บทที่ 5
เสียงสะทอน...จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม1
จากกระแสของการตื่นตัวเรื่องความรุนแรงภายในครอบครัวไดเกิดการเคลื่อนไหวอยาง
ตอเนื่องในองคกรผูหญิง และกลุมตาง ๆ ที่เปน “แนวรวม” ในการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แกไขกฎหมายวาดวยความผิดทางเพศ กฎหมายอาญามาตรา 276 เพื่อนําไปสูการแกไขในเรื่อง
ความเสมอภาคทางกฎหมาย เพราะนับจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ไดชื่อวาเปนรัฐธรรมนูญ
เพื่อประชาชน มีบทบัญญัติชัดเจนในเรื่องสิทธิความเสมอภาคเทาเทียม ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
แตกย็ งั ไมมกี ารพัฒนามาตรการทีม่ รี ปู แบบเฉพาะใด ๆ มารองรับการดําเนินการแก “คดีความรุนแรง
ในครอบครัว” ที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม คดีความเหลานั้นดําเนินการไปตามครรลองปกติโดยวิธี
การของ “กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก” ในการจัดการกับปญหาความรุนแรงในครอบครัว เชน
เดียวกับการทํารายรางกายโดยทั่วไปและคดีอาชญากรรมอื่น ๆ นั่นคือ ภรรยาที่ตกเปนเหยื่อ
ดําเนินคดีผานกระบวนการของตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑตามลําดับ เพราะกฎหมายบาง
มาตรามีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ แสดงถึงความไมเทาเทียมกันทางเพศที่ยังไมไดรับการแกไข
(จุฑารัตน เอื้ออํานวย, 2547, น. 112-142)
ในป พ.ศ. 2546 กลุมองคกรผูหญิง จึงไดรับความรวมมือระหวางสถาบันกฎหมาย
อาญา สํานักงานอัยการสูงสุด รวมกับเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ มูลนิธิผูหญิง แนวรวมเพื่อ
ความกาวหนาของผูหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.)
และโครงการรณรงคเพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ สภาประชากร รวมมือกันทํางานโครงการ “พัฒนา
กฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” เพือ่ สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรม
ตอการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 วาเห็นดวยหรือไม ที่ใหตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน”
และความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายนี้ไดสะทอนทัศนคติเกี่ยวกับเพศสัมพันธระหวางสามีและ
ภรรยา ตลอดจนความรูความเขาใจเรื่องความเสมอภาคหญิงชาย ซึ่งทั้งสองประการนี้เปนบอเกิด
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ผลงานวิจัยเรื่อง “บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคิดอยางไร? เมื่อสามีขมขืนภรรยา”
โดย กมลทิพย คติการ, นาถฤดี เดนดวง, พรรณิภา บูรพาชีพ ภาควิชาสังคมศาสตร คณะสังคม
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใตโครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” เพื่อ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตอการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276
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ของอคติทางเพศ การครอบงําและใชอํานาจระหวางหญิงชาย (กมลทิพย คติการ และคณะ, 2547,
น. 5)
โครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” เปนกระบวนการหนึ่งของการ
ขับเคลื่อนอันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
ใหเกิดความเสมอภาคทางเพศของ “ผูหญิง” และ “ภรรยา” ความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวน
การยุติธรรม จึงมีความสําคัญอยางยิ่งและเปนประโยชนตอการผลักดันใหเกิดการแกไขกฎหมาย
ใหสอดคลองกับปญหาและสภาพสังคม สรางความเสมอภาคและคุมครองผูตกเปนเหยื่อของ
ปญหาความรุนแรงในสังคมไดอยางแทจริง เพราะแทจริงแลวเรื่องเพศและความสัมพันธทางเพศ
เปนแงมุมสวนตัวของคนที่รัฐควบคุมกํากับ โดยการกําหนดและรับรองลักษณะ และรูปแบบของ
ความสัมพันธเฉพาะทีถ่ กู ตองและเปนทีย่ อมรับไวในกฎหมาย (ชลิดาภรณ สงสัมพันธ, 2549, น. 49)
การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “บุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมมองอยางไร? เมือ่ สามีขม ขืนภรรยา”
เปนหัวขอในการศึกษาใน โครงการพัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ มีจดุ มุง หมายที่จะ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทุกกลุมอาชีพที่เกี่ยวของ ประกอบดวย
เจาหนาที่ธุรการ นักจิตวิทยา แพทย อาจารย พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ราชทัณฑ ตํารวจ
อัยการ ผูพิพากษา ทนายความ และนักกฎหมาย เพื่อสํารวจความเห็นของกลุมบุคคลเหลานี้วา
เห็นดวย หรือไมตอการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ซึ่งใหตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” และ
ความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายนี้มีความสัมพันธกับปจจัยใดบาง โดยเฉพาะทัศนคติเกี่ยวกับ
เพศสัมพันธ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสมอภาคระหวางหญิงชาย
ผลของการสํารวจวิจัยความคิดเห็นตอการแกไขกฎหมายมีทั้งสนับสนุนใหแกกฎหมาย
และไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมาย แมวา บุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมซึง่ กลาวไดวา เปนวิชาชีพ
ที่ไดรับความเชื่อถือในความเปนกลาง แตจากการวิเคราะหความเห็นที่ไดจากการสํารวจวิจัยของ
คณะทํางานโครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” ไดสาํ รวจโดยวิธใี ชแบบสอบถาม
กลุม ตัวอยางจํานวน 728 คน ในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมคําตอบที่
ไดรับสวนใหญเปนผลมาจาก “อคติทางเพศ” หรือเปนความเชื่อที่เรียกวา “มายาคติ” ไดสะทอน
วาทกรรมความคิดความเชือ่ ดัง้ เดิมทีม่ ตี อ “ผูห ญิง” และ “ภรรยา” โดยวาทกรรมทางเพศทีพ่ บ แยก
ออกเปน 2 กลุม คือวาทกรรมทางเพศทีเ่ กิดในกลุม ทีเ่ ห็นดวย และตองการใหมกี ารเปลีย่ นแปลงแกไข
กฎหมาย กับวาทกรรมทางเพศที่เกิดในกลุมที่ไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276
วาทกรรมทางเพศที่พบ ไดแก
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ผูชายเปน ผูวางกฎเกณฑ…สังคมและครอบครัว
ใหอํานาจผูชายเปนใหญ
เนื่องจากวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ปลูกฝงในระบบของการดําเนินชีวิตใหคนใน
สังคมสภาพความสัมพันธในสังคมไทยทีย่ อมรับและยึดถือมาโดยตลอด มีลกั ษณะสังคมแบบปตาธิปไต
ย หรือระบบที่ใหชายเปนใหญ (Patriarchy) การยกใหผูชาย เปนผูนําครอบครัว เปนผูนําความคิด
และโดยเฉพาะอยางยิ่งผูชายซึ่งเปนผูวางกฎเกณฑ กติกาของสังคมผานตัวบทกฎหมาย หาก
พิจารณาดูหลักกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ก็ยังคง
ยึดติดในระบบเดียวกันนี้ ซึ่งใหความสําคัญแกชายมากกวาหญิง มีสาระสําคัญวา ภายใตหลัก
ความเปนเอกภาพของครอบครัว (Unity of the Family) บุคคลภาพ (entity) และความเปน
ปจ เจกบุค คลของสตรี ถูก ทําใหเ ลือนหายไปและกลืนกลายมาเปน สว นหนึ่ง ของสามี (มาลี
พฤกษพงศาวลี, 2550, น. 146)
เหตุผ ลของผูแ สดงความเห็น ดว ยใหมีก ารแกไขกฎหมาย เพราะเห็นวา เดิม ผูช าย
เปนผูกําหนดกฎหมาย และเปนที่ยอมรับในสังคม และกฎหมายมีการใชมายาวนาน การเขียน
กฎหมายโดยฝายชายจึงเปนการใหอํานาจแกฝายชายดวยกันเอง คือการยอมรับใหผูชายเปนใหญ
ดังนั้น กฎหมายจึงเปนประโยชนแกชาย สตรีนิยมไดสะทอนวาทกรรมของผูหญิงที่ตกอยูในอํานาจ
วา... ผูชายเปนผูสราง และสังคมเปนผูกําหนด
“เห็นดวย... เนื่องจากสังคมไทยแตดั้งเดิมชายมักเปนผูกําหนดกฎเกณฑและกฎหมาย
จึงวางกฎเกณฑที่เปนประโยชนแกฝายชาย (ตํารวจหญิง อายุ 44 ปสถานภาพสมรส)
เห็นดวย เพราะปจจุบันหญิงไทยสวนใหญมีครอบครัวแลวยังคงยึดติดคานิยม
ตองทําตามใจสามี ทั้งที่บางครั้งไมเห็นดวย หรือไมยินยอมแตไมสามารถโตแยง
ได ทําใหสามีมีพฤติกรรมไมดี กระทําการไมเหมาะสม และทํารายรางกายจิตใจผู
หญิงโดยเฉพาะการละเมิดทางเพศ หากมีการตัดวรรคดังกลาวออกจะเปนการ
เพิ่มความปลอดภัยใหกับภริยาที่ถูกขมเหง (พนักงานคุมประพฤติหญิง อายุ 25 ป
สถานภาพสมรส)
ผูไมเห็นดวยเพราะเชื่อในขนบประเพณีวัฒนธรรมของไทยที่สืบทอด และมอบใหชาย
เปนผูนําในครอบครัว และภรรยาไดรับการปลูกฝงใหมีหนาที่ปรนนิบัติสามี ผูหญิงเปนชางเทาหลัง
การมีเพศสัมพันธเปนสิทธิของฝายชาย และยังตองการใหเปนไปตามขนบประเพณีที่มีมาแต
โบราณกาลและไมตองการใหผูหญิงมีอํานาจในการตอรองใด ๆ

49
“ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยตั้งแตโบราณกาล ใหเกียรติผูชายในเรื่องการเปนผูนํา
ครอบครัว และมีสิทธิในการรวมเพศกับภรรยา” (เจาหนาที่ราชทัณฑชาย อายุ 42 ป สถานภาพ
สมรส)
“โดยสภาพสังคมไทยตั้งแตโบราณ ภรรยาเปนชางเทาหลัง และมีหนาที่สวนหนึ่ง
ปรนนิบัติสามี และโดยธรรมดาทั่วไปถาภรรยาไมยินยอมสามีจะไมขมขืนอยูแลว แตถามีกฎหมาย
ผูหญิงจะใชเปนเครื่องตอรองหรือบังคับสามี” (ทนายความชาย อายุ 45 ป สถานภาพสมรส)
การแสดงความคิดของผูไมเห็นดวย บงชี้วา อํานาจของความเปนเพศที่อยูเหนือเพศ
ตรงขามอาจลดลงหากเพศหญิงมีอํานาจตอรองทางกฎหมาย และผูชายก็จะใชอํานาจเหนือเพศ
ตรงขามตอสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเพื่อเปนการระบายอารมณที่ไมสามารถเก็บกดได ซึ่งเปน
ความรุนแรงตอภรรยา ในมุมมองของสตรีนิยมที่อธิบายวา ความรุนแรงเปนวิธีรักษาอํานาจของผู
ชายภายในชีวิตแตงงาน
ไมเห็นดวย ในอนาคตจะทําใหเกิดปญหาการฟองรอง กรณีพิพาทดังกลาวขึ้นเปน
จํานวนมาก และการที่สามีภรรยาแตงงานกันก็ตองมีการตกลงปลงใจกัน ยินยอม
ทั้งสองฝาย ถาฝายหญิงมีอํานาจตอรองไดจะทําใหฝายชายรูสึกเก็บกดและหา
ทางออกไมถูกตอง เก็บกดมาก ๆ จะเกิดเปนความแคนฝงลึกในจิตใจจะไประบาย
ออกกับลูก ลูกเลี้ยง หลาน เหลน นองเมีย กอใหเกิดอาชญากรรมหรือปญหาทาง
เพศตามมา (เจาหนาที่ราชทัณฑชาย อายุ 32 ป สถานภาพสมรส)
ภรรยาเปนสมบัติของสามี ทั้งพฤตินัยและนิตินัย
การกํากับความสัมพันธสวนตัวของคนในสังคมไทยโดยรัฐปรากฏในกฎหมายลักษณะ
ผัวเมีย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกฎหมายตราสามดวงซึ่งใชกันมาตั้งแตสมัยอยุธยา กฎหมายลักษณะ
ผัวเมียรับรองระบบความสัมพันธแบบ “ผัวเดียว-หลายเมีย” โดยอนุญาตใหผูชายมีภรรยาไดหลาย
คนในเวลาเดียวกันและแบงประเภทและลําดับชั้นของภรรยา รวมทั้งกําหนดใหหญิงที่สมรสแลวอยู
ในอํานาจของสามี (ประสพสุข บุญเดช, 2543, น. 3)
หากพิจารณาถึงหลัก และเหตุผลของกฎหมายความผิดเพศตามแนวความคิดของ
กฎหมายลักษณะผัวเมีย จากกฎหมายตราสามดวง (ประมวลกฎหมายรัชกาลที่หนึ่ง) ซึ่งไทยเราได
รับอิทธิพลมาจาก “คัมภีรพระธรรมศาสตร” ของอินเดีย ซึ่งมีแนวความคิดวา ผูหญิง (ภรรยา) และ
เด็ก เปนทรัพยสินของชาย (ผูเปนสามี) อินเดียถือหลักวาบรรดาทรัพยสินทั้งหลายนั้นอาจจําแนก
ไดเปน 2 ประเภท คือ วิญญาณทรัพย คือทรัพยที่มีวิญญาณหรือมีชีวิต ไดแก ชาง มา วัว ควาย
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หมู เปด ไก ผูหญิงและเด็ก (เด็กผูหญิงเปนทรัพยสินของบิดา สวนหญิงมีสามีเปนทรัพยสินของผู
เปนสามี) อวิญญาณกมทรัพย คือทรัพยสินที่ไมมีวิญญาณหรือไมมีชีวิต ไดแก เกวียน โตะ เกาอี้
อาวุธ เรือกสวน ไรนา ดังนั้น ผูชายจึงสามารถซื้อขายหญิงได และการออกกฎหมายความผิดทาง
เพศ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276 นั้นก็เพื่อคุมครองสิทธิของผูชายผูเปนสามีมิใหชาย
อื่นมาลวงละเมิดทางเพศตอภรรยาของผูเปนสามีเทานั้น แตมิไดมุงที่จะคุมครองหญิงที่เปนภรรยา
จากการบังคับทางเพศจากชายผูเปนสามีแตอยางใด (คมกริช ดุลยพิทักษ, ออนไลน, 2548h)
ในเวทีสัมมนา “แนวทางแกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิดทางเพศ : สังคมไทย
พรอมเพียงใด” จัดขึ้นที่โรงแรมเฟสท บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมหลายคนซึ่งเห็นดวยในการ
แกไขกฎหมาย และไดแสดงทัศนะและเสนอมุมมองตอการแกไขกฎหมาย ดวยการวิเคราะหใหเห็น
ถึงฐานรากแนวคิดของกฎหมายกับอํานาจของความเปนสามีที่อยูภายใตระบบกฎหมายของไทย
โดยไมคํานึงถึงบริบททางสังคมไทย
สตรีไดรับการทารุณกรรมยืดเยื้อยาวนานมาก แมกระทั่งในกฎหมายเอง ยังมี
มาตรา 276 ที่เสมือนหนึ่งภรรยาเปนสมบัติของสามี หมายความวา ถาเปนภรรยา
ของตนเองแลว ก็สามารถขมขืนไดเสมอ ถาจดทะเบียนสมรสดวย แตถาเปน
ภรรยาไมจดทะเบียนสมรสไปขมขืนไมไดอันนี้ขัดตอสิทธิมนุษยชน ขัดตอศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย…ขัดทุก ๆ อยาง...ผมถือวา นี่คือเชื้ออยางแรงในสังคมไทย
หมายความวา ภรรยาตกอยูใตอํานาจของสามี ที่สามีนึกจะขมขืนเมื่อไหรก็ได มัน
ก็เกิดแรงผลักดันวา นี่คือสมบัติของขา…อันนี้มันเปนตนกําเนิดของทัศนคติเลย
ตรงนี้เปนเรื่องใหญ… (วิชา มหาคุณ ผูพิพากษาหัวหนาศาลฎีกา)
กฎหมายยังมีชองโหวที่ละเวนวาการขมขืนภรรยาไมผิด ซึ่งจากการศึกษาพบวา
กฎหมายถูกเขียนขึ้นจากความคิดเดิมที่ในอดีตถือวาผูชายเปนใหญที่สุด เปน
ผูปกครอง ซึ่งกฎหมายตราสามดวงในอดีตก็รับมาจากอินเดีย ที่มีมาตราหนึ่ง
กําหนดวาภรรยาเปนทรัพยที่มีชีวิตสามารถนําไปขายหรือใชหนี้ได ตรงนี้ถือวา
เปนความขัดแยงกับปจจุบันมาก ที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกําหนดไว
วาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพยอมไดรับความคุมครอง...แตใน
วงการกฎหมายยอมรูดีวายังไมเทาเทียม กฎหมายไทยยังลาหลังและยึดติดอยูกับ
ทัศนคติเกา ๆ ดังนั้นเรื่องเหลานี้จะตองไดรับการแกไข และจะตองแกจากรากฐาน
ที่วาผูหญิงก็เปนมนุษยเทาเทียมกับผูชาย (วันชัย รุจนวงศ, ผูอํานวยการสถาบัน
กฎหมายอาญา)
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ตลอดเวลา 30 ปที่อยูในกระบวนการกฎหมาย พบวาปญหาผูหญิงถูกกดขี่ทาง
เพศ มากมาย แตกฎหมายที่บังคับใชซึ่งเกิดจากการบัญญัติโดยผูชาย จึงไมเอื้อ
ประโยชนกับผูหญิงที่ถูกทํารายเลย ทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญบอกไววาทุกคนมีความ
เสมอภาค มีศักดิ์ศรีความเปนคน แตภริยาที่ถูกสามีทํารายหรือขมขืน กลับไม
สามารถฟองรอง หรือมีคดีเขาสูศาลนอยมาก เนื่องจากผูหญิงสวนใหญสามีเปน
คนหาเลี้ยง ตึงตองทน และในที่สุดก็ตองมาขอศาลไมใหลงโทษสามี แสดงใหเห็น
วาศักดิ์ศรีของผูหญิงจะหายไปเมื่อแตงงานทันที ถึงเวลาแลวที่จะตองมีการแกไข
กฎหมายใหหญิงที่เปนภรรยาฟองรองสามีไดกรณีที่ถูกกระทําชําเรา และควร
สรางคานิยมใหมใหมีความชัดเจน (สดศรี สัตยธรรม2 ผูพ พิ ากษา หัวหนาแผนกคดี
เยาวชนและครอบครัว ศาลอุทธรณภาค 9)
เสียงสะทอนของตํารวจหญิง ที่สนับสนุนใหแกไขกฎหมายนี้ และยังชี้ใหเห็นวาคานิยม
ที่สืบทอดมาในอดีตนอกจากผูหญิงที่เปนภรรยาจะเปนทรัพยสินของสามีแลว ผูหญิงไดถูกกดขี่
และการตัดสินลงโทษดวยความรุนแรง
“เห็นดวย...แตโบราณ ชายมีภรรยาไดหลายคน และมีการกดขี่ขมเหงฝายหญิงไมใหมี
สิทธิมีเสียง ตองเปนชางเทาหลัง ไมมีความเสมอภาค หากฝายหญิงผิดก็สามารถเฆี่ยนตีไดซึ่งเปน
การกระทําที่รุนแรง แตปจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลง ผูหญิง“ (เสียงสะทอนจากตํารวจหญิง
อายุ 44 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวยอยางยิง่ เพราะคนเปนหญิงหรือชายยอมมีสทิ ธิในรางกายเทาเทียมกัน การแตง
งานเปนการประกาศวาจะอยูก นิ ฉันทสามีภรรยาและรับรองบุตรโดยกฎหมาย... แตไมไดมวี ัตถุประสงค
ใหชายครอบครองหญิงดุจเปนสมบัติชิ้นหนึ่งหรือเปนทาสในเรือนเบี้ย” (แพทยหญิง อายุ 60 ป
สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เนื่องจากภริยาไมใชทรัพยของสามี อันสามีสามารถจะกระทําอยางใดก็ได”
(ผูพิพากษาหญิง อายุ 31 ป สถานภาพสมรส
แมในบางครั้งที่สถานภาพของผูหญิงที่ “เคย” เปนภรรยา เมื่อแยกกันแลว ผูชายยังคง
ใชสิทธิความเปนสามีในการใชกําลัง ทําราย และขมขืน เพราะคิดวาเปนสิทธิที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง
สถานภาพของความเปนผูชายได
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สดศรี สัตยธรรม ปจจุบันดํารงตําแหนง กรรมการการเลือกตั้ง
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บางครั้งภรรยาไมตองการมีเพศสัมพันธดวย เชนทะเลาะกันแลวแยกกันอยูชั่ว
คราว ผูชายอาศัยสิทธิความเปนสามีมากดขี่ขมเหงทั้ง ๆ ที่อยูระหวางแยกกันอยู
ผูชายก็ไปมั่วกับผูหญิงไมดีทําใหภรรยาเสี่ยงตอการติดโรคและการบังคับของชาย
ก็มีการทํารายรางกายหญิง เพราะสังคมไทยยังมีความคิดวาสามีมีสิทธิในตัว
ภรรยา (เจาหนาที่ราชทัณฑหญิง อายุ 37 ป สถานภาพสมรส)
เสียงสะทอนของกลุมคนที่ไมเห็นดวย เพราะมีความเชื่อวาหญิงที่เปนภรรยานั้นไมมี
สิทธิในรางกายและความตองการทางเพศ เมื่อแตงงานแลวก็เปนสิทธิของสามีที่จะทําอะไรก็ได
บุคคลที่ไมเห็นดวย กลาววาเปนสิทธิของสามีที่ภรรยาไมควรลิดรอนสิทธินั้น โดยให
เหตุผลวาการมีเพศสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา ถือวาเปนการตัดสินใจที่เกิดจากการยินยอม
แตงงานใชชีวิตคู แมสามีจะใชกําลังก็ไมถือวาเปนการขมขืน แตเปนสิทธิของสามี
เนื่องจากการที่สามีตองการจะมีเพศสัมพันธกับภรรยา แตวาภรรยาไมตอ งการที่
จะมีและขัดขืนนั้น การที่ฝายสามีใชกําลังนั้นไมเห็นวามันจะเปนการขมขืนแต
อยางใด เพราะวาภรรยายอมแตงงานมาอยูกับสามี ก็ตองผานการคิดตัดสินใจ
และยินดีที่จะมาอยูรวมกัน ฉะนั้นการที่สามีกระทําประการใด ๆ ตอฝายภรรยาจึง
ไมควรตัดรอนสิทธิของความเปนสามี (พนักงานคุมประพฤติชาย อายุ 27 ป
สถานภาพสมรส-โสด)
“ไมเห็นดวย เนื่องจากเปนภรรยาของตน ผูเปนสามียอมมีสิทธิหลับนอนได” (เจาหนาที่
ราชทัณฑชาย อายุ 24 ป สถานภาพสมรส)
“เปนเรื่องของผัวเมีย”
วลี “เปนเรื่องของผัวเมีย” ถูกใชมาโดยตลอด ทุกยุคสมัย และสังคมก็ยอมรับวาเรื่อง
ของบุคคลเพียง 2 คนเทานั้น หากพิจารณาแลวก็จะพบวาเปนวลีที่มักจะใชโดยผูที่เปน “สามี” และ
ผูที่ไมอยากสูญเสียอํานาจในการครอบครองสิทธิใน “ภรรยา” ของตนเอง ซึ่งการกลาวดังนี้มักจะ
ทําใหผูฟงเขาใจไดวาเปนเรื่องสวนตัว เปนเรื่องภายในครอบครัว คนภายนอกไมควรเขาไปยุงเกี่ยว
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเขาสูกระบวนการทางกฎหมายแลว ผูใชจะมีน้ําหนักในการตัดสินหรือไกล
เกลี่ย ทําใหผูหญิงที่เปนภรรยาอยูในภาวะที่ตองจํานน และไมสารถปฏิเสธได ซึ่งหากพิจารณาโดย
ใชมุมมองของสตรีนิยม จะพบวา พฤติกรรมตาง ๆ ที่ผูชายกระทําในความสัมพันธระหวางภรรยา
มีเปาหมายเพื่อควบคุมและกดขี่ รวมทั้งการคงไวซึ่งอํานาจของผูชายในชีวิตครอบครัว นั่นเอง
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“ผูหญิงบางคนทนพฤติกรรมของสามีไมไหวอยากจะขอหยา แตสามีไมหยา ฝาย
ภรรยาก็แยกกันอยู แตฝายสามีเวลาตองการมีเพศสัมพันธก็จะมาหา บังคับใชกําลัง ฝายภรรยา
รองใหชวย แตฝายสามีบอกอยายุงเรื่องของผัวเมีย จนทําใหไมมีใครกลาชวย เปนเรื่องที่นาเห็นใจ
มาก มันไมยุติธรรมกับผูหญิง (ตํารวจหญิง อายุ 28 ป สถานภาพสมรส)
ความอับอาย เปนสิ่งที่ปลูกฝงในทัศนคติ คานิยมใหกับผูหญิง มาทุกยุคทุกสมัยอีกเชน
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งความอับอายที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวที่สังคมเชื่อวา “เปนเรื่องของผัวเมีย”
ผูหญิงที่ไดรับการกดขี่ ขมเหง จากสามีจึงไมกลาพูดใหสังคมไดยิน
“แตสังคมไทยคิดวาเปนเรื่องผัวเมียไมควรยุงเกี่ยว ทําใหผูหญิงขาดความชวยเหลือ
ตองตกเปนเบี้ยลางของสามีตลอดเวลา ทําใหผูหญิงอยูในภาวะจํายอม ทนสภาพตาง ๆ จะไปรอง
ทุกขกับใครก็กลัวอับอาย (เจาหนาที่ราชทัณฑหญิง อายุ 37 ป สถานภาพสมรส)
สําหรับคนที่ไมเห็นดวยในการแกไขกฎหมาย กลาววาไมจําเปนตองแกไขกฎหมาย
อาญา เพราะเห็นวาเปนเรื่องภายในครอบครัว สะทอนใหเห็นถึงคําสอนที่มีมาแตโบราณ เชน ผัว
กันเมียกัน, ลิ้นกับฟน มันกระทบกันบางเปนธรรมดา ฯลฯ ซึ่งคําสอนเหลานี้ลวนแตแฝงมายาคติที่
ใหผูหญิงเชื่อฟงและตอง “ยอม” ผูชายซึ่งเปนสามีของตนเอง
“...คงไมจําเปนตองบัญญัติกฎหมายออกมาบังคับ เนื่องจากเปนเรื่องภายในครอบครัว
กฎหมายอาญามุงเนนที่จะปองกันบุคคลทั่วไป” (อัยการชาย อายุ 30 ป สถานภาพสมรส)
“การที่สามีจะใชกําลังขมขืนภรรยา เปนเรื่องในครอบครัว ก็เหมือนกับสามีภรรยา
ทะเลาะกัน แลวก็คืนดีกัน อีกทั้งความรูสึกของภรรยาที่ถูกสามีขมขืน ไมเหมือนความรูสึกที่ถูกขม
เหงใจจากชายอื่น” (ตํารวจชาย อายุ 39 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย สามีและภรรยาเปนเรื่องลิ้นกับฟน และ E.Q. คดีที่สามีขมขืนภรรยานั้น
เทียบเปนเปอรเซ็นตแลวแทบมองไมเห็น จะกาวไปเปนสากลควรดูพื้นฐานของประชากรดวย”
(ตํารวจชาย อายุ 50 ป สถานภาพสมรส)
และคนที่ไมเห็นดวย เพราะมองวาการขมขืนระหวางสามีภรรยาเปนปญหาเล็กนอย
เกิดขึ้นไดปกติไมใชเรื่องแปลกแตอยางใดเพราะตางก็เคยมีเพศสัมพันธฉันทสามีภรรยามากอน
แลว
“ไมจําเปนตองตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตนออก” เพราะเรื่องของสามีภรรยาเปนเรื่อง
ละเอียดออน บางครั้งภรรยาอาจจะโกรธสามีเรื่องเล็ก ๆ นอยหรือปานกลาง ก็อาจจะคืนดีกันได
เมื่อสามีงอนงอและมีเพศสัมพันธดวย... เพราะเปนปญหาเล็กนอย คนเคยมีเพศสัมพันธกันใน
ฐานะสามีภรรยากันถาจะมีอกี ก็ไมนา จะแปลกอะไร” (ขาราชการหญิงในสํานักงานอัยการ อายุ 36 ป
สถานภาพสมรส)
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สามี...มีอํานาจเหนือภรรยา และเชื่อวา “ขมขืน” ไมผิดกฎหมาย
การใชอํานาจของสามี สงผลใหเกิดความรุนแรงตอภรรยา การใชอํานาจเพื่อควบคุม
และกดขี่ภรรยา การใชสิทธิและอํานาจที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางสามีและภรรยา ทําให
สถานภาพของผูหญิงแยลง เพราะการแตงงานหรือการใชชีวิตอยูรวมกันทําใหสามีใชสิทธิทาง
กฎหมายในการควบคุมรางกายซึ่งเปนการใชอํานาจเหนือสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
“เห็นดวย...เพราะการบังคับขมขืนหญิง แมเปนภรรยาของตนก็เทากับวาเปนการ
กระทําที่ถือไดวาเปนการทํารายรางกาย จึงไมควรที่จะมีขอยกเวนวาตองไมใชภรรยาของตน
เทานั้น” (ทนายความชาย อายุ 42 ป สถานภาพสมรส)
“ผูชายไทยควรใหเกียรติผูหญิง ทั้งที่เปนภรรยาและไมใชภรรยาของตน กฎหมายใหม
ควรออกมาแก ไ ขได แ ล ว ทุ ก วั น นี้ ข า วการข ม ขื น ขู บั ง คั บหญิ ง ที่ เ ป น ภรรยาของตนมี ม ากมาย
แตกฎหมายไมสามารถชวยเหลือไดเลย” (ตํารวจหญิง อายุ 26 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพราะบางครั้งสามีและภรรยาผิดใจกัน และแยกกันอยูโดยไมไดหยากันตาม
กฎหมาย เมื่อสามีตองการมีเพศสัมพันธ หรือตองการเอาชนะภรรยาก็ไปขืนใจภรรยาโดยภรรยาไม
ยินยอมก็ไมผิด เพราะคงเปนสามีภรรยากันตามกฎหมาย ความรุนแรงความเจ็บแคนก็ติดตามมา”
(ผูพิพากษาชาย อายุ 35 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย... เพราะคําวาขมขืน เปนการกระทําที่แสดงความรุนแรง การใชกําลัง ขมขู
บังคับ และอาจถึงขั้นทําราย เปนการกระทําที่ไมถูกตอง ไมเหมาะสมกับความเปนมนุษย... เปน
การสงเสริมการใชอํานาจ ใหเกิดความรุนแรงในครอบครัว” (พนักงานคุมประพฤติหญิงอายุ 31 ป
สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย การไมเอาผิดกับสามีในกรณีขมขืนภรรยาของตน ถือวาเปนการกดขี่ทางเพศ
อยางรุนแรง” (ตํารวจหญิง อายุ 40 ป ไมระบุสถานภาพ)
“เห็นดวย...ขืนใหสามีทําการขมขืนภรรยาได เทากับเปนการกดขี่ขมเหงทางเพศและอยู
ภายใตอํานาจของชายตลอดไป ถือวาไมเปนธรรมแกหญิง” (พนักงานคุมประพฤติหญิง อายุ 27 ป
สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพราะการขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งเปนภรรยา หรือขมขืนหญิงอื่นก็เปน
การกระทําที่ชายใช วิธี บังคับ หญิ งนั้ นใหจํายอมให ชายกระทําชําเราหญิง มิไดเกิดจากความ
ยินยอม” (ตํารวจหญิง อายุ 35 ป ไมระบุสถานภาพ)
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“เห็นดวย เพราะเปนการใชกําลังประทุษรายและขืนใจหญิงที่เปนภรรยา และการแกไข
กฎหมายก็เพื่อปองกันการกดขี่ขมเหงทางเพศ” (ตํารวจหญิงอายุ 34 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพราะปจจุบันมีการใชความรุนแรงในครอบครัวบอย ๆ ซึ่งรวมถึงภรรยาดวย
แตก็ไมสามารถทําอะไรได เพราะกฎหมายไมใหความคุมครอง การตัดคําวาภรรยาออกจะทําใหลด
ปญหาความรุนแรงทางเพศได...” (อัยการหญิง อายุ 30 ป สถานภาพสมรส)
เห็นดวย เพราะถาตัดออก กฎหมายจะคุมครองผูหญิงซึ่งเปนภรรยาที่ถูกสามี
บังคับมีเพศสัมพันธดวย ซึ่งเปนการลดปญหาสังคมและครอบครัวที่จะติดตามมา
ซึ่งนับวันในสังคมไทยจะมีปญหาดังกลาวเพิ่มขึ้นเชน ปญหาหยาราง ปญหาแตก
แยกในครอบครัว ทะเลาะวิวาทและลุกลามเปนปญหาอาชญากรรมระหวางสมี
ภรรยาอันมีสาเหตุมาจากเรื่องดังกลาว ถามีบทลงโทษผูชายดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวจะลดลง (พนักงานคุมประพฤติชาย อายุ 33 ป สถานภาพสมรส)
ผูพิพากษาชาย ไดแสดงความเห็นที่สนับสนุนใหแกไขกฎหมาย อยางมีเหตุมีผลวา
เพราะสถานภาพการเปนภรรยาไมควรเปนขอยกเวนในการที่ผูหญิงจะไดรับการปกปองจากการถูก
ขมขืน
“ภริยา ไมควรเปนสถานภาพของการยกเวน เพราะภริยานาจะเปนสวนหนึ่งของคําวา
“หญิง” เพราะถาแนวคิดกฎหมายขอนี้ตองการปกปอง “หญิง” ควรนาจะรวมทุกสถานะของเพศนี้
ไวทั้งหมด” (ผูพิพากษาชาย อายุ 41 สถานภาพสมรส)
ความเชื่อของคนสวนใหญในสังคม เขาใจและเกิดการตีความวาการขมขืนเกิดขึ้นกับผู
หญิงอื่น ไมมีการขมขืนเกิดขึ้นกับผูหญิงที่เปนภรรยา อัยการหญิงทานหนึ่งที่เห็นดวยกับการแก
กฎหมาย และชี้ใหเห็นวาการขมขืนไมไดยกเวนผูหญิงที่เปนภรรยา
“เพราะการขูเข็ญ หรือการใชกําลังประทุษราย หรือกระทําชําเราหญิงนั้น แมหญิงนั้น
เปนภรรยาของตนเอง ก็นาจะเปนการขมขืนเชนกัน ไมจําเปนวาการขมขืนตองกระทําตอหญิงอื่น
ซึ่งมิใชภรรยาของตนเทานั้น” (อัยการหญิง อายุ 27 ป สถานภาพสมรส)
ในกลุ ม ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ การแก ไ ขกฎหมาย ผู แ สดงความเห็ น จํานวนมากใช ก าร
วิเคราะห ตีความ จากบทบัญญัติกฎหมายเดิม โดยเสนอมุมมองวาการขมขืนภรรยาไมควรเปน
สาเหตุที่มาของการแกไขกฎหมาย และมองวาการมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยา เปนเรื่องที่
ปราศจากการขมขืนหากสามีภรรยาอยูรวมกันไมไดก็ควรแยกทางกัน และแยงวาการขมขืนภรรยา
ไมถือเปนการผิดกฎหมายฐานขมขืนกระทําชําเรา แตอาจเปนเพียงการผิดตอมโนธรรมและความรู
สึกเทานั้น
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“ไมเห็นดวย การบังคับขืนใจภรรยาเปนเรื่องผิดตอความรูสึกและมีมโนธรรม แตไมควร
เปนการผิดกฎหมาย เพราะทําใหมีปญหาตามมาอีกมาก” (อัยการชาย อายุ 65 ป สถานภาพ
สมรส)
“ไมเห็นดวย... การมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยา จึงไมควรถือวาเปนการขมขืน
กระทําชําเรา ในกรณีบางครั้งฝายหญิงอาจไมยินยอม ซึ่งถาไมอาจอยูรวมกันไดก็แยกทางกันได
โดยดี”
ในกรณีเดียวกันที่ผูแสดงความเห็น ตีความตามบทบัญญัติกฎหมายเดิมที่แฝงอคติทาง
เพศ และเชื่อโดยชอบธรรมตามภาษากฎหมายวากฎหมายที่เขียนไวเดิมถูกตองแลว เพราะภรรยา
ที่ถูกตองตามกฎหมายแลว สามีขมขืนไดไมมีความผิด
ไมเห็นดวย เพราะการที่กฎหมายบัญญัติความผิดวา ผูชายขมขืนจะตองไมใช
ภรรยาของตนเทานั้น หากเปนภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายแลวไมผิด เนื่องจาก
มี ป ระมวลกฎหมายแพ ง รองรั บ ในเรื่ อ งครอบครั ว โดยสามี ภ รรยาจะต อ งจด
ทะเบียนสมรสและใหถือวาสามีภรรยาเปนบุคคลเดียวกัน จุดมุงหมายเพื่อไมให
เกิดความยุงยากในสังคมและครอบครัว ฉะนั้นสามีขมขืนภรรยาจึงไมมีความผิด
เพราะกฎหมายคือพื้นฐานในดานความรัก เพราะจะเปนสามีภรรยากันไดจะตอง
มีความรักกันมากอน และมีความพรอมใจที่จะอยูกันฉันทสามีภรรยา (ตํารวจชาย
อายุ 41 ป สถานภาพสมรส)
บางคนที่ ไม เห็ น ดวย เพราะยังเชื่ ออีกวาการขมขืนกระทําชําเราเปนเรื่องที่เกิดขึ้น
ระหวางหญิงชายที่ไมใชสามีภรรยาเทานั้น
“ไมเห็นดวย การขมขืนคือการกระทํากับหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตนหรือการทํากับผูอื่น
แตถาหากเปนสามีภรรยากันแลวจะมีความสัมพันธกันทั้งทางกายและทางใจดวยความสมัครใจ
อยางถูกตอง จึงไมควรมีความผิดฐานขมขืน แตควรจะมีความผิดดานอื่น เชน ทํารายรางกาย”
(ตํารวจชาย อายุ 30 ป สถานภาพสมรส)
การแสดงความเห็นในเชิงวิเคราะหตัวบทกฎหมายประกอบ เพื่อชี้ใหเห็นวาไมเห็นดวย
ตอการแกไขเพราะหากแกไขกฎหมายแลว มีบทบัญญัติวาการมีเพศสัมพันธที่ไมไดเกิดจากความ
ยินยอมของภรรยา จะทําใหสามีมีความผิด ซึ่งเปนเสมือนการสรางความรูสึกในดานลบใหเกิดแก
ภรรยาวาเปนผูกระทําใหสามีตนเองมีความผิด และในขณะเดียวกันผูเปนสามีก็ไมอยากมีความผิด
ตามกฎหมายดวย
ไมเห็นดวย เนื่องจากกฎหมายอาญามาตรา 276 บัญญัติไววา “ผูใดขมขืนกระทํา
ชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตน” จึงจะเปนความผิดตามกฎหมาย ซึ่งเปนบท
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บัญญัติคุมครองทั่วไปหากมีการตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” ออก สามีหากมี
เพศสัมพันธกับภริยาของตนโดยภริยาไมยินยอม สามีก็จะมีความผิด (อัยการชาย
อายุ 30 ป สถานภาพสมรส)
การตัดขอความดังกลาวออกไป จะเปนผลใหชายทุกคนไมวาจะอยูในฐานะใด มี
ความผิดอาญาฐานขมขืนกระทําชําเราหญิง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
276 ทันที ซึ่งก็หมายความวาสามีที่รวมประเวณีกับภรรยาตนเองในขณะที่ภรรยา
ไมยินยอมก็จะมีความผิดไปดวย (อัยการชาย อายุ 43 ป สถานภาพสมรส)
การขยายความในเหตุของความผิดทีเ่ กิดจากการมีเพศสัมพันธทไี่ มไดเกิดจากการยินยอม
พรอมใจของภรรยา ผูที่ไมเห็นดวยมักจะแสดงความเห็นในเชิงลบวาเปนการสรางปญหาใหเกิด
ความยุงยากในการฟองรอง และยังมองวาเปนธรรมชาติของการมีเพศสัมพันธของมนุษย ไมใช
การขมขืน ซึ่งเปนการสนับสนุนความเชื่อที่วาผูชายไมสามารถควบคุมอารมณทางเพศได
การตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” ออกจากบทบัญญัตมิ าตรา 276 ประมวล
กฎหมายอาญานั้น ผลก็คือ การมีสัมพันธทางเพศระหวางหญิงกับชาย ทุกคนทุก
ครั้งเปนความผิด ซึ่งอาจมีการฟองรองตอศาลหรือไมก็ได... การมีเพศสัมพันธ
ของมนุษย เกิดจากการกระตุนทั้ง หู ตา จมูก ลิ้น กายใจ ซึ่งมีความตองการได
ตลอดเวลา (ไมมีฤดูผสมพันธุ) ขาพเจาจึงไมเห็นดวยกับการตัดขอความออกไป
(เจาหนาที่ราชทัณฑชาย อายุ 45 ป สถานภาพสมรส)
ผูไมเห็นดวย ไดกลาว อางถึงใน ทางนิตินัย หรือตามกฎหมายที่บอกวาสามีภรรยาเมื่อ
แตงงานกันแลวเหมือนบุคคลเดียวกัน แตการกลาว อางถึงใน ความเปนผูนําครอบครัว ไดสะทอน
ใหเห็นชัดเจนวาอยูในระบบปตาธิปไตย โดยมั่นใจและยืนยันวาสามียอมไมขืนใจภรรยาตนเอง
“สามีภรรยาถือเปนเสมือนบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมาย นอนเตียงเดียวกัน และโดย
ปกติผเู ปนสามียอ มไมขนื ใจภรรยาอยูแ ลว โดยศักดิศ์ รีของผูช าย และโดยศักดิศ์ รีของหัวหนาครอบครัว
กรณีการขืนใจหากอใหเกิดความสุขไดไม” (อัยการชาย อายุ 64 ป สถานภาพสมรส)
และในกรณีของผูที่ไมเห็นดวย เพราะไมเชื่อวาจะมีคดีสามีขมขืนภรรยาเกิดขึ้นไดจริง
หลาย ๆ ความเห็นไดหยิบยกเรื่องอุดมการณของครอบครัว ที่เกิดขึ้นจากความรัก และปราศจาก
การใชความรุนแรง แตในที่สุดบทสรุปสงทายสวนใหญก็มักจะแสดงความเห็นที่สะทอนความเชื่อ
เรื่องสามีทุกคนมีสิทธิในเนื้อตัวรางกายของภรรยา และสามีขมขืนภรรยาไดไมผิดกฎหมาย
“ไมเห็นดวย... หากมีการตัด “ซึ่งมิใชภริยาของตน” ออกจากบทบัญญัติจะทําใหเกิด
ความระแวงในครอบครัว ซึ่งในความเปนจริงแลวการขมขืนภรรยา คิดวาแทบจะไมเกิดขึ้น เพราะ
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หากภรรยาไมยินยอมสามีก็ยอมมีทางออกอื่น” (เจาหนาที่ราชทัณฑชาย อายุ 36 ป สถานภาพ
สมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะการขมขืนกระทําชําเราภรรยาแทบจะไมเกิดขึน้ เพราะการอยูร ว มกัน
ทุกวัน ยอมมีความรักความผูกพัน ถาสามีขมขืนกระทําชําเราภรรยา ไมควรจะมีความผิดตาม
กฎหมาย สรุป บทบัญญัตมิ าตรา 276 กฎหมายอาญาถูกตองเหมาะสมที่สุดแลว ไมควรแกไข”
(พนักงานคุมประพฤติชาย ไมระบุอายุ สถานภาพสมรส)
แกไขกฎหมายจะทําให “ครอบครัวแตกแยก”
ความเชื่อดังกลาวสอดคลองกับคนในสังคมที่คิดวากฎหมายดีแลว กฎหมายใชมาเปน
เวลานานแลว และเขียนโดยผูมีความรู หากวันหนึ่งวันใดที่มีการแกไขกฎหมายเพื่อใหสิทธิคุมครอง
ภรรยา จะเปนสาเหตุทําใหครอบครัวแตกแยก และเปนความขัดแยงเกิดขึ้นไดเพราะผูหญิงจะใช
เปนเหตุในการฟองรองดําเนินคดี หากวิเคราะหโดยแนวคิดสตรีนยิ มจะพบวาในความหมายของคําวา
“ครอบครัวแตกแยก” ตนเหตุจะมาจากผูหญิงที่ ใชสิทธิทางกฎหมาย โดยที่ผูชายไมไดคํานึงวา
ความรุนแรงในครอบครัว หรือความรุนแรงที่เกิดกับภรรยานั้น ตนเหตุมาจากผูชาย
“ไมเห็นดวย เนื่องจากจะทําใหเกิดปญหาทางดานครอบครัวมากขึ้น และอาจสราง
ความขัดแยงขึน้ ไดระหวางสามีและภรรยา ทัง้ ๆ ที่ ไมควรจะเกิด” (ตํารวจชาย อายุ 32 ป สถานภาพ
สมรส)
“ไมเห็นดวย เนื่องจากหากมีการใชกําลังสามารถที่จะใชฟองรองดําเนินคดีไดแลวจะ
เกิดปญหาความแตกแยก และความสัมพันธในครอบครัวเสื่อมถอยหรือลดนอยลง” (ผูพิพากษา
ชาย อายุ 33 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เนือ่ งจากจะทําใหสถาบันทางครอบครัวแตกแยก บุตรจะมีปญ
 หา ถาภรรยา
คิดวาไมสามารถอยูกับสามีตอไปได กฎหมายก็เปดโอกาสใหหยาขาดจากกันไดโดยมิตองอยูรวม
กันอีกตอไป” (นิติกรชาย อายุ 42 ป สถานภาพสมรส)
ภายใตเหตุผลของความไมเห็นดวยในการแกไขกฎหมาย นอกจากจะมองวาเปนการ
ทําใหครอบครัวแตกแยกแลว ผูหญิงที่เปนภรรยาจะใชสิทธิฟองรองดําเนินคดีแกสามีฐานขมขืน
กระทําชําเรา จะทําใหเกิดคดีในชั้นศาลมาก เปนภาระแกหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการ
สรางความยุงยากในการพิจารณาคดีอีกดวย
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“ถาตัดออกแลว ผูหญิงหรือภรรยาใชสิทธิดําเนินคดีแกสามีจะเกิดปญหาเรื่องการ
ดําเนินคดีชั้นศาลเปนอยางมาก และจะทําลาย ใหเกิดความแตกแยกในครอบครัวไปในที่สุด”
(อัยการชาย อายุ 53 ป สถานภาพสมรส)
ไมเห็นดวย แมการมีเพศสัมพันธระหวางสามีภรรยาควรจะเกิดจากความยินยอม
พรอมใจ หรือความตองการทั้งสองฝาย แตไมควรเครงครัดถึงขนาดสามีบังคับมี
เพศสัมพันธกับภรรยาจะเปนความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา เพราะจะสงผลให
เกิดปญหาครอบครัวตามมาซึ่งจะเกิดผลเสียมากกวาผลดี (ผูพิพากษาชาย อายุ
45 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะจะทําใหเกิดความยุงยากในการพิจารณาคดีมาก เนื่องจากตาม
พฤติการณไมนาจะมีพยานรูเห็นเหตุการณเหมือนกับกรณีชายขมขืนหญิงซึ่งมิใชภรรยา เพราะเปน
เรื่องระหวางชายซึ่งเปนสามีกับหญิงซึ่งเปนภรรยาเพียง 2 คนเทานั้น” (ผูพิพากษาชาย อายุ 48 ป
สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะจะเกิดปญหาความสงบสุขในครอบครัว และมีคดีความเกิดขึ้นมาก
การพิสูจนก็ทําไดยากลําบาก เพราะเปนเรื่องของสภาวะจิตในขณะเกิดเหตุ ซึ่งผูอื่นจะหยั่งรูได
ยาก” (ผูพิพากษาชาย อายุ 43 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะขอความคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” นั้นตามเจตนารมณของ
กฎหมายนาจะมีเหตุผลชัดเจนแลววา หญิงทีถ่ กู ขมขืนกระทําชําเรานัน้ จะเปนหญิงอืน่ ไปไมได ดังนั้น
หากจะมีกระแสความตองการที่จะพยายามแกไขขอความนี้ออกไป...จะมีการนําเรื่องขึ้นสูศาลมาก
มาย” (เจาหนาที่ราชทัณฑชาย อายุ 57 ป สถานภาพสมรส)
“...อีกทั้งเปนการสรางปญหาใหหนวยงานอื่น โดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจจะตองทํา
การสอบสวน จะทําใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว ลูก ๆ ก็จะขาดความอบอุน อีกทั้งเสียงบ
ประมาณโดยไมคุมคา” (ตํารวจชาย อายุ 50 ป สถานภาพสมรส)
“ถาไปตัดคําวาซึ่งมิใชภริยาของตนออกไปนั้น ปญหาครอบครัว ความรุนแรงจะขึ้นโรง
พักทุกวัน ปจจุบันนี้หญิงมีสิทธิเลือกชายอยูแลว เมื่ออยูกันไมไดก็ใชสิทธิทางกฎหมายเพื่อแยกกัน
ไมควรนํากฎหมายอาญานี้มาใชกับสามีตนเอง โรงพักวุนวายแน ศาลก็วุนวายกับคดีประเภทนี้”
(ตํารวจชาย อายุ 41 ป สถานภาพสมรส)
ผูไมเห็นดวยในการแกกฎหมาย พยายามหาขออางเรื่องสถิติหรือขาวที่เกิดขึ้นจากการ
ที่ภรรยาถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธ วายังมีจํานวนไมมากพอที่จะเห็นความจําเปนในการแกไข
“การมีเพศสัมพันธที่สามีบังคับภรรยา แลวภรรยาไมเต็มใจนั้นแมจะปรากฏเปนขาวแต
ก็ไมปรากฏวาเหตุตาง ๆ นั้นเกิดมากจนจําเปนตองแกกฎหมาย การแกไขกฎหมายดังกลาวจึงไม
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คํานึงถึงจิตวิญญาณของกฎหมาย หากแกกฎหมายดังกลาวรังแตจะสรางปญหา” (อัยการชาย
อายุ 43 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย ความคิดดังกลาวเปนเพียงการสรางภาพขึ้นโดยไมคํานึงถึงความเปนจริง
ของสังคม ที่แตละครอบครัวสวนใหญอยูกันอยางปกติสุข และความรุนแรงในครอบครัวไมไดเกิด
เพราะเหตุนี้” (อัยการชาย อายุ 38 ป สถานภาพโสด)
และหากสามีมีความตองการทางเพศ แลวภรรยาไมยนิ ยอมอาจทําใหสามีนอกใจ เปน
การใหเหตุผลของกลุมคนที่ไมเห็นดวย และบอกวาเปนสาเหตุที่ทําใหครอบครัวแตกแยก และภาย
ใตเหตุผลทีผ่ หู ญิงไมควรทําใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว ไดสะทอนใหเห็นวา ผูห ญิงตองตกอยู
ในอํานาจของผูชายไมวาจะอยูในสถานใด ๆ การทําหนาที่ของภรรยาคือตองสนองตอบความ
ตองการของสามี แมการกระทํานั้นจะเปนการกดขี่ทางเพศ
“ไมเห็นดวย เพราะหากสามีมีความตองการทางเพศ แลวภริยาไมยินยอม ทําใหสามี
ตองไประบายกับผูหญิงอื่น หรือไปมีภรรยาใหม ทําใหสภาพครอบครัวแตกแยกได” (ตํารวจชาย
อายุ 29 ป สถานภาพสมรส-โสด)
ความเขาใจในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับภรรยา ของผูพิพากษาหญิงที่ไมเห็นดวย
ตอการแกไขกฎหมาย ที่ใหเหตุผลวาจะทําใหเกิดความแตกแยกในสถาบันครอบครัว สะทอนความ
เชือ่ ทีว่ า เมือ่ เปนภรรยา ตองทําหนาที่ โดยทีก่ ารทําหนาทีน่ นั้ ไมไดมองวาเปนปญหาของความรุนแรงที่
เกิดขึ้นกับภรรยาแตอยางใด และเชื่อวาผูหญิงที่เปนภรรยาเต็มใจที่จะอยูกับความรุนแรงที่ไดรับ
ความผิดจึงแตกตางจากการขมขืนหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยา
ตามกฎหมาย ศีลธรรม ภรรยาและสามีตอ งมีเพศสัมพันธตอ กัน...ดังนัน้ หากภรรยา
ไมยินยอมใหสามีมีเพศสัมพันธดวย ยอมกอใหเกิดความราวฉานในครอบครัว
และหากสามีไปมีภรรยาใหมยอมทําใหครอบครัวแตกแยก เพราะภรรยายอมมี
ทางเลือกที่จะแยกกันอยูกับสามี แตเมื่อภรรยายังไดชื่อวาเปนภรรยา ยอมตองทํา
หนาที่ภรรยา แมหากบางครั้งเกิดความขัดแยงจนถูกสามีขมขืน แตภรรยาก็ยัง
เต็มใจอยูกับสามีตอไป เชนนี้จะมีโทษเทาสามีไปขมขืนหญิงซึ่งมิใชภรรยาได
อยางไร (ผูพิพากษาหญิง อายุ 43 ป สถานภาพสมรส)
การหาทางออกของผูชายในการไปใชบริการทางเพศเพื่อตอบสนองอารมณทางเพศ
ของตน เปนอีกเหตุผลหนึง่ ทีห่ ยิบยกมาเปนขออางทีจ่ ะเปนสาเหตุใหเกิดความแตกแยกในครอบครัว
หากผูหญิงปฏิเสธการมีเพศสัมพันธกับสามี
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“หากสามีมีความตองการทางเพศ แตภรรยาไมตองการ สามียอมหาทางออกโดยการ
ไปเที่ยวหญิงโสเภณี ก็ทําใหเกิดปญหาในการทําใหครอบครัวแตกแยก หากติดเอดสจะไปกันใหญ”
(พนักงานคุมประพฤติชาย อายุ 41 ป สถานภาพสมรส)
เหตุผลที่ผูไมเห็นดวย นํามาเปนขออางวาหากแกกฎหมายแลวจะเกิดความแตกแยก
คือการหยิบยกความเปนเพศของชาย ปญหาสรีระรางกายของชาย หรือความตองการทางเพศของ
ชายอาจทําใหชายมีความตองการไมพรอมกับหญิง ดังนั้นฝายหญิงที่เปนภรรยาอาจมีการขัดขืน
บางเปนเรื่องปกติธรรมดา
“ไมเห็นดวย เพราะจะเกิดปญหากับครอบครัวไดงาย ปกติการรวมประเวณีโดยทั่วไป
ตามธรรมชาติและสรีระรางกายผูช ายมักเปนฝายเริม่ กอน ซึง่ ในบางครัง้ ความตองการระหวางผูช าย
กับผูหญิงอาจจะเกิดไมพรอมกัน อันเปนเหตุใหมีการขัดขืนไมยินยอมกันบางเปนธรรมดา แตเมื่อ
เวลาผานไปก็จะอยูดวยกันโดยปกติสุขไดอีก หากมีการแกกฎหมายในประเด็นดังกลาว และมีการ
แจงความดําเนินคดีแกกัน สถานะครอบครัวจะพังทลายโดยทันที”
ไมเห็นดวย แตควรใหมีการบัญญัติบทลงโทษเพิ่มตางหาก หรือใชกฎหมายฉบับอื่นที่มี
อยูแลวมาใชแทนขอหาสามีขมขืนภรรยาเปนความผิด เชน ขอหาทํารายรางกาย ความผิดเสรีภาพ
หรือหนวงเหนี่ยวกักขัง
“ไมเห็นดวย เพราะหากมีปญหาเพศสัมพันธ กฎหมายมีทางออกใหแลวคือการ หยา
และถามีเหตุหยาก็นําคดีขึ้นศาลครอบครัว นาจะเปนวิธีแกปญหาดีกวา หากตัดคําวาซึ่งมิใช
ภรรยาของตนออก จะเกิดปญหารกโรงศาลมากกวาที่จะแกไขปญหา การใชบทบัญญัติ ม.276
แหงประมวลกฎหมายอาญามีจุดมุงหมายเฉพาะเรื่องอยูแลว ไมตองการนํามาปะปนกับปญหา
ครอบครัว” (ผูพิพากษาหญิง อายุ 49 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย หากมีจุดมุงหมายจะเอาผิดกับสามีที่ขมขืนกระทําชําเราภรรยา ก็ควร
บัญญัติโทษเพิ่มเติมไวตางหาก” (ผูพิพากษาชาย อายุ 47 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะจะเกิดปญหาทางดานสังคม และครอบครัว เพราะมีกฎหมายอาญา
อื่นที่จะดําเนินคดีกับสามีได ในกรณีที่บังคับขมขืนในภรรยา ซึ่งฝายชายอาจทํารายรางกายภรรยา
ทําใหบาดเจ็บแกกายและขืนใจ ซึ่งจะใชกฎหมายอาญาขอหาทํารายรางกายผูอื่นมาดําเนินการได
ในกรณีนี้” (ตํารวจชาย อายุ 52 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะถูกตองชอบธรรม การขมขืนภรรยาที่ไมยินยอม ควรมีโทษฐานทํา
รายรางกายและความผิดเกีย่ วกับเสรีภาพ ไมใชผดิ กฎหมายอาญา ม.276” (อัยการชาย อายุ 54 ป
สถานภาพสมรส)
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“ไมเห็นดวย เพราะสามารถเอาผิดกับสามีไดในฐานความผิดอืน่ ไดอยูแ ลว เชน โดนทําราย
รางกาย หนวงเหนีย่ วกักขัง ความผิดตอเสรีภาพ เปนตน” (ผูพ พิ ากษาชาย อายุ 36 ป สถานภาพ
สมรส)
“ไมเห็นดวย หากสามีขมขืนภรรยานั้นไมมีความผิดตาม ม.276 ก็จริงอยู แตมีความผิด
อื่น เชน ม.309 ม.310 อยูแลว สามีที่ทําการขมขืนและขมเหงภรรยาก็มีความผิดอื่น เพียงแตไมผิด
ฐานขมขืนภริยาตาม ม.276 เทานั้น” (อัยการชาย อายุ 40 ป สถานภาพสมรส)
การแสดงความคิดวา หากผูหญิงไดรับสิทธิทางกฎหมายซึ่งในความเขาใจขางตนมอง
วาผูหญิงควรใชสิทธิที่จะแยกทางโดยการ “หยา” หรือ “แยกกันอยู” มากกวาการเอาผิดชายซึ่งเปน
สามี แตกลับไมไดมองวาสิทธิความเสมอภาคทางกฎหมายที่ผูหญิงควรจะไดรับเฉกเชนเดียวกับ
เพศตรงขาม และเปนเหตุใหเกิดความแตกแยกในครอบครัวไดในที่สุดนั้น ทิชา ณ นคร ไดแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นนี้ในมิติของสตรีนิยมวา
ขอหวงใยที่วาหากมีการแกไขมาตรา 276 ใหการขมขืนภรรยาเปนความผิด จะทํา
ใหความเปนครอบครัวลมสลายนั้น อาจจะตองทบทวนใหมเพราะระบบครอบครัว
ที่เขมแข็ง รมเย็นและสันติสขุ ไมสามารถเกิดขึ้นไดเชนกันภายใตการปฏิบัติตอกัน
ดวยอํานาจ กําลังและความรุนแรง ไมวาจะเปนดานรางกาย ดานจิตใจ และดาน
เพศ อยางไรก็ตามบทลงโทษการขมขืนกระทําชําเราภรรยา อาจจะตองปรับโดย
อาศัยมุมมองทางจิตวิทยา ทางสังคมวิทยาเขาไปประกอบดวย หลีกเลี่ยงการใช
มุมมองทางอาชญวิทยาแบบโดด ๆ
เชนเดียวกับ ณัฐยา บุญภักดี ที่เสนอความเห็นในการวากฎหมายจะใหความคุมครอง
ผูหญิงที่อยูระหวางการฟองหยาได
กฎหมายอาญามาตรา 276 คนจะเลือกใชกฎหมายขอนี้ก็ตอเมื่อตองการดําเนิน
คดีตามกฎหมาย...ถามวาผูหญิงที่เปนเมียสักกี่คนที่จะลุกขึ้นมาดําเนินคดีกับผัว
ดวยขอหานี้... ทุกคนมีสิทธิฟองรองไดเทา ๆ กัน คนที่ไมเห็นดวย...มักจะบอกวา
ทําใหสังคมแตกแยก เหมือนกับแกกฎหมายทําแทง ไมใชวาพรุงนี้กฎหมายทํา
แทงใชไดถูกตองตามกฎหมาย ใชวาผูหญิงทุกคนจะแหไปทําแทง การคิดแบบนั้น
เรียกวาเปนอคติ ถาคิดใหมีความเสมอภาคทางเพศก็ควรแกไข ฟองหรือไมฟองก็
แลวแต....มีกรณีของสามีภรรยาที่แยกกันอยู แตยังไมยอมหยา สามีกลับมาบาน
เพื่อบังคับใหมีเพศสัมพันธ ยังใชสิทธิของสามีอยู จึงมีการฟองรองซึ่งกรณีแบบนี้
เราก็ตองดูแลผูหญิงดวย... สามีจะไดรับการปลอยตัว ใครจะปกปองเขา ผูชายมี
โอกาสเขามาใกลชิดผูหญิงไดมากกวาคนแปลกหนา...แจงความก็ไมไดเพราะเปน
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สามีภรรยากัน มันไมมีกฎหมายมารองรับ ถาเปนคดีอาญาตํารวจตองมีหนาที่
ตามกฎหมายที่ตองเอาผิด แตในขณะนี้ผูหญิงไมมีที่พึ่งทางกฎหมาย พอไมมี
เทาที่ไดรับฟงมา ผูหญิงที่เจอสภาพปญหาอยางนี้ ทางออกก็คือ ทน
นอกจากนี้ ผู ที่ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ การแก ไ ขกฎหมาย ยั ง กล า วอ า งว า กฎหมายนี้ จ ะ
เอื้อประโยชนแกผูหญิง หรือภรรยา จะใชเปนเครื่องมือในการกลาวหา กลั่นแกลง ฟองรองเพื่อ
ผลประโยชน เชนตองการสินสมรส หรือสรางพยานเท็จเพราะการพิสูจนทําไดยาก
“... หากผูหญิงเสียหายสรางพยานเท็จ เชนรอยบาดแผลหรือรองรอยถูกทํารายไดแนบ
เนียน ผูตองหาคือชายซึ่งอาจมิไดกระทําผิดตองถูกลงโทษ” (อัยการชาย อายุ 44 ป สถานภาพ
สมรส)
“หากวันใดภริยาเกิดไมพอใจสามีขึ้นมา ก็อาจจะกลาวอางวาสามีขมขืน แตหากวันใด
พอใจก็ไมวาอยางใด เชนนี้ก็จะทําใหเกิดความยุงยากและความไมสงบในครอบครัว” (ผูพิพากษา
ชาย อายุ 48 ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เนื่องจากตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” ออกไปจะทําใหเกิดปญหาภาย
ในครอบครัว เพราะเมื่อใดภริยาไมพอใจสามี ก็จะกลาวหาวาสามีขมขืนตน ทั้งที่ความจริงอาจจะ
เกิดจากการสมัครใจของทั้งสองฝาย” (ผูพิพากษาหญิง อายุ 31 ป สถานภาพ โสด)
“ไมเห็นดวย เพราะถาตัดออกไป อาจกลายเปนขอที่ภรรยานํามาเปนขอ อางถึงใน การ
ฟองรอง แจงความดําเนินคดีกับสามีในภายหลัง ทั้งที่ตนสมยอมในตอนแรก” (ตํารวจชาย อายุ 45
ป สถานภาพสมรส)
“ไมเห็นดวย เพราะหากสามีมีความผิดในกรณีขมขืนกระทําชําเราภรรยาแลว ปญหา
ครอบครัวยุงเหยิงมาก ภรรยาไมพอใจสามีหรือถูกยุแหยใหอางวาสามีขมขืน ก็จะตองมีการสอบ
ดําเนินคดีทําใหปญหาความขัดแยงในครอบครัวเกิดขึ้น” (ตํารวจชาย อายุ 44 ป สถานภาพสมรส)
“ภริยาที่สมรสเพื่อหวังสินสมรส ตองใชสิทธิขอนี้อยางมาก ไมยุติธรรมแกชาย” (อัยการ
ชาย อายุ 53 ป สถานภาพสมรส)
“...ขณะที่ผูหญิงโกรธหรือไมพอใจ อาจทําอะไรไดเพื่อความสะใจ เพื่อใหอีกฝายหนึ่ง
ตองเสียหาย เชนแจงความวาผูชายขมขืน ใครจะเปนผูรับผิดชอบ” (อัยการชาย ไมระบุอายุ
สถานภาพสมรส)
“เพราะจะเปนชองทางในการกลั่นแกลงของผูหญิงที่เปนภรรยา หากไมพอใจจะไป
แจงความสามีในฐานความผิดอาญา อาจจะเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง เงินทอง ของสามี”
(ทนายความชาย อายุ 29 ป สถานภาพสมรส)
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“เชื่อวาเมื่อเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติดังกลาวแลว การฟองรองในครอบครัวจะมีมากขึ้น
และเปนการยากจะพิสูจนวาขมขืนหรือไม ยิ่งในปจจุบันทั้งสามีและภรรยาสวนใหญจะออกไป
ทํางานนอกบาน ซึ่งจะตองมีการติดตอกับบุคคลอื่น หากหญิงไปมีเพศสัมพันธกับชายอื่นและ
ตองการเลิกกับสามี หากตองการทําลายสามีก็สามารถใชกฎหมายอาญามาตรานี้เปนเครื่องมือได
งายมาก” (พนักงานคุมประพฤติชาย อายุ 56 ป สถานภาพสมรส)
การแกไขกฎหมายเปนชองทางใหเกิดความสับสนในสิทธิในครอบครัว... หาก
แตงงานจดทะเบียนสมรสกับหญิงแลวตองมีความผิดติดคุกเพราะมีเพศสัมพันธ
การจดทะเบียนสมรสเพื่ออะไร เพื่อสิทธิในครอบครัว ในทรัพยสิน หรือเปน
ชองทางใหหญิงเรียกรองสินสมรสเทานั้นหรือ ดูเหมือนชายไมมีสิทธิอะไรเลยใน
การจดทะเบียนสมรส เมื่อชายไมมีสิทธิเรื่องเพศ หญิงก็ไมควรตองมีสิทธิในสิน
สมรส (ทนายความชาย อายุ 26 ป สถานภาพสมรส)
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจความเห็น พบวาผูประกอบวิชาชีพของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ไดแสดงความคิดเห็นที่สะทอนวาทกรรมทางเพศของผูหญิงใน
สองประเด็น ประเด็นที่หนึ่ง... เรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง อาจกลาวไดวา บุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรมสวนหนึ่ง มีความเขาใจในสภาวการณของเพศหญิงที่ไดรับความรุนแรงทาง
เพศซึ่งเปนวาทกรรมที่อยูในระบบโครงสรางของสถาบันครอบครัวจากการรับรู รับฟงปญหาที่เปน
ประสบการณรวมกันของผูหญิง และประเด็นที่สอง... เรื่องสิทธิที่ผูหญิงจะไดรับการคุมครองใน
กฎหมายอยางเสมอภาคและเทาเทียมเพศชาย
สิทธิในเนื้อตัวรางกาย... สิทธิในการมีเพศสัมพันธ
บนพื้นฐาน “ความรัก” และ “ความพรอม”
บริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหผหู ญิงตองปรับบทบาทสถานภาพ
ของตนเอง กลาวคือผูหญิงตองมีภาระ ความรับผิดชอบทั้งในและนอกบานเทาเทียมกับผูชาย การ
ใหเหตุผลสนับสนุนในการแกไขกฎหมาย ชีใ้ หเห็นวาผูห ญิงควรจะไดรบั ความเสมอภาคทัง้ ในครอบครัว
และสังคม ซึ่งเปนไปตามสิทธิแหงรัฐธรรมนูญ และรวมถึงสิทธิในการตัดสินใจในการมีเพศสัมพันธ
รวมกันดวย
เห็นดวย เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ภรรยามีหนา
ที่เลี้ยงลูก เปนแมบาน และสามีทํางานนอกบาน แตปจจุบันทั้งหญิงและชายตอง
ทํางานนอกบาน สภาวะรางกายมีความเหนื่อยลา ตรากตรําเทากัน ดังนั้น การมี
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เพศสัมพันธควรอยูบนพื้นฐานของความพรอมทั้งสองฝาย และความพึงพอใจของ
ทั้งสอง ไมมีการบังคับฝนใจซึ่งกันและกัน (เจาหนาที่ราชทัณฑหญิง อายุ 31 ป
สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เนื่องจากการที่ชายหญิงสมรสและอยูรวมกัน ตองมีความเขาใจกัน ดังนั้น
การมีเพศสัมพันธควรจะตองไดรับความยินยอมพรอมใจกันทั้งสองฝาย การมีเพศสัมพันธจึงควร
จะเปนไปดวยความเต็มใจดวยกัน” (อัยการชาย อายุ 30 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพราะการจะมีเพศสัมพันธกันควรที่จะมีความยินยอมพรอมใจกันทั้งสอง
ฝาย เพราะมนุษยเปนสัตวประเสริฐควรจะใชเหตุผลไมใชอารมณอํานาจของฝายใดฝายหนึ่งเปน
สําคัญ” (อัยการชาย อายุ 46 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เนือ่ งจากหญิงยอมมีสทิ ธิในรางกายของตนเองอยางเต็มที่ สถานภาพการสมรส
ไมทาํ ใหสทิ ธินอ ยลง... ดังนัน้ ยอมมีสทิ ธิในการตัดสินใจวาพรอมหรือไมพรอมในการมีเพศสัมพันธ สามี
ไมอาจละเมิดสิทธิในรางกายไดอยางเด็ดขาด” (อัยการชาย อายุ 36 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพราะการรวมเพศโดยสามีภรรยาไมพรอมโดยขาดมาตรการยับยั้งชั่งใจของ
ฝายที่ตองการรวมเพศ รังแตจะเกิดความระหองระแหงในครอบครัว การตัดขอความดังกลาวออก
จาก ม.276 อาจเปนสวนเสริมสรางสถานะของครอบครัวสมัยใหมได” (อัยการชาย อายุ 65 ป
สถานภาพสมรส)
รณชัย คงสกนธิ์ นายแพทยแผนกจิตเวช โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนแนวคิดใน
เรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูที่เปนภรรยาจากประสบการณในการรักษาคนไขหญิงที่ไดรับความ
รุนแรงจากสามีวา
“จุดนี้ถือเปนปญหาสังคมที่ทุกคนไมยอมรับ ตัวเลขการฆาตัวตายก็สูงขึ้นเรื่อย ๆ อยาก
ใหมองวาสภาพสังคมเปลี่ยนไปแลว หญิงชายตองเทาเทียมกัน ทั้งสามีภรรยาในการมีเพศสัมพันธ
จะตองไดรับความยินยอมทั้งสองฝาย”
สิทธิความเสมอภาคเทาเทียมของผูหญิง....สิทธิในการ
ไดรับความคุมครองทางกฎหมาย
ฉลาดชาย รมิตานนท จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอมุมมองทางดานสิทธิทางเพศที่
มีกฎหมายกํากับความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และเห็นวารัฐเปนผูใหสิทธิของสามีที่กระทําตอ
ภรรยาไดอยางถูกตองชอบธรรม

66
กฎหมายอาญามาตรา 276 เปนตัวเหนี่ยวรั้งความสัมพันธที่เทาเทียมระหวาง
หญิงชายอยางมหาศาล ปมเงื่อนตรงนี้ทําใหเกิดปฏิกิริยาที่ตอตานการแกไข
กฎหมายฉบับนี้สูง…รัฐบาลไทยก็ใหอํานาจสามีขมขืนภรรยาไดมาตลอดโดยการ
ออกใบทะเบียนสมรสให ในทัศนะของผูหญิงจํานวนหนึ่งจึงไมใชเปนศักดิ์ศรีหรือ
สิ่งมีเกียรติมีหนาที่จะบอกใครวาฉันจดทะเบียน เพราะความจริงแลวในดานหนึ่ง
เปนใบอนุญาตสามีขมขืนภรรยาไดตลอดกาลเทาที่ยังจดทะเบียนกันอยู
เห็นดวย เนื่องจากสภาพสังคมปจจุบันเปลี่ยนแปลงไป หญิงตองทํามาหาเลี้ยงตน
เองได ไมตองพึ่งพาชายและสามี ตองใชความคิดเพื่อชวยเหลือครอบครัว มีหลาย
รายที่หญิงเปนหัวหนาครอบครัว ดังนั้นความเสมอภาคควรเทาเทียมในครอบครัว
ความพอใจไมพอใจในเรื่องความตองการทางเพศก็ควรเทาเทียมกัน หากตองถูก
ประทุษรายในเรื่องนี้ จึงควรไดรับความคุมครองจากกฎหมาย (ตํารวจหญิง อายุ
44 ป สถานภาพสมรส-โสด)
เห็นดวย เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป ผูชายมิไดเปนผูนํา
ครอบครัวหรือหาเลี้ยงครอบครัวแตฝายเดียว ผูหญิงมีบทบาทในการหาเลี้ยง
ครอบครัวดวยเชนกัน ดังนั้นในความสัมพันธทางเพศทั้งคูควรมีสิทธิตัดสินใจ มิใช
ต อ งเป น ไปตามความตอ งการของฝ า ยหนึ่ ง ฝ า ยใดเพี ย งเท า นั้ น บทบั ญ ญั ติ
กฎหมายดังกลาวจึงควรแกไขใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปนจริง (อัยการ
หญิง อายุ 41 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย เพื่อเปนการปกปองภรรยาไมใหถูกสามีขมขืนไดในระดับหนึ่ง แมวาจะไม
ปองกันไดทั้งหมด ก็อาจเปนการปองปรามไดบาง หากผูหญิงมีสิทธิดังกลาว” (พนักงานคุม
ประพฤติหญิง อายุ 36 ป สถานภาพสมรส-โสด)
“เห็นดวย เพราะการจดทะเบียนสมรสนาจะเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพสมรส
จากโสดเปนสมรสแลว ไมควรเปลีย่ นแปลงความเปนมนุษยของผูห ญิงทีส่ มรสแลวใหมสี ทิ ธินอ ยกวา
หญิงที่ไมไดสมรส” (อัยการหญิง อายุ 33 ป สถานภาพสมรส)
เห็นดวย หญิงชายยอมมีสิทธิในความเปนมนุษยที่ไมแตกตางกันตามรัฐธรรมนูญ
ป.อาญามาตรา 276 เปนการสะทอนของความไมเทาเทียมระหวางหญิงชาย ซึ่ง
นาจะขัดตอรัฐธรรมนูญ แตเนื่องจากสังคมไทยเปนสังคมชายเปนใหญที่สืบทอด
กันมาเปนเวลายาวนานจนยอมรับในวิถีการดําเนินชีวิต จึงเมินเฉยตอการแกไข
บทบัญ ญัติ ดัง กลาว ดังนั้ นฝ ายหญิง ควรมีบทบาทในการผลัก ดั นให เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลง (ผูพิพากษาชาย อายุ 50 ป สถานภาพสมรส)
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“เห็นดวยอยางยิ่ง เพราะนาจะมีผลใหสิทธิของสภาพความเปนบุคคลเทาเทียมกันตาม
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว และสงเสริมใหสามีซึ่งเปนผูไดเปรียบทางสรีระเกิดความยับยั้งชั่งใจ ไมลุ
แกโทสะ” (ผูพิพากษาหญิง อายุ 40 ป สถานภาพสมรส-โสด)
“เห็นดวย เนื่องจากแมผูหญิงที่ถูกขมขืนจะเปนภรรยาของผูกระทํา แตการกระทํา
ดังกลาวเปนการลวงเกินสิทธิสวนบุคคล” (พนักงานคุมประพฤติชาย อายุ 28 ป สถานภาพสมรส)
แมในความเห็นดวยของการแกไขกฎหมาย ที่จะใหสิทธิความเสมอภาคทางเพศโดยไม
เลือกปฏิบัติตอผูหญิงในสถานะของภรรยา การชี้ใหเห็นถึงสิทธิความเทาเทียมตามรัฐธรรมนูญมา
เปนเหตุผลประกอบของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ดังกลาวขางตนแลวนั้น หากแตยังมีมุม
มองที่แตกตางซึ่งอาจมองไดวา เปนมุมมองที่สะทอนแนวคิดของความเปนชายตามประเพณี
ดั้งเดิม ผูชายหรือผูเปนสามียังคงรักษาอํานาจเหนือเพศตรงขามนั่นเอง โดยสะทอนความดังกลาว
วา สถานะของผูถูกกระทําซึ่งเปน “ผูหญิง” กับ “ภรรยา” ของตนเองนั้นแตกตางกัน บทลงโทษจึง
ควรต่ํากวาผูหญิงซึ่งไมใชภรรยาของตน
“เห็นดวย วาการขมขืนกระทําชําเราภรรยาของตนควรจะมีความผิด แตควรแยกออก
มาเพิ่มอีกวรรคหนึ่งตางหาก ซึ่งมีอัตราโทษต่ํากวาการขมขืนหญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน เพราะผูถูก
กระทํามีสถานะตางกัน” (ผูพิพากษาชาย อายุ 37 ป สถานภาพสมรส)
“เห็นดวย หากการกระทําโดยใชกําลังประทุษรายหรือทําโดยประการใดซึ่งเขาขายการ
ขมขืนภริยาตนเองนั้น หากกระทําดังกลาวแลวไมมีความผิด ก็ไมตางอะไรกับการกระทําของสัตว
แตควรกําหนดบทลงโทษไวตางหาก” (นิติกรชาย อายุ 28 ป สถานภาพสมรส)
นอกจากนี้ยังมีผูที่เห็นดวยกับการแกไขกฎหมาย แตเสนอใหใชคําวา “ผูอื่น” แทน
“หญิงซึ่งมิใชภรรยาของตน” โดยมองวาผูถูกกระทําอาจจะเปนไดทั้งเพศหญิงและเพศชาย ซึ่ง
กฎหมายควรคุมครองทุกเพศ และมีบทลงโทษอยางเทาเทียมกัน ในมุมมองที่กลับกันเพศชายก็
อาจถูกละเมิดสิทธิทางเพศไดเชนกัน
“ควรแกเปน “ผูอื่น” เพราะผูชายอาจถูกผูหญิงขมขืนกระทําชําเราไดเชนกัน” (ทนาย
ความชาย อายุ 37 ป สถานภาพสมรส)
“ควรใชคําวา “กระทําชําเราผูอื่น” เนื่องจากหญิงขมขืนชาย ชายขมขืนหญิง ชายขมขืน
ชายตองมีบทลงโทษอยางเดียวกัน เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะความหลากหลาย
ของการมีเพศสัมพันธ” (ตํารวจชาย อายุ 33 ป สถานภาพสมรส)
“ควรเปลี่ยนจากคําวา “หญิง” เปน “บุคคลอื่น” เพราะสังคมปจจุบันไมวาจะเปนหญิง
หรือเปนชายก็อาจจะถูกละเมิดสิทธิทางเพศได” (พนักงานคุมประพฤติหญิง อายุ 29 ป สถานภาพ
สมรส)
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ทิชา ณ นคร เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ เสนอมุมมองที่ชี้ใหสังคมเห็นวาความ
เสมอภาคเทาเทียมหญิงชาย ไมใชประเด็นที่จะทําใหครอบครัวแตกแยก และอธิบายความรุนแรง
ในครอบครัวซึ่งคนในสังคมยังไมเปดใจเพื่อทําความเขาใจอยางถูกตอง
จริง ๆ กฎหมายมาตรา 276 ก็คือจุดยืนของสังคมไทย วา จะมองประเด็นเด็กและ
ผูหญิงแบบไหน ซึ่งจริง ๆ แลว มันสะทอนความเปนอารยชนของเรามากกวา ยัง
นึกไมออกวาถาเราไปยุงกับกฎหมายมาตรานี้ จะทําใหเกิดความปนปวนในครอบ
ครัว เราชื่อวาการที่เราเรียกรองสิทธิ เรียกรองความเสมอภาค ความเสมอภาคใน
กฎหมาย ไมใชความเสมอภาคในพฤติกรรม ความเสมอภาคในฐานะผูหญิงเปน
คน ๆ หนึ่ง กฎหมายจะมาเวนวรรคผูหญิงไมได เมื่อกฎหมายบอกวาการขมขืน
ผูหญิงเปนความผิด เมื่อผูหญิงคนนั้นเปนภรรยา กฎหมายจะมาเวนวรรคไมได
เพราะแสดงใหเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ไมไดเสมอภาคในกฎหมาย…
ความรุนแรงในครอบครัวนอกจากสะทอนจุดยืนของสังคมไทยแลว ความรุนแรง
ในครอบครัวที่เราจะตีความ และแสดงใหเห็นวาสังคมไทยจะตองเปลี่ยนเรื่อง
ความรุนแรงใหม คือ เมือ่ เราพูดถึงความรุนแรงไมไดหมายถึงวาคน ๆ นัน้ จะเลือด
สาด มีบาดแผล สังคมวัดความรุนแรงกันทีบ่ าดแผลทีเ่ รามองเห็น แตในความเปน
จริงอีกมิตหิ นึง่ ของความรุนแรงทีจ่ ะตองทําความเขาใจรวมกันเราเรียกความรุนแรง
แบบนั้นวาเปนความรุนแรงที่ไมมีบาดแผล และเปนการยืนยันวาความรุนแรงใน
ครอบครัวนั้นตองถูกแทรกแซง เปนเรื่องที่คอยใหเกิดในบานหลังใดหลังหนึ่งไมได
จะบอกวาเปนพื้นที่สวนตัวไมไดอีกแลว
ผลการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตอประเด็นการแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 จากผลการวิจัยดังกลาวระบุวาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
จํานวนรอยละ 55 เห็นดวย ใหแกกฎหมายเพื่อคุมครองผูหญิงที่เปนภรรยา อีกรอยละ 16 ไมเห็น
ดวยกับการแกไขกฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมมีความเห็นที่ตางกัน จะเห็นไดวาผูที่ไม
เห็นดวยยังคงมีแนวคิดที่จะรักษา “สิทธิ” ทางเพศที่เปนเสมือน “อภิสิทธิ์” ที่อยูเหนือกฎหมายและ
ไมอาจเปลี่ยนแปลงได นิธิ เอียวศรีวงศ (2545, น. 104) อธิบายประเด็นนี้ไวชัดเจนวา
ที่จริง แล ว อภิสิทธิ์ของเพศนั้นถู กตราไว แนนหนามั่นคงในวัฒนธรรมประเพณี
หลายตอหลายอยาง กฎหมายเปนเครื่องมือการกําหนดสิทธิหรืออภิสิทธิ์ที่ไมคอย
มีประสิทธิภาพเทากับวัฒนธรรมประเพณีดวยซ้ํา ฉะนั้น จะแปลกอะไรที่จะใช
กฎหมายเปนเครื่องมือในการทอนอภิสิทธิ์ในวัฒนธรรมประเพณีลงเสียบาง
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เสียงสะทอนจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่มีตอการแกไขประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 276 แมวาจะมีทั้งเสียงตอตานซึ่งเปนผลมาจากการรับชุดวาทกรรมทางเพศดั้งเดิม
และเสียงสนับสนุนใหแกไขกฎหมายเห็นวากฎหมายขัดตอรัฐธรรมนูญ ที่ใหสิทธิ และความเสมอ
ภาคทางเพศ ซึ่งผูหญิงควรไดรับสิทธิในการคุมครองจากกฎหมาย และมีสิทธิในรางกายตนเอง
กาวตอไปขององคกรผูหญิง จึงตองรณรงคกับสาธารณะชนในภาคประชาสังคม และเคลื่อนไหว
โดยใชกลไกภาครัฐ ตอไป

