระดบัมลรฐัใหความคุมครองอยูหรือ

ไม สวนความคุมครองจากกฎหมายในระดับมลรัฐ

น้ันยังมีทั้งรัฐที่ไมไดใหความคุมครองในประเด็น

ดังกลาวเลยและรัฐที่ให ความคุ มครองเฉพาะ

บางประเด็นและใหความคุมครองอยางครอบคลุม

ทกุกลุม ทายสดุหากแมกฎหมายในระดบัมลรฐัยงัไม

ไดใหความคุมครอง ลกูจางอาจอาศยัความคุมครอง 

จากกฎหมายในระดับทองถิ่นไดดังที่กลาวมาแลว

ความคุมครองทางกฎหมายในประเทศไทย

สําหรับลูกจางที่เป นบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ

สําหรับประเทศไทย ในปจจุบันยังไม มี

กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติดานการจางงงาน

โดยตรงที่ใหความคุมครองแกกลุมบุคคลที่มีความ

หลากหลายทางเพศ หรือเพราะเหตุความแตกตาง

ดานรสนิยมทางเพศหรือ อัตลักษณทางเพศ 

อยางไรก็ตาม มีกฎหมายที่เก่ียวของและเปน

พื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนายกระดับใหความ

คุมครองแกกลุมบุคคลดังกลาวตอไปไดในอนาคต 

ดังนี้

25 
Movement Advancement Project, “Equality maps”, (2018), (Online) http://www.lgbtmap.org/equality_maps/

 profile_state/FL (accessed 1 March 2018). 
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1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 

รัฐธรรมนูญฉบับน้ีไดรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของประชาชนทีจ่ะไดรบัความคุมครองจากกฎหมาย

อยางเทาเทยีมกันตามทีป่รากฏเน้ือความในมาตรา 

27 โดยวางหลักใหบุคคลยอมเสมอกันในกฎหมาย

และ มีสิทธิและเสรีภาพและไดรับความคุมครอง

ทางกฎหมายอยางเทาเทียมกัน นอกจากนี้ในวรรค

สอง รฐัธรรมนูญกําหนดใหชายและหญงิมสีทิธิเทา

เทียมกัน ตลอดจนการเลือกปฏิบัติไมเปนธรรมตอ

บุคคล ไมวาเพราะความแตกตางดานถ่ินกําเนิด 

เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา

การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญจะกระทํา

ไมได 

 ทั้งน้ี แมมาตรา 27 จะกําหนดหามเลือก

ปฏิบัติเพราะความแตกตางดานเพศไว แตก็ไมได

กําหนดไวโดยเฉพาะใหรวมถึงความแตกตางดาน

รสนิยมทางเพศหรือวิธีทางเพศและอัตลักษณไว 

ดังน้ัน ความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญฉบับน้ี

จึงยังไมไดใหความคุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติ

แกกลุมบคุคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศโดยตรง 

 2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 (ฉบับแกไข 2560) 

 กฎหมายฉบับน้ีเพียงแตกําหนดหามมิให

นายจางเลือกปฏิบัติในการจางงานตอลูกจางเพศ

ชายและหญิง กลาวคือ นายจางจะตองปฏิบัติ

ตอลูกจางเพศชายและหญิงใหเทาเทียมกัน ตาม

มาตรา 15 ดังน้ัน กฎหมายจึงยังไมไดใหความ

คุมครองไปถึงกลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ 

นอกจากน้ี ในมาตรา 16 กฎหมายกําหนดหาม

มิใหนายจาง หัวหนางาน คุกคามหรือกอความ

เดือดรอนรําคาญทางเพศแกลูกจาง ดังนั้น ลูกจาง

ชายก็อาจถูกคุกคามทางเพศได แตอยางไรก็ตาม 

การคุกคามทางเพศดังกลาวจะขยายความไปถึง

ลูกจางที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม ยังไมมี

ความชัดเจนในสวนนี้ 

 ดงัน้ัน จึงอาจกลาวไดวา แมกระทัง่กฎหมาย

หลักที่ใหความคุมครองดานการจางงานโดยตรง

ซึ่งบังคับเปนการทั่วไป บทบัญญัติในสวนของการ

หามเลือกปฏิบัติยังมีรายละเอียดเก่ียวกับการให

ความคุมครองทีน่อยมากเมือ่เทยีบกับกฎหมายหาม

การเลือกปฏิบัติในตางประเทศ และการใหความ

คุมครองยังจํากัดอยูเพียงเพศหญิงและชายเทานัน้ 

 อยางไรก็ตาม มีประกาศของกระทรวง

แรงงานวาดวยมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิด

ชอบ ทางสงัคมของธุรกิจไทย มรท.๘๐๐๑ – ๒๕๕๓ 

ลงวนัที ่26 พฤษภาคม 2553 เพือ่ใหสถานประกอบ

กิจการทกุประเภททกุขนาด นําไปปฏิบตัติอแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการของตนดวยความสมัครใจ 

โดยมีการกําหนดแนวทางเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติ

ปรากฏในขอ 5.6 ที่กําหนดใหสถานประกอบการ

จะตองไมกระทําหรือสนับสนุนใหมีการเลือกปฏิบัติ

ในการจางงาน เชน การจายคาจาง คาตอบแทน 

สวสัดิการ การพจิารณาการเลือ่นขัน้ การไดรบัการ

พิจารณาฝกอบรม หรือการเลิกจางและอื่นๆ

อันเน่ืองมาจากความแตกตางในเร่ืองสัญชาติ 

เชื้อชาติ ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ศาสนา 

ทัศนคติสวนตัวในเรื่องเพศ เปนตน 
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3. พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวาง

เพศ พ.ศ. 2558

กฎหมายฉบับน้ีไดกําหนดคาํนิยาม การเลอืก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศใหหมายความ

รวมถึงเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออก

ทางเพศที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด ปรากฏใน

มาตรา 3
26
 ซึ่งถือวาเปนกฎหมายในระดับพระราช

บัญญัติฉบับแรกที่ขยายความคุมครองมิใหมีการ

เลือกปฏิบัติแกกลุ มบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ ทั้งนี้การใหความคุมครองมิใหมีการเลือก

ปฏิบัติภายใตกฎหมายฉบับนี้ปรากฏอยู 2 ลักษณะ 

คือ

 3.1 หามกําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่

เปนการเลือกปฏิบัติ
27

 กฎหมายกําหนดหามมิใหหนวยงานของรัฐ 

องคกรเอกชน หรือบุคคลใดกําหนดนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ประกาศ มาตรการ โครงการหรือวิธี

ปฏิบัติในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมระหวางเพศ จะเห็นไดวา ขอหามในมาตรานี้

มีลักษณะเป นการห ามเลือกปฏิบัติ ในระดับ

นโยบายขององคกรซึ่งเปนการเลือกปฏิบัติจาก

แนวปฏิบัติภายในองคกรหรือที่เรียกวา Systemic 

discrimination 

 3.2 หามการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ
28

 กฎหมายไมไดกําหนดรายละเอียดวาการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศมีราย

ละเอียดหรือลักษณะอยางไร แตใหสิทธิแกบุคคล

ใดก็ตาม หากเห็นวาตนไดรับความเสียหายหรือ

จะไดรับความเสียหายจากการกระทําในลักษณะ

ที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ

และไมไดเปนเรื่องที่มีการฟองคดีอยูในศาล บุคคล

น้ันสามารถยื่นคํารองตอคณะกรรมการวินิจฉัย

การเลอืกปฏิบตัโิดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะ

กรรมการ วลพ.) เพื่อใหไดรับการเยียวยาและ

มีสิทธิไดรับคาชดเชยจากกรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว นอกจากน้ี ยังสามารถฟองคดี

ละเมดิเพือ่เรียกคาเสยีหายตอศาลได โดยกฎหมาย

ฉบบัน้ีใหอาํนาจศาลในการพจิารณาใหไดรบัคาเสยี

หายอยางอืน่อนัมใิชตวัเงิน รวมตลอดถึงคาเสยีหาย

ในเชงิลงโทษดวยหากการกระทาํละเมดิน้ันเปนการ

กระทาํโดยจงใจหรอืประมาทเลนิเลออยางรายแรง

 ดังน้ัน จะเห็นไดวา แมกฎหมายฉบับน้ีจะ

ไมไดกําหนดหามการเลือกปฏิบัติในการจางงาน

โดยตรงแตก็ใหความคุ มครองครอบคลุมไปถึง

เพราะเปนกฎหมายที่หามมิใหมีการเลือกปฏิบัติทุก

ประเภทเพราะความแตกตางทางเพศ และเปน

การหามเลือกปฏิบัติที่หามทั้งภาครัฐและเอกชน

จึงถือวาเปนการใหความคุ มครองที่ค อนขาง

ครอบคลุม

26 
“การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ” หมายความวา การกระทําหรือไมกระทําการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน หรือ

 จํากัดสทิธิประโยชนใดๆ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุทีบุ่คคลน้ันเปนเพศชายหรอืเพศหญงิ 

 หรือมีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด.

27 
มาตรา 17.

28 
มาตรา 18.
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บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษากฎหมายที่ใหความคุมครอง

มิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงานแกกลุ ม

บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ผูเขียนพบวา 

แมกฎหมายของประเทศไทยจะยังไมมีกฎหมาย

คุมครองมิใหมีการเลือกปฏิบัติดานการจางงาน

โดยตรงและยังไมมีหนวยงานที่ดูแลดานการจาง

งานอยางเทาเทยีมเชน คณะกรรมการ EEOC ของ

สหรัฐอเมริกา แตลูกจางในประเทศไทยที่ถูกเลือก

ปฏิบตัเิพราะเปนกลุมทีม่คีวามหลากหลายทางเพศ

สามารถอาศัยความคุมครองจากพระราชบัญญัติ

ความเทาเทียมระหวางเพศไดโดย กฎหมายฉบับนี้

มีกลไกรองเรียนและชองทางเยียวยาอยางเปน

รูปธรรม อยางไรก็ตาม ผูเขียนมีขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะดังนี้

 1. ควรเพิม่คาํนิยามในพระราชบญัญตัคิวาม

เทาเทยีมทางเพศใหมคีวามชดัเจนมากขึน้ กลาวคอื 

กฎหมายหามการเลือกปฏิบัติเพราะความแตกตาง

ทางเพศชาย หญิง หรือเพราะการแสดงออกที่

แตกตางจากเพศโดยกําเนิด แมคําว า “การ

แสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด” เพียงพอ

ที่จะใหความคุมครอง แกกลุมที่มีความหลากหลาย

ทางเพศ แตกฎหมายก็มิไดใหความหมายในระดับ

รายละเอียดวาการแสดงออก ที่แตกตางจากเพศ

โดยกําเนิดมีขอบเขตความหมายเพียงใดบาง เชน 

ลูกจางเพศชายรับรูวาตนชอบแตงกายเปนหญิง 

กรณีน้ีมีความชัดเจนวามีการแสดงออกทางเพศ

ที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด แตหากลูกจางชาย

น้ันมีการแสดงออกเปนชายแตมีรสนิยมทางเพศ 

คือ ชอบเพศเดียวกันหรือพึงพอใจไดทั้งสองเพศ 

คํานิยามที่กฎหมายใหไวจะหมายรวมถึงกรณีน้ี

หรือไม ดงัน้ัน เพือ่ใหเกิดความชดัเจนและครอบคลมุ

กับบุคคลทุกกลุมมากยิ่งขึ้น ผูเขียนเสนอวาควร

เพิ่มหรือขยายความใหรวมถึงความแตกตางดาน

รสนิยมทางเพศหรือวิถีทางเพศและอัตลักษณทาง

เพศดวยซึ่งจะสอดคลองกับหลักการสากล เชน 

หลักการยอกยากาตาร มากขึ้น ทั้งน้ี กฎหมาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดใหความคุมครอง

โดยพจิารณาถึงความแตกตางดานรสนิยมทางเพศ

หรือวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศดวยเชนกัน

 2. สมควรปรับปรุงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 15 ใหครอบคลมุลกูจาง

กลุ มที่มีความหลากหลายทางเพศดวยเพื่อให

สอดคลองกับพระราชบัญญัติความเทาเทียมทาง

เพศและหลักการสากล เน่ืองจากในปจจุบัน 

พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงานกําหนดใหนายจาง

ตองปฏิบัติตอลูกจางเพศชายและหญิงใหเทาเทียม

กันเทาน้ัน และควรมกีารแกไขมาตรา 16 ใหชดัเจน

มากขึ้นโดยระบุใหการคุกคามทางเพศลูกจางรวม

ถึงลกูจางในกลุมดงักลาวดวย ตลอดจนสรางกลไก

รับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติในการ

จางงานเพราะเหตตุางๆ ดงัเชน จัดตัง้คณะกรรมการ

ที่กํากับดูแลและรับเรื่องรองเรียนเชนเดียวกับ

คณะกรรมการ EEOC ของสหรัฐอเมริกาเพื่อให

สทิธิของลกูจางในประเทศไทยไดรับความคุมครอง

อยางเปนรูปธรรม

 3. หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงการพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของ

มนุษยโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเผยแพรใหแก

หนวยงานในภาครัฐหรอืองคกรเอกชนวาควรปฏิบตัิ

ต อบุคคลในองคกรอยางไร มิใหผิดกฎหมาย
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พระราชบัญญัติความเทาเทียมทางเพศ ดังเชน

คณะกรรมการ EEOC ไดออกแนวปฏิบัติที่ดีใหแก

องคกรภาครัฐหรือองคกรเอกชนที่เปนรูปธรรม 

หรือกฎระเบียบของมลรัฐแคลิฟอรเนียที่กําหนด

ใหสถานประกอบการจะตองปฏิบัติตามหรือจัด

ใหมีการรับรองสิทธิของลูกจางอยางชัดเจน เชน 

กําหนดใหมกีารอบรมหัวหนางานและลกูจางถึงสทิธิ

ของลูกจางในประเด็นดังกลาว การแสดงออกและ

การสื่อสารที่เหมาะสมตอลูกจาง ขอกําหนดเก่ียว

กับการแตงกายของพนักงานในองคกร ขอกําหนด

เกี่ยวกับการใชสิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน 

 นอกจากน้ี ถึงแมวาในปจจุบัน กระทรวง

แรงงานจะไดมีประกาศวาดวยมาตรฐานแรงงาน

ไทยความรับผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทยเพือ่ให

สถานประกอบการสามารถนําไปใชตามความ

สมัครใจ แตในสวนการหามเลือกปฏิบัติดานการ

จางงานเพราะความแตกตางทางเพศหรือทัศนคติ

สวนตวัในเร่ืองเพศยงัมีลกัษณะเปนการทัว่ไปไมเปน

รูปธรรมเพยีงพอทีอ่งคกรเอกชนจะนําไปปฏิบัติตาม 

ดงัน้ัน ผูเขยีนเห็นวา หากไดมกีารออกแนวปฏิบตัทิี่

ดเีผยแพรแกองคกรเอกชนหรอืสถานประกอบการ

ทีช่ดัเจนจะชวยเสรมิความคุมครองใหแกกลุมบุคคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้น
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