บทที่ 7
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ในการศึกษานี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของการศึกษาไวชัดเจน วาจะศึกษากระบวนการ
เคลื่อนไหวของ กลุมองคกรผูหญิงที่ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและนําไปสูการแกไขกฎหมาย
อาญามาตรา 276 และศึกษาความเขาใจของกลุมคนในสังคมที่องคกรผูหญิงใชเปนยุทธศาสตรใน
การเคลื่อนไหว มีความเขาใจในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง โดยเฉพาะกรณีความรุนแรงทาง
เพศและการขมขืนในคูสมรส (สามีขมขืนภรรยา)
จากการศึกษาจากเอกสารและการวิเคราะหประกอบแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ในบทที่ 4
เสียงสะทอน...อันแตกตางจากเวทีสาธารณะทั่วประเทศ บทที่ 5 เสียงสะทอน...จากบุคลากรใน
กระบวนการยุติธรรม และบทที่ 6 สูการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมาย สามารถตอบคําถาม
ใน 2 ประเด็นที่กําหนดไวคือ
1. กระบวนการขับเคลือ่ นของกลุม องคผหู ญิง ในประเด็นแกไข มาตรา 276 มีการขับ
เคลื่อนผานกลไกใดบาง
2. การเคลือ่ นไหวเพือ่ เปลีย่ นแปลงแกไข มาตรา 276 ไดสรางวาทกรรมเรือ่ งสิทธิเนือ้ ตัวราง
กายของผูหญิงในประเด็นใด
กระบวนการขับเคลื่อนของกลุมองคกรผูหญิง
ในประเด็นแกไข มาตรา 276
หากพิจารณาถึงกระบวนการขับเคลื่อนของ “กลุมองคกรผูหญิง” หรือการทํางานใน
ลักษณะการเคลื่อนไหวของ “กลุมผูหญิง” ประเด็นหรือหัวขอที่เปน “จุดรวม” กันคือ “หาแนวรวม”
ในการดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่เปน “ประสบการณรวมกัน” ซึ่งประสบการณรวมในที่นี้อาจ
หมายถึง ประสบการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง คนใกลชิด และสามารถถายทอดประสบการณรวมซึ่ง
เปนทั้งประสบการณทางตรง และประสบการณทางออม โดยกลุมองคกรผูหญิงที่ขับเคลื่อนใน
ประเด็นแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ชี้ใหเห็นวา กฎ กติกาของสังคมซึ่งเปนบรรทัดฐานนั้น
ตองไมกดขีค่ วามเปนเพศ และผูห ญิงตองไดรบั ความคุม ครองจากกฎหมายอยางเทาเทียมกับผูช าย
กลไกของการขับเคลือ่ นเพือ่ เปลีย่ นแปลงกฎหมายนี้ ผูศ กึ ษาพบวากระบวนการขับเคลื่อน
ผานกลไกสําคัญคือ การขับเคลื่อนผานกลไกภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนผานกลไกภาครัฐ
สงผลตอกระบวนการเคลื่อนไหวในหลายรูปแบบ อาทิ
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1. เปดพื้นที่ใหกับผูหญิงไดรวมกันสรางจิตสํานึก
จากการรับรูและความเขาใจของคนในสังคมที่ยอมรับ ในชุดความรูที่เปนวาทกรรม
ความรุนแรงทางเพศที่มีตอผูหญิง และมีการสืบทอดในวิถีชีวิตโดยเฉพาะอยางยิ่งผูหญิงที่ใชชีวิตคู
คําสอน ไฟในอยานําออก ไฟนอกอยานําเขา ผูชายเปนชางเทาหนา ผูหญิงเปนชางเทาหลัง ผูชาย
เปนผูนํา ผูหญิงเปนผูตาม และทัศนคติของคนหญิงชายที่มองวา ความรุนแรงในครอบครัว เปน
เรื่องสวนตัว ซึ่งลักษณะความเปนหญิงชายดังกลาวไดถูกกําหนดและคาดหวังจากสังคม มีสวนใน
การกําหนดความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติ จนกลายเปนการสรางบรรทัดฐานทางสังคม และมีสวนใน
การสรางมายาคติ (myth) ใหกับสังคมดวย (วิลาสินี พิพิธกุล และ กิตติ กันภัย, 2546, น. 13-14)
จากความเชื่อที่วา ความรุนแรงในครอบครัวเปนเรื่องสวนตัว จึงเปนเรื่องที่ผูหญิงซึ่ง
เปนภรรยาไมควรนําออกมาพูดในพื้นที่สาธารณะ ในที่สุดผูหญิงจึงอยูกับความรุนแรงที่ไมสามารถ
เปดเผยไดกลาวคือผูหญิงไมมีพื้นที่สําหรับผูหญิงที่ถูกกระทํา ดังนั้นกลุมองคกรผูหญิงจึงไดใช
กลไกภาคประชาสังคมเพื่อเปนเวทีที่เปดโอกาสใหผูหญิงไดแลกเปลี่ยนประสบการณ และสรางมิติ
แหงการเรียนรูรวมกันในแบบสตรีนิยม (Feminism) การสะทอนประสบการณตรงของผูหญิง
จํานวนหนึ่งที่มีความหลากหลายของประสบการณความรุนแรงทางเพศ นํามาพิจารณารวมกัน
เพื่อยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงความไมเสมอภาคในทางกฎหมาย ดังเชน Leslie Bender ไดอธิบาย
ถึงกระบวนการนี้ไววา “การตระหนักถึงสิทธิสตรีจะเกิดขึ้นจากการสํารวจถึงประสบการณรวม และ
รูปแบบที่มาจากการแลกเปลี่ยนถึงเหตุการณในชีวิต สิ่งที่เปนประสบการณความเจ็บปวดของ
ปจเจกจะแสดงถึงประสบการณการถูกกดขี่รวมกัน” (Bender Leslie, 1988 p. 9)
การขับเคลื่อนผานกลไกภาคประชาสังคม ขององคการผูหญิงในการจัดกิจกรรม “เวที
สาธารณะ” เพื่อเปดพื้นที่ใหกับผูหญิงไดรวมกันสรางจิตสํานึกในเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว
โดยเฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอคติทางเพศที่ผานกระบวนการหลอหลอมทางสังคมผาน
วัฒนธรรม ผานกฎหมาย โดยที่สังคมหรือแมแตผูหญิงเองไมอาจรับรูวาเปนความรุนแรงตอผูหญิง
กลไกภาคประชาสังคมไดรับรูรวมกัน และถายทอดประสบการณของความรุนแรง และในการเปด
พื้นที่สําหรับ “เสียงของผูหญิง” เกิดขึ้นดวยการโตแยงและวิวาทะทั้งกับตนเองและผูอื่น เพื่อใหเกิด
การตระหนักรูและสรางจิตสํานึกในปญหาความรุนแรงทางเพศที่มีตอผูหญิงซึ่งเปนภรรยา
เสียงและประสบการณของผูหญิงที่เกิดขึ้นในเวทีสาธารณะของกลุมองคกรผูหญิงที่
สัญจรไปทั่วประเทศ ที่ตระหนักรูวาเปน “ปญหารวม” และตองการใหเกิดการแกไข หรือแมแตเสียง
ของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเกิดการยอมรับและเห็นดวยที่จะเปลี่ยนแปลงแกไข
กฎหมาย ซึง่ กลไกทัง้ หมดนัน้ ทําให ”เสียงของผูห ญิงมีความหมาย” และนําไปสูก ลไกในระดับสถาบัน
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จะเห็นไดวา การเปดพืน้ ทีใ่ หกบั ผูห ญิงนัน้ ไดผา นการใชเหตุผลเชิงกระบวนการของสตรีนิยม
(Feminist practical reasoning) ภายใตจดุ ยืนทีอ่ งคกรผูห ญิงสรางจิตสํานึกของผูห ญิงในกระบวน
การเคลื่อนไหวรวมกันวา และ “ความรุนแรงในครอบครัว ไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป”
2. สรางองคความรู
การสรางความรู (wisdom) ตอประเด็น “การขมขืนภรรยา” เปนความรุนแรงทางเพศที่
ผูหญิงไดรับ และชี้ใหเห็นวา กฎหมายอาญามาตรา 276 คือกฎหมายที่ไมมีความเสมอภาคทาง
เพศ ในกระบวนการสรางองคความรูไดนําแนวคิดแบบสตรีนิยม (Feminism) มาใชใน อาจกลาวได
วา ศาสตรของความรูที่มีผูหญิงและประสบการณของผูหญิงเปนศูนยกลางในการสรางความรู โดย
ตั้งคําถามกับปรากฏการณและระบบความสัมพันธหญิงชายที่เปนความสัมพันธเชิงอํานาจ
ในการสรางองคความรูแบบสตรีนิยม ไดตั้งคําถามตอสถานภาพของผูหญิงที่เปน
ภรรยาโดยการเรียนรูจาก “มองปญหารวมกัน” สถานภาพของภรรยาที่แฝงดวยความเชื่อที่เปน
อคติทางเพศที่ใหผูชายใช “อํานาจ” และ “สิทธิ” ของความเปนสามีมากกวาสิทธิในเนื้อตัวรางกาย
ของตนเอง หากเราบอกวาวัฒนธรรมเปนสวนหนึ่งของชีวิตผูคน ที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับ
ความคิดของคนในสังคม แลวทําไมจะปลอยใหเกิดวัฒนธรรมแบบใหอํานาจชายดํารงอยู ใน
กฎหมาย ผูหญิงจึงควรปลดปลอยอํานาจที่กดขี่ความเปนเพศ และสรางความชอบธรรมให
กฎหมายสามารถคุมครองผูหญิงซึ่งเปนภรรยา มากกวาการใหสิทธิในความเปนสามี ดังเชน ทิชา
ณ นคร ไดตั้งคําถามตอสังคม และผูที่มีสวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนครั้งนี้วา “มาตรา 276
เขาขายสงเสริมความรุนแรงในครอบครัวใหดํารงอยูตอไปใชหรือไม?” สอดคลองกับหลักการ
“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ของ ประเวศ วะสี ที่อธิบายเหลี่ยมที่สําคัญที่สุดก็คือ การสรางความรู
และนําความรูไปเคลื่อนไหวสังคม โดยการเชื่อมโยงความรูและการเคลื่อนไหวเพื่อเคลื่อนในระบบ
กติกาหรือกฎหมายนัน้ ตองสราง “ยุทธศาสตรทางปญญา” คือความรูจ ริงในเรือ่ งทีจ่ ะแกไข กลาวคือ
กลุมองคกรผูหญิงไดศึกษา วิจัย ประเด็นปญหาความรุนแรงทางเพศที่มีตอผูหญิง และนําความรู
ดังกลาวมาถายทอดใหผูรวมเวทีสาธารณะ ผูเขารวมในเวทีนั้น ๆ ไดเห็น รูปแบบของความรุนแรงที่
อยูในโครงสรางทางวัฒนธรรม และกฎหมาย ผานการอธิบาย การอภิปราย การระดมความเห็น
ตอประเด็นปญหาในการสรางองคความรูในประเด็นความรุนแรงตอผูหญิง ไดเกิดการตระหนักรวม
กันและเห็นความสําคัญตอการแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276
การเคลือ่ นไหวในการเปลีย่ นแปลงกฎหมายอาญามาตรา 276 ไดสรางความรูค วามเขาใจ
ตอผูห ญิง จากการวิเคราะห อภิปรายประเด็นปญหารวมกัน แมวา การเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกรองใหคน
ในสังคมตระหนักและเขาใจวา ความเสมอภาคทางกฎหมายทีผ่ หู ญิงควรไดรบั การคุม ครองโดยไมถูก
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เลือกปฏิบัติ การแกไขกฎหมายที่กดขี่ความเปนเพศเปนสิ่งที่ยากตอการอธิบายและทําความเขาใจ
ของคนในสังคมสวนใหญ แตในการสรางองคความรูแบบสตรีนิยมก็ทําใหสังคมไดเรียนรูและหันมา
สนใจประเด็นผูหญิงมากขึ้น เปนการเปดองคความรูแบบใหมใหกับคนในสังคม
3. สรางวาทกรรมทางเพศที่เกิดจากการเรียนรูรวมกัน
ในการขับเคลื่อนทางสังคม โดยใชความรูที่มีผูหญิงและประสบการณของผูหญิงเปน
ศูนยกลางในการสรางความรูและเรียนรูรวมกันใน วาทกรรมทางเพศที่เรียนรูรวมกัน ไดแก
วาทกรรมเรื่อง การขมขืนในคูสมรส ผูเขารวมในกระบวนการที่องคกรผูหญิงเปดเวทีเพื่อรับฟง
ความคิดเห็น ไดอธิบายความหมายของการ “ขมขืน” วาเปนรูปแบบของวาทกรรมทางเพศที่ผูหญิง
ซึ่งเปนภรรยาไดรับ การอธิบายในมุมมองของสตรีนิยมที่ชี้ใหเห็นวา การขมขืนคือภาพสะทอนถึง
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศ และ “ดํารงสถานภาพ” ของเพศหญิงใน
สถาบันครอบครัวที่ใหผูหญิง “ทําหนาที่” ของภรรยา
ภายใตความคิดเห็นในแตละเวทีพบวาการแสดงความเห็นในประเด็นที่เปน “ปญหา
รวม” ในการมองและอภิปรายความเห็นรวมกันนั้น ไดสะทอนวาทกรรมทางเพศที่ผูหญิงพบ ทั้งเปน
ประสบการณตรงและประสบการณทางออม และยอมรับในวาทกรรมความรุนแรงทางเพศที่มีตอ
ผูหญิงซึ่งเปนภรรยา ซึ่งก็คือ วาทกรรมอํานาจของสามีที่อยูเหนือภรรยา เพราะความเชื่อในการให
ผูชายมีเสรีภาพทางเพศมากกวาผูหญิง และมีสิทธิในการกําหนดการมีเพศสัมพันธ ตอภรรยาใน
รูปแบบของการใชอํานาจ บังคับ หรือใชกําลังทุบตีทําราย
การสรางวาทกรรมทางเพศที่เกิดจากการเรียนรูรวมกัน ยังไดวิเคราะหและชี้ใหเห็นวา
ผูหญิงไดถูกครอบงําภายใตชุดวาทกรรมความรูที่มีตอเรื่องการขมขืนที่มี เชน การขมขืนเปนเรื่อง
ของความตองการทางเพศ การขมขืนตองเกิดการตอสู มีรองรอยของบาดแผล ผูหญิงที่ถูกขมขืน
จะตองปกปดไวไมควรพูด เพราะเปนเรื่องที่นาอับอาย และผูหญิงที่มีสามีจะไมถูกขมขืนโดยสามี
ในกระบวนการสรางความรูเรื่องวาทกรรมทางเพศ กลุมองคกรผูหญิงไดรณรงคสราง
ความรูในเรื่องการขมขืนที่สามีเปนผูกระทํา และกฎหมายไมไดคุมครองผูหญิงที่เปนภรรยา ใน
ขณะเดียวกันกฎหมายกลับใหสิทธิสามีขมขืนภรรยาไดโดยไมผิดกฎหมาย
ดังนั้น การเรียนรูและสรางวาทกรรมทางเพศ จึงนําไปสูอํานาจในการตัดสินใจในการมี
เพศสัมพันธของภรรยาและกระบวนการที่จะใหความคุมครองแกผูหญิงในการแกไขกฎหมาย
อาญามาตรา 276 นีด้ ว ยการยกระดับความเสมอภาคทางกฎหมายใหเกิดความเทาเทียมและไมเลือก
ปฏิบัติ
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4. เกิดพลังใน “แนวรวม” ที่มีพันธมิตรหลากหลาย
กระบวนการขับเคลื่อนของกลุมองคกรผูหญิง อาจกลาวไดวาเปนการขับเคลื่อนสังคม
ที่มีแนวคิดแบบ “การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม” จะเห็นวาการรณรงคขับเคลื่อนสังคมเพื่อ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎหมายอาญาวาดวยความผิดทางเพศ ในมาตรา 276 นี้ เปนการ
เคลื่อนไหวซึ่งเชื่อมโยงกับ “การเมือง” กลุมองคกรผูหญิงไดสรางประเด็น “การเมืองเรื่องสวนตัว”
เพื่อใหสังคมตระหนักและรับรู โดยเริ่มจากเครือขายที่องคกรผูหญิงสรางขึ้น ในขณะเดียวกันก็ได
สรางแนวรวมในกลุมคนที่สนับสนุนที่เปนพันธมิตรหลากหลาย เชนดังที่ ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร
เขียนไวในภาพรวม ความแตกตางระหวางการเคลื่อนไหวทางสังคมแบบเกาและแบบใหม (New
Social Movement) ที่ปรากฏในทางการเมืองวา กลุมคนที่สนับสนุน หรือเปนฐานใหกับการเมือง
แบบใหม คือ “ชนชั้นกลางใหม” (the new middle class) ไดแก แพทย วิศวกร สถาปนิก
นักกฎหมาย นักบริหาร นักวิชาการ เปนตน ซึ่งจากการศึกษาก็พบวา แนวรวมที่สนับสนุนใน
การเคลื่อนไหวเพื่อแกไข ม.276 ไดมีบุคคลดังกลาวรวมอยูดวย
การเคลือ่ นไหวผานกลไกภาคประชาสังคมในกลุม ยอย ๆ และขยายเวทีขนึ้ จนกลายเปน
“เครือขาย” ของกลุม องคกรผูห ญิง นอกจากเครือขายทีเ่ กิดจากกลุม องคกรผูห ญิงดวยกัน “เครือขาย
ผูหญิงกับรัฐธรรมนูญ” “เครือขายยุติความรุนแรงตอผูหญิง” “แนวรวมเพื่อความกาวหนาของ
ผูหญิง” การขยายฐานความรวมมือของเครือขายในสังคมเมืองนําไปสูการสรางเครือขายในสังคม
ชนบทเกิดเครือขายผูหญิงในแตละชุมชนมากมาย ซึ่งนับวาเปนการทํางานที่สรางเครือขายโดยใช
ความรู ประสบการณ ความเขาใจตอประเด็น “การขมขืนภรรยา” เปนความรุนแรงทางเพศที่ผูหญิง
ไดรับ การเรียนรูรวมกัน ถายถอดประสบการณ ตลอดจนวิเคราะหวิพากษรวมกัน ความเห็นอัน
แตกตาง และการสนับสนุนในการแกไขกฎหมาย ทําใหเกิดพลังใน “แนวรวม” และนําไปสูการสราง
รูปแบบในการขับเคลื่อน หรือ “ยุทธศาสตร” เพื่อขับเคลื่อน
จากการศึกษาพบวา กระบวนการรับรูในประสบการณรวมกัน ที่กลุมองคกรผูหญิงนํา
ใชเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน คือการมุงยกระดับการรับรูที่วา “ความรุนแรงในครอบครัว
ไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป” ซึ่งเปนจุดยืนของแกนนําในองคกรผูหญิงที่ใชเปนประเด็นหลักในการ
ขับเคลื่อน การจัดกิจกรรมรณรงคของแนวรวมในองคกรที่ทํางานดานผูหญิง ซึ่งเปนพันธกิจรวมกัน
ในการรวมมือกันสรางเครือขายจนกลายเปน “แนวรวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง” ซึ่งรวม
องคกรผูหญิง 39 องคกรในการทํางานขับเคลื่อน จึงเปนกลไกภาคประชาสังคมที่สรางแนวรวมใน
ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายที่ปรากฏในรูปของวาทกรรมความรุนแรงทางเพศที่มีตอ
ผูหญิง
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นอกจากกลไกภาคประชาสังคมแลว กลุม องคกรผูห ญิงไดใชกลไกภาครัฐ เปนยุทธศาสตร
ในการขับเคลื่อน จากการศึกษาในบทที่ 5 เสียงสะทอน...จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
พบวา กลุมองคกรผูหญิงไดสรางแนวรวมในกลุมผูที่อยูในกลไกของการผลักดันใหเกิดการแกไข
กฎหมาย บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เปนกลุมคนในกลไกของภาครัฐสวนหนึ่งที่ไดแสดง
ความเห็น ในกระบวนการของการบังคับใชกฎหมาย เราไมอาจปฏิเสธไดวา รัฐเปนผูมีบทบาทใน
การบังคับใช การแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสังคม สรางความเสมอภาคและ
คุมครองเพศหญิงที่ตกเปนเหยื่อของความรุนแรง จึงมีความจําเปนตอการสรางแนวรวมในกลไก
ภาครัฐ ดังคํากลาวของ ชลิดาภรณ สงสัมพันธ ที่วา “เพราะแทจริงแลวเรื่องเพศและความสัมพันธ
ทางเพศเป น แง มุ ม ส ว นตั ว ของคนที่ รั ฐ ควบคุ ม กํากั บ โดยกําหนดและรองรั บ ลั ก ษณะและ
รูปแบบของความสัมพันธเฉพาะที่ถูกตองและยอมรับไวในกฎหมาย”
กระบวนการเคลือ่ นไหวทีอ่ งคกรผูห ญิงสรางในกลุม เครือขาย แนวรวม เปนการเปดพืน้ ที่
ใหกับการสรางชุดวาทกรรมทางเพศแกผูหญิง ในการสรางจิตสํานึกจากการเรียนรูรวมกันวา
“ความรุนแรงในครอบครัว ไมใชเรือ่ งสวนตัวอีกตอไป” จึงอาจกลาวไดวา เปนกระบวนการเคลือ่ นไหว
รูปแบบใหมทไี่ มไดเปนเพียงการเปลีย่ นกฎหมายเทานัน้ หากแตเปนการเปลีย่ นวาทกรรมโดย “ผูห ญิง”
นั่นเอง
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไข มาตรา 276 ไดสราง
วาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไข มาตรา 276 ประเด็นที่กลุมองคกรผูหญิงไดใช
เปนประเด็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสรางความเขาใจตอสังคม คือการสรางวาทกรรมเรื่องสิทธิ
เนื้อตัวรางกายของผูหญิง ในประเด็น
1. “ความรุนแรงในครอบครัว... ไมใชเรื่องสวนตัว”
จากความเชื่อที่เปนวาทกรรมทางเพศ ที่มีผลตอระบบคิดของสังคม ทําใหเรื่อง “เพศ”
และ “ความรุนแรง” เปนเรื่องที่อยูในพื้นที่ที่เปนสวนตัว และเปนเรื่องของผูหญิงเทานั้น โดยที่สังคม
ก็เชือ่ เชนนัน้ ปญหาของผูห ญิงทีเ่ กิดจากความรุนแรงในครอบครัวจึงกลายเปนเสียงเงียบใตหลังคาบาน
วาทกรรม “อํานาจ” ทีค่ นในสังคมนัน้ ๆ ยอมรับและเชือ่ วาเปน “ความจริง” ซึง่ ชุดความรูนี้
มิเชล ฟูโกต ไดอธิบายวา ความรูที่ถูกถือวาเปนสัจจะ ไมไดหมายถึงวาไมมีความรูชุดอื่น หรือ
ความรูชุดนั้นจะถูกทําลายไป แตถูกความรูกระแสหลักปดบังอําพรางไว เพื่อใหสัจจะหรือความรู

115
ชุดนั้นดํารงไว และการที่คนในสังคมเชื่อและยอมรับในวาทกรรมนั้นอยางเปนระบบเพราะไดถาย
ทอดผานวัฒนธรรม เปนคานิยม ความเชื่อ และยังมีผลตอการควบคุมสังคม สถาบัน ปจเจก รวม
ไปถึงมีผลตอการสรางชุดของความจริงขึ้นในสังคมในชวงเวลาเฉพาะ เชนวาทกรรม และจากการ
เรียนรูวาทกรรมที่เปนชุดความรูกระแสหลักนี้ จะทําใหเกิดชุดความรูหรือวาทกรรมใหมที่ผูหญิงจะ
เปนผูเปลี่ยนแปลง
การสรางชุดวาทกรรมความรูในกระบวนการ การเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไข
ม.276 นี้ องคกรผูห ญิงไดสรางวาทกรรมทางเพศทีม่ ตี อ ผูห ญิงในประเด็น “ความรุนแรงในครอบครัว...
ไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป” จะเห็นไดวาการสรางวาทกรรมทางเพศเกิดขึ้นจากการเรียนรูในเวที
กลุมยอย แลวจึงขยายไปสูเวทีที่มี “แนวรวม” ในการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแกไข ผูหญิง
ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ วิเคราะหวิพากษประเด็นปญหารวมกัน ซึ่งพบวาความเห็นและ
เสียงสะทอนทีแ่ ตกตางกันในแตละเวที กลุม องคกรผูห ญิงไดนาํ มาสรางยุทธศาสตรในการขับเคลื่อน
2. “ผูหญิงควรมีสิทธิและสามารถปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธกับสามีเมื่อไมพรอม”
สังคมไทยเปนสังคมทีย่ กยองหรือใหความสําคัญกับชาย หรือทีเ่ รียกวา ระบบปตาธิปไตย
(Partiarchy) การสรางบทบาทหนาที่ของหญิงชาย จึงสรางเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
สังคม แบบแผนในการเปนหญิงและชาย (Stereotype) จึงเปนไปตามความคาดหวังของสังคมใน
รูปแบบที่เปนอุดมการณความเชื่อ (Ideology) ที่สังคมกําหนด ซึ่งในสังคมไทยจะเห็นไดวาผูชาย
เปนผูมีความสําคัญ และมักจะเปนผูกําหนดกฎเกณฑใหกับสมาชิกในสังคม ผานกระบวนการรับรู
และขัดเกลา (Socialization) ถายทอดสืบตอกันมายาวนาน จนกลายเปนสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ
และปฏิบัติรวมกันเปนวัฒนธรรม จารีตประเพณี เชน การปลูกฝงใหผูหญิงซึ่งเปนภรรยามีหนาที่ใน
การรับใช ปรนนิบตั สิ ามี รวมทัง้ การปรนนิบตั แิ ละตอบสนองทางเพศตามทีส่ ามีตอ งการ แมวา ตนเอง
จะตองการหรือไม หรือรางกายไมพรอมก็ตาม ผูหญิงจะถูกสอนให “ทน” หากพิจารณาดูจะเห็นวา
ความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางชายที่เปนสามีหรือผูนําในสังคมจะครอบงําและมีอํานาจเหนือ
ภรรยาเทานั้น แตไดแฝงอยูในระบบของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับเรื่องเพศใน
มาตรา 276 ดวย
การสรางชุดวาทกรรม “ผูหญิงควรมีสิทธิในการปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธกับสามีเมื่อไม
พรอมนี้” ผูหญิงที่เปนภรรยา จะสามารถหลุดจากความเชื่อในชุดวาทกรรมกระแสหลักดังกลาว
ขางตน และไมรูสึกวาเปนความผิดตอการทําหนาที่ของภรรยาในการมีเพศสัมพันธอีกตอไป และ
เปลี่ยนแปลงคานิยมที่บอกวาภรรยาตองยอมหลับนอนกับสามีทุกครั้งตามที่สามีตองการ

116
การศึกษายังพบวา ในกระบวนการสรางวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
ผานประเด็นกฎหมายอาญามาตรา 276 นีเ้ ปนกระบวนการสรางพลังและจิตสํานึก (Empowerment)
ในประเด็นความรุนแรงทางเพศที่มีตอผูหญิง เพื่อใหเกิดการตระหนักรู และเขาใจปญหารวมกัน
จนกลายเปนชุดวาทกรรมที่เกิดความหมาย ที่เรียกวา “ความจริง” และนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายเพื่อความเสมอภาค
จากการศึกษาในบทที่ 4 เสียงสะทอนอันแตกตาง...จากเวทีสาธารณะ และในบทที่ 5
เสียงสะทอน...จากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผูแสดงความคิดเห็นดวยในการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ไดสรางชุดวาทกรรมใหมขึ้นมา คือ วาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง
ซึ่งเรื่องการขมขืนภรรยา เปนสิง่ ทีเ่ ห็นชัดเจนทีส่ ดุ ในเรือ่ งสิทธิเนือ้ ตัวรางกาย เพราะผูห ญิงทีไ่ ดรบั
ความรุนแรงทางเพศจากสามี ดวยการใช “อํานาจเหนือสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง” โดย
กฎหมายก็ไปสรางความชอบธรรมใหกับความรุนแรงตอผูหญิง เพราะผูหญิงถูกเลือกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรมหากไมไดรับความคุมครองจากกฎหมายที่ไมสามารถเอาผิดสามีได
กระบวนการขับเคลื่อนสังคม ในประเด็นการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
สามารถอธิบายโดยสรุปคือ องคกรผูหญิงขับเคลื่อนผานกลไกภาคประชาสังคมและกลไกภาครัฐ
กลาวคือ การเปดพื้นที่ใหกับผูหญิงไดสรางจิตสํานึก สรางองคความรู สรางวาทกรรมทางเพศที่เกิด
จากการเรียนรูรวมกัน และเกิดพลังใน “แนวรวม” ที่มีพันธมิตรหลากหลาย (ดังแสดงในภาพที่ 7.1
และ 7.2) และกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
สงผลตอกระบวนการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคม และเขาสูกลไกภาครัฐ ซึ่งสามารถแสดงใน
รูปแบบของลําดับเวลาสําคัญ เพือ่ แสดงใหเห็นกระบวนการขององคกรผูห ญิงทีส่ ราง “ยุทธศาสตร”
และพันธมิตรซึ่งเปน “แนวรวม” ในการขับเคลื่อน ตั้งแตป 2538-2550 (ดังแสดงในตารางที่ 7.1)
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ภาพที่ 7.1
กระบวนการขับเคลื่อนของกลุมองคกรผูหญิง
สรางองคความรู
โดยมีผูหญิงเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู

เปดพื้นที่ใหกับผูหญิงได
รวมกันสรางจิตสํานึก
จุดรวมคือ
“ประสบการณรวม” ความ
รุนแรงทางเพศ
สรางวาทกรรมทางเพศ
ที่เกิดจากการเรียนรู
รวมกัน

เกิดพลังใน “แนวรวม”
ที่มีพันธมิตรหลากลาย

ภาพที่ 7.2
การสรางวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง

“ความรุนแรงในครอบครัว..ไมใชเรื่องสวนตัว
- สรางวาทกรรมชุดความรูใหมโดย “ผูหญิง”
- สรางพลังและจิตสํานึก (Empowerment)

“ผูหญิงควรมีสิทธิและสามารถปฏิเสธการมี
เพศสัมพันธกับสามีเมื่อไมพรอม”
- การขมขืนภรรยาคือความรุนแรงทางเพศ
- การคุมครองจากกฎหมายโดยไมยกเวน "ภรรยา"
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ตารางที่ 7.1
สรุปกระบวนการขับเคลื่อนของสังคม ตอการแกไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276
ชวงเวลา
เหตุการณ / ความเคลื่อนไหว /กิจกรรม
ป 2538 - สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แตงตั้ง
คณะทํางานศึกษาและเสนอแนะการดําเนิน
งานเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาความผิดทาง
เพศ
- องคกรผูหญิงหลายองคกร, ผูที่ทํางานดาน
สิทธิผูหญิง รวมกันจัดตั้ง “เครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ” เพื่อผลักดัน ใหรัฐธรรมนูญ
ป 2540 มีบทบัญญัติเรื่อง สิทธิ ความเสมอ
ภาคเทาเทียมทางเพศ และใหมีผูหญิงอยูใน
สภารางรัฐธรรมนูญ โดยจัดเวทีรณรงค
เคลื่อนไหวทั่วประเทศ
ป 2540 องคกรผูหญิง ไดผลักดันรวมกับ คณะกรรมการ
สงเสริมประสานงานสตรีแหงชาติ (กสส.) ใหมี
การปรั บ ปรุ งแกไขประมวลกฎหมายอาญาวา
ดวยความผิดทางเพศ (ม.276, ม.277) โดยสง
รางกฎหมายใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
ป 2545- องคกรผูหญิงและเครือขายพันธมิตรรณรงคแก
2546
ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 276
- เปดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการ
แกไขกฎหมายอาญาในฐานความผิดทางเพศ
: สังคมไทยพรอมเพียงใด” จัดเวทีสัญจรทั่ว
ประเทศ
- สถาบันกฎหมายอาญา รวมมือกับองคกรผู
หญิงจัดทําโครงการ พัฒนากฎหมายอาญา
ฐานความผิดทางเพศ โดยสํารวจความคิด
เห็นของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ใน
ประเด็นที่กลุมองคกรผูหญิงเสนอแกไข
กฎหมาย

ประเด็น
องคกร/แกนนํา
เพิ่มบทนิยาม
ดร.สายสุรี จุติกุล
”กระทําชําเรา”ให เปนประธาน
คุมครองผูหญิงที่
เปนภรรยา
- รณรงคให
- “เครือขาย
สังคม
ผูหญิงกับรัฐ
ตระหนักวา”
ธรรมนูญ”
รัฐธรรมนูญที่
ดีตองมีสตรี
รวมราง”
กฤษฎีกาแกไข
เพียงเพิ่มมาตรา
276 ทวิ

องคกรผูหญิงรวม
มือกับ ก.ส.ส.
รางกฎหมาย

เปดพื้นที่ทาง
สังคม สรางองค
ความรูเรื่อง
“ความรุนแรง
ในครอบครัว
ไม ใ ช เ รื่ อ ง ส ว น
ตัวอีก ตอไป”
- สิทธิเนื้อตัว
รางกายของ
ผูหญิง

เครือขายผูหญิง
กับรัฐธรรมนูญ,
แนวรวมเพื่อความ
กาวหนาของผู
หญิงรวมกับ
สถาบันกฎหมาย
อาญา
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ตารางที่ 7.1 (ตอ)
ชวงเวลา
เหตุการณ / ความเคลื่อนไหว /กิจกรรม
ป 2547- - จัดเวทีระดมความคิดเห็นในกลุมองคกร
2548
ผูหญิงและเครือขายพันธมิตร ผลักดันใหเกิด
แนวรวมในภาครัฐ และองคกรดานสิทธิ
มนุษยชน
- ประมวลสถานการณเพื่อปรับยุทธศาสตรใน
การเคลื่อนไหวทางสังคม
- ขยายแนวรวมในกลไกภาครัฐ
ป 2549 - องคกรผูหญิงและเครือขายพันธมิตร ใชกลไก
ภาครั ฐ ในการเป น ประเทศสมาชิ ก ภาคี ใ น
อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ
โดยรัฐบาลตองไปรายงานความกาวหนาใน
การดํ า เนิ น งานต อ คณะกรรมการซี ด อ
(CEDAW) ในเดือนมกราคม
- และในเดือนพฤศจิกายน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ (สนช.) นํารางกฎหมายของรัฐบาล
ขึ้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไข
ป 2550 - เดือนมีนาคม องคกรผูหญิงไดเสนอรางแกไข
กฎหมาย ตอกรรมาธิการดานสตรีฯ
- องคกรผูหญิงที่ทํางานทางดาน สิทธิ ผูหญิง
และเด็ ก ทําจดหมายเป ดผนึกถึงประธาน
สภานิ ติ บั ญ ญัติแหงชาติ แสดงจุดยืนและ
เสนอเหตุ ผ ลประกอบใน การเสนอแก ไ ข
กฎหมาย และในที่สุดกฎหมายมี ผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2550

ประเด็น
ผลักดันให
กฎหมายเขาสู
กระบวนการ
นิติบัญญัติ

องคกร/แกนนํา
องคกรผูหญิงและ
เครือขายพันธมิตร

ใหใชคําวา
“ผูอื่น” และตัดคํา
วา “ซึ่งมิใชภริยา
หรือสามีของตน”
ออกและแกไข
นิยามศัพท “การ
ขมขืนกระทํา
ชําเรา”

แนวรวมเพื่อ
ความกาวหนา
ของผูหญิง และ
เครือขายพันธ
มิตร, เครือขายยุติ
ความรุนแรงทาง
เพศ, ขบวนผูหญิง
กับการปฏิรูปการ
เมือง

สํานั ก กิ จ การสตรี
ก.พั ฒ นาสั ง คมฯ
คณะกรรมาธิการ
ดานสตรีฯ
ประเด็นเรงดวนที่ แนวรวมเพือ่ ความ
ผูหญิงไทยเผชิญ กาวหนาของผู
โดยเฉพาะความ หญิงประกอบดวย
รุนแรงตอผูหญิง สมาชิกองคกร
และเด็ก
และกลุมผูหญิง
จากภูมิภาคตาง ๆ
รวม 39 องคกร
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บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการที่ผูศึกษาไดศึกษาในประเด็นการขับเคลื่อนสังคมเพื่อแกไข กฎหมายอาญา
มาตรา 276 ทั้งการศึกษาวิเคราะหจากเอกสาร การเขารวมในเวทีระดมความเห็นที่กลุมองคกร
ผูหญิงจัดขึ้นในหลายเวที รวมทั้งการติดตามความเคลื่อนไหวที่เปนกระแสทางความคิดของคนใน
สังคม พอสรุปไดวา กระบวนการขับเคลื่อนของสังคมเพื่อแกไขกฎหมายอาญามาตรา 276 ของ
กลุม องคกรผูห ญิงตองผานอุปสรรคปญหา และใชเวลายาวนานในการสรางความรูแ ละความเขาใจ
ในประเด็นความรุนแรงทีม่ ตี อ ผูห ญิงซึง่ เปนภรรยา การเปลีย่ นแปลงแกไขกฎหมายอาจไมใชเรือ่ งยาก
แตการแกทัศนคติความเชื่อที่มีชุดของวาทกรรมความรูแบบ “วาทกรรมทางเพศ” ที่อยูในระบบคิด
ของคนในสังคมนั้นยากยิ่งกวา และการเคลื่อนไหวในลักษณะที่ตองสรางความรู ทําความเขาใจ ให
แกผูที่ไดรับผลกระทบจากกฎหมายที่มีอคติทางเพศแฝงอยู ไดตระหนักและเห็นวาเปนปญหา
ตลอดจนกลไกของรัฐที่มีสวนในการผลักดันใหการแกไขกฎหมายนี้เปนผลสําเร็จนั้น ตองสราง
ความรูใหสังคมนั้น ๆ เขาใจในประเด็นของผูหญิง
กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม เพื่อแกไขกฎหมายอาญาวาดวยความผิดทางเพศ ใน
ระบบกฎหมายไทยโดยเฉพาะ มาตรา 276 และ 277 อาจกลาวไดวา เปนกระบวนการขับเคลื่อนที่
ใชยุทธศาสตรสรางองคความรูแบบ “สตรีศึกษา” ในกลุมองคกรที่ทํางานดานสิทธิ ผูหญิง และเด็ก
ที่ขยายเปนเครือขายผูหญิงในภูมิภาคทั่วประเทศ ผนวกกับการขับเคลื่อนโดยผานกลไกภาครัฐซึ่ง
เปน “ยุทธศาสตรทางปญญา” สําหรับกลุมองคกรผูหญิง เครือขายพันธมิตร ตลอดจนแนวรวมใน
ภาครัฐ ดังที่ปรากฏแลววา ตลอดระยะเวลาในการขับเคลื่อนทางสังคมมีการระดมความเห็นของ
กลุม คนทีเ่ กีย่ วของในการวางยุทธศาสตร ผลักดันขอเสนอของกลุม องคกรผูห ญิงตัง้ แตชนั้ กรรมาธิการ
ดานสตรีฯ การทําขอเสนอ และรณรงคเชิญชวนนักกฎหมาย แพทย นักสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
เขามามีบทบาทในการเชื่อมโยงขอเสนอไปสูระดับสากล ที่ประเทศไทยเปนภาคีในคณะกรรมการ
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีทุกรูปแบบ (ซีดอ CEDAW) ผลักดันขอเสนอใน
การพิจารณาของ สนช.
หากพิจารณาถึงกระบวนการขับเคลื่อน ไมสามารถที่จะบอกไดวาการขับเคลื่อนนําไปสู
ความสําเร็จในการแกกฎหมาย นั้นเปนความสําเร็จโดยองคกรใดองคองคกรหนึ่งเพียงองคกรเดียว
เพราะกระบวนการไดเริ่มตนและพัฒนาขึ้นเปนลําดับ จากกลุมผูหญิง เคลื่อนเปนเครือขาย ขยาย
เปนแนวรวม ตลอดจนสรางพันธมิตรในกลุมคนหลากหลายสาขาอาชีพ และประเด็นในการขับ
เคลื่อนไมไดผูกขาดวาองคกรใดเปนเจาของ แตเปนการเคลื่อนรวมกันในภาคประชาสังคม และ
เกิดแนวรวมในภาครัฐซึ่งเปนกลไกสําคัญที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในที่สุด
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แตอยางไรก็ตาม การขับเคลื่อนที่กําหนดยุทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจนรวมกันของ
กลุม องคกรผูห ญิง การเคลือ่ นแตละชวงเวลา มีกลไกทางการเมืองเขามาเกีย่ วของ กลุม องคกรผูห ญิง
และแนวรวมในการเคลื่อนไหว จึงเขาสูกระบวนการทางการเมืองอยางเลี่ยงไมได และไมสามารถ
ปฏิเสธไดวา “การเมือง” คือปจจัยหนึ่งที่ทําใหการเคลื่อนไหวครั้งนี้ประสบความสําเร็จเพราะที่ผาน
มาองคกรผูหญิงไดใชยุทธศาสตรทางการเมืองในการ “ล็อบบี้” เพื่อใหรางกฎหมายฯ ไดเขาสู
กระบวนการพิจารณาโดยฝายนิติบัญญัติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการเปลี่ยนผานรัฐบาลที่เกิดขึ้น
ในชวงเวลาของการยึดอํานาจในป 2549 นอกเหนือจากการผลักดันใหรฐั บาลพิจารณารางกฎหมาย
แลว การล็อบบี้ผานเครือขายและแนวรวมพันธมิตรในชั้นกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการแลวเปน
ผลสําเร็จแลว รัฐบาลยุคปฏิรปู ยังตองขานรับขอเสนอขององคกรผูห ญิง เปนความรับผิดชอบของรัฐ
บาลนอกจากการรับขอเสนอของคณะกรรมการ CEDAW ซึ่งรัฐบาลไมอาจละเลยประเด็นในการ
แถลงนโยบายเรื่องการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิของผูหญิงก็คือสิทธิมนุษยชน เชนกัน
อาจกลาวไดวา องคกรผูหญิงไดสรางวาทกรรมเรื่องสิทธิเนื้อตัวรางกายของผูหญิง ผาน
กลไกทางการเมืองในยุคของรัฐบาลที่ “ยึดอํานาจ” การทวงถามเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” และ ”สิทธิ
ของผูหญิง” จึงเปน อํานาจเหนือการปฏิรูปที่องคกรผูหญิงสามารถชวงชิง และผลักดันใหประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 276 เขาสูกระบวนการทางการเมืองและไดรับการแกไขไดทันทวงที
แมวาสถานะของกฎหมายที่ไดรับการแกไขแลว ใหเหมาะสมกับสภาพของสังคม และ
ใหความคุมครองและความเปนธรรมตอผูหญิงในระดับโครงสรางและเปนรากฐานในการสราง
ความเทาเทียมระหวางหญิงชาย “พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2550” จะมีผลบังคับใชตามประกาศราชกิจจานุเบกษาแลวตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
หากพิจารณาดูจะพบวาการเปลีย่ นแปลงกฎหมายอาญาฉบับแกไขลาสุดปตงั้ แตป 2530 จนกระทั่งมี
การแกไขเพิ่มเติมในยุคของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ป 2550 เปนเวลา 20 ป กลุมองคกรผูหญิง
ตองผานอุปสรรคปญหาในการรณรงคสรางความเขาใจตอสังคมเปนเวลายาวนานกวา 10 ป
ผูศึกษาจึงอยากใหหนวยงานที่จะเปนกลไกสําคัญในระดับรัฐ มีความรูจริง และจริงใจ
ในการแกปญหาที่องคกรผูหญิงไดเสนอแนวทางแกไข ซึ่ง เพื่อปรับแนวคิดแบบกระแสหลักที่ปลูก
ฝงความเชื่อเรื่องวาทกรรมความรุนแรงทางเพศ ใหเกิดการเคารพในสิทธิทางเพศ และเกิดความ
เสมอภาคในทางกฎหมายในทุกระดับของชนชั้นทางสังคม อยางจริงจัง

