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ความเสมอภาคในสังคม

ความเสมอภาค เป็ นมโนทัศน์พ้ืนฐานที่สุดเรื่ องหนึ่ งไม่ว่าจะกล่าวในมิติทางการเมืองหรื อในทาง
เศรษฐกิจ คนทัว่ ไปมักสับสนคาว่า “เสมอภาค” กับ “เหมือนกัน” กล่าวคือ คิดว่าการรับรองความเสมอภาค
ของมนุษย์เท่ากับการทาให้มนุษย์ทุกคนเท่ากัน จนมักโต้แย้งว่าความเสมอภาคไม่มีทางเป็ นไปได้ จึงควรทา
ความเข้าใจเบื้องต้นว่าหลักการของความเสมอภาค ไม่ได้และไม่เคยเรี ยกร้องให้มนุ ษย์ทุกคนต้องเหมือนกัน
หมด เพราะมนุ ษย์ยอ่ มแตกต่างกันเป็ นธรรมชาติท้ งั โดยชาติพนั ธุ์ รู ปร่ าง ผิวพรรณ เพศสภาพ บุคลิก ความ
เชื่ อ ศาสนา วัฒนธรรม และอื่ นๆ แต่ความแตกต่างนั้นไม่ได้เป็ นเหตุ ผลทาให้มนุ ษย์ตอ้ งไม่เสมอภาคกัน
เพราะความเสมอภาค ตรงข้ามกับความไม่เสมอภาค ไม่ได้ตรงข้ามกับคาว่าความแตกต่าง อย่างที่หลายคน
ทึกทัก นัน่ หมายความว่า มนุ ษย์เราแตกต่างกันโดยธรรมชาติ แต่ก็สามารถและควรเท่าเทียมกันได้ ดังนั้น
เมื่อกล่าวว่า คนเสมอภาคกัน จึงไม่ได้หมายความว่าคนเหมือนกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็ นชาติตระกูล หน้าตา
ความสามารถ สติปัญญา แต่การที่บอกว่าเสมอภาคกันมีความหมายว่า มนุ ษย์เท่าเทียมกันทั้งในความเป็ น
มนุษย์ และตามกฎหมายของรัฐ ดังที่มีวลีสาคัญที่สะท้อนความเสมอภาค ซึ่ งหมายความว่าบุคคลทุกผูท้ ุก
นามย่อมมีสิทธิ ได้รับความคุม้ ครองตามกระบวนของกฎหมายอย่างเป็ นธรรม หรื อความเสมอภาคกันในทาง
การเมืองคือ พลเมืองที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนดย่อมสามารถใช้สิทธิ เลื อกตั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน
ในบางกรณี ที่ความเสมอภาคยึดโยงเข้ากับหลักความเป็ นธรรม จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิต่อผูค้ นที่แตกต่างกัน
ด้วยมาตรการเฉพาะเพื่อช่วยให้ความแตกต่างกันโดยธรรมชาติได้รับการแก้ไขให้เกิดความเสมอภาคมากขึ้น
เช่ น มาตรการช่ วยเหลื อคนด้อยโอกาส คนทุ พพลภาพ เพื่อความเสมอภาคในสังคม ดังนั้น การมองอย่าง
ฉาบฉวยว่าการเรี ยกร้ องให้คนเท่ากันหมายถึ งการเรี ยกร้ องให้คนเหมือนกันนั้น จึ งเป็ นความเข้าใจผิดใน
ประเด็นพื้นฐาน (ความเสมอภาค. wikipedia.org/wiki/)2561.ออนไลน์.
แนวคิดเกี่ ยวกับความเสมอภาคนั้นสามารถมีพ้ืนฐานอยู่บนความเท่าเที ยมกันนั้นว่าไม่ใช่ รูปแบบ
การปกครองที่ ดี ที่ สุ ดเพราะคนแตกต่ า งกั น คนมี ค วามรู ้ เ ยอะกับ คน มี ค วามรู ้ น้ อ ย คนแต่ ล ะคนมี
ความสามารถแตกต่ างกัน คนบางคนไม่ เหมาะกับ การบริ หารกิ จการสาธารณะ หรื อไม่ เหมาะที่ จะเป็ น

ทหาร เนื่ องจากเราได้มีโอกาสติ ดตามเจ้าหน้าที่ ของมู ลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตแรงงานไปที่
สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครเราได้พาแรงงานข้ามชาติผปู ้ ระสบปั ญหาโดน
โกงค่าจ้างค่าแรง เราได้เห็นถึงความไม่เสมอภาคในสังคม เช่นการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ คือ เจ้าหน้าที่
รั ฐจะมี ก ารเลื อกปฏิ บตั ิ คื อจะมี ก ารดาเนิ นเรื่ องให้แก่ แรงงานไทยก่ อนแรงงานข้า มชาติ ตอนหนึ่ งมี ก าร
กล่ าวถึ งธรรมชาติ ของมนุ ษย์ว่า “มนุ ษย์มีความเท่าเทียมกัน แม้ว่าเมื่อจะพิจารณาแล้วว่า มี ความแตกต่าง
ทางด้านร่ างกาย หรื อสติปัญญาก็ตามสิ่ งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็ นสิ่ งสาคัญอะไรที่จะทาให้มนุษย์ไม่เท่าเทียมกัน

ถ่ ายภาพ ณ.ที่ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อเสนอแนะ
รัฐควรจาเป็ นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามาแก้ไขในเรื่ องของการเลือกปฏิบตั ิต่อแรงงานไทย
และแรงงานข้า มชาติ ในกรณี เ จ้า หน้ า ที่ ผู ใ้ ดเลื อ กปฏิ บ ัติ ต่ อ แรงงานจะมี ก ารท าเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่มีการเลือกปฏิบตั ิจริ งหรื อไม่ หากเจ้าหน้าที่มีการทาความผิดจริ ง จะมี
โทษปรับและจาคุก 1ปี หรื อปรับ 50,000 บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ กาหนดโทษแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อระงับเหตุถึง
การเลื อกปฏิ บตั ิ ดงั กล่ าว เพื่อความเสมอภาคของคนในสังคมเดี ยวกันอย่างไรก็ดีเรา พึงตระหนักว่า หลัก
ความเสมอภาคนั้นต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล

บทสรุ ป
อย่างไรก็ดีเรา พึงตระหนักว่า หลักความเสมอภาคนั้นต้องคานึ งถึ ง ประโยชน์สาธารณะเหนื อ
ประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น หากเกิดความวุน่ วายไม่สงบขึ้น รัฐอาจจาเป็ นต้องใช้มาตรการบางอย่างระงับเหตุ
และการใช้มาตรการดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็ นถึ งการเลื อกปฏิ บตั ิและขัดต่อหลักแห่ งความเสมอภาคได้
ในทางกลับกัน การจะอ้างประโยชน์สาธารณะที่ถือว่ากระทบต่อหลักแห่ งความเสมอภาคที่ก่อให้เกิ ดการ
แบ่งแยก เช่น เชื้อชาติ ศาสนา เพศ เป็ นต้น

เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจ
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