
แนวทางปฏบิัติ เพื่อความเสมอภาค ส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ 
 ท่ีมา  กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว 

ความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจในวงกว้างมากขึ้น กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว จึงหยิบยกแนวทางเบ้ืองต้นในการ
ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในหน่วยงานท่ีคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) 
เห็นชอบ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 

ที่มารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ว่า ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความ
คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกันและมาตรา 27 ก าหนดให้บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพ 
และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนญู หรือเหตุอื่นใด จะกระท ามิได้ 

พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นใช้ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้มีกฎหมายและมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ 
ป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศท่ีไทยเข้าเป็นภาคี สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
ค าจ ากัดความที่เก่ียวข้อง 
  การเลือกปฏิบัติ หมายถึง การกระท าหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการแบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิ
ประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ หมายถึง การกระท าหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการ
แบ่งแยก กีดกัน หรือจ ากัดสิทธิประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยปราศจากความชอบธรรม 
เพราะเหตุท่ีบุคคลนั้นเป็นเพศชายหรือหญิง หรือมีการแสดงออกแตกต่างจากเพศใดโดยก าเนิด 

อัตลักษณ์ทางเพศ หมายถึง ลักษณะเฉพาะของบุคคล หรือตัวตนของบุคคล ซึ่งรวมทั้งจิตใจและ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกเกี่ยวกับลักษณะทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล 

เพศโดยก าเนิด หมายถึง เพศซึ่งถูกระบุไว้แรกเกิด โดยใช้ลักษณะเพศทางสรีระ หรืออวัยวะเพศเป็น
ฐานก าหนด 

เพศสภาพ หรือเพศภาวะ หมายถึง การแสดงพฤติกรรม การปฏิบัติ หรือการแสดงบทบาทเพศของ
บุคคลซึ่งอาจตรงหรือไม่ตรงกับลักษณะเพศโดยก าเนิด 
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รายละเอียดข้อเสนอแนะ 6 ข้อ 
1.การแต่งกาย 

1.1 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ควรให้สิทธิบุคลากร/นักศึกษา แต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศ
สภาพ หรือเพศภาวะของบุคคลนั้น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน หรือสถาบันการศึกษา 

1.2 หน่วยงาน/สถาบันการศึกษา ไม่ควรออกประกาศ ระเบียบ ก าหนดแนวปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการ
แต่งกายของบุคลากร นักศึกษา อันเป็นการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลท่ีอัตลักษณ์เพศสภาพไม่ตรงเพศ
โดยก าเนิด 
2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม  

หน่วยงานควรจัดให้มีพื้นท่ีให้เหมาะสมกับจ านวนของบุคคล อัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะ
ของบุคคล และข้อจ ากัดของบุคคลโดยการจัดให้มีพื้นท่ีให้เหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

2.1 หน่วยงานควรจัดให้มีห้องน้ าอย่างน้อย 1 ห้อง ส าหรับให้คนทุกเพศสภาพ หรือทุกเพศภาวะ 
รวมถึงผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ นอกจากนี้ ควรมีการเพิ่มจ านวนห้องน้ าหญงิให้มีเพียงพอกับจ านวนผู้หญิงท่ีมีอยู่
ในหน่วยงาน/องค์กร หรือท่ีเข้ามาใช้บริการในหน่วยงาน หรือองค์กร 

2.2 หน่วยงานท่ีดูแลรับผิดชอบพื้นท่ีเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ด่านตรวจคนเข้า
เมือง เรือนจ า ควรจัดให้มีพื้นท่ีเฉพาะและมีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ/
เพศภาวะ 
3.ประกาศรับสมัครงาน-คุณสมบัติผู้สมัครงาน  

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่ง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 การประกาศรับ
สมัครงานของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน สามารถระบุคุณสมบัติเฉพาะด้านวุฒิการศึกษา หรือความสามารถ
เฉพาะท่ีสอดคล้องกับลักษณะงานได้แต่ต้องไม่น าลักษณะเฉพาะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศโดยก าเนิดหรือเพศ
สภาพ/เพศภาวะมาก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับการประกาศรับสมัครงาน หรือมาก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สมัครงาน ยกเว้นโดยลักษณะงานมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเพศหรือมีความจ าเป็นต้องใช้
เพศใดเพศหนึ่ง 
4.การใช้ถ้อยค า ภาษา-กิริยาท่าทาง และเอกสารต่าง ๆ  

การใช้วาจาท่ีเช่ือมโยงกับอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับค าศัพท์ท่ีเหมาะสม และไม่เหมาะสมในการใช้เรียกอัต
ลักษณ์ทางเพศสภาพ หรือเพศภาวะของบุคคล โดยให้ละเว้นการใช้ค าศัพท์ท่ีไม่เหมาะสมต่อไปนี้ต่อบุคคลแต่
ละกลุ่มเฉพาะ 

ตัวอย่างเช่น ค าท่ีไม่สมควรใช้กับกลุ่มบุคคลผู้มีความแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด เช่น เบ่ียงเบนทาง
เพศ เพศท่ีสามผิดปกติ วิปริตผิดเพศ ตุ๊ด รักร่วมเพศ เก้งกวาง อีแอบ ไม้ป่าเดียวกัน เป็นต้น ค าท่ีไม่สมควรกับ
เพศหญิง เช่น ชะนี สาวแก่ อี แม่ใจยักษ์ เป็นต้น ค าท่ีไม่สมควรใช้กับเพศชาย เช่น ตุ๊ด นุ่งผ้าถุง แมงดา หน้า
ตัวเมีย เป็นต้น 

นอกจากการใช้วาจาหรือถ้อยค าท่ีไม่เหมาะสมแล้ว การแสดงลักษณะทางกิริยาท่าทางของบุคคลท่ี
เป็นการแสดงออกถึงการล้อเลียน ดูหมิ่นเหยียดหยามในความเป็นหญิงความเป็นชาย หรือเพศสภาพอื่นเป็นส่ิง
ท่ีไม่ควรท า 
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5.การสรรหาคณะกรรมการ-ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  

ควรส่งเสริมการสรรหาบุคคลท้ังเพศชาย เพศหญิง หรือผู้มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยก าเนิด 
เข้าร่วมเป็นกรรมการในทุกระดับ ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม 
6.การป้องกันแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ท างาน 

 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน หรือเกี่ยวเนื่องจากการท างานอาจเกิดขึ้นได้กับทุก
คน ท้ังชาย หญิง และบุคคลผู้มีการแสดงออกแตกต่างจากเพศโดยก าเนิด จากการกระท าของนายจ้างหรือ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ซึ่งละเมิดสิทธิส่วนตัวและสิทธิในการท างาน ท่ีบุคคลควรได้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีเหมาะสมรวมทั้งขัดขวางโอกาสต่าง ๆ ในการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมระหว่างเพศโดยตรง 
หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พร้อมจัดท าแนวทางปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีต้อง
จัดการแก้ไขปัญหาให้ด าเนินการอย่างจริงจังโดยทันที ฯลฯ 
 
 


