บทที่ 6
สูการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ตราบใดที่สตรีไมพยายามที่จะยืนขึ้นดวยเทาของตนเอง และไมคิดจะพึ่ง
ตนเองดวย การทํางานดวยความสํานึกอันแนวแนแลว ก็เปนการไร
ประโยชนที่สตรีจะเรียกรองความเสมอภาคระหวางเพศ การเรียกรองที่
ปราศจากความสํานึกในอันที่จะพึ่งกําลังของตนเอง ในอันจะสลัดความรู
สึกต่ําตอยออกไปใหหมดนั้น หากจะไดมาซึ่งความเสมอภาค
ก็จะเปนความเสมอภาคที่ผูชายเขาจะเขียนไวใหเธอแตบนแผนกระดาษ
เทานั้น...
ทานสตรีทั้งหลาย จงออกมายืนเรียงเคียงบาเคียงไหลกับบุรุษเถิด
จงกาวออกมาจากฐานะของชางเทาหลัง มาเปนเทาหนึ่งของสองเทา
หนา ดวยกันเถิด แลวเราจักกาวไปขางหนาเคียงบาเคียงไหลกันไป
กุหลาบ สายประดิษฐ
การตอสูของผูหญิงเพื่อความเสมอภาค และความเทาเทียมทางเพศ มีมาทั่วโลกเปน
เวลาชานานหลายรอยพันปแลว แตเพิ่งจะมีการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีอยาง
เปนรูปธรรมชัดเจนเมื่อประมาณสองศตวรรษ ที่ผานมา สําหรับประเทศไทย การตอสูเพื่อสิทธิและ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรีไทยมีมาตั้งแตสมัยลานนา (วิระดา สมสวัสดิ์, 2546, น. 5) แมจะ
ไมมีการบันทึกไวในประวัติศาสตรอยางชัดแจง
การเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองใหคนในสังคมตระหนักและเขาใจวาความเสมอภาคทาง
กฎหมาย ที่ผูหญิงควรไดรับการคุมครองโดยไมถูกเลือกปฏิบัติ การแกไขกฎหมายที่กดขี่ความเปน
เพศ เปนสิ่งที่ยากตอการอธิบายและการทําความเขาใจของคนในสังคมสวนใหญในประเด็นปญหา
ทางเพศที่ผูหญิงที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมาย ดังที่สุนี ไชยรส (2547, น. 294) กลาวไววา การ
เคลื่อนไหวในประเด็นตามอุดมการณประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน คอนขางเปนที่เขาใจงายตอ
สังคมมากกวาการเคลื่อนไหวในอุดมการณเฟมินิสต เนื่องจากเปนการกดขี่เอาเปรียบที่เปน
รูปธรรม เชนจากระบบเผด็จการ จากการเอาเปรียบแรงงาน ขณะที่อุดมการณเฟมินิสต จะกระทบ
รากเหงาของความคิดที่อยูในทุกคนทั้งหญิงชาย ทั้งรูตัวและไมรูตัววาเปนการกดขี่ทางเพศ
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ในสถานการณโลกนั้น กฎหมายที่ยกเวนการเอาผิดสามีที่ขมขืนภรรยาเริ่มตนขึ้นใน
ศตวรรษที่ 17 ในประเทศอังกฤษ และขยายสูการปฏิบัติในประเทศตาง ๆ เนื่องจากในอดีตไมไดถือ
วา การขมขืนเปนการกระทําผิดตอบุคคล แตถือเปนการกระทําผิดตอทรัพยสินของบุคคล นั่นคือ
ผูเปนสามีหรือบิดาของหญิงที่ถูกขมขืน ตอมาเมื่อทัศนคติเรื่องการแตงงานของหญิงชายเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป โดยหญิงมิไดเปนทรัพยสินของสามีอีกตอไป จึงไดเริ่มมีการแกไขกฎหมายใน
ศตวรรษที่ 20 จนถึงปจจุบันมีการแกไขกฎหมายใหความคุมครองหญิงที่เปนภรรยาจากการถูก
สามีขมขืนแลวใน 26 ประเทศ เชน ออสเตรเลีย ออสเตรีย บารบาดอส แคนาดา เดนมารก ฝรั่งเศส
เยอรมันไอรแลนด นิวซีแลนด นอรเวย โปแลนด อาฟริกาใต สเปน สวีเดน ทรีนิแดด/โตบาโก
สหภาพอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ฟลิปปนส นามีเบีย แม็กซิโก เอกวาดอร และซิมบับเว1
ในเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคูสมรสนี้มีรากเหงาของปญหาจะมาจากความคิดแบบ
เดิม ๆ ทีถ่ อื วาผูช ายอยูเ หนือกวาภรรยาและมีสทิ ธิลงโทษเมือ่ กระทําความผิดซึง่ มีกนั อยูท งั้ ในเอเชีย2
และยุโรป (L Smith, 1989, pp 3-5) สําหรับผูที่ทําใหปญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวไดรับ
ความสนใจจากสังคมมากขึ้นคือกลุมสตรีทางตะวันตก โดยเริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแตทศวรรษที่
1970 และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายตลอดจนมาตรการทางกฎหมายเพื่อนํามาแกไข
ปญหาผูห ญิงถูกทํารายในบาน จนมีความเห็นตรงกันวาจริงอยูแ มโดยสภาพแลวตัวบานจะมีรวั้ รอบ
ของชิด เปนอาณาจักรสวนตัวของผูที่เปนเจาของ แตรั้วบานดังกลาวไมนาจะสามารถปดกันไมใหมี
การเอื้อมมือเขาไปให ความช ว ยเหลือและคุมครองผูหญิงที่เปนเหยื่อของการกระทําความผิด
กฎหมาย
อยางไรก็ตามเนื่องจากขอเท็จจริงของ “ความเปนครอบครัว” ที่อาจทําใหเห็นวาการ
กระทําความผิดเปนเรื่องเล็กนอยที่เมื่อมีการพูดจาปรับความเขาใจก็จะสามารถกลับมาคืนดีกัน
ประกอบกับความยากลําบากในการหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนการกระทําความผิด จึงอาจทําให
เกิดการละเลยในการเขาไปจัดการกับความรุนแรงในครอบครัวและอาจรูสึกอึดอัดใจในการนํา
มาตรการทางกฎหมายเต็มรูปแบบไปใชบังคับ เพราะทั้งผูที่ทํารายและเหยื่อที่ถูกทําราย จะตองอยู
1

เอกสารประกอบการสั ม มนาทางวิ ช าการเรื่ อ ง วาทกรรมความรุน แรงต อผู หญิ ง
ประเด็นการขมขืนหญิงซึ่งเปนภรรยา จัดโดย แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง มูลนิธิผูหญิง
คณะทํางานสงเสริมมิติหญิงชายในการพัฒนา เครือขายผูหญิงอีสาน และเครือขายผูหญิงลานนา
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพ
2
ในทํานองเดียวกัน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 5 ที่ใชกอนป พ.ศ. 2519
ก็ไดกําหนดให”สามีลงโทษภรรยาได” ในขณะที่”ภรรยาจะไมสามารถลงโทษสามีได”
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รวมบานเดียวกัน ตลอดจนอาจตองพึงพิงกันไมวาจะในทางวัตถุหรือจิตใจ จึงเกรงกันวาการดําเนิน
การทางกฎหมายไปใชแทรกแซงอาจไมใชแนวทางที่ดีที่สุด แมในบางครั้งเจาหนาที่บางเมืองอาจ
เกรงวาจะมีการกระทําทํารายเหยื่อซ้ําแลวซ้ําอีก
ดวยเหตุนี้ ในสหราชอาณาจักรไดบัญญัติกฎหมายดี ๆ ขึ้นหลายฉบับขึ้นตามคําเรียก
รองของกลุมสตรี เชน the Domestic Violence and Matrimanial Court Act 1976, the Housing
(Homeless Persons) Act 1978, the Matrimonial Homes Act 1983, the Family Law Act
1996 และ the Harassment Act 19973 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑที่หลากหลายเพื่อเปนทางเลือกใน
การแกไขปญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพื่อใหมีการความชวยเหลือและใหความคุมครอง
สตรีที่เปนเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวไดดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้แลวเพื่อสนับสนุนนโยบายที่ใหมีการจับกุมดําเนินคดี (pro-arrest) กับการ
ใชความรุนแรง the Police and Criminal Evidence Act 1984 ก็ไดเพิ่มอํานาจใหเจาหนาที่ตํารวจ
ในการเขาไปในสถานที่ของผูอื่นเพื่อการจับกุมตัวเพื่อชวยชีวิต เพื่อไมใหมีการทําราย เพื่อปองกัน
ความเสียหายอยางรายแรงที่จะเกิดขึ้นแกทรัพยสินเพื่อการปองกันภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแกกาย
บุคคลอืน่ หรือเพือ่ ปองกันเด็กและบุคคลผูอ อ นแออืน่ ๆ อีกทัง้ การสนับสนุนใหตาํ รวจเขาไปแทรกแซง
ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ทําเกิดการเปลี่ยนแปลงแกตํารวจในสหราชอาณาจักร เชน เปด
บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อระงับเหตุความรุนแรงในครอบครัว ตลอดจนมีการจัดตั้งหนวยงานที่
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence Unit) เพื่อปรับปรุงการใหการรักษาแก
ผูหญิง การรายงานและการใหบริการแกเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวเพื่อทําใหเกิด ความมั่นใจ
ไดวาบรรดาผูหญิงจะไดรับความมั่นใจวาตนเองจะปลอดภัยจากเรื่องความรุนแรงในครอบครัว

3

เปนที่นาสังเกตวากฎหมายป 1997 ไดกําหนดใหมีความผิดทางอาญาใหมขึ้น 2
ประเภทคือ “ความผิดฐานทําใหเกิดความรําคาญใจ” และ”ความผิดฐานทําใหเกิดความกลัววาจะ
ถูกทําราย” โดยความผิดฐานแรกจะเปนความผิดที่อยูในเขตอํานาจของศาลแขวง สวนความผิดใน
ฐานที่สองอาจมีการพิจารณาไดทั้งในศาลแขวงและศาลจังหวัด (Crown Court) นอกจากนี้แลว
กฎหมายฉบับดังกลาวกําหนดใหอาจนําทั้งมาตรการทางแพงและทางอาญามาใช และไดเพิ่ม
มาตรการในการจัดการกรณีของหญิงซึ่งไมมีบุตรที่ไมประสงคจะใชชีวิตรวมกับคูสมรสผูที่ทําราย
ตอไป ซึ่งศาลสามารถใหความคุมครองแกหญิงดังกลาวโดยไมใหผูซึ่งเคยเปนคูสมรสซึ่งยังคงติด
ตามมารังควาญหรือขมขูภายหลังจากที่ไดเลิกกันไปแลว โปรดดูเพิ่มเติมจาก G. Hague and E.
Malos Domestic Violence: Action for Change, p. 91.
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สําหรับประเทศไทยการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายเพื่อใหเกิดความเทาเทียม
ทางเพศ ในป พ.ศ. 2545 องคกรผูหญิง และกลุมแนวรวมที่ผลักดันใหเกิดการแกไขกฎหมายอาญา
มาตรา 276 จึงไดมีการรณรงคใหแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 แตไมไดเสนอแกไขกฎหมาย
โดยใชคําวา “ผูอื่น” ตามรางของคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ เนื่องจาก
เห็นวามีประเด็นถกเถียงในการนิยามคําวา “ขมขืน” และการรวมเอาเหยื่อซึ่งเปนชายและเด็กชาย
จะทําใหการแกไขกฎหมายลาชา ดังนั้นการแกไขนี้จึงเปนการตัดคําวา “ซึ่งมิใชภริยาของตน” ออก
เพื่อใหกฎหมายมีผลคุมครองหญิงที่เปนภรรยาดวย
การแกไขกฎหมายเอาผิดสามีขมขืนภรรยา
ม.276 คือความไมเสมอภาคและความรุนแรงในครอบครัว
ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2530) มาตรา 276
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการขมขืนกระทําชําเรา ไววา
“ผูใดขมขืนหญิงซึ่งมิใชภริยาของตน โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษ
ราย โดยหญิงตกอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหหญิงเขาใจวาตน เปนบุคคลอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท”
ประเด็นหลักที่องคกรผูหญิงเสนอแกไขคือ นิยามความหมาย “การขมขืนกระทําชําเรา
จากรายงานการศึกษาเรื่องกฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายระหวางประเทศ: ประเด็น
ผูหญิง คณะอนุกรรมการดานกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง
ชาติ ป 2546 ได วิเคราะหกฎหมาย ที่มีแนวโนมวาขัดแยงกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และอนุสัญญาวาดวยการขจัดซึ่งการเลือกปฏิบัติตอสตรี ในกลุมที่ไดวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการคุมครองชีวิตรางกายของสตรี ความผิดฐานขมขืนกระทําชําเรา มาตรา 276 ปญหาใน
กฎหมายฉบับนี้วา ตามตัวบทวาถาหญิงนั้นเปนภรรยาแลว สามีมีสิทธิขมขืนได โดยไมถือเปน
ความผิดทางอาญา เพราะกฎหมายครอบครัวบัญญัติวา สามีภรรยาตองอยูกินดวยกันฉันสามี
ภรรยา ดังนั้นการสมรสจึงทําใหสัมพันธภาพทางเพศใด ๆ ระหวางสามีและภรรยาเปนการกระทําที่
ถูกตองทัง้ ทางกฎหมายและประเพณี ขอเสนอแนะตอกฎหมายนีค้ อื ควรมีการออกกฎหมายเกีย่ วกับ
วิธีการเรียกรองสิทธิของผูหญิงที่ถูกลวงเกินทางเพศไวโดยเฉพาะ...และควรใชมาตรการทางสังคม
สรางความตระหนักปลุกจิตสํานึก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ใหมีความเขาใจในความเสมอภาคของ
หญิง-ชาย ใหชายปรับพฤติกรรมใหอยูรวมกับหญิงได สรางทัศนคติวาเรื่องนี้เปนการกระทําที่ไมถูก
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ตอง สาระสําคัญที่เสนอใหแกไขคือ ควรแกไขนิยามความหมาย “การขมขืนกระทําชําเรา” ใหครอบ
คลุมกวาเดิม ดังนี้
- การขมขืนไมควรเนนทีวา อวัยวะเพศลวงล้ําเขาไปหรือไม ถามีเจตนาตอการ
ประสงคทางเพศไมวาการะทําความผิดนั้นจะสําเร็จหรือไม ก็ถือวาตัวตน ศักดิ์ศรีของผูหญิงก็ไดถูก
ทําลายไปแลว ฉะนั้นควรขยายไปถึงการกระทําทางปาก ทางทวารหนัก การใหอมอวัยวะเพศของผู
ขมขืน หรือการใสวัตถุใดเขาไปในอวัยวะเพศของผูถูกกระทํา ฯลฯ
- ใหรวมถึงการขมขืนเด็กชาย และหญิงที่เปนภรรยา
- การสอบสวนตองเปนสวนตัว
- ใหการพิจารณาคดี เปนการพิจารณาโดยลับ
- หามสื่อมวลชนทําขาว
- มีกระบวนการลดความเจ็บปวด มีการบันทึกวิดีโอขณะสอบปากคํา เพื่อไมตองให
ปากคําซ้ําซาก
- มีการใชระบบวิดีโอเชื่อมโยงระหวางการพิจารณาคดีของศาล เพื่อลดการเผชิญ
หนาระหวางผูเสียหายกับจําเลย
กลุมองคกรผูหญิงที่ออกมาขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาญามาตรา 276
(ฉบับแกไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2530) ชูประเด็นวากฎหมายอาญามาตรา 276 หมวดความผิดเกีย่ วกับเพศ
สะทอนถึงความไมเสมอภาคทางเพศในสังคมไทย ซึ่งเปนที่มาของการเคลื่อนไหวในกลุมองคกร
ผูหญิง ในขณะนั้นโดยกลุมองคกรผูหญิง และนักเคลื่อนไหวสําคัญ ๆ สวนใหญมาจากเครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญไทยป 2540 ที่คนในสังคมสวนใหญรับรูวาเปน
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ดังนัน้ ประชาชนทุกคนยอมไดรบั ความคุม ครองจากรัฐธรรมนูญดังกลาว
โดยเฉพาะในบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ มาตรา 304
ทิชา ณ นคร ผูป ระสานงานเครือขายผูห ญิงกับรัฐธรรมนูญ เปนผูม บี ทบาทสําคัญคนหนึ่ง
ในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมีสวนรวมราง ในป 2539 ซึ่งสมาชิกในเครือขายผูหญิงกับ
รัฐธรรมนูญ ประกอบดวยกลุมคนที่ทํางานองคกรอิสระหลายแหง รวมรณรงคใหรัฐธรรมนูญซึ่ง
เปนกฎหมายที่ใชในการปกครองประเทศ มีผูหญิงเขาไปรวมรางรัฐธรรมนูญดวย

4

มาตรา 30 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย ยอมไดรับความคุมครอง และการ
บังคับใชโดยกฎหมายเทาเทียมกัน ชายหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
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เพือ่ สอดแทรกมิตขิ องผูห ญิงในกฎหมาย และไดรบั สิทธิเสมอภาค ไมถกู เลือกปฏิบตั ิ และ
ทิชา ณ นคร ก็ยังเปนแกนนําสําคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อแกไขกฎหมายอาญาวาดวยความผิดทาง
เพศ5 ไดเสนอมุมมองตอการรณรงคเคลื่อนไหวใหมีการแกไขกฎหมายนี้ดวยการตั้งคําถามวา
“มาตรา 276 สรางเงื่อนไขใหผูชายปฏิบัติตอผูหญิงเสมือนเปนวัตถุทางเพศ และ
คุมครองผูกอความรุนแรงใชหรือไม “ เพราะในขณะที่บุคคลนั้นเปนผูหญิง กฎหมายคุมครองเธอ
จากการถูกขมขืนกระทําชําเรา แตหลังจากเธอเปลีย่ นสภาพเปนภรรยา ความคุม ครองทางกฎหมายก็
สิ้นสุดลง ทั้งที่ความเสมอภาคในกฎหมาย คือเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2540
“มาตรา 276 ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหามไมใหมีการเลือกปฏิบัติ (มาตรา 30)
ดวยเหตุแหงความแตกตางทางสถานะของบุคคลใชหรือไม?”
การใชความรุนแรงทางเพศ ทางจิตใจ มักแยกขาดจากกันไมได และมีความเปนไปไดที่
ผลของการกอความรุนแรง ไมวาจะเปน ความโกรธ ความเกลียดชัง ความไมรมเย็น ฯลฯ จะ
กระทบตอสมาชิกทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็ก ๆ... หากความรุนแรงในครอบครัวคือการบม
เพาะตนกลาความรุนแรงในสังคมผานทางเด็ก ๆ
มาตรา 276 เขาขายสงเสริมความรุนแรงในครอบครัวใหดํารงอยูตอไปใชหรือไม?
ขอเสนอที่องคกรผูหญิงซึ่งมีเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญเปนแกนนํา ไดประกาศ
ขอเสนอทีต่ รงไปตรงมาทีส่ ดุ ตอกรณีกฎหมายอาญามาตรา 276 ก็คอื แกไขถอยคําจาก “ผูใ ดขมขืน
กระทําชําเราหญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาตน” เปน “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น” เพียงแคนี้กฎหมาย
ฉบับนี้กจ็ ะคืนความเสมอภาคในทางกฎหมายและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยใหกับผูหญิงที่
มีสถานภาพเปนภรรยาโดยสมบูรณ ขณะเดียวกันคําวา “ผูอื่น” ยังคุมครองครอบคลุม
ไปถึง “เด็กชาย” ซึ่งมีแนวโนมถูกละเมิดทางเพศมากขึ้น แตอยางไรก็ตามองคกรผูหญิงมีความเห็น
ตางในประเด็นแกไขขอความในกฎหมายอีกแนวทางหนึ่งคือ ใหระบุชัด ๆ วา “ผูหญิง” คือผูที่เปน
เหยือ่ ของการขมขืน โดยประเด็นนี้ ณัฐยา บุญภักดี ผูป ระสานงานมูลนิธสิ รางความเขาใจเรือ่ งสุขภาพ
ผูหญิง (สคส.) ไดขยายความใหเห็นภาพที่ชัดเจนของการทํางานขององคกรผูหญิงตอพันธกิจใน
การขับเคลื่อนรวมกัน
5

เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ ไดดําเนินโครงการ ผูหญิงกับการมีสวนรวมราง
กฎหมายเพื่อยุติความรุนแรง รวมกับสถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด สภาประชา
กร มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟงความคิดเห็นทัว่ ประเทศ รวม 13
ครัง้ ระหวางวันที่ 7 กันยายน 2545-21 พฤศจิกายน 2545
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จะเห็นไดวาขบวนการผูหญิง หรือกลุมผูหญิงไมไดมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันทุก
กลุม เปนเรื่องที่นาดีใจ มันคือความจริง การทํางานเพื่อขับเคลื่อนใหเรื่องสิทธิมนุษยชนของผูหญิง
ไดรับการคุมครองมันไมไดเคลื่อนไปดวยแนวคิดเดียว แตขับเคลื่อนไปที่จุดเดียวกัน ซึ่งคาดการณ
กันไวแลววาการแกไขกฎหมายคงไมสําเร็จไดงาย ๆ จึงควรใชโอกาสนี้สรางความเขาใจตอสังคมใน
ประเด็นความไมเทาเทียมกันทางเพศ
แมวา องคกรผูห ญิงจะวิเคราะหปญ
 หากันคนละจุด แมจะมีความเห็นตางกันสองแนวทาง
แตองคกรผูหญิงตาง ๆ ยังยืนใหแกไข ซึ่งทายที่สุดแลวเปาหมายที่มีรวมกันคือ การสรางองคความ
รูในประเด็นที่เกี่ยวกับผูหญิง โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศที่มีตอผูหญิง
การตั้งคําถามของทิชา ณ นคร เปนการเปดปมปญหาของผูหญิงที่สงั คมยังมองวาเปน
“เรื่องสวนตัว” เพื่อนําสูกระบวนการที่จะใหความคุมครองแกผูหญิงได นั่นคือ “การพึ่งกฎหมาย”
ดังที่รัฐธรรมนูญมีเจตนารมณเรื่องความเสมอภาคระหวางหญิงชาย การคุมครองความรุนแรงใน
ครอบครัว แตที่ยังพรามัวสุดสุด ก็คือทัศนคติของผูบังคับใชกฎหมาย (บางคน) บนสายพานของ
กระบวนการยุติธรรมตลอดสายนั่นเอง (ทิชา ณ นคร: ความรุนแรงในครอบครัว... ไมใชเรื่องสวน
ตัว, 2545)
ซึ่งสอดคลองกับรายงานพัฒนาคนป ค.ศ. 1995 (Human Development Report,
1995 หรือ HDR) ที่จัดทําขึ้นทุกปโดย United Nation Development Program ขอความสําคัญ
จากรายงานฉบับนี้ไดเปดประเด็นเรื่องเพศกับการพัฒนามนุษยเพื่อใหสังคมตระหนัก คือ “การ
พัฒนามนุษยหากขาดมุมมองดานเพศภาวะเปนเรื่องอันตราย” หนวยงานนี้ไดพัฒนาดัชนีทางสถิติ
สําหรับชี้วัดความไมเทาเทียมทางเพศภาวะในโลกขึ้นเปนครั้งแรก คือ ดัชนีการพัฒนาดานเพศ
ภาวะ (Gender Development Index หรือ GDI) และมาตรวัดการเสริมสรางอํานาจดานเพศภาวะ
(Gender Empowerment Measure หรือ GEM) รายงานการพัฒนามนุษยใชดัชนีทั้งสองนี้เพื่อ
แสดงใหเห็นวา ความแตกตางไมเทาเทียมกันทางเพศภาวะ และความรุนแรงตอผูหญิงยังคงมีอยู
อยางตอเนื่องทุกประเทศในโลกนี้ ขอคนพบที่สําคัญในรายงานฉบับนี้ก็คือ (1) ความไมเทาเทียม
กันทางเพศภาวะไมมีความสัมพันธกับรายได (2) ขณะที่ผูหญิงไดรับการสงเสริมดานการศึกษา
และสุขอนามัย แตกลับมีโอกาสนอยกวามากทางเศรษฐกิจและการเมือง (3) บทบาทของผูหญิงใน
เชิงเศรษฐศาสตรไดถูกประเมินวามีคาต่ํากวาเปนจริงรวมกันทั่วโลกแลวประมาณ 11 ลานลาน
เหรียญสหรัฐ (4) ผูหญิงมีสถานภาพทางสังคมต่ํา และยังเผชิญกับการกีดกันทางกฎหมายอยาง
ตอเนื่อง (สุวัฒน ยิบมันตะสิริ, 2547, น. 136)
ดังนั้น จึงเปนความจําเปนอยางยิ่งที่ผูหญิงควรจะไดรับโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการกําหนดนโยบาย การบริหารงาน ในกลไกภาครัฐ เพื่อเติมเต็มใน

77
มุมมองของผูหญิงในการแกปญหาทางสังคมโดยไมละเลยความเปนเพศ และเพื่อความเสมอภาค
ทางโอกาสของผูหญิงอยางเทาเทียม
วาทกรรม...ที่กลุมองคกรผูหญิงสราง
สิทธิ... การเมือง... เรื่องสวนตัว...
การเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิของผูหญิง มีประวัติศาสตรการตอสูยาวนานของผูหญิงใน
หลาย ๆ ประเทศเพื่อใหผูหญิงหลุดพนจากการถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจากระบบทุนนิยม และ
ระบบโครงสรางทางสังคมที่ไมเสมอภาคกัน จะเห็นไดวาการรณรงคเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของผูหญิง
ไมเคยหมดไปจากโลกนี้เพราะสังคมไมอาจปฏิเสธไดวา ผูหญิงก็เปนกําลังสําคัญสวนหนึ่งของการ
พัฒนาประเทศ และผูหญิงก็ไมควรถูกเลือกปฏิบัติ และจํากัดสิทธิแหงความเทาเทียมแตอยางใด
แมวาพื้นที่ทางสังคมโดยสวนใหญ เปนพื้นที่เฉพาะมาตรฐานของผูชาย เพราะที่ผานมาระบบ
สังคมทําใหพื้นที่ของผูหญิงเปนพื้นที่สวนตัว (personal) อยูในครอบครัว อยูในอุดมการณของ
ความเปนแมหรือเมียดังทีส่ งั คมคาดหวังเทานัน้ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ ไดเสนอมุมมองแบบเฟมินิสต
วา หากผูห ญิงสามารถตอสูแ ละเคลือ่ นไหวทางการเมืองไดแมในพืน้ ทีส่ ว นตัว ซึง่ ผูห ญิงควรยึดแนวคิด
วา “personal is the political” นั่นก็คือ การเมืองเรื่องสวนตัวของผูหญิง นั่นเอง
หากพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิในทางการเมือง จะพบวากลุมองคกรผูหญิง
ในประเทศไทย มีความพยายามที่จะใหรัฐธรรมนูญ มีบทบัญญัติในเรื่อง “สิทธิ” ในวิทยานิพนธ
เรื่อง การหลอมรวมอุดมการณ เฟมินิสต ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน โดยสุนี ไชยรส (2547,
น. 255-270) ไดกลาวถึงการรวมตัวของกลุมองคกรผูหญิงกวา 26 องคกร และกอเกิด “เครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ” ในป 2539 เพื่อรณรงคใหมีสัดสวนของผูหญิงในการรางรัฐธรรมนูญ หรือ
เขาไปอยูใน “สภารางรัฐธรรมนูญ” (ส.ส.ร.) โดยมีสโลแกนวา “รัฐธรรมนูญที่ดี ตองมีสตรีรวมราง”
ยุทธศาสตรขณะนั้นคือ ผลักดันขอเสนอสิทธิผูหญิงในรัฐธรรมนูญใหไดมากที่สุด ในที่สุดรัฐสภามี
มติเลือก ส.ส.ร. หญิง 6 คน จาก 99 คน ซึ่งสุนี ไชยรส เปน1ใน 6 สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญที่เปน
ผูหญิง
กิ จ กรรมการขั บ เคลื่ อ นของเครื อ ข า ยผู ห ญิ ง กั บ รั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ รณรงค ก ารรั บ ร า ง
รัฐธรรมนูญ คือการสรางองคความรูในหมูองคกรผูหญิงทั่วประเทศไทย ดวยการจัดอบรมและ
เสวนาประเด็นที่ผูหญิงตองการผลักดัน เชน สิทธิสตรีในรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่
ขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญาที่ตองแกไข กรณีตัวอยางของการเลือกปฏิบัติตอสตรี ฯลฯ
รวมทั้งการใชยุทธศาสตรทางการเมืองดวยการเรียกรองใหผูนําทางการเมืองรักษาคํามั่นที่ไดใหไว
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กับประชาชนที่จะรับรางรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความสําคัญที่อาจกลาวไดวาเปนหัวใจสําคัญของการ
เคลื่อนไหวของกลุมองคกรผูหญิงก็คือ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ป 2540) จะตองมีบทบัญญัติ
ขอความ “ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน”
การเสนอรางรัฐธรรมนูญเขาสูก ระบวนการของนิตบิ ญ
ั ญัติ รัฐสภาอภิปรายรางรัฐธรรมนูญ
เพือ่ พิจารณาลงมติ ในทีส่ ดุ ก็มกี ารลงมติครัง้ สําคัญของประวัตศิ าสตรไทยเห็นชอบรับรางรัฐธรรมนูญ
ป 2540 ซึง่ ไดชอื่ วาเปน “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” และบทบัญญัตเิ รือ่ งสิทธิตามทีอ่ งคกรผูห ญิง
เคลื่อนไหว ไดระบุไวในมาตรา 30 บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย ยอมไดรับความคุมครอง
และการบังคับใชกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน อาจกลาวไดวาเปนการ
ตอสู เพื่อใหผูหญิงไดรับสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึงการไดรับความคุมครองจากกฎหมาย
โดยไมแบงแยกความเปนเพศหรือสถานะ
จากการขับเคลื่อนเรื่อง สิทธิในรัฐธรรมนูญ โดยมีบทบัญญัติเรื่องความเทาเทียมกัน
ทางเพศแลว การทํางานขององคกรผูหญิงเพื่อขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวกับ “การเลือกปฏิบัติ” จาก
กฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงเปนประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาเพื่อการสานตออุดมการณในการสรางความรู
ความเขาใจตอสังคมโดยเฉพาะประเด็นปญหาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับมาตรา 30 ทีว่ า “ชายและหญิงมีสิทธิ
เทาเทียมกัน” และมาตรา 53 ทีว่ า “เด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว มีสทิ ธิไดรบั ความคุม ครอง
โดยรัฐ จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม”
ในกรณีที่องคกรผูหญิงไดเคลื่อนไหวเพื่อแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 มีจุดเริ่มตน
ในการวิเคราะหกฎหมายที่เลือกปฏิบัติตอผูหญิงมาเปนเวลากวา 20 ป กอนที่จะมีเครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ หรือแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง ซึ่งจากการสัมภาษณแกนนําในการ
ขับเคลื่อนในลุมผูหญิงหลายคนไดสะทอนวา กลุมผูหญิงไดสนทนาแลกเปลี่ยนในระหวางผูหญิง
ซึ่งทํางานในองคกรตาง ๆ รวมวิเคราะหปญหาของผูหญิงที่ปรากฏในมิติตาง ๆ ของสังคม ซึ่งเปน
แนวทางในการทํางานรวมกันขององคกรในเวลาตอมา
อุษา เลิศศรีสันทัด ผูประสานงานโครงการมูลนิธิผูหญิง กลาวถึงการทํางานขับเคลื่อน
ในกลุมองคกรผูหญิงวา
เราพูดคุยเรือ่ งมาตรา 276 มานานในกลุม คนทํางานองคกรผูห ญิงวาเปนกฎหมายที่
มีการเลือกปฏิบัติกับผูหญิง ซึ่งขัดตอรัฐธรรมนูญ ทุกครั้งที่มีการทบทวนเรื่อง
กฎหมายทีม่ กี ารเลือกปฏิบตั ติ อ ผูห ญิง เราจะพบวามาตรา 276 ไมมกี ารเปลีย่ น
แปลงแกไขมานาน เราจึงเริ่มที่จะขับเคลื่อนในภาคประชาสังคมผานสมาชิกซึ่ง
เปนแนวรวมและเครือขายผูห ญิงในชนบท เพือ่ สรางจิตสํานึกตรงนี้ เพราะเรามองวา
มาตรา 276 เปนจุดที่สรางคานิยมเรื่องที่วาผูเปนสมบัติของสามี ซึ่งจะทําใหเกิด
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ผลกระทบตอผูหญิง เรามองภาพของการเคลื่อนไหวซึ่งจําเปนตองใชแนวรวมซึ่ง
เรามีกลุมผูหญิงอยูแลว และมาผนวกกับสถาบันกฎหมายอาญาที่มีการติดตาม
ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกัน จึงมีการรวมตัวและขับเคลื่อนไปดวยกัน
มาลีรัตน แกวกา หนึ่งในสมาชิกเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ และอดีตสมาชิกวุฒิ
สภา กลาวถึงการทํางานในฐานะนักเคลื่อนไหวทั้งในสภาและนอกสภาวา
แนวคิดในการทํางานของกลุมผูหญิง เราจะพูดคุยกันอยูเสมอวาอะไรคือประเด็น
ปญหามันเริ่มจากความรุนแรงในครอบครัวกอน สถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ระหวางป 2542-2543 เราก็วิเคราะหรวมกัน ประเด็นความคิดคือวา หยั่งรากลึก
แลวอะไรคือเหตุปจจัย เมื่อมองดู 276 ก็เปนความรุนแรงตอผูหญิงที่ฝงรากลึก
ปญหาสามี ภรรยา ภาพของคนภายนอกมองไมเห็นวาตองแกไข คนสวนใหญใน
สังคมยังไมเขาใจ เขามองเรื่องเพศสัมพันธกับการขมขืนเปนเรื่องเดียวกัน มองวา
การที่สามีจะใชกําลังกับภรรยาเปนเรื่องปกติ... การทํางานของเครือขายผูหญิง
รวมกันกับแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง เราจับมือกันมีลักษณะการ
ทํางานที่เรียกวา “ปาลอมเมือง” การเดินสายเปดเวทีใหความรูแกแนวรวมที่เปน
เครือขายในชุมชนตาง ๆ เพื่อรับฟงและแลกเปลี่ยนประสบการณ คิดวาเรา
ประสบผลสําเร็จในการเปดประเด็น เรื่องภายใน... เรื่องสวนตัว ของผูหญิง....
การดําเนินกิจกรรมเคลื่อนไหวของกลุมองคกรผูหญิงมีลักษณะเปน “เครือขาย” ที่
ขยายแนวรวมไปยังกลุมผูหญิงในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ในการจัดเวทีสัญจร ขณะที่สมาชิก
สวนหนึ่งทําหนาที่เคลื่อนไหวผลักดันใหรางกฎหมายเขาสูกระบวนการทางนิติบัญญัติ หรือใน
ระบบรัฐสภา
ในขณะที่ชวงเวลาหนึ่ง มาลีรัตน แกวกา ในบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา และเปน
ผูเชื่อมตอการขับเคลื่อนในกลไกของนิติบัญญัติ ไดถายทอดประสบการณที่เจอในชวงเวลานั้น
ตอนนั้นอยูในคณะกรรมาธิการสตรีฯ เราก็นําแผนพับ แบบฟอรมที่สนับสนุนการ
แกไข 276 มาแจก แรงตานก็มีเยอะ...ถามวาอะไรกัน ไมมีเรื่องอะไรจะเลนแลว
เหรอมาเลนเรื่องครอบครัว จะใหเมียฟองผัวหรือ... หรือแมแตผูหญิงที่เปน
สมาชิกรัฐสภาเหมือนกันก็ยังมองไมออกวาประเด็นนี้จะเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรง
ตอผูหญิงอยางไร เขาตอตานแรง แตเราไมชน เพราะคิดวาการที่ผูหญิงไมเขาใจ
ตองใชเวลา ตองใหขอมูลเขาเพราะสําคัญมาก เพราะหากเขาไมมีขอมูล เวลาถูก
เชิญไปรวมเวทีอภิปรายหรือแสดงความเห็น เขาก็จะไมไป ซึ่งจริง ๆ แลวผูหญิงใน
รัฐสภานาจะเปนแนวรวมที่ดีได และความคิดสวนตัวแลวองคกรผูหญิงไมควร
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ปฏิเสธกลุมคนเหลานี้ อยากใหองคกรผูหญิงเปดใจใหกวาง กลาที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับ ส.ส. และ ส.ว. อยาเลือกเฉพาะคนที่รูจักแลวเทานั้น มีคนเห็นตางจาก
เราไมควรปฏิเสธทั้งหมด มันอยูที่วาเราจะสรุปบทเรียนอยางไร
กระแสของการขับเคลื่อนเรื่องความรุนแรงในครอบครัว ปรากฏชัดเจนอีกครั้ง เมื่อแนว
รวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง6 ไดเปดประเด็นใหเกิดการแกไขกฎหมายอาญา ฐานความผิด
ทางเพศ มาตรา 276 ในระยะเริ่มตนเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2545 และไดประสานงานหนวยงานภาค
รัฐคือ สถาบันกฎหมายอาญา สํานักงานอัยการสูงสุด และกลุมองคกรที่ทํางานดานผูหญิงหลาย
องคกร เชน เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ คณะทํางานยุติความรุนแรงตอผูหญิง ฯลฯ เพื่อรวมกัน
รณรงคยกเลิกสิทธิสามีขมขืนภรรยา ดวยการเปดมุมมองใหมของสังคม และปรับทัศนคติความเชื่อ
จากเดิมที่วา “เรื่องปญหาในครอบครัว” เปน “เรื่องสวนตัว” กลุมองคกรผูหญิงและนักเคลื่อนไหว
ภายใตชื่อ “คณะทํางานยุติความรุนแรง” ไดรณรงคใหสังคมเห็นวา เรื่องในครอบครัว หรือปญหา
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหวางสามีและภรรยาไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป
กรณีความรุนแรงในครอบครัว ที่ทําใหองคกรผูหญิงเคลื่อนไหว เรียกรองใหกระบวน
การยุติธรรม ขจัดการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงที่ชัดเจนคือ “คดี ดร.พิพัฒน ทํารายภรรยาจนถึงแก
ชีวิต” เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2545 ศาลอาญากรุงเทพใตมีคําพิพากษาในคดีนี้ เนื้อหาโดยสรุป
คือ
ใหลงโทษจําคุก 4 ป ลดโทษเหลือจําคุก 2 ป สวนที่กระทําความผิดนั้นเปนเพราะ
อารมณโทสะที่เกิดขึ้นในชั่วขณะ และไดรับผลจากการกระทําโดยสูญเสียคนรักไป อีกทั้งจําเลย
เปนผูมีการศึกษาสูง จึงยังสามารถใชความรูใหเปนประโยชนแกสังคมได จึงใหรอลงอาญาไว 3 ป
โดยกําหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติใหจําเลยสอนหนังสือ นักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป
ใหได 50 ชั่วโมง...เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ และองคกรพันธมิตร ชี้ใหสังคมเห็นวา คดีนี้ใช
“มาตรฐานสองระดับ” อันเกิดจากความแตกตางทางเพศ และการศึกษา ซึ่งความเหลื่อมล้ําของ
กระบวนการยุติธรรมดังกลาวนี้ขัดตอสามัญสํานึกความเปนธรรมของสาธารณชนทั่วไป และขัดตอ
6

แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง กอตั้งขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2543 จากการ
สัมมนาเรื่อง ขบวนยุทธหญิงไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีองคกรที่รวมกอตั้ง 11 องคกร ไดแก
กลุมผูหญิงนครนายก กลุมเพื่อนหญิงอํานาจเจริญ คณะทํางานมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนา
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี เครือขายสตรีลานนา เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ โครงการคน
รักน้ําดงแมเผด มูลนิธิผูหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิสงเสริมโอกาสผูหญิง และสหภาพแรงงาน
แอล ที ยู
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หลักสิทธิมนุษยชน (สุนี ไชยรส, 2545, น. 271) เปนการสงเสริมให “ความรุนแรงเปนเรื่องภายใน
ครอบครัว” โดยเฉพาะอยางยิ่งเนื้อหาบางตอนในเอกสารขาวศาลอาญากรุงเทพใตที่วา
....คดีนายพิพัฒนเปนการกระทําผิดที่เกิดขึ้นเฉพาะนายพิพัฒนและนางวรรณี ซึ่ง
เปนสามีภรรยากัน เปนเรื่องภายในครอบครัวเทานั้น แมจะเปนคดีอาญาแผนดิน
แตผูไดรับความเสียหายก็มีเพียงญาติฝายนางวรรณี ไมมีผลตอสังคมโดยรวม
ดังเชนคดีปลนฆา คดีลักทรัพย คดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ คดีจากยาเสพติด เปนตน
การเคลื่ อ นไหวขององค ก รผู ห ญิ ง ให ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมสร า งบรรทั ด ฐานค
วามเทาเทียมในการบังคับใชกฎหมาย และไมสวนทางกับกระแสความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งคดี
ดร.พิพัฒนฆาเมีย เปนคดีที่สะเทือนใจตอสาธารณชน และเปนประเด็นในการตีแผ บทความ
ในการสรางความเขาใจเรื่องความรุนแรงในครอบครัว เพื่อใหสังคมตระหนักวา ความรุนแรงใน
ครอบครัวไมใชเรื่องสวนตัว... แตสิ่งที่สังคมไมเคยรูก็คือ การนิ่งเฉยของตนเองนั้นเปนการทําลาย
ระบบกลไกคุมครองทางสังคม ขณะเดียวกันยังเปนการตอกย้ําความเชื่อวาความรุนแรงในบานเปน
เรื่องสวนตัว เปนเรื่องปกติ อยางที่ชอบพูดกันวา เปนเรื่องของลิ้นกับฟน แตทั้งหมดนี้คือการทําให
ตัวเราเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมใหเกิดความรุนแรงในชีวิตคูเพิ่มมากขึ้น (จิตติมา ภาณุเตชะ,
2549, น. 19)
ในวันรณรงคยุติความรุนแรงตอผูหญิงและเด็ก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ประเด็น
ที่องคกรผูหญิงหลาย ๆ องคกรพยายามรณรงคเพื่อสรางความเขาใจใหกับสังคม คือ ปญหาสามี
ขมขืนภรรยา โดยพยายามผลักดันใหมีการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ที่ระบุวา “ผูใดขมขืน
หญิงอื่นซึ่งมิใชภรรยาของตน...” เมื่อตีความตามภาษากฎหมายแลว ผูหญิงที่เปนภรรยาจะถูก
ยกเวนจากการคุมครองจากกฎหมายในกรณีที่ถูกสามีขมขืน นั่นแสดงถึงวาสามียอมมีสิทธิทาง
กฎหมายที่จะกระทําการขมขืนภรรยาของตนเองโดยไมมีความผิดทางกฎหมาย
การที่กฎหมายไมใหความคุมครองผูหญิง ยอมไมกอใหเกิดความเสมอภาค อาจกลาว
ไดวาในการตอสูของกลุมองคกรผูหญิงตอการยกรางกฎหมายและเสนอใหรัฐบาลแกไขกฎหมาย
เปนการเผชิญกับการกีดกันทางกฎหมายดวยเชนกัน การเปดประเด็นเรื่องความรุนแรงทางเพศตอ
ผูหญิง ยังคงเปนเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่สังคมมองไมเห็น ยิ่งการเปดประเด็นใหยกเลิกสิทธิสามี
ขมขืนภรรยา ในกฎหมายอาญามาตรา 276 นับวาเปนการทาทายสังคมตอการเปลี่ยนแปลงครั้ง
สําคั ญ นี้ ชลิ ด าภรณ สงสัมพั นธ คณะรัฐศาสตร และอาจารยประจําหลัก สูตรสตรีศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กลาวถึงกระบวนการรณรงคครั้งนี้ ในมุมมองของสตรีนิยมวาประเด็น
การแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 แตกตางจากการแกกฎหมายประเภทอื่น ๆ อยางสิ้นเชิง
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การตอสูเรื่องผูหญิงไดเดินทางมาถึงขั้นหนึ่ง คือ การพยายามผลักดันแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 แตสิ่งที่เกิดขึ้นในการรณรงคครั้งนี้ ก็เหมือนกับการ
พุงเขาชนกําแพงใหญที่แข็งแรง แตใสเหมือนกระจก ความพยายามในการแกไข
กฎหมายนี้ไดเจอกับแรงตาน เพราะมันมีรากเหงาบางอยางรองรับความคิดนี้ไว
ซึง่ เปนสิง่ ทีค่ นในสังคมไทยเชือ่ วามันเปนจริงและรักษามันไว ประเด็นเรือ่ งการขมขืน
ผูหญิงซึ่งเปนภรรยา เกี่ยวของกับการขมขืนในครอบครัว และการแตงงาน
ศิริพร สะโครบาเนค ประธานมูลนิธิผูหญิง กลาวถึงการขับเคลื่อนของผูหญิงในครั้งนี้
จะสรางวาทกรรมเรื่องความรุนแรงทางเพศ ใหสังคมตระหนักรับรูและเขาใจเพศหญิงมากยิ่งขึ้น
การรณรงคในวันนี้ อาจจะนําไปสูวาทกรรมอันใหมในการมองปญหาความรุนแรง
ตอผูหญิง โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับผูที่เปนภรรยา วาจะใหความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตของตนเองอยางไรบาง และเปนการตอกย้ําเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับ
นี้ที่เห็นวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของทุกคน ไมวาจะเปนผูหญิง ผูชาย เด็ก หรือ
ผูใ หญ โดยทีไ่ มมกี ารเลือกปฏิบตั .ิ ...นอกจากนี้ ความพยายามทีต่ อ งการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายก็นํามาสูประเด็น การเมืองเรื่องสวนตัว ซึ่งเรื่องสวนตัวนี้ หมายถึงเนื้อตัว
รางกายของผูหญิงที่สังคมไทยยังไมใหความสําคัญและเคารพเทาไรนัก เพราะ
เมือ่ ใดทีผ่ หู ญิงตองการขึน้ มาเรียกรองก็จะบอกวาทําอยางนัน้ ไมได เพราะครอบครัว
จะลมสลาย ครอบครัวจะดํารงอยูไดบนคราบน้ําตาของผูหญิงอยูหรือ
กิตติพงศ กิตยิ ารักษ อธิบดีกรมคุมประพฤติ หนึง่ ในแนวรวมทีส่ นับสนุนใหเกิดการแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 ไดวิพากษกฎหมายฉบับนี้ในฐานะนักกฎหมายที่เขาใจประเด็นของ
การเสนอแกไขโดยกลุมองคกรผูหญิง วา
สาระของกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การข ม ขื น มี จุ ด อ อ นตั้ ง แต แ นวคิ ด เลยที เ ดี ย ว
กฎหมายนี้มีขึ้นมาเพื่อปกปองใคร เพราะการขมขืนตามประมวลกฎหมายอาญา
หมายถึง ขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภรรยาตน จึงหมายความวา การขมขืน
นั้นไมผิดกฎหมาย.. ทําใหเราตองหันมาสํารวจวา จุดมุงหมายของกฎหมายนี้มี
ขึ้นเพื่อคุมครองศักดิ์ศรีของหญิงซึง่ ถูกบังคับใหมเี พศสัมพันธโดยไมสมัครใจ หรือ
เพือ่ ปกปองศักดิศ์ รีผชู ายซึ่งเปนเจาของผูหญิงคนนั้น
การรณรงคเพื่อสรางความเขาใจกับสาธารณะชนของกลุมองคกรผูหญิง มีหลากหลาย
รูปแบบตลอดป 2545 เชน การจัดเวทีสัมมนาสัญจรไปตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อรับฟง
ทัศนะทีม่ ตี อ การแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 นี้ และยังเปนการสรางความเขาใจเรือ่ งความรุนแรง
ในครอบครัวที่เกิดขึ้น เปนการเปดเวทีใหผูหญิงที่อยูในสถานการณที่ไดรับความรุนแรงโดยตรง
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ไดสะทอนใหสังคมรับรู รวมถึงผูที่มีประสบการณตรงในการรับฟงปญหาของผูหญิงที่
ไดรับความรุนแรงดวย ในขณะทีก่ ลุม องคกรผูห ญิงไดสรางแบบฟอรมใหผเู ห็นดวยตอการแกไขกฎหมาย
นีร้ วมลงชื่อเพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขกฎหมาย เปนไปตามรัฐธรรมนูญ (ป 2540) ที่ให
ประชาชนสามารถรวมลงชื่อ 50,000 ชื่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายได
ทิชา ณ นคร จากเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ แกนนําสําคัญในการรณรงค เลาถึง
รูปแบบการรณรงคนี้วา
เนื้อหาหลักของการรณรงคคือ การนําเสนอสภาพปญหาจากงานวิจัยเพื่อชี้ใหเห็น
วามีผูหญิงที่เปนภรรยาจํานวนมากที่ตองเผชิญกับความรุนแรงเนื่องจากถูกสามี
ขมขืน รวมถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับผูห ญิง และการแกไขมายาคติผดิ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการขมขืน โดยเฉพาะอยางยิ่งทัศนคติวา ภรรยาเปนสมบัติของสามี มีหนาที่
ตอบสนองความตองการทางเพศของสามีในทุกกรณี ซึ่งหากสังคมสวนใหญยังคง
มีมุมมองเชนนี้การแกไขปญหาคงไมเกิดขึ้น
นอกจากเวทีสาธารณะที่กลุมองคกรผูหญิงรวมมือกับสถาบันกฎหมายอาญา เพื่อรับ
ฟงความเห็นของคนในสังคม ในเวทีสัมมนา “แนวทางการแกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิด
ทางเพศ สังคมพรอมเพียงใด” ซึ่งนับวาเปนการเปดมิติทางกฎหมายที่เกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตพื้นฐาน
ของชีวิตคูสามีภรรยา บทความตาง ๆ ที่สนับสนุนการรณรงคเพื่อแกไข ม.276 ไดถูกเผยแพรทาง
สื่อมวลชนเพื่อสรางความเขาใจในประเด็น “สามีขมขืนภรรยา” เปนความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับและ
ควรแกไขใหเกิดความเสมอภาคทางกฎหมาย บทความเรือ่ ง แกไขมาตรา 276 ปลดโซตรวนใหผหู ญิง
(มติชน 30 พฤศจิกายน 2545) เขียนโดย ทิชา ณ นคร ซึ่งประมวลจากความรูสึกการถายทอดจาก
ผูเขารวมเวทีสาธารณะ เพื่อแสดงใหเห็นมุมมองและทัศนคติที่เขาใจถึงที่มารากเหงาของปญหา
การขมขืนในคูสมรสไดชัดเจน
การอธิบายเพื่อโตแยง ความเขาใจผิดของคนสวนใหญซึ่งเปนที่มาของการไมเห็นดวย
กับการแกกฎหมาย เชน คนที่ไมเห็นดวยและกลาววา การขมขืนเปนเรื่องเล็กนอย และเปนธรรม
ชาติที่ผูชายตองการทางเพศสูงและรุนแรงกวาผูหญิง ผูหญิงตองทําหนาที่ตอบสนองอารมณดัง
กลาวเพราะเปนหนาที่
“แทที่จริงแลวความคิดเชนนี้มีรากฐานมาจากทัศนคติตอความเสมอภาคระหวางหญิง
ชายภายใตโครงสรางระบบชายเปนใหญ และทีล่ กึ ไปกวานัน้ คือ ความเชือ่ ความคุน ชินของทัง้ ผูห ญิง
และผูชายที่วา “หนาที่” ของภรรยาที่ดีคือ ตอบสนองความตองการทางเพศใหกับสามี ทั้งที่ความ
จริงการตอบสนองความตองการทางเพศเปนหนาที่ทั้งของภรรยาและสามีที่ตองตอบสนองตอกัน
ไมใช หนาที่ของใครคนใดคนหนึ่งฝายเดียว”
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ความพยายามขององคกรผูห ญิงและเครือขายพันธมิตร เพือ่ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงแกไข
กฎหมายอาญามาตรา 276 นับวาเปนการรื้อระบบความคิดของสังคมที่มีตอสถาบันครอบครัวที่
ปลูกฝงมายาวนาน การรณรงคขับเคลื่อนสังคมจึงจําเปนตองสรางองคความรูในภาคประชาสังคม
และภาครัฐ
ขอโตแยง...และความเขาใจที่แตกตาง
จากเวทีรณรงคผานสื่อโทรทัศน
ในขณะที่กระแสสัง คมเริ่มใหความสนใจในประเด็นความรุน แรงภายในครอบครัว
นับตั้งแตการณรงคแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 เริ่มตนขึ้นในเดือนแหงการยุติความรุนแรงตอ
ผูหญิงและเด็กในปลายป 2545 เวทีสัมมนาสัญจรหรือ “เวทีสาธารณะ” เปนเวทีเปดเสียงเงียบที่อยู
ภายใตหลังคาบาน ไดสะทอนแนวคิดทั้งเห็นดวย สนับสนุนใหแกไขกฎหมาย และไมเห็นดวย
คัดคาน เปนสถานการณที่เกิดขึ้นนับแตนั้นเปนตนมา
ในป 2547 ซึง่ เปนวาระของวันสตรีสากลในเดือนมีนาคม รายการทีวเี ชิงวิเคราะหวพิ ากษ 7
ไดเชิญแกนนําในองคกรผูหญิงที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อสรางความเขาใจในประเด็นสําคัญที่จําเปน
ตองแกไขกฎหมาย และเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งอยูในกลไกของภาครัฐ เปนการเปดเวทีผานสื่อ
โทรทัศนในรูปแบบของรายการสด เปนการโตตอบ (Debate) ผูรวมรายการแยกเปน 2 ฝายคือ
ฝายสนับสนุนใหมีการแกไขกฎหมายซึ่งก็คือฝายขององคกรผูหญิงและอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพ อีกฝายหนึ่งคือฝายคัดคานและไมเห็นดวยที่จะแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ใน
ฝงของนักการเมือง มีทั้ง ส.ส., ส.ว. และนักกฎหมาย และเปดโอกาสในประชาชนที่ที่ชมรายการได
แสดงความคิดเห็นในประเด็นการเคลื่อนไหวใหแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ดวย

7

รายการถึงลูกถึงคน ตอน “แกกฎหมาย เอาผิดผัวขมขืนเมีย” รายการสด ออกอากาศ
วันที่ 11 มีนาคม 2547 เวลา 23.00 น. ชอง 9 อสมท. พิธกี รคือ สรยุทธ สุทศั นะจินดา ผูร ว มรายการ
ไดแก ณัฐยา บุญภักดี ผูป ระสานงานมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.), ทิชา
ณ นคร ผูประสานงานเครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ, ชาญเชาวน ไชยานุกจิ อธิบดีกรมคุม ครองสิทธิ
และเสรีภาพ รองศาสตราจารย ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ หัวหนาภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญวิทยา
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ลลิตา ฤกษสําราญ ส.ส. กทม. และ บุญเลิศ ไพรินทร
ส.ว.ฉะเชิงเทรา
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พิธีกรชาย ไดเริ่มตนถามนํานักการเมืองหญิง (ส.ส. ลลิตา ฤกษสําราญ) ซึ่งอยูใน
กรรมาธิการสตรี ดวยคําถามวา “ในฐานะเปนผูหญิง แตกลับไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมายหาม
สามีหรือผัวขมขืนเมีย ทําไมไมเห็นดวย”
ซึง่ คําตอบของนักการเมืองหญิง ไดสะทอนวา ระดับความเขาใจในประเด็นความรุนแรง
ตอผูหญิงซึ่งเปนภรรยานั้นถูกจํากัดวงอยางแคบ และยังสะทอนความคิดที่รับในชุดความรูที่เปน
วาทกรรมดั้งเดิมของคนในสังคมที่เห็นวาเปนเรื่องปกติ ธรรมชาติ ของการใชชีวิตคู และเปนเรื่องที่
“นาอับอาย” สําหรับผูหญิง
ปจจุบันนี้ ผูหญิงไทยไมเขาใจวากฎหมายมีอยูแลว... ในลักษณะของการรวม
หลับนอนที่สามีผิดปกติ เชน สามีมีจิตวิตถาร คือกอนจะนอนตองทํารายตบตี อัน
นี้สามารถไปฟองรองไดอยูแลว หรือผูชายเปนโรค เชน ติดเอดส หรือ ซิฟลิส หรือ
อยูระหวางฟองรอง แลวเกิดอารมณจะขมขืนเรา
กฎหมายมีอยูแลว... แตคนที่เห็นดวยกับการแกไขกฎหมายนี้ เขาไมเขาใจ เพราะ
การที่หญิง-ชาย ตกลงจะแตงงานกัน การหลับนอนถือเปนพื้นฐานของการเปน
สามี-ภรรยา ถือเปนเรื่องปกติ และถาสามีไปขมขืนภรรยาแลวผิดอะไร จะปรับ
เหรอ...ดิฉันไมเอาหรอกคะกฎหมายนี้ เพราะสุดทายก็มีสามีขี้คุก แลวอยางนี้สู
หยาไมดีกวาเหรอ จะใหสังคมมาตราหนาวามีสามีขี้คุก และสวนลูกก็รูวาพอแม
หยากันดีกวาจะใหสังคมมาตราหนาวาพอติดคุก เปนเรื่องที่นาอับอาย
ในขณะที่ ทิชา ณ นคร พยายามชีใ้ หผรู ว มสนทนาเขาใจในประเด็นผูห ญิงซึง่ เปนภรรยา
ถูกสามีขมขืน ไมใชเรื่องปกติธรรมดา แตเปนสถานการณของความรุนแรงทางเพศที่อยูในสถาบัน
ครอบครัวในระดับที่เรียกวา “ทารุณกรรมทางเพศ” โดยที่ผูหญิงยังไมไดรับความคุมครองจาก
กฎหมายใด ๆ
เรือ่ งการขมขืนกันในครอบครัว มันไปไกลจนถึงขัน้ ไมใชแคหลับนอนธรรมดาของคน
ทีเ่ ปนผัวเมีย หรือวาคืนนีร้ สู กึ วาเหนือ่ ยแลวไมอยากหลับนอน แตโดยประสบการณ
ขององคกรผูห ญิงทีไ่ ปเดินสายเพือ่ คุยกับผูห ญิงในเวทีตา ง ๆ ทัว่ ประเทศ เราพบวา
การขมขืนในครอบครัวมันเลยไปถึงขัน้ ทีใ่ ชคาํ วาทารุณกรรมทางเพศแลว ถาหากวา
การทารุ ณกรรมทางเพศมีกฎหมายอยู แล ว คําถามก็คือวามันใชแนจริงหรือ
เปลา...เปนเรื่องที่กฎหมายเขามาเกี่ยวของ เชน ถาผูหญิงคนหนึ่งรูสึกวาคืนนี้
นอนกับสามีแลว รูส กึ วาตัวเองไมมคี วามสุข เชือ่ วาเรือ่ งนีไ้ มใชเรือ่ งงายทีผ่ หู ญิงคน
นัน้ จะตัดสินใจเดินไปทีโ่ รงพักเพือ่ แจงความ กวาผูห ญิงจะตอสูก บั ความรูส กึ ตัวเอง
เพือ่ เอาชนะกําแพงความอับอาย ผูหญิงคิดวาตัวเองจะไมมีกฎหมายอยางมักงาย
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ขนาดนั้น แตผูหญิงกําลังจะบอกวาเมื่อค่ําคืนเหลานั้นมันติดตอกันเปนป เสียง
รองไหของเขา ความเปนมนุษยถูกย่ํายี และไมเต็มใจ ซึ่งผูหญิงเหลานี้ไมใชพล
เมืองของประเทศนี้เหรอ ทําไมไมไดรับความคุมครอง ทําไมกฎหมายถึงเวนวรรค
เพียงเพราะเขาเปนเมีย...
ประเด็นโตแยงจากฝายที่คัดคานและไมสนับสนุนใหแกไขกฎหมาย คือประเด็นที่เปน
คําถามทาทายฝายที่สนับสนุนใหแกไขกฎหมายวา...ผูหญิงแนใจแลวหรือวาตองการใชกฎหมายนี้
เพื่อเอาผิดสามีของตนเอง และยังมองวาการตอสูในเรื่องกฎหมายนี้ผูหญิงยังไมเขาใจคอนเซ็ปตที่
แทจริงของกฎหมาย
ในมุมมองของนักกฎหมายอยาง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ แสดงความเห็นตอประเด็นที่
องคกรผูหญิง เสนอแกไขกฎหมายนี้วา
เทาที่กฎหมายมีอยูก็คุมครองอยูตามสมควรอยูแลว ไมตองแกเลย ถาบอกวาที่
ผานมาผูหญิงเจอปญหาเรื่องการแจงความ อยางนี้ตองไปบอกอธิบดีกรมตํารวจ
ใหแกระเบียบ ในการรับแจงความ บันทึกคดีไดวามีการทุบตีหรือทํารายรางกาย
แตแปลกใจวาทําไมไมรับแจงความ ผมเห็นดวยที่ตองมีกฎหมายคุมครองผูหญิง
และปรามสามีขมขืนภรรยา เพียงแตใจความหรือขอความ วิธีการมันตางกัน
อยางทางนี้ตองการตัดคําวาขมขืนหญิงออกไป ทั้งที่กฎหมายที่แกไขตามพระราช
กฤษฎีกามีอยูในวรรค 2 แลวถากรณีสามีขมขืนภรรยาเปนยังไง และมีเงื่อนไข
ตามที่ ดร.ลลิตาพูด… การออกกฎหมายจะตองดูใหดี ๆ วาสัญญาสมรสในสวน
หนึ่งมันเปนสัญญาเหมือนกัน สวนการทําสัญญากับเสรีภาพในการปฏิบัติตาม
สัญญาเปนคนละสวน และที่คุณทิชาบอกวาเจอนายไมดี กดขี่ขมเหง ลาออก
ไดครับ แตที่เราทนอยูเพราะเราคิดวานายคงจะเปลี่ยนได แตการแตงงานเปลี่ยน
ไมได เพราะฉะนั้นกฎหมายตองละเอียดออน จะดูแคตัวบทนี้ไมได” (ทวีเกียรติ
มีนะกนิษฐ)
ความเขาใจในประเด็นที่มองยังคงแตกตางกัน ระหวาง “การทํารายรางกาย” และ
“การขมขืนภรรยา” เพราะฝายที่ไมเห็นดวยยังคงคิดวา “มีกฎหมายรองรับอยูแลว” และถาแก
กฎหมายนี้จะทําใหผูหญิงเสียเปรียบ และผูชายเองก็จะไดประโยชนในเรื่องสิทธิการมีเพศสัมพันธ
นอกบาน
กฎหมายฉบับนี้จะทําใหผูหญิงเสียเปรียบ เพราะจะเปนขออางที่ทําใหผูชายหา
เหตุไมนอนกับภรรยา เพราจะไปนอนกับผูหญิงอื่น... ถาพูดถึงเรื่องทํารายอันนี้ผิด
แลว เพราะกฎหมายทํารายมันมีอยูแลว เพราะปจจุบันผูหญิงไมทนแลวไมเหมือน
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สมัยกอน เพราะผูหญิงจะไมยอมรับสภาพมารักษาหนารักษาตา อัตราการหยา
รางในปจจุบันของผูหญิงสูงขึ้นและที่หยารางกัน ไมไดเกิดจากการขมขืนดวยซ้ํา
ไป แตอยูดวยกันไมไดเขาก็เลิกกันงาย ๆ เลย (ส.ส. ลลิตา ฤกษสําราญ)
“คําวา ขมขืน คนอาจเขาใจผิด ถาขมขืนแสดงวาบังคับจิตใจ ผิดกฎหมายนะครับ และ
ทํารายรางกายหรือทุบตีก็ถือวาบังคับเหมือนกันก็ผิดกฎหมาย มีกฎหมายรองรับอยูแลว ไมตองแก
เลย ถาแกอยางนี้ผูชายทั้งหลายก็สบาย... ถามีกฎหมายนี้ ผมอางไดเลยวาผมไมนอนกับคุณ ผม
กลัวคุณจะไปฟองวาผมขมขืน เพราะฉะนั้นผมก็ออกไปนอกบานเลย..” (ส.ว.บุญเลิศ ไพรินทร)
ฝายสนับสนุนพยายามแยกประเด็นใหอีกฝายเขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเสนอวาควรมองใน
“มิติที่แตกตาง” จากมิติทางกฎหมายอยางเดียว ไมลิดรอนความเปนเพศ อยูบนพื้นฐานของ
“สิทธิที่เทาเทียม” โดยเฉพาะสิทธิในการมีเพศสัมพันธในชีวิตคู
มี 3-4 เรื่องปนกันอยู ตองคิดใหรอบคอบ เรื่องแรก เคารพความเปนคน อีกเรื่อง
นึงวิถีชีวิตไทย สถาบันครอบครัว ขณะนี้เรากําลังพูดถึงกฎหมายอาญา และความ
ผิดเกี่ยวกับทางเพศ มันคืออะไร อีกเรื่องก็คือ เรื่องการบริหารจัดการเรื่องโทษ 4
เรื่อง นี้ตองคุยพรอม ๆ กัน โดยเฉพาะเรื่องแรก เคารพความเปนคนหรือไม ผูชาย
ผูหญิงตองเทากันและเรื่องเพศสัมพันธ เปนเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของความเปน
คน... ชีวิตรัก ชีวิตครอบครัว ชีวิตสมรส ตองมีลักษณะของการเคารพซึ่งกันและ
กัน ถาบอกวาเรื่องการมีเพศสัมพันธแลว ผูหญิงไมมีอํานาจตัดสินใจดวยตัวเอง
อันนี้ถือวาผิดหลักการ (ชาญเชาวน ไชยานุกิจ)
ประเด็นที่ถกเถียงกันอีกเรื่องก็คือ การแกไขคํานิยามใหใชคําวาผูใดขมขืนกระทําชําเรา
“ผูอื่น” แทน คําวา “ซึ่งมิใชภริยา” นั้น ทิชา ณ นคร เสนอวากฎหมายตองเสมอภาค ไมใชเวนวรรค
ใครฝายที่ไมเห็นดวยมองวาผิด “คอนเซ็ปต” และใชเปนประเด็นตอบโตฝายสนับสนุนแกไข
กฎหมายวาไมเขาใจคอนเซ็ปตของกฎหมายที่แทจริง
“นี่แหละ เพราะการตอสูที่ไมเขาใจคอนเซ็ปตถึงทําใหเสียหาย ขณะนี้ถาเราเห็นผูชาย
กําลังปล้ําผูหญิง เราตองตั้งขอหาวากําลังพยายามขมขืนผูหญิง แตผูชายก็แจงกลับไดวาผมกําลัง
ถูกผูหญิงปลุกปล้ําเสียดวยซ้ําไป เพราะกฎหมายรวมผูชายดวย” (ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)
แต ก ารที่ นั ก กฎหมายให จํากั ด ความคุ ม ครองเฉพาะความเป น เพศ เป น สิ่ ง ที่ ฝ า ย
สนับสนุนแกไขเห็นวาประเด็นปญหาเรื่อง “ขมขืน” นั้นเกิดขึ้นไดกับทุกเพศสถานะ และหากแกไข
นิยามใหครอบคลุม “ผูอื่น” ก็จะใหความคุมครองแกเพศที่สามและเด็กชายที่ถูกกระทําดวย
“ทุกคนทีถ่ กู ขมขืน ไมวา ผูช ายหรือผูห ญิง มีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั บริการความชวยเหลือทุกดาน
ทั้งดานกฎหมาย สังคม จิตใจ และรางกาย” (ณัฐยา บุญภักดี)
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“อยากใหมองมิติของกฎหมายอาญาเสียใหม โดยใชมาตรา 276 กฎหมายอาญาไมใช
เปนกฎหมายที่เปนแตโทษ กฎหมายอาญาไมไดเอาคนเขาคุก แตกฎหมายอาญามาตรา 276 จะ
เปนสิ่งที่ประสานรอยราวและสอนสังคม” (ชาญเชาวน ไชยานุกจิ )
จะเห็นวาฝายที่สนับสนุนใหแกไขกฎหมาย นําวาทกรรมความรุนแรงที่มีตอผูหญิง ซึ่ง
สังคมยอมรับมาโดยตลอด มาเปนประเด็นในการอธิบายเหตุผลในการเสนอแกไขกฎหมาย แตใน
ขณะที่ฝายคัดคานไมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมาย ใชวิธีการตีความในกฎหมายที่ขาดมิติของ
ความเขาใจในประเด็น ความรุนแรงทางเพศ ที่ผูหญิงไดรับอยางแทจริง บทสรุปตอนทายของราย
การ พิธีกรไดแสดงผลโหวตที่ผูชมรายการสงเขามารวมแสดงความเห็น “โหวตเอาผิดสามีขมขืน
ภรรยา” ผลปรากฏวา มีผูเห็นดวย 41.03% และไมเห็นดวย 58.9%
แมวารายการทีวีเชิงวิเคราะหประเด็นปญหา จะเปนสวนหนึ่งในรูปแบบการขับเคลื่อน
ทางสังคมที่กลุมองคกรผูหญิงไดดําเนิน แตจากการไดสัมภาษณพูดคุยกับ ณัฐยา บุญภักดี
ผูประสานงานมูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง (สคส.) หลังการออกรายการทีวีดังกลาว
และกอนที่กระบวนการเคลื่อนไหวแกไขกฎหมายจะเปนผลสําเร็จ ณัฐยา ไดสะทอน
ความเห็นตอการรวมรายการในครั้งนั้นวา เปนบทเรียนสําหรับนักเคลื่อนไหวในประเด็นผูหญิง ตอง
จดจําวาผูหญิงเปนเหยื่อของ “มารเก็ตติ้ง” เพื่อการนําเสนอรูปแบบรายการที่ใหเกิดความ “มันส”
ในการปะทะกันระหวางผูรวมรายการทั้งสองฝายเทานั้น
การไปออกรายการคราวนั้น รูสึกวาพลาด...ที่ไปออกรายการ นั่นคือบทเรียนที่
ไดรับ หลังจากมานั่งถกกัน แลวก็ไดคิดวากลุมองคกรผูหญิงไมควรทํางานกับ
สื่อมวลชนที่มีแนวคิดการทํารายการแบบพล็อตเรื่องที่เปนประเด็นปญหาสังคม
ใหเปนโชว ใหเปนการแสดงมากกวา เรากลายไปเปนตัวแสดง... เราไมสามารถ
กําหนดทิศทางการนําเสนอ หรือแมแตบทบาทของตัวเอง เพราะในขณะนั้น เรา
ตองสรางความเขาใจใหกับสังคม แตคนทํารายการเองยังไมมีความเขาใจ มันยิ่ง
ไปกันใหญ ยิ่งทําใหสังคมเกิดความสับสน... คนดูเกิดคําถาม..ยังไมเขาใจ”
องคกรผูหญิงและแกนนําในการเคลื่อนไหว ยอมรับวาการแสดงความคิดเห็นและมอง
ปญหารวมกันในประเด็น ผูหญิง ในลักษณะที่เปน “เวทีปด” นั้นมีขอจํากัดและไมกอใหเกิดผลดี
จึงนํามาเปนประเด็นพูดคุยในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับเคลื่อนในเวลาตอมา
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เวทีระดมสมอง... เพื่อปรับยุทธศาสตรการเคลื่อนไหว
หลังจากองคกรผูหญิงไดขับเคลื่อนสังคมในการสรางองคความรูใหกับเครือขายผูหญิง
ในเวทีสาธารณะทั่วประเทศ ระหวางป 2545-2546 โดยจัดกิจกรรมควบคูไปกับการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางการแกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิดทางเพศ: สังคมไทยพรอมเพียงใด”
นับวาเปนการขับเคลือ่ นภาคประชาสังคมทีส่ รางกระแสของการทําความเขาใจในประเด็นความรุนแรง
ทางเพศและการขมขืนในคูสมรส ไดอยางกวางขวางในกลุมเครือขายขององคกรผูหญิง ในขณะ
เดียวกันองคกรผูหญิงไดรับความรวมมือจากสถาบันกฎหมายอาญาในการสํารวจความเห็นของ
บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ในโครงการ “พัฒนากฎหมายอาญาฐานความผิดทางเพศ” เปน
การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ที่สราง “แนวรวม” ในการทํางานรวมกัน ผลของการขับเคลื่อนรวม
กันมีผูเขาชื่อสนับสนุนรางกฎหมายนี้ โดยตัดคําวา “ซึ่งมิใชภรรยาตน” จํานวนกวา 10,000 รายชื่อ
อยางไรก็ตาม แมวาองคกรผูหญิงจะไดขอมูลจากการจัดเวทีสาธารณะ ซึ่งเปนเสียง
สะทอนของผูหญิงจากการแลกเปลี่ยน เรียนรูประสบการณ “ความรุนแรงทางเพศ” และสวนใหญ
เห็นดวยกับการเสนอแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ตลอดจนผลสํารวจความเห็นของบุคลากร
ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเปนบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายโดยตรง และ
ผลของการสํารวจครึง่ หนึง่ ของบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมเห็นดวยกับการแกไขกฎหมายดังกลาว
หากแตกลไกภาครัฐที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย กลับไมรับขอเสนอขององคกรผูหญิง จึงทําให
กระบวนการขับเคลื่อนเพื่อแกไขกฎหมายนี้มีระยะเวลายาวนาน
ผลกระทบอุปสรรคในการรณรงคเพื่อแกไขกฎหมายที่ใหความคุมครองสิทธิผูหญิง ใน
แตละสมัยใชเวลายาวนานตอการทําความเขาใจกับฝายนิติบัญญัติ และกับประชาชน ซึ่ง วิมลศิริ
ชํานาญเวช คณบดี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน ไดสรุปวาอุปสรรคที่เกิดจาก
ผูคัดคานใชยกขึ้นอาง ไดแก
ยังไมมีความจําเปนตองแกกฎหมาย เพราะไมใชเรื่องรีบดวน ไมเกี่ยวกับปากทองของ
ประชาชน ขัดตอประเพณีในสังคมไทย เปนการทําลายความเปนเอกภาพของครอบครัว
องคกรผูหญิงหลายองคกรและหนวยงานสนับสนุนการแกไขกฎหมายฉบับนี้ ไดรวมกัน
ระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคม8 โดยมีศูนยศึกษานโยบาย
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล เปนแกนนําในการจัดเวทีระดมสมอง เวทีดังกลาวเชิญแกนนํา
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เวทีระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการดําเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมในมาตรา
276 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 ณ โรงแรมรอยัลเจมสลอรด จ.นครปฐม ผูเขารวมระดม
สมองประมาณ 30 คน ไดแกตัวแทนองคกรผูหญิง ตัวแทนองคกรภาครัฐ นักวิชาการ นักกฎหมาย
และแนวรวมผูสนับสนุนใหแกไขกฎหมาย
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สําคัญในการขับเคลื่อนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เชน องคกรผูหญิงผูเขารวมไดแก เครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ, มูลนิธิผูหญิง, มูลนิธิเพื่อนหญิง, มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
ตัวแทนองคกรภาครัฐ ผูแทนจากสํานักงานสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กลุมนักวิชาการ ไดแก คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล, โครงการสตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ศูนยศกึ ษานโยบายสาธารณสุข
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กลุมนักกฎหมายไดแก ผูแทนจาก
สถาบันกฎหมายอาญา สํานักอัยการสูงสุด, ทนายความ, ตํารวจ, ผูแทนศาลแพงกรุงเทพใต
การระดมสมองไดจัดเวทีกลุมยอย เปนการสะทอนการดําเนินงาน และอุปสรรคปญหา
ของการขับเคลื่อนเพื่อแกไขกฎหมาย ในที่ประชุมมีการนําเสนอทัศนะและความคิดเห็นกันอยาง
เสรี อาจกลาวไดวาเปนการตกผลึกทางความคิด และหาแนวทางในการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร
ตอไป โดยที่ประชุมไดวิเคราะหถึงกระแสของสังคมที่มีตอความไมเสมอภาคทางเพศในกฎหมาย
ซึ่งผลจากการระดมสมองไดสรุปออกเปนกลุม ดังนี้
กลุมนักวิชาการ
ในสวนของนักวิชาการใหทัศนะไววา กฎหมายที่เกี่ยวของกับความผิดเกี่ยวกับเพศของ
ไทยควรไดรับการแกไขปรับปรุงอยางจริงจัง ซึ่งเมื่อมีการขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการแกไขกฎหมาย
อาญาในมาตรา 276 ก็เปนหนทางที่ดีหนทางหนึ่งที่จะทําใหสังคมไทย ไดเริ่มตระหนักถึงเสียงของ
ผูหญิงที่เรียกรองความเสมอภาคใหกับตน และคนอื่น ๆ ในสังคม ไมวาจะอยูในสถานะใดก็ตาม
ซึ่งผลงานวิจัยเรื่อง “บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคิดอยางไร? เมื่อสามีขมขืนภรรยา” ของ
นาถฤดี เดนดวง และคณะ ทําการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสายงานยุติธรรมทั่วประเทศ
พบวาบุคลากรสวนใหญ (รอยละ 55.4) เห็นดวยที่จะมีการแกไขกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเพศ ใน
มาตรา 276 ซึ่งจากผลงานวิจัยดังกลาวพอจะเปนขอมูลที่ดีอยางหนึ่งในการขับเคลื่อนใหกลุม งาน
ทางดานยุตธิ รรมเขามามีสว นรวมในการขับเคลือ่ นสังคม เพือ่ กฎหมายดังกลาวมีการแกไข และบังคับ
ใชอยางจริงจัง
แตอยางไรก็ตาม ในทัศนะของนักวิชาการก็ยังมีความหวงใยในสวนของผูหญิงในสังคม
ซึ่งถือไดวาเปนกลุมรากหญา และเปนกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายดังกลาว ไมวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงแกไขหรือไมก็ตาม วาแมกฎหมายจะมีการเปลี่ยนแปลงแกไข แตหากวิธีคิด
ในประเด็นของสิทธิในเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ยังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม การแกไข
กฎหมายก็ดูเหมือนวาจะสงผลดีใหกับผูหญิงไดไมมากนัก เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนที่กําลังจะ
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เกิดขึ้นจะตองดําเนินการควบคูกันไปทั้งการขับเคลื่อนในสวนของการแกไขกฎหมาย และการขับ
เคลือ่ นเพือ่ สรางความสํานึก และตระหนักในประเด็นสิทธิในเนือ้ ตัวรางกายของผูห ญิงใหกบั ทุก ๆ คน
ในสังคมไมวาจะอยูในสถานะใด และเพศใดก็ตาม
อีกทั้งยังมีความเปนหวงในสวนของฝายการเมือง และหนวยงานรองรับ เพราะหาก
หนวยงานของรัฐยังไมเห็นถึงความสําคัญของการแกไขกฎหมายดังกลาว ก็อาจเปนอุปสรรคที่
สําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมใหเกิดความเสมอภาค เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อน
สังคมนั้นตองดําเนินการไปพรอม ๆ กับฝายการเมืองดวย เชน การเชิญองคกรฝายการเมืองเขามา
เปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมดวย
กลุมนักกฎหมาย
ในสวนของนักกฎหมายนั้นไดใหทัศนะไววา ในเรื่องของการแกไขกฎหมายไมวาจะเปน
มาตราใดก็ตามนั้น ควรมีการไตรตรอง และเตรียมการใหละเอียด รอบคอบ และรอบดาน เพราะ
การแกไขกฎหมายของประเทศนั้น มิไดสงผลกระทบตอกลุมบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือองคกรใด
องคกรหนึ่งของสังคม แตจะสงผลกระทบตอทุก ๆ คนในสังคม และตอทุกองคกร หรือสถาบันที่มี
สวนเกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายนั้น ๆ อาทิเชน ศาล อัยการ ตํารวจ แพทย เปนตน ดังนั้นใน
การขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขนั้นจะตองสรางความเขาใจใหกับองคกร และ
สถาบันเหลานี้ และอาจใหสถาบันเหลานี้รวมเปนเจาภาพในการขับเคลื่อนสังคมอีกดวย
นอกจากนี้ในมุมมองของนักกฎหมายยังมองวา การขับเคลื่อนเพื่อใหเกิดการแกไข
กฎหมายนั้น เปนลักษณะของการตอสูระหวางผูที่มีอํานาจ (Powerful) กับผูที่มีอํานาจนอยกวา
(Powerless) เพราะฉะนั้นการขับเคลื่อนตอไปขางหนานั้นจะตองสรางกลยุทธ หรือกลวิธีในการ
สรางอํานาจตอรองกับฝายนิติบัญญัติ และฝายการเมือง เชน ผลักดันใหประเด็นดังกลาวเขาถึง
การเมืองระดับชาติ เพื่อใหเกิดการทําประชาวิจารณ เพราะผลของการทําประชาวิจารณนั้นเปรียบ
เสมือนกลุมพลังที่ใชตอสู และตอรองกับฝายนิติบัญญัติและฝายการเมืองได
กลุมองคกรผูหญิง (NGOs)
ในสวนขององคกรเอกชนนั้นใหทัศนะโดยสรุปวา ในปจจุบันมีหลายหนวยงาน และ
หลายองคกรทั้งภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ที่ไดทํางานอยูกับประเด็นของผูหญิง ซึ่งแต
ละองคกรตางก็มีองคความรู ขอมูล และประสบการณเกี่ยวกับความไมเสมอภาคทางเพศในสังคม
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ไทยอยูระดับหนึ่ง และอาจเพียงพอที่จะใชเปนฐานขอมูลในการตีแผ เผยแพรใหกับสังคมไทย
เพียงแตในปจจุบันองคความรู ขอมูล และประสบการณเหลานั้น ยังขาดการผลักดันใหเกิดเวที
และชองทางในการตีแผ และถายทอดสื่อสารอยางเขาถึง และสรางความเขาใจที่แทจริงกับผูหญิง
ในสังคม ซึ่งถือวาเปนกลุมรากหญาที่จะไดรับผลกระทบจากการแกไขกฎหมายโดยตรง
อีกทั้งในการทํางานขององคกรเอกชนในปจจุบัน แมจะมีกลยุทธในการเสริมสรางพลัง
(Empowerment) ใหกับผูหญิงในประเด็นของสิทธิในเนื้อตัวรางกายไดเปนอยางดี แตก็ยังขาดการ
กําหนดยุทธศาสตร หรือทิศทางรวมกันระหวางองคกรที่ทํางานอยูในประเด็นเดียวกัน เพื่อใหการ
ขับเคลื่อนนั้นเปนไปในลักษณะของการขับเคลื่อนที่มียุทธศาสตรและหนักแนน
นอกจากนี้ในสวนขององคกรเอกชนที่ทํางานในประเด็นผูหญิง ยังใหทัศนะเพิ่มเติมวา
ในปจจุบันการขับเคลื่อนในประเด็นความไมเสมอภาคทางเพศยังขาดเวทีของผูที่จะมีสวนไดสวน
เสียในประเด็นในประเด็นดังกลาว เชน ขาดเวทีของผูชาย / นักกฎหมาย / สว. / สส. / และองคกร
ระหวางประเทศที่ทํางานเกี่ยวกับประเด็นผูหญิง เปนตน เพราะฉะนั้นในสวนขององคกรเอกชนจึง
ไดเสนอใหการขับเคลื่อนของทุก ๆ ฝาย ควรเปนไปในลักษณะที่มียุทธศาสตร และการขับเคลื่อน
จะตองเปนการขับเคลื่อนของทุก ๆ องคกรรวมกัน โดยมีเปาหมายที่หนักแนน และเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยที่การขับเคลื่อนนั้นจะตองเขาถึงและเขาใจในตัวผูหญิง เพื่อใหกฎหมายอาญามาตรา
276 ไดรับการแกไขและนํามาบังคับใชอยางจริงจัง
ดังนั้น ในที่ประชุมระดมสมองจึงมีการเสนอแนวทางเพื่อเปนยุทธศาสตรในการขับ
เคลื่อนสังคมในประเด็นของกฎหมายอาญามาตรา 276 โดยการทํากิจกรรมในลักษณะของ Focal
point หรือการจัดทําปฏิทินกิจกรรมโดยที่แตละหนวยงานหรือองคกรที่รวมเปนเจาภาพในการขับ
เคลือ่ นสังคม ในประเด็นกฎหมายอาญามาตรา 276 จะตองมาประชุมเพือ่ วางเปาหมายสูงสุดทีท่ กุ ๆ
กิจกรรมจะมุง ไปสูเ ปาหมาย จากนัน้ ก็ทาํ การวางรูปแบบกิจกรรม และกําหนดเวลาในการทํากิจกรรม
โดยจะตองไมซ้ําซอนกัน ซึ่งกอนที่จะจัดกิจกรรมนั้น ๆ ขึ้นก็ควรมีการแถลงขาว หรือประชาสัมพันธ
ใหสังคมไดรับรู และในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดนั้นจะตองมีองคกรใดองคกรหนึ่งที่จะตองทํา
หนาที่เปนจุดศูนยกลาง ประสานงาน และมองในภาพรวมของการขับเคลื่อนทั้งหมดหรือทําหนาที่
เปนแมขายนั่นเอง
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ภาพที่ 6.1
กิจกรรรมลักษณะของ Focal point
กิจกรรม 2

กิจกรรม 1

กิจกรรม 3

กิจกรรม 4

Focal point

กิจกรรม 6

กิจกรรม 5

การเคลื่อนไหวขององคกรผูหญิงในชวงระหวางป 2545-2547 เปนไปอยางกวางขวาง
และเปนที่สังเกตวาในการขับเคลื่อนแตละเวทีขององคกรผูหญิง มีลักษณะ “เครือขาย” ที่เปนกลุม
องคกรสมาชิกหลายองคกร ที่มีการประสานงานรวมกัน ในการเคลื่อนไหว เชน การจัดทําเอกสาร
เพื่อเสนอใหระดับนโยบาย การสํารวจความคิดเห็นในเวทีสัญจรทั่วประเทศ รวมทั้งการขยาย
“แนวรวม” ไปสูบุคคลในกลุมอาชีพตาง ๆ ซึ่งเปน “พันธมิตร” เขารวมกิจกรรมและกําหนดแผนงาน
ในการขับเคลื่อนทางสังคม และในการขับเคลื่อนแตละเวทีก็จะปรากฏ “พันธมิตร” ของกลุมผูหญิง
เขารวมกิจกรรมขับเคลื่อนทางสังคมดวยทุกครั้ง
แมวาองคกรผูหญิงจะประสบความสําเร็จในการ “เปดพื้นที่” ของการขับเคลื่อนภาค
ประชาสังคมในการสรางองคความรู ในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง โดยเฉพาะ “การขมขืน
ภรรยา” แตอยางไรก็ตามหากขาดกลไกในระดับรัฐที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไข
กฎหมาย องคกรผูหญิงก็คงจะทําไดเพียง สรางเครือขาย และแนวรวมในการขับเคลื่อนทางสังคม
เทานั้น
ยุทธศาสตร “แนวรวมในภาครัฐ”
หากพิจารณาถึงกลไกในระดับรัฐที่จะผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมาย
จากจุดเริ่มตนของกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคมในการแกไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา
276 ตั้งแตป 2538 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (ก.ส.ส.) เปนหนวยงาน
หลักเพียงหนวยงานเดียวที่มีบทบาทชัดเจนในขณะนั้น ที่มีบุคลากรทํางานดานสตรีและเด็กและมี
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การดําเนินงานที่เปนรูปธรรม เห็นไดจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งที่ 96/2538
แตงตั้งคณะทํางานศึกษา และเสนอแนะการดําเนินงานเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาความผิดทางเพศ
ซึ่งมี ดร.สายสุรี จุติกุล เปนประธาน เพื่อศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีฐานความผิด
ทางเพศ แลววิเคราะหและเสนอแนวทางแกปญหา ปรับปรุงกฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติใหชัดเจน
รัดกุมมากขึ้น โดยคณะทํางานไดเสนอรางแกไข มาตรา 276 ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในป 2540 และไดแกไขเพียงการเพิ่มมาตรา 276 ทวิ เทานั้น
แมวาจะมีความพยายามในการเสนอรางแกไขกฎหมายของกลุมองคกรผูหญิง แตราง
กฎหมายยังไมเคยเขาสูกระบวนการนําเสนอตอฝายบริหารแตอยางใด นั่นเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทํา
ใหการผลักดันแกไขกฎหมายไมเปนผลสําเร็จ เพราะขาดกลไกในระดับนโยบายที่จะ ”รับลูก”
ในการเสนอแกไขกฎหมายขององคกรผูหญิง ประกอบกับการปฏิรูประบบราชการของ
ไทยในชวงระหวางป 2544-2545 หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานสตรีและเด็ก ไดถูกปรับเปลี่ยน
ใหเปนเพียงสํานักหนึ่งในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว) รวมทัง้ มีการโอนยายถายเทบุคลากรจาก ก.ส.ส. ภาพรวมในการขับเคลือ่ นประเด็น
ผูหญิงในระดับชาติจึงเริ่มแผวลง ขาดความตอเนื่อง เพราะไมมีหนวยงานหลักของรัฐรับผิดชอบ
โดยตรง อยางไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของกลุมองคกรผูหญิงก็ไดปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ทางการเมือง และนโยบายของผูบริหารประเทศ
แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ขององคกรผูหญิง ภารกิจ
หลักนอกจากจะจัดเวทีรณรงคเผยแพรความรู ความเขาใจในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิงในคู
สมรส และสิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย รวมทั้งสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิงใหกับองคกร
เครือขาย และขยายแนวรวมไปยังพันธมิตรในสาขาอาชีพตาง ๆ แลว เครือขายองคกรผูหญิง ได
พยายามผลักดันเสนอรางกฎหมายใหกับฝายบริหาร ที่เขามารับผิดชอบในกลไกของรัฐ กลาวคือ
องคกรผูหญิงไดนําแนวทาง “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” มาใชในการขับเคลื่อน จะเห็นไดจากการ
ที่ ทิชา ณ นคร ผูป ระสานงานเครือขายผูห ญิงกับรัฐธรรมนูญ นําตัวแทนองคกรผูห ญิงทีเ่ ปนแนวรวม
ในการเคลื่อนไหวเขาพบ นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย (นายอนุรักษ จุรีมาศ) โดยกลุมองคกรผูหญิงนําขอเสนอแนะใน
ประเด็นหลัก ๆ ใหภาครัฐนําไปเปนแนวทางในการแกปญ
 หาใหเปนไปอยางชัดเจน ผลักดันใหรฐั บาล
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับปญหาดานสตรี และมีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง
ดวยเหตุที่กระบวนการในการแกไขกฎหมาย ไมไดจบลงที่การเปดเวทีระดมความเห็น
หรือการเขาเสนอชื่อเพื่อแกไขกฎหมาย จะกระทําไดทันทีเมื่อสงเนื้อหาของรางกฎหมายใหกับฝาย
บริหารทีร่ บั ผิดชอบ แตกระบวนการในการเสนอรางกฎหมายมีขนั้ ตอนในการเสนอผานระบบรัฐสภา
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เพื่อพิจารณากลั่นกรองในคณะกรรมาธิการ เสนอรางกฎหมายเขาระเบียบวาระการประชุมสภา
ส.ส. และ ส.ว. เมื่อผานแลวจึงเสนอฝายนิติบัญญัติในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ดังนัน้ การ “ล็อบบี”้ ทางการเมือง จึงเปนยุทธศาสตรสาํ คัญทีจ่ ะเปนกลไกนําไปสูข นั้ ตอน
ตาง ๆ เพื่อการพิจารณาแกไข เพราะหากรัฐบาลไมเห็นดวย การผลักดันในระดับนโยบายก็ไมเกิด
ขึ้นแนนอน ดังที่ ศุภลักษณ เกงบัญชา ซึ่งเปน “แนวรวมภาครัฐ” ขาราชการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเขียนบทความสนับสนุนความคิดดังกลาวนี้วา
“การผนึกพลังในทุกภาคสวนทางสังคมเปนเครือขายการทํางานในลักษณะเบญจภาคี
โดยภาครั ฐตองสนับสนุนองคกรเครือขายในพื้นที่ทุกระดับ ใหสามารถเปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนอยางอิสระ เขาถึงสภาวการณปญหาไดอยางสอดคลองรวดเร็ว และตรงจุด
...รัฐตองรูวามีใคร..ทําอะไร...อยูที่ไหน...อยางไร ทั้งในระดับบุคคล องคกร สื่อ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อผนึกพลังในการทํางานรวมกัน...ทุกฝายตองรวมกันผลักดันใหปญหาความรุนแรง
ตอเด็ก สตรี ครอบครัว และสังคม เปนวาระแหงชาติ เพื่อการปองกันและแกไขปญหาอยางจริงจัง
เปนระบบตอไป” (ศุภลักษณ เกงบัญชา, 2545, น. 1)
แตการล็อบบี้ หรือสรางแนวรวมในภาครัฐ องคกรผูหญิงเห็นวาผูที่มีสวนในการรับผิด
ชอบโดยตรงในการกําหนดนโยบาย หรือทิศทางในการแกไขปญหาในประเด็นนั้น ๆ ตองมีความ
เขาใจอยางถองแท เพราะไมเชนนั้นแลวจะกลายเปนการแกปญหาแบบ “สวนทาง” และเปนเพียง
การ “สรางกระแส” ทางการเมือง
เชนที่ผานมาในป 2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย (นายวัฒนา เมืองสุข) ไดทําใหสังคมวิพากษวิจารณอยางหนัก โดยองคกรผูหญิงในนาม
เครือขายผูหญิงกับรัฐธรรมนูญซึ่งมีสมาชิก 54 องคกร และองคกรพันธมิตร ตองทําหนังสือเปด
ผนึกถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อใหพิจารณาคุณสมบัติของรัฐมนตรีที่จะดูแลแกไขปญหาสังคม เนื่อง
จากในขณะนั้นนายวัฒนาเสนอแนวคิดในการแกปญหาสังคมหลายเรื่อง เชน การแกปญหาซิ่งรถ
ดวยการปดถนน หรือจัดสนามใหวัยรุนแขง การแกปญหาเซ็กสวันลอยกระทงโดยการตั้งดานส
ปอรตไลทตรวจบัตรประชาชนหนาโรงแรมมานรูด และที่เปนประเด็นฮือฮาในสังคมก็คือ การมอง
วาปญหาชายมีภรรยานอยเปนประเด็นเล็กนอย รวมทั้งการเสนอใหภรรยากราบเทาสามีกอนนอน
ยิ่งเปนการสะทอนไดชัดเจนวา นายวัฒนาไมเขาใจสภาพปญหาครอบครัวที่แทจริง และไมสงเสริม
ความเทาเทียมหญิงชาย ตัวแทนองคกรผูหญิง โดย ทิชา ณ นคร ไดออกแถลงการณถึงบทบาท
และบุคลิกภาพของรัฐมนตรีทานนั้นวา
“องคกรผูหญิงเห็นวาแนวคิดและมุมมองทั้งหมดของนายวัฒนา ไมสามารถแกและ
ตอบโจทยของปญหาไดเลย มุงเนนแตความหวือหวา และนาตื่นเตนอยางเดียว ซึ่งรบกวนผูที่
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ทํางานดานสังคมอยางมาก ดังนั้น องคกรผูหญิงไดสงจดหมายเปดผนึกเพื่อสงสัญญาณถึงนายก
รัฐมนตรีวา หลาย ๆ แนวคิดที่ออกมาองคกรผูหญิงเห็นวาคุณวัฒนาไมมีสัญลักษณของการเปนรัฐ
มนตรีกระทรวงนี้ พูดแตละเรื่องดูไมนาอุนใจ ในการแกปญหาสังคม เหมือนกับยอนศรใหเสียเวลา
ไปวัน ๆ เราจะสงสัญญาณถึงนายกฯ วาการเอาคนมาเปนรัฐมนตรีกระทรวงนี้ตองเลือกดวย ไมใช
แคหาคนมาขัดตาทัพแบบนี้” (“กลุมสตรีอัดวัฒนา ทาใหกราบเมีย,” ออนไลน, 2548)
หากพิจารณาดูจะพบวาที่ผานมา องคกรผูหญิงไดสรางแนวรวมในภาครัฐที่เปนเสมือน
หนวยงานหลักในการทํางานดานสตรี และเด็ก คือคณะกรรมการสงเสริมประสานงานสตรีแหงชาติ
(กสส.) ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนเปนสํานักกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว การประสานงานในเชิง
นโยบายที่ดําเนินงานรวมกันจึงไมราบรื่นนัก หรือในชวงจังหวะที่องคกรผูหญิงไดรับความรวมมือ
อยางดีจากผูบริหารกระทรวงที่เกี่ยวของ แตตองมีอันสะดุดเพราะการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การสานตอในความรวมมือในภาครัฐจึงขาดความตอเนื่อง สุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง หัวหนาศูนยพิทักษ
สิทธิสตรี มูลนิธิเพื่อนหญิง สะทอนวากลไกของภาครัฐมีความสําคัญอยางยิ่งตอการนําไปสูการ
แกไข และยังมีปจจัยที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน ซึ่งเปนกลไกที่ซับซอนและยากลําบากในการ
เสนอรางกฎหมายตอรัฐบาล และกลาวถึงชองทางในการนําเสนอรางกฎหมายในป 2550 วา
ชวงที่ผานมาตั้งแตป 2542 เปนตนมา รัฐบาลเปลี่ยนบอยมาก การทํางานของ
องคกรผูหญิงที่เคยประสานงานกับ ก.ส.ส. จึงขาดชวง เพราะมีการเปลี่ยนแปลง
หรือแมแตรัฐบาลยุคทักษิณที่มีความตอเนื่อง แตการนําเสนอแกไขกฎหมายกลับ
ทําไดยากกวา เวทีที่องคกรผูหญิงทําไดคือการขยายแนวรวม ทําความเขาใจ ให
การศึกษา และเปดชองทางใหผูหญิงที่ถูกกระทําไดออกมาสรางวาทกรรมให
สังคมรับรู...
ระยะหลัง ๆ กิจกรรมของเครือขายองคกรผูหญิง และกลุมแนวรวมยังคงดําเนิน
ตอเนื่อง มีการพูดคุยกันในวงเล็ก ๆ กลุมยอย ๆ แตสม่ําเสมอ ไมไดจัดกิจกรรม
ใหญหรือสรางกระแสทางสื่อใหขยายผล เพราะเรื่องทุนก็สําคัญ การจัดเวที
รณรงคใชทุนมาก ดังนั้น องคกรผูหญิงจําเปนตองหาแนวทางในการนําเสนอราง
กฎหมาย เขาสูการพิจารณาใหได
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ความรับผิดชอบของรัฐ... สูกลไกขับเคลื่อนในระดับสากล
นอกจากการใชยุทธศาสตรเพื่อสรางแนวรวมในภาครัฐแลว องคกรผูหญิงยังไดนํากล
ไกขององคกรระหวางประเทศมาปรับในยุทธศาสตรการขับเคลื่อนในภาครัฐดวย โดยการหยิบยก
ประเด็นที่ประเทศไทยไดลงนามและเปนภาคีของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ทุกรูปแบบ ซึ่งเปนกฎหมายระหวางประเทศเรื่องผูหญิงมาตั้งแตป พ.ศ. 2528 นับวาเปนกาว
สําคัญเพราะเทากับรัฐบาลไทยไดประกาศเจตนารมณที่ชัดเจนในการสงเสริมความเสมอภาคหญิง
ชาย และขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีตามแนวทางที่กําหนดไวตามอนุสัญญา
กลไกติดตามที่ไดกําหนดใหประเทศภาคีไดรายงานตอคณะกรรมการของอนุสัญญานี้
ทุก ๆ 4 ป ทางคณะกรรมการฯ ยังเปดโอกาสใหองคกรภาคเอกชนสงรายงานเพิ่มเติมและแถลงตอ
ที่ประชุมเพื่อใหขอมูลสถานการณปญหาและขอเสนอเพื่อใหรัฐดําเนินการ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 รัฐบาลไทย ไดไปรายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการอนุสัญญาเรื่องผูหญิง ในทีป่ ระชุมสมัยที่ 34 และทางคณะกรรมการฯ ก็ไดมสี รุป
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทย ซึ่งกลุมองคกรผูหญิงตางก็ยินดีกับการที่คณะ
กรรมการฯ ไดรวมขอเสนอจากองคกรเอกชนไวในหลายประเด็น
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการอนุสัญญาเรื่องผูหญิง ใหความสําคัญ
กับประเด็นเรงดวนที่ผูหญิงไทยกําลังเผชิญในปจจุบัน โดยเฉพาะความรุนแรงตอผูหญิงและ
เด็กหญิง การคามนุษย สุขภาพ การขาดโอกาสในการมีสวนรวมตัดสินใจ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ และยังไดเรียกรองใหรัฐภาคีทําการเผยแพรสรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการอยาง
กวางขวาง ใหกบั ประชาชน รวมทั้งเจาหนาที่ของรัฐ นักการเมือง สมาชิกสภา และองคกรดานสตรี
และสิทธิมนุษยชน ไดแก สมาชิกแนวรวมเพือ่ ความกาวหนาของผูห ญิงซึง่ ประกอบดวยสมาชิกองคกร
และกลุมผูหญิงจากภูมิภาคตาง ๆ รวม 39 องคกร ซึ่งรวมกันผลักดันและติดตามการดําเนินงาน
ของรัฐในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตาง ๆ ของคณะกรรมการอนุสัญญาฯ ตลอดจนสงเสริมการมี
สวนรวมของผูหญิงจากทุกภาคสวนในการรวมตัดสินใจตอนโยบายและกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และสงผลกระทบตอผูหญิง โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายวาดวยความผิดทางเพศ ที่กลุมองคกร
ผูหญิงและสมาชิกแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิงจะไดเรงผลักดันใหเกิดความเสมอภาค
ทางกฎหมาย และนําไปสูการแกกฎหมายอาญามาตรา 276 ไดในที่สุด
ขอเสนอแนะที่สําคัญของคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีทุกรูปแบบ ไดแก
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- ใชความพยายามอยางเรงดวนในการยกเลิกขอสงวนอนุสัญญาขอที่ 16 สิทธิดาน
ครอบครัว ภายในกรอบระยะเวลาอันแนนอน
- ดําเนินการปรับปรุงตามที่จําเปน เพื่อเปนหลักประกันวาจะมีกลไกระดับชาติที่เขม
แข็งพอที่จะสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ
- ดําเนินการอยางเรงดวนให “รางพระราชบัญญัติการปองกันและขจัดความรุนแรง
ในครอบครัว” เสร็จสมบูรณ โดยใหหลักประกันวาสตรีและเด็กหญิงทั้งหลายที่ตกเปนเหยื่อแหง
ความรุนแรงจะเขาถึงมาตรการตาง ๆ ในการแกไขและการปกปองจากความรุนแรงไดโดยงาย และ
ใหหลักประกันดวยวา ผูกระทําความผิดจะถูกดําเนินการตามกฎหมายและลงโทษอยางจริงจัง
- แกไขคํานิยามของการขมขืนในประมวลกฎหมายอาญาโดยไมยกเวนการขมขืน
ระหวางสามีภรรยา อีกทั้งยังใหเปนความผิดทางอาญา
- เรงนํารางพระราชบัญญัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยมาใช และให
หลักประกันวาผูฝาฝนจะถูกลงโทษ รวมทั้งประกันวาเหยื่อทั้งหลายจะไดรับความชวยเหลืออยาง
เหมาะสม และใหความสนใจกับสาเหตุสําคัญของการคามนุษยโดยการเพิ่มความพยายามสงเสริม
สถานภาพทางเศรษฐกิจของสตรีใหดีขึ้น
- นําเอาและสงเสริมใหมีมาตรการพิเศษชั่วคราวทั้งหลาย เพื่อที่จะเพิ่มจํานวนของ
สตรีในระดับการตัดสินใจ
- สงเสริมโครงการฝกอบรมและเพิ่มความรับรูทั้งหลายเพื่อยกระดับความสําคัญของ
การมีสวนรวมของสตรีในการตัดสินใจในทุกระดับ รวมทั้งในระดับสากลดวย
- ใหความสนใจ ความตองการทัง้ ปวงของสตรีชนบทและชาวเขาเผาตาง ๆ อยางเรงดวน
และกวางขวาง และหามาตรการตาง ๆ เพื่อประกันวา สตรีชนบทและชาวเขาสามารถเขาถึง
โภชนาการ การอนามัย การบริการสาธารณสุข การศึกษาและกิจกรรมที่กอใหเกิดรายไดทั้งปวง
อยางเต็มที่และเพียงพอ
- ใหหลักประกันวา สตรีทั้งมวลในภาคใตสามารถเขาถึงบริการดานตาง ๆ ทั้งความ
มัน่ คงทางสังคมและเศรษฐกิจทัง้ หาย และใหเพิม่ โอกาสทางการศึกษาแกเด็กหญิงเพือ่ ลดการแตงงาน
ตั้งแตยังเยาวดวย
- หามาตรการตาง ๆ ทีจ่ ะชวยอํานวยความสะดวกและลดขัน้ ตอนในการไดรบั สัญชาติ
ของสตรีชาวเขา รวมทั้งใหความสนใจกับการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ของเจาหนาที่รัฐที่รับผิดชอบ
การพิจารณาขอสัญชาติ

99
- สรางความเขมแข็งใหการดําเนินการโครงการและนโยบายตาง ๆ ที่มุงเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเขาถึงขอสนเทศและบริการสาธารณสุขแกสตรี รวมทั้งบริการอื่น ๆ เพื่อลด
ความตองการเขาไปใชบริการทําแทงเถื่อนของสตรี
- บรรจุแงมุมตาง ๆ ดานเพศสภาพไวในนโยบายและโครงการทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
การติดเชื้อเอชไอวี /โรคเอดส
ระหวางป 2549-2550 กลุมองคกรผูหญิงที่รวมมือกันขับเคลื่อนเพื่อแกไขกฎหมาย
อาญามาตรา 276 ไดระดมความเห็นในกลุมคณะทํางานยอย เพื่อทบทวนยุทธศาสตรที่นํามาใชใน
ขบวนการขับเคลื่อน อาทิ แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง รวมกับมูลนิธิผูหญิง ไดรวมกันจัด
เวทีแบงปนและวางแผนยุทธศาสตร โดยนําแนวคิดเรื่องอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ตอสตรีทุกรูปแบบ (ซีดอ CEDAW) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคีดวย มาพิจารณาและเพื่อผลักดันใหมี
การปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบอยางแทจริง จึงอาจ
กลาวไดวาการระดมความเห็นของคณะทํางานยอยในกลุมดังกลาวนําไปสูการขับเคลื่อนโดยใช
กลไกระดับสากล เชิงยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิผูหญิงตามแนวทางแหงอนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
คณะผูแทนไทยไดเสนอรายงานฉบับที่ 4 และ 5 ใหคณะกรรมการวาดวยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติตอสตรีพิจารณาในคราวการประชุมสมัยที่ 34 เวทีดังกลาวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม
2549 ณ สํานักงานใหญสหประชาชาติ นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เพื่อพิจารณารายงานของ
ประเทศไทย โดยเปดโอกาสใหผูแทนจากภาคประชาชนและสังเกตการณการรายงานของผูแทน
รัฐบาลที่ไดไปรายงานตอคณะกรรมการซีดอ คณะกรรมการฯ ไดแสดงความยินดีตอการดําเนิน
มาตรการตาง ๆ ของประเทศไทยที่สอดคลองกับ “อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอ
สตรีในทุกรูปแบบ” เชน มาตรการตานการคาหญิงและเด็ก การแกไขกฎหมายใหหญิงที่สมรสแลว
เลือกใชนามสกุลได การตั้งผูตรวจการแผนดินรัฐสภาเพื่อเปนกลไกในการปกปองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้ ง การใช ม าตรการพิ เ ศษชั่ ว คราวเพื่ อ เพิ่ ม สั ด ส ว นผู ห ญิ ง ในตําแหน ง ระดั บ ตั ด สิ น ใจใน
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะกรรมการฯ ไดแสดงความหวงใยและเสนอแนะใหประเทศไทยดําเนินการใน
ประเด็นตาง ๆ เพื่อใหบรรลุพันธะสัญญาตามอนุสัญญาดังกลาวที่ประเทศไทยมีตอประชาคมโลก
ตัง้ แตป 2525 โดยจะหยิบยกในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับการวางยุทธศาสตรการขับเคลือ่ นขององคกร
ผูหญิง ตอการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 พอสังเขป ดังนี้
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ตารางที่ 6.1
ความหวงใยของคณะกรรมการฯ และขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทย

-

-

-

-

ความหวงใยของคณะกรรมการฯ
ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทย
การที่รัฐภาคียังสงวนที่จะไมปฏิบัติตาม - เรงถอนขอสงวนดังกลาวโดยมีกําหนดเวลา
อนุสัญญาฯ ขอ 16 เปนการขัดแยงกับ
ชัดเจน
วัตถุประสงคและเจตนารมณของ
อนุสัญญาฯ
กฎหมายที่ยังเลือกปฏิบัติยังไมไดรับการ - ทบทวนกฎหมายทุกฉบับอยางเปนระบบเพื่อ
แกไข ใหมั่นใจวาไดมีการนําบทบัญญัติ
ปรับปรุงใหมีบทบัญญัติที่สอดคลองกับ
ของอนุสัญญาฯ ไปใชกับกฎหมายภาย
อนุสญ
ั ญาฯ
ในประเทศ
- รัฐภาคีมีพันธะสัญญาที่จะดําเนินการใหมั่นใจวา
มีการใชอนุสัญญาฯ ในระบบกฎหมายของ
ประเทศ
แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย - ใหบูรณาการนิยาม “การเลือกปฏิบัติ” ทั้งโดย
พ.ศ. 2540 มาตรา 30 จะใหหลักประกัน
ตรงและโดยออมที่สอดคลองกับมาตรา 1 ของ
ความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย
อนุสัญญาฯ ในรัฐธรรมนูญ หรือ รางพระราช
แตในกฎหมายอื่น ๆ ยังไมมีนิยาม “การ
บัญญัติสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคหญิง
เลือกปฏิบัติ” ตามอนุสัญญาฯ มาตรา 1
ชาย
อยางชัดเจน
ยังมีการเลือกปฏิบัติตอผูหญิงใน
- เรงปรับแกกฎหมายครอบครัวเพื่อขจัดบท
กฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะ
บัญญัติที่ยังเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
อยางยิ่งในเรื่องการเรียกคาเสียหายจาก
เกี่ยวของกับการหมั้น ชีวิตสมรส และการหยา
ผูที่มีประเวณีกับคูหมั้น ชีวิตสมรส และ
เพื่อใหหญิงมีสิทธิและมีขอผูกพันอยางเสมอภาค
เหตุหยา
กับชาย
รางพระราชบัญญัติปองกันและแกไข
- ใชมาตรการที่ครอบคลุมในการแกปญหาความ
ความรุนแรงในครอบครัวยังมีบทลงโทษ
รุนแรงตอผูหญิงและเด็กใหสอดคลองกับ
ผูกระทําความรุนแรงไมเพียงพอ
ขอเสนอแนะทั่วไป ฉบับที่ 19 เรื่องความรุนแรง
ตอสตรี ของคณะกรรมการฯ และปฏิญญา
สหประชาชาติวาดวยความรุนแรงตอสตรี
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ตารางที่ 6.1 (ตอ)
ความหวงใยของคณะกรรมการฯ
ขอเสนอแนะสําหรับรัฐบาลไทย
- ใหเรงพิจารณา รางพระราชบัญญัติปองกันและ
- การที่รางกฎหมายดังกลาวยึด
แกไขความรุนแรงในครอบครัว และใหมั่นใจวาหญิง
ความสมานฉันทและความเปนเอก
และเด็กที่เปนเหยื่อสามารถเขาถึงการชดเชยและ
ภาพของครอบครัวเปนหลักเปน
การคุมครอง และผูกระทําถูกฟองรองและลงโทษ
การลิดรอนสิทธิของผูหญิงที่จะมี
อยางมีประสิทธิภาพ
ชีวิตอยูโดยปราศจากความรุนแรง
- ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา
- แกคํานิยาม “การขมขืน” เพื่อใหการขมขืนภรรยาเปน
มาตรา 276 จํากัดให “ผูถูกขมขืน”
ความผิดตามกฎหมาย
คือ “ผูหญิงที่มิใชภรรยา” เทานั้น - อบรมเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับมิติทางเพศแก
เปนการเปดชองใหสามีบังคับมี
บุคลากรที่บังคับใชกฎหมาย ผูพิพากษา บุคลากร
เพศสัมพันธกับภรรยาที่ไมพรอมใจ
สาธารณสุข และครูเพื่อใหเขาใจและสามารถจัดการ
ในชวงเวลานั้นโดยไมมีความผิด
กับปญหาความรุนแรงรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
- ปรับเปลี่ยนเจตคติทางสังคม วัฒนธรรม และ
ขนบประเพณีที่กอใหเกิดความรุนแรงตอผูหญิง
การนําประเด็นของการเขารวมเปนประเทศภาคีในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW) มาเปนกลไกผลักดันในการขับเคลื่อนครั้งนี้สงผลดีตอองคกร
ผูห ญิง และเครือขายพันธมิตร แมวา การรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ซีดอ (CEDAW) เมื่อตนป 2549 จะทําในนามของรัฐบาล กอนการปฏิรูปทาง
การเมือง ก็ตาม เพราะองคกรผูหญิงไดนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการซีดอ มาเปน
ยุทธศาสตรขับเคลื่อนสงทายกอนจะนําไปสูการแกไขกฎหมาย
อุษา เลิศศรีสันทัด ผูประสานงานมูลนิธิผูหญิง กลาวถึงประเด็นนี้ในเวทีอภิปราย
“ผัวเมียยุคปฏิรูป กับความเทาเทียมที่จะถูกขมขืน”9 ซึ่งเปนเสมือนกุญแจสําคัญในการปลดโซ
ตรวนของผูหญิงในเวลาตอมาวา

9

เวทีอภิปราย “ผัวเมียยุคปฏิรูป กับความเทาเทียมที่จะถูกขมขืน” จัดโดยมูลนิธิผูหญิง
รวมกับ แนวรวมเพือ่ ความกาวหนาของผูห ญิง และโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม, น. 222 คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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“รัฐบาลในยุคปฏิรูป มีหนาที่ที่จะพิทักษคุมครองสิทธิมนุษยชน ที่ทานไดกลาวไวในวัน
แถลงนโยบาย ตรงนี้สิทธิของผูหญิงก็เปนสิทธิมนุษยชน...และทานยังบอกวาใหมีการปฏิบัติตาม
กฎบัตรสหประชาชาติ พันธกรณีตามสนธิสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ... และประเทศ
ไทยได รั บ ข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลือ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี
ทุกรูปแบบ (ซีดอ CEDAW) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549 โดยรัฐบาลทักษิณในขณะนั้น แตวา
พันธกรณีตอนุสัญญาก็ตองเปนสิ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลจะตองนําไปปฏิบัติดวย และที่สําคัญ คือ
คณะกรรมการ ซีดอ ไดเรียกรองใหแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 รวมทั้งใหรัฐภาคีแกไขนิยาม
ของการขมขืน ไมยกเวนการขมขืนระหวางสามีภรรยา โดยใหเปนความผิดทางอาญา”
องคกรผูหญิงไดในนาม สมาชิกแนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิงประกอบดวย
สมาชิกองคกรและกลุมผูหญิงจากภูมิภาคตาง ๆ รวม 39 องคกร ซึ่งรวมกันผลักดันและติดตาม
การดําเนินงานของรัฐในการปฏิบัติตามขอเสนอแนะตาง ๆ ของคณะกรรมการอนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (ซีดอ CEDAW) ใหความสําคัญกับประเด็นเรงดวนที่
ผูหญิงไทยกําลังเผชิญในปจจุบัน โดยเฉพาะความรุนแรงตอผูหญิงและเด็กหญิง ไดรวมกันกําหนด
ยุทธศาสตรในการเคลื่อนไหวอีกครั้ง และเสนอรางแกไขกฎหมายในเดือนมีนาคม 2550 อาจกลาว
ไดวาองคกรผูหญิงไดใชยุทธศาสตรทางการเมืองมาเปนกลไกในการขับเคลื่อนครั้งสําคัญ
การเดินทางสูความสําเร็จ
แกอาญามาตรา 276... กุญแจสูความเสมอภาค
ในกลางป 2550 สภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2549 (ฉบับชั่วคราว) ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยได
นําเสนอรางแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 และ มาตรา 277 (เปนรางที่เสนอโดย บวรศักดิ์
อุวรรณโณ)10 เขาพิจารณา แตมีการถกเถียงกันมากในชวงเวลาของการพิจารณารางกฎหมายของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เนื่องจากรางกฎหมายของรัฐบาลที่เสนอ กลับเปนขอความวา

10

บวรศักดิ์ อุวรณโณ เปนที่ปรึกษาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) ฝายกฎหมาย เปนผูมีบทบาทในการรางรัฐธรรมนูญ
ฉบับชั่วคราว (2549)
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ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน โดยขูเข็ญดวยประการ
ใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย โดยผูอื่นนั้น อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ
โดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันถึงสี่หมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุ
ระเบิด หรือโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือ
กระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป
และปรับตั้งแตสามหมื่นถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุกตลอดชีวิต
ความเห็นขององคกรผูหญิง และคณะอนุกรรมาธิการดานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาส เห็นวารางกฎหมายดังกลาว วรรคแรกมีนัยยะวา หากขมขืนสามีหรือภรรยาของตน
จะไมมีความผิด นั่นคือการเปดโอกาสใหทั้งหญิงและชายขมขืนคูสมรสของตนได จึงไมไดเปนการ
ลดความรุนแรงที่ภรรยา รวมทั้งเด็กชาย ดังเจตนารมณของกลุมองคกรผูหญิงเสนอไวตั้งแตตน
และการแกไขขอความจาก “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่งมิใชภริยาของตน” เปน “ผูใดขมขืน
กระทําชําเราผูอื่นซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน” หากพิจารณาอยางผิวเผินอาจดูเหมือนเปนบท
บัญญัติที่ครอบคลุมถึงการที่ภริยาเปนผูกระทําดวยเพื่อใหดูเสมอภาคกัน หรือไมเปนการเลือก
ปฏิบัติตอสามีที่ถูกกระทํา แตหากพิจารณาใหถองแท จะเห็นวาความเสมอภาคดังกลาวเปนภาพ
ลวงตา ปญหาเดิมที่เกิดกับผูหญิง เด็กชาย หรือกลุมที่มีความหลากกลายทางเพศยังคงไมไดรับ
การแกไข
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ตารางที่ 6.2
เปรียบเทียบกฎหมายที่มีอยูและกฎหมายที่เสนอแกไข
กฎหมายเดิม
มาตรา 276 “ผู ใ ดข ม ขื น
ก ร ะ ทํ า ชํ า เราหญิงซึ่ ง มิ ใ ช
ภริยาของตน โดยขูเข็ญดวย
ประการใด ๆ โดยใช กําลั ง
ประทุ ษ ร า ย โดยหญิงอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถ ขัดขืนได
หรื อ โดยทําให ห ญิ ง เข า ใจผิ ด
ว า ตนเป น บุ ค คลอื่ น ต อ ง
ระวางโทษจําคุ ก ตั้ ง แต สี่ ป ถึ ง
ยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท
ถ า การกระทําความผิ ด ตาม
วรรคแรกไดกระทําโดยมีหรือ
ใชอาวุธปน หรือ วัตถุระเบิด
หรือโดยรวมกระทําผิดดวยกัน
อั น มี ลั ก ษณะเป น การโทรม
หญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้ง
แตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่น
บาท หรือจําคุกตลอดชีวิต”

(ราง) กฎหมายเสนอโดย
(ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
มาตรา 276 “ผู ใ ดข ม ขื น
กระทําชําเราผูอื่นซึ่งมิใชภริยา
หรื อ สามี ข องตนโดยขู เ ข็ ญ
ดวยประการ ใด ๆ โดยใช
กําลังประทุษราย โดยผูอื่นนั้น
อยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืน
ได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขา
ใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึง
ยี่สิบปและปรับตั้งแตแปดพัน
บาทถึงสี่หมื่นบาท
ถ า การกระทําความผิ ด ตาม
วรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือ
ใช อ าวุ ธ ป น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด
หรือโดยรวมกระทําความผิด
ดวยกันอันมีลักษณะเปนการ
โทรมหญิงหรือกระทํากับชาย
ในลั ก ษณะเดี ย วกั น ต อ ง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาป
ถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสาม
หมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือ
จําคุกตลอดชีวิต”

(ราง) กฎหมายเสนอโดย
คณะกรรมาธิการ สตรีฯ
มาตรา 276 “ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น
โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไม
สามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขา
ใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตสิบปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปด
พันถึงสี่หมื่นบาท

การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่งหมายความ
รวมถึ ง การกระทําเพื่ อ สนองความใคร ใ น
ทางกามารมณ ข องผู ก ระทํา โดยการใช
อวั ย วะเพศของผู ก ระทํ า สอดเข า ไปใน
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของ
ผู อื่ น และการใช สิ่ ง อื่ น ใดสอดเข า ไปใน
อวัยวะเพศ หรือทวารหนักของผูอื่น
ถ า การกระทําความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง ได
กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด
หรื อ โดยร ว มกระทําความผิ ด ด ว ยกั น อั นมี
ลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับ
ชายในลักษณะเดียวกัน ตองระวางโทษจํา
คุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต
สามหมื่ น บาทถึ ง สี่ ห มื่ น บาท หรื อ จําคุ ก
ตลอดชีวิต”
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จากขอความในรางกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมดังกลาว ทําใหองคกรผูหญิงและ
เครือขายพันธมิตร องคกรดานสิทธิตาง ๆ เคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองใหสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทบทวนและพิจารณาขอคิดเห็นเกี่ยวกับยกรางกฎหมายที่มีอยูเดิม และรางกฎหมายที่ขอแกไข
องคกรผูหญิงหลายองคกรไดรวมกันยื่นจดหมายเปดผนึกถึงประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติให
ทบทวนรางกฎหมายอีกครั้ง ในนาม “เครือขายยุติความรุนแรงทางเพศ” เพื่อยืนยันวาขอเรียกรอง
ขององคกรผูหญิงตองการแกไขใหตัดขอความ “ซึ่งมิใชภริยาตน” ออก และสนับสนุนยกราง
กฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส เนื่องจากสงผลดี
ตอสังคมไทยอยางนอย 5 ประการ คือ
หนึ่ง เปนการยืนยันวา อคติทางเพศที่แฝงฝงอยูในวัฒนธรรมไทยวาภรรยาเปนเสมือน
ทรัพยสินที่สามีสามารถขมขืนใจ และรวมประเวณีไดตามตองการนั้น เปนสิ่งซึ่งกฎหมายไมยอมรับ
สอง ขยายความคุมครองสูผูหญิงซึ่งไมประสงคจะใชชีวิตรวมกับสามีและอยูระหวาง
ขึ้นตอนหยาขาดจากกันตามกฎหมาย
สาม ขยายความคุมครองสูบุคคลทุกเพศสภาพที่ถูกขมขืนกระทําชําเราภายใตแนวคิด
ใหมที่มีความเขาใจวา มิไดมีเพียงเพศหญิงเทานั้นที่ตกเปนเหยื่อความรุนแรงทางเพศ
สี่ กําหนดคํานิยามของคําวา “กระทําชําเรา” ไดครอบคลุมรูปแบบการทารุณทางเพศ
ตามหลักสากล คือครอบคลุมทั้งการใชอวัยวะเพศ หรือวัตถุอื่นใดสอดใสในอวัยวะเพศ ทวารหนัก
และชองปาก
หา เปนการแสดงความจริงใจตอคํามั่นสัญญาที่รัฐบาลไดใหไวเมื่อเขารวมเปนภาคี
ของอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2528
เครือขายยุติความรุนแรงทางเพศยังไดเสนอความหวงใยตอ สนช. 2 ประการ คือ
หนึ่ง การระบุข อความ “เปนการกระทําเพื่อสนองความใครในทางกามารมณของผูกระทํา”
อาจทําใหไมสามารถคุมครองผูเสียหายในกรณีที่ผูกระทํามีเจตนาอื่น เชน การแกแคน การแสดง
อํานาจที่เหนือกวา การผลิตสื่อลามกที่มุงกระตุนความใครในทางกามารมณของผูเสพสื่อ เปนตน
สอง การระบุเงื่อนไขการคุมประพฤติหรือการลงโทษนอยกวาที่ศาลจะกําหนดไวในกรณีที่ผูกระทํา
ผิดและผูเสียหายเปนสามีภรรยากันนั้น อาจเปนการเอื้อประโยชนแกผูกระทําความผิด นอกจากนี้
ยังมีความซ้ําซอนกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 281 และมาตรา 56 อีกดวย
ในขณะที่องคกรผูหญิงในนาม “ขบวนผูหญิงกับการปฏิรูปการเมือง” (WeMove) ได
เสนอจุดยืนวารางกฎหมายใหมควรมีความวา “มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่นโดยขูเข็ญ
ดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย...” โดยตัดขอความ “ซึ่งมิใชภริยาหรือสามีของตน” ออก
และยังไดอธิบายในประเด็นที่มีการถกเถียงวิพากษวิจารณในการใชคําวา “ผูอื่น” วาถาเขียนเชนนี้
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อาจทําใหผูชายใชสิทธิมากกวาผูหญิงในการรองวาตนถูกภริยาขมขืน ขบวนผูหญิงฯ มีจุดยืนและมี
คําอธิบายวา ในแงผูกระทําการขมขืน “ผูอื่น” ซึ่งไมวาจะเปนใครก็ควรเปนความผิดทางอาญาที่จะ
ตองไดรับการพิจารณาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมกัน มิใชวาขมขืนคนแปลก
หนามีความผิดทางอาญาไดรับโทษรุนแรง แตการขมขืนคนคุนหนาที่สนิทชิดเชื้อกลับไมตองรับ
โทษใด ๆ
ขบวนผูหญิงฯ ยังไดเสนอให สนช.แกไขนิยามศัพท “การขมขืนกระทําชําเรา” เพื่อให
ครอบคลุมพฤติการณการขมขืนที่กวางขวางขึ้นแทนการตีความอยางแคบวา การขมขืนกระทํา
ชําเราคือการใชอวัยวะเพศชายสอดใสอวัยวะเพศหญิงเทานั้น โดยมีเนื้อความสังเขปเพื่อพิจารณา
ดังนี้ “ขมขืนกระทําชําเรา หมายความวา การใชอวัยวะเพศ อวัยวะอื่น หรือวัตถุอื่นใด ลวงล้ําหรือ
สอใสเขาไปในชองคลอด ทวารหนัก ชองปาก หรือชองสังวาสอันเกิดจากการผาตัดแปลงเพศของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยบุคคลนั้นไมยินยอม หรือบังคับใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทําเชนนั้นตอ
ตนโดยบุคคลนั้นไมยินยอม” เพราะที่ผานมาการกระทําที่นอกเหนือจากใชอวัยวะเพศชายสอดใส
อวัยวะเพศหญิงแลว ตามกฎหมายจะถือเปนความผิดฐานอนาจารเทานั้น ทั้ง ๆ ที่เปนความรุนแรง
ที่มีผลกระทบตอจิตใจ รางกายและศักดิ์ศรีไมตางกัน
ภาพการเคลื่อนไหวขององคกรผูหญิง นับตั้งแตสภานิติบัญญัติแหงชาติ นําเสนอราง
แกไขกฎหมาย (กม.อาญามาตรา 276, 277) เขาพิจารณาตั้งแตเดือนธันวาคม 2549 จะเห็นไดวา
กลุม องคกรผูห ญิงทีท่ าํ งานทางดาน สิทธิ ผูห ญิง และเด็ก ตางก็เขามารวมในกระบวนการเคลือ่ นไหว
การติดตามสถานการณในฝายนิตบิ ญ
ั ญัติ การรวมกลุม เสนอความคิดเห็นอยางเขมขนและตอเนื่อง
แมวาจะเปนการเสนอความเห็นในมุมมองที่ตางกัน แตองคกรผูหญิงทั้งมวลตางก็มีความเชื่อมั่นวา
จะตองผลักดันและเคลื่อนไหวใหการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ที่มีระยะเวลายาวนานกวา
20 ป เปนผลสําเร็จใหได
และในที่สุด การบังคับใชกฎหมายตามประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแตวันที่ 31
กรกฎาคม 2550 พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) โดยสภานิติ
บัญญัติแหงชาติเสนอใหแกไข ดังนี้
มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 276 แหงประมวลกฎหมายอาญาซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 และมาตรา 277
แหงประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
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“มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษรายโดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือโดยทําใหผูอื่นนั้นเขาใจผิดวาตนเปน
บุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวาการกระทําเพื่อสนองความใครของ
ผูกระทําโดยการใชอวัยวะเพศของผูกระทํากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือ
การใชสิ่งอื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผูอื่น
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยมีหรือใชอาวุธปนหรือวัตถุระเบิด หรือโดย
รวมกระทําความผิดดวยอันมีลักษณะเปนการโทรมหญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจําคุก
ตลอดชีวิต
ถากระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําความผิดระหวางคูสมรสและคูสมรส
นั้นยังประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา ศาลจะลงโทษนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวเพียงใดก็
ได หรือจะกําหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติแทนการลงโทษก็ได ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษา
ใหลงโทษจําคุกและคูสมรสฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคจะอยูกินดวยกันฉันสามีภริยาตอไป และ
ประสงคจะหยา ใหคูสมรสฝายนั้นแจงใหศาลทราบ และใหศาลแจงพนักงานอัยการใหดําเนินการ
ฟองหยาให
เหตุผลในการใชประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ใหความคุมครองศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับความคุมครองตาม
ประเพณีการปกครองของประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข แตบทบัญญัติมาตรา 276 มาตรา 277 และมาตรา 276 แหงประมวลกฎหมายอาญา เปน
บทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องเพศ สม
ควรแกไขบทบัญญัติดังกลาว ใหสอดคลองกับหลักการมีสิทธิเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง
และหลักการหามมิใหเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่อง
เพศที่เคยไดรับความคุมครอง ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ตารางที่ 6.3
เปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับเดิม)
มาตรา 276 “ผูใดขมขืนกระทําชําเราหญิงซึ่ง
มิใชภริยาของตน โดยขูเ ข็ญดวยประการใด ๆ
โดยใชกําลัง ประทุษราย โดยหญิงอยูใน
ภาวะที่ไมสามารถ ขัดขืนได หรือโดยทําให
หญิงเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอืน่ ตองระวาง
โทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต
แปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
ถ า การกระทํา ความผิ ด ตามวรรคแรกได
กระทําโดยมีหรือใชอาวุธปน หรือวัตถุระเบิด
หรือโดยรวมกระทําผิดดวยกันอันมีลักษณะ
เปนการโทรมหญิง ตองระวางโทษจําคุกตั้ง
แต สิ บ ห า ป ถึ ง ยี่ สิ บ ป และปรั บ ตั้ ง แต ส าม
หมื่ น บาทถึ ง สี่ห มื่ นบาท หรื อจําคุกตลอด
ชีวิต”

ประมวลกฎหมายอาญา
(ฉบับแกไขใหม ป 2550)
มาตรา 276 ผูใดขมขืนกระทําชําเราผูอื่น โดยขู
เข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลังประทุษราย
โดยผูอื่นนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได หรือ
โดยทําให ผู อื่ น นั้ น เข า ใจผิดวาตนเปน บุ คคลอื่น
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสี่ปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้งแตแปดพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
การกระทําชําเราตามวรรคหนึ่ง หมายความวา
การกระทําเพื่อสนองความใครของผูกระทําโดย
การใช อ วั ย วะเพศของผู ก ระทํากั บ อวั ย วะเพศ
ทวารหนัก หรือชองปากของผูอื่น หรือการใชสิ่ง
อื่นใดกระทํากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู
อื่น
ถ า การกระทําผิ ดตามวรรคหนึ่งไดก ระทําโดยมี
หรื อ ใช อ าวุ ธ ป น หรื อ วั ต ถุ ร ะเบิ ด หรื อ โดยร ว ม
กระทําความผิดดวยอันมีลักษณะเปนการโทรม
หญิงหรือกระทํากับชายในลักษณะเดียวกัน ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสิบหาปถึงยี่สิบป และปรับ
ตั้ ง แต ส ามหมื่ น บาทถึ ง สี่ ห มื่ น บาท หรื อ จําคุ ก
ตลอดชีวิต

