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สวน ที่ สาม

 จาก ประสบการณ ใน การ ทำงาน ของ ภาค ประชา สังคม พบ วา   
ราก เหงา สำคัญ หน่ึง ของ ปญหา การ รับ  -  ถายทอด เช้ือ เอช ไอ วี   เกิด ขึ้น 
มา จาก   ความ รุนแรง และ การ กด บังคับ ทาง เพศ   ซึ่ง มี ที่มา จาก ความ ไม 
เสมอ ภาค และ อำนาจ ทาง เพศ ที่ ไม เทา เทียม กัน   การ ไม เคารพ สิทธิ ทาง 
เพศ   สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ   โดย แสดง ให เห็น ผาน รูป แบบ ตาง  ๆ    อาทิ   
ความ รนุแรง ใน ครอบครวั   การ บงัคับ คา ประเวณ ี  การ ลวง ละเมดิ ทาง เพศ     
ทั้ง   3   ประเด็น ดัง กลาว นี้ จึง มี นัย สำคัญ ตอ การก ระ ทำความ รุนแรง ทาง 
เพศ ที่ สัมพันธ กับ การ รับ   ถายทอด เชื้อ เอช ไอ วี และ ปญหา อื่นๆ   ดัง นั้น   
ภาค ประชา สังคม จึง ได หยิบ เอา   ตัว กฎหมาย บาง ฉบับ ที่ เกี่ยวของ กับ 
ประเด็น ดัง กลาว นี้ ขึ้น มา วิเคราะห 
  ทั้งน้ี   ตัวอยาง กฎหมาย ที่ จะ หยิบยก มา วิเคราะห ใน ที่ นี้ มี ทั้ง 
กฎหมาย ที ่ม ีผล บงัคับ ใช แลว   เชน   พระ ราช บญัญัต ิ( พ . ร . บ . )   คุมครอง ผู ถกู 
กระทำ ดวย ความ รุนแรง ใน ครอบครัว   พ . ศ .   2550   พ . ร . บ .   ปองกัน และ 
ปราบ ปราม การ คา มนุษย   พ . ศ .   2551   และ ราง กฎหมาย ที่ มี แนว โนม ที่ 
จะ ม ีการ บงัคบั ใช   ไดแก   ( ราง )   พ . รบ .   การ คุมครอง การ อนามัย เจริญ พนัธุ   
พ . ศ . . .   และ   ( ราง )   พ . ร . บ .   สง เสริม โอกาส และ ความ เทา เทียม ระหวาง เพศ   
พ . ศ . . . .     

  นโยบาย ดาน การ สง เสริม และ สนับสนุน สิทธิ มนุษย ชน และ 
การ เคารพ ศักดิ์ศรี ความ เปน มนุษย 
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พระ ราช บัญญัติ คุมครอง ผู ถูก กระทำ ดวย ความ รุนแรง ใน 
ครอบครัว   พ . ศ .   2550 
 
 พ . ร . บ .   นี้ ได สะทอน ถึง วิธี คิด ที่ เปน มายา คติ ภาย ใต คำ วา  
 “ ครอบครัว ”   และ การ เนน ย้ำ คุณคา ของ ครอบครัว เปน อยาง มาก   จน 
ทำให ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ผู หญิง และ เด็ก ไม 
สามารถ ม ีทางออก จาก สถานการณ การ ถกู กระทำ ความ รนุแรง ได   เพราะ 
การ เขา มา ดำเนนิ คดี กบั สาม ีหรือ บดิา ของ ตนเอง   อาจ ทำให ถกู กลาว หา 
วา เปน ผู ที่ ไม เห็น   “ คุณคา ”   ของ ครอบครัว ได   แทนที่ ผู เสีย หาย จะ ได รับ 
การ เยียวยา ก็ อาจ กลับ กลาย เปนการ ถูก ตำหนิ ได   นอกจาก นี้ ยัง มี ความ 
พยายาม ที ่จะ ไกล เกล่ีย เพ่ือ   “ ให ได อยู ใน ครอบครัว เปน สำคัญ ”   โดย ไม ได 
คำนึง วา ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง จะ รูสึก เจ็บ ปวด สัก แค ไหน   ที่ จะ ตอง 
กลับ ไป เผชิญ กับ ความ รุนแรง ใน ครอบครัว อีก ทั้ง   ๆ    ที่ เพ่ิง จะ ออก มา 
เรียก รองขอ ความ เปน ธรรม 
  ดัง นั้น   อาจ กลาว ได วา   กฎหมาย คุมครอง ผู ถูก กระทำ ดวย ความ 
รนุแรง ใน ครอบครวั   2550   นัน้ ไม ได มุง ที ่จะ คุมครอง ผู ได รบั ความ รนุแรง 
แต มุง คุมครอง   “ สถาบัน ครอบครัว ”   มากกวา   เพราะ ตาม กฎหมาย นี้ 
ยัง ไม เห็น การ รับรอง สิทธิ ในตัว ตน ของ ผู หญิง   หรือ ผู ที่ ถูก กระทำ ความ 
รุนแรง   การ คุมครอง ตามกฎหมาย นี้ เนน ไป ใน เรื่อง ครอบครัว   “ เพื่อ ให 
ครอบครัว เปนสุข ”   
 หาก มอง ใน กรณี ของ ความ รนุแรง ที ่เขา มา เกีย่วของ กบั การ ตดิ เชือ้ 
เอช ไอ ว ีแลว   ความ รนุแรง ใน ครอบครวั ก ็อาจ สง ผล ตอ การ ตดิ เช้ือ เอช ไอ ว ี
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ได ดวย เชน กนั   เชน   กรณ ีที ่ผู หญิง ไม สามารถ ตอ รอง ที ่จะ ไมม ีเพศ สมัพันธ   
หรือ เพื่อ ให มี เพศ สัมพันธ ที่ ปลอดภัย ได 
  จาก การ ทำงาน ของ มูลนิธิ ผู หญิง   พบ กรณี ตัวอยาง ที่ ผู หญิง ที่ 
ได รับ ความ รุนแรง จาก สามี ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี   โดยที่ ฝาย หญิง ไม ได มี เชื้อ   
ผู หญิง ถูก ควบคุม และ ถูก ทุบตี   ดวย ความ ที่ ฝาย ชาย กังวล วา ผู หญิง 
จะ จาก ไป   ทั้ง ที่ จริงๆ แลว ฝาย หญิง นั้น ก็ ไม เคย คิด ที่ จะ จาก ไป เพราะ 
มี ลูก ดวย กัน   เมื่อ ทราบ วา สามี มี เชื้อ เอช ไอ วี   เธอ ก็ ไป รับ บริการ ตรวจ 
เลือด   และ พบ วา ตนเอง ยัง ไม ได รับ เชื้อ เอช ไอ วี จาก สามี   แต ก็ ไม พบ วา 
มี กระบวนการ ใหการ ปรึกษา ใด   ๆ    แก ผู หญิง   วา ตอง ปฎิบัติ ตน อยางไร 
เพื่อ ไม ให มี การ รับ เชื้อ เอช ไอ วี จาก สามี   และ ไมมี การ สอบถาม เพิ่ม เติม 
ถึง สถานการณ ที่ ฝาย หญิง ตอง เผชิญ ซึ่ง อาจ เปน โอกาส เสี่ยง ได   สำหรับ 
ฝาย ชาย เอง ก ็ไม พบ วา จะ ม ีกระบวนการ ที ่จะ ทำให ได ม ีโอกาส มา เขา รวม 
กลุม ผู ตดิ เชือ้   เพือ่ พดู คยุ แลก เปลีย่น ให เขา ได เปด โลก ทศัน วา จะ สามารถ 
ใช ชีวิต อยาง เปนสุข ตอ ไป ได อยางไร   
  ทั้งนี้   ใน กรณี ดัง กลาว นี้ อาจ วิเคราะห ได วา   การ ที่ ผูชาย ใช ความ 
รุนแรง นั้น เนื่องจาก เกิด ความ กดดัน และ ไมมี ทางออก เนื่องจาก สภาพ 
ที่ ตนเอง ทำงาน ได บาง ไม ได บาง   กรณี ที่ เกิด ขึ้น นี้ นอกจาก ผู หญิง ตอง 
ตก อยู ใน สภาพ การ เผชิญ กับ ความ รุนแรง ใน ครอบครัว แลว   อาจ จะ ตอง 
เสี่ยง จาก การ ได รับ เชื้อ เอช ไอ วี อีก ดวย   เพราะ ไมมี อำนาจ ตอ รอง     และ 
ตอง อยู ใน สภาพ ที่ ยอม จำนน 
  โอกาส เสีย่ง ที ่ผู หญงิ จะ ได รบั ความ รนุแรง ใน ครอบครวั นัน้ เกดิ ขึน้ 
ได ทั้ง ใน กรณี ที่ ตนเอง มี และ ไมมี เชื้อ เอช ไอ วี   ใน กรณี ที่ มี เชื้อ เอช ไอ วี พบ 
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วา ผู หญิง บาง คน อาจ ถกู ไล ออก จาก บาน   หรือ ถกู ด ูหม่ิน ดแูคลน   ทำราย 
รางกาย และ จิตใจ   ทั้งนี้   ใน สภาพ การ เชน นี้   การ ใช กฎหมาย คุมครอง ผู 
ถกู กระทำ ความ รนุแรง ใน ครอบครวั เพยีง อยาง เดยีว คง ไม เพยีง พอ   อาจ 
จำเปน ตอง มี องค ประกอบ อื่น   ๆ    ดวย   เพื่อ ให สามารถ ลด ความ รุนแรง 
และ คุมครอง ผู ถกู กระทำ ความ รนุแรง ได มาก ขึน้   เชน   การ ใหการ ปรกึษา 
ที ่ด ี    การ หา ทางออก หรือ ให ทาง เลอืก แก ผู ถกู กระทำ   แต สิง่ เหลา นี ้ไม ถกู 
ครอบคลุม เอา ไว ใน มาตรการ การ คุมครอง ตาม   พ . ร . บ . นี้ 
  อยางไร กต็าม   วธิ ีคดิ เรือ่ง ความ เปน   “ ครอบครวั ”   เอง ก ็อาจ เปน อกี 
หนึ่ง อุปสรรค ใน การ จัด บริการ ของ สาธารณสุข   เชน   ตัวอยาง วา   การ ให 
ผูชาย ใช ถุง ยาง อนามัย   เมื่อ ภรรยา บอก วา สามี ไม ยอม ใช   ก็ จบ แค นั้น 
เพราะ ไม สามารถ ไป ดำเนิน การ ใด ตอ ได   หรอื ใน การ ทำงาน พบ วา   ผู หญงิ 
ได รบั ความ รนุแรง จาก สามี   เจา หนาท่ี ดาน สาธารณสขุ เอง ก ็คง ไม สามารถ 
ที่ จะ ทำ อะไร ได อีก เนื่องจาก เกรง การ กาว ลวง   “ ความ เปน ครอบครัว ”   
ของ เขา   ใน กรณ ีเชน นี ้หาก ม ีการ ยอมรับ ได แลว ให ปฎบิตั ิตาม   พ . ร . บ . การ 
คุมครอง ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง ใน ครอบครัว   เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ 
สามารถ ที่ จะ เขาไป ชวย เหลือ ได   ซึ่ง คำ วา   “ เจา หนาท่ี ที่ เก่ียวของ ”  
 นี้ ควร จะ รวม ไป ถึง เจา หนาท่ี ที่ จัด บริการ อื่นๆ   ที่ เขา เก่ียวของ กับ ผู ถูก 
กระทำ ความ รุน แรงฯ   เชน   เจา หนาที่ สาธารณสุข   นัก จิตวิทยา และ นัก 
สังคมสงเคราะห ดวย   เปนตน   
 ทั้งนี้   หาก เจา หนาที่ ที่ เกี่ยวของ นั้น เห็น วา เรื่อง นี้ เปน หนึ่ง ใน 
หนาท่ี   และ ได ปรับ เปลี่ยน วิธี คิด วา ความ รุนแรง ใน ครอบครัว ไม ได เปน 
เรือ่ง สวน ตวั ของ แตละ คน   ก ็จะ ทำให เจา หนาที ่ที ่ให บรกิาร ดาน สาร ธารณ 
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สุข ทำงาน ใน เชิง ลึก ได มาก ขึ้น โดย เฉพาะ ใน เรื่อง ของ การ บริการ ใหการ 
ปรึกษา   อัน จะ นำ ไป สู ความ ชวย เหลือ และ การ เยียวยา ที่ ถูก ตอง เหมาะ 
สม ตอ ไป 
  ดงั นัน้   ดวย จดุ ออน ใน หลายๆ   ประการ ที ่กลาว มา นี ้จงึ อาจ กลาว 
ได วา   พ . ร . บ .   การ คุมครอง ผู ถกู กระทำ ความ รนุแรง ใน ครอบครัว   พ . ศ .   2550   
นัน้   จงึ เปน เพียง   พ . ร . บ .   ที ่ม ีความ พยายาม จะ ใช แนวทาง ที ่ครอบคลมุ เพ่ือ 
แกไข ปญหา ความ รนุแรง ตอ บคุคล ใน ครอบครวั และ ผู ม ีความ สมัพนัธ อนั 
ใกล ชิด   แต เนื่องจาก ระบุ เจตนารมณ ของ กฎหมาย ไว อยาง แจม ชัด วา  
 “ เพ่ือ ดำรง ไว ซึ่ง สถานภาพ ของ การ สมรส และ ความ ปรองดอง ใน 
ครอบครัว ”   โดย แนวคิด เรือ่ง ครอบครัว ยงั เปน ไป ใน แนวทาง อนรุกัษ นยิม   
พ . ร . บ . ฉบบั นี ้จงึ ยงั ไม สามารถ ที ่จะ จดัการ กบั อาชญากรรม ที ่เกดิ ขึน้ จาก 
ความ รนุแรง ใน ครอบครวั อนั เกิด จาก สมัพันธภาพ เชิง อำนาจ ของ ชาย ที ่
อยู เหนือ หญิง ได  
  ดัง นั้น   พ . ร . บ . ดัง กลาว จึง ยัง คง เปน เพียง เครื่อง มือ ทาง กฎหมาย 
ใน อัน ที่ จะ แกไข ความ สัมพันธ ที่ รุนแรง ใน ครอบครัว   แต ไม ได เปน หลัก 
ประกัน ใน การ สราง ความ ยุติธรรม และ ความ เสมอ ภาค ระหวาง หญิง 
ชาย   และ หาก มอง ใน มุม ที่ เกี่ยวของ กับ เอช ไอ วี แลว   การ ที่ ไม ให ความ 
เสมอ ภาค ทาง เพศ   ไม สามารถ คุมครอง ผู ถกู กระทำ จาก ความ รนุแรง ใน 
ครอบครวั ได ก ็อาจ สง ผล ตอ การ ได รบั  -  ถายทอด เชือ้ เอช ไอ ว ี  หรือ สง ผล 
ตอ การ ดูแล รักษา โรค ได เชน กัน     
 ทั้งน้ี จาก ที่ กลาว มา ทั้งหมด ขาง ตน ขอ จำกัด ที่ พบ ในพ . ร . บ .  นี้ 
สามารถ สรุป ออก มา ได ดังนี้ 
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  พ . ร . บ .   ฉบบั นี ้ไม ได ให ความ คุมครอง แก ผู ถกู กระทำ ความ รนุแรง 
ใน ครอบครัว ได จริง   โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง     ใน กรณี ผู ถูก กระทำ ความ 
รุนแรง ทาง เพศ   ( Sexual   Violence )   ใน บริบท ของ ครอบครัว   เนื่องจาก 
มอง วา เรือ่ง เพศ ใน ครอบครวั เปน เรือ่ง ที ่มหีนา ที ่ใน การ จรรโลง ความ เปน 
ครอบครวั เอา ไว   เมือ่ เกดิ การก ระ ทำความ รนุแรง ทาง เพศ ขึน้   จงึ มอง เปน 
เรื่อง ภายใน ครอบครัว   เปน เรื่อง ระหวาง ผัว  เมีย   

  ความ รุนแรง ใน ครอบครัว ที่ สะทอน ผาน ความ สัมพันธ แบบ พอ 
แม ลูก   ที่ กระทำ ความ รุนแรง ทาง เพศ ตอ ลูก หลาน   หรือ ผู ที่ อยู ใต การ 
ปกครอง   เพราะ มอง วา เปน อบรม สั่ง สอน   หรือ ชวย เหลือ ลูก หลาน 
   ใน ทั้ง   2   กรณี นี้   ไม เนน การ ดำเนิน คดี ตาม กฎหมาย   แต จะ 
เนน กระบวนการ ไกล เกล่ีย ยอม ความ เพื่อ ธำรง ความ เปน ครอบครัว 
เอา ไว   โดย ไม ได มอง ความ รุนแรง ทาง เพศ ใน ครอบครัว   วา เปน เร่ือง 
ที่ มี ที่มา จาก ความ ไม เสมอ ภาค และ อำนาจ ที่ ไม เทา เทียม กัน ระหวาง 
เพศ   และ การ ละเลย / เพิก เฉย กับ   “ สิทธิ ทาง เพศ ”   ซึ่ง ไม เปน ตาม หลัก 
การ ยอก ยาร การ ตา   ขอ   1 .   สิทธิ ใน การ ใช สิทธิ มนุษย ชน ที่ เปน สากล   
ขอ   2 .   มนุษย ทุก คน สมควร ได รับ ความ คุมครอง สิทธิ มนุษย ชน อยาง 
สมบูรณ โดย ไม ถูก เลือก ปฏิบัติ จาก สาเหตุ วิถี ทาง เพศ และ อัต ลักษณ 
ทาง เพศ   ขอ   3 .   สิทธิ ใน การ รับรอง ทาง กฎหมาย   ขอ   5 .   สิทธิ ใน หลัก 
ประกัน ของ บุคคล   และ ขอ   6 .   สิทธิ ใน ความ เปน สวน บุคคล   รวม ทั้ง 
ใน คำ ประกาศ สิทธิ ทาง เพศ ของ เครือ ขาย สุขภาพ ผู หญิง นานาชาติ   
(  HERA )1   ที่ ระบุ วา   สิทธิ ใน การ ใช ชีวิต ดวย เพศ วิถี หนึ่ง   ๆ    ที่ ปราศจาก 

1. HERA   (   Health ,   Empowerment ,   Rights ,   Accountability )   เปน เครือ ขาย นานาชาติ ที ่รูจกั กนั ด ีใน ฐานะ นกั กจิกรรม 
ที ่ทำ งดาน ดาน ผู หญงิ และ สทิธ ิมนษุย ชน โดย เครือ ขาย องคกร สนบัสนุน สขุภาพ ผู หญงิ นานาชาติ เปน สำนักงาน เลขาธกิาร     
HERA   ไดที่ รวม ผลัก ดัน ให มี การ ประชุม นานาชาติ   และ ติดตาม การ ทำงาน ให เปน ไป ตาม ขอ ตกลง นา ชาติ ที่ เกี่ยวของ กับ 
สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ     เชน     ICPD ,   Beijing   Declaration   
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ความ รุนแรง   การ เลือก ปฏิบัติ   และ การ บังคับ ดวย กำลัง   ภาย ใต กรอบ 
การ ทำงาน ของ ความ สัมพันธ ที่ มี พื้น ฐาน บน ความ เทา เทียม   ความ 
เคารพ   และ เปน ธรรม 
 พ . ร . บ .   ขาด ความ ละเอียด ออน ใน เร่ือง เพศ ภาวะ และ เพศ วถิ ี  โดย 
เฉพาะ การ เคารพ สทิธิ ทาง เพศ   ที ่ใน   พ . ร . บ .   นี ้ใหการ คุมครอง หรือ ม ีการ 
ดำเนิน คดี ใน รูป แบบ เดียว   โดย เนน เพียง ผู กระทำ และ ผู ถูก กระทำ   และ 
ไดการ กำหนด มาตรการ ความ ชวย เหลือ แบบ เดยีวกัน โดย มอง ไม เหน็ ถงึ 
ผลก ระ ทบ ที ่เกิด ขึน้   และ ไม ได คำนงึ ถงึ ความ แตก ตาง ทาง เพศ   เพศ ภาวะ   
เพศ วิถี   ของ ผู ที่ ถูก กระทำ ความ รุนแรง ที่ มี ความ แตก ตาง กัน 
  กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย เบื้อง ตน ที่ การ ตัดสิน ใจ มัก อิง 
อยู กับ เจา พนักงาน   เชน เดียว กับ กฎหมาย อื่น ๆ    ที่   มิติ หนึ่ง ของ การ
 บงัคับ ใช กฎหมาย เบ้ือง ตน องิ อยู กบั การ ใช ดลุยพนิจิ และ การ ตคีวาม ของ 
เจา พนักงาน   ทำให หลาย ครั้ง   หลาย กรณี ที่ เจา พนักงาน ไม ได มี ความ 
รู   ความ เขาใจ   และ ความ ละเอียด ออน ใน เรื่อง เพศ ภาวะ   เพศ วิถี   และ 
เคารพ สิทธิ ทาง เพศ   ก็ จะ ทำให กระบวนการ ใช กฎหมาย ขึ้น อยู กับ เจา 
พนกังาน ที ่ขาด ความ ละเอยีด ออน และ เคารพ ใน เรือ่ง สทิธ ิทาง เพศ   และ 
มอง วา ตนเอง มหีนา ที ่ตอง เชิดชู สถาบนั ครอบครวั เปน ลำดบั สำคญั   ก ็จะ 
ทำให กา รบังคัง ใช กฎหมาย   นำ ไป สู การ เลือก ปฏิบัติ ได   ทั้ง ใน สวน ของ 
การ เลือก ใช กฎหมาย   ( ฉบับ ใด )   และ การ เลือก ตีความ การก ระ ทำ วา 
เปน เร่ือง ใน ครอบครัว ของ ผัว เมีย   พอ แม ลูก   จน นำ ไป สู การ โนม นำ ให 
ไกล เกลี่ย   ยอม ความ ใน ที่สุด   ทำให ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง   ถูก กระทำ 
ความ รุนแรง ซ้ำ   ๆ    ตอ ไป 
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  กระบวนการ ยตุธิรรม ขัน้ ศาล ที ่เปน ไป ใน ทศิทาง เดยีว กบั ขัน้ ตอน 
การ แจง ความ   คอื เนน ยอม ความ   ทาย สดุ คอื   กระบวนการ ที ่ศาล เนน การ 
ไกล เกลี่ย   ยอม ความ   ตาม เหตุผล ดัง กลาว ขาง ตน   ก็ แสดง ให เห็น วา ตัว 
เจตนารมณ ของ กฎหมาย   เนน ไป ที ่การ ธำรง ไว ซึง่ สถาบนั ครอบครวั เปน 
สำคญั   ทำให อาจ ละเลย การ ให ความ คุมครอง ผู ถกู กระทำ ความ รนุแรง ใน 
ครอบครวั   ซึง่ แม จะ ตคีวาม ได วา   เปนก ระ บวน การ ที ่ด ีใน แง ที ่ไม ใช ความ 
รนุแรง ตอบโต หรอื แกไข ความ รนุแรง ดวย การ ตดัสนิ ลงโทษ   ซึง่ อาจ ม ีการ 
พิจารณา   ภาคทัณฑ   ฯลฯ   แต ก็ พบ วา กระบวนการ ติดตาม หลัง จาก การ 
พิจารณา คดี เพื่อ นำ ไป สู การนำ ผู กระทำ ความ รุนแรง ไป รับ การ บำบัด   
ฟนฟู   เพื่อ ปองกัน มิ ให กลับ มาก ระ ทำความ รุนแรง ซ้ำ   มัก จะ ไม เขม งวด   
สง ผล ให เกิด การก ระ ทำความ รุนแรง ซ้ำ   ๆ    เกิด ขึ้น หลาย ครั้ง ตาม ที่ 
ปราก ฎ เปน ขาว ใน สื่อสาร มวลชน เปน ระยะ เสมอ มา 
     ขาด มาตรการ ปองกัน ความ รุนแรง ใน ครอบครัว   ตาม หลัก 
การ ของ แนว ปฏิบัติ ที่ ดี ตาม มาตรฐาน สากล กำหนด วา   มาตรการ ทาง 
กฎหมาย จะ ตอง รวม เร่ือง การ กำหนด วิธี การ คุมครอง และ การ ปองกัน 
ไว ดวย กัน     กฎหมาย ไม ควร จะ บรรจุ ไว เพียง เร่ือง การ ลงโทษ   แต ตอง 
สราง หลัก ประกัน เร่ือง การ ปองกัน โดย มี การ รณรงค เพ่ือ สราง การ 
เปลี่ยนแปลง และ การ บริการ ให ความ ชวย เหลือ ตางๆ   แม จะ ได มี การ 
ระบุ ถงึ ศนูย ปฏิบติั การ เพ่ือ ปองกนั การก ระ ทำความ รนุแรง ใน ครอบครวั 
ไว ใน ระเบียบ กระ ทร วงฯ     แต ก็ มิได มี การ ขยาย ความ ถึง ขอบเขต อำนาจ 
หนาที่ และ องค ประกอบ ของ ศูนย นี้ ไว อยาง ชัดเจน   ทั้ง ที่ ศูนย นี้ ควร จะ 
ตอง ม ีบทบาท สำคัญ ใน การ รณรงค ใน ระดับ ชมุชน   จงัหวัด และ ระดับ ชาติ   
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เพื่อ ระดม การ สนับสนุน ของ ผู เกี่ยวของ จาก ทุก ภาค สวน ของ สังคม และ 
ชุมชน 
  ภาค ประชา สังคม ให ความ สำคัญ กับ การ เคารพ สิทธิ ของ บุคคล 
ที่ จะ มี อิสรภาพ และ ได รับ การ คุมครอง   เพื่อ ให มี เสรีภาพ ใน การ กำหนด 
ทาง เลือก เรื่อง เพศ   และ มี สิทธิ ได รับ การ คุมครอง จาก การก ระ ทำความ 
รนุแรง และ อนัตราย ตอ ทาง รางกาย   และ จติใจ   ดงั นัน้ จงึ ควร ม ีการ รบัรอง 
สทิธ ิของ บคุคล ที ่กำหนด รปู แบบ ความ สมัพนัธ ทาง เพศ กบั คู ของ ตน ตาม 
ที่ ตน เอง ปราถ นา   และ ไมมี ใคร   แมแต คนใน ครอบครัว   เครือ ญาติ และ 
ชุมชน   ที่ จะ เปน เจาของ เนื้อ ตัว รางกาย ของ ผู อื่น   และ นำ ไป ใช ใน การ 
ลวง ละเมิด   ขาย   หรือ ชำระ หนี ้  โดย เปน อสิระ จาก การ ถกู แบง แยก กดีกัน   
การก ระ ทำความ รุนแรง   การ ถูก จับกุม   คุม ขัง   นอกจาก นี้   รัฐ เอง   ก็ ตอง 
ไม กระทำ การ อื่น ใด   ทั้ง ทาง ตรง และ ทาง ออม   อัน จะ กอ ให เกิด ความ 
รุนแรง ตอ สิทธิ ทาง เพศ 
 ดัง นั้น จึง มี ขอ เสนอ แนะ เพิ่ม เติม ตอ   พ . ร . บ   นี้   ดัง ตอ ไป นี้   
 
  ควร มี การ ปรับปรุง แกไข กฎหมาย ฉบับ นี้   ทั้ง ใน สวน ที่ เปน 
เจตนารมณ ของ กฎหมาย   ตลอด จน กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย 
ตั้งแต เบื้อง ตน จนถึง กระบวนการ ยุติธรรม   ให มี ความ ละเอียด ออน ใน 
เร่ือง   เพศ ภาวะ   เพศ วถิ ี  และ เคารพ สทิธิ ทาง เพศ   โดย มุง ปกปอง คุมครอง 
ผู ถูก กระทำ ความ รุนแรง   มากกวา มุง เนน ไป ที่ การ ธำรง ไว ซึ่ง สถาบัน 
ครอบครัว   แตละ เลย / เพิก เฉย กับ ความ รุนแรง ที่ เกิด ขึ้น ใน ครอบครัว   
  รวม ทั้ง การ พิจารณา ความ รุนแรง ทาง เพศ ใน ครอบครัว ที่ นอก 
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เหนือ จาก หญิง   ชาย   แต ควร สืบคน ไป ถึง ความ รุนแรง ที่ เกิด ขึ้น กับ คน 
ที่ มี อัต ลักษณ ทาง เพศ ที่ แตก ตาง หลาก หลาย ออก ไป     ความ รุนแรง ที่ 
พอ แม กระทำ ตอ ลูก ที่ เปน เกย   กะ เทย   คน ขาม เพศ   ทั้ง ดวย วาจา   การ 
หมิ่น แคลน   การ ตี ตรา   รวม ถึง การ ทำราย รางกาย   หรือ การก ระ ทำ ของ 
คน อื่นๆ   ใน ครอบครัว ตอ วิถี ทาง เพศ ที่ ตาง ออก ไป   ความ รุนแรง เหลา 
นี้ ตอง ได รับ การ อธิบาย ขยาย ความ   และ กระตุน ให กฎหมาย อธิบาย 
อยาง ครอบคลุม   ผู ใช กฎหมาย   ผู ปฏิบัติ การ   ได เห็น ความ รุนแรง เหลา 
นี้ ดวย   เพ่ือ ให กฎหมาย คุมครอง คนใน ครอบครัว จาก ความ รุนแรง   ได 
รับ ประโยชน อยาง ทั่ว ถึงกัน     เชน   การก ระ ตุน ให คน ที่ มี เพศ สภาพ   และ 
วิถี ทาง เพศ ที่ หลาก หลาย สามารถ เขา ถึง และ ใช กฎหมาย นี้ ได ดวย 
 
  ควร กำหนด มาตรการ สำหรับ การ ปองกัน ความ รุนแรง ตอ บคุคล 
ใน ครอบครัว และ ผู มี ความ สัมพันธ ใกล ชิด   ลง ไป ใน   พ . รบ .   นี้ ดวย   โดย 
เฉพาะ เร่ือง การ รณรงค เพ่ือ ให เกิด การ เปล่ียนแปลง ตอ สาธารณะ   ที่ 
ทำให เห็น วา   รฐั ได ตระหนกั วา ความ รนุแรง ตอ บคุคล ใน ครอบครวั และ ผู 
มี ความ สัมพันธ ใกล ชิด ไมใช เรื่อง สวน ตัว อีก ตอ ไป   และ มี ความ จำเปน ที่ 
ชุมชน ตอง เขา แทรกแซง เพื่อ ระงับ การก ระ ทำความ รุนแรง ใน ครอบครัว   
  ทั้งน้ี โดย ให หนวย งาน ที่ รับ ผิด ชอบ ตอง มี การ รณรงค ให เกิด การ 
ตระหนัก ใน นโยบาย นี้   เพื่อ ที่ จะ ได ระดม ความ รวม มือ จาก ชุมชน และ 
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 
และ ผู มี ความ สัมพันธ ใกล ชิด   และ แจง ให ผู ถูก กระทำ ได ทราบ ถึง สิทธิ 
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ทาง กฎหมาย   ที่ รวม ถึง การ รอง ทุกข กลาว โทษ และ การ เขา ถึง มาตรการ 
บรรเทา ทุกข   โดยที่ แม จะ ไมมี บทบัญญัติ ใน พระ ราช บัญญัติ นี้   ที่ ระบุ 
บทบาท การ ม ีสวน รวม ของ ชมุชน   แต ก ็สามารถ ใช การ ตคีวาม จาก มาตรา   
5   และ   6   นี้ ได     
 
  จัด ตั้ง ระบบ ที่ ดี ใน การ ติดตาม ประเมิน ผล ที่ มี ความ รวม มือ จาก 
หลาย หนวย งาน เพื่อ ประเมิน การ ปฏิบัติ ตามพ ระ ราช บัญญัติ   ระบบ 
การ ติดตาม นี้ สามารถ ที่ จะ นำ มา ใช ใน การ ติดตาม สถานการณ เร่ือง 
ความ รนุแรง ตอ บคุคล ใน ครอบครวั และ ผู ม ีความ สมัพนัธ อนั ใกล ชดิ ดวย  
 โดย เฉพาะ ระดับ และ รูป แบบ ของ ความ รุนแรง ตอ สมาชิก ใน ครอบครัว 
 
 พระ ราช บัญญัติ ปองกัน และ ปราบ ปราม การ คา มนุษย   พ . ศ . 2551 
  
 พระ ราช บญัญัต ิปองกัน และ ปราบ ปราม การ คา มนุษย   พ . ศ . 2551   
ได ประกาศ ใน ราช กจิ จา นเุบกษา   เมือ่ วนั ที ่  6   กมุภาพันธ   พ . ศ .   2551   และ 
ม ีผล บงัคับ ใช ตัง้แต วนั ที ่  5   มถินุายน   พ . ศ .   2551   เปนตน ไป   โดย ยกเลิก 
พระ ราช บัญญัติ มาตรการ ใน การ ปองกัน และ ปราบ ปราม การ คา หญิง 
และ เด็ก   พ . ศ .   2540   พ . ร . บ .   นี้ มี เปา หมาย เพ่ือ ใหการ ปองกัน และ 
ปราบ ปราม การ คา มนุษย มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น   รวม ทั้ง มี การ จัด ตั้ง 
กองทุน เพื่อ ปองกัน และ ปราบ ปราม การ คา มนุษย   การ ปรับปรุง การ 
ชวย เหลือ   และ คุมครอง สวัสดิภาพ ผู เสีย หาย จาก การ คา มนุษย ให 
เหมาะ สม   และ เกิด ประโยชนสูงสุด 
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  จาก ประสบการณ ของ องคกร ภาค ประชา สังคม ที่ ทำงาน ที่ 
เก่ียวของ กบั การ ชวย เหลือ การ คา มนุษย นัน้ ได พบ และ เล็ง เห็น ปญหา ใน 
บาง ประเด็น ที่ เกิด ขึ้น จาก   พ . ร . บ .   นี้ ใน แง ของ การ นำ ไป ปฎิบัติ   รวม ทั้ง มี 
ขอ จำกดั บาง ประการ ที ่อาจ สง ผล ใน กรณ ีของ การนำ ไป สู การ ตดิ เช้ือ เอช 
ไอ ว ี  และ หรอื การ ตดั โอกาส การ เขา ถงึ การ ดแูล รกัษา กรณี ที ่เปน ผู ที ่ม ีเชือ้ 
เอช ไอ วี 
  จาก ประสบการณ การ ทำงาน ของ มูลนิธิ ผู หญิง   ที่ ได เขาไป ให 
ความ ชวย เหลือ กรณี เด็ก สาว ชาว ลาว ที่ แต เดิม เคย ทำงาน เปน พนักงาน 
เสริฟ อยู ใน ราน อาหาร ที่ จังหวัด หนองคาย   แต ได ถูก หลอก มา คา บริการ 
ทาง เพศ ที่ จังหวัด สุพรรณบุรี   โดย แม นายจาง จะ ทำ บัตร แรงงาน ให เธอ 
ก็ ถูก บังคับ ให ตอง ไป ทำงาน ขาย บริการ แทน   และ ตอง เปน หนี้ นายจาง 
ตั้งแต เริ่ม เขา มา ทำงาน   และ แมวา เธอ ได ทำงาน จน ใช หนี้ จน หมด แลว   
เธอ กไ็ด ถกู ขาย ตอ ให ไป เปน พนกังาน ที ่อืน่ และ ก ็ตอง ผกูพนั เปน หนี ้ใหม 
อีก   เปน อยาง นี้ อยู ถึง   3   ครั้ง   ใน ตอน ที่ มูล นิธิฯ   เขาไป ชวย เหลือ   ก็ พบ 
วา เธอ มี เชื้อ เอช ไอ วี ดวย 
  กรณี ดัง กลาว นี้ ยืนยัน ได ชัดเจน วา   เด็ก สาว ผู นี้ คือ เหย่ือ
 การ คา มนุษย   และ เหตุการณ ที่ เกิด ขึ้น กับ เธอ นั้น ก็ ทำให เห็น ได วา  
 ผู ตก เปน เหย่ือ การ คา มนุษย นั้น อยู ใน ภาวะ เสี่ยง สูง ตอ การ ได รับ เชื้อ
 เอช ไอ วี   เพราะ ไมมี อำนาจ ตอ รอง   นอกจาก นั้น หลัง จาก ได รับ เชื้อ แลว 
ก็ ไม สามารถ เขา ถึง การ ดูแล รักษา ได   เพราะ ถูก ควบคุม จาก สถานะ การ 
เขา เมือง ผิด กฎหมาย   
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  ประเดน็ ที ่พบ เพ่ิม เติม จาก กรณ ีดงั กลาว ที ่เปน ขอ จำกดั จาก   พ . ร . บ .  
 นี ้คอื     แม จะ ม ีเร่ือง ของ การ คุมครอง ผู เสีย หาย ดงั ที ่ได กลาว ไป แลว ขาง ตน   
แต กรณี ที่ ผู เสีย หาย จาก การ คา มนุษย ได รับ เชื้อ เอช ไอ วี นั้น   ก็ ไม พบ วา   
ตาม   พ . ร . บ .   นี้ จะ มี มาตร การ ใดๆ   ที่ จะ ใหการ คุมครอง หรือ ชวย เหลือ   
 ทั้งนี้ ใน ใน มุม มอง ของ ภาค ประชา สังคม เห็น วา   กรณี ดัง กลาว นี้ 
ผู เสีย หาย ได รับ เช้ือ เอช ไอ วี ใน ประเทศไทย บน สถานการณ ที่ ผู เสีย หาย 
นัน้ อยู ภาวะ ที ่ไมม ีทาง เลือก   ดงั นัน้   ประเทศไทย ควร ที ่จะ ม ีกระบวนการ 
เพื่อ ชวย เหลือ และ ใหการ ดูแล รักษา   และ ใน กรณี ที่ จะ สง กลับ นั้น ก็ ตอง 
แนใจ วา มี ระบบ รองรับ ที่ ปลาย ทาง ทั้ง ใน ดาน สังคม และ การ ดูแล รักษา   
โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง ใน กรณี ที่ ตอง รักษา ดวย ยา ตาน ไวรัส ตอง มั่นใจ วา ผู 
เสีย หาย จะ ได รับ ยา ตาน ไวรัส อยาง ตอ เนื่อง   และ มี ระบบ การ สง ตอ ที่ ดี 
  ใน ขณะ เดียวกนั   พ  ร บ .   ดงั กลาว นี ้กไ็ด สราง กงัวล ตอ กลุม พนักงาน 
บริการ ทาง เพศ   ซึ่ง ตัดสิน ใจ เลือก ทำงาน อาชีพ นี้   โดย กลุม พนักงาน 
บริการ พบ วา   นับ ตั้งแต   พ . ร . บ .   ปองกัน และ ปราบ ปราม คา มนุษย   มี ผล 
บังคับ ใช นั้น ได เกิด ผลก ระ ทบ มากมาย ตอ กลุม ตนเอง   เนื่อง จาก  พรบ .  
ฉบับ น้ี   เปน กฎหมาย ท่ี ให อำนาจ กับ เจา หนาท่ี มาก เกิน ไป   เชน   การ ท่ี ให 
เจา หนาท่ี เขาไป คน ใน สถาน บริการ ได โดย ไม ตอง มี หมาย คน จาก ศาล2   

2. มาตรา   27  เพื่อ ประโยชน ใน การ ปองกัน และ ปราบ ปราม การก ระ ทำความ ผิด ฐาน คา มนุษย   ให พนักงาน 
เจา หนาที่ มี อำนาจ หนาที่ ดัง ตอ ไป นี้   ( 1 )   มี หนังสือ เรียก ให บุคคล ใด มา ให ถอยคำ หรือ สง เอกสาร หรือ พยาน 
หลัก ฐาน   ( 2 )   ตรวจ ตัว บุคคล ที่ มี เหตุ อัน ควร เชื่อ ได วา เปน ผู เสีย หาย จาก การก ระ ทำความ ผิด ฐาน คา มนุษย 
เมื่อ ผู นั้น ยินยอม   แต ถา ผู นั้น เปน หญิง จะ ตอง ให หญิง อื่น เปน ผู ตรวจ   ( 3 )   ตรวจ คน ยาน พาห นะ ใดๆ   ที่ มี เหตุ 
อัน ควร สงสัย ตาม สมควร วา มี พยาน หลัก ฐาน หรือ บุคคล ที่ ตก เปน ผู เสีย หาย จาก การก ระ ทำความ ผิด ฐาน คา 
มนุษย อยู ใน ยาน พาหนะ นัน้   ( 4 )   เขาไป ใน เคหสถาน หรือ สถาน ที ่ใดๆ   เพือ่ ตรวจ คน   ยดึ   หรือ อายดั   เมือ่ ม ีเหต ุ
อัน ควร เชื่อ ได วา มี พยาน หลัก ฐาน ใน การ คา มนุษย   หรือ เพื่อ พบ และ ชวย บุคคล ที่ ตก เปน ผู เสีย หาย จาก การก 
ระ ทำความ ผิด ฐาน คา มนุษย   และ หาก เนิ่น ชา กวา จะ เอา หมาย คน มา ได   พยาน หลัก ฐาน นั้น อาจ ถูก โยก ยาย   
ซอน เรน   หรือ ทำลาย ไป เสีย กอน   หรือ บุคคล นั้น อาจ ถูก ประทุษราย   โยก ยาย   หรือ ซอน เรน
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จน หลาย คร้ัง นำ ไป สู การ ใช อำนาจ โดย ม ิชอบ ของ เจา หนาท่ี   เชน   การ เขา 
ขมขู วา จะ จับกุม พนักงาน ที่ อยู ใน ราน ใน ขอหา มั่วสุม คา ประเวณี   หรือ 
หาก พบ แรงงาน ตาง ชาติ หลบ หนี เขา เมือง โดย ผิด กฎหมาย ทำงาน อยู   
เจาของ ราน มัก ถูก ขมขู วา จะ ถูก จับ ใน ขอหา คา มนุษย ซึ่ง มี โทษ ราย แรง   
สวน ผู หญิง ที่ ทำงาน สวน ใหญ จะ ถูก จับ และ สง กลับ ทั้ง ใน ฐานะ เหยื่อ 
การ คา มนุษย และ / หรือ   ใน ฐานะ คน ตางดาว หลบ หนี เขา เมือง โดย ผิด 
กฎหมาย   การ ปฎิบัติ ของ เจา หนาที่ ใน ลักษณะ ดัง กลาว ยิ่ง ทำให บรรดา 
พนกังาน บรกิาร ตอง หลบ ซอน ตวั   ไม สามารถ เขา ถงึ บรกิาร ที ่จำเปน โดย 
เฉพาะ อยาง ยิ่ง บริการ ดาน สาธารณสุข 
  ภาค ประชา สังคม มี ขอ เสนอ แนะ ตอ   พ . ร . บ . ฉบับ นี้ ดัง ตอ ไป นี้ 
 
  ใน สวน เจา หนาที่ ใน ระ ดับ ปฎิบัติ การ นั้น ควร จะ ได รับ การ อบรม 
ให พิจารณา บังคับ ใช กฎหมาย ที่ ไม ได มุง เนน ไป ที่ การ จับกุม   คุม ขัง   
ลงโทษ   ผู ตก เปน เหยื่อ การ คา มนุษย โดย เฉพาะ อยาง ยิ่ง   “ ผู ที่ ถูก บังคับ 
คา บริการ ทาง เพศ ”   แต พจิารณา และ บงัคับ ใช กฎหมาย อยาง เขม งวด ไป 
ที่ กระบวนการ คา และ ผู ที่ ได รับ ประโยชน จาก การ คา มนุษย 

  ไม ควร ทำให กระบวนการ บังคับ ใช กฎหมาย   กลาย เปน อุปสรรค 
ใน การ เขา ถึง บริการ สุขภาพ ตาง   ๆ    รวม ทั้ง ใน การ บริการ ดาน การ ดูแล 
รักษา เอช ไอ วี / เอดส   ของ ผู ที่ ตก เปน เหยื่อ การ คา มนุษย   โดย เฉพาะ “ ผู 
ที่ ถูก บังคับ คา บริการ ทาง เพศ ”   และ ไม พิจารณา วา   “ ผู ที่ ถูก บัง คับ คาฯ ”   
เปน ผู รวม กระทำ ความ ผิด เพ่ือ ให ผู ที่ ถูก บัง คับ คาฯ   ได มี โอกาส ใน การ 
เขา ถึง บริการ ปองกัน   ดูแล   และ รักษา สุขภาพ ของ ตนเอง ได 
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 กฎหมาย ฉบับ นี้ ควร คุมครอง ผู ที่ ตก เปน เหย่ือ การ คา มนุษย ที่ 
ครอบคลุม ทุก เพศ   โดย ไม ยึด ติด อยู กับ กรอบ เพศ สรีระ ที่ ระบุ เพียง   เพศ 
ชาย และ เพศ หญิง เทานั้น 
  นอก เหนือ จาก พระ ราช บัญญั ติ และ กฎหมาย ตางๆ   ที่ ได มี ผล 
บังคับ ใช ดัง ที่ ได กลาว ไป ขาง ตน   ที่ ดู เหมือน วา เปน เจตนา ที่ จะ คุมครอง 
สิทธิ   แต ทวา ดวย เหตุผล ประการ ใด ก็ตาม   ทำให กฎหมาย บาง ฉบับ ไม 
สามารถ คุมครอง สิทธิ ทาง เพศ ได จริง   อยางไร ก็ตาม จะ เห็น วา รัฐ ไทย 
ได พยายาม ที่ จะ ปรับปรุง และ แกไข กฎหมาย หรือ พยายาม ที่ จะ ออก 
กฎหมาย ใหม ขึ้น มา เพ่ือ ให สอดคลอง กับ สถานการณ ใน ปจจุบัน และ 
สอดคลอง กบั รฐัธรรมนูญ หรือ พนัธกรณี ตางๆ   ที ่ประเทศไทย ได ใหการ 
รับรอง เอา ไว และ จำ เปน ตอง ปฎิบัติ   เพ่ือ ที่ จะ ให แนใจ วา สิทธิ ตางๆ   จะ 
ได รับ การ คุมครอง อยาง เสมอ ภาค     
 ทัง้นี ้ กรณ ีของ สทิธ ิทาง เพศ และ สทิธ ิอนามยั เจรญิ พนัธุ นี ้    กำลัง 
ม ีราง กฎหมาย   2   ฉบับ ที ่กำลงั อยู ระหวาง กระบวนการ ให สามารถ นำ มา 
บงัคับ ใช เปน กฎหมาย   ไดแก   ราง พระ ราช บญัญัติ คุมครอง อนามัย เจริญ 
พนัธุ   พ . ศ . . . .   และ   ราง พระ ราช บญัญตั ิสง เสรมิ โอกาส และ ความ เทา เทยีม 
ระหวาง เพศ   พ . ศ .   . . . . 
 
 ราง พระ ราช บัญญัติ คุมครอง อนามัย เจริญ พันธุ 
 
 หาก พิจารณา จาก ภาพ รวม ดู เหมือน วา     ราง   พ . ร . บ .   ฉบับ นี้ มี 
ความ กาวหนา พอ สมควร ใน แง ของ ความ พยายาม ที ่จะ คุมครอง สทิธิ ทาง 
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เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ   จาก การ นิยาม ศัพท ที่ ครอบคลุม หลาย 
แง มุม ที่ เกี่ยวของ กับ สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ   และ การ 
เลือก ใช คำ ที ่คอน ขาง ระมดัระวงั   ม ีความ เปน บวก มากกวา กฎ หมา ยอ่ืนๆ   
เชน   มี การ ใช คำ วา   ยุติ การ ตั้ง ครรภ   โดย ให ความ หมาย วา   ทำให การ ตั้ง 
ครรภ สิ้น สุด ลง   ซึ่ง ไม ได เปน ความ หมาย ใน เชิง ตัดสิน     หรือ การ ให ความ 
หมาย คำ วา   “ ผู ใหการ ปรึกษา ”   หมายความ วา   “ บุคคล ที่ มี ความ รู ความ 
สามารถ ใน การ ใหการ ปรึกษา ดาน อนามัย การ เจริญ พันธุ   โดย ตระหนัก 
ถงึ สทิธิ มนุษย ชน ”   สงัเกต วา ม ีระบุ   “ โดย ตระหนัก ถงึ สทิธิ มนุษย ชน ”   เอา 
ไว ดวย   รวม ทั้ง อาจ จะ เปน ครั้ง แรก ที่ ได มี การ ระบุ คำ วา สิทธิ ทาง เพศ ลง 
ไป อยาง ชัดเจน     
  นอกจาก นัน้ ยงั ให ความ สำคัญ ใน เรือ่ง ของ สขุภาพ ทาง เพศ   พรอม 
ทั้ง ยอมรับ ถึง ความ หลาก หลาย ของ วิถี ชีวิต ทาง เพศ   โดย สนับสนุน ให มี 
บรกิาร ที ่ตอบ สนอง ตอ ความ จำเปน ที ่แตก ตาง กนั ออก ไป ของ แตละ กลุม 
คน   ดัง ที่ ได ระบุ ไว ใน มาตรา ตางๆ   อาทิ   มาตรา   24    25   และ   26 
  สำหรับ ใน สวน ของ การ สง เสริม และ สนับสนุน   เพศ ศึกษา นั้น   ก็ 
นับ วา สอด รับ กับ แผน ยุทธ ศาสตร บูรณ า การ เพ่ือ การ ปองกัน และ แก 
ไขปญ หา เอดส ระดับ ชาติ   ดัง ที่ กลาว ไว แลว ขาง ตน   ซึ่ง หลักสูตร เพศ 
ศึกษา ของ กระทรวง ศึกษาธิการ นั้น   ได ใช หลักสูตร ที่ พัฒนา รวม กัน โดย 
กรม อนามัย   กระทรวง สาธารณสุข   และ กระทรวง ศึกษาธิการ   โดย มี 
เน้ือหา ท่ี คอน ขาง รอบ ดาน   และ ใช เปน หลักสูตร แกน กลาง ที่ ใช ทั้ง ระบบ   
นอกจาก นี้ ราง   พ . ร . บ .   ฉบับ ดัง กลาว นี้ เปน กฎหมาย ที่ กำหนด ให รัฐ ทำ 
หลาย ประการ   เพ่ือ ให ประชาชน ได รับ บริการ ที่ ดี และ ชวย แกไข ปญหา ที่ 
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เกิด ขึ้น ใน ปจจุบัน   กระนั้น   ก็ ยัง มี หลาย ประเด็น ที่ ยัง เปน ที่ นา กังวล หรือ 
ขาด หาย ไป   เชน   
  การ ไมม ีนโยบาย การ ยตุ ิการ ตัง้ ครรภ ให กบั ผู หญิง     และ   ราง   พ . ร . บ .   
นี้ ยัง เนน การ ควบคุม เนื้อ ตัว รางกาย และ จำกัด สิทธิ ทาง เพศ และ สิทธิ 
อนามัย เจริญ พันธุ ของ ผู หญิง ไว   โดย ให เปน ไป ตาม หลัก เกณฑ ทางการ 
แพทย เปน หลัก   ดัง ที่ ระบุ ไว ใน มาตรา   38   วา   “ การ ยุติ การ ตั้ง ครรภ จะ 
กระทำ ได เมือ่ จำเปน ตอง กระทำ เนือ่งจาก สขุภาพ ทาง กาย หรอื จติใจ ของ 
หญงิ นัน้   หรอื เมือ่ หญงิ ม ีครรภ เนือ่งจาก การก ระ ทำความ ผดิ อาญา ตาม ที ่
บัญญัติ ไว ใน มาตรา   276     มาตรา   277   มาตรา   282   มาตรา283     หรือ   
มาตรา   284   และ ตอง กระทำ โดย ผู ประกอบ วชิาชพี เวชกรรม   ทัง้น้ี ให เปน 
ไป ตาม หลัก เกณฑ   เงื่อนไข และ วิธี การ ที่ กำหนด ใน ขอ บังคับ แพทยสภา 
วา ดวย หลัก เกณฑ การ ปฏิบตั ิเก่ียว กบั การ ยตุ ิการ ตัง้ ครรภ ทางการ แพทย 
ตาม มาตรา   305   แหง ประมวล กฎหมาย อาญา   พ . ศ .   2548 
  แม ใน การ นยิาม ศพัท นัน้ ได ครอบคลมุ เพศ วถิ ีที ่หลาก หลาย   แต ใน 
การ จดั ระบบ บริการ สขุภาพ กลับ เนน เพียง บริการ อนามัย เจรญิ พนัธุ เพ่ือ 
การ ให กำเนิด   ทำให กลุม คน ที่ มี เพศ วิถี ที่ หลาก หลาย หลุด หาย ไป จาก 
การ เขา ถึง บริการ อนามัย เจริญ พันธุ   ที่ ไม ได กลาว ถึง ผู ที่ จะ ผาตัด แปลง 
เพศ / ตบแตง รางกาย ใน เรื่อง เพศ   ซึ่ง รัฐ ตอง ดูแล หรือ กำหนด มาตรฐาน 
ที่ จะ ตอง ดูแล ให เหมือน คน อื่นๆ   เชน   การ ให ฮอรโมน   การ ผาตัด ที่ ได 
มาตรฐาน   ดัง นั้น อาจ กลาว ได วา ราง   พ . ร . บ .   คุมครอง อนามัย เจริญ พันธุ 
ฉบับ นี้   ยงั คง มอง มติิ ทาง เพศ ภาย ใต กรอบ ความ หมาย เพศ สัมพันธ เพ่ือ 
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การ สืบทอด เผา พันธุ และ เนน การ คุมครอง อนามัย เจริญ พันธุ ใน กลุม 
หญิง ชาย เปน หลัก 
  นอกจาก นี้   ขอ จำกัด ของ ราง   พ . ร . บ .   ฉบับ นี้ อีก ประการ หนึ่ง คือ   
แม ตัว ราง   พ . ร . บ .   จะ มี เนื้อหา ที่ ไม ได เกี่ยวของ กับ สุขภาพ เพียง มิติ เดียว   
แต เกี่ยวของ กับ หลาย ฝาย ที่ ครอบคลุม มิติ ทาง เพศ ของ บุคคล   ทั้ง ดาน 
สุขภาพ   วัฒนธรรม และ สิทธิ มนุษย ชน   แต การ ที่ เจา ภาพ หรือ หนวย งาน 
หลกั ที ่รบั ผดิ ชอบ คอื   กระทรวง สาธารณสขุ เพยีง หนวย งาน เดยีว อาจ จะ 
ทำให ไม สามารถ บังคับ ใชได จริง ใน ทาง ปฎิบัติ     ทั้งนี้   ราง   พ . ร . บ . ฉบับ นี้ 
ควร จะ เปน กา รบู รณา การ รวม ของ ทุก หนวย งาน ที่ เก่ียวของ   และ ตอง 
สราง เครือ ขาย ความ รวม มือ ใน เรื่อง ของ การ คุมครอง สิทธิ ทาง เพศ และ 
สิทธิ อนามัย เจริญ พันธุ 

 
 ราง  พระ ราช บัญญัติ สง เสริม โอกาส และ ความ เทา เทียม ระหวาง 
เพศ   พ . ศ .   … 
 
 สถานะ ของ   ราง   พ . ร . บ .   ฉบบั นี ้ใน ปจจบุนั   คอื ได ผาน การ พจิารณา 
ของ คณะ กรรมการ กฤษฎีกา   วาระ ที่   3   ทั้งนี้ ใน กลุม ภาค ประชา สังคม 
ที่ ทำงาน ดาน ผู หญิง นั้น ได มี ขอ กังวล ใน หลาย ประเด็น   ที่ เรียก ได อาจ ยงั 
ขาด ตก บกพรอง อยู ใน บาง จุด   และ ได นำ เสนอ ราง   พ . ร . บ .   เขาไป เปรียบ 
เทียบ เพ่ือ ประกอบ การ พจิารณา   เพือ่ ให   ราง   พ . ร . บ . นี ้ม ีความ ชดัเจน และ 
ให ความ เสมอ ภาค ทาง เพศ ได มาก ยิง่ ขึน้   รวม ทัง้ เพ่ือ ให ทำให เปน ไป ตาม 
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อนสุญัญา วา ดวย การ ขดั การ เลอืก ปฎบิตั ิตอ สตรี ทกุ รปู แบบ   ( CEDAW )   
ที่ ประเทศ ได เปน ประเทศ ภาคี อยู 
  หาก พจิารณา ถงึ เจตนารมณ หรอื ความ ตัง้ใจ แลว   การ ม ีราง   พ . ร . บ .   
ความ เสมอ ภาค ทาง เพศฯ   ก็ นับ เปน อีก หนึ่ง ความ กาวหนา ใน กฎหมาย 
ไทย   โดย ตัว ราง   พ . ร . บ .   มี จุด ดี   แสดง ความ กาวหนา ใน ลักษณะ ที่ หยิบ 
เอา เร่ือง   โอกาส และ ความ เทา เทียม ระหวาง เพศ ขึ้น มา พิจารณา   และ 
มี การ ระบุ ถึง กลไก ที่ จะ สง เสริม โอกาส และ ความ เทา เทียม   รวม ทั้ง การ 
วินิจฉัย การ เลือก ปฏิบัติ ที่ ไม เปน ธรรม ทาง เพศ   ซึ่ง นา จะ เปน นโยบาย 
และ แนว ปฏิบัติ เพ่ือ แกไข ปญหา ความ ไม เสมอ ภาค   เทา เทียม ทาง เพศ   
และ สง เสริม สทิธ ิทาง เพศ ได ด ี    หาก แต ใน คำ อธบิาย เรือ่ง เพศ ทัง้หมด   ยงั 
คง อิง อยู กับ เพศ สรีระ ทาง ชีววิทยา   ( Biological   Sex )   คือ   เพศ หญิง และ 
เพศ ชาย เทานั้น   สง ผล ใหการ มอง การก ระ ทำความ รุนแรง ทาง เพศ และ 
สง เสริม การ แกไข ติด อยู เพียง ใน กรอบ นั้น     ซึ่ง ควร ที่ จะ มี การ พิจารณา 
ขยาย กรอบ การ มอง เรื่อง เพศ ที่ กวาง ขวาง   ครอบคลุม ทุก เพศ 
  ดัง ที่ ได กลาว มา แลว วา   ความ ไม เทา เทียม และ การ เลือก ปฎิบัติ 
ทาง เพศ นั้น   เปน ปจจัย ที่ เพิ่ม ความ เปราะ บาง ตอ โอกาส ใน การ รับ   
ถายทอด เชือ้ เอช ไอ ว ีได   ดงั นัน้   หาก   ราง   พ . ร . บ . ฉบบั นี ้  จะ มอง เหน็ ปญหา 
เรื่อง เพ ศอื่นๆ    ที่ นอก เหนือ จาก เพศ สรีระ ก็ จะ สง ผล ให ผู ที่ มี เพศ วิถี ที่ 
แตก ตาง ออก ไป จาก เพศ สรีระ ได รับ การ คุมครอง อยาง เทา เทียม ดวย 
  หาก พจิารณา ถงึ  ราง กฎหมาย ที ่เก่ียวของ กบั เพศ   ทัง้   2   ฉบบั ขาง 
ตน นี ้พบ วา   มี บาง อยาง ที ่เหมือน กนั คอื ยงั ม ีจดุ ออน ใน การ ให ความ เสมอ 
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ภาค ทาง เพศ ที ่หลาก หลาย นอก เหนือ ไป จาก หญิง ชาย   กระนัน้ ก ็สามารถ 
มอง ได วา รัฐ และ สังคม ไทย ได มี ความ กาวหนา ขึ้น ใน การ ที่ ได เร่ิม ความ 
สำคญั กบั พนัธกรณี วา ดวย สทิธ ิของ ผู หญงิ   ทวา ยงั ไมม ีการ พจิารณา สทิธ ิ
ของ เพ ศอ่ืนๆ   ตาม   หลกั การ ยอก ยา การ ตา   ซึง่ ได ให ความ หมาย เร่ือง อตั 
ลกัษณ ทาง เพศ   วิถี ชีวิต ทาง เพศ   ซึ่ง ก็ ถือ เปน สิทธิ มนุษย ชน     
  ทัง้นี ้  ใน การ จดั ทำ กฎหมาย ของ ประเทศไทย ที ่เกีย่ว โยง เรือ่ง สทิธ ิ
ทาง เพศ   โดย เฉพาะ ที่ กลาว มา แลว   2   ฉบับ ขาง ตน   ควร ตั้ง อยู บน หลัก 
การ สิทธิ มนุษย ชน   และ เปน สิทธิ ทาง เพศ ของ ทุก เพศ   ดัง นั้น   จึง ควร มี 
การนำ ราง   พ . ร . บ .   ทั้ง สอง   มา พิจารณา ให รอบ ดาน โดย เฉพาะ ประเด็น 
สทิธิ ทาง เพศ ที ่หลาก หลาย   เพือ่ ให กฎหมาย สามารถ ใช เปน ประโยชน ได 
กับ ทุก เพศ   ชวย ยก ระดับ สิทธ ิทาง เพศ ของ ทุก คน


