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สวนที่สาม
นโยบายดานการสงเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและ
การเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
จาก ประสบการณ ใน การ ทำงาน ของ ภาค ประชา สังคม พบ วา
รากเหงาสำคัญหนึ่งของปญหาการรับ - ถายทอดเชื้อเอชไอวี เกิดขึ้น
มาจาก ความรุนแรงและการกดบังคับทางเพศ ซึ่งมีที่มาจากความไม
เสมอภาคและอำนาจทางเพศที่ไมเทาเทียมกัน การไมเคารพสิทธิทาง
เพศ สิทธิอนามัยเจริญพันธุ โดยแสดงใหเห็นผานรูปแบบตางๆ อาทิ
ความรุนแรงในครอบครัว การบังคับคาประเวณี การลวงละเมิดทางเพศ
ทั้ง 3 ประเด็นดังกลาวนี้จึงมีนัยสำคัญตอการกระทำความรุนแรงทาง
เพศที่สัมพันธกับการรับ ถายทอดเชื้อเอชไอวีและปญหาอื่นๆ ดังนั้น
ภาคประชาสังคมจึงไดหยิบเอา ตัวกฎหมายบางฉบับที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นดังกลาวนีขึ้ ้นมาวิเคราะห
ทั้งนี้ ตัวอยาง กฎหมาย ที่ จะ หยิบยก มา วิเคราะห ใน ที่ นี้ มี ทั้ง
กฎหมายทีมี่ ผลบังคับใชแลว เชน พระราชบัญญัต(ิ พ.ร.บ.) คุม ครองผูถู ก
กระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 พ.ร.บ. ปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 และรางกฎหมายที่มีแนวโนมที่
จะมีการบังคับใช ไดแก (ราง) พ.รบ. การคุม ครองการอนามัยเจริญพันธุ
พ.ศ... และ (ราง) พ.ร.บ. สงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ....
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พระ ราช บั ญ ญั ติ คุ ม ครอง ผู ถู ก กระทำ ด ว ย ความ รุ น แรง ใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550
พ . ร . บ . นี้ ได สะท อ น ถึ ง วิ ธี คิ ด ที่ เป น มายา คติ ภาย ใต คำ ว า
“ครอบครัว” และการเนนย้ำคุณคาของครอบครัวเปนอยางมาก จน
ทำให ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผู หญิง และ เด็ก ไม
สามารถมีทางออกจากสถานการณการถูกกระทำความรุนแรงได เพราะ
การเขามาดำเนินคดีกับสามีหรือบิดาของตนเอง อาจทำใหถูกกลาวหา
วาเปนผูที่ไมเห็น “คุณคา” ของครอบครัวได แทนทีผู่ เสียหายจะไดรับ
การเยียวยาก็อาจกลับกลายเปนการถูกตำหนิได นอกจากนี้ยังมีความ
พยายามทีจะ
่ ไกลเกลีย่ เพือ่ “ใหไดอยูใน
 ครอบครัวเปนสำคัญ” โดยไมได
คำนึงวาผูถูกกระทำความรุนแรงจะรูสึกเจ็บปวดสักแคไหน ที่จะตอง
กลับไปเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอีกทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะออกมา
เรียกรองขอความเปนธรรม
ดังนั้น อาจกลาวไดวา กฎหมายคุมครองผูถูกกระทำดวยความ
รุนแรงในครอบครัว 2550 นัน้ ไมไดมุง ทีจะ
่ คุม ครองผูได
 รับความรุนแรง
แตมุงคุมครอง “สถาบันครอบครัว” มากกวา เพราะตามกฎหมายนี้
ยังไมเห็นการรับรองสิทธิในตัวตนของผูหญิง หรือผูที่ถูกกระทำความ
รุนแรง การคุมครองตามกฎหมายนี้เนนไปในเรื่องครอบครัว “เพื่อให
ครอบครัวเปนสุข”
หากมองในกรณีของความรุนแรงทีเข
่ ามาเกีย่ วของกับการติดเชือ้
เอชไอวีแลว ความรุนแรงในครอบครัวก็อาจสงผลตอการติดเชือ้ เอชไอวี
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ไดดวยเชนกัน เชน กรณีทีผู่ หญิ
 งไมสามารถตอรองทีจะ
่ ไมมเพศ
ี สัมพันธ
หรือเพื่อใหมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัยได
จากการทำงานของมูลนิธิผูหญิง พบกรณีตัวอยางที่ผูหญิงที่
ไดรับความรุนแรงจากสามีที่มีเชื้อเอชไอวี โดยที่ฝายหญิงไมไดมีเชื้อ
ผู หญิง ถูก ควบคุม และ ถูก ทุบตี ดวย ความ ที่ ฝาย ชาย กังวล วา ผู หญิง
จะจากไป ทั้งที่จริงๆแลวฝายหญิงนั้นก็ไมเคยคิดที่จะจากไปเพราะ
มีลูกดวยกัน เมื่อทราบวาสามีมีเชื้อเอชไอวี เธอก็ไปรับบริการตรวจ
เลือด และพบวาตนเองยังไมไดรับเชื้อเอชไอวีจากสามี แตก็ไมพบวา
มีกระบวนการใหการปรึกษาใด ๆ แกผูหญิง วาตองปฎิบัติตนอยางไร
เพื่อไมใหมีการรับเชื้อเอชไอวีจากสามี และไมมีการสอบถามเพิ่มเติม
ถึงสถานการณที่ฝายหญิงตองเผชิญซึ่งอาจเปนโอกาสเสี่ยงได สำหรับ
ฝายชายเองก็ไมพบวาจะมีกระบวนการทีจะ
่ ทำใหไดมีโอกาสมาเขารวม
กลุม ผูติ ดเชือ้ เพือ่ พูดคุยแลกเปลีย่ นใหเขาไดเปดโลกทัศนวาจะสามารถ
ใชชีวิตอยางเปนสุขตอไปไดอยางไร
ทั้งนี้ ในกรณีดังกลาวนีอาจ
้ วิเคราะหไดวา การทีผู่ ชายใชความ
รุนแรงนั้นเนื่องจากเกิดความกดดันและไมมีทางออกเนื่องจากสภาพ
ที่ตนเองทำงานไดบางไมไดบาง กรณีที่เกิดขึ้นนี้นอกจากผูหญิงตอง
ตกอยูในสภาพการเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวแลว อาจจะตอง
เสี่ยงจากการไดรับเชื้อเอชไอวีอีกดวย เพราะไมมีอำนาจตอรอง และ
ตองอยูใน
 สภาพที่ยอมจำนน
โอกาสเสีย่ งทีผู่ หญิ
 งจะไดรับความรุนแรงในครอบครัวนัน้ เกิดขึน้
ไดทั้งในกรณีที่ตนเองมีและไมมีเชื้อเอชไอวี ในกรณีที่มีเชื้อเอชไอวีพบ
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วาผูหญิ
 งบางคนอาจถูกไลออกจากบาน หรือถูกดูหมิน่ ดูแคลน ทำราย
รางกายและจิตใจ ทั้งนี้ ในสภาพการเชนนี้ การใชกฎหมายคุมครองผู
ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเพียงอยางเดียวคงไมเพียงพอ อาจ
จำเปนตองมีองคประกอบอื่น ๆ ดวย เพื่อใหสามารถลดความรุนแรง
และคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงไดมากขึน้ เชน การใหการปรึกษา
ทีดี่ การหาทางออกหรือใหทางเลือกแกผูถู กกระทำ แตสิง่ เหลานีไม
้ ถูก
ครอบคลุมเอาไวในมาตรการการคุมครองตาม พ.ร.บ.นี้
อยางไรก็ตาม วิธคิี ดเรือ่ งความเปน “ครอบครัว” เองก็อาจเปนอีก
หนึ่งอุปสรรคในการจัดบริการของสาธารณสุข เชน ตัวอยางวา การให
ผูชายใชถุงยางอนามัย เมื่อภรรยาบอกวาสามีไมยอมใช ก็จบแคนั้น
เพราะไมสามารถไปดำเนินการใดตอได หรือในการทำงานพบวา ผูหญิ
 ง
ไดรับความรุนแรงจากสามี เจาหนาทีด่ านสาธารณสุขเองก็คงไมสามารถ
ที่จะทำอะไรไดอีกเนื่องจากเกรงการกาวลวง “ความเปนครอบครัว”
ของเขา ในกรณีเชนนีหาก
้ มีการยอมรับไดแลวใหปฎิบตั ตาม
ิ พ.ร.บ.การ
คุมครองผูถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
สามารถ ที่ จะ เขาไป ชวย เหลือ ได ซึ่ง คำ วา “ เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ ”
นี้ควรจะรวมไปถึงเจาหนาที่ที่จัดบริการอื่นๆ ที่เขาเกี่ยวของกับผูถูก
กระทำความรุนแรงฯ เชน เจาหนาที่สาธารณสุข นักจิตวิทยาและนัก
สังคมสงเคราะหดวย เปนตน
ทั้งนี้ หาก เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ นั้น เห็น วา เรื่อง นี้ เปน หนึ่ง ใน
หนาที่ และไดปรับเปลี่ยนวิธีคิดวาความรุนแรงในครอบครัวไมไดเปน
เรือ่ งสวนตัวของแตละคน ก็จะทำใหเจาหนาทีที่ ให
่ บริการดานสารธารณ
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สุขทำงานในเชิงลึกไดมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการใหการ
ปรึกษา อันจะนำไปสูความชวยเหลือและการเยียวยาที่ถูกตองเหมาะ
สมตอไป
ดังนัน้ ดวยจุดออนในหลายๆ ประการทีกล
่ าวมานีจึ้ งอาจกลาว
ไดวา พ.ร.บ. การคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
นัน้ จึงเปนเพียง พ.ร.บ. ทีมี่ ความพยายามจะใชแนวทางทีครอบคลุ
่
มเพือ่
แกไขปญหาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมี ความสัมพันธอัน
ใกลชิด แตเนื่องจากระบุเจตนารมณของกฎหมายไวอยางแจมชัดวา
“ เพื่ อ ดำรง ไว ซึ่ ง สถานภาพ ของ การ สมรส และ ความ ปรองดอง ใน
ครอบครัว” โดยแนวคิดเรือ่ งครอบครัวยังเปนไปในแนวทางอนุรกั ษนิยม
พ.ร.บ.ฉบับนีจึ้ งยังไมสามารถทีจะ
่ จัดการกับอาชญากรรมทีเกิ
่ ดขึน้ จาก
ความรุนแรงในครอบครัวอันเกิดจากสัมพันธภาพเชิงอำนาจของชายที่
อยูเหนือหญิงได
ดังนั้น พ.ร.บ.ดังกลาวจึงยังคงเปนเพียงเครื่องมือทางกฎหมาย
ในอันที่จะแกไขความสัมพันธที่รุนแรงในครอบครัว แตไมไดเปนหลัก
ประกันในการสรางความยุติธรรมและความเสมอภาคระหวางหญิง
ชาย และหากมองในมุมที่เกี่ยวของกับเอชไอวีแลว การที่ไมใหความ
เสมอภาคทางเพศ ไมสามารถคุม ครองผูถู กกระทำจากความรุนแรงใน
ครอบครัวไดก็อาจสงผลตอการไดรับ - ถายทอดเชือ้ เอชไอวี หรือสงผล
ตอการดูแลรักษาโรคไดเชนกัน
ทั้งนี้จากที่กลาวมาทั้งหมดขางตนขอจำกัดที่พบในพ.ร.บ. นี้
สามารถสรุปออกมาไดดังนี้
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พ.ร.บ. ฉบับนีไม
้ ไดใหความคุม ครองแกผูถู กกระทำความรุนแรง
ในครอบครัวไดจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกรณีผูถูกกระทำความ
รุนแรงทางเพศ (Sexual Violence) ในบริบทของครอบครัว เนื่องจาก
มองวาเรือ่ งเพศในครอบครัวเปนเรือ่ งทีมี่ หนาทีใน
่ การจรรโลงความเปน
ครอบครัวเอาไว เมือ่ เกิดการกระทำความรุนแรงทางเพศขึน้ จึงมองเปน
เรื่องภายในครอบครัว เปนเรื่องระหวางผัวเมีย
ความรุนแรงในครอบครัวที่สะทอนผานความสัมพันธแบบพอ
แมลูก ที่กระทำความรุนแรงทางเพศตอลูกหลาน หรือผูที่อยูใตการ
ปกครอง เพราะมองวาเปนอบรมสั่งสอน หรือชวยเหลือลูกหลาน
ในทั้ง 2 กรณีนี้ ไมเนนการดำเนินคดีตามกฎหมาย แตจะ
เนน กระบวนการ ไกล เกลี่ย ยอม ความ เพื่อ ธำรง ความ เปน ครอบครัว
เอาไว โดยไมไดมองความรุนแรงทางเพศในครอบครัว วาเปนเรื่อง
ที่มีที่มาจากความไมเสมอภาคและอำนาจที่ไมเทาเทียมกันระหวาง
เพศ และการละเลย/เพิกเฉยกับ “สิทธิทางเพศ” ซึ่งไมเปนตามหลัก
การยอกยารการตา ขอ 1. สิทธิในการใชสิทธิมนุษยชนที่เปนสากล
ขอ 2. มนุษยทุกคนสมควรไดรับความคุมครองสิทธิมนุษยชนอยาง
สมบูรณโดยไมถูกเลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณ
ทางเพศ ขอ 3. สิทธิในการรับรองทางกฎหมาย ขอ 5. สิทธิในหลัก
ประกันของบุคคล และขอ 6. สิทธิในความเปนสวนบุคคล รวมทั้ง
ใน คำ ประกาศ สิทธิ ทาง เพศ ของ เครือ ขาย สุขภาพ ผู หญิง นานาชาติ
(HERA)1 ที่ระบุวา สิทธิในการใชชีวิตดวยเพศวิถีหนึ่ง ๆ ทีปราศจาก
่
1. HERA ( Health, Empowerment, Rights, Accountability) เปนเครือขายนานาชาติทีรู่ จ กั กันดีในฐานะนักกิจกรรม
ทีทำ
่ งดานดานผูหญิ
 งและสิทธิมนุษยชนโดยเครือขายองคกรสนับสนุนสุขภาพผูหญิ
 งนานาชาติเปนสำนักงานเลขาธิการ
HERA ไดที่รวมผลักดันใหมีการประชุมนานาชาติ และติดตามการทำงานใหเปนไปตามขอตกลงนาชาติที่เกี่ยวของกับ
สิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ เชน ICPD, Beijing Declaration
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ความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และการบังคับดวยกำลัง ภายใตกรอบ
การ ทำงาน ของ ความ สัมพันธ ที่ มี พื้น ฐาน บน ความ เทา เทียม ความ
เคารพ และเปนธรรม
พ.ร.บ. ขาดความละเอียดออนในเรือ่ งเพศภาวะและเพศวิถี โดย
เฉพาะการเคารพสิทธิทางเพศ ทีใน
่ พ.ร.บ. นีให
้ การคุม ครองหรือมีการ
ดำเนินคดีในรูปแบบเดียว โดยเนนเพียงผูกระทำและผูถูกกระทำ และ
ไดการกำหนดมาตรการความชวยเหลือแบบเดียวกันโดยมองไมเห็นถึง
ผลกระทบทีเกิ
่ ดขึน้ และไมไดคำนึงถึงความแตกตางทางเพศ เพศภาวะ
เพศวิถี ของผูที่ถูกกระทำความรุนแรงที่มีความแตกตางกัน
กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย เบื้อง ตน ที่ การ ตัดสิน ใจ มัก อิง
อยูกับเจาพนักงาน เชนเดียวกับกฎหมายอื่นๆ ที่ มิติหนึ่งของการ
บังคับใชกฎหมายเบือ้ งตนอิงอยูกั บการใชดุลยพินจิ และการตีความของ
เจาพนักงาน ทำใหหลายครั้ง หลายกรณีที่เจาพนักงานไมไดมีความ
รู ความเขาใจ และความละเอียดออนในเรื่องเพศภาวะ เพศวิถี และ
เคารพสิทธิทางเพศ ก็จะทำใหกระบวนการใชกฎหมายขึ้นอยูกับเจา
พนักงานทีขาด
่ ความละเอียดออนและเคารพในเรือ่ งสิทธิทางเพศ และ
มองวาตนเองมีหนาทีต่ องเชิดชูสถาบันครอบครัวเปนลำดับสำคัญ ก็จะ
ทำใหการบังคังใชกฎหมาย นำไปสูการเลือกปฏิบัติได ทั้งในสวนของ
การเลือกใชกฎหมาย (ฉบับใด) และการเลือกตีความการกระทำวา
เปนเรื่องในครอบครัวของผัวเมีย พอแมลูก จนนำไปสูการโนมนำให
ไกลเกลี่ย ยอมความในที่สุด ทำใหผูถูกกระทำความรุนแรง ถูกกระทำ
ความรุนแรงซ้ำ ๆ ตอไป
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กระบวนการยุตธิ รรมขัน้ ศาลทีเป
่ นไปในทิศทางเดียวกับขัน้ ตอน
การแจงความ คือเนนยอมความ ทายสุดคือ กระบวนการทีศาล
่ เนนการ
ไกลเกลี่ย ยอมความ ตามเหตุผลดังกลาวขางตน ก็แสดงใหเห็นวาตัว
เจตนารมณของกฎหมาย เนนไปทีการ
่ ธำรงไวซึง่ สถาบันครอบครัวเปน
สำคัญ ทำใหอาจละเลยการใหความคุม ครองผูถู กกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัว ซึง่ แมจะตีความไดวา เปนกระบวนการทีดี่ ในแงทีไม
่ ใชความ
รุนแรงตอบโตหรือแกไขความรุนแรงดวยการตัดสินลงโทษ ซึง่ อาจมีการ
พิจารณา ภาคทัณฑ ฯลฯ แตก็พบวากระบวนการติดตามหลังจากการ
พิจารณาคดีเพื่อนำไปสูการนำผูกระทำความรุนแรงไปรับการบำบัด
ฟนฟู เพื่อปองกันมิใหกลับมากระทำความรุนแรงซ้ำ มักจะไมเขมงวด
สงผลใหเกิดการกระทำความรุนแรงซ้ำ ๆ เกิดขึ้นหลายครั้งตามที่
ปรากฎเปนขาวในสื่อสารมวลชนเปนระยะเสมอมา
ขาด มาตรการ ปองกัน ความ รุนแรง ใน ครอบครัว ตาม หลัก
การของแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากลกำหนดวา มาตรการทาง
กฎหมายจะตองรวมเรื่องการกำหนดวิธีการคุมครองและการปองกัน
ไวดวยกัน กฎหมายไมควรจะบรรจุไวเพียงเรื่องการลงโทษ แตตอง
สราง หลัก ประกัน เรื่อง การ ปองกัน โดย มี การ รณรงค เพื่อ สราง การ
เปลี่ยนแปลงและการบริการใหความชวยเหลือตางๆ แมจะไดมีการ
ระบุถึงศูนยปฏิบตั การ
ิ เพือ่ ปองกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ไวในระเบียบกระทรวงฯ แตก็มิไดมีการขยายความถึงขอบเขตอำนาจ
หนาที่และองคประกอบของศูนยนี้ไวอยางชัดเจน ทั้งที่ศูนยนี้ควรจะ
ตองมีบทบาทสำคัญในการรณรงคในระดับชุมชน จังหวัดและระดับชาติ
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เพื่อระดมการสนับสนุนของผูเกี่ยวของจากทุกภาคสวนของสังคมและ
ชุมชน
ภาคประชาสังคมใหความสำคัญกับการเคารพสิทธิของบุคคล
ที่จะมีอิสรภาพและไดรับการคุมครอง เพื่อใหมีเสรีภาพในการกำหนด
ทางเลือกเรื่องเพศ และมีสิทธิไดรับการคุมครองจากการกระทำความ
รุนแรงและอันตรายตอทางรางกาย และจิตใจ ดังนัน้ จึงควรมีการรับรอง
สิทธิของบุคคลทีกำหนด
่
รูปแบบความสัมพันธทางเพศกับคูของ
 ตนตาม
ที่ตนเองปราถนา และไมมใคร
ี แมแตคนในครอบครัว เครือญาติและ
ชุมชน ที่จะเปนเจาของเนื้อตัวรางกายของผูอื่น และนำไปใชในการ
ลวงละเมิด ขาย หรือชำระหนี้ โดยเปนอิสระจากการถูกแบงแยกกีดกัน
การกระทำความรุนแรง การถูกจับกุม คุมขัง นอกจากนี้ รัฐเอง ก็ตอง
ไมกระทำการอื่นใด ทั้งทางตรงและทางออม อันจะกอใหเกิดความ
รุนแรงตอสิทธิทางเพศ
ดังนั้นจึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอ พ.ร.บ นี้ ดังตอไปนี้
ควร มี การ ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ฉบับ นี้ ทั้ง ใน สวน ที่ เปน
เจตนารมณ ของ กฎหมาย ตลอด จน กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย
ตั้งแตเบื้องตนจนถึงกระบวนการยุติธรรม ใหมีความละเอียดออนใน
เรือ่ ง เพศภาวะ เพศวิถี และเคารพสิทธิทางเพศ โดยมุง ปกปองคุม ครอง
ผูถูกกระทำความรุนแรง มากกวามุงเนนไปที่การธำรงไวซึ่งสถาบัน
ครอบครัว แตละเลย/เพิกเฉยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
รวมทั้งการพิจารณาความรุนแรงทางเพศในครอบครัวที่นอก
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เหนือจากหญิง ชาย แตควรสืบคนไปถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับคน
ที่มีอัตลักษณทางเพศที่แตกตางหลากหลายออกไป ความรุนแรงที่
พอแมกระทำตอลูกที่เปนเกย กะเทย คนขามเพศ ทั้งดวยวาจา การ
หมิ่นแคลน การตีตรา รวมถึงการทำรายรางกาย หรือการกระทำของ
คนอื่นๆ ในครอบครัวตอวิถีทางเพศที่ตางออกไป ความรุนแรงเหลา
นี้ตองไดรับการอธิบายขยายความ และกระตุนใหกฎหมายอธิบาย
อยางครอบคลุม ผูใชกฎหมาย ผูปฏิ
 บัติการ ไดเห็นความรุนแรงเหลา
นี้ดวย เพื่อใหกฎหมายคุมครองคนในครอบครัวจากความรุนแรง ได
รับประโยชนอยางทั่วถึงกัน เชน การกระตุนใหคนที่มีเพศสภาพ และ
วิถีทางเพศที่หลากหลายสามารถเขาถึงและใชกฎหมายนี้ไดดวย
ควรกำหนดมาตรการสำหรับการปองกันความรุนแรงตอบุคคล
ในครอบครัวและผูมีความสัมพันธใกลชิด ลงไปใน พ.รบ. นี้ดวย โดย
เฉพาะเรื่องการรณรงคเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสาธารณะ ที่
ทำใหเห็นวา รัฐไดตระหนักวาความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผู
มีความสัมพันธใกลชิดไมใชเรื่องสวนตัวอีกตอไป และมีความจำเปนที่
ชุมชนตองเขาแทรกแซงเพื่อระงับการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ทั้งนี้โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบตองมีการรณรงคใหเกิดการ
ตระหนักในนโยบายนี้ เพื่อที่จะไดระดมความรวมมือจากชุมชนและ
ภาค ประชา สังคม สง เสริม และ สนับสนุน ให ชุมชน ได จัด ตั้ง การ เฝา
ระวัง ของ ชุมชน ใน การ ตรวจ ตรา ความ รุนแรง ตอ บุคคล ใน ครอบครัว
และผูมีความสัมพันธใกลชิด และแจงใหผูถูกกระทำไดทราบถึงสิทธิ
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ทางกฎหมาย ทีรวม
่ ถึงการรองทุกขกลาวโทษและการเขาถึงมาตรการ
บรรเทาทุกข โดยที่แมจะไมมีบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ ที่ระบุ
บทบาทการมีสวนรวมของชุมชน แตก็สามารถใชการตีความจากมาตรา
5 และ 6 นี้ได
จัดตั้งระบบที่ดีในการติดตามประเมินผลที่มีความรวมมือจาก
หลายหนวยงานเพื่อประเมินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระบบ
การ ติดตาม นี้ สามารถ ที่ จะ นำ มา ใช ใน การ ติดตาม สถานการณ เรื่อง
ความรุนแรงตอบุคคลในครอบครัวและผูมี ความสัมพันธอันใกลชิดดวย
โดยเฉพาะระดับและรูปแบบของความรุนแรงตอสมาชิกในครอบครัว

พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 และ
มีผลบังคับใชตัง้ แตวันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 เปนตนไป โดยยกเลิก
พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิง
และเด็ก พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. นี้มีเปาหมายเพื่อใหการปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้ง
กองทุนเพื่อปองกันและปราบปรามการคามนุษย การปรับปรุงการ
ชวย เหลือ และ คุมครอง สวัสดิภาพ ผู เสีย หาย จาก การ คา มนุษย ให
เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด
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จาก ประสบการณ ของ องค ก ร ภาค ประชา สั ง คม ที่ ทำงาน ที่
เกีย่ วของกับการชวยเหลือการคามนุษยนัน้ ไดพบและเล็งเห็นปญหาใน
บางประเด็นที่เกิดขึ้นจาก พ.ร.บ. นีใน
้ แงของการนำไปปฎิบัติ รวมทั้งมี
ขอจำกัดบางประการทีอาจ
่ สงผลในกรณีของการนำไปสูการ
 ติดเชือ้ เอช
ไอวี และหรือการตัดโอกาสการเขาถึงการดูแลรักษากรณีทีเป
่ นผูที มี่ เชือ้
เอชไอวี
จากประสบการณการทำงานของมูลนิธิผูหญิง ที่ไดเขาไปให
ความชวยเหลือกรณีเด็กสาวชาวลาวที่แตเดิมเคยทำงานเปนพนักงาน
เสริฟอยู
 ในรานอาหารที่จังหวัดหนองคาย แตไดถูกหลอกมาคาบริการ
ทางเพศที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยแมนายจางจะทำบัตรแรงงานใหเธอ
ก็ถูกบังคับใหตองไปทำงานขายบริการแทน และตองเปนหนี้นายจาง
ตั้งแตเริ่มเขามาทำงาน และแมวาเธอไดทำงานจนใชหนี้จนหมดแลว
เธอก็ไดถูกขายตอใหไปเปนพนักงานทีอื่ น่ และก็ตองผูกพันเปนหนีใหม
้
อีก เปนอยางนีอยู
้ ถึง 3 ครั้ง ในตอนทีมู่ ลนิธิฯ เขาไปชวยเหลือ ก็พบ
วาเธอมีเชื้อเอชไอวีดวย
กรณี ดั ง กล า ว นี้ ยื น ยั น ได ชั ด เจน ว า เด็ ก สาว ผู นี้ คื อ เหยื่ อ
การ คา มนุษย และ เหตุการณ ที่ เกิด ขึ้น กับ เธอ นั้น ก็ ทำให เห็น ได วา
ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยนั้นอยูในภาวะเสี่ยงสูงตอการไดรับเชื้อ
เอชไอวี เพราะไมมีอำนาจตอรอง นอกจากนั้นหลังจากไดรับเชื้อแลว
ก็ไมสามารถเขาถึงการดูแลรักษาได เพราะถูกควบคุมจากสถานะการ
เขาเมืองผิดกฎหมาย
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ประเด็นทีพบ
่ เพิม่ เติมจากกรณีดังกลาวทีเป
่ นขอจำกัดจาก พ.ร.บ.
นีคื้ อ แมจะมีเรือ่ งของการคุม ครองผูเสี
 ยหายดังทีได
่ กลาวไปแลวขางตน
แตกรณีที่ผูเสียหายจากการคามนุษยไดรับเชื้อเอชไอวีนั้น ก็ไมพบวา
ตาม พ.ร.บ. นี้จะมีมาตรการใดๆ ทีจะ
่ ใหการคุมครองหรือชวยเหลือ
ทั้งนี้ในในมุมมองของภาคประชาสังคมเห็นวา กรณีดังกลาวนี้
ผูเสียหายไดรับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยบนสถานการณที่ผูเสียหาย
นัน้ อยูภาวะ
 ทีไม
่ มทาง
ี เลือก ดังนัน้ ประเทศไทยควรทีจะ
่ มีกระบวนการ
เพื่อชวยเหลือและใหการดูแลรักษา และในกรณีที่จะสงกลับนั้นก็ตอง
แนใจวามีระบบรองรับที่ปลายทางทั้งในดานสังคมและการดูแลรักษา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่ตองรักษาดวยยาตานไวรัสตองมั่นใจวาผู
เสียหายจะไดรับยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง และมีระบบการสงตอทีดี่
ในขณะเดียวกัน พรบ. ดังกลาวนีก็้ ไดสรางกังวลตอกลุม พนักงาน
บริการทางเพศ ซึ่งตัดสินใจเลือกทำงานอาชีพนี้ โดยกลุมพนักงาน
บริการพบวา นับตั้งแต พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามคามนุษย มีผล
บังคับใชนั้นไดเกิดผลกระทบมากมายตอกลุมตนเอง เนื่องจาก พรบ.
ฉบับนี้ เปนกฎหมายทีให
่ อำนาจกับเจาหนาทีมาก
่ เกินไป เชน การทีให
่
เจาหนาที่เขาไปคนในสถานบริการไดโดยไมตองมีหมายคนจากศาล2
2. มาตรา 27 เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดฐานคามนุษย ใหพนักงาน
เจาหนาทีมี่ อำนาจหนาที่ดังตอไปนี้ (1) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคำหรือสงเอกสารหรือพยาน
หลักฐาน (2) ตรวจตัวบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคามนุษย
เมื่อผูนั้นยินยอม แตถาผูนั้นเปนหญิงจะตองใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ (3) ตรวจคนยานพาหนะใดๆ ทีมี่ เหตุ
อันควรสงสัยตามสมควรวามีพยานหลักฐานหรือบุคคลที่ตกเปนผูเสียหายจากการกระทำความผิดฐานคา
มนุษยอยูใน
 ยานพาหนะนัน้ (4) เขาไปในเคหสถานหรือสถานทีใดๆ
่ เพือ่ ตรวจคน ยึด หรืออายัด เมือ่ มีเหตุ
อันควรเชื่อไดวามีพยานหลักฐานในการคามนุษย หรือเพื่อพบและชวยบุคคลทีตก
่ เปนผูเสียหายจากการก
ระทำความผิดฐานคามนุษย และหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได พยานหลักฐานนั้นอาจถูกโยกยาย
ซอนเรน หรือทำลายไปเสียกอน หรือบุคคลนั้นอาจถูกประทุษราย โยกยาย หรือซอนเรน
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จนหลายครัง้ นำไปสูการ
 ใชอำนาจโดยมิชอบของเจาหนาที่ เชน การเขา
ขมขูวาจะจับกุมพนักงานที่อยูในรานในขอหามั่วสุมคาประเวณี หรือ
หากพบแรงงานตางชาติหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายทำงานอยู
เจาของรานมักถูกขมขูวาจะถูกจับในขอหาคามนุษยซึ่งมีโทษรายแรง
สวนผูหญิงที่ทำงานสวนใหญจะถูกจับและสงกลับทั้งในฐานะเหยื่อ
การคามนุษยและ/หรือ ในฐานะคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิด
กฎหมาย การปฎิบัตของ
ิ เจาหนาทีใน
่ ลักษณะดังกลาวยิ่งทำใหบรรดา
พนักงานบริการตองหลบซอนตัว ไมสามารถเขาถึงบริการทีจำเป
่ นโดย
เฉพาะอยางยิ่งบริการดานสาธารณสุข
ภาคประชาสังคมมีขอเสนอแนะตอ พ.ร.บ.ฉบับนี้ดังตอไปนี้
ในสวนเจาหนาที่ในระดับปฎิบัติการนั้นควรจะไดรับการอบรม
ให พิจารณา บังคับ ใช กฎหมาย ที่ ไม ได มุง เนน ไป ที่ การ จับกุม คุม ขัง
ลงโทษ ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่ง “ผูที่ถูกบังคับ
คาบริการทางเพศ” แตพิจารณาและบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดไป
ทีกระบวนการ
่
คาและผูที่ไดรับประโยชนจากการคามนุษย
ไมควรทำใหกระบวนการบังคับใชกฎหมาย กลายเปนอุปสรรค
ในการเขาถึงบริการสุขภาพตาง ๆ รวมทั้งในการบริการดานการดูแล
รักษาเอชไอวี/เอดส ของผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษย โดยเฉพาะ“ผู
ที่ถูกบังคับคาบริการทางเพศ” และไมพิจารณาวา “ผูที่ถูกบังคับคาฯ”
เปนผูรวมกระทำความผิดเพื่อใหผูที่ถูกบังคับคาฯ ไดมีโอกาสในการ
เขาถึงบริการปองกัน ดูแล และรักษาสุขภาพของตนเองได
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กฎหมายฉบับนี้ควรคุมครองผูที่ตกเปนเหยื่อการคามนุษยที่
ครอบคลุมทุกเพศ โดยไมยึดติดอยูกั บกรอบเพศสรีระที่ระบุเพียง เพศ
ชายและเพศหญิงเทานั้น
นอกเหนือจากพระราชบัญญัติและกฎหมายตางๆ ที่ไดมีผล
บังคับใชดังที่ไดกลาวไปขางตน ที่ดูเหมือนวาเปนเจตนาที่จะคุมครอง
สิทธิ แตทวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม ทำใหกฎหมายบางฉบับไม
สามารถคุมครองสิทธิทางเพศไดจริง อยางไรก็ตามจะเห็นวารัฐไทย
ได พยายาม ที่ จะ ปรับปรุง และ แกไข กฎหมาย หรือ พยายาม ที่ จะ ออก
กฎหมายใหมขึ้นมาเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบันและ
สอดคลองกับรัฐธรรมนูญหรือพันธกรณีตางๆ ทีประเทศไทย
่
ไดใหการ
รับรองเอาไวและจำเปนตองปฎิบัติ เพื่อที่จะใหแนใจวาสิทธิตางๆ จะ
ไดรับการคุมครองอยางเสมอภาค
ทัง้ นี้ กรณีของสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุนี ้ กำลัง
มีรางกฎหมาย 2 ฉบับทีกำลั
่ งอยูระหว
 างกระบวนการใหสามารถนำมา
บังคับใชเปนกฎหมาย ไดแก รางพระราชบัญญัตคุิ ม ครองอนามัยเจริญ
พันธุ พ.ศ.... และ รางพระราชบัญญัตสิ งเสริมโอกาสและความเทาเทียม
ระหวางเพศ พ.ศ. ....

รางพระราชบัญญัตคุิ มครองอนามัยเจริญพันธุ
หากพิจารณาจากภาพรวมดูเหมือนวา ราง พ.ร.บ. ฉบับนี้มี
ความกาวหนาพอสมควรในแงของความพยายามทีจะ
่ คุม ครองสิทธิทาง
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เพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ จากการนิยามศัพททีครอบคลุ
่
มหลาย
แงมุมที่เกี่ยวของกับสิทธิทางเพศและสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และการ
เลือกใชคำทีค่ อนขางระมัดระวัง มีความเปนบวกมากกวากฎหมายอืน่ ๆ
เชน มีการใชคำวา ยุติการตั้งครรภ โดยใหความหมายวา ทำใหการตั้ง
ครรภสิ้นสุดลง ซึ่งไมไดเปนความหมายในเชิงตัดสิน หรือการใหความ
หมายคำวา “ผูใหการปรึกษา” หมายความวา “บุคคลที่มีความรูความ
สามารถในการใหการปรึกษาดานอนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนัก
ถึงสิทธิมนุษยชน” สังเกตวามีระบุ “โดยตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน” เอา
ไวดวย รวมทั้งอาจจะเปนครั้งแรกที่ไดมีการระบุคำวาสิทธิทางเพศลง
ไปอยางชัดเจน
นอกจากนัน้ ยังใหความสำคัญในเรือ่ งของสุขภาพทางเพศ พรอม
ทั้งยอมรับถึงความหลากหลายของวิถชีี วิตทางเพศ โดยสนับสนุนใหมี
บริการทีตอบ
่ สนองตอความจำเปนทีแตก
่ ตางกันออกไปของแตละกลุม
คน ดังที่ไดระบุไวในมาตราตางๆ อาทิ มาตรา 24 25 และ 26
สำหรับในสวนของการสงเสริมและสนับสนุน เพศศึกษานั้น ก็
นับวาสอดรับกับแผนยุทธศาสตรบูรณาการเพื่อการปองกันและแก
ไขปญหาเอดสระดับชาติ ดังที่กลาวไวแลวขางตน ซึ่งหลักสูตรเพศ
ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ไดใชหลักสูตรทีพั่ ฒนารวมกันโดย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี
เนื้อหาทีค่ อนขางรอบดาน และใชเปนหลักสูตรแกนกลางทีใช
่ ทั้งระบบ
นอกจากนี้ราง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวนี้เปนกฎหมายที่กำหนดใหรัฐทำ
หลายประการ เพื่อใหประชาชนไดรับบริการทีดี่ และชวยแกไขปญหาที่
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เกิดขึ้นในปจจุบัน กระนั้น ก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังเปนที่นากังวลหรือ
ขาดหายไป เชน
การไมมนโยบาย
ี
การยุตการ
ิ ตัง้ ครรภใหกับผูหญิ
 ง และ ราง พ.ร.บ.
นี้ยังเนนการควบคุมเนื้อตัวรางกายและจำกัดสิทธิทางเพศและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุของผูหญิงไว โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑทางการ
แพทยเปนหลัก ดังทีระบุ
่ ไวในมาตรา 38 วา “การยุตการ
ิ ตั้งครรภจะ
กระทำไดเมือ่ จำเปนตองกระทำเนือ่ งจากสุขภาพทางกายหรือจิตใจของ
หญิงนัน้ หรือเมือ่ หญิงมีครรภเนือ่ งจากการกระทำความผิดอาญาตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา 282 มาตรา283 หรือ
มาตรา 284 และตองกระทำโดยผูประกอบ

วิชาชีพเวชกรรม ทัง้ นีให
้ เปน
ไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในขอบังคับแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการปฏิบตั เกี
ิ ย่ วกับการยุตการ
ิ ตัง้ ครรภทางการแพทย
ตามมาตรา 305 แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2548
แมในการนิยามศัพทนัน้ ไดครอบคลุมเพศวิถทีี หลาก
่
หลาย แตใน
การจัดระบบบริการสุขภาพกลับเนนเพียงบริการอนามัยเจริญพันธุเพื
 อ่
การใหกำเนิด ทำใหกลุมคนที่มีเพศวิถีที่หลากหลายหลุดหายไปจาก
การเขาถึงบริการอนามัยเจริญพันธุ ที่ไมไดกลาวถึงผูที่จะผาตัดแปลง
เพศ/ตบแตงรางกายในเรื่องเพศ ซึ่งรัฐตองดูแลหรือกำหนดมาตรฐาน
ที่จะตองดูแลใหเหมือนคนอื่นๆ เชน การใหฮอรโมน การผาตัดที่ได
มาตรฐาน ดังนั้นอาจกลาวไดวาราง พ.ร.บ. คุมครองอนามัยเจริญพันธุ
ฉบับนี้ ยังคงมองมิตทาง
ิ เพศภายใตกรอบความหมายเพศสัมพันธเพือ่
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การสืบทอดเผาพันธุและเนนการคุมครองอนามัยเจริญพันธุในกลุม
หญิงชายเปนหลัก
นอกจากนี้ ขอจำกัดของราง พ.ร.บ. ฉบับนีอี้ กประการหนึ่งคือ
แมตัวราง พ.ร.บ. จะมีเนื้อหาทีไม
่ ไดเกี่ยวของกับสุขภาพเพียงมิติเดียว
แตเกี่ยวของกับหลายฝายที่ครอบคลุมมิติทางเพศของบุคคล ทั้งดาน
สุขภาพ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน แตการทีเจ
่ าภาพหรือหนวยงาน
หลักทีรั่ บผิดชอบคือ กระทรวงสาธารณสุขเพียงหนวยงานเดียวอาจจะ
ทำใหไมสามารถบังคับใชไดจริงในทางปฎิบัติ ทั้งนี้ ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้
ควรจะเปนการบูรณาการรวมของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และตอง
สรางเครือขายความรวมมือในเรื่องของการคุมครองสิทธิทางเพศและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ

รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเทาเทียมระหวาง
เพศ พ.ศ. …
สถานะของ ราง พ.ร.บ. ฉบับนีใน
้ ปจจุบนั คือไดผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา วาระที่ 3 ทั้งนี้ในกลุมภาคประชาสังคม
ที่ทำงานดานผูหญิงนั้นไดมีขอกังวลในหลายประเด็น ทีเรี
่ ยกไดอาจยัง
ขาดตกบกพรองอยูในบางจุด และไดนำเสนอราง พ.ร.บ. เขาไปเปรียบ
เทียบเพือ่ ประกอบการพิจารณา เพือ่ ให ราง พ.ร.บ.นีมี้ ความชัดเจนและ
ใหความเสมอภาคทางเพศไดมากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ เพือ่ ใหทำใหเปนไปตาม
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รายงานการวิเคราะหนโยบายการตอบสนองตอปญหาเอดสของประเทศไทย

อนุสญ
ั ญาวาดวยการขัดการเลือกปฎิบตั ติ อสตรีทุกรูปแบบ (CEDAW)
ที่ประเทศไดเปนประเทศภาคีอยู
หากพิจารณาถึงเจตนารมณหรือความตัง้ ใจแลว การมีราง พ.ร.บ.
ความเสมอภาคทางเพศฯ ก็นับเปนอีกหนึ่งความกาวหนาในกฎหมาย
ไทย โดยตัวราง พ.ร.บ. มีจุดดี แสดงความกาวหนาในลักษณะทีหยิ
่ บ
เอาเรื่อง โอกาสและความเทาเทียมระหวางเพศขึ้นมาพิจารณา และ
มีการระบุถึงกลไกที่จะสงเสริมโอกาสและความเทาเทียม รวมทั้งการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรมทางเพศ ซึ่งนาจะเปนนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาความไมเสมอภาค เทาเทียมทางเพศ
และสงเสริมสิทธิทางเพศไดดี หากแตในคำอธิบายเรือ่ งเพศทัง้ หมด ยัง
คงอิงอยูกับเพศสรีระทางชีววิทยา (Biological Sex) คือ เพศหญิงและ
เพศชายเทานั้น สงผลใหการมองการกระทำความรุนแรงทางเพศและ
สงเสริมการแกไขติดอยูเพียงในกรอบนั้น ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณา
ขยายกรอบการมองเรื่องเพศทีกว
่ างขวาง ครอบคลุมทุกเพศ
ดังที่ไดกลาวมาแลววา ความไมเทาเทียมและการเลือกปฎิบัติ
ทาง เพศ นั้น เปน ปจจัย ที่ เพิ่ม ความ เปราะ บาง ตอ โอกาส ใน การ รับ
ถายทอดเชือ้ เอชไอวีได ดังนัน้ หาก ราง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะมองเห็นปญหา
เรื่องเพศอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเพศสรีระก็จะสงผลใหผูที่มีเพศวิถีที่
แตกตางออกไปจากเพศสรีระไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมดวย
หากพิจารณาถึงรางกฎหมายทีเกี
่ ย่ วของกับเพศ ทัง้ 2 ฉบับขาง
ตนนีพบ
้ วา มีบางอยางทีเหมื
่ อนกันคือยังมีจุดออนในการใหความเสมอ
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ภาคทางเพศทีหลาก
่
หลายนอกเหนือไปจากหญิงชาย กระนัน้ ก็สามารถ
มองไดวารัฐและสังคมไทยไดมีความกาวหนาขึ้นในการที่ไดเริ่มความ
สำคัญกับพันธกรณีวาดวยสิทธิของผูหญิ
 ง ทวายังไมมการ
ี พิจารณาสิทธิ
ของเพศอืน่ ๆ ตาม หลักการยอกยาการตา ซึง่ ไดใหความหมายเรือ่ งอัต
ลักษณทางเพศ วิถีชีวิตทางเพศ ซึ่งก็ถือเปนสิทธิมนุษยชน
ทัง้ นี้ ในการจัดทำกฎหมายของประเทศไทยทีเกี
่ ย่ วโยงเรือ่ งสิทธิ
ทางเพศ โดยเฉพาะที่กลาวมาแลว 2 ฉบับขางตน ควรตั้งอยูบน
 หลัก
การสิทธิมนุษยชน และเปนสิทธิทางเพศของทุกเพศ ดังนั้น จึงควรมี
การนำราง พ.ร.บ. ทั้งสอง มาพิจารณาใหรอบดานโดยเฉพาะประเด็น
สิทธิทางเพศทีหลาก
่
หลาย เพือ่ ใหกฎหมายสามารถใชเปนประโยชนได
กับทุกเพศ ชวยยกระดับสิทธิทางเพศของทุกคน

