บทที่ 4
เสียงสะทอน...อันแตกตางจากเวทีสาธารณะ
“การตระหนักถึงสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นจากการสํารวจถึงประสบการณรวม และรูปแบบที่
มาจากการแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณในชีวิต สิ่งที่เปนประสบการณความเจ็บปวดของปจเจกจะ
แสดงถึงประสบการณการถูกกดขี่รวมกัน” (Bender Leslie, 1988, p. 9)
การเคลื่อนไหวของกลุมองคกรผูหญิง ในการรณรงคแกไขประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 276 ระหวางป พ.ศ. 2545-2546 เปนการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความรุนแรงตอผูหญิง:
กรณีสามีบังคับใหภรรยามีเพศสัมพันธดวย เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นควบคูไปกับการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเรื่อง “แนวทางการแกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิดทางเพศ: สังคมไทยพรอมเพียงใด“
ซึ่งกลุมองคกรผูหญิงตาง ๆ ไดรวมตัวกันเรียกวา “คณะทํางานรณรงคแกไขกฎหมายอาญามาตรา
276” และ “แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง” รวมกันจัดกิจกรรมรณรงคและสํารวจความคิด
เห็นตามภูมิภาคตาง ๆ ทั้งหมด 13 เวที (ระหวางวันที่ 7 กันยายน 2545-21 พฤศจิกายน 2545)
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 13 เวที1 จํานวนทั้งสิ้น 1,094 คน เปนชาย 241 คน และ
หญิง 853 คน การสํารวจความคิดเห็นนี้เพื่อทําความเขาใจกับสังคมในประเด็นความรุนแรงทาง
เพศและการขมขืนในคูสมรส และเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย
อาญา มาตรา 276 รวมทั้งสรางความตระหนักและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกรณีการขมขืนใน
คูสมรส
ความเป น มา หรื อ เค า โครงที่ เ ป น จุ ด เริ่ ม ต น ของแนวคิ ด ในการเปลี่ยนแปลงแกไข
กฎหมายฐานความผิดทางเพศ จากรายงานขอมูลโดยสรุปจากเครือขายสตรี ไดกลาวถึงความ
พยายามเสนอแกไขกฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ มาตรา 276 นีว้ า ในป พ.ศ. 2538 สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานศึกษา และเสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยว
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การสํารวจความคิดเห็นโดย คณะนักวิจัยจากโครงการรณรงคเพื่อสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ สภาประชากร สํานักงานกรุงเทพฯ เปนผูรับผิดชอบหลักและรวมเดินทางไปกับคณะทํางาน
รณรงคแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 เพื่อแจกและรวบรวมแบบสํารวจความคิดเห็น โดยมี
รองศาสตราจารย ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล แหงสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย
มหิดล เปนที่ปรึกษาเฉพาะสวนของการสํารวจความคิดเห็น
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กับการพิจารณาความผิดทางเพศ ซึ่งมี ดร.สายสุรี จุติกุล เปนประธาน โดยมีขอเสนอใหมีการแกไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในมาตราตาง ๆ ดังนี้
1. เพิ่มบทนิยามคําวา “กระทําชําเรา”
2. แกไขปรับปรุงมาตรา 276 และมาตรา 277 ขยายขอบเขตฐานความผิดฐานขมขืน
กระทําชําเรา ใหคุมครองผูหญิงที่เปนภรรยาโดยชอบของผูกระทํา รวมถึงการกระทําแกชายและ
เด็กชายดวย
3. เพิ่มโทษแกผูกระทําใหปรากฏภาพและเสียงของเด็กในสื่อลามก ตลอดจนลงโทษ
ผูมีสื่อลามกไวในครอบครอง พรอมทั้งไดเสนอใหมีการแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เพื่อคุมครองเด็กดวย (รางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ไดปานการพิจารณาของรัฐสภา บังคับใชเปนกฎหมายไดใน พ.ศ. 2542)
สวนรางพระราชบัญญัติแกไขประมวลกฎหมายอาญานั้น คณะกรรมการสงเสริม
ประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเมื่อ
พ.ศ. 2540 โดยไดจัดทํารางแกไขกฎหมายเพิ่มเติมนิยามคําวาขมขืน และเสนอแกไขมาตรา 276
เปน “ผูใดขมขืนกระทําชําเรา ผูอื่น” เพื่อใหเกิดความคุมครองผูหญิงซึ่งมีสถานะเปนภรรยาใหไดรับ
ความคุมครองตามกฎหมาย และรวมถึงกรณีการกระทําตอเด็กชายและผูชายดวย
เมื่อรางกฎหมายดังกลาว ผานเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ทาง
คณะกรรมการกฤษฎีกามีมติไมเห็นดวยกับรางแกไขกฎหมายดังกลาว และเสนอรางกฎหมายขึ้น
มาใหม โดยใหคงขอความเดิมที่ระบุวา
ผูใ ดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึง่ ไมใชภรรยาของตน... และใหเพิม่ ประเด็นการคุม ครอง
หญิงที่เปนภรรยาในมาตรา 276 ทวิ โดยใหความคุมครองการขมขืนภรรยาสอง
กรณีเทานั้นคือ การขมขืนในขณะที่สามีเปนโรคติดตอทางเพศอยางรายแรงอาจ
เปนภัยแกอีกฝาย หรือเปนการขมขืนในขณะที่แยกกันอยู โดยความสมัครใจของ
ทั้งสองฝาย หรือแยกกันอยูตามคําสั่งศาล
รางแกไขของคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา 276 ทวิ
ถาการกระทําตามมาตรา 276 วรรคแรก เปนการกระทําแกหญิงซึ่งเปนภริยาของ
ผูกระทําและกระทําในขณะที่ตนเปนโรคติดตอทางเพศอยางรายแรงอันอาจเปน
ภัยแกอีกฝาย หรือไดกระทําในขณะที่แยกกันอยูโดยความสมัครใจของทั้งสอง
ฝายดวยสาเหตุที่ไมอาจอยูรวมกันไดโดยปกติสุข หรือแยกกันอยูตามคําสั่งของ
ศาล ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป และปรับตั้งแตหกหมื่น
บาทถึงสามแสนบาท
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คณะทํางานทบทวนร า งแก ไ ขกฎหมาย มี ค วามเห็ น ว า ร า งที่ ผ า นคณะกรรมการ
กฤษฎีกายังไมสามารถใหความคุม ครองผูห ญิงทีเ่ ปนภรรยาไดอยางแทจริง ขอสังเกตของกลุม องคกร
ผูหญิงซึ่งผลักดันใหมีการแกไขกฎหมาย คือ การแกไขของคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นไมไดให
ความเสมอภาคแกผหู ญิงสวนใหญ และอาจมีอคติเนือ่ งดวยคณะกรรมการทัง้ หมดเปนชาย และไมได
เขาใจปญหาการขมขืนที่สามีกระทําตอภรรยา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของปญหาความรุนแรงทางเพศที่
เกิดกับผูหญิงอยางจริงจัง วันชัย รุจนวงศ ผูอํานวยการสถาบันกฎหมายอาญา2 แสดงความเห็น
แยงตอรางแกไขของคณะกรรมการกฤษฎีกาในครั้งนั้นวา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ใหความคุมครองการขมขืนภรรยา
เฉพาะกรณีขมขืนเมื่อศาลสั่งใหแยกกันอยู และกรณีที่ฝายชายเปนโรคติดตอแลว
มาขมขืน คิดวาไมนาที่จะประนีประนอมได…สามีภรรยา จะตองอยูดวยกันอยาง
ชีวิตคู มิใชฝายหนึ่งฝายใดจะทําอะไรก็ได เราเห็นความสําคัญที่จะตองผลักดัน
เรื่องความเสมอภาคของสตรีและบุรุษ ที่นับเปนเรื่องพื้นฐานในสังคม
ขอสังเกตที่กลุมองคกรผูหญิงพยายามชี้ใหเห็นวาเปนปญหาสําคัญ และนํามาซึ่งการ
จัดกิจกรรมรณรงคการแกไขกฎหมาย คือการรับฟงความเห็นจากผูหญิง ซึ่งเปนผูเสียหาย หรือเปน
เหยือ่ ของการขมขืน กลุม คนทีท่ าํ งานในองคกรผูห ญิง จึงไดหารือกับหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ และรวมกันเปนเครือขายทํางานผลักดันเรื่องนี้ใหดําเนินไปตามแนวทางที่วางไว โดยมี
สถาบันกฎหมายอาญาเปนแกนหลักในการทํางานโครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิด
ทางเพศ”
การดําเนินการจึงเริ่มขึ้นโดยความรวมมือระหวางสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงาน
อัยการสูงสุด รวมกับเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ มูลนิธิผูหญิง แนวรวมเพื่อความกาวหนาของ
ผูหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) และโครงการรณรงค
เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ สภาประชากร มีวัตถุประสงคเพื่อที่จะทําความเขาใจกับสังคมใน
ประเด็นความรุนแรงทางเพศตอผูหญิง มุงเนนใหสังคมเขาใจความจําเปนของการแกไขกฎหมาย
อาญามาตรา 276 ใหคุมครองผูหญิงอยางเทาเทียมกันทุกคน ไมเวนแมแตผูหญิงที่มีฐานะเปน
ภรรยา โดยแสดง จุดยืนและใหเหตุผลวา การคุมครองเฉพาะเหตุดังกลาวเพียงสองประการนั้น
ยังไมเพียงพอ เปนการขัดเจตนารมณในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (ป 2540) ที่ใหความ
เสมอภาคในการไดรับความคุมครองตามกฎหมาย (มาตรา 30) ใหสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิต
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วันชัย รุจนวงศ ปจจุบันดํารงตําแหนงอธิบดีกรมราชทัณฑ
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และรางกาย (มาตรา 31) ตลอดจนใหความคุมครองแกเด็ก และบุคคลในครอบครัวจากการ
ทารุณกรรมตาง ๆ (มาตรา 53)
โครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” ไดจัดกิจกรรมลักษณะ
การประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง 13 ครั้ง จํานวนรวม 1,094 คน เปนชาย 241 คน และหญิง 853 คน
และสํารวจความคิดเห็นจากของผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการฯ ดังกลาว จํานวน
แบบสอบถามที่เก็บรวมรวมไดและเปนแบบสอบถามที่สมบูรณสําหรับการวิเคราะหมีจํานวนรวม
ทั้งสิ้น 954 ชุด คิดเปนรอยละ 87 ของผูเขารวมการประชุมทั้งหมด ผลการสํารวจพบวา ทั้งผูหญิง
และผูชายกวารอยละ 80 ไมเห็นดวยกับคานิยมที่วาภรรยามีหนาที่หลับนอนกับสามีทุกครั้งที่สามี
ตองการ และเห็นวามนุษยสามารถควบคุมอารมณทางเพศของตนเองได3
ผูเขารวมประชุมเปนผูที่ไดรับเชิญจากองคกรผูจัด โดยสวนใหญเปนผูที่เกี่ยวของหรือ
ทํางานประสานกับเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ หรือแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ซึ่งมี
สมาชิกสวนใหญเปนผูหญิง ผลของการสํารวจความคิดเห็นที่ไดจึงเปนของผูหญิงมากกวาผูชาย
การประชุมเริ่มตนดวยการบรรยายเรื่อง ความเปนมาของกฎหมาย ตอดวยการฉายสไลดแสดง
ภาพของผูหญิงที่ประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะความรุนแรงจากสามี เปนการ
ปูพื้นฐานความรูเรื่องความรุนแรงทางเพศที่ผูหญิงไดรับ กอนที่จะเปดเวทีแสดงความเห็น ซึ่ง
สะทอนความรูสึกที่แทจริงจากประสบการณที่ผูหญิงไดรับหรือไดพบเห็นจากคนใกลตัว
แมวาสวนหนึ่งของสังคมจะตอบรับและใหการสนับสนุน เห็นดวยกับการแกไขกฎหมาย
เพื่อใหสิทธิมนุษยชนที่เทาเทียมกันของหญิงชาย แตหากพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นใน
แตละเวที จะพบวาทุกเวทีมีการแสดงความเห็น ขอโตแยง ในประเด็นของการเสนอใหแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 ความเห็นที่แฝงวาทกรรมความรุนแรงทางเพศ ภายใตการดํารงชีวิต
ของคูสามีภรรยา หรือแมแตวาทกรรมที่ใหคุณคาตอความเปนเพศชายที่มีอํานาจเหนือกวาเพศ
หญิงอยูชนิดที่เรียกวาไมสามารถแยกออกจากกันได ดังที่ มิเชล ฟูโก ไดกลาววา วาทกรรมแตละ
เรื่องมีระบบความคิดและเหตุผลของตนในการอธิบายหรือมอง “ความจริง” ซึ่งวาทกรรมเรื่องเดียว
กัน แตตางระบบคิดและเหตุผลก็จะมีความแตกตางกันออกไป ในการใหคําอธิบายตอเรื่องนั้น ๆ
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ดูเพิ่มเติมจากรายงานสํารวจความคิดเห็นเรื่อง ความรุนแรงตอผูหญิง กรณีสมีบังคับ
ใหภรรยามีเพศสัมพันธดวย โดย ดุสิตา พึ่งสําราญ โครงการรณรงคเพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ
สภาประชากร กรุงเทพฯ กิจกรรมในโครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ”
สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด สนับสนุนโดย UNIFEM 2545-2546
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ดังนั้นในเรื่องเดียวกันจึงมีวาทกรรมหลายชุดที่เกี่ยวของ และวาทกรรมแตละชุดก็มีความขัดแยง
หรือปฏิเสธ “ความจริง” ของวาทกรรมอีกชุดหนึ่งได
วาทกรรมที่เกิดขึ้นในเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และประสบการณ
รวมกันของผูเขารวมเวที สามารถสรุปประเด็นวาทกรรมที่พบ ดังนี้
เรื่องขมขืนภรรยา เปนเรื่องสวนตัว
ความเขาใจของสังคมโดยสวนใหญ ยังคงมองไมเห็นปมปญหาเรื่องความรุนแรงทาง
เพศโดยเฉพาะการขมขืนภรรยา เสียงคัดคานการแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 276 สวนใหญไมได
คิดวา การขมขืนภรรยาเปนปญหา หรือนําไปสูค วามรุนแรงในครอบครัว แตมองวาเปนเรือ่ งเล็กนอย
เปนเรื่องสวนตัว ไมไดเปนปญหา ซึ่งผูที่ไมเห็นดวยอาจไมมีประสบการณถูกกระทําความรุนแรง
หรือไมไดพบเห็นความรุนแรงที่แฝงอยูภายในครอบครัว หรือเปนผูใชความรุนแรงเสียเอง จึงมองวา
ไมมีปญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะการขมขืนภรรยา
“คนที่ไมเห็นดวย สวนใหญเปนผูชาย เขาพูดลักษณะแบบวา มันไมเปนปญหาหรอก
มันเปนเรือ่ งในครอบครัวเขา” (เสียงสะทอนจากผูห ญิง สมาชิกแนวรวมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
และในหลายเวทีก็ยังเห็นตรงกันวาเปนเรื่องเล็กนอย หรือแมกระทั่งไมเห็นวาเปน
ปญหาแตอยางใด และไมเชื่อวาจะมีการขมขืนเกิดขึ้นจริงระหวางสามีและภรรยา
“เรื่อง ผัวขมขืนเมียในชุมชนนี้ไมมีปญหา ไมเชื่อถามผูหญิงที่ในหองนี้ดูสิ เขาไมมี
ปญหาเอางานวิจยั ของทีอ่ นื่ มานําเสนอ และคิดวาในชุมชนจะมีปญ
 หาเหมือนทีอ่ นื่ ” (เสียงของผูช าย
เวทีรณรงคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.โคราช)
หรือถามีปญ
 หาสามีขม ขืนภรรยาจริง ก็เปนเรือ่ งเล็กนอยทีเ่ กิดขึน้ ภายในครอบครัว ถือวา
เปนเรื่องปกติธรรมดาของวัฒนธรรมของสังคมชนบท ไมไดเปนปญหาของชุมชน และไมควรที่จะ
ใหความสนใจไปถึงการแกไขกฎหมายแตอยางใด
“ที่ไมเห็นดวย ไมเขาใจ เพราะมันเปนเรื่องแปลก คนระดับลางไมเขาใจ เขามองวาเปน
เรือ่ งหยุมหยิม เปนเรือ่ งทีไ่ มนา ใสใจ เพราะเขาไมเจอกับตัวเอง ดูจากการแสดงออก” (เสียงจากผูห ญิง
*สมาชิกแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ภาคเหนือ จ.เชียงใหม)
บางคนสะทอนใหเห็นวา ปญหาเรื่องปากเรื่องทองนาจะสําคัญกวาการเสนอแกไข
กฎหมายซึ่งเปนเรื่องที่ไกลตัวผูหญิงเกินไปเสียดวยซ้ํา

36
“สวนมากไมคอ ยเขาใจ ผูห ญิงบางคนยังไมเขาใจเลย ถือวา เปนเรือ่ งทีไ่ มสาํ คัญ บอกวา
มีเรือ่ งอืน่ ๆ เชนทํามาหากินทีน่ า สนใจมากกวานี้ กฎหมายนีเ้ ราไมเอา เราไมอยากยุง ” (เสียงจาก
ผูห ญิง *สมาชิกแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ภาคเหนือ จ.เชียงใหม)
“เรื่องนี้ตองดู วัฒนธรรมชนบท คิดอยางไรกับเรื่องนี้ เคยลงไปถามผูหญิงในชนบทหรือ
ยัง” (เสียงจากผูชาย เวทีรณรงคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. โคราช)
“ในสังคมชนบท การจัดการในแปลงนาผูหญิงจะมีบทบาทเปนผูนําในการตัดสินใจ
เยอะมาก ผูชายจะมีบทบาทนอยมาก ทําไมเราไมมองบริบทของครอบครัวที่มันนํามาสูความสุข
ตาง ๆ” (เสียงจากเอ็นจีโอชาย)
ความรุนแรงทางเพศในครอบครัว ทิชา ณ นคร ไดแสดงจุดยืนในแนวคิดเรื่องความรุน
แรงที่มีตอผูหญิง วา “ความรุนแรงไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป” และชี้ใหสังคมเขาใจวา ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นตอผูหญิงในฐานะภรรยา เปน “ความรุนแรงที่ไมมีบาดแผล” หรืออีกนัยหนึ่งการชี้ใหสังคม
เห็นวาความรุนแรงไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป จะเปนปญหาที่สังคมตองชวยกันแกไข โดยเริ่มจาก
การเปดเวทีรับฟง และใหโอกาส “เสียงเงียบ” คือ “ผูหญิง” ทั้งที่ถูกกระทํา และไมใชผูถูกกระทําได
พูด และกลาที่จะเปดปญหาที่สังคมมองวาเปนเรื่องในครอบครัวใหสาธารณะรับฟง
“อยากใหลบความเชื่อเกา ๆ ไป จะไดกลาพูดใหสังคมฟง ใหมีกฎหมายเอาผิดกับผูที่
กระทําแบบนี้ ไมวาจะเปนใครเพราะวาอกเขาอกเรา ถาถูกกระทําแบบนั้นมันเจ็บปวดมาก อยาก
ใหแกมาตรา 276 เร็ว ๆ” (เสียงจากผูหญิง อายุ 46 ป ยังไมแตงงาน เวทีภาคใต)
การรับฟงปญหารวมกัน ของกลุมผูหญิงจะสรางการรับรูที่เรียกวา “ประสบการณรวม”
ดังที่ Bender Leslie นักสตรีนิยมไดกลาวไววา การตระหนักถึงสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นจากการสํารวจ
ถึงประสบการณรว ม และรูปแบบทีม่ าจากการแลกเปลีย่ นถึงเหตุการณในชีวติ สิง่ ทีเ่ ปนประสบการณ
ความเจ็บปวดของปจเจกจะแสดงถึงประสบการณการถูกกดขี่รวมกัน
เปนธรรมชาติท่ี ผูชายมีความตองการทางเพศสูง
และรุนแรงมากกวาผูหญิง
“ผูหญิงเปนเพศที่พระเจาสรางมาเพื่อรองรับอารมณของเพศชาย แมผูหญิงจะไมมี
อารมณกส็ นองตอบใหผชู ายสําเร็จความใครได (ดวยการกระทําชําเรา) แตในทางตรงกันขาม ผูช ายซึ่ง
อวัยวะเพศที่ถูกสรางมาใชเฉพาะกิจเทานั้น ดังนั้นความตองการทางเพศจึงมีความรุนแรงมากกวา
ผูห ญิงมาก จึงเกิดกรณีขม ขืนกระทําชําเราขึน้ ... (เสียงจากผูช าย เวทีรณรงคภาคกลางที่ จ.สระแกว)
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ดั ง นั้ นผูห ญิ งจึ ง ตองทําหนาที่ ซึ่งธรรมชาติใหมา โดยการตอบสนองอารมณความ
ตองการของเพศชาย เพื่อทําหนาที่ดํารงเผาพันธุของมนุษย
เราตองแยกใหออกระหวางการขมขืน กระทําชําเรา กับการสืบพันธุ และเสพกาม
ผมเห็นดวยถาผูชายตองการเสพกามแลวผูหญิงสามารถปฏิเสธได แตถาผูชาย
ตองการที่จะสืบพันธุ หรือดํารงพันธุ ผูหญิงก็ตองยอมรับทําหนาที่ ยอมมีเพศ
สัมพันธดวย เพราะผูชายไมไดทําไปเพื่อเสพกาม แตเปนการทําเพื่อดํารงเผาพันธุ
ของมนุษย (เสียงของผูชาย เวทีรณรงคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ. โคราช)
“ถาขมขืนเมียไมได เวลาหนามืดขึ้นมา จะใหไปที่ไหน” (เสียงจากผูชาย เวทีภาคใต)
นอกจากการ อางถึงการขมขืนกระทําชําเราเปนภาวะธรรมชาติอยางหนึ่งแลว ยังได
เชื่อมโยงกับสภาพธรรมชาติกับตัวบทกฎหมายไดอยางนาสนใจ และโยนความผิดไปใหกับผูหญิง
วาเปนตนเหตุของการกอใหเกิดการขมขืนกระทําชําเรา
การขมขืนกระทําชําเรา เปนภาวะธรรมชาติอยางหนึ่ง คลาย ๆ กับโทสะ จึงนาที่
จะเป น เหตุ บ รรเทาโทษเช น เดี ย วกั บ บั น ดาลโทสะบ า ง อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ
วัฒนธรรมการแตงกายของหญิง นับวันยิ่ง เรียกรองกระตุนอารมณแหงตัณหาตอ
เพศตรงขาม กรณีเชนนี้จะมองวา เปนการตอบสนองตอสิ่งเรา โทษนาจะบรรเทา
ลงเปนลหุโทษก็พอ… (เสียงจากผูชาย เวทีรณรงคภาคกลางที่ จ.สระแกว)
ธรรมชาติของผูชายที่มักจะพบในการ อางถึงสิทธิความเปน “สามี” จะกระทําการใด ๆ
ตอ “ภรรยา” ที่เปรียบเหมือนสมบัติของตนเองนั้น “การบังคับมีเพศสัมพันธ” เปนการทํารายทาง
กาย และจิตใจที่ภรรยาตองถูกบังคับฝนใจทางเพศ ทั้งที่ไมพรอม โดยสามีไมเคยสนใจวา ภรรยา
จะมีความตองการหรือไม เวทีรณรงคทจี่ ดั โดยคณะทํางานเพือ่ ยุตคิ วามรุนแรงตอผูห ญิง และแนวรวม
เพือ่ ความกาวหนาของผูห ญิง เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2544 ณ หองประชุมมนังคศิลา สภาสตรีแหงชาติ
ซึ่งเปนเวทีแหงการเริ่มตนการรณรงคแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 กันยา ศรีปราณ เปนผูหนึ่ง
ทีผ่ า นความรุนแรง ซึง่ มีสาเหตุมาจากความเหน็ดเหนือ่ ยจากงานทีท่ าํ เธอไดถา ยทอดประสบการณ
อันเจ็บปวดนี้
เขาไมเคยเขาใจความรูส กึ ของผูห ญิงเลย ถึงสาเหตุทเี่ ราไมมอี ารมณดว ย จะอธิบาย
เขายังไงเขาก็ไมฟง ถาเขาตองการ เขาอยากเดี๋ยวนั้นเขาตองได ขณะนั้น เวลานั้น
เขาบอกวา... มึงเปนเมียกู กูจะเอามึงเมื่อไรก็ได มึงตองยอม... แมวาจะเหนื่อยแค
ไหนจากการทํางาน ไมมีแรงแมแตจะยืน ถาเขาตองการ ที่ไหน ทาไหน ภรรยาก็
ตองยอม... ดิฉนั ดีใจมากทีจ่ ะแกไขกฎหมายทีบ่ อกวาการขมขืนภรรยาเปนความผิด
เพราะผูหญิงที่กําลังอยูในสภาพนี้ ไมเต็มใจ ไมพรอม อาจจะไดมีลมหายใจตออีก
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หนอย แตทําอยางไรจะเอาเรื่องนี้ออกจากหองนี้ไปได ชวยกันเอาเสียงนี้ออกไป
จากหองนี้จะไดชวยเหลือคนอีกหลายคนที่ประสบปญหา (เสียงผูหญิงจากเวที
กรุงเทพ)
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดวา “เปนหนาที่ของภรรยา”
การกอรางทางสังคมและวัฒนธรรมไทยทีเ่ ปนมา ไดใหอาํ นาจกับเพศชายเปนชางเทาหนา
บทบาทของผูช ายคือทีม่ าแหงอํานาจ และการยอมรับจากชุมชน ในขณะทีผ่ หู ญิงถูกสอนใหมหี นาที่
หลักในการดูแลครอบครัวอยาไดขาดตกบกพรอง รวมถึงเรื่องเพศสัมพันธ ถาสามีตองการก็ตอง
ยอมรับ เพราะถือวาเปนหนาที่ของศรีภรรยา ดังนั้น เมื่อรณรงคแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 276
ผูหญิงสวนหนึ่งในชนบทที่เติบโตมาจากวัฒนธรรมดั้งเดิม จึงไมเห็นดวย
“ผูห ญิงบางคนก็ไมเห็นดวย บอกวาเปนภรรยาของเขาแลว เขาไมผดิ เปนภรรยาถูกตอง
ตามกฎหมายแลวขมขืนได เต็มใจหรือไมเต็มใจก็ตองยอม” (เสียงสะทอนจากผูหญิง สมาชิก
แนวรวมฯ ภาคเหนือ)
“ที่ไมเห็นดวย เขาใหเหตุผลวา มันจะเปนอะไร เพราะวาผัวเมียกัน บอกวา ยังไง ๆ ก็ผัว
เมียกัน... ขอกันกินมากกวานี้ ถาพูดก็จะสงผลกระทบตอครอบครัว” (เสียงสะทอนจากผูหญิง
สมาชิกแนวรวมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นอกจากนีย้ งั พบวา ผูห ญิงบางกลุม มิใชเพียงไมเห็นดวยเทานัน้ แตกลับทําใหเสียกําลังใจ
“มีบา งเหมือนกันทีผ่ หู ญิงยังไมเขาใจผูห ญิงดวยกัน เขาหาวา พวกนีค้ งเคยโดนมาละมัง้
(สามีขมขืน) ถึงมาทํา ที่เราทํานั้นไมไดทําเพื่อตัวเรา แตเปนลูกหลานเรา คนที่ออนแอกวาเรา...
ผูช ายบางคนพูดยังไมเจ็บใจเหมือนผูห ญิงพูด บางคนก็แสยะยิม้ ใสหนาเรา” (เสียงสะทอนจากผูห ญิง
สมาชิกแนวรวม ฯ ภาคเหนือ)
ขณะที่ “ผูชาย” ซึ่งคุนเคยกับการไดรับอํานาจ และการดูแลจากผูหญิงซึ่งเปนภรรยา
สวนใหญ ไมเห็นดวยในโดยใหเหตุผล ขอโตแยงวา เปนหนาที่ของผูหญิงที่ตองยอมรับ แมภรรยา
จะไมเต็มใจ ก็ไมถือวาเปนการขมขืน
“เขาคิดวา เปนเรือ่ งธรรมดาทีผ่ หู ญิงตองตองตอบสนองความตองการใหกบั สามี มันเปน
หนาที่ พอเราพูดเรือ่ งนีก้ ม็ ผี ทู ไี่ มเห็นดวย เคยคุยกับ ส.ส. เขาก็หวั เราะ และมองวาเปนเรือ่ งไรสาระ”
(เสียงสะทอนจากผูหญิงสมาชิกแนวรวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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ผูหญิงที่เปนภรรยาตองรักษา “สถาบันครอบครัว”
โดยทั่วไปสังคมไทยยังคงใหคุณคากับความหมายของ “ครอบครัวอบอุน” คือครอบครัว
อบอุนตองเปนครอบครัวที่มีแตความรัก ความเขาใจ ปราศจากความรุนแรง รวมทั้งการมีเพศ
สัมพันธระหวางสามีและภรรยา ควรเกิดขึน้ ดวยความพรอมทางอารมณของผูห ญิง ไมใชดว ยการใช
กําลังจากผูช าย แตในทางตรงกันขามหากการสรางครอบครัวทีอ่ บอุน ผูห ญิงตองปกปดความรุนแรง
นั้นไวเพื่อคงความเปนสถาบันที่สังคมยอมรับนับถือ เพราะไมตองการเปน “ผูทําลาย” สถาบันแหง
ความเชื่อถือของสังคม นั่นเอง
“การที่สามีขมขืนภรรยา มันยังดีกวาสามีไปมีเพศสัมพันธกับผูหญิงอื่นที่ไมใชภรรยา
ตนเพราะถารักกันก็ตองยอมทุกอยางเพื่อใหความรักนั้นยาวนาน แตถาภรรยาไมยอมสามีอาจจะมี
อารมณ” (เสียงของผูชาย อายุ 19 ป ยังไมแตงงาน เวทีภาคกลาง)
ความเห็นของผูชายในประเด็นการใหสิทธิสามี “ขมขืน” ภรรยาได เปนการกลาวอาง
สิทธิอนั ชอบธรรมของความเปนสามี ในการแสดงความเห็นยังสะทอนถึงการยอมรับในความสัมพันธ
ของผูห ญิงทีต่ อ งอยูใ นภาวะ “ยอม” และผูช ายมักจะใชเปนเครือ่ งพิสจู น “ความรัก” ทีม่ ตี อ กัน ผูห ญิง
จึงไมสามารถปฏิเสธความรักของผูเปนสามีใชเปนขออางวา “ดีกวาไปมีเพศสัมพันธกับหญิงอื่น”
และคงไมมีภรรยาคนไหนอยากใหสามีกระทําเชนนั้น
เสี ย งของผู ช ายบางสวนที่แสดงความเห็น ยังผูกโยงระหวา งพฤติกรรมการมีเ พศ
สัมพันธที่ผูหญิงอาจจะเปนผูกระทําผิดเสียเอง กับภาระหนาที่ของผูหญิงที่จะตองรักษาความเปน
สถาบันครอบครัว ภายใตความรุนแรงที่ตนเองไดรับ รวมทั้งความเห็นที่มีตอการแกกฎหมายจะทํา
ใหเกิดปญหาหากผูหญิงจะใชสิทธิทางกฎหมายนี้เพื่อตัวเองบาง ในขณะที่เสียงของผูหญิงสวน
หนึ่งที่แสดงความวิตกกังวลในสถานภาพทางเศรษฐกิจ การใชสิทธิทางกฎหมายของผูหญิงจะเปน
การสราง “ความแตกแยก” การแสดงความเห็นจึงออกมาในทาทีที่ก้ํากึ่ง ลังเล ไมแนใจ
“การขมขืนหญิงอืน่ กับภรรยาของตนเองมันคนละเรือ่ งกัน ไมเหมือนกัน ไมควรใหลงโทษ
การขมขืนภรรยาตนใหเปนโทษทางอาญา ควรจะมีโทษที่ต่ํากวา ถาลงโทษหนักจะสงผลกระทบตอ
ครอบครัวและลูก” (เสียงจากผูชาย เวทีรณรงค จ.เชียงใหม)
“การแกไขปญหาจะทําใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย ภรรยาจะฟองสามีมากขึ้น
ความสัมพันธระหวางฉันเธอจะเปลี่ยนไป ภายใตรางทรงของกฎหมาย หมิ่นแหมตอการเสี่ยง
ประพฤติผิดในกาม ถาผูหญิงตองการสวิงกับใคร สังคมจะยุงเหยิงขนาดไหน” (เสียงของผูชาย เวที
รณรงคกรุงเทพ)
“มันจะเกิดความยุงเหยิงขนาดไหน การฟองหยาจะมากขึ้น สาเหตุก็เนื่องมาจากการที่
ผูหญิงไมทําหนาที่ใช หรือไม... ถาผูหญิงใชสิทธินี้ขึ้นมาสังคมจะทําอยางไร จะยุงเหยิงไหม
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กฎหมายอาญาที่ออกมานั้นดีอยูแลว เพราะออกมาโดยใชหลักตามธรรมชาติ” (เสียงของผูชาย
เวทีรณรงคที่โคราช)
“ถาทําไปแลว หยากัน แลวมาคืนดีกัน จะทําอยางไร ผลบวกและผลลบจะเปนอยางไร
ครอบครัวแตกแยกไหม ผูหญิงบางคนที่อยูกับเหยาเฝากับเรือน ก็ไมเห็นดวย” (เสียงสะทอนจากผู
หญิง สมาชิกแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
“ถามีกฎหมายมาชวยใหเขาหยารางแลว ถาเขาหยากันไมได และกลับมาอยูดวยกัน
เหมือนเดิม เงินทองที่เคยมีอยูก็ตองเสียไป การมีกฎหมายออกมาตองมีความละเอียดออน (เสียง
จากผูหญิง เวทีรณรงคที่จ.นครราชสีมา)
หากมองในทางกลับกันผูหญิงเปนเพศที่ละเอียดออนในเชิงความคิด การที่ผูหญิงจะ
ลุกขึ้นมาเอาผิดสามีที่ใชความรุนแรง อาจจะเปนเรื่องยาก ดังนั้น ความรูสึกวิตกกังวลตอการรักษา
ความสัมพันธในชีวิตคูที่ยืนยาว ความรูสึกวิตกกังวลตอการปฏิเสธความสัมพันธไมวาจะอยูใน
ภาวะใดก็ตาม อาจสงผลกระทบตอการใชชีวิตคูไดในที่สุด
“เมื่อภรรยาไมใหนอนดวย สามีอาจจะเบื่อหนายภรรยาแลวอาจจะมีการหยารางกัน
เกิดขึ้น จะแกไขปญหากับสามีอยางไรดี ควบคุมอารมณอยางไรดี จะไดใหสามี ภรรยา อยูอยางมี
ความสุขตลอดไป” (เสียงจากผูหญิง อายุ 15 ป ยังไมแตงงาน เวทีภาคกลาง)
หรือการที่ถูกปลูกฝงทางวัฒนธรรมเรื่องการรักษาความเปนครอบครัว ดูจะเปนเรื่อง
สําคัญใหญที่สุดหากไดเขามาอยูในสถานะของภรรยาจะตองเปนผูรับหนาที่นั้นไปโดยปริยาย
“เรื่อง ครอบครัวเปนเรื่องใหญของสังคมไทย ถาเปนของเดิมจะถูกสอนใหมีภารกิจที่
ตองปฏิบัติตามวัฒนธรรม เชน ที่ผูใหญสอนวาเรือนสามน้ําสี่ พอรณรงคประเด็นที่ก็เลยไมเขาใจ
มันทื่อ ๆ หรือเฉพาะสังคมปจจุบันมันเปนแบบนี้…ถาผูหญิงซื้อบริการ จะทําใหปญหาเพิ่มมากขึ้น
หรือไม” (เอ็นจีโอชาย)
คนที่ไมเห็นดวยเปนตํารวจ ผูชาย เขาเถียงอยางหนาดําคร่ําเครียดวา เอาอํานาจ
ไปใหผูหญิง อีกหนอยจะจับ จะแตะ ตรงไหนก็ไมได ผมสมมุติวา ผมกับคุณเปน
ผัวเมียกัน คืนนี้เรานอนดวยกัน ถาคุณเกิดไมพอใจขึ้นมา รุงขึ้นคุณไปแจงความ
จับผม ผมจะทําอยางไร อีกอยางถาเปนอยางนั้น วัน ๆ ก็รับเรื่องไมหวาดไมไหว
วันนี้หยาให พรุงนี้คืนดีกัน (เสียงสะทอนจากผูหญิง สมาชิกแนวรวมฯ ภาคเหนือ)
สามี ภรรยา ทะเลาะกันมา 2-3 ป ผูชายไปอยูบานผูหญิง แลวเลิกกัน ผูหญิงตอง
แบงทรัพยสินที่ได เปนเงินสดใหผูชายไปหนึ่งกอน ชาวบานเรียกวา เปนการจาง
ผัวหยา คราวนี้ไมมีคนคบหาดวย ในกรณีสังคมชนบทมันเปนแบบนี้ และถาผู

41
หญิงฟองชนะในกระบวนการยุติธรรม สังคมจะยอมรับไหม… (เอ็นจีโอชาย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
และที่เหนือสิ่งอื่นใด ผูหญิงในหนาที่ภรรยา และแมของลูก เปนหนาที่ที่ยิ่งใหญในการ
แบกรับภาระที่ไมสามารถปฏิเสธไดเลย
“มีครูผชู ายคนหนึง่ ทีไ่ มเห็นดวย บอกวา ถาใหผหู ญิงมาเทาเทียมกับชายแลว ในครอบครัว
ใครจะเลี้ยงลูก” (เสียงสะทอนจากผูหญิง สมาชิกแนวรวมฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นักการเมืองหญิงเห็นวาหากแกกฎหมายนี้แลว ผูหญิงเองจะไดรับผลกระทบที่เกิดจาก
การเอาผิดสามีตนเอง และไมกอใหเกิดผลดีแกผูเปนภรรยา หากกระบวนการทางกฎหมาย
สามารถเอาผิดสามีได
กฎหมายฉบับนี้จะเปนดาบสองคมหรือไม ถาเกิดมีกฎหมายแลว วาขมขืนแลว
สามีตองไปติดคุก ผูชายถาถูกปรับหรืออยางไรมันจะเกิดความโกรธนะ ผูชายอยู
ดวยกัน พอขมขืนไปแลวกฎหมายบอกวาตองปรับ สี่หมื่นหาหมื่น โกรธขึ้นมา
พอแมผูชายอาจจะยุแหยวา อยางนี้เลิกเถอะ มันจะเปนดาบสองคมวา ผูชายจะ
ไมนอนกับผูหญิงเลย... ไปหาผูหญิงใหมหรือไปหาเมียนอย (ส.ส. หญิง จากเวที
รณรงคที่กรุงเทพ)
“ตองดูทั้งหญิงชายวาเปนอยางไร เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ภรรยาบางคนก็ไป
ยั่ ว ยวนให ผูชายตบตี ช วนทําใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว ตองย้ําใหเกิดการแกไขมากขึ้น
การเอากฎหมายเขามาจะทําใหครอบครัวขาดสะบั้น …” (เอ็นจีโอหญิง จากเวทีรณรงคที่กรุงเทพ)
รณชัย คงสกนธิ์ นายแพทยแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี เปนอีกผูหนึ่งที่แสดง
ความเห็นแยงวาการแกกฎหมายจะไมทําใหเกิดคดีฟองรอง และยังไดสะทอนใหเห็นวาผูหญิงที่
เปนภรรยาไดรับผลกระทบตอการ “ยอม” สามี จนสงผลกระทบตอสภาพจิตใจมากกวา
“มีคนไขหญิง จํานวนมากมาขอคําปรึกษาเนื่องจากตองเปนคนรองรับอารมณเพศของ
สามี บอยครั้งถูกบังคับขณะที่ยังไมมีความพรอม ทําใหเกิดพฤติกรรมซึมเศรา เบื่อหนาย และ
อยากทํารายตัวเอง…”
ผมไมทราบเจตนารมณของกฎหมายนี้ ที่รางไวตองการใหผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิง
หรือไม ดังนั้น ถอยคําที่วา ซึ่งมิใชภรรยาของตน…ควรจะตัดออกไดแลวและไมเชื่อวา เมื่อตัดออก
แลวผูหญิงจะมาฟองรองสามี หรือทําใหคดีรกศาลมากขึ้น แตจะทําใหผูหญิงมีสิทธิเสรีภาพชัดเจน
เทาเทียมกับผูชาย และทําใหเกิดความสงบสุขในครอบครัว”
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ผูหญิงตองอยูในอํานาจของสามีและเชื่อฟงสามี
ความเชื่อของสังคมไทยไดสืบทอดผานระบบความคิด มีการสืบทอดซึ่งแสดงออกผาน
การพูด การปฏิบัติการกํากับความสัมพันธสวนตัวของคนในสังคมไทยโดยรัฐปรากฏในกฎหมาย
ลักษณะผัวเมีย กฎหมายตราสามดวง ไดชี้ใหเห็นถึงสถานะอันดอยกวาของผูหญิงอยางชัดเจนใน
เรื่องการแตงงาน ผูหญิงไมสามารถเลือกคูแตงงานเองโดยไมไดรับคําอนุมัติจากพอแม (เมื่อตอน
เปนเด็ก ผูหญิงก็ตกอยูใตอํานาจเด็ดขาดของพอแม) หากขัดขืนตองถูกลงโทษตามกฎหมาย เมื่อ
แตงงานแลวก็ตองตกอยูใตอํานาจเด็ดขาดของสามี หรือในนวนิยายอมตะที่แสดงถึงวิถีชีวิตและ
บทบาทของหญิงชายในสังคมไทยยุคหนึ่งก็ถูกเขียนไวอยางชัดเจนในเรื่องสี่แผนดิน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เขียนไวตอนหนึ่งวาคนสมัยกอนถือวา สตรีที่สมรสแลวเปนสิทธิขาด เปนสมบัติของสามี
ภรรยาจะตองรักและเชื่อฟงสามี
อํานาจของสามีไมไดแคมีสิทธิเหนือเนื้อตัวรางกายของภรรยาเทานั้น หากแตเปน
อํานาจที่อยูในฐานะของผูนําครอบครัว ผูหาเลี้ยง ซึ่งผูหญิงตองยอมจํานนกับอํานาจนั้นทั้งนิตินัย
และพฤตินัย นั่นเอง
“ผูหญิงชาวบานทั่ว ๆ ไป เขาก็คิดวา มันแกยากเพราะวา มันเปนวัฒนธรรมประเพณี ที่
ผูชายเขามีสิทธิเพราะผูชายเปนคนหาเงินเลี้ยงครอบครัว ผูหญิงที่เปนอบต.ก็คิดแบบนี้ เขาบอกวา
เขาไมทําหรอก ถาเอาไปพูดในอบต. เดี๋ยวจะเกิดการขัดแยงกันในอบต.” (เสียงสะทอนจาก
ผูหญิง สมาชิกแนวรวม ฯ ภาคเหนือ)
ชลิดาภรณ สงสัมพันธ อาจารยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอวา
มุมมองของคนในสังคมที่มีตอเรื่องขมขืนไมใชแคเรื่องเพศเทานั้น แตเปนเรื่องของอํานาจเขามา
เกี่ยวของดวย
การขมขืนนั้นมักถูกมองวาเปนเรื่องเกี่ยวกับเซ็กส อยางเดียว และการขมขืนก็ไม
ไดเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกทางเพศอยางเดียว มันเปนความรุนแรงที่ตองการ
สื่อใหผูถูกกระทํารูวาใครใหญ ใครมีอํานาจมากกวา หรือผูกระทําตองการสื่อใหผู
ถูกกระทํา รูถึงการเกลียดชัง ฉะนั้นมี 2 แงมุม คือ การครอบงํา การใชอํานาจ
และความเกลียดชัง (เวทีรณรงค โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ)
แกนนําในการรณรงคผูหญิงไดวิเคราะหวา หากแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 แลว
จะทําใหผูชายตองสูญเสียอํานาจ ผูชายจึงไดไมเห็นดวย
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“ผูชายจะทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวย เพราะ ความเห็นแกตัว เขาตองการวางอํานาจ
เหมือนเดิม กลัวจะเสียเหลี่ยมเสียศักดิ์ศรีที่เคยยึดมา” (เสียงสะทอนจากผูหญิง สมาชิกแนวรวมฯ
ภาคเหนือ)
ฉลาดชาย รมิตานนท อาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอีกทานหนึ่งที่ชี้ชัดใหเห็นวา
ผูหญิงตกอยูในอํานาจของผูชายในระบบวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่ผูหญิงไมสามารถปฏิเสธ
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นภายใตความรุนแรงทางเพศที่ไดรับ
การแกไขมาตรา 276 เปนการสั่นคลอนอํานาจของผูชายที่ใชควบคุมผูหญิง
อํานาจในการควบคุมประเวณีของผูห ญิง ควบคุมเนือ้ ตัวรางกายของผูห ญิงนัน่ เอง
วาทกรรมที่บอกวาเปนหนาที่ของภรรยาตามวัฒนธรรมดั้งเดิม คําวา “วัฒนธรรม”
มันเปนสิ่งที่ถูกสราง และสวนใหญวาทกรรมที่ผานมา ไมวาจะเปนวัฒนธรรม
ความเปนแมศรีเรือน มันถูกสรางบนเงื่อนไขของวัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ
การเมืองแบบหนึ่ง บนเงื่อนไขของความสัมพันธหญิงชายแบบหนึ่ง (เวทีรณรงค
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ)
กฎหมายที่มีดีอยูแลว... ไมควรแก
จากหลักการและเหตุผลของแนวความคิดของกฎหมายความผิดทางเพศเดิมมาจาก
“กฎหมายตราสามดวง” ซึ่งใชมาเปนเวลายาวนาน ประกอบกับคนสวนใหญไมไดคิดวากฎหมาย
บางมาตราสงผลกระทบตอสถานภาพ และความเสมอภาคทางเพศ แนวความคิดที่วาผูหญิง
(ภรรยา) และเด็กเปนทรัพยสินของชาย (ผูเปนสามี) จึงเปนเหตุผลทางกฎหมายที่เชื่อถือ และ
ยึดถือวาเปนเรือ่ งทีถ่ กู ตองแลว ประกอบกับความเขาใจของคนในสังคม ในทางการเมืองการปกครอง
ในอดีต เรื่องราชการบานเมืองเปนธุระของผูชายเทานั้นผูหญิงไมมีสวนรวมแตในปจจุบันทั้งหญิง
และชายตองรวมกันคิดรวมกันแกไขปญหาของบานเมือง ดวยเหตุผล โดยไดใหเหตุผลประกอบ
ดังนี้กฎหมายที่มีดีอยูแลว เพราะไดรางจากปรมาจารย นักกฎหมายที่เชื่อถือได และเขาใจบริบท
สังคมไทย จึงไมมีเหตุผลใดที่จะแกไขกฎหมาย หรือไมก็มองไมเห็นวาเปนปญหาแตอยางใด
กฎหมายอาญาที่รางมาไดพัฒนามาจากกฎหมายตราสามดวง และกฎหมาย
ลักษณะอาญาดวย การยกรางนั้นกระทําโดยปรมาจารยทางดานกฎหมายที่จบ
การศึกษามาจากตางประเทศ และไดซึมซับเงื่อนไขทางสากลมาปรับใชกับวัฒน
ธรรม จึงเกิดคําวา ซึ่งมิใชภรรยาของตน การแกไขกฎหมายตัวนี้ จะสงผลกระทบ
ตอประมวลกฎหมายแพงและพานิชยวาดวยการหยาดวย ถาผมไปมีอะไรกับ
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ภรรยาแลวไมสบอารมณแลวไปแจงความวาถูกขมขืน จากการพิสูจนพบวามีอสุจิ
อยู จึงตองรับโทษทางอาญาที่รายแรงในขอหาขมขืนภรรยาของตน…การแกไข
กฎหมายตัวนี้จะทําใหผมมีงานทําเพิ่มมากขึ้น (เสียงจากทนายความผูชาย จาก
เวทีรณรงคที่โคราช)
“ในสังคมและวัฒนธรรมไทย เราเขียนกฎหมายโดยนักกฎหมายอาวุโส ทําไมเราจะ
แกไขกฎหมายที่ดีอยูแลว และทําใหครอบครัวแตกแยก การแกไขกฎหมายตัวนี้จะทําใหเกิดการ
จดทะเบียนรายวัน” (เสียงอ็นจีโอชาย เวทีรณรงคที่โคราช)
“การออกกฎหมายบังคับโทษในปญหาที่เปนความขัดแยงระหวาง สองบุคคล อาจทํา
ใหเกิดสภาพของกฎหมายเฟอ บังคับเอาแตเรื่องเล็กนอย เกินกวากําลังเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย
จะตองรับภาระดําเนินคดีเกินความจําเปนทั้งที่ควรปฏิบัติหนาที่อยางอื่นหรือไม” (รวบรวมโดย
สถาบันกฎหมายอาญา)
หากการแกไขกฎหมายจะเกิดปญหาในกระบวนการสืบหาขอเท็จจริง และการกําหนด
บทลงโทษ
“การแกไขกฎหมาย มาตรา 276 จุดมุงหมายในการแกไขเพื่อตองการที่จะแกใหทัน
สมัยเหมือนตางประเทศหรือตองการใหมกี ารปรามการเอาผิดจริง อีกอยางเปนเรือ่ งภายในครอบครัว
การพิสูจนหาหลักฐานไดยากจึงเปนเรื่องที่เราตองคิดดวย” (เสียงตํารวจยศนายพัน เวทีรณรงค
ภาคเหนือ)
หรือแมแตนักการเมืองหญิงที่อยูในกระบวนการของการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวของ
กับเพศสภาพโดยตรง ยังคงเห็นวาเจตนารมณของการแกกฎหมายเพื่อตองการจะเอาผิดสามีได
จริงหรือไม หรืออาจจะมีมุมมองในลักษณะของความพยายามที่จะใหผูหญิงเปนผูรักษา “สถาบัน
ครอบครัว “ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ วาตราบใดทีส่ งั คมยังไมยอมรับรู และเขาใจในประเด็น “การขมขืนใน
คูสมรส” ก็ยังไมถึงเวลาของการแกไขกฎหมายไดแนนอน
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่อง โทษ ดิฉันคิดวาจะเอาโทษเขาเทาไหรดี กระบวนการที่หนึ่งที่
อยากมองใหไกลก็คือมันขามคืนใชไหมคะ ถาถูกขมขืนคืนนี้แลวเราไมพอใจแลว
กฎหมายจะเขียนอยางไร กระบวนการเริ่มตนจะเปนอยางไร ไปไปมามาแลวจะ
ไปใจออนถอนฟองกันอีก ดิฉันกลัวตรงนี้ คราวนี้ดิฉันคิดวาเราจะแกกฎหมายเรา
ตองคิดใหยาว ๆ (ส.ส. หญิง เวทีรณรงคที่กรุงเทพ)
การแกปญหาภรรยาถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธ นาจะใชวิธีการแกไขกฎหมาย
ครอบครัวไปกอนโดยเพิม่ พฤติกรรมดังกลาว ถือเปนเหตุใหภรรยาฟองหยา รวมกับ
เหตุความรุนแรงในครอบครัว ผูหญิงมีโอกาสที่จะยุติความสัมพันธฉันทสามี
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ภรรยาไดมากขึ้น จะไดประโยชนกวาการลงโทษทางอาญา ซึ่งควรแกไขเพิ่มเติม
ความผิดฐานขมขืนใหมีเงื่อนไขคุมครองกรณีแยกกันอยู หรือมีโรคติดตอไปกอน
จนสังคมยอมรับและนําไปสู Marital rape ทั้งหมด (รวบรวมโดยสถาบันกฎหมาย
อาญา)
ในอีกมุมมองหนึง่ ของผูแ สดงความเห็นทีเ่ ปนผูช าย กลับมองวาจะเปนชองทางใหผหู ญิง
ใชประโยชนทางกฎหมายเอาเปรียบผูชาย
ในสภาพปจจุบันก็มีไมนอยที่ผูหญิงอาศัยประโยชนแหงกฎหมายเปนชองทางหา
เงิน ซึ่งก็มิไดเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย และก็ยากยิ่งที่จะพิสูจนใหเห็น
วา ชายเปนผูถูกกระทําโดยมิชอบ จึงขอเสนออีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งเปนความจริงใน
สังคมไทยเราเชนกัน ขอขอบคุณที่ใหโอกาสชายผูถูกกระทํา (เสียงจากผูชาย เวที
รณรงคที่ จ.สระแกว)
กระบวนการขับเคลื่อนขององคกรผูหญิง ในการรณรงคเพื่อสรางความเขาใจใหคนใน
สังคมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมายอาญา มาตรา 276 โดยเริ่มจากเครือขายผูหญิงที่รวมกลุมใน
ภูมิภาคตาง ๆ ในเวทีสัญจรหรือเวทีสาธารณะจึง เปนการ “เปดพื้นที่ “ ในการสรางองคความรูจาก
“ประสบการณรวม” ของผูหญิง อีกทั้ง ผูหญิงไดตระหนักรวมกันวา “ความรุนแรงในครอบครัว...
ไมใชเรื่องสวนตัว” และมีเหตุปจจัยอันเกิดจากวาทกรรมดั้งเดิมในชุดความรูที่เปน “วาทกรรมความ
รุนแรงทางเพศ” นั่นเอง

