บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปญหาความรุนแรงตอผูหญิงที่เกิดขึ้นในชีวิตคู เปนความรุนแรงในครอบครัวที่ทับถม
สถานภาพของผูหญิงมาเปนเวลานาน แตกลับไมเปนที่เปดเผยทางสังคม เพราะถูกมองวาเปนเรื่อง
ภายในครอบครัว และเห็นวาเปนธรรมชาติของครอบครัวที่จะเกิดความรุนแรงได การที่ความ
สัมพันธของสมาชิกในครอบครัวถูกมองวาเปนความสัมพันธในปริมณฑลสวนตัว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายใต
ความสัมพันธนจี้ งึ เปนเรือ่ งสวนตัว ทีส่ าธารณะ เชน รัฐ ชุมชน หรือเพือ่ นบาน ไมมสี ทิ ธิเขาไปจัดการ
แมวาในแงของวิชาการก็ดี ในแงของสิทธิมนุษยชนก็ดี หรือแมแตในแงของศีลธรรมก็ดีตางมองวา
ความรุนแรงในครอบครัวเปนเรือ่ งทีเ่ ลวราย (ฉลาดชาย รมิตานนท อางถึงใน วิลาสินี พนานครทรัพย,
2545, น. 5) เมื่อผูหญิงพึ่งกระบวนการยุติธรรมชั้นตนดวยการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ ก็มัก
จะถูกปดและใหยอมความหรือไมก็ไกลเกลี่ยวาเปนเรื่องผัว ๆ เมีย ๆ และมีระเบียบของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติกําหนดใหพนักงานตํารวจทําการไกลเกลี่ยคูกรณี ทําใหแมวาฝายหญิงที่ตองการ
ดําเนินคดีกบั ฝายชายซึง่ ทํารายรางกายตนมักไมไดรบั การตอบสนอง
ภาพสะทอนของความรุนแรงตอผูหญิงที่อยูในสถานะของภรรยา ถูกทําใหเปนปญหาที่
ซอนเรน ทั้ง ๆ ที่ผูหญิงมีแนวโนมที่จะถูกทารุณกรรม ถูกทํารายรางกาย และถูกฆา จากคนที่เธอรัก
ในครอบครัวของเธอเองมากกวาที่จะประสบจากบุคคลอื่นหรือสถานที่อื่น ๆ ในสังคม (Straus and
Gelles, 1979 อางถึงใน วิลาสินี พนานครทรัพย, 2545, น. 3) ไมใชเพียงแคการถูกทํารายรางกาย
ซึ่งเปนบาดแผลภายนอก ซึ่งยังถูกจัดเปนเรื่องภายในครอบครัว เปนเรื่องสวนตัวของผูหญิง แลวจะ
นับอะไรกับความรุนแรงภายในที่เกิดขึ้นตอสภาพจิตใจของผูหญิงที่เปนภรรยา ตองถูกสามีบังคับ
ขมขืน ราวกับวาภรรยาเปนสมบัติอันชอบธรรมของผูเปนสามี ภรรยาไมสามารถขัดขืนหรือปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธหากเธอไมพรอมดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ซึ่งผูหญิงสวนใหญยังคงอยูในกรอบ
ความคิดที่วาเรื่องเพศ เรื่องในครอบครัวไมควรนําออกมาเปดเผยในที่สาธารณะ ดังนั้น ผูหญิงจึง
ตกอยูในสภาพของการทน เพื่อรักษาความเปนสถาบันครอบครัวของของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูห ญิงสวนใหญยังไมเขาใจเรื่องสิทธิในเนื้อตัวรางกายของตนเองไมวาจะอยูในสถานภาพใดก็ตาม
วรรคแรกของกฎหมายอาญามาตรา 276 ของไทย ระบุวา “ผูใดขมขืนกระทําชําเรา
หญิงซึ่งมิใชภรรยาของตนโดยการขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงตกอยู
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ในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตแปดพันถึงสีหมื่นบาท”
จากถอยคําของกฎหมายเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวา มีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปน
ธรรมตอผูหญิงที่อยูในฐานะภรรยา โดยไมไดใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพผูหญิงจากการถูก
ลวงละเมิดทางเพศโดยผูชายที่เปนสามี กฎหมายนี้สะทอนรากความเชื่อเรื่องผูหญิงเปนสมบัติของ
สามี ทําใหความรุนแรงที่เกิดจากกรณีนี้ไมมีปรากฏเปนสถิติที่เปนทางการ ซึ่งในความเปนจริงแลว
คนมักไมกลาแจงความ ไมกลารายงาน ดวยเหตุผลหลายประการเชน กลัวไมปลอดภัย กลัวเสีย
ชื่อเสียง กลัวอิทธิพลของผูกระทํา และกลัวไมไดรับความเปนธรรม (รณชัย คงสกนธ, ออนไลน,
2548)
ผลการวิจัยเบื้องตนเรื่องความรุนแรงตอผูหญิงในชีวิตคู ระบุวามีผูหญิงที่ถูกทําราย
รางกายและลวงละเมิดทางเพศ และไดเขาแจงความตอตํารวจเฉลี่ยชั่วโมงละ 1 คน (สุธีรา และ
เมทนี, 2543 อางถึงใน กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ, 2544, น. 7) ขอเท็จจริงในเรือ่ งนีก้ ค็ อื ตัวเลข
ผูเขาแจงความเปนเพียงปลายยอดของภูเขาน้ําแข็งเทานั้น เพราะมีผูเสียหายจากการถูกขมขืน
จํานวนมากที่ไมแจงความ และตํารวจมักไมรับแจงความในกรณีที่ผูหญิงแจงวา ตนเองถูกทุบตี
จากสามีหรือคู เนื่องจากเปนแนวปฏิบัติภายในของตํารวจ1 โดยเฉพาะการถูกขมขืนจากสามีไม
สามารถแจงไดเลย เพราะกฎหมายไทยยังไมเอาผิดกับสามีที่ขมขืนภรรยา (กฤตยา อาชวนิจกุล
และคณะ, 2544, น. 7) แตอยางไรก็ตามเราจะพบเห็นสิง่ ทีส่ ะทอนสภาพความรุนแรงไดจากขาวตาม
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รายละเอียดจาก “ระเบียบการตํารวจกับคดี” ฉบับรวมเลม (ปรับปรุงใหม) โดย
พลตํารวจตรี ทวี ตาตะยานนท (2540, น. 638) ลักษณะ 18 วิธี ปฏิบัติเปนพิเศษ บทที่ 13 สามี
ภรรยาวิวาทกัน ขอ 583 มีใจความวา ในกรณีที่สามีหรือภรรยากลาวหาอีกฝายหนึ่งวาทํารายนั้น
หากมิไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บ หรือเหตุมิไดเกิดในถนนประกอบกับการกระทํานั้นไดกระทําไปโดย
มิไดเจตนาชั่วรายนั้น เชน ทําเพื่อตักเตือนสั่งสอน เปนตน ใหพนักงานสอบสวนพยายามชี้แจง
ตักเตือนใหเรื่องยุติกันเสีย เมื่อไมเปนผลสําเร็จจึงจัดการตอไปตามรูปคดี แตใหเสนอสํานวนการ
สอบสวนนั้นตามลําดับใหผูบังคับบัญชาการตํารวจทองที่พิจารณาสั่งการ และถามามารถสงตัว
สามีภรรยาคูนั้นไปพรอมกับสํานวนไดก็ใหสงไปพรอมกันดวย อนึ่ง แมการทํารายกันระหวางสามี
ภรรยานั้น จะไดใชอาวุธหรือบาดเจ็บสาหัสหรือเหตุเกิดในถนนหลวงก็ดี หากเปนการสมควรก็ให
เสนอเพื่อบังคับการพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสมได ทั้งนี้เพราะทางราชการตองการรักษา
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของครอบครัวเปนสําคัญ (กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ,
2544, น. 7)
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หนาหนังสือพิมพทผี่ หู ญิงถูกฆาตายเพราะปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกบั สามี ดังขาวพาดหัวของหนังสือ
พิมพ “ผัวแคนเมียไมใหยุงแทงดับ” “ดื่มเหลาจนเมาและเกิดอารมณทางเพศจึงชวนนางสุนันทไป
หลับนอน แตนางสุนันททํางานเหนื่อยอยากพักผอนขัดขืนไมยอม ดวยความโกรธเลยความีดแทงจน
เสียชีวติ ” (มติชน, 27 เมษายน, 2545, น. 1)
แตอยางไรก็ดีการรายงานขาวในลักษณะความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางสามีภรรยาโดย
สวนใหญยังแฝงดวยมายาคติที่วาเปนเรื่องของผัว ๆ เมีย ๆ เปนการสงเสริมใหเกิดความรุนแรงใน
ชีวิตคูเพิ่มมากขึ้น จึงเปนเรื่องที่ไมนาแปลกใจวาในอดีตที่ผานมาไมนาน รัฐและคนสวนใหญใน
สังคมมักมองขามและละเลยปญหาการที่ผูหญิงถูกกระทํารุนแรงโดยคูของตนเอง
ภาพมายาคติเรื่องความรุนแรงในชีวิตคู ยังเปนภัยเงียบ ของผูหญิงมาโดยตลอด เมื่อ
การกระทํารุนแรงในบานเกิดขึ้น สมาชิกในครอบครัวมักชวยกันปกปดและไมตองการเอาผิด เพื่อ
ไมใหเรื่องขยายใหญโต หรือลวงรูถึงบุคคลอื่นนอกครอบครัว ผูถูกกระทําจึงจําที่จะตองปกปด และ
เปนฝายอดทนกล้ํากลืนรับการกระทํานั้นตอไป การปกปดและปลดปลอยใหเรื่องราวเงียบไปไมได
ชวยใหสถานการณดีขึ้น แตกลับเปนการสนับสนุนใหสถานการณยิ่งเลวรายลงไปอีก การนิ่งเฉย
ของคนในบาน หรือคนในชุมชนตอปญหานี้ นอกจากเปนการทําลายระบบกลไกคุมครองทางสังคม
ที่วาผูกระทําผิดควรไดรับการลงโทษแลว ยังอาจทําใหความรุนแรงในชีวิตคูทวีความรุนแรงหรือ
ขยายวงกวางออกไป เพราะผูก ระทํารุนแรงไมไดสาํ นึกวาสิง่ ทีท่ าํ นัน้ เปนสิง่ ทีไ่ มถกู ตอง ขณะเดียวกัน
ยังเปนการตอกย้ําความเชื่อที่วา “ความรุนแรงในบานเปนเรื่องสวนตัวและเปนปกติธรรมดา”
(รณชัย คงสกนธ, อางแลว) ดังนัน้ จึงเปนเรือ่ งทีไ่ มนา แปลกแตอยางใดทีภ่ าพมายาคติเรือ่ งการขมขืนที่
คนในสังคมจะเขาใจ และเชือ่ วาการขมขืนไมอาจเกิดขึน้ ไดในคูส ามีภรรยา เพราะเปนคนทีใ่ กลชดิ กัน
ไมใชคนอื่น อีกทั้งการเขียนกฎหมายที่จํากัดขอบเขตของการขมขืนไววาเปนการกระทําระหวาง
ผูใด (ผูกระทํา) กับ”หญิงอื่น ซึ่งมิใชภรรยาของตน“ เทานั้น
จากรากเหงาและสภาพปญหาที่เปนอยู สะทอนวาสังคมไทยยังคงเชื่อในวาทกรรม
เมียเปนสมบัติผัว ขาพเจาเชื่อวาผูหญิงอาจจะไมไดลุกขึ้นมาฟองหยาสามีที่ขมขืนตนเองไปทุกราย
แตผูหญิงก็ควรจะไดรับความคุมครอง หรือทําใหเกิดเปนมาตรฐานรูทั่วกันวา สามีไมมีสิทธิในการ
บังคับใหมีเพศสัมพันธ ซึ่งขัดแยงกับการเคารพสิทธิและเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ซึ่งถือวาเปน
สิทธิมนุษยชน ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 30 ใหการรับรอง
ในการทํางานขององคกรผูหญิง และกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งที่ออกมาขับเคลื่อน และ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 276 ตั้งแตป 2540 จนกระทั่งป 2550
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มติคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลไดเห็นชอบใหแกไขรางกฎหมายที่กลุมองคกรผูหญิงใชเวลาเคลื่อนไหว
10 ป จึงเปนผลสําเร็จ2
การขับเคลื่อนสังคมสูสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ผานประเด็นการแกไขกฎหมาย
อาญามาตรา 276 จึงเปนการสรางวาทกรรมทางเพศเพื่อเปดมุมมองใหมและทัศนคติที่มีตอการ
ขมขืน วา
การขมขืนนั้นกระทําโดยคนที่เรารูจัก มากกวาคนแปลกหนา เปนการขมขืนโดยผูคนที่
คุนเคยหรือการขมขืนโดยสามี (วิริยา นอยวงศ นยางค, 2539, น. 103)
การที่สังคมเชื่อวา เพศสัมพันธที่ถูกบังคับหรือการขมขืนไมอาจเกิดขึ้นในคูที่แตงงาน
หรืออยูกินดวยกันฉันทสามีภรรยา เปนเพราะยึดถือกับคานิยมวา ภรรยามีหนาที่ปรนนิบัติรับใช
และหลับนอนกับสามีตามที่สามีตองการ คานิยมนี้ทําใหผูหญิงจํานวนมากตกอยูในภาวะจํา
ยอมตอการมีเพศสัมพันธ แมวาบางครั้งจะอยูในสภาพที่ไมพรอม เชน เหนื่อยลาจาก
การทํางาน มีความไมพรอมของสุขภาพ ความไมพรอมในเรื่องการคุมกําเนิด ความกลัวการติดเชื้อ
โรคจากสามี หรือแมแตยังไมเกิดอารมณเพศ และจากความจํายอมในการมีเพศสัมพันธเหลานี้
ความรุนแรงอาจเพิ่มระดับไปจนถึงขั้นถูกสามีบังคับขืนใจใหรวมหลับนอนได
จากการรวบรวมสถิติในหนังสือพิมพรายวันชวงป 2543-2544 ของมูลนิธิเพื่อนหญิง
พบวา มีการใชความรุนแรงในชีวิตคูรวม 228 กรณี โดยรอยละ 72 เปนการทํารายกัน หรือทําราย
ตนเองจนถึงแกชีวิต แยกไดเปนกรณีสามีฆาภรรยารอยละ 39 ภรรยาฆาสามีรอยละ 14 ภรรยาฆา
ตัวตายรอยละ 5 ขอมูลจากองคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กและผูหญิงที่ใหความชวยเหลือเด็กที่ตก
เปนเหยื่อของความรุนแรงพบวา จํานวนของผูที่มาปรึกษาและขอความชวยเหลือจากองคกร
พัฒนาเอกชน โดยเฉพาะเรื่องความรุนแรงในบาน และการถูกลวงเกินทางเพศมีจํานวนเพิ่มขึ้น
ทุกปจากสถิตผิ โู ทรศัพทปรึกษาปญหากับมูลนิธศิ นู ยฮอตไลนใน 6 เดือนแรกของป 2543 มีผปู รึกษา
ปญหาความรุนแรงในบาน 891 ราย และปญหาถูกขมขืน 131 ราย และสถิติผูหญิงที่ขอความชวย
เหลือจากมูลนิธผิ ูหญิงในป 2544 รวม 217 คน เกิดจากปญหาความรุนแรงในชีวิตคู 103 ราย หรือ
รอยละ 47 ซึ่งใกลเคียงกับสถิติการใหคําปรึกษาของมูลนิธิเพื่อนหญิงในปเดียวกัน จากผูมาขอคํา
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คณะทํางานยุติความรุนแรงตอผูหญิง แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ไดรวม
กันขับเคลื่อนสังคมตั้งแตป 2540 และกลุมองคกรผูหญิงฯ ไดรวมกันเสนอรางแกไขใหกับสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณารางแกไข และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา กระทั่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติใหแกไข กม.อาญามาตรา 276 ตามขอเสนอขององคกรผูหญิง เมื่อเดือน
มีนาคม 2550
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ปรึกษา 869 ราย เปนกรณีความรุนแรงที่ผูหญิงประสบจากสามีตนเอง รอยละ 45 (กฤตยา
อาชวนิชกุล และคณะ, 2544, น. 14)
ขอมูลจากหนังสือพิมพเดลินิวส ไทยรัฐ มติชน ขาวสด กรุงเทพธุรกิจ ตั้งแตเดือน
มกราคมถึงตุลาคม 2545 พบวามีเด็กและผูหญิงตกเปนผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว 134
ราย ถูกละเมิดทางเพศ 194 ราย
สถิติการละเมิดทางเพศ ป 2547 ฝายขอมูลและเผยแพรมูลนิธิเพื่อนหญิง ไดจดั ทํารวบ
รวมสถิติและขอมูลการละเมิดทางเพศจากการรวบรวมหนังสือพิมพรายวัน 5 ฉบับ ไดแก ไทยรัฐ
เดลินิวส มติชน ขาวสด และกรุงเทพธุรกิจ พบวากรณีขมขืนเกิดขึ้นมาที่สุด จํานวน 141 กรณี
คิดเปนรอยละ 41 จํานวนขาวการละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นในรอบป 2547 มีจํานวนมากขึ้น และ
กรณีขมขืนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับรายงานของมูลนิธิผูหญิงที่ใหความชวยเหลือผูหญิงและเด็ก
ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2547 จํานวนทั้งสิ้น 560 ราย และเปนกรณีความรุนแรงทางเพศ
จํานวน 19 ราย
อาจกลาวไดวา ความรุนแรงทางเพศที่ผูหญิงประสบในชีวิตประจําวัน ยังไมมีกลไก
การชวยเหลือทางกฎหมายเทาที่ควร ไมวากระบวนการแจงความกับการรองทุกขใหดําเนินคดีที่
สถานีตํารวจ ก็มักจะเปนกระบวนการใหยอมความ หรือเพียงการบันทึกประจําวันเทานั้น กลไก
การชวยเหลือทางสังคมที่สามารถเยียวยาชวยเหลือสภาพจิตใจ คงเปนมูลนิธิที่ทํางานดานการให
คําปรึกษา แนะนํา และรับฟงเสียงของผูหญิงที่เปนความรุนแรงทางเพศ อันเปนผลมาจากการ
กระทําของสามีหรือคนรัก
การขมขืนภรรยาจึงถือเปนการกระทํารุนแรงตอรางกาย เพศและจิตใจของผูหญิงเปน
อยางยิ่ง และไมอาจถือไดวาเปนความสัมพันธปกติท่เี กิดขึ้นระหวางสามีภรรยา การขมขืนภรรยา
ไมเพียงสงผลกระทบตอตัวผูหญิง หากแตยังสงผลตอลูก สมาชิกอื่นในครอบครัว และยอมสงผล
ตอสังคมสวนรวมอยางประเมินคามิได ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูลงมือปฏิบัติใชกฎหมาย จะตองไมมีอคติตอปญหาความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นกับผูหญิงในครอบครัว
ผูศ กึ ษามีความสนใจวา การขับเคลือ่ นของกลุม องคกรผูห ญิง ตอการสรางปรากฏการณ
ทางสังคมใหเกิดความเขาใจในประเด็นสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ที่อยูภายใตกรอบของความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นจากรากฐานเรื่องเพศ (Gender based violence) มาตรฐานทางเพศสองระดับ
(Double standard) และอิทธิพลของระบบวิธีคิดแบบชายเปนใหญ (Partriarchy) และผลักดันให
เกิดการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ที่ใหความคุมครองผูหญิงที่เปนภรรยา เกิดขึ้นไดอยางไร
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คําถามที่ใชในการศึกษา
1. กระบวนการขับเคลื่อนของกลุมองคผูหญิง ในประเด็นแกไข มาตรา 276 มีการขับ
เคลื่อนผานกลไกใดบาง
2. การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไข มาตรา 276 ไดสรางวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อ
ตัวรางกายของผูหญิงในประเด็นใด
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษากระบวนการเคลือ่ นไหวของ กลุม องคกรผูห ญิงทีผ่ ลักดันใหเกิดการเปลีย่ นแปลง
และนําไปสูการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276
2. ศึกษาวาความเขาใจของกลุมคนในสังคมที่องคกรผูหญิงใชเปนยุทธศาสตรในการ
เคลื่อนไหว มีความเขาใจในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงทางเพศ
และการขมขืนในคูสมรส (สามีขมขืนภรรยา) อยางไร
ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ผูศึกษาไดแบงขอบเขตเนื้อหาของการศึกษาวิจัยออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1. ศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research)
- เนื้อหาและการเสนอประเด็นแกไข ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276
- ขอโตแยง การแสดงความคิดเห็นของคนในสังคม ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวของ
- รายงานการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษาวิเคราะหวิธีการเคลื่อนไหวของกลุมองคกรผูหญิง (Women’s Movement)
รวมถึงการสัมภาษณแกนนํากลุมผูที่ขับเคลื่อน และเก็บขอมูลในเวทีของการขับเคลื่อน เวทีของ
การระดมความคิดเห็น ซึ่งเปนเสียงสะทอนจากเวทีสัมมนาทั่วประเทศตอการแกไขกฎหมาย
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นิยามศัพทเฉพาะ
การขับเคลื่อนของสังคม กลุมบุคคลซึ่งมีอุดมการณและจุดมุงหมายรวมกันในการทํา
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ในงานวิจัยหมายถึง คณะทํางานรณรงคแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276
ไดแก คณะทํางานยุติความรุนแรงตอผูหญิง แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง เครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ สถาบันกฎหมายอาญา มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง มูลนิธิ
ผูหญิง โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยมีจุดมุงหมายรวมกันในการ
รณรงคเพือ่ ยกเลิกสิทธิสามีขม ขืนภรรยา และนําไปสูก ารแกไขกฎหมายเพือ่ ใหความคุม ครองผูหญิงที่
เปนภรรยาดวย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 (มาตรา 276) ผูใ ดขมขืนกระทําชําเราหญิง ซึง่ มิใช
ภรรยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยหญิงอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอืน่ ... ในงานวิจยั หมายถึง การขมขืน
ภรรยาเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมาย ซึ่งนําไปสูการไมรับแจงความเมื่อผูหญิงที่เปนภรรยาเขารอง
ทุกขกับตํารวจ และเปนชองทางใหมีการผลิตความรุนแรงซ้ําหลายครั้ง
วาทกรรม ชุดของคําหรือรูปแบบการสื่อความหมาย ที่ถูกผลิตหรือสรางซ้ําแลวซ้ําอีก
จนเปนที่ยอมรับ เพื่อตอกย้ําอํานาจของกลุมใดกลุมหนึ่ง วาทกรรมจะเปนตัวกําหนดกฎเกณฑ
เงื่อนไข ความคิด ความเชื่อ คุณคา ในงานวิจัยนี้หมายถึง ความคิดความเชื่อที่มีตอเรื่องการขมขืน
ที่ใหสิทธิสามีขมขืนภรรยาได ในขณะเดียวกันก็เกิดการสรางวาทกรรมใหมเรื่องการขมขืน
สิทธิเนื้อตัวรางกาย ทุกเพศยอมมีสิทธิในรางกายของตนเอง ซึ่งเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ความเปนมนุษย ผูใดจะกระทํารุนแรงหรือละเมิดสิทธิในตัวตนมิได ในงานวิจัยนี้หมายถึง ผูหญิง
เปนเจาของเนื้อตัวรางกายของตนเองแมวาจะเปนภรรยาก็มิใชวาจะเปนสมบัติหรือเปนสิทธิของ
สามีที่จะกระทํารุนแรง หรือขมขืนได
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดการถอดบทเรียน และประสบการณจากการเคลื่อนไหว รณรงคเพื่อแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 ของกลุมองคกรผูหญิงและผูเกี่ยวของ
2. ผูหญิงมีความรูความเขาใจใน เรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกาย จากแนวคิดแบบสตรีนิยม

