สิทธิมนุษยชน
โดย อาจารยฉลาดชาย รมิตานนท
เมื่อพูดถึง “สิทธิมนุษยชน” คนสวนใหญยังคงคิดวาเปนเพียงอุดมการณบาง ระบบคุณคาบาง
เปน คําหวานหูลอย ๆ ที่พวกนักกิจกรรมสังคมและนักวิชาการบางกลุมชอบนํามาใชเรื่อยเปอยไมเห็น
จะมีประโยชน อะไรกับผูคนในสัง คม โดยเฉพาะกับ กลุมคนผูเสียเปรียบหรือดอยโอกาสในสังคม ใน
ขณะเดียวกัน บางคนกลับเห็น วา “สิทธิมนุษยชน” ถูก นํามาใชโดยประเทศ มหาอํานาจ เพื่อเปน
เครื่องมือตอรองดานเศรษฐกิจการคากับประเทศยากจนหรือกําลังพัฒนา แตหามีความจริงใจตอการ
สรางสรร สิทธิมนุษยชน อยางจริงจังไม ดังนั้นประเด็นปญหาสําคัญที่คนไทยจะตองชวยกันขบคิดคือ
สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องฟุมเฟอยไรสาระ หรือวาเปน สิ่งสําคัญที่ขาดไมไดโดยเฉพาะสําหรับคนจน-คนไร
อํานาจ สวนในระดับความสัมพัน ธร ะหวางประเทศนั้นเลา เราจะ ผลัก ดัน ใหเกิด การเคารพสิทธิ
มนุษยชนอยางแทจริงไดอยางไร
ปนี้เปนวาระครบหาสิบปแหงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนที่องคการสหประชาชาติ
ผลักดันใหออกมา ซึ่งหลายคนวิเคราะหวาผลแหงการเขนฆามนุษยดวยกันเองอยางโหดเหี้ยมจํานวน
นับแสนนับลานโดยเฉพาะในหมูชนผิวขาวในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง เปน มูล เหตุสําคัญของการ
ผลักดันปฏิญญาสากลฯนี้ออกมา ฉะนั้นเนื้อหาและจิตวิญญาณของปฏิญญาสากลจึงวางอยูบนปรัชญา
ความเชื่อและวิถีชีวิต ของชาวตะวัน ตก ตัว อยางเชน การเนน ความสําคัญต อ มนุษย ในฐานะที่เป น
ปจเจกชน ซึ่งไมสอดคลองกับสังคม-วัฒนธรรมนอกตะวันตก ที่สวนใหญถือวาปจเจกชนแทบจะไมมี
ความหมาย เขาหรือเธอจะตองสังกัดครอบครัว กลุมเครือญาติ และชุมชนถาปราศจากสามหนวยทาง
สังคม สามหนวยหลังนี้แลว สิทธิเสรีภาพของปจเจกชนอาจไมไดรับความคุมครอง หรือในทางกลับกัน
ปจเจกชนเองอาจใชสิทธิ ิเสรีภาพที่ไดมาไปเบียดบังทํารายชุมชนทรัพยากรและสิ่งแวดลอมโดยอาง
กรรมสิทธิ์สวนบุคคล ก็ยอมเกิดขึ้นได อันอาจเปนอันตราย ตอมนุษยชาติในทายที่สุด
อนึ่งขอโตแยงนี้มีที่มาจากประเทศแถบเอเชีย แปซิฟก อาฟริกาและลาตินอเมริกา ซึ่งตาง
เห็ น รวมกัน วาปฏิญญาสากลฯ ยัง มีขอ บกพรองอยูแ ละจําเปน ตองผลัก ดัน ใหมีก ารแกไขและหรือ
เพิ่มเติมกติการะหวางประเทศรูปแบบตางๆขึ้นมา เพื่อใหทันกับสถานการณที่เปนจริง และเปลี่ยนไป

นอกจากนั้นจากมุมมองของ ขบวนการสตรีนิยม (Feminism) ก็มองเห็นวาตัวปฏิญญาสากล
ฯที่วานี้มีลักษณะ ชายนิยม หรือ เปนผลพวงของสังคม-วัฒนธรรมแบบชายเปนใหญ (partriarchy) จึงมี
อคติตอผูหญิง ดังจะเห็นไดจากภาษาที่ใชสะทอนใหเห็นตลอดเวลาวาเมื่อปฏิญญาสากลฯพูดถึงมนุษย
ลึกๆ แลวหมายถึงมนุษยที่เปนชาย ทั้งนี้โดยใชคําวา “man” ในความหมายวา “มนุษย” บางคนอาจคิด
วาพวก ผูหญิง “คิดมาก” และ “จูจี้จุกจิกเกินไป” แตแทจริงแลวไมใช ยิ่งถาไปดูขอความในมาตรา 23
ขอ (3) ของตัวปฏิญญาฯ จะเห็นขอความวา “Everyone who works has the right to just and
favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human
dignity…..” (เนนโดยผูเขียน) ขอนี้พูดถึง คนทํางานวาจะตองมีสิทธิที่จะไดรับคาจางหรือมีรายไดที่
ยุติธรรมและเอื้อประโยชนเพื่อ เปน หลักประกันตอตนเอง และครอบครัวของตน เพื่อที่จ ะสามารถ
ดํารงชีวิตอยางมีคุณคาสมกับศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
แตจากขอความดั้งเดิมภาคภาษาอังกฤษของตัวปฏิญญาฯ จะเห็นไดวาใชคํา himself (ตัว
เขาผูชาย) และ his family (ครอบครัว ของเขา) เมื่อเขียนไวเชนนี้ก็ยอมหมายความวาในขณะที่เขียนและ
แมกระทั่งในขณะนี้ก็ยังพูดราวกับวาเฉพาะผูชายเทานั้นที่ทํางาน และเปน ผูเลี้ยงดูครอบครัวของเขา
สวนผูหญิงนั้นไมทํางานและไมมีครอบครัวของเธอที่เธอจะตองเลี้ยงดูกระนั้นหรือ
หลายคนคงเห็นพองตองกันวาในนับแตบรรพกาลเปนตนมาผูหญิงทํางานหาเลี้ยงดูครอบครัว
มาตลอดเวลาเคียงบาเคียงไหลกับผูชายในยุคเก็บหาอาหารจากธรรมชาติผูหญิงก็ทําหนาที่หาอาหาร
ในยุคเพาะปลูก ยุคเกษตรกรรมผูหญิงก็ทํานาทําไรทําสวนร วมกับผูชาย พอมาถึงยุค อุต สาหกรรม
ผูหญิงก็ถูกดึง เขาสูโรงงาน สวนผูหญิงในชนชั้นกลาง ขั้นสูงที่มีโอกาสไดรับการศึกษาก็กาวออกมา
ทํางานอาชีพและวิชาชีพของตน มากขึ้นเปนลําดับในหนวยงาน สํานักงาน องคการและบริษัทตาง ๆ
หันมาดูสถานการณในสังคมไทยผูหญิงไทยก็ทํางานมาโดยตลอด ทั้งในไรนาและงานบ าน
ปดกวาดเช็ดถู ซักรีด ตกบายตกค่ําก็ยังตอง ทอผา เย็บปกถักรอย คัดเลือกผลิตผลการเกษตรไวขาย
แมก ระทั่งผูห ญิงชนชั้น กลางนอกจากจะออกไปทํางานนอกบาน เพื่อหารายไดมาเลี้ยง ครอบครัว
รวมกับรายไดของสามี แตเมื่อกลับถึงบานเธอก็ตองทํา “งานบาน” หุงหาตระเตรียมอาหารใหสามีและ
ลูก ๆ
เมื่อมองภาพรวมแลวผูหญิงทํางาน มากกวาผูชาย ทั้งงานนอกบาน งานบานและงานดานการ
ผลิตซ้ําทางชีววิทยา (biological reproduction) คือตั้งทองและมีลูก เทานั้นยังไมพอพวกเธอยังตองทํา

หนาทีดาน การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (cultural reproduction) คืออบรมสั่งสอนลูก ๆใหเปนคนดี ให
ความรักความอบอุนอันเปนคุณคาสําคัญของสถาบันครอบครัว
ดวยเหตุนี้จึงมีผูกลาววา งานของผูหญิงนั้นเปนงานยกกําลังสี่ (งาน4) หรือบางทีเปน “งาน 5”
ในกรณีที่ผูหญิงตองออกมาทํางานเพื่อ ชุมชน เพื่อสังคมหรือตอสูเพื่อสิทธิและความเสมอภาคระหวาง
เพศ แตปญหาสําคัญเทาที่ผานมาและยังคงดํารงอยูทั่วไปและในสังคมไทยดวยคือ สังคมมองไมเห็น
ความสําคัญของงานที่ผูหญิงทํา การยกยองทางสังคม เศรษฐกิจก็ไมมี ตัวอยางเชน เมื่อผูชายถูกถาม
วาภรรยาคุณทํางาน อะไร บางคนตอบวา “ไมไดทําอะไรอยูบานเฉย ๆ“ ถาพวกภรรยาอยูบาน “เฉยๆ
“ จริง บานคงไมเปนบาน ครอบครัวคงไมเปนครอบครัว หากพวก เธอไมทํางานบานจะตองจางคนมา
ทํา (ในกรณีชนชั้นกลาง) จะสิ้นเปลืองเงินทองไปอีกเทาไร
รายยิ่งไปกวานั้นในกรณีที่ผูหญิงออกไปทํางานออกบานสวนใหญแลว พวกเธอจะถูกกีดกัน
ถูกปดกั้นเรื่องความกาวหนาถูกกดราคา คาจางแรงงาน และ ฯลฯ ในภาษาสิทธิมนุษยชนเรียกวาถูก
“เลือกปฏิบัติ” (บางที่ใชวา เลือกประติบัติ) อันกลาวไดวามีสาเหตุมาจาก “อคติ” และผลที่ตามมา คือ
ความไมเสมอภาพและขาดความเปนธรรม แตความเสียหายสูงสุดมิใชเพี ยงแตผูหญิงถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเทานั้น หากคือ พัฒนาการของมนุษยบนฐานของการอยูรวมกันอยางสัน ติและมีดุล ยภาพ
ระหวางมนุษยกับมนุษยและมนุษยกับธรรมชาติ ไมอาจเกิด ขึ้นไดเต็มศักยภาพ ดวยเหตุวาพลังของ
ผูหญิงถูกกีดกันและถูกลดคุณคา
อนึ่ง ที่ก ล าวมานี้มิไ ดห มายความว าแรงงานชายจะไม มีความสํา คัญ สิทธิม นุษยชนให
ความสําคัญตอแรงงานและคาจางแรงงานที่เปน ธรรม และสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยทุกเพศ เพียงแต
วาเทาที่ผานมาและเปนอยู แรงงานหญิงถูกกดขี่มากกวาแรงงานชาย ดังนั้นจึงจําเปนที่สังคม จะตองให
ความสําคัญเปนพิเศษ
เรื่องของ ”อคติ” นี้ สําคัญเพราะเหตุวา มันจะไปปรากฏตัวและมีอิทธิพลอยูในการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูคนหลายกลุมหลายพวก นอกเหนือจากผูหญิง ตัวอยางเชนคนพิการ คนชรา คน
ปวย คนตางศาสนา คนตางชาติพันธุ (เชนชนกลุมนอย) คนตางวัย (เด็ก-วัยรุน) คนตาง ความคิดความ
เชื่อทางการเมือง คนที่ตองคดี ถูกจับกุมกักขัง แมกระทั่งพนโทษมาแลวสังคมก็ยังดูถูกกีดกัน ผูอพยพ
และแรงงานขามชาติ คนไรสัญชาติ ไรประเทศ โดยเฉพาะคนจนก็ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนบนฐานคิดที่
เปนอคติวาคนจนคือคนขี้เกียจ ไมสูงานหนัก ขาดความทะเยอ ทะยาน ขาดความประหยัดเปนตน

อคติ (prejudice/bias) หมายถึงการจัดประเภทของผูคนหรือมนุษยออกเปนกลุมตาง ๆ บน
พื้นฐานของความชอบและหรือไมชอบ ซึ่งบางกรณีรุนแรงถึงขั้นเปนความเกลียดชัง เหยียดหยาม ดูถูก
รังเกียจ ขยะแขยง ทั้งนี้เกิดจากลักษณะทางสังคม-วัฒนธรรม ที่อาจมีจริง และ ที่จินตนาการเอาวามี
จริง ลักษณะเชนนี้มักเกี่ยวพันกับเชื้อชาติ (สีผิว) ศาสนา ความเชื่อ กลุมชาติพันธุ ความเปนหญิง-ชาย
ความพิการ ความแตกตางทางวัย อาชีพและหรือฐานะทางเศรษฐกิจเปนตน กลาวอยางยอ ๆ อคติคือ
ทัศนคติทางลบที่มีตอผูอื่น
เมื่อมีอคติตอกัน เชนนี้แลว นอกจากจะทําใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอคนกลุมอื่น ผูดอย
อํานาจกวาแลว หลายครั้งนําไปสูการทําใหคน เหลานั้นกลายเปนจําเลย เปน “แพะรับบาป” ตอปญหา
หลาย ๆ อยางที่เกิดขึ้นในสังคม แตตนตอรากเหงาหรือกลุมผูทําผิดจริง สามารถหลุด ลอย นวลอยู
ตอไป
อนึ่งเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้มิใชเปนเพียงเรื่องของปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน กติกา
สนธิสัญญา อนุสัญญา ขอตกลง และ พิธีสารระหวางประเทศที่หลายคนคิดวาอาจไกลตัวไปหนอย
เทานั้นไม แทจริงแลวสิทธิมนุษยชนเปนสาระสําคัญประการหนึ่งของระบอบ ประชาธิปไตยที่บัดนี้เรา
ทุกคนตระหนักชัดแลววามีความสําคัญตอชีวิตทุกดานของเราอยางไร และรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
(พ.ศ. 2540) ของ เราก็ได ระบุสิทธิมนุษยชนในรายละเอียดไวมากมายหลายมาตรา ซึ่งอาจกลาวไดวา
มีผลทําใหเรื่องสิทธิมนุษยชน สอดคลองเหมาะสม กับเงื่อนไข ตาง ๆของสังคมไทยมากขึ้น แมจะยังไม
สมบูรณก็ตาม
เศรษฐกิจมหภาคจะฟนหรือไมฟน เศรษฐกิจจุลภาค เศรษฐกิจชุมชนจะเกิดหรือไม การ
พัฒนาอยางยั่งยืนและ เปนธรรม เหลานี้จะเกิดขึ้นไมได ถาสัง คมไทย-คนไทยไมใหความสําคัญและ
ชวยกันพิทักษ “สิทธิมนุษยชน” และ “ผูตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน”

