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1

คำ�นำ�
การประกันการเข้าถึงความยุติธรรมเมื่อเกิดการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิ
มนุษยชน เป็นองค์ประกอบสำ�คัญเพื่อสถาปนาหลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน แต่
ในหลายบริบทและหลายพืน้ ทีท่ วั่ โลก การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงยังเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เกิดขึน้ จริง
การแก้ปญ
ั หาเหล่านีม้ คี วามสำ�คัญยิง่ เนือ่ งจากระบบกฎหมายและระบบยุตธิ รรมเป็นพืน้ ฐาน
สำ�คัญของสังคม กรณีที่ระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้หญิง จะเป็นพื้น
ฐานช่วยสร้างความเข้มแข็งในแง่มุมต่าง ๆ ของชีวิตผู้หญิง ทำ�ให้เกิดเงื่อนไขที่นำ�ไปสู่การเคารพ
ศักดิศ์ รีและความเสมอภาคกัน ช่วยให้เกิดการพัฒนาของมนุษย์ในทุกมิตทิ เ่ี ป็นความพยายามร่วมกัน
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้ด�ำ เนินการขัน้ ตอนต่าง ๆ ทีน่ า่ ยกย่องเพือ่ สนับสนุน
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง มีทั้งการปฏิรูปกฎหมายและ
การเปลี่ยนแปลงมาตรการเชิงโครงสร้างและในทางปฏิบัติอื่น ๆ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะส่ง
เสริมศักยภาพของผูห้ ญิงทีจ่ ะแสวงหาและได้รบั ประโยชน์จากการคุม้ ครองและความยุตธิ รรมของ
กฎหมาย อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะยังมีปัญหาสำ�คัญสำ�หรับผู้หญิงจำ�นวนมากในประเทศไทย
เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเต็มที่
ในปี 2554 เพือ่ สนับสนุนในความพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นส่วนหนึง่ ของความ
ริเริม่ เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิง คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลและมูลนิธิ
ยุตธิ รรมเพือ่ สันติภาพจึงได้รเิ ริม่ กระบวนการรับฟังความเห็น การวิจยั และการสนทนาเพือ่ สำ�รวจ
อุปสรรคต่อความยุติธรรมที่ผู้หญิงในประเทศไทยยังเผชิญอยู่ และเสนอวิธีการเพื่อแก้ปัญหา
รายงานฉบับนีก้ ล่าวถึงข้อค้นพบทีส่ �ำ คัญจากกระบวนการดังกล่าว เป็นข้อสรุปทีไ่ ด้จากข้อมูลของ
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่เป็นผู้หญิง ผู้ชำ�นาญการด้านกฎหมาย ตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ทีท่ �ำ งานเกีย่ วกับการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงในประเทศไทย
และยังมีข้อเสนอในเชิงปฏิบัติอีกหลายข้อ
ในนามของคณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากลและมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ เราขอแสดง
ความขอบคุณอย่างจริงใจต่อผู้ที่ช่วยแบ่งปันประสบการณ์และเข้าร่วมในการสนทนา และทำ�ให้
โครงการนี้ลุล่วงไปได้ เราได้รับแรงบันดาลใจจากผู้หญิงที่พูดคุยกับเรา และผู้ที่ทำ�งานกับผู้หญิง
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทัว่ ประเทศไทย เราขอบคุณอย่างยิง่ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและ
ศาลซึ่งเข้าร่วมกับกระบวนการนี้อย่างเปิดเผย
อังคณา นีละไพจิตร
ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
วิลเดอร์ เทย์เลอร์
เลขาธิการ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
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ตัวย่อ: หน่วยงานและมาตรฐานระหว่างประเทศ
หน่วยงานติดตามตรวจสอบตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
CEDAW คณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นทุ ก รู ป แบบต่ อ สตรี
(Committee on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women)
HRC

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน (Human Rights Committee)

CESCR

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Committee
on Economic, Social and Cultural Rights)

CERD

คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ างเชือ้ ชาติ (Committee on
the Elimination of Racial Discrimination)

CAT

คณะกรรมการต่อต้านการทรมาน (Committee against Torture)

General Comments/Recommendations (ความเห็นทั่วไป/ข้อเสนอ
แนะของ) หน่วยงานติดตามตรวจสอบตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (CEDAW)
ฉบับที่ 19 CEDAW, General Recommendation 19, Violence Against Women
(ความรุนแรงต่อผู้หญิง), U.N. Doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15,
(1992)
ฉบับที่ 21 CEDAW, General Recommendation 21, Equality in Marriage and
Family Relations (ความเสมอภาคในความสัมพันธ์ของคู่สมรสและใน
ครอบครัว), U.N. Doc. A/49/38 at 1, (1994)
ฉบับที่ 25 CEDAW, General Recommendation 25, On Article 4, Paragraph
1, on Temporary Special Measures (ว่าด้วยย่อหน้า 1 ข้อ 4 มาตรการ
พิเศษชั่วคราว), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 282 (2004)
ฉบับที่ 26 CEDAW, General Recommendation 26, Women Migrant Workers
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1. เกริ่นนำ�และข้อมูลโครงการ
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดำ�เนินการอย่างมากเพื่อส่งเสริมการ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงและการเข้าถึงความยุตธิ รรม โดยมีการกำ�หนดกฎหมาย
ใหม่และแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิม มีรายงานว่าความพยายามดังกล่าวยัง
ครอบคลุมถึงมาตรการในเชิงปฏิบัติ โครงสร้างและนโยบายนานัปการ1
ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปกฎหมายครั้งสำ�คัญเพื่อปรับปรุงให้กฎหมายเดิมทันสมัย
ได้เกิดขึ้นในหลายกรณี ทั้งนี้เพื่อช่วยให้กฎหมายที่มีอยู่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่าง
ประเทศของไทย เพื่อประกันความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศในการ
เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ เหล่านั้น
ในปี 2550 มี ก ารประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ ซึ่ ง มี บ ทบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ทัง้ ยังมีการเสนอบทบัญญัตใิ หม่ ๆ ทีม่ งุ่ ส่งเสริมการเข้าถึงความ
ยุติธรรมโดยทั่วไปและโดยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิง หลักประกันสิทธิที่เสมอภาคระหว่าง
ชายและหญิงทีม่ อี ยูเ่ ดิม ความเสมอภาคเบือ้ งหน้ากฎหมายและการคุม้ ครองทีเ่ สมอภาค
ภายใต้กฎหมาย และข้อห้ามต่อการเลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลเนือ่ งจากถิน่ กำ�เนิด เชือ้ ชาติ
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการ
เมือง ได้มีการนำ�มาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญใหม่ด้วย2 นอกจากนั้น ข้อบัญญัติใหม่เกี่ยว
กับสิทธิในกระบวนการตุลาการกำ�หนดให้บุคคลสามารถเข้าถึงความยุติธรรม “ได้โดย
ง่าย สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง”3 และกำ�หนดให้ผู้หญิงต้องได้รับการคุ้มครองให้ได้รับ
การไต่สวนคดีอย่างเหมาะสม ได้รบั สิทธิทจี่ ะมีการปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสมสำ�หรับคดีเกีย่ ว
กับความรุนแรงทางเพศ4 ข้อบัญญัตใิ หม่ทผี่ นวกเข้ามาอีกประการหนึง่ กำ�หนดให้รฐั ต้อง
คุม้ ครองผูห้ ญิงจากความรุนแรงและการปฏิบตั อิ นั ไม่เป็นธรรม ทัง้ มีสทิ ธิได้รบั การบำ�บัด
ฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว5

1

2
3
4
5

อย่างเช่น ตามข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในแง่ความรุนแรงต่อผู้หญิง โปรดดู UN Secretary-General’s Online Database on
Violence Against Women, Country Page on Thailand (ฐานข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตของเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
ความรุนแรงต่อผู้หญิง ข้อมูลของประเทศไทย) สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการตามที่รายงานโดยรัฐบาลไทยในแง่
มาตรการเชิงปฏิบัติที่มีการดำ�เนินงานแล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 และ 30
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40(1)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40(6)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 52

ประเทศไทย

ในแง่ของประมวลกฎหมายอาญาของไทย การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนำ�ไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญต่อการเอาผิดทางอาญาต่อการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา มีการยกเลิก
ข้อยกเว้นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรากรณีที่เป็นคู่สมรส ซึ่งเดิมไม่กำ�หนดให้เป็นความผิด
กรณีที่สามีข่มขืนภรรยาตนเอง6 ในขณะเดียวกัน ยังมีการขยายนิยามของพฤติการณ์
ที่ถือได้ว่าเป็นความผิดทางเพศ กฎหมายปัจจุบันกำ�หนดว่าไม่เพียงผู้หญิงที่อาจเป็นผู้
เสียหายจากการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา แต่รวมถึงผู้ชายด้วย และยังครอบคลุมไม่เพียงการ
สอดใส่ในอวัยวะเพศสตรี แต่รวมถึงการสอดใส่ทางปากและทวารหนักด้วยสิ่งอื่นใด7
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาก็ได้รบั การแก้ไขเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
โดยเฉพาะสำ�หรับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศ ตัวอย่างเช่น มีการ
กำ�หนดข้อบัญญัติให้ผู้เสียหายได้รับการสอบปากคำ�จากพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิง
และไม่ตอ้ งเผชิญหน้ากับผูท้ ถี่ กู กล่าวหาว่าเป็นผูก้ ระทำ�ความผิด8 ทัง้ ยังมีการอุดช่องว่าง
ด้านกฎหมายอีกหลายประการ ตัวอย่างเช่น ในปี 2550 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่
มีการกำ�หนดกฎหมายเฉพาะสำ�หรับความรุนแรงในครอบครัว9
การปฏิรูปกฎหมายยังครอบคลุมนอกเหนือจากกฎหมายอาญา โดยมีการกำ�หนด
บทบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อปี 2550 โดยแก้ไข
ตัวบทที่เลือกปฏิบัติซึ่งเดิมอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายสามารถฟ้องหย่าได้โดยอ้างเหตุการ
มีชู้ และอนุญาตเฉพาะผู้ชายที่จะสามารถเรียกร้องค่าทดแทนจากผู้ซึ่งได้ร่วมประเวณี
กับคู่หมั้นของตน หรือผู้ที่เป็นชู้กับภรรยาตน ในปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างได้รับ
สิทธิดังกล่าวอย่างเสมอกัน10 ในเวลาเดียวกัน ข้อกำ�หนดที่เลือกปฏิบัติที่กำ�หนดให้ผู้
หญิงที่แต่งงานแล้วต้องใช้นามสกุลสามี ก็ได้ถูกยกเลิกไปเช่นกัน11 มีการผ่านกฎหมาย
ที่อนุญาตให้ผู้หญิงซึ่งแต่งงานแล้วและผู้หญิงที่ผ่านการหย่า สามารถเลือกใช้คำ�นำ�หน้า
นามของตนเองได้12
ความก้าวหน้าด้านกฎหมายเหล่านี้ สะท้อนถึงพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของประเทศไทย
ที่จะประกันให้กรอบและกระบวนวิธีทางกฎหมายในประเทศสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง และส่งเสริมความสามารถใน
การเข้าถึงความยุตธิ รรม ดังจะเห็นได้จากพันธกิจทีแ่ สดงออกอย่างกว้างขวางเพือ่ ประกัน
6
7
8
9
10

มาตรา 276 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 มาตรา 3
มาตรา 276 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2550 มาตรา 3
มาตรา 133 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2550 มาตรา 9
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
มาตรา 1445 และ 1516 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 16)
พ.ศ. 2550 มาตรา 3 และ 5
11 พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) มาตรา 6
12 พระราชบัญญัติคำ�นำ�หน้านามหญิง พ.ศ. 2551 มาตรา 5 และ 6
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ว่ากฎหมายในประเทศจะไม่เป็นอุปสรรคต่อผูห้ ญิงในการเข้าถึงหรือได้รบั ประโยชน์จาก
การคุ้มครองด้านกฎหมายและความยุติธรรม
ความจำ�เป็นที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
แม้จะมีความก้าวหน้าในช่วงทีผ่ า่ นมาเช่นนี้ แต่มคี วามจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนา
เพิ่มเติม
ในเดือนมีนาคม 2554 คณะกรรมการนักนิตศิ าสตร์สากล (ICJ) และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรม
เพื่อสันติภาพริเริ่มโครงการสำ�รวจ รับฟังความเห็น และวิเคราะห์อุปสรรคต่อการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมทีอ่ าจเป็นปัญหากับผูห้ ญิงในประเทศไทย มีการจัดพูดคุยอย่างกว้างขวาง
กับผู้หญิง ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน นักกฎหมาย ตัวแทนภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ กว่า 70 คน ทำ�ให้เราตระหนักว่าแม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ ผู้หญิง
หลายคนในไทยยังมองว่ามีความเป็นไปได้น้อยหรือแทบเป็นไปไม่ได้ในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม รายงานฉบับนี้เป็นการให้ภาพของข้อมูลที่ค้นพบหลัก ๆ จากกระบวนการดัง
กล่าว
ในข้อ 3 เราอธิบายถึงข้อกฎหมายและช่องว่างในกฎหมายซึ่งขัดขวางการเข้าถึง
ความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงในบางกรณี เราพิจารณาถึงการไม่มกี ฎหมายว่าด้วยความเสมอ
ภาคระหว่างเพศและการไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการทบทวนกฎหมายและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ ว
กับความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ และยังได้วิเคราะห์โดยย่อถึงสิทธิ
แรงงานโดยผ่านมุมมองเรื่องลูกจ้างทำ�งานบ้าน
ในข้อ 4 เราได้วิเคราะห์ตามข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่ระบุว่า การนำ�ข้อกฎหมาย
ไปปฏิบัติและการทำ�งานของระบบยุติธรรมระดับชุมชนหรือจังหวัดที่มีลักษณะเป็นพหุ
นิยมและไม่เป็นทางการ อาจกระทบต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงบางกลุ่มได้
อย่างไร เรายังได้กล่าวถึงปัญหาเฉพาะเจาะจงของแรงงานหญิงข้ามชาติ ผู้หญิงมุสลิม
ในจังหวัดชายแดนใต้ ผูห้ ญิงจากพม่าทีอ่ าศัยอยูใ่ นค่ายพักพิงชัว่ คราวตามแนวพรมแดน
และผู้หญิงที่ทำ�งานขายบริการทางเพศ
ในข้อ 5 เราอธิบายตามข้อมูลที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงพฤติกรรมและการปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทบต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง เรารวบรวมความเห็น
เกีย่ วกับผลกระทบเนือ่ งจากความหวาดกลัวและความไม่ไว้วางใจของชุมชนทีม่ ตี อ่ หน่วย
งานของรัฐ และเรื่องราวการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ และทัศนคติที่มีต่อการละเมิดอัน
เนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างเพศที่เผยให้เห็นในระบบยุติธรรม และกระทบต่อ
ความสามารถของผู้หญิงในการเข้าถึงการคุ้มครองและการเยียวยาตามกฎหมาย
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ในข้อ 6 เรากล่าวถึงข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัยเชิงปฏิบตั ทิ เี่ ป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมของผูห้ ญิง โดยเน้นปัญหาด้านค่าใช้จา่ ย อุปสรรคด้านภาษา และการขาดข้อมูล
ด้านกฎหมาย
ในข้อ 7 เราได้เสนอข้อเสนอแนะและขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา
เป้าประสงค์และขอบเขตการศึกษา
ประเด็นส่วนใหญ่ในรายงานนี้ เป็นความรูพ้ นื้ ฐานสำ�หรับผูซ้ งึ่ ทำ�งานส่งเสริมสิทธิผู้
หญิง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการเข้าถึงความยุติธรรมในไทย โดยเป็นอุปสรรค
ที่ต้องเผชิญทุกเมื่อเชื่อวัน ในเวลาเดียวกัน ปัญหาหลายประการที่จำ�แนกในที่นี้ได้เคย
ได้รับการวิเคราะห์และพิจารณาในเชิงลึกมาแล้วในรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ผู้ชำ�นาญการทั่วประเทศไทย เราจึงไม่มีเป้าประสงค์ที่จะจำ�แนกปัญหาใหม่ หรือเสนอ
บทวิเคราะห์ใหม่ หรือวิเคราะห์ซ้ำ�กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ในรายงานฉบับนี้ เรามุ่งรวบรวมเสียงของผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ ในไทย และเสียงของ
ผูท้ ที่ �ำ งานกับพวกเธอ โดยพยายามไปให้พน้ จากขอบเขตของชุมชน และพยายามจำ�แนก
ประสบการณ์ทผี่ หู้ ญิงกลุม่ ต่าง ๆ ต้องเผชิญในแง่ของอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรม
แม้จะเสนอมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ แต่เราไม่ให้อรรถาธิกาย
ทั้งหมด ทั้งไม่สามารถแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์หรือข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุน
ข้อกฎหมายเหล่านั้น เราเพียงมุ่งบรรยายสภาพปัญหาพื้นฐานที่ผู้ให้สัมภาษณ์จากทั่ว
ประเทศได้กล่าวถึง
นอกจากนั้น เรายังให้ความสำ�คัญกับประเด็นหลักคือการเข้าถึงความยุติธรรม
แทนที่จะพิจารณาประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงแบบทั่วไป แต่เราก็ไม่ได้จำ�กัด
ขอบเขตพิจารณาเกี่ยวกับการเข้าถึงความยุติธรรมไว้เพียงการละเมิดหรือพฤติการณ์
เฉพาะอย่าง เราพยายามเน้นให้เห็นว่าอุปสรรคบางประการขัดขวางการเข้าถึงความ
ยุติธรรมของผู้หญิง และมีอิทธิพลต่อรูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ต้องเผชิญใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน
ในแต่ละประเด็น เราพยายามจำ�แนกปัญหาโดยพิจารณาจากกรอบนโยบาย มีการ
เชือ่ มโยงระหว่างอุปสรรคในเชิงบรรทัดฐานกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในเชิงปฏิบตั ิ และพยายาม
พิจารณาปัญหาเหล่านี้ในบริบทของพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทย
(โปรดดูข้อ 2)
โปรดตระหนักว่า เราเพียงแต่ต้องการเน้นถึงประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงซ้ำ�
แล้วซ้ำ�อีก นอกจากนั้น ในบางกรณีเราไม่ได้วิเคราะห์ประเด็นกฎหมายที่ซับซ้อนที่เป็น
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ประเด็นทีม่ กี ารวิเคราะห์อย่างกว้างขวางและมีการเขียนอรรถาธิบายด้านกฎหมายไว้แล้ว
ด้วยเหตุดังกล่าว ข้อบัญญัติหลายประการที่สมควรแก่การวิเคราะห์ อาจไม่ได้รับการ
พิจารณาในที่น13ี้ และรวมถึงกรอบกฎหมายใหญ่ ๆ ในบางกรณี อย่างเช่น ที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์14 สิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และการทำ�แท้ง15 ซึ่งจะไม่ได้รับการกล่าวถึง
เลย
แนวคิดหลัก
การเข้าถึงความยุตธิ รรมมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทการใช้งานและตาม
กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย สำ�หรับรายงานฉบับนี้ เรานิยามแนวคิดการเข้าถึงความยุตธิ รรม
โดยอ้างอิงหลักการสิทธิมนุษยชน โดยเสนอว่าครอบคลุมหลักประกันการยอมรับสิทธิ
และการคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการผนวกรวมไว้ในหลักกฎหมาย และ
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยาตามกฎหมายที่เป็น ผล เข้าถึงได้และโดยพลันเมื่อเกิดการ
ละเมิดหรือการปฏิบัติมิชอบต่อสิทธิเหล่านั้น อย่างเช่น การมีทักษะและพลังที่จะอ้าง
สิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายของตน การนำ�ตัวผู้ละเมิดสิทธิเหล่านี้มาลงโทษ และ
การได้รบั ประโยชน์จากกฎหมายทีม่ งุ่ คุม้ ครองและเยียวยาปัญหาอย่างจริงจัง เราได้เสนอ
นิยามของคำ�ดังกล่าว โดยอ้างอิงพันธกรณีดา้ นสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยได้กล่าวถึงในข้อ 2 ด้านล่าง
ดังข้อสังเกตข้างต้น จุดเน้นหลักของกระบวนการนีไ้ ม่ใช่ประเด็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่
ผูห้ ญิงหรือผูช้ าย แต่เป็นการเน้นถึงอุปสรรคของผูห้ ญิงในการเข้าถึงความยุตธิ รรม เราจึง
ใช้การวิเคราะห์สิทธิมนุษยชนอย่างเป็นองค์รวมและมีบูรณาการ หมายถึงว่าประเด็นที่
เราพิจารณาไม่ได้จำ�กัดเฉพาะอุปสรรคที่อาจถือได้ว่าเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ
นอกจากนั้น อุปสรรคหลายประการที่กล่าวถึงไม่ได้จำ�กัดเฉพาะผู้หญิง แต่ส่งผลกระ
ทบอย่างร้ายแรงและเท่าเทียมกันต่อผูช้ ายด้วย ไม่ควรตีความว่าการเน้นเรือ่ งของผูห้ ญิง
เป็นการพยายามเน้นย้ำ�มิติของเพศสภาพกับปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรมในไทยจน
เกินความจริง เราเพียงพยายามทำ�ความเข้าใจถึงประสบการณ์ที่มีต่ออุปสรรคร่วมกัน
ของผู้หญิงเท่านั้น
13 ตัวอย่างเช่น เราไม่ได้พิจารณาถึงข้อบัญญัติที่เลือกปฏิบัติในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้หญิง
ไทยที่แต่งงานกับชายต่างชาติ เรายังไม่ได้พิจารณาถึงประเด็นที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงอย่างการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้
ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ซึ่งในบางกรณีเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงไทย ซึ่งแต่งงานกับชายต่างชาติ
14 สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบกฎหมายของไทยเพื่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ โปรดดู Pollock J., Thailand, in Collateral
Damage, GAATW, 2550; Human Trafficking Laws, Legal Protection for Victims, UNIAP Report (กฎหมายการค้า
มนุษย์ การคุ้มครองด้านกฎหมายต่อผู้เสียหาย รายงานของโครงการระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติว่าด้วยการค้ามนุษย์)
15 สำ�หรับการวิเคราะห์เรื่องนี้ โปรดดู Women of the World: Laws and Policies Affecting their Reproductive Rights,
Centre for Reproductive Rights & Arrow, 2548 (ผู้หญิงของโลก: กฎหมายและนโยบายที่กระทบต่อสิทธิอนามัยเจริญ
พันธุ์: ศูนย์เพื่อสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์และแอโรว์)

ประเทศไทย

นอกจากนั้ น เราได้ กำ � หนดขอบเขตของกระบวนการเพื่ อ ให้ ผู้ ห ญิ ง ทุ ก คนใน
ประเทศไทยมีส่วนร่วม โดยไม่คำ�นึงถึงสัญชาติ ชาติพันธุ์หรือสถานภาพด้านกฎหมาย
ของผู้หญิง อันที่จริงเนื้อหาในหลายส่วนของรายงาน กล่าวถึงอุปสรรคของบุคคลที่ไม่มี
สัญชาติไทยหรือไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นชาติพันธุ์เดียวกับคนไทยต้องเผชิญอยู่ นอกจาก
นั้น การวิเคราะห์ของเรายังครอบคลุมผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศสภาพอื่น ๆ แต่จำ�แนกว่า
ตัวเองเป็นผู้หญิงด้วย
วิธีวิทยา
เราใช้การสัมภาษณ์ การทำ�โฟกัสกรุ๊ป และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการ
หลักในการเก็บข้อมูล สำ�รวจ และรับฟังความเห็น เรายังได้ทบทวนและวิเคราะห์ตัวบท
กฎหมายและผลกระทบจากกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อง โดยภาพรวม กระบวนการวิจัยใช้
เวลาประมาณ 10 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 เนื้อหาของข้อมูลในการวิจัย
ส่วนใหญ่ได้มาจากที่ปรึกษางานวิจัยที่เป็นคนไทย ผสมกับข้อมูลการสัมภาษณ์และการ
ทำ�โฟกัสกรุ๊ปกับผู้ชำ�นาญการด้านเพศสภาพในภูมิภาคเมื่อเดือนธันวาคม 2554
เราได้จดั ทำ�กรอบการศึกษาและคำ�ถามโดยละเอียดเป็นแนวทางของการสัมภาษณ์
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มกี ารสัมภาษณ์และการทำ�โฟกัสกรุป๊ ทีเ่ ป็นเอกภาพสำ�หรับประเด็นปัญหาที่
คล้ายคลึงกัน และคำ�ถามที่นำ�มาใช้กับผู้เข้าร่วมทุกคน ในเวลาเดียวกัน การอภิปราย
ระหว่างการสัมมนาเชิงปฏิบัติการก็อยู่ในกรอบของเอกสารเหล่านี้ และเชื่อมโยงกับ
ประเด็นที่มีลำ�ดับความสำ�คัญจากที่จำ�แนกได้จากการสัมภาษณ์และการทำ�โฟกัสกรุ๊ป
แม้จะปฏิบัติตามกรอบพื้นฐานและขอบเขตของงานวิจัย แต่เราก็มีวิธีการทำ�งานที่
ยืดหยุน่ ซึง่ มีความจำ�เป็นเพือ่ ช่วยให้การสนทนาสอดคล้องและตอบสนองต่อมุมมองของ
ผู้เข้าร่วม โดยเฉพาะประเด็นปัญหาและข้อกังวลที่ผู้เข้าร่วมเป็นคนเสนอ ความยืดหยุ่น
เป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อประกันว่า การวิเคราะห์และจำ�แนกอุปสรรคเป็นไปอย่างจริงจังและ
ข้อมูลที่ได้มีความสมบูรณ์และสะท้อนถึงความจริง
ในทำ�นองเดียวกัน เรามุ่งทบทวนและวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายเพื่อจำ�แนกปัญหา
และช่องว่างในกฎหมายไทยทีก่ ระทบต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิง โดยเป็นการ
ทบทวนตามกรอบโครงทีก่ �ำ หนดในงานวิจยั และตามประเด็นปัญหาทีน่ �ำ เสนอโดยผูเ้ ข้า
ร่วม โดยมีการอ้างอิงถึงกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์ โฟกัสกรุ๊ป การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
โดยภาพรวม เราได้รับฟังความเห็นและสนทนากับบุคคลต่าง ๆ กว่า 75 คนใน
ไทย มีการสัมภาษณ์และการทำ�โฟกัสกรุ๊ปกว่า 45 ครั้ง และยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
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การในเชิงลึกเพื่อให้ตัวแทนจากผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้มา
ประชุมกันทั้งที่กรุงเทพฯ และหาดใหญ่ในเดือนกันยายน 2554
การสัมภาษณ์และการทำ�โฟกัสกรุ๊ปมีขึ้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ขอนแก่น
อำ�เภอแม่อาย นราธิวาส ปัตตานี สมุทรสาคร อุดรธานี และยะลา
การสัมภาษณ์ การทำ�โฟกัสกรุป๊ และการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ด�ำ เนินการ
เป็นภาษาไทย มีการสัมภาษณ์และการทำ�โฟกัสกรุป๊ เพียงไม่กคี่ รัง้ ทีท่ �ำ เป็นภาษาอังกฤษ
ผู้เข้าร่วมจะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายหากจำ�เป็นต้องเดินทาง
มาเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และมีการสนับสนุนค่าที่พัก
และความเป็นอยู่พื้นฐานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
แหล่งข้อมูลและความเป็นเจ้าของข้อมูล
เราได้รวบรวมรายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ การทำ�โฟกัสกรุป๊ และการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั กิ ารไว้ในตอนท้ายของรายงาน โดยประกอบด้วยผูห้ ญิงทีม่ าจากกลุม่ ชายขอบต่าง
ๆ ตัวแทนภาคประชาสังคมและหน่วยงานให้บริการ นักกฎหมาย ผูช้ �ำ นาญการด้านสภาพ
และนักวิชาการ ทั้งยังมีตัวแทนของฝ่ายตุลาการและสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.)
กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายใน (กอ.รมน.) ผูว้ า่ ราชการจังหวัด กระทรวงยุตธิ รรม
และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในบางกรณีเราไม่ได้ใส่ชื่อบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ เพราะผู้ให้สัมภาษณ์ประสงค์ให้ทำ�
เช่นนั้น หรืออาจเป็นเพราะเราคำ�นึงถึงเหตุผลด้านความปลอดภัย
ด้วยเหตุผลคล้ายคลึงกัน เราได้น�ำ คำ�พูดทีอ่ า้ งอิงจากการสัมภาษณ์และการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการมาลงไว้ในส่วนต่าง ๆ ของรายงาน โดยไม่มีการระบุชื่อผู้พูด
การอ่านทบทวนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งสุดท้าย ในเดือน
มีนาคม 2555 เราได้น�ำ เสนอรายงานฉบับร่างเพือ่ ให้บคุ คลทีม่ สี ว่ นร่วมในการสัมภาษณ์
และการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารได้อา่ น เพือ่ รับฟังความเห็นและเสียงสะท้อน นอกจากนัน้
ในเดือนมีนาคม 2555 เรายังจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นครั้งที่สาม โดยนำ�ผู้เข้า
ร่วมกว่า 30 คนจากชุมชนและพื้นที่ต่าง ๆ ในไทยมาประชุมร่วมกัน ทั้งนี้เพื่ออภิปราย
ถึงร่างรายงาน และช่วยกันแก้ไขและเสนอแนะข้อมูล ในเวลาเดียวกัน ตามที่กล่าวถึงใน
ข้อ 7 ผูเ้ ข้าร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจะได้มโี อกาสเสนอข้อเสนอแนะและขัน้ ตอน
การปฏิบัติร่วมกันด้วย
ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพเป็น ผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาในรายงานและ
ความเที่ยงตรงของข้อมูลทั้งหมด

ประเทศไทย

2. พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและการ
เข้าถึงความยุติธรรม
มาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนดให้ไทยต้องเคารพ คุ้มครอง และ
ปฏิบตั ติ ามสิทธิทางพลเรือน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองในเขตอำ�นาจศาล
ของตน พันธกรณีเหล่านีป้ รากฏตามสนธิสญ
ั ญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทีไ่ ทยเป็น
ภาคี ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)16
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights-ICESCR) กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil
and Political Rights-ICCPR) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติใน
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial DiscriminationCERD) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่
โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment-CAT) อนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child-CRC)17 และอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)18
พันธกรณีเหล่านีก้ �ำ หนดให้รฐั บาลรวมทัง้ หน่วยงานของรัฐและผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในนาม
ของรัฐ งดเว้นการแทรกแซงการเข้าถึงสิทธิมนุษยชน ทั้งยังกำ�หนดให้รัฐคุ้มครองไม่ให้
บุคคลทีส่ ามรวมทัง้ หน่วยงานทีไ่ ม่ใช่ของรัฐเข้าไปรบกวนหรือเพิกถอนซึง่ สิทธิของบุคคล
และให้ดำ�เนินมาตรการเชิงรุกเพื่อช่วยให้เข้าถึงสิทธิเหล่านั้น ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาล
ไทยจึงต้องประกันให้บุคคลทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมโดยผ่านการยอมรับต่อ
สิทธิตามกฎหมาย การกำ�หนดความคุม้ ครองด้านกฎหมายอย่างเป็นผลเพือ่ ป้องกันการ
ละเมิด และการประกันการเข้าถึงการเยียวยาและการชดใช้ตามกฎหมาย
ในย่อหน้าต่อไปนี้ เราให้ภาพรวมเกี่ยวกับคุณลักษณะของพันธกรณีเหล่านี้ ส่วน
หัวข้อย่อยจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำ�หนดและนัยที่มีต่อการส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิง
16 ประเทศไทยยังเป็นภาคีของอนุสัญญาเลือกรับของ CEDAW ด้วย
17 ประเทศไทยยังเป็นภาคีของอนุสัญญาเลือกรับสองฉบับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วย
18 ในแง่ของพันธกรณีสทิ ธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ประกาศข้อสงวนและถ้อยแถลงตีความหลายประการ ได้แก่
ข้อสงวนตาม CEDAW ข้อ 16 และ ข้อ 29(1); CAT ข้อ 30(1); CERD ข้อ 4 และ 22; CRC ข้อ 22 ถ้อยแถลงตีความ
ตาม ICESCR ข้อ 1(1), ICCPR ข้อ 1(1), ข้อ 6(5), ข้อ 9(3) และ ข้อ 20; CRPD, ข้อ 18 ในปี 2539 ไทยถอนข้อสงวน
หลายข้อตาม CEDAW ข้อสงวนที่เหลืออยู่ได้แก่ ข้อ 16 และ 29 คณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูป
แบบต่อสตรี (CEDAW) ระบุว่าข้อสงวนตามข้อ 16 ของประเทศไทยขัดแย้งกับจุดประสงค์และเป้าประสงค์ของอนุสัญญาว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี และยังกระตุ้นให้รัฐบาลไทย “เพิ่มความพยายามที่จะถอนข้อสงวนตามข้อ
16 ของอนุสัญญาฯ ภายในกรอบเวลาที่กำ�หนดอย่างเป็นรูปธรรม”
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กรอบกฎหมายที่สนับสนุนการเข้าถึงความยุติธรรม
การประกันให้มีกรอบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิตามกฎบัตรระหว่างประเทศซึ่ง
ประเทศไทยเป็นรัฐภาคี เป็นขั้นตอนพื้นฐานเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามสนธิสัญญาได้19
พันธกรณีดังกล่าวมีนัยที่เกี่ยวข้องหลายประการกับกรอบกฎหมายในประเทศ และเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญทีน่ �ำ ไปสูก่ ารเข้าถึงความยุตธิ รรมกรณีทเี่ กิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การยอมรับต่อสิทธิตามกฎหมาย กำ�หนดให้มกี รอบกฎหมายอย่างพอเพียง ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้บรรทัดฐานกฎหมายในประเทศยอมรับซึ่งสิทธิที่ประกาศไว้ในสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้มีการปฏิรูปหรือการปรับปรุงกฎหมายในประเทศให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติ
ในกฎบัตรสากล20 สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ไม่ได้กำ�หนดขั้นตอนอย่างละเอียด
ในการผนวกและการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีระหว่างประเทศให้เข้ากับกฎหมายในประเทศ
อย่างไรก็ตาม การปฏิบตั ติ ามพันธกรณีจะเป็นผลมากสุดเมือ่ มีการกำ�หนดกฎหมายเพือ่
บังคับใช้ และหากเป็นไปได้ควรมีการกำ�หนดสิทธิเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของข้อบัญญัติ
ตามกฎหมาย21 อันที่จริง การยอมรับต่อสิทธิตามกฎหมายเป็นองค์ประกอบสำ�คัญของ
การส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ้นมา กล่าวโดย
สรุป องค์ประกอบดังกล่าวเป็นพื้นฐานให้บุคคลสามารถอ้างสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมาย และในกรณีที่ไม่มีการรับรองสิทธิในกฎหมาย บุคคลอาจไม่สามารถอ้างสิทธิ
ดังกล่าวได้ หรือไม่สามารถแสวงหาความเป็นธรรมเมื่อเกิดการละเมิดขึ้น
ความคุ้มครองตามกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยจะต้องกำ�หนดความคุ้มครองต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น ผล22 โดยต้องกำ�หนดให้มีมาตรการด้านกฎหมาย
ด้านการปกครองและอื่น ๆ ที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเข้าถึงความยุติธรรมที่เป็น
ธรรม เป็นผล และโดยพลัน23 การยอมรับสิทธิอย่างเดียวไม่เพียงพอ ระบบกฎหมายยัง
19 โปรดดู อย่างเช่น ข้อ 2(2) ICCPR; ข้อ 2(1) ICESCR; ข้อ 2 (a)-(g) CEDAW
20 โปรดดู อย่างเช่น: คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment No. 31, The Nature of the General Legal
Obligation Imposed on States Parties to the Covenant (ลักษณะของพันธกรณีทางกฎหมายโดยทั่วไปของรัฐภาคีที่มี
ต่อกติกา) , CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13, 26 May 2547, ย่อหน้า 13 (นับจากนี้เรียก คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
General Comment No.31); คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, General Comment No.9,
The Domestic Application of the Covenant (การบังคับใช้กติกาในระดับประเทศ), E/C.12/1998/24, 3 ธันวาคม
1998, ย่อหน้า 4-8 (นับจากนี้เรียก CESCR General Comment No.9). และโปรดดู ข้อ 2 (a)-(g) CEDAW และคณะ
กรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี, General Recommendation 28, The Core Obligations
of States Parties under Article 2 of the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against
Women (พันธกรณีหลักของรัฐภาคีตามข้อ 2 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี), U.N. Doc.
CEDAW/C/GC/28, 16 ธันวาคม 2553, ย่อหน้า31 (เรียกว่า CEDAW General Recommendation 28)
21 อ้างแล้ว
22 โปรดดู อย่างเช่น คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No.31; CEDAW General Recommendation 28
23 หลักการ 2(b; Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross
Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (หลักการ
และแนวปฏิบัติพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในการเยียวยาและการชดเชยของผู้เสียหายจากการละเมิดอย่างรุนแรงตามหลักกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) รับรองและประกาศโดยมติสมัชชาความมั่นคงที่ 60/147 วัน
ที่ 16 ธันวาคม 2548

ประเทศไทย

ต้องสามารถควบคุมกำ�กับการปฏิบตั ขิ องหน่วยงานของรัฐและเอกชนอย่างเป็นผล ภาย
ใต้พฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิเหล่านี24้ พันธกรณีดังกล่าวกำ�หนดข้อห้าม
ต่อการปฏิบตั บิ างประการ โดยผ่านกฎหมายอาญา รวมทัง้ การกระทำ�อันมิชอบอย่างร้าย
แรง ต้องมีการกำ�หนดขัน้ ตอนปฏิบตั แิ ละกลไกเพือ่ ประกันการบังคับใช้สทิ ธิและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง และกำ�หนดความรับผิดและบทลงโทษอย่างเหมาะสม ในบางกรณี ข้อกำ�หนด
ตามกฎบัตรระหว่างประเทศมีรายละเอียดทีเ่ ข้มงวดและปลีกย่อยเกีย่ วกับรูปแบบของขัน้
ตอนปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งกระทำ� ตัวอย่างเช่น มีการกำ�หนดให้ประเทศไทยต้องคุม้ ครองสิทธิทจี่ ะ
มีชวี ติ ศักดิศ์ รีของบุคคล และเสรีภาพทีจ่ ะปลอดพ้นจากการทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หด
ร้ายอืน่ ๆ ทัง้ นีโ้ ดยให้ก�ำ หนดกฎหมายอาญาซึง่ ห้ามการกระทำ�และรูปแบบความรุนแรง
บางประการ และกำ�หนดให้มขี นั้ ตอนปฏิบตั แิ ละกลไกทีเ่ ป็นผลเพือ่ ป้องกัน สอบสวน และ
เอาผิดตามกฎหมาย25 ซึ่งหมายถึงการประกันให้มีการบังคับใช้กฎหมาย การสอบสวน
การฟ้องคดีและการกำ�หนดบทลงโทษอย่างเป็นผล ความคุ้มครองตามกฎหมายอย่าง
อืน่ ยังรวมถึงระเบียบว่าด้วยการดูแลสุขภาพ26 และสภาพแวดล้อมและสิทธิในทีท่ �ำ งาน27
การเยียวยาและการชดใช้ตามกฎหมาย ประเทศไทยจะต้องประกันให้บุคคล
สามารถเข้าถึงการเยียวยาและการชดใช้ตามกฎหมายอย่างเป็น ผลเมื่อเกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนขึ้น28 พันธกรณีดังกล่าวไม่ได้ปรากฏเฉพาะในสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
ที่สำ�คัญ แต่ยังเป็นหลักการของกฎบัตรระหว่างประเทศทั่วไปและปรากฏในหลักการ
และแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ (UN Principles and Guidelines) ซึ่งมี

24 โปรดดู อย่างเช่น CESCR, General Comment No. 16, The Equal Right of Men and Women to the Enjoyment of
all Economic, Social and Cultural Rights (สิทธิความเสมอภาคของชายและหญิงในการได้รบั สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม), U.N. Doc. E/C.12/2548/4, 11 สิงหาคม 2548, ย่อหน้า 20 (นับจากนี้เรียก CESCR General Comment
No.16); คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment No.31, ย่อหน้า ; ข้อ 2(b)-(f) CEDAW and CEDAW
General Recommendation 28, ย่อหน้า 17,31,36
25 โปรดดู อย่างเช่น ข้อ 2,4,12 และ 16 CAT and in general Committee Against Torture, General Comment No.2,
Implementation of ข้อ 2 by States Parties, CAT/C/GC/2, 24 January 2551. และโปรดดู ICCPR ข้อ 2, 6 และ 7 และ
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment No.31, ย่อหน้า 8 และโปรดดู CEDAW, General Recommendation
19, Violence Against Women (ความรุนแรงต่อผู้หญิง), U.N. Doc. CEDAW/C/1992/L.1/Add.15, ย่อหน้า 19, 24(b)
and 24(t) (นับจากนีเ้ รียก CEDAW General Recommendation 19); CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า
34
26 CESCR, General Comment No. 14, The Right to the Highest Attainable Standard of Health (สิทธิที่จะได้รับ
มาตรฐานด้านสุขภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้), E/C.12/2543/4, 11 สิงหาคม 2543, ย่อหน้า 48 และ 51 (นับจากนี้เรียก
CESCR General Comment No. 14)
27 CESCR, General Comment No. 18, The Right to Work (สิทธิในการทำ�งาน), E/C.12/GC/18, 24 พฤศจิกายน
2548, ย่อหน้า 32 และ 35
28 สำ�หรับความเห็นทั่วไปขององค์ประกอบของการเยียวยาและการชดใช้ที่เป็นผล โปรดดู อย่างเช่น ข้อ 2(3) ICCPR and
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No. 31, ย่อหน้า 15-20; ข้อ 2 CEDAW และ CEDAW General
Recommendation 28, ย่อหน้า 32,34,36; CESCR General Comment No. 9, ย่อหน้า 9 และที่เหลือ
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การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์โดยรัฐภาคีสหประชาชาติในที่ประชุมสมัชชาทั่วไป29และ
กำ�หนดให้ประเทศไทยต้องจัดให้มี “การเยียวยารวมทั้งการชดใช้อย่างเพียงพอ เป็นผล
โดยพลัน และเหมาะสม”30
หากปราศจากองค์ประกอบเหล่านี้ การเข้าถึงความยุตธิ รรมก็ไม่อาจเกิดขึน้ ได้ สิทธิ
ทีจ่ ะได้รบั การเยียวยาอย่างเป็นผลหมายถึงการทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้บคุ คลสามารถร้อง
เรียนต่อหน่วยงานทีเ่ ป็นอิสระและไม่ล�ำ เอียงและมีอ�ำ นาจและศักยภาพในการสอบสวน
และวินจิ ฉัยว่ามีการละเมิดเกิดขึน้ จริงหรือไม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ สัง่ การให้มกี ารยุตแิ ละการชดเชย
ต่อการละเมิดนั้น เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ การเยียวยาต้องไม่ใช่เรื่องทางทฤษฎีหรือ
คาดเดา แต่ต้องเป็นการปฏิบัติที่จริงจัง และต้องเป็นสิ่งที่ทำ�ได้และเหมาะสมกับเวลา
ในบริบทต่าง ๆ ต้องมีการกำ�หนดการเข้าถึงการเยียวยาด้านตุลาการ แม้ในกรณีที่ไม่
กำ�หนดให้มีการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของศาลชั้นต้น แต่ผู้ร้องก็ยังมีสิทธิสุดท้ายที่
จะอุทธรณ์ต่อหน่วยงานตุลาการ ในเวลาเดียวกัน เพื่อประกันให้เกิดสิทธิที่จะได้รับการ
ชดใช้ จะต้องมีมาตรการชดใช้ซงึ่ รวมถึงการบูรณะ การฟืน้ ฟู ความพึงพอใจ หลักประกัน
ว่าจะไม่เกิดซ้�ำ และค่าสินไหมทดแทน ความต้องการและความปรารถนาทีผ่ เู้ สียหายระบุ
ถึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งในการจำ�แนกรูปแบบการชดใช้ที่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น ใน
ทางปฏิบตั แิ ล้ว การชดใช้ทเี่ หมาะสมอาจรวมถึงการนำ�ตัวผูก้ ระทำ�การละเมิดมารับโทษ
การประกาศยอมรับความผิดต่อสาธารณะและการกล่าวขอโทษ มีการกำ�หนดมาตรการ
เพื่อแก้ไขสาเหตุของการละเมิดและมีการปฏิรูปกฎหมาย นโยบาย หรือการปฏิบัติอย่าง
เป็นระบบ31
ช่วยให้เกิดการทำ�ให้ได้รับสิทธิจริงในทางปฏิบัติ
แม้จะเป็นสิ่งสำ�คัญ การมีกรอบกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิเหล่านี้ การให้ความ
คุม้ ครองด้านกฎหมาย และการกำ�หนดการเยียวยาและการชดใช้อย่างเป็นผลก็อาจยังไม่
เพียงพอ มาตรฐานและกฎหมายระหว่างประเทศยังกำ�หนดให้ประเทศไทยต้องประกัน
ให้มีการได้รับสิทธิจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งการนำ�มาตรการไปบังคับใช้อย่างเป็น ผล
29 Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of
International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law (หลักการและแนวปฏิบัติ
พืน้ ฐานว่าด้วยสิทธิในการเยียวยาและการชดเชยของผูเ้ สียหายจากการละเมิดอย่างรุนแรงตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ), รับรองและประกาศโดยมติสมัชชาความมั่นคงที่ 60/147 วันที่ 16 ธันวาคม
2548
30 อ้างแล้ว
31 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No. 31, ย่อหน้า 15-20; CEDAW General Recommendation 28,
ย่อหน้า 32,34,36; CESCR General Comment No. 9, ย่อหน้า 9 และที่เหลือ Basic Principles and Guidelines on
the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law (หลักการและแนวปฏิบัติพื้นฐานว่าด้วยสิทธิในการเยียวยาและ
การชดเชยของผู้เสียหายจากการละเมิดอย่างรุนแรงตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่าง
ประเทศ), รับรองและประกาศโดยมติสมัชชาความมั่นคงที่ 60/147 วันที่ 16 ธันวาคม 2548

ประเทศไทย

เพื่อประกันว่าบุคคลมีความสามารถที่จะเข้าถึงกรอบเพื่อคุ้มครองและเยียวยาเหล่านั้น
ได้จริง32
เป็นเหตุให้มขี อ้ กำ�หนดเฉพาะในบริบทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม โดยทัว่ ไปแล้ว เป็นการ
กำ�หนดให้ประเทศไทยต้องดำ�เนินการอย่างเป็นผลเพือ่ แก้ไขและขจัดอุปสรรคเชิงปฏิบตั ทิ ี่
ขัดขวางการเข้าถึงความยุตธิ รรม ตัวอย่างเช่น รัฐบาลต้องหาวิธกี ารทำ�ให้ประชาชนทัว่ ไป
สามารถเข้าถึงกระบวนการตามกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย
สำ�หรับผู้ที่ไม่มีศักยภาพด้านการเงินเพียงพอ33 นอกจากนั้น รัฐบาลมีความรับผิดชอบ
แก้ปัญหาอุปสรรคด้านภาษาโดยจัดให้มีล่ามและผู้แปลตามที่จำ�เป็น34 ทั้งยังกำ�หนดให้
รัฐบาลจำ�แนกและดำ�เนินการตามมาตรการที่จัดทำ�ขึ้น เพื่อช่วยให้บุคคลมีข้อมูลและ
ความรู้ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและทราบถึงเนื้อหา
ของกฎหมายและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง35
ผลกระทบต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
ในบริบทดังกล่าว พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยในการทีจ่ ะต้องเคารพ คุม้ ครอง
และปฏิบตั ใิ ห้เป็นผลซึง่ สิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงบนพืน้ ฐานความเสมอภาคและไม่เลือก
ปฏิบตั 36ิ เป็นเหตุให้ตอ้ งมีขอ้ กำ�หนดหลายประการสำ�หรับสภาพการณ์ทแี่ ตกต่างกัน ซึง่
เราจะได้กล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องในข้อ 3-7 ด้านล่าง
กล่าวโดยทั่วไปหมายถึงว่าต้องมีการใช้มาตรการเชิงกฎหมายและเชิงปฏิบัติเพื่อ
ประกันการเข้าถึงความยุตธิ รรม โดยประเทศไทยจะต้องให้ความสำ�คัญและหาทางตอบ
สนองความต้องการและสถานการณ์ทผี่ หู้ ญิงต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น การประกันให้มกี าร
ยอมรับสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงตามกฎหมาย ไม่เพียงหมายถึงการยอมรับว่าผูห้ ญิงเป็น
ผูท้ รงสิทธิทเี่ สมอกัน แต่ยงั หมายถึงการประกันว่าการนิยามสิทธิตามกฎหมายต้องคำ�นึง
32 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment 3, Implementation at the National Level, HRI/GEN/1/Rev.1,
1981 (นับจากนี้เรียก คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment 3); CEDAW, General Recommendation
28; CESCR, General Comment 16, ย่อหน้า 21; CESCR, General Comment 9, ย่อหน้า 2-3
33 CEDAW, General Recommendation No. 28, ย่อหน้า 34; คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No.
32, Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial (สิทธิความเสมอภาคเบื้องหน้าศาลและคณะ
อนุญาโตตุลาการและสิทธิที่จะได้รับการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม), ย่อหน้า 10 (นับแต่นี้เรียก คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษย
ชน General Comment No. 32). และโปรดดู CESCR General Comment No. 19, Right to Social Security (สิทธิด้าน
ประกันสังคม), E/C.12/GC/19, 4 กุมภาพันธ์ 2551, ย่อหน้า 77-78
34 โปรดดู อย่างเช่น, คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No. 32, ย่อหน้า 13, 32 และ 40
35 โปรดดู อย่างเช่น, คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน General Comment No. 3; CEDAW General Recommendation 28,
ย่อหน้า2; CEDAW, General Recommendation 26, Women Migrant Workers (ว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), U.N.
Doc. CEDAW/C/2552/WP.1/R (2551), ย่อหน้า 26 (นับจากนี้เรียก CEDAW General Recommendation 26)
36 สำ�หรับรายละเอียดเกี่ยวกับพันธกรณีเหล่านี้ โปรดดูข้อ 2, CEDAW; ข้อ 2,3 และ 26 ICCPR; ข้อ 3 ICESCR; CEDAW,
General Recommendation 28; CESCR, General Comment No. 16; CESCR General Comment No. 20; คณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Recommendation 28
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ถึงความต้องการโดยเฉพาะของผู้หญิง โดยรวมถึงความแตกต่างด้านชีวภาพ และความ
แตกต่างอันเป็นผลมาจากกระบวนการด้านสังคมและวัฒนธรรม37
ในขณะเดียวกัน เพือ่ ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเพือ่ ให้ผหู้ ญิงสามารถอ้างสิทธิ
ของตนตามทีก่ �ำ หนดในกฎหมาย ประเทศไทยจะต้องแก้ไขปัจจัยในเชิงปฏิบตั ทิ มี่ กั ปิดกัน้
ความสามารถของผู้หญิงในการอ้างสิทธิของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นสถานภาพของผู้หญิง
และความคิดเหมารวมเชิงเพศสภาพ อคติและบรรทัดฐานทั่วไปในสังคม38 การให้ความ
คุม้ ครองตามกฎหมาย การรับผิดและการเยียวยาเมือ่ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้
หญิงขึ้นมา หมายถึงการประกันว่ากฎหมายและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายสามารถ
ห้ามและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงต้องเผชิญได้อย่างเป็นผล รวมทั้งการ
ละเมิดที่กระทบต่อผู้หญิงเป็นการเฉพาะหรือเป็นสัดส่วนค่อนข้างมาก ทั้งยังกำ�หนดให้
ต้องมีขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่อ่อนไหวต่อเพศสภาพ มีกระบวนการและประกัน
ว่าการชดใช้ที่กำ�หนดขึ้นตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของผู้หญิง39

37 CEDAW, General Recommendation 25, On article 4, paragraph 1, on temporary special measures (ว่าด้วย
ย่อหน้า 1 ข้อ 4 มาตรการพิเศษชั่วคราว), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 282 (2547) (นับจากนี้เรียก CEDAW
General Recommendation 25)
38 ข้อ 5 CEDAW, CEDAW General Recommendation 28
39 โปรดดูโดยทั่วไป ข้อ 2 CEDAW, ข้อ 3 และ 26 ICCPR, CEDAW General Recommendation 28, CEDAW, VK v.
Bulgaria, Communication No. 20/2551, 25 กรกฎาคม 2554, ย่อหน้า 9.9 และ 9.11-9.16; CEDAW, Vertido v.
Philippines, Communication No. 18/2551, 16 กรกฎาคม 2553, ย่อหน้า 8.5-8.9; CAT General Comment No. 2

ประเทศไทย

3. อุปสรรคเชิงบรรทัดฐาน: กฎหมายที่เป็น
ปัญหาและช่องว่างของกฎหมาย
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยได้ด�ำ เนินการปฏิรปู กฎหมายอย่างมาก มีการ
ยกเลิกกฎหมายที่เลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง และส่งเสริมความคุ้มครองตามกฎหมายให้กับ
ผู้หญิงในหลายสภาพการณ์ แต่ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราได้พูดคุยกับคนจำ�นวนมากใน
ประเทศไทยซึ่งได้เน้นให้เห็นกฎหมายที่เป็นปัญหาและช่องว่างของกฎหมายที่ยังมีอยู่
ในย่อหน้าต่อไปนี้ เราจะได้นำ�เสนอประเด็นปัญหาที่ผู้เข้าร่วมได้กล่าวถึง และในข้อ 7
เราได้เสนอข้อเสนอแนะหลายประการเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

3.1 การขาดกฎหมายทั่วไปด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและการไม่
เลือกปฏิบัติ
กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศกำ�หนดให้กฎหมายในประเทศต้องมีหลัก
การเพื่อประกันความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และการไม่เลือกปฏิบัติในการ
เข้าถึงสิทธิมนุษยชน และให้ถือเป็นหลักการสำ�คัญและมีผลบังคับใช้ได้40 นอกจากบท
คุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ และสำ�หรับกรณีทไี่ ม่สามารถบังคับใช้อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี (Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women - CEDAW) โดยตรงได้ ก็ควรมีการออกกฎหมาย
ในประเทศและมีหลักประกันด้านกฎหมายเพื่อคุ้มครองความเสมอภาคและห้ามการ
เลือกปฏิบัติต่อทุกแง่มุมในชีวิตของผู้หญิง41 โดยกฎหมายเช่นนี้ ควรกำ�หนดนิยามการ
เลือกปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับ CEDAW ควรห้ามการเลือกปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานสาธารณะ
และเอกชน (ทั้งหน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานเอกชน องค์กรธุรกิจ
หรือบุคคล) และควรกำ�หนดมาตรการแทรกแซงและเยียวยาที่เหมาะสมและชัดเจน ทั้ง
ช่องทางการเข้าถึงศาลหรือคณะอนุญาโตตุลาการตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ42 นอกจากนัน้
กฎหมายระหว่างประเทศกำ�หนดให้รฐั ต้องคุม้ ครองผูห้ ญิงจากการเลือกปฏิบตั ทิ ซี่ �้ำ ซ้อน
หรือครอบคลุมหลายภาคส่วน ด้วยเหตุดังกล่าว การประกาศใช้ข้อกฎหมายที่ห้ามการ
เลือกปฏิบตั นิ อกเหนือจากเหตุผลด้านเพศ ก็เป็นสิง่ จำ�เป็นเช่นกัน อย่างน้อยเพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรือการผลักไปอยู่ชายขอบของผู้หญิง 43
40 ข้อ 2, CEDAW; ข้อ 2, 3 และ 26 ICCPR; ข้อ 3 ICESCR; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 31
41 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 31 และโปรดดู CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า 40
42 ข้อ 2 CEDAW; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 17, 31-34; คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General
Recommendation 28, ย่อหน้า 31 และโปรดดู CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า 40; CESCR, General
Comment No. 16, ย่อหน้า 19 และ 21
43 ข้อ 2(1) และ 26 ICCPR; ข้อ 2(2) ICESCR; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า18 และ 31; CESCR,
General Comment No. 20, ย่อหน้า17; CERD, General Recommendation 25
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แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยกำ�หนดหลักประกันที่เข้มแข็งด้านความเสมอภาคและการ
ไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศ แต่ข้อบัญญัติเหล่านี้ก็มีกรอบค่อนข้างกว้าง และไม่ได้นิยาม
แนวคิดทีส่ �ำ คัญ อย่างเช่น นิยามทีเ่ กีย่ วข้องกับการเลือกปฏิบตั ิ และไม่ได้ระบุวา่ หน่วยงาน
ใดต้องปฏิบตั ติ ามหลักประกันและข้อห้ามเหล่านี้ และยังไม่ได้ก�ำ หนดมาตรการเยียวยาที่
มีผลบังคับใช้ แต่อนั ทีจ่ ริงรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่กฎหมายทีต่ อ้ งครอบคลุมรายละเอียดเหล่า
นี้ และไม่จ�ำ เป็นต้องทำ�ให้เกิดปัญหาตราบทีม่ กี ารออกเป็นกฎหมายลูกเพือ่ บังคับใช้อย่าง
เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องกับความ
เสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ริ ะหว่างเพศโดยรวม ส่งผลให้ไม่มกี ฎหมายใดในปัจจุบนั
ทีก่ �ำ หนดรายละเอียดชัดเจนเกีย่ วกับองค์ประกอบการคุม้ ครองและสิทธิ และความรับผิด
ชอบในส่วนของรัฐ แม้วา่ ในกฎหมายจะมีขอ้ บัญญัตเิ พือ่ ความเสมอภาคเฉพาะกิจอยูบ่ า้ ง
แต่ก็ถือว่าน้อยมาก และสามารถบังคับใช้ได้ในเงื่อนไขที่จำ�กัดมาก ตัวอย่างเช่น พระ
ราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานทีก่ �ำ หนดเงือ่ นไขเพือ่ ประกันสิทธิทเี่ สมอภาคของผูห้ ญิงในที่
ทำ�งาน อย่างเช่น ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคและการได้รบั ค่าตอบแทน
เท่ากันสำ�หรับงานแบบเดียวกัน รวมทัง้ ข้อห้ามต่อการเลือกปฏิบตั เิ นือ่ งจากการตัง้ ครรภ์
และหลักประกันการลาคลอดบุตร
เนือ่ งจากไม่มกี ฎหมายทีบ่ งั คับใช้โดยทัว่ ไป จึงเป็นหน้าทีข่ องศาลทีจ่ ะต้องใช้ดลุ พินจิ
เป็นรายกรณีไป เพื่อพิจารณานิยามของการเลือกปฏิบัติและพฤติการณ์ที่ถือว่าเป็นข้อ
ห้าม การใช้ดลุ พินจิ ก็มกั จำ�กัดอยูเ่ พียงประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อร้องเรียนเป็นรายกรณีไป
ซึง่ ตามระบบกฎหมายไทยไม่ถอื เป็นเงือ่ นไขบังคับ นอกจากนัน้ ในสังคมทีไ่ ม่มงุ่ ฟ้องร้อง
คดี การตัดสินใจฟ้องร้องคดีเช่นนี้จึงมีอยู่น้อย ทำ�ให้เกิดภาระอย่างมากต่อผู้หญิงแต่ละ
คนที่ต้องการใช้ช่องทางศาลเพื่อท้าทายต่อพฤติการณ์ละเมิด เนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติ
ด้านกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตและองค์ประกอบของการคุ้มครอง
กฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นไปได้หรือไม่?
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายท่านแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับช่องว่างในการคุม้ ครอง และเน้นว่า
กฎหมายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศอาจสร้างผลกระทบเชิงบวกทีส่ �ำ คัญ โดยจะ
ช่วยป้องกันการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ และยังส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้
หญิง44 โดยไม่เพียงแต่สร้างความชัดเจนและแน่นอนด้านกฎหมายเท่านั้น แต่กฎหมาย
ฉบับนีย้ งั เปิดโอกาสให้หน่วยงานสาธารณะเอกชนประเมินความประพฤติของตนเองตาม
หลักจรรยาบรรณที่กำ�หนด และดำ�เนินการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้ ผู้หญิงยังจะมี
44 เช่น การสัมภาษณ์ของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพกับนัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ 20
กรกฎาคม 2554 และ 16 ธันวาคม 2554; เบญจมาภรณ์ ลอยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่, 1 สิงหาคม 2554; อลิสา
หะสาเมาะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลา, 20 สิงหาคม 2554; สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล สถาบันวิจัย
บทบาทหญิงชายและการพัฒนา เชียงใหม่, 14 ธันวาคม 2554; อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพ, 15 ธันวาคม
2554; บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555
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พื้นฐานด้านกฎหมายที่ชัดเจนที่สามารถนำ�มาใช้ประเมินการปฏิบัติต่อตน และกรณีที่
ต้องการร้องเรียนหากเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่เลือกปฏิบัติ
ตามเสียงเรียกร้องของหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ45 และความ
ตระหนักถึงความจำ�เป็นที่จะต้องมีกรอบกฎหมายดังกล่าว เป็นเหตุให้เริ่มกระบวนการ
พัฒนาพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศตั้งแต่ปี 2548
อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดทำ�ร่างดูเหมือนจะยืดเยื้อ และยังไม่มีการผ่านออกมา
เป็นกฎหมาย แม้เวลาได้ผ่านไปหลายปีและมีการจัดทำ�ร่างหลายฉบับ รวมทั้งฉบับของ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์46 เมื่อเร็ว ๆ นี้ สืบเนื่องจากข้อกังวล
ในเนือ้ หาของร่างกฎหมายฉบับล่าสุด เป็นเหตุให้นกั รณรงค์เพือ่ สิทธิสตรีและภาคประชา
สังคมร่วมมือกันจัดทำ�ร่างฉบับใหม่ขึ้นมา47 ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างระบุว่า ร่างฉบับรัฐบาล
อาจต้องมีการปรับปรุงต่อไปอีก และอาจมีการนำ�เสนอร่างฉบับใหม่ในปี 2555 ซึ่งเป็น
โอกาสสำ�คัญที่รัฐบาลจะพิจารณาถึงข้อกังวลเหล่านี้
ข้อยกเว้น: ข้อกังวลทีส่ �ำ คัญซึง่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เน้นย้�ำ รวมถึงการกำ�หนดให้มขี อ้ ยกเว้น
สามประการทีม่ ผี ลบังคับใช้กว้างขวาง และสามารถบังคับใช้ทวั่ ไปกรณีทเี่ ป็นข้อห้ามการ
เลือกปฏิบตั ริ ะหว่างหญิงและชาย ซึง่ จะเป็นเหตุให้การเลือกปฏิบตั สิ ามารถกระทำ�ได้ตาม
เหตุผลด้านวิชาการ ความจำ�เป็นด้านศาสนาหรือสาธารณะ48 ข้อยกเว้นเช่นนี้ย่อมส่ง
ผลกระทบต่อการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคสำ�หรับผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นหน่วยงานวิชาการ อย่างเช่น
โรงเรียนและมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้มีการจำ�กัดสิทธิที่เสมอภาคของผู้หญิงโดย
อ้างเหตุดา้ นศาสนา หรืออ้างเหตุอนื่ ๆ เป็นรายกรณีไป เพือ่ ตอบสนอง “ความจำ�เป็นของ
สาธารณะ” หากมีการผ่านออกมาเป็นกฎหมาย ข้อยกเว้นเช่นนีย้ อ่ มนำ�ไปสูก่ ารจำ�กัดการ
บังคับใช้กฎหมายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นอย่างมาก ทำ�ลายเป้าประสงค์
45 โปรดดู ตัวอย่างเช่น CEDAW, Concluding Comments (ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี), Thailand, U.N. Doc. A/54/38/REV. 1(SUPP), 29 มกราคม2532 และโปรดดู Concluding
Comments (ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี), Thailand, U.N. Doc
CEDAW/C/THA/CO/5, 3 กุมภาพันธ์ 2549
46 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. 2550 (2550) (ร่างฉบับรัฐบาล)
47 ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. (ร่างฉบับภาคประชาสังคม) ข้อกังวลที่เสนอโดย ICJ
และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2554
และ 16 ธันวาคม 2554; เบญจมาภรณ์ ลอยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่, 1 สิงหาคม 2554; อลิสา หะสาเมาะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สงขลา, 20 สิงหาคม 2554; สุธาดา เมฆรุง่ เรืองกุล สถาบันวิจยั บทบาทหญิง
ชายและการพัฒนา เชียงใหม่, 14 ธันวาคม 2554; อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554;
บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555
48 ร่างพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. มาตรา 3 (ร่างฉบับรัฐบาล) มีการแสดงข้อกังวลเกีย่ ว
กับบทลงโทษทางวินัยในร่างฉบับนี้ รวมทั้งการกำ�หนดโทษจำ�คุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำ�ทั้ง
ปรับ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตา่ งแสดงความเห็นว่าค่าปรับสูงสุดถือว่าต่�ำ เกินไปมาก และในฉบับร่างของภาคประชาสังคมได้เสนออัตรา
ค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 180,000 บาท และดูเหมือนว่าร่างฉบับรัฐบาลมีเนื้อหาที่คลุมเครือในส่วนที่เกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสีย
หายจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ได้กำ�หนดเป็นข้อบัญญัติที่ชัดเจนเพื่อการเยียวยาหรือการชดเชย แต่กลับกล่าวถึงค่าทดแทน
ที่อยู่ในรูปของสวัสดิการด้านสังคม
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และจำ�กัดความสามารถของผูห้ ญิงทีจ่ ะแสวงหาความยุตธิ รรมเมือ่ ต้องเผชิญกับการเลือก
ปฏิบัติ คำ�ว่า “ความจำ�เป็นของสาธารณะ” อาจมีการตีความได้อย่างกว้างขวาง และ
การนำ�เหตุดังกล่าวมาสร้างความชอบธรรมให้กับการเลือกปฏิบัติ ย่อมเป็นการบั่นทอน
ศักยภาพของพระราชบัญญัตใิ นแง่การกำ�หนดความแน่นอนและชัดเจนด้านกฎหมายทีด่ ี
ขึน้ สำ�หรับผูห้ ญิงและภาคส่วนอืน่ ๆ ซึง่ เป็นหลักเกณฑ์ทใี่ ช้พจิ ารณาว่าพฤติการณ์ใดเป็น
สิง่ ทีไ่ ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตามกฎหมายฉบับนี้ ในขณะเดียวกันการนำ�เหตุผลด้านศาสนา
มาใช้สร้างความชอบธรรมให้กับพฤติการณ์ที่เลือกปฏิบัติ ย่อมส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อความคุ้มครองตามกฎหมายที่มีให้กับผู้หญิงที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ทำ�ให้ผู้หญิงอยู่
ในฐานะที่เสียเปรียบและยังทำ�ลายความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายของผู้หญิงด้วย
อันทีจ่ ริง หากมีการยอมรับข้อยกเว้นเช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อ
บัญญัติของ CEDAW ซึ่งให้นิยามว่าการเลือกปฏิบัติหมายถึง “การจำ�แนก การกีดกัน
การจำ�กัด หรือการเลือก โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เชื้อสายหรือชาติกำ�เนิด
หรือเผ่าพันธุก์ �ำ เนิด ซึง่ มีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกัน้ การเคารพสิทธิมนุษย
ชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ในด้านอืน่ ๆ” นิยามดังกล่าวไม่เปิดโอกาสให้มขี อ้ ยกเว้นใด ๆ เลย49 ข้อสงวนเท่าทีม่ อี ยู่
ตาม CEDAW ของประเทศไทยก็ไม่อาจนำ�มาใช้สนับสนุนข้อยกเว้นเช่นนั้นได้50 และใน
หลักประกันความเสมอภาคด้านสิทธิและความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายของผู้หญิง
ในรัฐธรรมนูญไทย ก็ไม่ได้กำ�หนดให้มีข้อยกเว้นดังกล่าว51
แก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน: ความต้องการของกลุ่มชายขอบ
ผู้หญิงมักเผชิญกับการเลือกปฏิบัติไม่เฉพาะด้วยเหตุผลด้านเพศ แต่รวมถึงด้าน
อื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น เหตุผลด้านชาติพันธุ์ สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส
สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ อายุ ถิ่นกำ�เนิด ชาติตระกูลรวมทั้งชนชั้นวรรณะ
อัตลักษณ์ทางเพศและอัตลักษณ์ของเพศสภาวะ รูปแบบการเลือกปฏิบัติที่ครอบคลุม
49 ข้อ 1 CEDAW; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 31 และ 33; และโปรดดู อย่างเช่น การเลือกปฏิบัติ
ต่อผูห้ ญิงด้วยเหตุผลทางศาสนา: Concluding Comments of CEDAW (ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี), Indonesia, U.N. Doc. CEDAW/C/IDN/CO/5, 10 สิงหาคม 2550, ย่อหน้า 12;
Malaysia, U.N. Doc. CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 พฤษภาคม 2549, ย่อหน้า 14; Philippines, U.N. Doc CEDAW/C/
PHI/CO/6, 25 สิงหาคม 2549, ย่อหน้า 12
50 ในปี 2539 ไทยได้ยกเลิกข้อสงวนตามอนุสัญญา CEDAW หลายข้อ ที่เหลืออยู่มีเพียงข้อสงวนตามข้อ 16 และ 29 ซึ่งไม่
สามารถนำ�มาใช้สนับสนุนข้อยกเว้นทั่วไปที่มีต่อหลักประกันความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติระหว่างเพศได้ ไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม คณะกรรมการ CEDAW ได้ระบุว่าข้อสงวนตามข้อ 16 ของประเทศไทยขัดแย้งกับจุดประสงค์และเป้าประสงค์
ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี และยังกระตุน้ ให้รฐั บาลไทย “เพิม่ ความพยายามทีจ่ ะถอน
ข้อสงวนตามข้อ 16 ของอนุสัญญาฯ ภายในกรอบเวลาที่กำ�หนดอย่างเป็นรูปธรรม” ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่า
ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบต่อสตรี: กรณีประเทศไทย U.N. Doc CEDAW/ C/THA/CO/5, 3 กุมภาพันธ์
2549, ย่อหน้า 11-12
51 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30

ประเทศไทย

ทุกภาคส่วนเช่นนี้ ยิ่งเพิ่มผลกระทบด้านลบต่อผู้หญิงที่เสียเปรียบเหล่านี้ และย่อมส่ง
ผลกระทบต่อสมาชิกของกลุม่ ชนเหล่านีโ้ ดยเฉพาะทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย52 ถึงอย่าง
นั้น ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่ากฎหมายไทยในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ปัญหาการ
เลือกปฏิบัติในรูปแบบเช่นนั้นได้อย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้ไม่มีการยอมรับกลุ่มผู้หญิง
ชายขอบจำ�นวนมาก
แม้ว่ารัฐธรรมนูญไทยจะกำ�หนดเหตุผลหลายประการซึ่งเป็นข้อห้ามต่อการเลือก
ปฏิบัติ แต่การที่ไม่ได้กำ�หนดนิยามและความชัดเจนของขอบเขตและความรับผิดชอบ
ต่อข้อห้ามการเลือกปฏิบัติทั่วไปเช่นนี้ ทำ�ให้เกิดปัญหาที่คล้ายคลึงกันดังที่กล่าวถึง
ข้างต้นในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ ในขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญไทยไม่ได้
จำ�แนกกลุ่มที่พึงได้รับการคุ้มครองตามข้อห้ามเหล่านี้เป็นการเฉพาะ ตัวอย่างเช่น การ
เลือกปฏิบตั ดิ ว้ ยเหตุผลด้านสถานภาพสมรส อัตลักษณ์ทางเพศ และอัตลักษณ์ดา้ นเพศ
สภาพ53 รัฐธรรมนูญไม่ได้กำ�หนดเหตุผลเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจน แม้มีความเป็นไปได้ที่
ศาลจะตีความตัวบทในรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองสถานะของบุคคลโดยครอบคลุมถึง
เหตุด้านสถานภาพสมรส อัตลักษณ์ทางเพศและอัตลักษณ์ด้านเพศสภาพ และที่ผ่าน
มาดูเหมือนจะไม่เคยทำ�เช่นนี้
นอกจากนั้น บทคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญยังไม่คำ�นึงถึงหรือยอมรับอย่างชัดเจน
ว่า การเลือกปฏิบัติที่กลุ่มผู้หญิงชายขอบกำ�ลังเผชิญอยู่ มีลักษณะครอบคลุมทุกภาค
ส่วน อย่างเช่น กรณีกลุ่มผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเข้าเมืองจากประเทศอื่น ผู้หญิงที่เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง ผู้หญิงมุสลิม ผู้หญิงยากจน และผู้หญิงในชนบท แต่กฎบัตรและ
มาตรฐานระหว่างประเทศกำ�หนดให้กฎหมายในประเทศควรยอมรับและมีข้อห้ามตาม
กฎหมายไม่ให้มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมทุกภาคส่วนเช่นนัน้ ต่อผูห้ ญิง กรอบกฎหมาย
และระบบยุติธรรมควรคำ�นึงถึงและตอบสนองต่อความเสี่ยงและอุปสรรคในการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิงเป็นการเฉพาะ54
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เป็นโอกาส
สำ�คัญที่รัฐบาลจะแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่มักเกิดขึ้นกับผู้
หญิงในประเทศไทย ทั้งนี้โดยการกำ�หนดให้มีบทบัญญัติซึ่งยอมรับและห้ามการเลือก
ปฏิบตั เิ ช่นนัน้ อย่างชัดเจน การกำ�หนดข้อบัญญัตเิ ช่นนีย้ อ่ มช่วยให้กฎหมายเป็นประโยชน์
ต่อกลุม่ ผูห้ ญิงในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุม่ ทีม่ กั จะถูกกีดกันไม่ได้รบั การคุม้ ครองและ
52 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 18, 26 และ 31; CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า17;
CERD, General Recommendation 25
53 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30
54 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 18, 26 และ 31; CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า17;
CERD, General Recommendation 25

23

24

การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สำ�รวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำ�เป็น

ความยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งยังเป็นเหตุผลด้านกฎหมายที่สามารถนำ�มาใช้โต้แย้ง
กฎหมายและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงที่กำ�ลังเผชิญการเลือกปฏิบัติที่
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ในระยะยาว ผู้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้เน้นย้ำ�ว่า นอกจากร่าง
กฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศแล้ว การจัดทำ�และรับรองกฎหมายทีห่ า้ มการเลือก
ปฏิบตั โิ ดยทัว่ ไป และห้ามการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูช้ ายและผูห้ ญิงด้วยเหตุผลประการต่าง ๆ
ควรเป็นภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล

3.2 กรอบกฎหมายว่าด้วยความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
เพศ – ความจำ�เป็นที่ต้องปฏิรูปเพิ่มเติม
กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศกำ�หนดให้รัฐดำ�เนินการตรวจสอบเพื่อ
ป้องกัน สอบสวน ลงโทษและประกันการเข้าถึงการเยียวยากรณีทมี่ คี วามรุนแรงเนือ่ งจาก
ความแตกต่างระหว่างเพศจากบุคคลหรือหน่วยงานสาธารณะและเอกชน55 แนวคิดนี้
ส่งผลกระทบหลายประการต่อระบบกฎหมายในประเทศ กรอบกฎหมาย การจัดการ
กับความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศในรูปแบบต่าง ๆ และการให้ความ
คุ้มครองอย่างเพียงพอต่อผู้หญิงทุกคน เพื่อให้เกิดการเคารพในความดีงามและศักดิ์ศรี
ของผู้หญิง โดยกรอบกฎหมายเหล่านี้ต้องได้รับการรับรองและปฏิบัติตาม ต้องนำ�ไปสู่
การกำ�หนดโทษทางอาญา การเยียวยาทางแพ่ง และข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเยียวยาและ
การคุม้ ครอง กรณีทมี่ กี ารใช้ความรุนแรงเช่นนัน้ รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งดำ�เนินการสอบสวนอย่าง
เป็นผลโดยมุง่ ไปสูก่ ารฟ้องร้องดำ�เนินคดีทางอาญา ทัง้ นีเ้ พือ่ นำ�ตัวผูก้ ระทำ�ผิดเข้ารับการ
ไต่สวนและได้รบั การลงโทษอย่างเหมาะสม56 นอกจากนัน้ รัฐต้องประกันว่ากระบวนการ
ไต่สวนคดีเกี่ยวกับความรุนแรงเช่นนี้ ต้องคำ�นึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศ57 เป็นเหตุ
55 CEDAW, General Recommendation 19, ย่อหน้า 9; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า19; CAT,
General Comment 2, ย่อหน้า 18; ข้อ 4(c), UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women
(ปฎิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง), 20 ธันวาคม 2536, General Assembly, Resolution A/
RES/48/104; CEDAW, Vertido v. The Philippines, Communication No. 18/2551, 16 กรกฎาคม 2553, ย่อหน้า
8.4; Şahide Goekce v. Austria, Communication No. 5/2548, 6 สิงหาคม 2550, ย่อหน้า 12.1.4; Fatma Yildirim
v. Austria, Communication No. 6/2548, 6 สิงหาคม 2550, ย่อหน้า 12.1.2. และ 12.1.5. และโปรดดู Report of
the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences (รายงานของผู้รายงาน
พิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหา), Yakin Ertürk, Violence Against
Women: The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women (ความรุนแรง
ต่อผู้หญิง: มาตรฐานการตรวจสอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง), U.N. Doc. E/CN.4/2549/61, 20
มกราคม 2549, ย่อหน้า 29 และโปรดดู คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment 31, ย่อหน้า8 (เกี่ยวกับ
หน่วยงานเอกชนโดยทั่วไป)
56 CEDAW, General Recommendation 19, ย่อหน้า 24(b) และ 24(t); CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า
34; CAT, General Comment 2, ย่อหน้า 18; คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment No.31, ย่อหน้า 8.
และโปรดดู ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี, ตัวอย่างเช่น: พม่า, U.N.
Doc CEDAW/C/MMR/CO/3, 7 พฤศจิกายน 2551, ย่อหน้า 23; เวียดนาม, U.N. Doc CEDAW/C/VNM/CO/6, 2
กุมภาพันธ์ 2550, ย่อหน้า 17; กัมพูชา, U.N. Doc CEDAW/ C/KHM/CO/3, 25 มกราคม 2549, ย่อหน้า 16
57 CEDAW, VK v. Bulgaria, Communication No. 20/2551, 25 กรกฎาคม 2554, ย่อหน้า 9.9 and 9.11-9.16; CEDAW,
Vertido v. Philippines, Communication No. 18/2551, 16 กรกฎาคม 2553, ย่อหน้า 8.5-8.9

ประเทศไทย

ให้ตอ้ งมีการกำ�หนดนิยามด้านกฎหมายของความรุนแรงเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่าง
เพศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพยานหลักฐานที่ไม่คับแคบหรือถูกจำ�กัดด้วยอคติทางเพศ
หรือแนวปฏิบัติที่แยกแยะ แต่มุ่งส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้เสียหาย58 ทั้งยัง
กำ�หนดให้วธิ กี ารปฏิบตั ทิ างกฎหมาย รวมทัง้ กระบวนวิธใี นศาลและกระบวนการสืบสวน
สอบสวนต้องตอบสนองต่อความต้องการเป็นพิเศษต่อผู้เสียหาย
ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยดำ�เนินการหลายประการเพือ่ สถาปนากรอบ
กฎหมายทีส่ ามารถจัดการกับการใช้ความรุนแรงต่อผูห้ ญิงได้อย่างเหมาะสม ถึงอย่างนัน้
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายท่านแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับกรอบกฎหมายของไทยทีย่ งั เป็นอุปสรรค
ต่อผู้หญิงที่เป็นผู้ถูกกระทำ�ความรุนแรงในแง่การเข้าถึงความยุติธรรม ซึ่งได้กล่าวถึงข้อ
กังวลเหล่านี้ไว้ในที่นี้
ความรุนแรงในครอบครัว
เราได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวกับผู้ชำ�นาญการและตัวแทนองค์กรหลายท่าน ซึ่งทำ�งานช่วยเหลือผู้หญิงที่
ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรง59 พวกเขามีข้อสังเกตว่า พรบ.ดังกล่าวนับเป็นองค์ประกอบ
ในเชิงบวกสำ�หรับกฎหมายไทย ตัวอย่างเช่น ข้อบัญญัติหลายประการสนับสนุนให้เจ้า
หน้าที่ของรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาล ด้านสังคมและจิตใจกับ
ผูเ้ สียหายจากความรุนแรงในครอบครัวได้60 รวมทัง้ เปิดโอกาสให้มกี ารกำ�หนดมาตรการ
เยียวยาชั่วคราวทั้งนี้เพื่อคุ้มครองบุคคลที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากความรุนแรงใน
ครอบครัว61 อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็แสดงข้อกังวลอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับพรบ.ฉบับนี้
โดยเฉพาะการให้น�้ำ หนักกับการไกล่เกลีย่ การแก้ไขและยุตคิ วามขัดแย้ง และกลไกอืน่ ๆ
ที่มุ่งแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
แม้ว่าพรบ.ฉบับนี้กำ�หนดให้ความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิด62 แต่ก็เป็น
ความผิดอันยอมความกันได้63 หมายถึงว่าผู้เสียหายอาจถอนแจ้งความและ/หรือตกลง
ยอมความกับผู้ถูกกล่าวหาได้ ซึ่งเป็นเหตุให้การดำ�เนินคดีใด ๆ ของรัฐต้องยุติลง64 ใน
58 อ้างแล้ว
59 เช่น การสัมภาษณ์ของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพกับ จะเด็ด เชาว์วไิ ล มูลนิธเิ พือ่ นหญิง กรุงเทพฯ, 11 พฤษภาคม
2554; นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2554 และ 16 ธันวาคม 2554; สุธาดา เมฆ
รุ่งเรืองกุล สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เชียงใหม่, 14 ธันวาคม 2554; อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง
กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554; บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555
60 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 8
61 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 10 และ 11
62 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4
63 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 4
64 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
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ขณะเดียวกัน ในการเริ่มต้นกระบวนการกฎหมาย ผู้เสียหายจะต้องตัดสินใจดำ�เนินคดี
และฟ้องร้องคดีภายในสามเดือนหลังเกิดเหตุการณ์นั้น หลังจากทำ�เช่นนั้น การสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นทางการจึงจะเริ่มต้นขึ้น65 พรบ.ยังกำ�หนดด้วยว่าในการไต่สวนคดี
เช่นนี้ ศาลควรมุ่งให้คู่ความได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกัน
ในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่66 โดยกำ�หนดให้แนวปฏิบัติของศาลต้องเป็นไปตามหลักการ
สี่ประการ ได้แก่ สิทธิของผู้เสียหาย การสงวนและคุ้มครองสถานภาพของการสมรส
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหย่าร้าง การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว และมาตรการ
ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือให้สามี ภริยาและบุคคลในครอบครัวปรองดองกัน67 ทั้งยังกำ�หนด
เพิม่ เติมว่า เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการยอมความ เจ้าพนักงานของรัฐและศาลอาจแต่งตัง้ ผู้
ประนีประนอมซึง่ จะช่วยไกล่เกลีย่ ให้คคู่ วามได้ยอมความกัน ผูป้ ระนีประนอมเช่นนีอ้ าจ
รวมถึงบิดามารดา พี่หรือน้องของคู่กรณี68
ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนต่างระบุว่า ในบรรดาคดีส่วนใหญ่ที่ไปถึงชั้นศาล จาก
ประสบการณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ คูก่ รณีมกั จะสามารถยอมความกันได้ตามคำ�แนะนำ�ของ
ผู้ประนีประนอมที่ศาลเป็นผู้แต่งตั้ง ในเวลาเดียวกัน ผู้อำ�นวยการองค์กรพัฒนาเอกชน
ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงชี้ให้เห็นสถิติว่า มีช่องว่างอย่างมาก
ระหว่างจำ�นวนคดีที่มีการแจ้งความต่อตำ�รวจ เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนคดีที่ขึ้นไปถึง
ชั้นศาล69
อันทีจ่ ริงผูใ้ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่เห็นว่า พรบ.ฉบับนีไ้ ม่ได้ทา้ ทายต่อความเชือ่ ทัว่ ไป
ทีว่ า่ ความรุนแรงทีก่ ระทำ�ต่อผูห้ ญิงเป็นเรือ่ งส่วนตัว ผูช้ �ำ นาญการด้านกฎหมายท่านหนึง่
ให้ความเห็นว่า กฎหมายฉบับนี้มุ่งที่จะ “รักษาสถาบันครอบครัวโดยไม่คำ�นึงถึงผลกระ
ทบต่อสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง”70 ยังมีการแสดงข้อกังวลต่อแนวโน้มทีส่ นับสนุนการยอม
ความแทนทีจ่ ะลงโทษผูก้ ระทำ�ผิด ซึง่ เป็นเหตุให้ผถู้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงและการปฏิบัติมิชอบต่อไป
65 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 7 และ 8 และโปรดดู ประมวลกฎหมาย
วิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา 121 ซึง่ สามารถปรับใช้กบั ความผิดอันยอมความกันได้ ซึง่ กำ�หนดว่าในกรณีเช่นนี้ การสืบสวน
สอบสวนอย่างเป็นทางการจะไม่อาจเริม่ ต้นได้หากผูเ้ สียหายไม่แจ้งความร้องทุกข์อย่างเป็นทางการ เป็นทีส่ งั เกตด้วยว่ามาตรา
6 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัวระบุว่า กรณีที่ผู้เสียหาย “ไม่อยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะ
ร้องทุกข์ได้ดว้ ยตนเองให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นผูร้ อ้ งทุกข์แทนได้” เป็นเหตุให้ในบางกรณีอาจเป็นไปได้ทเี่ จ้าพนักงานจะดำ�เนิน
การสืบสวนสอบสวนและดำ�เนินคดีความเองตามทีต่ อ้ งการได้ อย่างไรก็ตาม พรบ.ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า ข้อยกเว้นดังกล่าว
มีผลในพฤติการณ์ใดบ้าง และผู้ให้สัมภาษณ์ต่างระบุว่า ข้อบัญญัตินี้น่าจะมุ่งนำ�มาใช้ในกรณีที่ผู้เสียหายมีความบกพร่องทาง
กายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถแจ้งความได้ด้วยตนเอง
66 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 15
67 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 15
68 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 มาตรา 16
69 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554
70 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2554
และ 16 ธันวาคม 2554

ประเทศไทย

ดังที่เน้นในการวิเคราะห์ในข้อ 5 ด้านล่าง ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนให้ความเห็น
ว่า อุปสรรคสำ�คัญต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในไทย อาจสืบเนื่องมาจาก
เจ้าพนักงานตำ�รวจ อัยการ และศาลในบางครั้ง ปฏิบัติต่อคดีความรุนแรงในครอบครัว
เหมือนเป็นปัญหาส่วนตัว ปัญหาส่วนบุคคล หรือเป็นปัญหาครอบครัว ดูเหมือนว่าการมุง่
สนับสนุนแนวทางการยอมความตามพรบ.ฉบับนีอ้ าจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแนวทาง
ใหม่ ๆ ที่จำ�เป็นและสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
ตามที่กล่าวถึงข้างต้น หน่วยงานกฎหมายระหว่างประเทศยืนยันว่า ในคดีความ
รุนแรงต่อผู้หญิงทั้งปวง รวมทั้งคดีความรุนแรงในครอบครัว รัฐมีหน้าที่ตรวจสอบอย่าง
เหมาะสมเพือ่ ให้มกี ารสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการ ให้มกี ารดำ�เนินการทางอาญา
ให้น�ำ ตัวผูก้ ระทำ�ผิดมารับการไต่สวนและให้ลงโทษทางอาญาอย่างเหมาะสม พันธกรณี
เหล่านีส้ ง่ ผลให้เมือ่ ทางการได้รบั แจ้งกรณีความรุนแรงเช่นนี้ จะต้องดำ�เนินการโดยทันที
อย่างละเอียดรอบคอบและอย่างไม่มีอคติเพื่อสอบสวนกรณีนั้น ในกรณีท่ีต้องมีการ
สอบสวนอย่างจริงจัง และต้องฟ้องร้องคดีต่อผู้รับผิดชอบโดยเร่งด่วน71 ระบบกฎหมาย
ที่อนุญาตให้ความรุนแรงในครอบครัวทุกประเภทเป็นความผิดอันยอมความกันได้ และ
กำ�หนดให้ผู้หญิงต้องตัดสินใจดำ�เนินการทางคดีและใช้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการ
สอบสวนและฟ้องร้องดำ�เนินคดีอย่างเป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการ
ยอมความและการไกล่เกลี่ย ย่อมเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีนี้ได้
เพื่อประกันว่า เจ้าพนักงานปฏิบัติต่อความรุนแรงในครอบครัวเหมือนเป็นความ
ผิดทางอาญา และเน้นความสำ�คัญของการรับผิดของผู้กระทำ�ผิด หลายประเทศจึง
กำ�หนดให้มีการบังคับจับกุมและนโยบายฟ้องร้องดำ�เนินคดีสำ�หรับกรณีความรุนแรง
ในครอบครัว ตามแนวปฏิบัติที่ดีสุด อย่างน้อยตัวระบอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
รุนแรงในครอบครัวควรเน้นวิธกี ารจับกุมและฟ้องร้องดำ�เนินคดี72 ซึง่ หมายถึงว่ากฎหมาย
ในประเทศควรกำ�หนดให้เจ้าพนักงานของรัฐต้องดำ�เนินสอบสวนอย่างเป็นทางการและ
เป็นผลเมือ่ เกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวทุกครัง้ โดยให้ด�ำ เนินการด้วยตนเองโดยไม่
ต้องรอให้มีการแจ้งความ เพราะเป็นช่องทางเยียวยาตามกฎหมายของผู้หญิง และให้
ความสนับสนุนและความช่วยเหลือที่จำ�เป็นในการแจ้งความ นอกจากนั้น เจ้าพนักงาน
71 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 34; CEDAW, AT v. Hungary, Communication No. 2/2546, 26
มกราคม 2548, ย่อหน้า 9.2-9.6; CEDAW, Şahide Goekce v. Austria, Communication No. 5/2548, 5 สิงหาคม
2550, ย่อหน้า 12.3.b; CEDAW, Fatma Yildirim v. Austria, Communication No. 6/2548, 1 ตุลาคม 2550, ย่อหน้า
12.3.b
72 United Nations, Handbook for Legislation on Violence against Women (องค์การสหประชาชาติ คู่มือสำ�หรับกฎหมาย
ว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง), New York: Division for the Advancement of Women (นิวยอร์ก กองส่งเสริมความ
ก้าวหน้าของผู้หญิง); 2553, หน้า 37-38; United Nations, Domestic Violence Legislation and its Implementation:
An Analysis for ASEAN Countries based on International Standards and Good Practices (องค์การสหประชาชาติ
กฎหมายความรุนแรงในครอบครัวและการบังคับใช้: บทวิเคราะห์สำ�หรับประเทศในอาเซียนโดยอ้างอิงมาตรฐานระหว่าง
ประเทศและแนวปฏิบัติที่ดี) แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 2 กรุงเทพฯ UN WOMEN; 2554, หน้า 49
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ควรรับผิดชอบริเริ่มกระบวนการตามกฎหมาย แม้ในกรณีที่ผู้หญิงไม่ยอมแจ้งความหรือ
ถอนการแจ้งความ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่มีการขู่จะประทุษร้าย หรือกรณีที่ผู้กระทำ�ผิด
เคยก่อเหตุความรุนแรงหรือมีความเสี่ยงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงซ้ำ� ในขณะเดียวกัน ความ
ปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เสียหายควรเป็นสิ่งสำ�คัญในเบื้องต้น โดยความสงบสุข
และการอยู่ร่วมกันในครอบครัวไม่ควรเป็นอุปสรรค การยอมความหรือการไกล่เกลี่ย
ควรนำ�มาใช้เฉพาะกรณีทเี่ ป็นข้อยกเว้น และควรเกิดจากการริเริม่ ของผูเ้ สียหายเอง และ
ต้องมีการกำ�กับดูแลจากศาล โดยต้องมีการไต่สวนถึงเหตุผลว่าเหตุใดผูเ้ สียหายจึงเลือก
แนวทางแก้ปญ
ั หาเช่นนัน้ และกระบวนการไกล่เกลีย่ ก็ควรดำ�เนินการโดยบุคคลทีส่ ามที่
เป็นอิสระ และมิได้เป็นสมาชิกในครอบครัวของคู่กรณีที่เกี่ยวข้อง73
การทำ�ร้ายทางเพศ (Sexual Assault)
ประมวลกฎหมายอาญาของไทยกำ�หนดความผิดสำ�หรับความรุนแรงทางเพศใน
หลายรูปแบบ รวมทั้งในข้อบัญญัติเกี่ยวกับการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา74 การทำ�อนาจาร75
และข้อบัญญัติอีกหลายประการเกี่ยวกับความผิดทางเพศที่กระทำ�ต่อเด็กอายุยังไม่เกิน
15 ปี76 ข้อบัญญัติอื่น ๆ ในประมวลกฎหมายและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ก�ำ หนดรายละเอียดวิธกี ารสืบสวนสอบสวนและบทลงโทษต่อความ
ผิดเหล่านั้น แต่แม้จะมีการปฏิรูปเหล่านี้ ปัญหายังดำ�รงอยู่ต่อไป
กฎหมายไทยกำ�หนดว่า การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราหรือการทำ�อนาจารซึ่งไม่ได้เกิด
ขึ้นในที่สาธารณะ และไม่มีการใช้อาวุธ หรือส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่
ชีวิต ให้ถือเป็นความผิดอันยอมความกันได้77 เช่นเดียวกับคดีความรุนแรงในครอบครัว
หมายถึงว่ากรณีที่รัฐได้เริ่มกระบวนการสืบสวนสอบสวนและฟ้องร้องดำ�เนินคดีแล้ว
กระบวนการเช่นนั้นจะต้องยุติลงกรณีที่ผู้เสียหายถอนแจ้งความ และ/หรือเลือกที่จะ
ยอมความกับผู้ถูกกล่าวหา78 ทั้งยังหมายถึงว่าการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการ
จะไม่อาจเริ่มต้นขึ้นได้เว้นแต่ผู้เสียหายแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น79 เช่นเดียว
73 อ้างแล้ว
74 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276-277 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
19) พ.ศ. 2550
75 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278-279 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
8) พ.ศ. 2530
76 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2550; มาตรา 279 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2530;
มาตรา 282 (ย่อหน้า 3), 283 (ย่อหน้า 3) และ 283 ทวิ (ย่อหน้า 2) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2540
77 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 281 แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514
78 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39
79 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 121
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กับคดีความรุนแรงในครอบครัว ระบบกฎหมายเช่นนี้บังคับให้ผู้หญิงต้องแสดงความ
ประสงค์หรือความต้องการให้มกี ารสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้องดำ�เนินคดีอย่างเป็น
ทางการด้วยตนเอง แทนทีจ่ ะกำ�หนดความรับผิดชอบเช่นนัน้ ให้เป็นของเจ้าพนักงานของ
รัฐ เมื่อพิจารณาข้อกำ�หนดข้างต้น ระบบกฎหมายเช่นนี้ย่อมไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงต่อผู้หญิงที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิบัติตาม
อันทีจ่ ริง ผูช้ �ำ นาญการด้านกฎหมายและตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
ในเรือ่ งนี้ แสดงความเห็นว่า ระบอบกฎหมายเช่นนีส้ นับสนุนความเชือ่ ทีว่ า่ ความรุนแรง
ทางเพศเป็นเรือ่ งส่วนบุคคล และสำ�คัญน้อยกว่าความผิดทางอาญาอืน่ ๆ80 เช่นเดียวกับ
ความรุนแรงในครอบครัวและดังที่กล่าวถึงในข้อ 5 ด้านล่าง ตามข้อมูลที่เราได้รับ ใน
บางกรณีเจ้าพนักงานยุติธรรมรวมทั้งตำ�รวจ พนักงานอัยการ และศาล ไม่ดำ�เนินการ
อย่างจริงจังกรณีทมี่ กี ารแจ้งความในคดีความรุนแรงทางเพศ นอกจากนัน้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
บางท่านยังตัง้ คำ�ถามว่า กฎหมายเช่นนีส้ ง่ เสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงทางเพศจริง
หรือไม่ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขององค์กรพัฒนาเอกชนท่านหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมายและสังคมโดยตรงต่อผูถ้ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรง กล่าวถึงกรณีทผี่ กู้ ระทำ�ผิดไม่
ต้องรับโทษจากการกระทำ�ของตนเอง อันเป็นผลมาจากการเจรจายอมความและการให้
เงินชดเชย แต่ในเวลาต่อมา พวกเขาก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำ�ความผิดซ้ำ�81
ช่องว่างด้านกฎหมายอีกประการหนึ่งที่ผู้วิจัยได้รับทราบ ได้แก่การไม่มีข้อบัญญัติ
ไม่มรี ะเบียบหรือแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับพนักงานอัยการและศาล ในส่วนของหลักเกณฑ์เกีย่ ว
กับพยานหลักฐานในคดีความรุนแรงทางเพศ และข้อกำ�หนดเกีย่ วกับความยินยอม ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า หากไม่มแี นวปฏิบตั เิ ช่นนี้ ปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น หลักฐานเพือ่
พิสจู น์วา่ ได้รบั บาดเจ็บจากการต่อสู้ ช่วงเวลาระหว่างตอนเกิดเหตุกบั การแจ้งความ ความ
เป็นมาของผู้เสียหายและประวัติการมีเพศสัมพันธ์ และลักษณะความสัมพันธ์ของผู้เสีย
หายทีม่ ตี อ่ ผูถ้ กู กล่าวหา มักกลายเป็นปัจจัยสำ�คัญว่าจะมีการฟ้องร้องดำ�เนินคดีหรือไม่
และมีอิทธิพลต่อการตัดสินของศาล82
80 เช่น การสัมภาษณ์ของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพกับจะเด็ด เชาว์วิไล มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 11 พฤษภาคม
2554; นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม 2554 และ 16 ธันวาคม 2554; อุษา เลิศ
ศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554; บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม
2555
81 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555
82 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ, 20 กรกฎาคม
2554 และ 16 ธันวาคม 2554; อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554; บัณฑิต แป้นวิเศษ
มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ผู้พิพากษาดล บุนนาค ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา กรุงเทพฯ 16 ธันวาคม 2554 โปรดดู ภาพรวมและการวิเคราะห์เขิง
ลึกใน: Research on Gender Insensitivity in Judicial Decisions of the Supreme Court, Report (รายงานการวิจัย
เรื่องเพศวิถีในคำ�พิพากษา) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551, http://cedaw-seasia.org/docs/thailand/
T1_research_gen_insensitivity.pdf

29

การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สำ�รวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำ�เป็น

30

หน่วยงานระหว่างประเทศชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การอ้างอิงหลักเกณฑ์เช่นนี้เป็น
เหตุให้ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดทีป่ ระกันให้กระบวนการยุตธิ รรมมีความอ่อนไหว
ต่อความแตกต่างระหว่างเพศ โดยสะท้อนให้เห็นน้�ำ หนักของอคติทางเพศและสมมติฐาน
ทีเ่ ลือกปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น CEDAW กำ�หนดให้ศาลไม่ด�ำ เนินการตามความเชือ่ ว่าผูห้ ญิง
หรือเด็กผู้หญิงเป็นอย่างไร หรือมีประวัติความเป็นมาอย่างไรในคดีการข่มขืนกระทำ�
ชำ�เรา โดยต้องไม่ไปติดยึดกับสมมติฐานเช่นนัน้ และไม่น�ำ มาตัดสินผูถ้ กู กระทำ�จากการ
ข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา หรือผู้ถูกกระทำ�จากความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่าง
เพศ83 โดยควรมีสมมติฐานทัง้ ในด้านกฎหมายหรือในทางปฏิบตั วิ า่ ทีผ่ หู้ ญิงต้องยินยอม
นัน้ เป็นเพราะไม่สามารถขัดขืนการกระทำ�ผิดทางเพศเช่นนัน้ ได้ ไม่วา่ ผูก้ ระทำ�จะข่มขูว่ า่
จะใช้ก�ำ ลังหรือได้ใช้ความรุนแรงทางกายหรือไม่กต็ าม84 ทัง้ ยังมีการวิพากษ์วจิ ารณ์กรณี
ทีใ่ ห้ความสำ�คัญต่อข้อเท็จจริงทีว่ า่ ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นผูเ้ สียหายกับผูถ้ กู กล่าวหาอาจรูจ้ กั กันมา
ก่อน เนือ่ งจากการทำ�เช่นนัน้ สะท้อนให้เห็นมายาคติและความเข้าใจผิดด้านเพศสภาพ85
นอกจากนัน้ กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ควรห้ามไม่ให้ศาลใช้ดลุ พินจิ โดยพิจารณาจาก
ความล่าช้าในการแจ้งความของผู้เสียหาย86 และควรห้ามใช้ข้อมูลการมีเพศสัมพันธ์ใน
อดีตของผู้หญิงมาเป็นหลักฐานในการไต่สวน87
ขั้นตอนปฏิบัติของพนักงานสอบสวนและศาล ดังที่กล่าวถึงข้างต้น รัฐธรรมนูญไทย
กำ�หนดให้ผู้หญิงได้รับความคุ้มครองในการไต่สวนคดีอย่างเหมาะสม และได้รับสิทธิใน
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมสำ�หรับคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การแก้ไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเหตุให้มีข้อกำ�หนดเพิ่มเติม ให้การสอบปากคำ�ผู้
เสียหายจากความรุนแรงทางเพศต้องกระทำ�โดยเจ้าพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิง และ
ไม่ควรจะต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาในขั้นตอนใด ๆ ของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้
ให้สมั ภาษณ์แสดงความเห็นซ้�ำ แล้วซ้�ำ อีกว่า มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขเพิม่ เติมรายละเอียด
ของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ กล่าวคือต้องมีการกำ�หนดระเบียบและแนวปฏิบัติ
อย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักประกันตามรัฐธรรมนูญ และเป็นแนวทางอย่าง
ละเอียดสำ�หรับการปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงานและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สำ�หรับคดีเกีย่ ว
กับความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ ทั้งยังเน้นด้วยว่าต้องมีการบังคับ
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงาน พวกเขาได้
ยกตัวอย่างสถานที่และขั้นตอนปฏิบัติในศาลอาญาธนบุรีว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่ง
83
84
85
86

CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. 18/2551, 1 September 2553, ย่อหน้า 8.5-8.9
CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. 18/2551, 1 September 2553, ย่อหน้า 8.5
CEDAW, Karen Tayag Vertido v. Philippines, Communication No. 18/2551, 1 September 2553, ย่อหน้า 8.6
United Nations, Handbook for Legislation on Violence against Women (องค์การสหประชาชาติ คู่มือสำ�หรับกฎหมาย
ว่าด้วยความรุนแรงต่อผูห้ ญิง), New York: Division for the Advancement of Women (นิวยอร์ก กองส่งเสริมความก้าวหน้า
ของผู้หญิง), 2553, หน้า 42-43
87 อ้างแล้ว หน้า 43-44

ประเทศไทย

และมีความเห็นว่า มาตรการที่จำ�เป็นควรรวมถึงการสอบปากคำ�ในห้องที่เป็นสัดส่วน
ประกันให้มีการจัดหาล่ามที่เป็นผู้หญิงหากจำ�เป็น กำ�หนดกลไกที่เหมาะสมสำ�หรับการ
ให้ปากคำ�ของผู้หญิง และกำ�หนดให้ห้องพิจารณาคดีมีสถานที่เป็นเหมาะสม อย่างเช่น
การมีห้องรับรองแยกกันและมีทางเข้าแยกกันระหว่างฝ่ายโจทก์กับจำ�เลย หลายท่าน
ยังเน้นย้ำ�ความสำ�คัญของการตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของผู้หญิงบางกลุ่ม
ยกตัวอย่างเช่น เราได้ทราบข้อมูลว่า สำ�หรับผู้หญิงพิการที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรม จะประสบปัญหายุง่ ยากบางอย่าง และจำ�เป็นต้องมีการปรับขัน้ ตอนปฏิบตั เิ พือ่
ให้ตอบสนองความต้องการเหล่านี้
เจ้าพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิง เกือบทุกคนที่ให้ข้อมูลเน้นย้ำ�ความจำ�เป็นของผู้
หญิงในบางอาชีพที่สำ�คัญ โดยเฉพาะการเพิ่มจำ�นวนผู้หญิงที่เป็นเจ้าพนักงานผู้บังคับ
ใช้กฎหมาย แม้วา่ ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญากำ�หนดให้ผหู้ ญิงทีถ่ กู กระทำ�
ด้วยความรุนแรงทางเพศควรได้รบั การสอบปากคำ�จากพนักงานสอบสวนทีเ่ ป็นผูห้ ญิง แต่
จนถึงเดือนสิงหาคม 2554 จากจำ�นวนพนักงานสอบสวนทั้งหมด 6,542 คน มีเพียง
144 คนที่เป็นผู้หญิง (ข้อมูลจากสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ 2554) การมีตำ�รวจหญิง
จำ�นวนน้อยเช่นนี้ ทำ�ให้ยากจะประกันการปฏิบัติตามกฎหมายได้
การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment)
ช่องว่างด้านกฎหมายสำ�คัญทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้กล่าวถึง ได้แก่ การคุกคามทางเพศ88
แม้วา่ มีกฎหมายหลายฉบับทีใ่ ช้จดั การกับเหตุการณ์คกุ คามทางเพศ ช่วยให้ผเู้ สียหายเข้า
ถึงการเยียวยาและนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และบริบทที่
เกีย่ วข้อง แต่ความคุม้ ครองด้านกฎหมายเช่นนัน้ ไม่ครอบคลุมการคุกคามทางเพศในทุก
บริบท ส่งผลให้ในหลายสถานการณ์ผหู้ ญิงทีถ่ กู คุกคามทางเพศอาจไม่ได้รบั การคุม้ ครอง
ด้านกฎหมายอย่างเพียงพอและไม่มีหลักการที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้เข้าถึงความยุติธรรม
กรณีทกี่ ารคุกคามทางเพศมีลกั ษณะเป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เราหรือการทำ�อนาจาร
จะมีข้อห้ามทางอาญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการคุกคามทางเพศใน
ลักษณะเช่นนั้นแล้ว ไม่มีกฎหมายอาญาใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้อย่างจริงจังต่อปัญหาการ
คุกคามทางเพศในทุกบริบท แม้วา่ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฉบับปัจจุบนั ห้ามการ
88 เช่น การสัมภาษณ์ของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพกับ จะเด็ด เชาว์วไิ ล มูลนิธเิ พือ่ นหญิง กรุงเทพฯ, 11 พฤษภาคม
2554; นัยนา สุภาพึ่ง, มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กรุงเทพฯ 20 กรกฎาคม 2554 และ 16 ธันวาคม 2554; สุธาดา เมฆ
รุ่งเรืองกุล สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เชียงใหม่, 14 ธันวาคม 2554; ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
สัมภาษณ์ผู้พิพากษาดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา กรุงเทพฯ 16 ธันวาคม 2554 โปรด
ดู ภาพรวมและการวิเคราะห์โดยละเอียดใน Sexuality Education and Sexual Harassment: Two Critical Issues on
Sexual Reproductive Health and Rights in Thailand (การศึกษาด้านเพศวิถีและการคุกคามทางเพศ: ประเด็นสำ�คัญ
สองประการว่าด้วยอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์), Suchada Thaweesit and Pimpawan Boonmongkon,
2552, Arrow ICPD+15 Publication
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ละเมิดทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการรบกวนอืน่ ใดทีผ่ บู้ งั คับบัญชากระทำ�ต่อเจ้า
หน้าทีร่ ะดับล่าง89 แต่กม็ ผี ลบังคับใช้กบั การจ้างงานในบางประเภทเท่านัน้ 90 ตัวอย่างเช่น
ไม่ครอบคลุมกรณีทเี่ ป็นข้าราชการ และบทลงโทษทีม่ อี ยูก่ ม็ เี พียงการปรับด้วยจำ�นวนเงิน
ไม่มากนัก91 แต่กย็ งั มีพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนห้ามการคุกคามทางเพศ
ต่อข้าราชการทีท่ �ำ งานในหน่วยงานของรัฐ92 ในทำ�นองเดียวกัน บทลงโทษของกฎหมาย
ฉบับนีค้ อ่ นข้างต่�ำ มีตงั้ แต่การลดเงินเดือนไปจนถึงการไล่ออก93 นอกจากนัน้ พรบ.ฉบับ
นี้ยังไม่ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทหารและตำ�รวจ ซึ่งอยู่ใต้การควบคุมกำ�กับเฉพาะระเบียบ
ด้านวินยั ของหน่วยงาน ซึง่ ไม่มขี อ้ บัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องอย่างชัดเจนกับการคุกคามทางเพศ
เพียงแต่ถือว่าเป็น “การประพฤติตัวไม่เหมาะสม” เท่านั้น โดยมีบทลงโทษภายใน อย่าง
เช่น การลดเงินเดือน การงดเลื่อนขั้น หรืออาจถึงขั้นไล่ออก
แม้วา่ การคุกคามทางเพศอาจเกิดขึน้ ได้ในหลายสภาพการณ์ แต่ดเู หมือนว่ายกเว้น
ในแง่ความประพฤติของข้าราชการแล้ว กฎหมายไทยที่มีอยู่ไม่ได้มุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว
นอกเหนือไปจากบริบทการจ้างงานเลย94 กฎหมายอื่น ๆ ก็ไม่ได้กำ�หนดแนวคิดที่
เกีย่ วข้องแม้โอกาสจะนำ�มาปรับใช้กม็ จี �ำ กัด ส่งผลให้การตัดสินว่าพฤติการณ์ใดเป็นการ
คุกคามทางเพศจึงตกอยูใ่ ต้ดลุ พินจิ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง เจ้าหน้าทีห่ รือศาลเท่านัน้ มีการ
ศึกษาซึ่งชี้ให้เห็นว่า ที่ผ่านมามีการพิจารณาพฤติการณ์เพียงไม่กี่อย่างที่ถือว่าเป็นการ
คุกคามทางเพศ และการคุกคามทางเพศในหลายรูปแบบกลับไม่ได้รับการยอมรับว่า
เป็นปัญหา หรือไม่ถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมาย95 ตัวอย่างเช่น มักมีความเข้าใจกัน
ว่าการคุกคามทางเพศเกิดขึน้ ได้เฉพาะระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเท่านัน้
โดยไม่คำ�นึงถึงว่าอันที่จริงปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างบุคคลอื่น ๆ ได้ด้วย โดยไม่
จำ�เป็นต้องมีสถานะทางอำ�นาจไม่เท่ากัน (อย่างเช่น ระหว่างเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกัน)
เหตุ ที่ ไ ม่ มี นิ ย ามและหลั ก เกณฑ์ ด้ า นกฎหมาย เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ ห ญิ ง ที่ เ ผชิ ญ กั บ
พฤติการณ์อนั ไม่พงึ ประสงค์และมีเป้าหมายทางเพศ (กรณีทยี่ งั ไม่ถงึ ขัน้ กับเป็นการข่มขืน
89 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 มาตรา 8
90 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 และ 22
91 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 147 (ปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
92 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 83(8)
93 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 88
94 ในบางบริบท ตัวอย่างเช่น สถาบันการศึกษา รัฐบาลกำ�หนดนโยบายให้โรงเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องกำ�กับดูแลให้
ปัญหาการคุกคามทางเพศเป็นข้อห้ามอย่างหนึ่งของระเบียบในหน่วยงาน
95 โปรดดู ภาพรวมและการวิเคราะห์โดยละเอียดใน Sexuality Education and Sexual Harassment: Two Critical Issues
on Sexual Reproductive Health and Rights in Thailand (การศึกษาด้านเพศวิถีและการคุกคามทางเพศ: ประเด็นสำ�คัญ
สองประการว่าด้วยอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์), Suchada Thaweesit and Pimpawan Boonmongkon,
2552, Arrow ICPD+15 Publication, หน้า 20 – 21; ตัวอย่างเช่น คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 9021/2544

ประเทศไทย

กระทำ�ชำ�เราหรือการละเมิดทางเพศ) ก็อาจไม่มีความชัดเจนว่าการกระทำ�เช่นนั้นชอบ
ด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์ชี้ว่า อาจเป็นเพราะผู้หญิงเองก็ไม่เห็นว่าพฤติการณ์
เช่นนั้นเป็นการคุกคามทางเพศ หรือถึงจะเห็นว่าเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อร้องเรียนไปแล้วผู้ที่
รับเรื่องอาจไม่เห็นด้วย การขาดความชัดเจนด้านกฎหมายและความเข้าใจผิดเช่นนี้ส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงความยุติธรรม แม้ในกรณีการคุกคามทางเพศ
ที่มีข้อห้ามรองรับก็ตาม
ดูเหมือนว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำ�เนินการเพื่อ
ขยายความและรับรองกฎหมายเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศฉบับใหม่ โดยจะมีการแก้ไข
ประมวลกฎหมายอาญา และมีการเพิม่ เนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปในร่างพระราชบัญญัตสิ ง่
เสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ผู้ให้สัมภาษณ์แสดงความเห็นว่า เป็นเรื่อง
สำ�คัญทีก่ ฎหมายใหม่ตอ้ งกำ�หนดนิยามการคุกคามทางเพศทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานและ
แนวปฏิบัตทิ ดี่ ีสดุ ระหว่างประเทศ ทัง้ นี้เพื่อประกันว่า จะครอบคลุมการคุกคามทางเพศ
ในทุกรูปแบบ และครอบคลุมบริบทต่าง ๆ อย่างชัดเจน และยังกำ�หนดให้มีการเยียวยา
อย่างเป็นผลและมีบทลงโทษอย่างเหมาะสม
ความก้าวหน้าเช่นนีเ้ ป็นสิง่ จำ�เป็นเพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ระหว่างประเทศได้ หน่วยงานระหว่างประเทศระบุอย่างชัดเจนว่า เช่นเดียวกับการกระ
ทำ�ความรุนแรงต่อผู้หญิงในรูปแบบอื่น ๆ รัฐจะต้องดำ�เนินการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
สอบสวน และลงโทษเมื่อเกิดการคุกคามทางเพศขึ้น96 ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมีการกำ�หนด
ข้อห้ามด้านกฎหมายและกรอบการเยียวยาที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงได้
โดยตรง และมีผลบังคับใช้ต่อบริบทที่หลากหลาย (อย่างเช่น ในระหว่างการซื้อและขาย
ของ ในระหว่างการให้บริการ ระหว่างการเล่นกีฬา การทำ�ธุรกรรมด้านทรัพย์สนิ ) ซึง่ จะ
เป็นการกำ�หนดนิยามอย่างชัดเจนว่าพฤติการณ์ใดเป็นการคุกคามทางเพศ และกำ�หนด
ให้มีกระบวนวิธีที่เปิดเผยและเข้าถึงได้สำ�หรับการเยียวยาและความรับผิด
อันที่จริง แนวปฏิบัติที่ดีสุดชี้ว่า ควรมีการห้ามการคุกคามทางเพศด้วยเหตุผลการ
ไม่เลือกปฏิบัติ และควรเอาผิดทางอาญาต่อการคุกคามทางเพศในบางรูปแบบ97 นิยาม
เหล่านัน้ ควรกำ�หนดลักษณะของพฤติการณ์อย่างชัดเจน ทัง้ ความสัมพันธ์ในแนวดิง่ และ
แนวขวาง และควรครอบคลุมพฤติการณ์ที่หลากหลาย (การกระทำ�ทางกาย การขอมี
ความสัมพันธ์ทางเพศ การพูดหรือการกระทำ�ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ และการ
แสดงวัตถุใด ๆ ที่เป็นเรื่องเพศอย่างชัดเจน เป็นต้น)98
96 โปรดดู พันธกรณีเกีย่ วกับความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีส่ รุปด้านล่าง และดู CEDAW, General Recommendation 19, ย่อหน้า 9
97 United Nations, Handbook for Legislation on Violence against Women (องค์การสหประชาชาติ คู่มือสำ�หรับกฎหมาย
ว่าด้วยความรุนแรงต่อผู้หญิง), 2553, หน้า 27-28
98 อ้างแล้ว, หน้า 27
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3.3 การคุ้มครองแรงงานและลูกจ้างทำ�งานบ้าน
กฎบัตรและมาตรฐานระหว่ างประเทศกำ � หนดให้ ผู้ ห ญิ งในไทยต้ องได้ รั บ การ
คุม้ ครองและสิทธิในทีท่ �ำ งานอย่างเสมอภาค ซึง่ รวมถึงสิทธิทจี่ ะได้ประกันสังคมและการ
คุม้ ครองสุขภาพและความปลอดภัยในระหว่างการทำ�งาน99 ซึง่ มีผลกระทบหลายด้านต่อ
ระบบกฎหมายในไทยหลายประการ ตัวอย่างเช่น กฎหมายจะต้องไม่เพียงประกันการ
ปฏิบัติที่เสมอภาคและการไม่แยกแยะโดยอ้างเหตุเรื่องเพศสภาพในระหว่างการทำ�งาน
แต่ยังกำ�หนดให้มีมาตรการควบคุมรูปแบบการจ้างงานที่มักเป็นงานของผู้หญิง และ
กำ�หนดให้มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการเยียวยาที่เป็นผล เพื่อช่วยให้คนงานหญิง
ทุกคนได้รับความเป็นธรรมและอ้างสิทธิของตนได้100
แม้วา่ กฎหมายแรงงานไทย มีขอ้ บัญญัตหิ ลายประการทีม่ งุ่ ปกป้องสิทธิของแรงงาน
รวมทัง้ การส่งเสริมให้คนงานหญิงได้รบั การปฏิบตั แิ ละสิทธิทเี่ สมอภาคกันในการทำ�งาน
ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างชี้ว่า ยังคงมีช่องว่างและข้อบกพร่องด้านกฎหมายอยู่ เราไม่สามารถ
ให้การวิเคราะห์อย่างละเอียดในประเด็นสิทธิมนุษยชนหรือความเสมอภาคระหว่างเพศ
ในกรณีนไี้ ด้ แต่เราสามารถวิเคราะห์โดยย่อเกีย่ วกับปัญหาเหล่านี้ ซึง่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ได้พดู
ถึง รวมทั้งสถานการณ์ด้านกฎหมายของลูกจ้างทำ�งานบ้าน
แม้วา่ เนือ้ หาของพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานอาจไม่กดี กันคนงานในบางชนชัน้
หรือรูปแบบการจ้างงานบางอย่าง แต่กม็ กี ารกำ�หนดว่าอาจมีการออกระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานบางอย่าง101 ส่งผลให้ การทำ�งานบ้านไม่เป็นส่วนหนึง่ ของกิจการธุรกิจ และไม่ได้
รับการคุม้ ครองตามพรบ.ฉบับนี102
้ และแม้วา่ จะมีการพัฒนาเนือ้ หาของพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูร้ บั งานไปทำ�ทีบ่ า้ นทีม่ ผี ลบังคับใช้เมือ่ ปี 2553 แต่กฎหมายฉบับนีก้ ม็ ผี ลบังคับ
ใช้เฉพาะผู้รับงานไปทำ�ที่บ้านที่รับเหมาช่วงจากอุตสาหกรรมไป103
ส่งผลให้คนงานหญิงซึ่งเป็นแม่ครัว คนทำ�ความสะอาด และแม่บ้านตามบ้านส่วน
ใหญ่ในประเทศไทยไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายส่วนใหญ่ทมี่ งุ่ คุม้ ครองสิทธิมนุษย
ชนของบุคคลในทีท่ �ำ งาน และแม้จะได้รบั การคุม้ ครองทีจ่ �ำ กัดอยูบ่ า้ ง พวกเขาก็ถกู กีดกัน
99 ข้อ 11, CEDAW; ข้อ 2(2) และ 7, ICESCR
100 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 26 และ 34 และโปรดดู คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General
Comment 28, Equality of Rights between Men and Women (article 3) (ความเสมอภาคด้านสิทธิระหว่างชายและ
หญิง ข้อ 3), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.10 (2543) ย่อหน้า 31
101 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22
102 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไม่ครอบคลุมงานด้านเกษตรแต่อย่างใด กฎ
กระทรวง ฉบับที่ 9 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน โปรดดู ภาพรวมและการวิเคราะห์โดยละเอียดใน
Domestic Workers in Thailand, Their Situation, Challenges and the Way Forward (ลูกจ้างทำ�งานบ้านในประเทศไทย
สถานการณ์ ปัญหาท้าทายและทางออก), ILO Situational Review, 2553
103 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำ�ที่บ้าน พ.ศ. 2553 มาตรา 3
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จากกฎหมายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ�และค่าจ้างล่วงเวลา เพดานการทำ�งาน 48 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ การลาหยุดของวันทำ�งานซึ่งอย่างน้อยควรมีหนึ่งวันต่อสัปดาห์ การกำ�หนดวัน
หยุดตามนักขัตฤกษ์อย่างน้อย 13 วัน การลาป่วย และการลาคลอด104 ทั้งคนงานเหล่า
นีย้ งั ไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามหลักประกันสังคมทีอ่ ยูใ่ ต้การกำ�กับดูแลของพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม105
การกีดกันเช่นนี้เป็นเหตุให้ลูกจ้างทำ�งานบ้านไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายที่ชัดเจน
ในประเทศ ทำ�ให้ไม่สามารถอ้างการคุ้มครองในที่ทำ�งานที่ควรได้รับตามมาตรฐาน
ระหว่างประเทศได้ และจำ�กัดความสามารถที่จะเข้าถึงความยุติธรรม แม้ในทางทฤษฎี
บทคุม้ ครองสิทธิในรัฐธรรมนูญไทยอาจนำ�มาใช้เป็นพืน้ ฐานเพือ่ การอ้างสิทธิของลูกจ้าง
ทำ�งานบ้านได้ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนไม่สามารถระบุได้ว่า มีความพยายามอ้างสิทธิ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว อันที่จริง ตัวแทนหน่วยงานที่ทำ�งานกับลูกจ้างทำ�งานบ้านที่
เป็นผู้หญิงที่ให้ข้อมูลกับเรา ได้เน้นย้ำ�ผลกระทบที่ร้ายแรงจากการไม่มีระเบียบควบคุม
และการคุ้มครองทางกฎหมายที่จะมีต่อลูกจ้างทำ�งานบ้าน เป็นเหตุให้ตกอยู่ในสภาวะ
เสีย่ งเป็นอย่างมาก ชะตากรรมของพวกเขาจึงพึง่ พาอยูก่ บั ทัศนคติของนายจ้างเป็นส่วน
ใหญ่ และตกเป็นเหยื่อการละเมิดในสถานที่ทำ�งานโดยไม่มีช่องทางเข้าถึงการเยียวยา
106
นอกจากนั้น ตามที่กล่าวถึงในข้อ 4 ด้านล่าง เนื่องจากลูกจ้างทำ�งานบ้านมักเป็น
ผู้หญิงเข้าเมืองจากประเทศอื่น ทำ�ให้ปัญหาซับซ้อนกลายเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมต่อการ
เข้าถึงความยุติธรรม107
ผู้ให้สัมภาษณ์ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงที่ผ่านมามีการอภิปรายถึงร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการคุ้มครองลูกจ้างทำ�งานบ้าน เพื่อประกันให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับพันธกรณี
ระหว่างประเทศ ระเบียบดังกล่าวจะต้องขยายการคุ้มครองที่เป็น ผลและครอบคลุม
ลูกจ้างทำ�งานบ้าน อันที่จริง CEDAW ได้กำ�หนดไว้ว่า เพื่อประกันความเสมอภาคใน
เชิงสาระบัญญัติ อาชีพที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำ� อย่างเช่น การทำ�งานบ้าน ก็ต้องได้รับการ
104 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
105 พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5
106 ICJ และมูลนิธิยตุ ิธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Jackie Pollack, Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์)เชียงใหม่ 13 ธันวาคม 2554; บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ,
12 มกราคม 2555 โปรดดู ภาพรวมและการวิเคราะห์โดยละเอียดโดยเฉพาะกรณีลูกจ้างทำ�งานบ้านข้ามชาติใน Stepping
Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants Assistance
Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์)(ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรม
เพื่อสันติภาพ) และโปรดดู Domestic Workers in Thailand, Their Situation, Challenges and the Way Forward, ILO
Situational Review, 2553
107 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Jackie Pollack, Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์)เชียงใหม่ 13 ธันวาคม 2554 โปรดดู ภาพรวมและการวิเคราะห์โดยละเอียดโดย
เฉพาะกรณีลูกจ้างทำ�งานบ้านข้ามชาติใน Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่า
ด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants Assistance Programme (มูลนิธเิ พือ่ สุขภาพและการเรียนรูข้ องแรงงานกลุม่ ชาติพนั ธุ)์
(ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ)
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คุม้ ครองจากกฎหมายแรงงาน รวมทัง้ ระเบียบควบคุมค่าจ้างและชัว่ โมงทำ�งาน หลักการ
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย และระเบียบว่าด้วยกาขอลาหยุด108 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนได้ประกาศในทำ�นองเดียวกันโดยเน้นว่า ผู้หญิงมักเป็นแรงงานในภาคส่วนที่
ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และรัฐมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาความไม่เสมอ
ภาคโดยการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง109 ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (CESCR) ได้ระบุวา่ กฎหมายในประเทศต้องมีมาตรการ
กำ�กับดูแลงานบ้านและงานด้านเกษตร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้คนงานในภาคส่วนดังกล่าวได้รบั การ
คุ้มครองเสมอภาคกับคนงานอื่น ๆ110 และยืนยันว่า ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อ
ความต้องการด้านประกันสังคมของแรงงานนอกระบบและลูกจ้างทำ�งานบ้าน111

108 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 26(b)
109 คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment 28, ย่อหน้า 31
110 CESCR, General Comment 18: The Right to work (ข้อ 6), U.N. Doc. E/C.12/GC/18, รับรองเมื่อ 24 พฤศจิกายน
2548, ย่อหน้า 10
111 CESCR, General Comment 19: The Right to Social Security (ข้อ 9), U.N. Doc. E/C.12/GC/19, 4 กุมภาพันธ์
2551, ย่อหน้า 31
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4. กฎหมายที่ขัดแย้งกันและระบบยุติธรรม
แบบพหุนิยม
แม้จะต้องมีการพัฒนาอีกหลายประการ โดยการผ่านร่างแก้ไขกฎหมายใหม่และ
จากการยกเลิกหรือเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยู่เดิม และการนำ�นโยบายและมาตรการเชิง
ปฏิบัติมาใข้ ถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวหน้าไปในหลายด้านในแง่การคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงตามกฎหมาย ในเวลาเดียวกัน การออก
กฎหมายและระเบียบในอนาคตอันใกล้เพือ่ หาทางแก้ปญ
ั หาความเสมอภาคระหว่างเพศ
การคุกคามทางเพศ อนามัยเจริญพันธุ์ และสิทธิของลูกจ้างทำ�งานบ้านอย่างเป็นองค์รวม
ถือเป็นโอกาสทีจ่ ะสนับสนุนศักยภาพของกรอบกฎหมายไทยทีจ่ ะแก้ไชปัญหาของของผู้
หญิง
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งมาจากหลายส่วนในประเทศไทยแสดงความเห็น
ว่า สำ�หรับผู้หญิงหลายกลุ่มในไทย กฎหมายที่คุ้มครองสิทธิและให้ความคุ้มครองด้าน
กฎหมายและเป็นช่องทางเข้าสู่ความยุติธรรม มักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเธอ พวก
เธอเห็นว่ายังมีปัจจัยมากมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงความยุติธรรมและการ
อ้างสิทธิของตนเอง ดังที่เราได้อธิบายในข้อ 5 ในบางกรณีเจ้าพนักงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรมหลักยังมีพฤติการณ์และการปฏิบตั ไิ ม่เหมาะสมต่อไป และยังคงมีขอ้ จำ�กัดด้าน
การเงิน ข้อจำ�กัดด้านภาษา และการขาดความรูค้ วามเข้าใจด้านกฎหมายตามทีเ่ รากล่าว
ถึงในข้อ 6 นอกเหนือจากนั้น ยังมีการใช้ระบบกฎหมายแบบคู่ขนาน ทำ�ให้เกิดการใช้
ทั้งระบบยุติธรรมของรัฐแบบพหุนิยมควบคู่ไปกับระบบยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการใน
แต่ละชุมชนหรือจังหวัด
ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เน้นย้ำ�หลายครั้งว่าสำ�หรับผู้หญิงข้ามชาติแล้ว ช่องทางของ
กฎหมายในระบบกฎหมายไทยเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าถึงได้และเป็นเพียงภาพลวงตาในเชิง
ปฏิบัติ พวกเขาอธิบายว่า การปฏิบัติอย่างเข้มงวดและระบบกฎหมายคนเข้าเมืองที่ไม่
ยืดหยุ่น กีดกันไม่ให้แรงงานหญิงข้ามชาติสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐหรือ
ขอรับความช่วยเหลือเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการละเมิดอื่น ๆ ในทำ�นอง
เดียวกัน พวกเขายังให้ข้อมูลว่าพนักงานขายบริการทางเพศจะไม่แจ้งความเมื่อเกิดการ
ละเมิดหรือการปฏิบัติมิชอบต่อตนเอง หรือไม่แสวงหาความยุติธรรมเพราะกลัวจะถูก
ควบคุมตัว กลัวถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีและกลัวถูกปรับ เนือ่ งจากมีกฎหมายอาญาทีเ่ อาผิด
กับการค้าประเวณี
จากภาพรวมทั่วไปที่เราได้จากการพูดคุยกับผู้คนในชุมชนเหล่านี้เกี่ยวกับระบบ
กฎหมาย มักมีแนวโน้มของความรู้สึกว่าถูกหักหลัง พวกเขามักแสดงความรู้สึกจากการ
ปฏิบัติที่ผ่านมาว่า ถ้าต้องกาได้จากกฎหมายอย่างหนึ่ง ก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่ง แม้ว่า
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กฎหมายจะมุ่งประกันสิทธิของผู้หญิงและเสนอความคุ้มครองและช่องทางเข้าสู่ความ
ยุตธิ รรม แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ว ในระบบกฎหมายก็มอี ปุ สรรคสำ�คัญมากมายเป็นเหตุให้ผู้
หญิงจากบางชุมชนไม่สามารถได้รบั การคุม้ ครองเช่นนัน้ ในเวลาเดียวกัน กรอบกฎหมาย
กลับไม่ยอมรับหรือมีแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว อย่างน้อยก็เป็นความรูส้ กึ
ของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งมีความไม่เชื่อถือกับระบบกฎหมายเช่นนี้มากขึ้น
เรายังได้ทราบข้อมูลถึงปัญหาเฉพาะสำ�หรับผู้หญิงที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการ
ยุตธิ รรมในระบบยุตธิ รรมแบบพหุนยิ มในบางพืน้ ที่ ผูห้ ญิงจากพม่าซึง่ อาศัยในค่ายทีพ่ กั
พิงชั่วคราว จะมีระบบยุติธรรมค่ายที่นำ�มาใช้กับการกระทำ�ความผิดบางรูปแบบ และมี
การใช้ระบบยุตธิ รรมไทยในบางรูปแบบ พวกเธอเล่าให้ฟงั ถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จากการขาด
ความชัดเจนและความแน่นอนทางกฎหมายว่าจะมีการนำ�หลักเกณฑ์และกระบวนการมา
ใช้อย่างไร ประกอบกับระบบสนับสนุนที่ไม่เพียงพอหรือด้อยคุณภาพ รวมทั้งอุปสรรค
จากมาตรการและการประสานงานในเชิงปฏิบัติ จากการสนทนากับผู้หญิงมุสลิมใน
จังหวัดชายแดนใต้ ยังเผยให้เห็นปัญหาการเข้าสูค่ วามยุตธิ รรมบางประการทีเ่ กิดขึน้ เมือ่
มีการนำ�กฎหมายอิสลามมาใช้กับคดีครอบครัวและมรดก
พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยหลายประการกำ�หนดให้รัฐบาลต้องดำ�เนินการ
อย่างเร่งด่วนเพือ่ แก้ปญ
ั หาเหล่านี้ ตามทีก่ ล่าวถึงในข้อ 2 ข้างต้น การออกกฎหมายเพือ่
รับรองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง ความเสมอภาคระหว่างเพศ และกำ�หนด
ช่องทางการเยียวยาที่เป็น ผลเมื่อเกิดการปฏิบัติมิชอบและการละเมิดขึ้น เป็นก้าวย่าง
สำ�คัญเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ อย่างไรก็ตาม
เฉพาะการมีกรอบกฎหมายเองยังไม่เพียงพอ กฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศ
ยังกำ�หนดให้ประเทศไทยประกันให้ปฏิบัติตามสิทธิเหล่านี้ได้จริง ทั้งนี้โดยต้องกำ�หนด
มาตรการในเชิงปฏิบัติที่เป็น ผลเพื่อประกันว่าจะมีการบังคับใช้สิทธิ และช่วยให้บุคคล
สามารถเข้าถึงกรอบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองและเยียวยาได้จริงในทางปฏิบัต112
ิ ใน
เวลาเดียวกัน ประเทศไทยต้องประกันสิทธิของผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย โดยไม่
แยกแยะในด้านสัญชาติ สถานภาพด้านกฎหมาย ชาติพันธุ์ ศาสนา หรืออาชีพ113 ใน
บริบทดังกล่าว ประเทศไทยจึงต้องประกันความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมายและการ
คุ้มครองด้านกฎหมายที่เสมอภาคกัน ต้องหาทางกำ�จัดการเลือกปฏิบัติทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อมอันเนื่องมาจากเหตุผลด้านเพศ หรือด้านสัญชาติ สถานภาพด้านกฎหมาย
112 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment 3; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General
Comment 31; CEDAW, General Recommendation 28; CEDAW, General Recommendation 26; CESCR, General
Comment 16 ย่อหน้า 21; CESCR, General Comment 9, ย่อหน้า 2-3
113 โปรดดูโดยทั่วไป ข้อ 2.1, 26 ICCPR; ข้อ 2.2, ICESCR; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment
No. 18 Non-Discrimination, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 at 146 (2546); คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ,
General Comment No. 31; CESCR, General Comment 20 , Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural
Rights (การไม่เลือกปฏิบตั ใิ นด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม), U.N. Doc. E/C.12/GC/20, (2553) ข้อยกเว้น
ที่เกี่ยวกับสิทธิด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในข้อ 25, ICCPR ซึ่งจำ�กัดให้เป็นสิทธิเฉพาะพลเมือง

ประเทศไทย

และศาสนา114 รวมทั้งรูปแบบการเลือกปฏิบัติในหลายภาคส่วน115 และต้องประกันการ
เข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคโดยสาระบัญญัต116
ิ พันธกรณีเหล่านีก้ �ำ หนดให้ประเทศไทยไม่
เพียงต้องประกันว่ากฎหมาย นโยบาย โครงการ และแนวปฏิบัติจะต้องไม่เป็นการเลือก
ปฏิบัติอย่างเปิดเผยด้วยเหตุผลอันเป็นข้อห้าม แต่ยังต้องประกันว่ากฎหมาย นโยบาย
โครงการ หรือแนวปฏิบัติที่ดูเหมือนจะเป็นกลาง เมื่อมีการนำ�มาบังคับใช้จะต้องไม่มีผล
ในเชิงเลือกปฏิบตั ิ กล่าวคือจะต้องไม่สง่ ผลให้เกิดการขัดขวางการได้รบั สิทธิมนุษยชนใน
ทางปฏิบัติ ทั้งไม่ขัดขวางการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองด้านกฎหมาย117
ในข้อย่อยด้านล่าง เราได้กล่าวโดยย่อถึงประเด็นที่ได้รับฟังระหว่างกระบวนการ
สำ�รวจเบือ้ งต้น ซึง่ รวมถึงความรูส้ กึ ต่อการนำ�ข้อกฎหมายบางอย่างมาใช้และผลกระทบที่
มีตอ่ การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงข้ามชาติจากประเทศเพือ่ นบ้านและพนักงานขาย
บริการทางเพศ จากนัน้ เราได้วเิ คราะห์วา่ มีการใช้ระบบกฎหมายคูข่ นานกันไปอย่างไรใน
บางชุมชนของประเทศไทย ผลกระทบที่มีต่อผู้หญิง และยังได้กล่าวถึงความเห็นของผู้
หญิงจากพม่าซึง่ เป็นผูล้ ภี้ ยั อยูใ่ นค่าย และยังได้กล่าวถึงปัญหาทีเ่ ป็นเรือ่ งค่อนข้างเฉพาะ
สำ�หรับผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้
การเน้นปัญหาของกลุ่ม ผู้หญิงเหล่านี้เป็น ผลมาจากการเข้าถึงข้อมูลและการ
สัมภาษณ์ผู้หญิงจากชุมชนเหล่านี้โดยตรง หรือผู้ที่ทำ�งานกับพวกเธอ อย่างไรก็ตาม ไม่
อาจถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้าน ยังคงมีผู้หญิงกลุ่มอื่น ๆ ในประเทศไทยที่
อาจเผชิญอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมที่คล้ายคลึงกันอยู่

4.1 แรงงานหญิงข้ามชาติ
“ผูห้ ญิงคนหนึง่ ถูกข่มขืน เธอได้แจ้งให้เราทราบและขอคำ�ปรึกษา เราบอกเธอว่าเธอ
สามารถแจ้งความและเอาตัวคนผิดมาลงโทษได้ แต่เราก็ได้ถามด้วยว่าเธอมีเอกสารเข้า
เมืองทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ ทำ�งานอยูใ่ นเมืองไทยหรือไม่ ถ้าไม่มเี ธอก็อาจถูกส่งกลับประเทศ เรา
อธิบายว่าถ้าเธอต้องการได้อย่างหนึง่ ก็อาจต้องเสียอีกอย่างหนึง่ สุดท้ายเธอก็ตดั สินใจ
และไม่เคยกลับมาหาเราที่สำ�นักงานอีก”118
114 ข้อ 2.1, 26 ICCPR; ข้อ 2.2, ICESCR; ข้อ 1 และ 2 CEDAW; CERD, General Recommendation No.30 Discrimination
against Non Citizens (การเลือกปฏิบัติต่อผู้ไม่ใช่คนชาติ), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7/Add.1 (2548); CEDAW,
General Recommendation No. 28; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment No. 18; CESCR,
General Comment No. 20
115 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า18 และ 31; CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า17;
CERD, General Recommendation No. 25
116 CEDAW, General Recommendation No. 25; CEDAW, General Recommendation No. 28; CESCR, General
Comment 20; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment No. 18
117 อ้างแล้ว
118 บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ กรุงเทพฯ กันยายน 2554
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แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ในไทยอพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ
ประเทศพม่า กัมพูชา และลาว หลายคนทำ�งานเป็นแรงงานข้ามชาติที่ได้รับค่าแรงต่�ำ
แต่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และเข้ามาทำ�งานโดย
ผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐ119 แต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่มีเอกสารตามกฎหมาย และไม่มี
สถานภาพตามกฎหมายที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผู้ที่ให้สัมภาษณ์กับเราระบุว่า ไม่
ว่าคนข้ามชาติเหล่านี้จะมีสถานภาพอย่างไร แต่กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับคนข้าม
ชาติบางส่วนยังปิดกั้นโอกาส ทำ�ให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเหล่านี้ไม่เข้าถึงความ
ยุติธรรมเมื่อต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติมิชอบ
คนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย
ตามกฎหมายคนเข้าเมืองของไทย หากมีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีคนข้าม
ชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย พวกเขาก็อาจถูกจับกุมและส่งกลับ120 ยกเว้นในคดีค้า
มนุษย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำ�หนดอย่างชัดเจนว่าคนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทาง
กฎหมายซึ่งเผชิญกับการละเมิดสิทธิในไทย จะสามารถได้สิทธิอาศัยอยู่ชั่วคราวต่อไป
จนกว่ากระบวนการด้านกฎหมายหรือการสืบสวนสอบสวนจะยุติหรือไม่121
เป็นเหตุให้ตามความเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทาง
กฎหมายในไทย ในกรณีทเี่ กิดการละเมิดสิทธิและการปฏิบตั มิ ชิ อบ พวกเธออาจไม่เลือก
ใช้ช่องทางเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้เสีย
หายจากการละเมิดด้านแรงงานและความเสมอภาค ความรุนแรงทางเพศ การคุกคาม
ทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว ตามประสบการณ์ของพวกเธอ โอกาสทีจ่ ะได้รบั
ความช่วยเหลือด้านกฎหมายหรือได้รับการเยียวยาหรือการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ
มีความเป็นไปได้น้อยมาก ผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเป็นความจริงของชีวิตที่ “เราไม่มีสิทธิ
แจ้งความเพราะเราเป็นคนผิดกฎหมาย”122 แม้วา่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แจ้งกับเราว่า ผูห้ ญิงข้าม
ชาติทไี่ ม่มเี อกสารทางกฎหมายทีเ่ คยถูกละเมิดมักต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมและ
นำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ แต่ก็ไม่รู้จะทำ�อย่างไรโดยที่ตัวเองจะไม่ต้องถูกจับกุมและ
ส่งกลับ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนจากพม่าคนหนึ่งอธิบายว่า “ผู้หญิงอาจต้องการให้มีการ
ลงโทษผู้กระทำ�ผิด แต่ก็ไม่อาจทำ�ได้ เนื่องจากพวกเธอไม่มีเอกสารทางกฎหมายหรือ
ไม่มีสถานภาพที่ถูกกฎหมาย”123
119 Thailand Migration Report 2554 (รายงานการเข้าเมืองประเทศไทย พ.ศ. 2554), IOM Thailand
120 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 54
121 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 มาตรา 37 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา
17 กำ�หนดว่า รัฐบาลอาจวินจิ ฉัยเป็นข้อยกเว้นในพระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง เพือ่ อนุญาตให้คนเข้าเมืองหรือกลุม่ คนเข้าเมือง
อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปได้
122 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
123 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
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สำ�หรับบางกรณีทผี่ หู้ ญิงข้ามชาติขอรับความช่วยเหลือหรือแจ้งความดำ�เนินคดี ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์กล่าวว่าตัวเธอเองก็มกั จะต้องถูกจับและส่งกลับ หรือไม่กต็ อ้ งยอมจ่ายสินบน
เพื่อให้ได้รับการปล่อยตัว ตัวแทนหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงต่อผู้หญิงที่ถูก
กระทำ�ด้วยความรุนแรงอธิบายว่า “พอพวกเธอขอความคุม้ ครอง พวกเธอก็จะถูกจับ”124
เนื่องจาก “ทางการไทยโดยเฉพาะตำ�รวจมักจะอ้างกฎหมายคนเข้าเมือง โดยให้ความ
สำ�คัญกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิน้อยกว่า”125 นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกทั่วไปว่ามักจะ
ไม่มีการติดตามผลหรือสอบสวนตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด จากประสบการณ์ของ
ผู้ที่แลกเปลี่ยนในเรื่องนี้ ตัวอย่างเหล่านี้ยืนยันว่า โอกาสที่ผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร
ทางกฎหมายจะแสวงหาความยุติธรรมในกรณีนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือไม่คุ้มค่า
กับความเสี่ยง
แม้จะมีไม่กี่กรณีที่ผู้หญิงยอมเสี่ยงจะถูกส่งกลับและมีการแจ้งความดำ�เนินคดีต่อ
การละเมิดสิทธิ แต่จากความเห็นที่มีการแลกเปลี่ยน คดีต่าง ๆ เหล่านี้มักจบลงด้วย
การยอมความสืบเนื่องมาจากกระบวนการไต่สวนที่กินเวลานาน รวมทั้งความยุ่งยากที่
จะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยเพื่อให้ปากคำ� ในความเห็นของผู้ให้บริการท่านหนึ่ง
สุดท้ายแล้ว “ผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายเกือบทุกคนยอมรับเงินชดเชย
จากผู้ถูกกล่าวหา และตกลงยอมความในคดีอาญา”126
เราได้ทราบว่าผลจากอุปสรรคดังกล่าว เป็นเหตุให้ผทู้ กี่ ระทำ�ความรุนแรงเนือ่ งจาก
ความแตกต่างระหว่างเพศหรือผู้ที่ละเมิดสิทธิอันเสมอภาคกันต่อผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มี
เอกสารทางกฎหมาย มักจะไม่ถูกลงโทษ และสามารถลอยนวลพ้น ผิด ตามข้อมูล
ในรายงานของหลายหน่วยงาน ปัจจัยเหล่านี้ทำ�ให้ผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทาง
กฎหมายอยู่ในสภาพที่เสี่ยงอย่างมาก และมีแนวโน้มจะต้องเผชิญกับความรุนแรงและ
การละเมิดสิทธิต่อไป127 หน่วยงานซึ่งทำ�งานกับชุมชนคนข้ามชาติอย่างกว้างขวาง ให้
ความเห็นว่า คนข้ามชาติหลายคนมีชีวิตอยู่ “ด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตทุกด้าน ไม่
ว่าจะอยูใ่ นทีช่ มุ ชน ในทีท่ �ำ งานหรือทีบ่ า้ นของตนเอง”128 ตามทีเ่ รากล่าวถึงในข้อ 5 ด้าน
124 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
125 อ้างแล้ว
126 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555
127 โปรดดู ภาพรวม คำ�ให้การและการวิเคราะห์โดยละเอียด: Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers
(รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants Assistance Programme (มูลนิธเิ พือ่ สุขภาพและการเรียนรูข้ องแรงงานกลุม่
ชาติพันธุ์)(MAP) (ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) และโปรดดู Human Rights Watch, From
the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การละเมิดต่อแรงงานข้ามชาติ
ในประเทศไทย), 2553
128 Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants
Assistance Programme, หน้า 82 (ฉบับร่างทีม่ อบให้กบั ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ) และโปรดดู Human Rights
Watch, From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การละเมิดต่อ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย), 2553
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การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สำ�รวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำ�เป็น

ล่าง รายงานข้อมูลเหล่านีร้ ะบุวา่ มีเหตุการณ์ทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นผูก้ ระทำ�ความรุนแรง
ทางเพศและการคุกคามทางเพศด้วยตนเอง ทั้งยังมีการขอหลับนอนกับผู้หญิงข้ามชาติ
เพื่อแลกกับการไม่จับกุม และบางครั้งก็มีการข่มขืนและละเมิดทางเพศหลังจับกุมตัวผู้
หญิงข้ามชาติด้วย129
คนข้ามชาติที่มีเอกสารทางกฎหมาย
เมื่อมองแบบผิวเผิน แรงงานหญิงข้ามชาติจากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา ซึ่ง
มีทำ�งานอย่างถูกกฎหมายในประเทศไทย อาจมีสถานภาพด้านกฎหมายแตกต่างไป
เนื่องจากตรงข้ามกับคนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย พวกเธอไม่ต้องกลัวการ
จับกุมและการส่งกลับเมื่อเจอกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เราพูดคุยด้วยระบุว่า ใน
ทางปฏิบัติแล้ว ยังมีข้อกำ�หนดด้านกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของแรงงานข้ามชาติที่
จำ�กัดโอกาสของพวกเธอในการแสวงหาการคุม้ ครองด้านกฎหมาย อย่างเช่น การกำ�หนด
ให้สถานภาพด้านกฎหมายของแรงงานข้ามชาติขนึ้ อยูก่ บั นายจ้าง และไม่อนุญาตให้มกี าร
เปลี่ยนนายจ้าง ยกเว้นเพียงไม่กี่กรณี130 ในเวลาเดียวกัน ระบบการจำ�แนกแรงงานข้าม
ชาติตามประเภทและลักษณะของงานที่ขึ้นทะเบียน และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนหรือเพิ่ม
ประเภทหรือลักษณะงาน หรือเปลีย่ นนายจ้างหรือสถานทีท่ �ำ งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต131
นอกจากนั้น สำ�หรับแรงงานข้ามชาติในบางประเภทจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออก
นอกจากจังหวัดในพื้นที่132
ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างระบุว่า การจำ�กัดสิทธิเช่นนี้กระทบต่อความสามารถที่แรงงาน
หญิงข้ามชาติจะแสวงหาและได้รบั การคุม้ ครองด้านกฎหมายและการเยียวยาทีก่ ฎหมาย
กำ�หนด ตัวแทนของหน่วยงานซึง่ ให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับผู้หญิงข้ามชาติอธิบายว่า
ผลจากการจำ�กัดการเดินทางและ/หรือการเปลี่ยนนายจ้าง เป็นเหตุให้ผู้หญิงข้ามชาติ
จำ�นวนมากเผชิญกับความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศที่บ้านพัก หรือใน
ที่ทำ�งาน และไม่สามารถถอนตัวจากสถานการณ์นั้นได้เพราะกลัวว่าจะละเมิดเงื่อนไข
ของใบอนุญาตทำ�งาน และอาจทำ�ให้สูญเสียสถานภาพตามกฎหมายและกลายเป็นคน

129 Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants
Assistance Programme, pหน้า 83-84 (ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) และโปรดดู Human
Rights Watch, From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การ
ละเมิดต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย), 2553
130 พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 26; คู่มือนายจ้างว่าด้วยการจะทะเบียนแรงงานต่างด้าวพ.ศ.
2554 เงื่อนไขอื่น ๆ และความรับผิดชอบของนายจ้าง หน้า 30 กระทรวงแรงงาน
131 พระราชบัญญัติการทำ�งานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 มาตรา 26
132 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำ�พวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 ข้อ 4(3) 25 พฤษภาคม 2554
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ไม่มเี อกสาร133 เรายังได้ทราบข้อมูลว่า ผูห้ ญิงทีต่ ดั สินใจถอนตัวออกมาและละเมิดต่อข้อ
กำ�หนดเหล่านั้น ไม่เชื่อว่าตนเองจะได้รับความช่วยเหลือและการเยียวยาด้านกฎหมาย
หรือจะเอาตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษได้โดยที่ไม่เสี่ยงต่อการถูกจับกุมและส่งกลับ
ข้อยกเว้นต่อข้อห้ามไม่ให้เปลี่ยนนายจ้างมีอยู่เฉพาะกรณีที่เมื่อมีการร้องเรียน
ปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง ลูกจ้างที่เป็นคนข้ามชาติจะต้องหานายจ้างใหม่ให้ได้ภายใน
เจ็ดวัน เพื่อไม่ให้สูญเสียสถานภาพทางกฎหมายหรือเสี่ยงที่จะถูกจับกุมและส่งกลับ134
อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่าตามประสบการณ์ของพวกเขา ข้อยกเว้นเช่นนี้
ไม่ได้สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติตัดสินใจแจ้งความดำ�เนินคดีเมื่อเผชิญกับการละเมิด
ในที่ทำ�งานของนายจ้างเลย เพราะในทางปฏิบัติไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถหานายจ้าง
ใหม่ได้ภายในเวลาที่กำ�หนด
เรายังได้ทราบว่า เป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ วั่ ไปทีน่ ายจ้างจะยึดใบอนุญาตทำ�งานและ
หนังสือเดินทางของแรงงานข้ามชาติไว้ ซึง่ ยิง่ ทำ�ให้สถานการณ์ซบั ซ้อนขึน้ ในกรณีเช่นนัน้
ถ้าแรงงานข้ามชาติเป็นหญิงต้องการออกจากที่ทำ�งานหรือต้องการเรียกร้องความเป็น
ธรรม เธอก็จะไม่มีใบอนุญาตทำ�งานและหนังสือเดินทางอยู่กับตัว ก็ย่อมมีความเสี่ยงที่
จะถูกปฏิบตั เิ หมือนเป็นคนข้ามชาติทไี่ ม่มเี อกสาร และอาจถูกจับกุมและส่งกลับ หรือไม่
ก็ถูกรีดไถเงินได้
พันธกรณีระหว่างประเทศ
แม้ว่าเงื่อนไขในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน จะไม่กีดกันผู้หญิงข้าม
ชาติจากการได้รบั สิทธิและความคุม้ ครองแบบทีผ่ อู้ ยูใ่ นประเทศไทยคนอืน่ ได้รบั แต่ผใู้ ห้
สัมภาษณ์หลายท่านแสดงความเห็นว่า ในทางปฏิบัติแล้วกฎหมายและกรอบกฎหมาย
หลายประการดูเหมือนจะมุ่งจำ�กัดโอกาสที่ผู้หญิงข้ามชาติหลายกลุ่มพึงได้รับ ซึ่งทำ�ให้
ประเทศไทยไม่สามารถปฏิบัติตามกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศ และจำ�เป็น
ต้องหาทางแก้ปญ
ั หา ดังทีก่ ล่าวถึงข้างต้น บุคคลทุกคนในประเทศไทยไม่วา่ จะมีสญ
ั ชาติ
หรือสถานภาพทางกฎหมายอย่างไร ต้องสามารถใช้สทิ ธิของตนได้ในทางปฏิบตั ิ ทัง้ นีโ้ ดย
การเข้าถึงกรอบคุ้มครองและเยียวยาที่เป็นจริงและเป็นผล
133 ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ สัมภาษณ์ Jackie Pollack, Migrants Assistance Programme, เชียงใหม่ 13 ธันวาคม
2554 และโปรดดู, Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้าม
ชาติ), Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์)(MAP) (ฉบับร่างที่
มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ)
134 คู่มือการคืนใบอนุญาตทำ�งานของลูกจ้างแรงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน
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หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งได้วิเคราะห์เนื้อหาของพันธกรณีเหล่านี้ใน
บริบทการเข้าเมือง โดยระบุว่ารัฐจะต้องปฏิบัติต่อผู้ไม่มีฐานะพลเมือง คนข้ามชาติ ผู้
ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้หญิงไร้รัฐในเขตอำ�นาจของตนเสมือนเป็นผู้ทรงสิทธิ และ
ต้องให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษต่อการแก้ไขช่องว่างทางกฎหมายทีพ่ วกเขาต้องเผชิญ อย่าง
เช่น CEDAW ได้ระบุว่า แม้รัฐมีสิทธิในการควบคุมแนวพรมแดนของตนและกำ�กับดูแล
การเข้าเมือง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงข้ามชาติทั้งที่มี
และไม่มีเอกสารทางกฎหมาย135 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้แถลง
ไว้ว่าในเชิงปฏิบัติแล้ว สิทธิ“เป็นสิ่งที่บุคคลทุกคนพึงได้รับ ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือเป็น
คนไร้รัฐ รวมทั้งผู้ที่เป็นผู้แสวงหาที่พักพิง ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ และบุคคลอื่น ๆ”136
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ CESCR ได้กำ�หนดไว้ว่า “บุคคลทุกคนพึงมีสิทธิรวม
ทั้งผู้ที่ไม่ใช่คนชาติ อย่างเช่น ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่พักพิง คนไร้รัฐ แรงงานข้ามชาติและ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ ไม่ว่าเขาจะมีสถานภาพด้านกฎหมายและ
มีเอกสารหรือไม่ก็ตาม”137
ในบริบทดังกล่าว คณะกรรมการ CEDAW มีขอ้ สังเกตว่า แรงงานหญิงข้ามชาติทงั้
ที่มีและไม่มีเอกสารทางกฎหมาย “อาจไม่ได้รับความคุ้มครองด้านกฎหมายในประเทศ
พื้นที่ ทั้งในเชิงนิตินัยหรือพฤตินัย”138 และเน้นย้ำ�ว่า “การเข้าถึงความยุติธรรมของพวก
เธออาจถูกจำ�กัด”139 มีการเน้นย้ำ�ว่าผู้หญิงข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย “เสี่ยง
อย่างมากต่อการเอารัดเอาเปรียบและการปฏิบัติมิชอบ เนื่องจากสถานะการเข้าเมืองที่
ไม่ถูกกฎหมาย ทำ�ให้ถูกกีดกันและมีความเสี่ยงต่อการเอารัดเอาเปรียบมากขึ้น...ทั้งยัง
อาจเผชิญกับการคุกคามทางเพศจากตำ�รวจ เมื่อถูกควบคุมตัว ก็มักจะถูกฟ้องร้องคดี
ว่าละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง”140 มีการเน้นย้�ำ ว่าตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐต่าง
ๆ จะต้องประกันว่าผูห้ ญิงข้ามชาติทงั้ ทีม่ แี ละไม่มเี อกสารทางกฎหมายมีโอกาสเข้าถึงการ
คุ้มครองและเยียวยาทางกฎหมายได้ในเชิงปฏิบัติ และหมายถึงการที่รัฐจะต้องยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมายอันเป็นอุปสรรคทำ�ให้ผู้หญิงข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ศาลและระบบการเยียวยาอื่น ๆ141

135 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 3-7
136 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment 31, ย่อหน้า10 และโปรดดู, คณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ, General Comment 15, The position of aliens under the Covenant (สถานภาพของคนต่างด้าว
ตามกติกาฉบับนี้) (Twenty-seventh session, 1986), ย่อหน้า 1
137 CESCR, General Comment 20, ย่อหน้า 30
138 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 4
139 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 21
140 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 22
141 CEDAW, General Recommendation 26, ย่อหน้า 26

ประเทศไทย

4.2 พนักงานขายบริการทางเพศ
“พนักงานขายบริการทางเพศในประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรม พวกเธอ
มักไปไม่พ้นแค่ชั้นโรงพักของตำ�รวจ”142
“เนื่องจากพนักงานขายบริการทางเพศมักไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จึงเสี่ยง
ที่จะถูกบังคับและข่มขืน...มักมีการเพิกเฉยต่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ช่วยคุ้มครอง
และเยียวยาตนเอง”143
การขายบริการทางเพศในประเทศไทยเกิดขึน้ ในหลายรูปแบบ เช่น การชักชวนเพือ่
การค้าประเวณี และการได้รบั รายได้จากการค้าประเวณี ซึง่ ล้วนเป็นความผิดทางอาญา
ทั้งสิ้น และผู้ต้องสงสัยอาจถูกจับกุม ฟ้องร้องดำ�เนินคดี ถูกปรับ และอาจถูกคุมขัง144
ผู้ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมของพนักงานขายบริการทางเพศ
อธิบายว่า ผู้ขายบริการมักไม่แจ้งความเมื่อถูกละเมิดสิทธิ และไม่ขอความคุ้มครองด้าน
กฎหมายหรือเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม เพราะกลัวทีจ่ ะต้องเสียค่าปรับหรือถูกดำ�เนิน
คดีตามกฎหมายเหล่านี้
ยิ่งถ้าพวกเธอเป็นคนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย พวกเธอก็จะยิ่งมีความ
กลัวว่าจะถูกส่งกลับตามกฎหมายคนเข้าเมือง ส่งผลให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์อธิบายว่าพนักงาน
ขายบริการทางเพศส่วนใหญ่ไม่ดำ�เนินการเพื่อขอความคุ้มครองด้านกฎหมาย ไม่
ต้องการการเยียวยาหรือนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษเมื่อตนเองถูกละเมิด จากปากคำ�
ของพนักงานขายบริการทางเพศที่เราสัมภาษณ์คนหนึ่ง เธอบอกว่า “มันอาจทำ�ให้คุณ
ต้องสูญเสียทุกสิ่งถ้าคุณไปแจ้งความ ฉันมีคนที่ต้องเลี้ยงดูอีกตั้งแปดคน มันไม่คุ้มกัน
หรอก”145
มีเพียงไม่กี่กรณีเท่านั้นที่พนักงานขายบริการทางเพศแจ้งความต่อตำ�รวจหรือร้อง
เรียนกับทางการ ตามข้อมูลที่ได้รับท่าทีของตำ�รวจมักยืนยันสิ่งที่ผู้หญิงเหล่านี้หวาด
กลัว “เมื่อพวกเธอไปแจ้งความว่าถูกทำ�ร้าย ถูกลักทรัพย์หรือถูกข่มขืน ตำ�รวจจะไม่รับ
แจ้งความ หรือขู่ที่จะแจ้งข้อหากับพวกเธอ”146 นอกจากนั้น ดังที่จะกล่าวถึงในข้อ 5 ต่อ
ไป ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ระบุวา่ ในบางครัง้ พนักงานขายบริการทางเพศอาจต้องเผชิญกับความ
รุนแรงทางเพศและการคุกคามทางเพศของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
142 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Liz Hilton, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2554
143 UNFPA, AIDS, Gender, and Sex Work Fact Sbeet (ข้อมูลว่าด้วยเอดส์ เพศสภาพ พนักงานขายบริการ), UNAIDS
Interagency Task Team on Gender and AIDS (คณะทำ�งานระหว่างองค์กรด้านเพศสภาพและเอดส์ของโครงการโรค
เอดส์สหประชาชาติ), 2548, หน้า 3
144 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539, มาตรา 5 – 7; ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 286
145 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพกับพนักงานขายบริการทางเพศ 6 คน และนักกิจกรรม
2 คน เชียงใหม่ 13-14 ธันวาคม 2554
146 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Liz Hilton, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2554
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หลายท่านแสดงความเห็นว่า ในท้ายที่สุด พนักงานขายบริการทางเพศจึงเหมือน
ตกอยู่ในสุญญากาศในเชิงพฤตินัย เนื่องจากไม่สามารถขอความคุ้มครองด้านกฎหมาย
และการเยียวยาใด ๆ ได้ ตามความเห็นของผู้แทนหน่วยงานที่ทำ�งานกับพนักงานขาย
บริการทางเพศทั่วประเทศไทย “ผู้ที่กระทำ�ความรุนแรงต่อพนักงานขายบริการทางเพศ
มักจะลอยนวลพ้นผิดเสมอ”147 ตามประสบการณ์ของพวกเขา สภาพการณ์เช่นนี้ทำ�ให้
เกิดบรรยากาศที่ส่งเสริมให้พนักงานขายบริการทางเพศต้องตกเป็นเหยื่อการปฏิบัติมิ
ชอบและการละเมิดสิทธิของนายจ้าง ผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเสมอ ทั้งที่มาใน
รูปอาชญากรรมร้ายแรง อย่างเช่น การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา การรุมข่มขืน และการทำ�ร้าย
ร่างกายโดยไม่มีโอกาสได้รับความคุ้มครองและเยียวยา
อันที่จริง เรารับรู้ได้อย่างมากถึงความรู้สึกถูกโดดเดี่ยวและถูกหักหลังในบรรดาผู้
หญิงทีเ่ ป็นพนักงานขายบริการทางเพศทีเ่ ราได้พดู คุยด้วย ถ้อยคำ�ของผูห้ ญิงคนหนึง่ สรุป
ความเห็นเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี “กฎหมายไม่คุ้มครองเรา กฎหมายมุ่งลงโทษเรา ปล่อยให้
เราถูกเอารัดเอาเปรียบต่อไป”148
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของไทยครอบคลุมหลักประกันด้าน
สิทธิมนุษยชนสำ�หรับผู้หญิงทุกคนในประเทศไทย ซึ่งหมายถึงว่า ต้องมีการหาวิธีแก้
ปัญหาช่องว่างระหว่างกฎหมายทีค่ มุ้ ครองสิทธิมนุษยชนและห้ามการใช้ความรุนแรงทาง
เพศ กับโอกาสที่ผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ ที่เผชิญกับการละเมิดและการปฏิบัติมิชอบจะเข้าถึง
ช่องทางกฎหมายเหล่านัน้ ได้ หน่วยงานผูช้ �ำ นาญการระดับสากลเน้นย้�ำ ความจำ�เป็นทีจ่ ะ
ช่วยให้พนักงานขายบริการทางเพศได้รับสิทธิมนุษยชนที่เสมอภาคโดยสมบูรณ์ รวมทั้ง
การเข้าถึงการเยียวยาและการคุ้มครองด้านกฎหมายที่เป็นผล149
อันทีจ่ ริง พันธกรณีทกี่ �ำ หนดให้ตอ้ งคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิงทุกคนรวมทัง้
พนักงานขายบริการทางเพศ มีผลบังคับใช้ไม่วา่ ในระบอบกฎหมายใด แม้วา่ ในกฎหมาย
อาญาจะระบุถงึ องค์ประกอบความผิดของการขายบริการทางเพศ แต่รฐั ก็ตอ้ งดำ�เนินการ
และจัดทำ�กลไกเพื่อประกันว่ากฎหมายเหล่านั้นจะไม่ขัดขวางพนักงานขายบริการทาง
เพศจากการได้รับสิทธิมนุษยชนในทางปฏิบัติ กลุ่มที่ปรึกษาด้านเอชไอวี/เอดส์และการ
147 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Liz Hilton, มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2554
148 ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มย่อยของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพกับพนักงานขายบริการทางเพศ 6 คน และนักกิจกรรม
2 คน เชียงใหม่ 13-14 ธันวาคม 2554
149 โปรดดู อย่างเช่น Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest
attainable standard of physical and mental health (รายงานของผูร้ ายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของทุกคนทีจ่ ะได้รบั มาตรฐาน
สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ด้านสุขภาพกายและใจ), U.N. Doc. A/คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน/14/20, 27 เมษายน 2553;
UNAIDS, The Report of UNAIDS Advisory Group on AIDS and Sex Workers (รายงานของคณะที่ปรึกษาโครงการ
โรคเอดส์สหประชาชาติว่าด้วยเอดส์และพนักงานขายบริการ), 15 ธันวาคม 2554; UNFPA, AIDS, Gender, and Sex
Work Fact Sheet (ข้อมูลว่าด้วยเอดส์ เพศสภาพ พนักงานขายบริการ), UNAIDS Interagency Task Team on Gender
and AIDS (คณะทำ�งานระหว่างองค์กรด้านเพศสภาพและเอดส์ของโครงการโรคเอดส์สหประชาชาติ), 2548
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ขายบริการทางเพศ สำ�นักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Advisory
Group on AIDS and Sex Work) ได้ระบุไว้วา่ “กรณีทมี่ กี ฎหมายอาญาบังคับใช้ รัฐบาล
และแหล่งทุนควรสนับสนุนให้พนักงานขายบริการทางเพศเข้าถึงบริการด้านกฎหมาย
กลไกเพื่อเอาผิดกับตำ�รวจที่ประพฤติมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของพนักงาน
ขายบริการทางเพศ และการกำ�จัดอุปสรรคต่อการรวมตัวเป็นกลุ่มพนักงานขายบริการ
ทางเพศ”150 มีการเน้นย้�ำ ว่า กฎหมายเกีย่ วกับการขายบริการทางเพศ “ควรมีผลบังคับใช้
ในลักษณะทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิหรือศักดิศ์ รีของพนักงานขายบริการทางเพศ และควรประกัน
ให้เกิดกระบวนการอันควรแห่งกฎหมาย”151
ผู้ชำ�นาญการระหว่างประเทศแสดงหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าการใช้กฎหมายอาญา
กับพนักงานขายบริการทางเพศ จำ�กัดโอกาสที่พวกเขาจะเรียกร้องสิทธิของตนเองและ
แสวงหาการคุ้มครองและความยุติธรรมตามกฎหมาย ตามแนวปฏิบัติท่ีดีสุด ควรมี
กระบวนการปฏิรูปกฎหมาย อย่างเช่น ผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติท่านหนึ่งระบุ
ว่า “การเอาผิดทางอาญากับการขายบริการทางเพศ มักทำ�ให้พนักงานขายบริการทางเพศ
รูส้ กึ ว่าไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพนื้ ฐานของตนเองได้ เนือ่ งจากมีสถานภาพผิดกฎหมายและ
งานที่ทำ�ก็ผิดกฎหมาย พวกเขาจึง “ใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัว” ทั้งอันตรายจากตำ�รวจ
และผูใ้ ช้บริการ และไม่สามารถแจ้งความดำ�เนินคดีตอ่ ผูท้ ที่ �ำ ร้ายตนเองได้เนือ่ งจากกลัว
จะถูกจับ”152 กลุม่ ทีป่ รึกษาสำ�นักงานโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติยงั ระบุดว้ ยว่า
กรณีทบี่ งั คับใช้กฎหมายอาญา “พนักงานขายบริการทางเพศทีเ่ ผชิญความรุนแรงหรือการ
ปฏิบตั มิ ชิ อบจากผูใ้ ช้บริการหรือบุคคลอืน่ มักไม่กล้าแจ้งความกับตำ�รวจ และพวกเธอก็
ไม่เชือ่ ว่าตำ�รวจจะยืน่ มือมาช่วยเหลือ การนำ�กฎหมายอาญามาใช้กบั การขายบริการทาง
เพศ จึงมักเป็นเหตุนำ�ไปสู่การละเมิดอย่างร้ายแรงต่อสิทธิของพนักงานขายบริการทาง
เพศ ทำ�ให้เสี่ยงอย่างมากที่จะถูกละเมิดทางเพศและทางกาย”153

4.3 ผู้หญิงจากพม่าในค่ายที่พักพิงชั่วคราว
ตลอดทัง้ ปีทผี่ า่ นมา เราได้พดู คุยกับผูแ้ สวงหาทีพ่ กั พิงและผูพ้ ลัดถิน่ จากพม่าทีเ่ ป็น
ผู้หญิงหลายคนและอาศัยอยู่ในประเทศไทย เกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงความยุติธรรม
อุปสรรคที่พวกเธอกล่าวถึงคล้ายคลึงกับกรณีผู้หญิงข้ามชาติในไทย เป็นอุปสรรคที่ขัด
150 UNAIDS, The Report of UNAIDS Advisory Group on AIDS and Sex Workers (รายงานของคณะที่ปรึกษาโครงการ
โรคเอดส์สหประชาชาติว่าด้วยเอดส์และพนักงานขายบริการ), 15 ธันวาคม 2554, หน้า 9
151 อ้างแล้ว, หน้า 8
152 Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard
of physical and mental health (รายงานของผู้รายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิของทุกคนที่จะได้รับมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้
ด้านสุขภาพกายและใจ), U.N. Doc. A/HRC/14/20, 27 เมษายน 2553, ย่อหน้า 42
153 UNAIDS, The Report of UNAIDS Advisory Group on AIDS and Sex Workers (รายงานของคณะที่ปรึกษาโครงการ
โรคเอดส์สหประชาชาติว่าด้วยเอดส์และพนักงานขายบริการ), 15 ธันวาคม 2554, หน้า 7
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การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง: สำ�รวจอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงที่จำ�เป็น

ขวางการได้รับสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมซึ่งมีลักษณะซับซ้อนทั้งในเชิงกฎหมาย
และปฏิบัติ
ประเทศไทยไม่ได้ลงนามเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN
Refugee Convention) และไม่มกี ฎหมายควบคุมการให้สถานะผูล้ ภี้ ยั แม้วา่ รัฐบาลไทย
และสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UN High Commissioner
for Refugees - UNHCR) จะได้จัดทำ�กระบวนการขึ้นทะเบียนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่น
แต่สืบเนื่องจากหลายปัจจัยทำ�ให้การขึ้นทะเบียนยังไม่แล้วเสร็จ และบุคคลเหล่านี้จึง
กลายเป็นคนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย เราได้ทราบข้อมูลว่า กรณีของผู้หญิง
ซึ่งไม่ได้อยู่ในค่ายที่พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นทางการ พวกเธอจะมีสถานะเหมือนกับ
คนข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมาย กล่าวคือรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงความ
คุ้มครองหรือความยุติธรรมตามกฎหมายเมื่อเกิดการละเมิดหรือการปฏิบัติมิชอบด้าน
สิทธิมนุษยชนขึ้นระหว่างอยู่ในประเทศไทย และมีความกลัวจะถูกจับกุมและส่งกลับ
หากติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ความกลัวที่จะถูกส่งกลับมักจะเข้มข้นยิ่งขึ้นเมื่อมีความเสี่ยง
ว่าจะถูกตอบโต้คุกคามหรือละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเรายังอธิบายด้วยว่า
ผู้หญิงในสถานภาพเช่นนี้ซึ่งมักได้รับผลกระทบอย่างมากจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ประเทศไทย จะไม่สามารถเข้าถึงกลไกช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความทุกข์
ยากและปัญหาสุขภาพในไทยได้เลย
จากการสนทนากับผู้หญิงซึ่งอาศัยอยู่ในค่ายที่พักพิงชั่วคราวสำ�หรับผู้พลัดถิ่นจาก
พม่าเรายังพบว่า พวกเธอต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายที่แตกต่างกันหากพยายามเข้าถึง
ความยุติธรรม ค่ายที่พักพิงชั่วคราวหลายแห่งเปิดขึ้นมาตั้งแต่กว่า 25 ปีที่แล้ว และอยู่
ใต้การกำ�กับดูแลของรัฐบาลไทย ในค่ายจะมีการให้ความช่วยเหลือด้านวัตถุขึ้นพื้นฐาน
(อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) และความคุ้มครองจากหน่วยงานภาคประชาสังคม
ระหว่างประเทศและสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัย รวมทั้งคณะกรรมการผู้ลี้ภัยซึ่ง
มีตัวแทนจากคนที่อยู่ในค่าย และทำ�หน้าที่ดูแลสารทุกข์สุขดิบในค่าย และช่วยติดต่อ
ประสานงานกับรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ ในแต่ละค่ายจะมีระบบยุติธรรม
ของตนเองโดยคณะกรรมการค่ายจะเป็น ผู้บริหารความยุติธรรมในหลายกรณี โดยจะ
รับฟังข้อร้องเรียนและกำ�หนดมาตรการเยียวยารวมทั้งกำ�หนดมาตรการลงโทษ หลัก
เกณฑ์ที่นำ�มาใช้มักไม่มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษร และมักจะมีการเลือกใช้ตาม
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยอ้างอิงกฎหมายจากหลายแหล่ง รวมทั้งกฎหมายพม่า แนว
ปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น กฎหมายไทย และมาตรฐานระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีความ
พยายาม “ปฏิรปู ” หลักเกณฑ์เหล่านีโ้ ดยหน่วยงานภาคประชาสังคมระหว่างประเทศและ
คณะกรรมการค่าย ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับปรุง ประมวล และทำ�ให้หลักเกณฑ์เหล่านีเ้ ป็นเอกภาพ
มากยิ่งขึ้น ในเวลาเดียวกัน รัฐบาลไทยได้กำ�หนดว่าความผิดทางอาญาบางประเภทใน
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กรณีที่เป็น “ความผิดที่อยู่ใต้เขตอำ�นาจศาลโดยสมบูรณ์” เป็นข้อยกเว้นสำ�หรับระบบ
ยุติธรรมในค่าย และคณะกรรมการค่ายจะต้องส่งต่อคดีเหล่านี้เข้าสู่ระบบยุติธรรมของ
ไทย โดยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา สำ�หรับคดีเช่นนัน้ ทางสำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพือ่ ผูล้ ภี้ ยั หรือ ‘คณะกรรมการช่วย
เหลือด้านกฎหมาย’ ที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ จะเป็น
ผูป้ ระสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องไทย ความผิดเหล่านัน้ ได้แก่ การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราทีไ่ ม่
อาจยอมความได้ การฆ่าผู้อื่น การทำ�ร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และความผิด
ทางเพศต่อผู้เยาว์ และดูเหมือนว่าหากผู้เสียหายมีความประสงค์เช่นนั้น ก็สามารถแจ้ง
ความดำ�เนินคดีตามระบบยุติธรรมไทยสำ�หรับคดีอื่น ๆ ก็ได้ ไม่เป็นการบังคับ
การแบ่งแยกเขตอำ�นาจดูเหมือนเป็นสิง่ ทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ และสะท้อนถึงความพยายามที่
จะส่งเสริมความช่วยเหลือตามกฎหมายของกฎหมายไทยและการส่งเสริมช่องทางเข้าถึง
ความยุตธิ รรมสำ�หรับผูท้ อี่ ยูใ่ นค่าย แต่ผหู้ ญิงหลายคนทีเ่ ราพูดคุยด้วยแสดงความเห็นถึง
ปัญหาหลายประการทีย่ งั ดำ�รงอยู่ อันเป็นผลมาจากระบบยุตธิ รรมคูข่ นานในทางปฏิบตั ิ
เราจะเสนอภาพรวมในเชิงสรุปในทีน่ ี้ และมีความเห็นว่าสถานการณ์ในค่ายมีความ
ซับซ้อนและอ่อนไหว รายงานฉบับนี้ไม่ได้เป็นการศึกษาเชิงลึกของสถานการณ์ที่เป็น
อยู่ ทั้งไม่ได้เป็นการวิเคราะห์หลักนิติธรรมหรือสิทธิมนุษยชนโดยละเอียด นอกจากนั้น
เรายังไม่ได้ก้าวล่วงไปพิจารณาปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบยุติธรรมแบบพหุนิยมกับ
การคุ้มครองสิทธิของผู้หญิง เรามีความประสงค์เพียงนำ�เสนอประเด็นปัญหาด้านความ
ยุติธรรมซึ่งเป็นข้อกังวลของผู้ให้สัมภาษณ์และเป็นปัญหาสำ�คัญ
จากข้อมูลที่ได้รับปรากฏว่า ผู้หญิงหลายคนมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการแบ่งเขต
อำ�นาจศาลระหว่างระบบยุตธิ รรมในค่ายกับระบบยุตธิ รรมของไทย แม้วา่ อาจมีการแบ่ง
แยกอย่างชัดเจนในแง่ของความผิดที่อยู่ใต้เขตอำ�นาจศาลโดยสมบูรณ์ แต่ในทางปฏิบัติ
แล้วผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนมีความสับสนและไม่ชดั เจน ตัวอย่างหนึง่ ได้แก่วธิ จี ดั การกับ
ปัญหาความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ แม้ว่าการข่มขืนกระทำ�ชำ�เราที่
ยอมความไม่ได้จะเป็นส่วนหนึง่ ของความผิดทีอ่ ยูใ่ ต้เขตอำ�นาจศาลโดยสมบูรณ์ แต่กลับ
ไม่ครอบคลุมการละเมิดทางเพศอย่างอื่น รวมทั้งไม่ครอบคลุมความรุนแรงเนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างเพศ เรายังได้ทราบอีกว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้จัดการกับความรุนแรง
เนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศและความรุนแรงทางเพศที่ทางคณะกรรมการค่าย
เพิง่ จัดทำ�ขึน้ มาเป็นลายลักษณ์อกั ษร เพียงแต่ระบุค�ำ ว่า “ให้สง่ ต่อคดีกบั ทางการไทย” ส่ง
ผลให้ผหู้ ญิงหลายคนระบุวา่ ในทางปฏิบตั แิ ล้วทำ�ให้เกิดพืน้ ทีส่ เี ทาระหว่างระบบยุตธิ รรม
ทั้งสองระบบ ทำ�ให้ไม่ทราบว่าควรจะร้องเรียนกับหน่วยงานไหนดี พวกเธอยังแจ้งว่า
มักได้รับข้อมูลที่ขัดแย้งกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าจะสามารถใช้ช่องทางกฎหมายใดได้
บ้าง
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ในกรณี ที่ มี ก ารร้ อ งเรี ย นต่ อ หน่ ว ยงานระหว่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ส่ ง ต่ อ คดี เ ข้ า สู่
ระบบยุติธรรมไทย ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าวิธีการดำ�เนินงานที่เป็นอยู่ขาดความชัดเจนในแง่
กระบวนการ ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างและการประสานงานเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ
ยกตัวอย่างเช่น พวกเธอระบุว่าในทางปฏิบัติแล้ว หน่วยงานสากลที่ได้รับมอบหมาย
มักมีบทบาทสำ�คัญในการวินิจฉัยว่าจะมีการส่งต่อคดีใดให้กับทางการไทยหรือไม่ ใน
กรณีที่มีการวินิจฉัยไม่ส่งต่อคดี จะทำ�ให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการนำ�คดีกลับเข้า
สู่การพิจารณาตามเขตอำ�นาจของคณะกรรมการค่าย และเป็นเหตุให้มักเป็นคดีที่ถูก
เพิกเฉย ทำ�ให้เกิดสภาพที่เลวร้าย เนื่องจากสภาพชีวิตของคนที่อยู่ในค่ายเป็นเหตุให้ผู้
หญิงเหล่านั้นยังคงต้องอาศัยอยู่ในละแวกเดียวกับผู้ถูกกล่าวหา นอกจากนั้นเรายังได้
ทราบข้อมูลว่ามีทรัพยากรหรือบริการสนับสนุนน้อยมากสำ�หรับผู้เสียหายกรณีที่มีการ
ส่งต่อคดีเข้าสู่ระบบยุติธรรมของไทย และอาจต้องการความสนับสนุนในแต่ละขั้นตอน
เพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกิดความเป็นธรรม ยกตัวอย่างเช่น ผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับเราคน
หนึ่งระบุว่า เธอไม่ทราบเลยว่าในระบบยุติธรรมไทยมีการกำ�หนดให้มีทนายความเพื่อ
ให้ความช่วยเหลือกับผู้หญิงระหว่างดำ�เนินคดี นอกจากนั้น ผู้หญิงหลายคนแสดงความ
เห็นว่า ผู้ที่เข้าไปเป็นคู่กรณีในระบบยุติธรรมไทยยังต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ
ทั้งเรื่องของล่ามแปล ความสนับสนุนด้านการเงิน หรือที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเป็น
ส่วนตัวเมื่ออยู่นอกค่าย ซึ่งมักเป็นสิ่งที่ถูกละเลย พวกเธอยังชี้ให้เห็นว่าขั้นตอนปฏิบัติ
ที่เป็นอยู่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองประโยชน์และสวัสดิภาพของผู้เสียหาย กรณี
ที่เข้าสู่การประสานงานระหว่างหน่วยงานสากลกับระบบยุติธรรมไทย เป็นเหตุให้เกิด
ความทุกข์อย่างมากในบางกรณี ผู้หญิงบางคนที่ให้สัมภาษณ์ยังระบุด้วยว่า กรณีที่การ
ดำ�เนินคดีเดินหน้าต่อไป ในบางครั้งผู้เสียหายกลับไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าหรือความ
ก้าวหน้า เป็นเหตุให้หน่วยงานผู้หญิงและคณะกรรมการค่ายไม่สามารถให้ความช่วย
เหลือได้ตามที่ร้องขอ เนื่องจากขาดข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
นอกจากปัญหาการกำ�หนดความผิดที่อยู่ใต้เขตอำ�นาจศาลโดยสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้
สัมภาษณ์ยงั ชีใ้ ห้เห็นการขาดความแน่นอนด้านกฎหมาย กล่าวคือหลักเกณฑ์ทนี่ �ำ มาใช้ใน
ระบบยุตธิ รรมค่าย พวกเธอบอกว่าในปัจจุบนั ไม่มมี าตรฐานเพียงพอในการกำ�หนดหลัก
เกณฑ์เพือ่ ชีน้ �ำ ระบบยุตธิ รรมค่าย แม้วา่ มีความพยายามทีจ่ ะพัฒนาชุดของหลักเกณฑ์ที่
เป็นเอกภาพ แต่ผหู้ ญิงทีเ่ ราพูดคุยด้วยหลายคนแสดงข้อกังวล โดยระบุวา่ ไม่เคยมีคนมา
ขอความเห็นเกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์ที่จัดทำ�อยู่ และไม่ทราบถึงความคืบหน้าที่ผ่านมา
แม้จะเป็นโครงการที่ดำ�เนินงานมาหลายปีแล้ว หลายคนยังบอกด้วยว่า หลักเกณฑ์ที่มี
อยู่ไม่ได้กำ�หนดความแน่นอนด้านกฎหมายและไม่ได้ทำ�ให้เกิดความชัดเจนสำ�หรับผู้ที่
อาศัยอยู่ในค่าย เป็นเพียงเอกสารสั้น ๆ ที่มีความยาวเพียงสามหน้ากระดาษ และหลัก
เกณฑ์แต่ละข้อก็มีความยาวไม่เกินหนึ่งประโยค โดยไม่มีการกำ�หนดรายละเอียดทั้งใน
แง่การปฏิบัติที่เป็นข้อห้ามและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการดำ�เนินงานที่จำ�เป็น

ประเทศไทย

กรณีท่ีเกิดการละเมิดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น หลักเกณฑ์ที่เรากล่าวถึงข้างต้นระบุเพียง
ว่า การละเมิดด้วยความรุนแรงหรือการละเมิดทางเพศเป็นสิ่งต้องห้าม และกำ�หนด
ว่าเพื่อความเหมาะสมให้ส่งต่อคดีเช่นนั้นให้กับทางการไทย นอกจากนั้น เอกสารดัง
กล่าวครอบคลุมสถานการณ์เพียงไม่กี่อย่าง ข้อกังวลที่สำ�คัญเกี่ยวข้องกับทรัพยากรที่
เอือ้ อำ�นวยให้สามารถบังคับใช้ตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นผล ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนระบุ
ว่าในค่ายไม่มีสถานที่ควบคุมตัวที่เหมาะสม และมีข้อสังเกตว่ากรณีที่เกิดความผิดเกี่ยว
กับความรุนแรงทีไ่ ม่ได้สง่ ต่อให้กบั ระบบยุตธิ รรมไทย ในค่ายเองก็มกั จะไม่มสี ถานทีท่ จี่ ะ
สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยหรือผู้กระทำ�ผิดได้อย่างเหมาะสม เราได้ทราบข้อมูลว่า
ปัจจัยดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้หญิงไม่กล้าที่จะร้องเรียนหรือขอความช่วยเหลือ เพราะกลัว
จะถูกตอบโต้และถูกผู้กระทำ�ผิดก่อความรุนแรงซ้ำ�อีก เพราะอาศัยอยู่ใกล้กัน นอกจาก
นัน้ ไม่เป็นทีช่ ดั เจนว่ามีการกำ�กับดูแลให้ปฏิบตั ติ ามคำ�วินจิ ฉัยของระบบยุตธิ รรมค่ายมาก
น้อยเพียงใด และไม่ชดั เจนว่ามีขนั้ ตอนให้สามารถอุทธรณ์หรือขออำ�นาจในการทบทวน
คดีใหม่

4.4 ผู้หญิงมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ในจังหวัดชายแดนใต้
ในช่วงหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา เราได้สนทนาหลายครัง้ กับผูห้ ญิงและนักกิจกรรมในสีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้ เกี่ยวกับอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในจังหวัดเหล่านี้
สถานการณ์ในพื้นที่นี้ค่อนข้างซับซ้อน และอุปสรรคที่เป็นช่องว่างระหว่างผู้หญิงกับ
กฎหมายมีอยู่หลายประการและร้ายแรง จากข้อมูลที่ได้รับทำ�ให้ทราบว่า อุปสรรคเหล่า
นี้เป็นผลมาจากและมีลักษณะเลวร้ายยิ่งขึ้นเนื่องจากเหตุปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นการปฏิบตั ขิ องเจ้าพนักงานยุตธิ รรมและหน่วยงานอืน่ ๆ แนวโน้มการลอยนวลพ้นผิด
ทัว่ ไปเมือ่ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงและการปฏิบตั มิ ชิ อบ ความรุนแรงอย่างต่อ
เนื่องระหว่างฝ่ายรัฐกับผู้ก่อความไม่สงบ การขาดความรู้และข้อมูลด้านกฎหมาย ภาระ
ด้านการเงิน และการรับรูข้ องชุมชนและความเห็นของสังคมเกีย่ วกับสิง่ ทีค่ วรจะพูด และ
บุคคลที่ควรพูดด้วย โดยจะมีการอธิบายถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้ในข้อ 5 และ 6 ด้าน
ล่าง
นอกจากนี้ ยังเป็นทีช่ ดั เจนว่า ปัญหาทีผ่ หู้ ญิงมุสลิมในจังหวัดเหล่านีต้ อ้ งเผชิญอาจ
เป็นผลมาจากระบอบกฎหมายบางอย่าง และเนือ่ งจากมีการนำ�ระบบกฎหมายและระบบ
ยุตธิ รรมแบบพหุนยิ มมาใช้ ดูเหมือนว่าจะขาดความแน่นอนด้านกฎหมายและการกำ�กับ
ดูลอย่างจริงจังต่อการบังคับใช้กฎหมายอิสลามในประเด็นครอบครัวและมรดก นอกจาก
นัน้ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั เกีย่ วกับระบบยุตธิ รรมชุมชนทีไ่ ม่เป็นทางการในจังหวัดยะลา กล่าว
คือระบบทีผ่ นู้ �ำ ชุมชนกำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนาและหลักศีลธรรม และกำ�หนด
บทลงโทษนอกเหนือจากกฎหมายซึง่ รวมถึงการลงโทษทางกาย ทำ�ให้เกิดข้อกังวลอย่าง
มากกับเราเนื่องจากผลกระทบร้ายแรงที่จะมีต่อผู้หญิง
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เราได้กล่าวถึงปัญหาสองประการในย่อหน้าด้านล่าง ควรเน้นย้�ำ ในทีน่ วี้ า่ ในระหว่าง
การสนทนากับผู้หญิงในจังหวัดเหล่านี้ เราต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในการ
วิเคราะห์ปัญหา ทั้งนี้เพื่อหาสาเหตุที่นำ�ไปสู่การปฏิบัติต่อพวกเธอเช่นนั้น อันที่จริงผู้
หญิงที่เราพูดคุยด้วยส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่สามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะพูดถึงผลกระ
ทบของการตีความกฎหมายอิสลามและ/หรือการบังคับใช้กฎหมายอิสลามสำ�หรับเรื่อง
ครอบครัวและมรดก เนื่องจากตนเองเป็น ผู้หญิง นอกจากนั้น เรายังรู้สึกได้ว่าผู้หญิง
หลายคนรูส้ กึ ไม่สบายใจ และบางครัง้ ก็กลัวทีจ่ ะวิจารณ์การนำ�กฎหมายศาสนามาใช้และ
ตีความ แม้เราจะอนุมานความรูส้ กึ ของพวกเธอได้วา่ การนำ�กฎหมายเหล่านีม้ าบังคับใช้
อาจนำ�ไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง แต่ผหู้ ญิงหลายคนก็ไม่กล้าทีแ่ สดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา เรายังรูส้ กึ ได้ถงึ ความไม่สบายใจอย่างมากและความกลัวเมือ่ พูดถึงการนำ�
ระบบยุติธรรมชุมชนอย่างไม่เป็นทางการมาใช้ในจังหวัดยะลา เป็นที่ชัดเจนว่าทัศนคติ
และความกลัวเช่นนี้ ส่งผลกระทบต่อความสามารถของผู้หญิงในพื้นที่ที่จะอ้างสิทธิของ
ตนเอง และพยายามเรียกร้องความยุติธรรมและการคุ้มครองด้านกฎหมาย
การบังคับใช้กฎหมายอิสลามและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
นับแต่ปี 2489 กฎหมายไทยกำ�หนดว่าสำ�หรับจังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ ปัตตานี
นราธิวาส ยะลา และสตูล ในการพิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก และ
ในกรณีที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเป็นมุสลิม ศาลชั้นต้นสามารถใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วย
ครอบครัวและมรดกได้ โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์154 มี
การจัดทำ�ระบบดะโต๊ะยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับศาลชั้นต้นในการพิจารณาและ
วินิจฉัยชี้ขาดคดีเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้ศาลสามารถตีความหลักการของกฎหมาย
อิสลามที่เกี่ยวข้อง และนำ�มาบังคับใช้กับพฤติการณ์ต่าง ๆ ได้155 ส่งผลให้แทนที่จะนำ�
หลักการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ จะมีการนำ�กฎหมายอิสลามมา
ใช้แทนสำ�หรับคดีเกี่ยวกับการแต่งงาน การหย่าร้าง การวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับสถานะ
บุคคล และมรดก
ดังที่มีข้อสังเกตข้างต้น จากการสนทนากับผู้หญิงในพื้นที่ จะไม่มีการระบุโดยตรง
เลยว่า การทำ�หน้าที่ของระบบยุติธรรมเช่นนี้หรือการตีความกฎหมายอิสลาม เป็น
อุปสรรคขัดขวางการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
เป็นที่ชัดเจนกับพวกเราว่า ปัญหาเหล่านี้ยังมีอยู่ จากการสังเกตถึงคำ�อธิบายของผู้หญิง
ในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับกลไก “ช่วยเหลือตนเอง” ทีต่ อ้ งนำ�มาใช้ในบางสถานการณ์ ทำ�ให้สามารถ
หลีกเลี่ยงหรือไม่จำ�เป็นต้องอ้างสิทธิตามระบบกฎหมายทั่วไปได้
154 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 3
155 พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล พ.ศ. 2489 มาตรา 4

ประเทศไทย

แม้วา่ ผูช้ �ำ นาญการและหน่วยงานสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ มัก
จะแสดงข้อกังวลเกีย่ วกับการสถาปนากรอบกฎหมายพหุนยิ มตามพืน้ ฐานอัตลักษณ์ของ
ประชาชน แต่นนั่ ไม่ใช่ประเด็นทีเ่ ราจะวิเคราะห์ในทีน่ 156
ี้ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากผูห้ ญิงใน
พื้นที่เหล่านี้เกี่ยวกับการละเมิดพื้นที่ส่วนบุคคล และโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรม
เราเพียงแต่พยายามจำ�แนกประเด็นที่เชื่อว่าต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้าน และได้
เสนอข้อกังวลหลายประการเกี่ยวกับการทำ�งานของระบบที่เป็นอยู่
การตีความ/การบังคับใช้กฎหมายแบบเลือกปฏิบัติ เราไม่สามารถวิเคราะห์อย่าง
เต็มที่ถึงประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศหรือสิทธิมนุษยชน อันเป็นผลสืบเนื่องมา
จากการตีความและการบังคับใช้หลักการตามกฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ได้
และผลกระทบที่มีต่อผู้หญิงจากคำ�วินิจฉัยชี้ขาดของศาลชั้นต้น รวมทั้งการปฏิบัติตาม
บทคุ้มครองของกฎหมายระหว่างประเทศและสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลที่ได้รับเป็นที่ชัดเจนว่า ในปัจจุบันมีการนำ�หลักเกณฑ์เรื่องการแต่งงาน การ
หย่าร้างและมรดกที่แตกต่างกันระหว่างหญิงและชายมาใช้ ส่งผลให้เกิดความไม่เสมอ
ภาคและการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ อย่างเช่น ผู้หญิงหลายคนให้ข้อมูลว่า หากผู้หญิง
มุสลิมในพืน้ ทีต่ อ้ งการหย่า ปรกติแล้วพวกเธอจะไม่สามารถยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ขอหย่าได้ดว้ ย
ตนเอง แต่จะต้องขอให้ญาติผู้ชายไปเกลี้ยกล่อมให้สามีของตนยอมหย่า และสัญญาว่า
จะจ่ายเงินให้กับสามีหากทำ�เช่นนั้น หรือไม่ก็ต้องยั่วยุให้สามีเป็นฝ่ายบอกเลิกเอง ทั้งนี้
เพราะการตีความกฎหมายส่วนใหญ่อนุญาตให้ชายมีสิทธิเป็นเอกเทศในการประกาศ
หย่าร้าง ในขณะที่ผู้หญิงต้องร้องต่อศาลเพื่อขอหย่า และยังจะต้องนำ�เสนอเหตุผลซึ่งมี
อยู่ค่อนข้างจำ�กัด แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงที่ให้ข้อมูลต่างไม่ทราบเลยว่า มีกลไกที่ช่วย
ให้ภายหลังการหย่าร้างแล้ว ผู้หญิงสามารถร้องขอหรือบังคับสิทธิการเลี้ยงดูต่อศาลได้
ยกตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงคนหนึง่ บอกกับเราว่า เธอแต่งงานกับผูช้ ายทีช่ อบซ้อมเธอเป็น
ประจำ� และมีบงั คับให้มเี พศสัมพันธ์ รวมทัง้ ขูท่ จี่ ะฆ่า เธอไม่กล้าเล่าความรุนแรงเหล่านี้
ให้กับใคร ไม่กล้าไปแจ้งความกับตำ�รวจ เธอไม่เชื่อว่าผู้นำ�ศาสนาที่เป็นชายจะเข้าใจถึง
ชะตากรรมที่เกิดขึ้นกับเธอ ในสายตาของคนอื่น ๆ สามีของเธอเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะ
คนทีเ่ คร่งครัดศาสนา เธอเกรงว่าถ้ามีการร้องเรียนอาจทำ�ให้คนอืน่ คิดว่าสามีเธอเป็นคน
ดี ส่วนเธอเป็นคนบาป หลังจากทนทุกข์กบั ความรุนแรงได้เจ็ดปี เธอเดินทางมาทำ�งานที่
กรุงเทพฯ และทิ้งลูกชายไว้กับแม่ เธอได้กลับมาเยี่ยมลูกชายทุกสามเดือน สุดท้ายเธอ
ขอให้พี่ชายไปขอร้องให้สามีหย่าขาดกับเธอ สามีต่อรองว่าจะยอมหย่าถ้าตนเองได้รับ
สมบัติทุกอย่างรวมทั้งบ้านที่อยู่อาศัย ที่ผ่านมาสามีไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูหรือสนับสนุน
บุตรชายเลย หลังจากการเจรจาสองปี สามีของเธอก็ยอมหย่ากับเธอต่อหน้าอิหม่าม
156 โปรดดู อย่างเช่น UN Women, In Pursuit of Justice: Progress of the Worlds Women 2011-2012 (องค์การ
สหประชาชาติ ผู้หญิง การแสวงหาความยุติธรรม: ความก้าวหน้าของผู้หญิงระดับโลก 2554-2555)
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นอกจากนั้น ผู้หญิงหลายคนแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบ
กฎหมายอนุญาตให้ผชู้ ายสามารถแต่งงานซ้�ำ ซ้อนได้ ผูห้ ญิงบางคนได้เน้นถึงการปฏิเสธ
ไม่ให้ภรรยาและลูกสาวได้รบั สิทธิทเี่ สมอภาคกันด้านมรดกว่าส่งผลกระทบอย่างมากใน
สังคม เนือ่ งจากผูห้ ญิงหลายคนเป็นผูด้ แู ลและเป็นผูห้ าเลีย้ งครอบครัวเป็นหลัก เนือ่ งจาก
ปัญหาการบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย การสังหาร และการควบคุมตัวญาติผชู้ าย ผูห้ ญิงหลาย
คนรู้สึกถูกหักหลังแม้จะพยายามแสวงหาข้อมูล มีการบอกเล่าเรื่องด้วยความสัตย์จริง
และต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตหรือการสูญหายของญาติที่เป็น ผู้ชาย แต่พวกเธอก็
ยังถูกปฏิเสธไม่ให้ได้รับสิทธิที่เสมอภาคกันด้านมรดก
การขาดความชัดเจน ความแน่นอน และข้อมูลด้านกฎหมาย ดังที่กล่าวถึงข้างต้น
ผู้หญิงหลายคนที่ให้ข้อมูลแสดงความเห็นว่าตนเองไม่สามารถหรือไม่มีคุณสมบัติที่จะ
พูดถึงกฎหมายอิสลาม และการตีความและบังคับใช้ในพื้นที่ แม้จะเป็นไปตามเหตุผลที่
แตกต่างกัน แต่จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั แสดงให้เห็นว่าสาเหตุส�ำ คัญน่าจะมาจากการขาดข้อมูล
ที่เป็นกลาง โปร่งใสและเข้าถึงได้เกี่ยวกับเนื้อหาของสิทธิและพันธกรณีด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง อันที่จริง ดูเหมือนจะไม่มีประมวลหลักเกณฑ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลาม และไม่มกี ารกำ�หนดแนวทางการตีความและบังคับใช้กฎหมายอิสลาม
ในพืน้ ที่ เป็นเหตุให้การตีความหลักการทีเ่ กีย่ วข้องและการเยียวยาในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ขึน้ อยูก่ บั ดุลพินจิ และการตีความของดะโต๊ะยุตธิ รรมแต่ละคนเป็นหลัก เป็นเหตุให้ไม่เป็น
ไปตามข้อกำ�หนดของหลักนิตธิ รรมพืน้ ฐานและหลักการกฎหมายทัว่ ไปทีจ่ ะต้องมีความ
ชอบด้วยกฎหมายและความแน่นอนด้านกฎหมาย ข้อกำ�หนดดังกล่าวบังคับให้ต้องจัด
โครงสร้างพันธกรณีและสิทธิดา้ นกฎหมายให้มลี กั ษณะเข้าถึงได้เพียงพอ มีความแม่นยำ�
และคาดการณ์ได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยให้บคุ คลคาดการณ์ได้ถงึ ผลจากการกระทำ�ของตน โดยมี
หลักการนำ�ทีว่ า่ แต่ละคนจะต้องสามารถควบคุมกำ�กับพฤติกรรมของตนภายในขอบเขต
ที่แน่นอน เนื่องจากผลทางกฎหมายจากการกระทำ�ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
การขาดการกำ�กับดูแลอย่างเป็น ผล ในทางปฏิบัติแล้ว ข้อมูลที่เราได้รับสะท้อน
ถึงการขาดการกำ�กับดูแลและการวิเคราะห์การวินิจฉัยชี้ขาดด้านกฎหมายอย่างสิ้นเชิง
แม้ว่าโดยหลักการแล้ว ภายหลังการตัดสินคดีของศาลชั้นต้น ก็อาจมีการอุทธรณ์คดีต่อ
ศาลชั้นต่อไปได้ แต่ตามข้อมูลจากผู้ที่เราสัมภาษณ์ไม่มีใครพูดถึงว่ามีคดีซึ่งขึ้นไปสู่ชั้น
ศาลอุทธรณ์เลย ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัติแล้วจะไม่มีกลไกกำ�กับดูแลที่สำ�คัญ รวมทั้ง
การตรวจสอบจากศาลสูง
ผลกระทบต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงนอกจากเรือ่ งทางแพ่ง จากข้อมูล
ที่ได้รับชี้ให้เห็นความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับเขตอำ�นาจตามกฎหมายอิสลามในพื้นที่
ในบางกรณีดเู หมือนจะมีความไม่ชดั เจนเกีย่ วกับประเด็นด้านกฎหมายกับประเด็นทีเ่ ป็น
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เพียงแนวทางพืน้ ฐานด้านศาสนาหรือสังคมเท่านัน้ ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อ
การเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงนอกจากเรือ่ งทางแพ่ง อย่างเช่น ในเรือ่ งความรุนแรง
ในครอบครัวและการข่มขืนระหว่างสามีภรรยา ผู้หญิงหลายคนบอกเล่าประสบการณ์
ความรุนแรงในครอบครัวที่ได้รับ และบอกว่าไม่ทราบว่ามีการเยียวยาด้านกฎหมายอยู่
ตามประมวลกฎหมายอาญาไทย หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความ
รุนแรงในครอบครัว ผูน้ �ำ ชุมชนและเจ้าพนักงานด้านยุตธิ รรมมักจะปฏิบตั ติ อ่ ปัญหาความ
รุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวระหว่างคู่สามีภรรยาเหมือนเป็นปัญหา
“ครอบครัว” นอกจากนั้น แนวทางหลักในการตีความหลักศาสนาในพื้นที่ ดูเหมือนจะ
ยืนยันว่าผู้หญิงไม่สามารถปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับสามีตนเองได้ และปัญหาความ
รุนแรงทางเพศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างคูส่ มรสไม่ใช่ปญ
ั หาทีบ่ คุ คลภายนอกจะเข้ามาช่วยแก้ไขได้
ทำ�ให้เกิดความเชื่ออย่างผิด ๆ ว่า สำ�หรับคดีเช่นนี้จะไม่อยู่ใต้การคุ้มครองของกฎหมาย
ไทย หรือพูดอีกอย่างหนึง่ สำ�หรับคดีเช่นนีต้ อ้ งมีการนำ�กฎหมายอิสลามมาใช้เท่านัน้ อัน
ทีจ่ ริง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและการข่มขืนระหว่างสามีภรรยาในหลายกรณีเป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญาของไทย และตามทีอ่ ธิบายข้างต้นต้องถือว่าเป็นพฤติการณ์
ที่นำ�ไปสู่การสืบสวนสอบสวนและการรับผิดตามพันธกรณีระหว่างประเทศ แต่ผู้หญิงที่
ให้ข้อมูลกับเรา ระบุว่าในทางปฏิบัติแล้ว เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากความรุนแรง พวกเธอ
อาจต้องตัดสินใจย้ายออกจากพื้นที่ หรืออาจต้องเกลี้ยกล่อมให้สามียอมบอกเลิก ไม่
ว่าจะด้วยวิธีการใด ดูเหมือนว่าพวกเธอจะไม่ใส่ใจต่อการเรียกร้องความคุ้มครองด้าน
กฎหมายหรือความยุติธรรม
ปัญหาเหล่านี้สะท้อนว่าต้องมีการพิจารณาและการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนและเป็น
ผล ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการเสนอที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามใน
เขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลอย่างมากว่าใน
บริบทของการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าว ที่ผ่านมายังไม่มีการวิเคราะห์ในเชิงสิทธิมนุษย
ชน หรือในแง่หลักการความเสมอภาคระหว่างเพศ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตีความและ
บังคับใช้หลักการกฎหมายอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้ และความสามารถของผูห้ ญิงใน
การเข้าถึงความยุตธิ รรมตามระบบทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั และยังไม่มกี ารจัดกิจกรรมรับฟัง
ความเห็นจากผู้หญิงในชุมชนที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าว แต่การก
ระทำ�เช่นนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อประกันว่ากระบวนการปฏิรูปกฎหมายใด ๆ จะไม่ส่งผล
ให้อุปสรรคของผู้หญิงยืดเยื้อหรือเลวร้ายลง แต่จะเป็นหนทางแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของผู้หญิงและแก้ไขความเสี่ยงที่ได้รับได้อย่างจริงจัง
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กฎบัตรระหว่างประเทศกำ�หนดให้ประเทศไทยต้องคุม้ ครองสิทธิของผูห้ ญิงทุกคนใน
ประเทศ ไม่ว่าจะมีชาติพันธุ์ ศาสนา หรือถิ่นพำ�นักที่ใด157 ในบริบทเช่นนี้ ประเทศไทย
จะต้องประกันความเสมอภาคเบือ้ งหน้ากฎหมายและการคุม้ ครองตามกฎหมายทีเ่ สมอ
ภาคของผูห้ ญิง ต้องหาทางกำ�จัดการเลือกปฏิบตั ทิ งั้ โดยทางตรงและทางอ้อมอันเนือ่ งมา
จากเหตุผลด้านเพศ หรือด้านสัญชาติ สถานภาพด้านกฎหมายและศาสนา158 รวมทั้ง
รูปแบบการเลือกปฏิบตั ใิ นหลายภาคส่วน159 การบังคับใช้กฎหมายศาสนาและกฎหมาย
จารีตประเพณีจะต้องไม่สร้างความชอบธรรมให้กบั การไม่สามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเหล่านี้ได้160
หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่งได้หาทางแก้ไขผลกระทบจากพันธกรณีเหล่า
นี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องระบบกฎหมายศาสนาและบริบทของสิทธิด้านครอบครัวและมรดก
ของผู้หญิง
อย่างเช่น คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเน้นย้ำ�ว่า ไม่สามารถอ้าง
สิทธิที่จะมีเสรีภาพด้านศาสนาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนทีเ่ สมอภาคของผูห้ ญิงได้ รวมทัง้ สิทธิทจี่ ะได้รบั การคุม้ ครองด้านกฎหมายอย่างเสมอ
ภาค161 มีการระบุด้วยว่า กรณีที่รัฐกำ�หนดให้ศาลศาสนาทำ�หน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดในบาง
กรณี ต้องมีการประกันว่า กระบวนการพิจารณาของศาลเหล่านั้นจำ�กัดอยู่เฉพาะคดี
แพ่งและคดีอาญาที่ไม่ร้ายแรง ต้องเป็นไปตามข้อกำ�หนดการไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรม
ของคณะตุลาการที่มีความสามารถ เป็นอิสระ และปราศจากอคติและจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย และเป็นไปตามหลักประกันด้านสิทธิทเี่ กีย่ วข้อง และศาลลำ�ดับสูงขึน้ ไปของรัฐ
ต้องทำ�หน้าทีต่ รวจสอบความถูกต้องของคำ�วินจิ ฉัยชีข้ าดเช่นนัน้ และเปิดโอกาสให้คกู่ รณี
สามารถอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ดังกล่าวได้ตามกลไกทีเ่ หมาะสม162 คณะกรรมการ CEDAW ยังมี
ข้อสังเกตด้วยว่า ศาลทุกแห่งรวมทัง้ ศาลทีใ่ ช้กฎหมายศาสนา ควรจะต้องปฏิบตั ติ ามหลัก
การด้านความเสมอภาคและให้ตีความกฎหมายให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดที่ห้ามการ
เลือกปฏิบตั แิ ละมีความเสมอภาคกัน กรณีทศี่ าลไม่สามารถตีความกฎหมายในลักษณะ
เช่นนี้ได้ ศาลก็ควรจำ�แนกช่องว่างระหว่างข้อกำ�หนดด้านความเสมอภาคและการไม่
157 โปรดดูโดยทั่วไป ข้อ 2.1, 26 ICCPR; ข้อ 2.2, ICESCR; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment
No. 18; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment No. 31; CESCR, General Comment 20 ข้อ
ยกเว้นที่เกี่ยวกับสิทธิด้านการเมืองตามที่ระบุไว้ในข้อ 25, ICCPR ซึ่งจำ�กัดให้เป็นสิทธิเฉพาะพลเมือง
158 ข้อ 2.1, 26 ICCPR; ข้อ 2.2, ICESCR; ข้อ 1 และ 2 CEDAW; CERD, General Recommendation No.30; CEDAW,
General Recommendation No. 28; คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment No. 18; CESCR,
General Comment No. 20
159 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า18 และ 31; CESCR, General Comment No. 20, ย่อหน้า17;
CERD, General Recommendation No. 25
160 CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 33
161 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ General Comment No. 28, ย่อหน้า 32
162 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment 32, Para 24 โปรดดู ICCPR, ข้อ 14
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เลือกปฏิบตั กิ บั ข้อกำ�หนดของกฎหมายศาสนา และนำ�เสนอต่อหน่วยงานทีเ่ หมาะสม163
ในแง่สิทธิของผู้หญิงเกี่ยวกับการแต่งงาน การหย่าร้าง และมรดก คณะมนตรีสิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่า เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศ รัฐต่าง ๆ จะต้องประกันว่า กระบวนวิธแี ละเหตุผลในการหย่าร้างมีลกั ษณะเช่น
เดียวกันสำ�หรับหญิงและชาย164 ทัง้ ยังอธิบายด้วยว่า เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
ระหว่างประเทศได้ ผู้หญิงควรมีสิทธิได้รับมรดกอย่างเสมอภาคกับชาย กรณีที่คู่สมรส
ของตนเสียชีวิต165 ทั้งยังมีข้อสังเกตว่า การอนุญาตให้แต่งงานซ้ำ�ซ้อนไม่สอดคล้องกับ
หลักการความเสมอภาคว่าด้วยสิทธิในการแต่งงาน166 ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการ
CEDAW เน้นย้ำ�ว่า กฎหมายที่อนุญาตให้ผู้ชายมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งของสินสมรส
มากกว่าฝ่ายหญิงในกรณีทหี่ ย่าร้าง หรือกรณีทญ
ี่ าติเสียชีวติ ย่อมนำ�ไปสูก่ ารเลือกปฏิบตั ิ
167
และขัดกับพันธกรณีระหว่างประเทศ ทั้งยังกำ�หนดด้วยว่า ในกรณีที่มีบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญประกันความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย แต่กฎหมายส่วนบุคคลหรือกฎหมาย
จารีตประเพณีกลับอนุญาตให้มกี ารแต่งงานซ้�ำ ซ้อนได้ แสดงว่ากฎหมายเช่นนีล้ ะเมิดสิทธิ
ของผู้หญิงที่กำ�หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ168
ระบบยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการและระเบียบของชุมชน
เรายังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสถาปนาระบบยุติธรรมอย่างไม่เป็นทางการ
ในหลายหมู่บ้านของจังหวัดยะลา กล่าวคือกรณีที่ผู้นำ�หมู่บ้านกำ�หนดให้มีกฎระเบียบ
หมู่บาน (Hukum Pakat ) หรือระเบียบในท้องถิ่นที่จัดทำ�ขึ้นตามหลักการด้านศาสนา
และวัฒนธรรม และมีการบังคับใช้ด้วยบทลงโทษ
จากการแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐชี้ให้เห็นว่า ฝ่ายรัฐเองก็ให้การยอมรับต่อ
ระบบยุติธรรมเช่นนั้นในทางอ้อม แม้จะไม่ยอมรับอย่างเป็นทางการ โดยถือเป็นส่วน
หนึ่งของความพยายามลดความขัดแย้งโดยการกระจายอำ�นาจการปกครองและส่ง
163
164
165
166
167
168

CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า 33. โปรดดู CEDAW, ข้อ 2
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ General Comment No. 28, ย่อหน้า26. โปรดดู ICCPR, ข้อ 3 และ 23
อ้างแล้ว
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ General Comment No. 28, ย่อหน้า24. โปรดดู ICCPR, ข้อ 3 และ 23
CEDAW, General Recommendation 21, ย่อหน้า 28 และ 35. โปรดดู CEDAW, ข้อ 15 และ 16
CEDAW, General Recommendation 21, ย่อหน้า14 โปรดดู CEDAW, ข้อ 5 ควรย้ำ�เตือนด้วยว่าในบริบทซึ่งวิเคราะห์ใน
ข้อ 3 แม้วา่ ประเทศไทยจะยังคงมีขอ้ สงวนตามข้อ 16 ของอนุสญ
ั ญา CEDAW เกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิงในครอบครัว
แต่กไ็ ม่เป็นการจำ�กัดพันธกรณีทจี่ ะต้องปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดข้างต้น ซึง่ ข้อกำ�หนดทีว่ า่ ไม่ได้เป็นผลมาจากข้อ 16 ของอนุสญ
ั ญา
เท่านั้น แต่ยังมาจากข้อบัญญัติอื่น ๆ ด้วย รวมทั้งข้อ 2 ของอนุสัญญา และยังเป็นผลมาจากข้อบัญญัติใน ICCPR กรณีที่
ไม่มีการประกาศข้อสงวน คณะกรรมการ CEDAW ได้เน้นย้ำ�ว่า การประกาศข้อสงวนของไทยขัดแย้งกับวัตถุประสงค์และ
เป้าประสงค์ของอนุสัญญา และย่อมขัดแย้งกับพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยเอง CEDAW, Concluding Comments,
Thailand (ความเห็นเชิงสรุปของคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ใิ นทุกรูปแบบต่อสตรี กรณีประเทศไทย), U.N.
Doc CEDAW/C/THA/CO/5, 3 กุมภาพันธ์ 2549, ย่อหน้า11. ข้อ 19(c), Vienna Convention on the Law of Treaties
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เสริมอำ�นาจในการตัดสินใจและผ่องถ่ายความรับผิดชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและ
เจ้าพนักงานของรัฐไปยังชุมชน
ระเบียบและระบบการบังคับใช้เช่นนี้ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุที่ทำ�ให้ผู้หญิงที่ให้
ข้อมูลกับเราเกิดความหวาดกลัว จากข้อมูลที่ได้รับชี้ให้เห็นว่า ระบบกฎหมายเช่นนี้มุ่ง
ควบคุมบังคับพฤติกรรมของผูห้ ญิงโดยอ้างอิงความเชือ่ ทางศาสนาทีเ่ คร่งครัด อย่างเช่น
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับเราอธิบายว่ามีระเบียบทีก่ �ำ หนดเครือ่ งแต่งกายสำ�หรับผูห้ ญิงมุสลิม มีการ
กำ�หนดว่าผู้หญิงที่ไม่ใส่ผ้าคลุมหรือฮิญาบจะต้องถูกจับกล้อนผม และผู้หญิงที่สวมเสื้อ
แขนสั้นจะถูกตัดแขน นอกจากนั้นยังระบุด้วยว่าผู้หญิงมุสลิมและเด็กผู้หญิงที่ยังเป็น
โสดและไปอยู่ในที่รโหฐานกับผู้ชายซึ่งไม่ใช่ญาติของตน ก็จะต้องแต่งงานกับผู้ชายคน
นั้น นอกจากนั้น ระเบียบยังกำ�หนดรางวัลที่ให้กับสมาชิกในชุมชนที่ให้เบาะแสกับผู้นำ�
ชุมชนว่าผู้หญิงคนใดละเมิดหลักเกณฑ์เหล่านี้
เหตุการณ์เหล่านี้ทำ�ให้เกิดข้อกังวลอย่างมากต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้
หญิงหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในศักดิ์ศรีของร่างกายและเสรีภาพที่จะปลอดจาก
การทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ 2 ของกฎบัตรและมาตรฐาน
ระหว่างประเทศที่ห้ามการทรมานและการปฏิบัติที่โหดร้ายในทุกกรณี 169 หน่วยงาน
ระหว่างประเทศได้อธิบายไว้ว่า การลงโทษทางกายที่มีการใช้ความรุนแรงและเป็นการ
ละเมิดศักดิ์ศรีของบุคคล โดยมุ่งกระทำ�ต่อบุคคลในฐานะบทลงโทษ ทั้งนี้เพื่อทำ�ให้เกิด
ความเจ็บปวดและ/หรือความอับอายและการดูหมิ่นศักดิ์ศรี ย่อมเป็นสิ่งที่ละเมิดต่อข้อ
ห้ามเหล่านี้ ทั้งยังระบุอย่างชัดเจนว่า ตามข้อห้ามเหล่านี้ หน่วยงานของรัฐไม่เพียงจะ
ต้องไม่เข้าร่วมในพฤติการณ์เช่นนั้น แต่ยังต้องทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อ
ป้องกัน สอบสวน และลงโทษผูก้ ระทำ�การเช่นนัน้ ทีเ่ ป็นเอกชน170 ทีส่ �ำ คัญ คณะกรรมการ
CAT เน้นย้�ำ ว่าต้องมีการปฏิเสธ “การสร้างความชอบธรรมให้กบั การละเมิดข้อห้ามอย่าง
เบ็ดเสร็จเหล่านี้โดยอ้างเหตุผลด้านศาสนาหรือจารีตประเพณี”171

169 อย่างเช่น ข้อ 2, 16 CAT; ข้อ 7 ICCPR
170 CAT, General Comment 2, ย่อหน้า18; คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment No. 20, ย่อหน้า
2; คณะมนตรีสทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ, General Comment 31, ย่อหน้า 8; CEDAW, General Recommendation
28, ย่อหน้า 34; และโปรดดู, Report of the Special Rapporteur on Torture (รายงานของผูร้ ายงานพิเศษด้านการทรมาน),
15 มกราคม 2551, A/คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ/7/3, ย่อหน้า31, 32, 44
171

CAT, General Comment 2, ย่อหน้า 5

ประเทศไทย

5. พฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าพนักงาน
ยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐ
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เราได้สนทนาหลายครั้งกับผู้หญิงและผู้ที่ทำ�งานกับผู้หญิง
ซึ่งมีพื้นแพที่หลากหลายทั่วประเทศไทย อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ซึ่งทำ�งานกับคนงานหญิง
ข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายในเชียงใหม่และสมุทรสาคร ไปจนถึงผู้หญิงไฮโซที่
กรุงเทพฯ ผู้ที่ทำ�งานจัดตั้งชาวละหู่ที่อำ�เภอแม่อายไปจนถึงผู้หญิงที่ทำ�ประมง และผู้
พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในอุดรธานี พนักงานขายบริการทางเพศไปจนถึงผู้ที่อาศัยในค่าย
พักพิงชั่วคราว ผู้หญิงที่เป็นนักกิจกรรมในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาสไปจนถึง
อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ผู้หญิงเหล่านี้เป็นตัวแทนกลุ่มซึ่งมีประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลาย อันที่จริงผู้ให้
สัมภาษณ์หลายคนอาจมองว่าอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของพวกเธอมีความ
แตกต่างจากกลุ่มอื่น แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ก็ได้จำ�แนกประเด็นปัญหาที่มองว่าส่งผลกระ
ทบร้ายแรงต่อความสามารถของผู้หญิงในการเข้าถึงการคุ้มครองและการเยียวยาทาง
กฎหมายในเชิงปฏิบัติ ผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนแสดงความเห็นที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่มัก
เห็นร่วมกันคือพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐและโดยเฉพาะตำ�รวจ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็น
อุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
ปัญหาพื้นฐานที่ผู้เข้าร่วมเกือบทุกคนกล่าวถึงในระหว่างการสนทนา เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าทีใ่ นหลายส่วน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นความรุนแรงเนือ่ งจากความแตก
ต่างระหว่างเพศในรูปแบบแตกต่างกัน พวกเขายกตัวอย่าง เช่น การไม่ปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติที่ใส่ใจต่อความแตกต่างระหว่างเพศ การปฏิบัติต่อผู้เสียหายอย่างเฉยเมยและ
ดูถกู หรือการไม่ยอมสอบสวนตามข้อกล่าวหาและไม่ยอมฟ้องร้องดำ�เนินคดีอย่างเป็นผล
นอกจากปัญหา “ร่วมกัน” เหล่านีแ้ ล้ว ตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ยังกล่าวถึงอุปสรรคเพิม่
เติมในระหว่างการสนทนา ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงบางกลุม่ มองว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั มีแนวโน้มจะ
เป็นผูล้ ะเมิดสิทธิ (ทัง้ การเลือกปฏิบตั แิ ละการใช้ความรุนแรง) แทนทีจ่ ะมองว่าเจ้าหน้าที่
จะให้ความคุม้ ครองและช่วยเหลือ ส่วนคนอืน่ ๆ มีความเห็นต่ออัตราการทุจริตทีส่ งู และ
การที่เจ้าหน้าที่มักรีดไถ ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการเข้าถึงความยุติธรรม
ในบทย่อยด้านล่าง เราพยายามสังเคราะห์และสรุปความคิดเห็นที่ได้รับฟังในช่วง
หนึ่งปีที่ผ่านมา เราเริ่มจากการอธิบายถึงความเห็นที่สะท้อนความหวาดกลัวและความ
ไม่ไว้วางใจของชุมชนทั่วไปที่มีต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาจกระทบต่อการเข้าถึงความ
ยุตธิ รรมของผูห้ ญิง จากนัน้ เป็นการอธิบายถึงข้อมูลทีไ่ ด้รบั ฟังมาเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั ิ
ระหว่างเพศและทัศนคติต่อการละเมิดเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศที่เกิดขึ้นใน
ระบบยุตธิ รรม และอาจกระทบต่อความสามารถของผูห้ ญิงในการเข้าถึงการคุม้ ครองและ
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เยียวยาทางกฎหมาย เราได้แบ่งเนือ้ หารายงานเป็นบทต่าง ๆ โดยจำ�แนกตามปัญหาร่วม
กัน แทนที่จะจำ�แนกตามกลุ่มหรือชุมชน แม้ว่าผู้หญิงกลุ่มต่าง ๆ จะได้รับผลกระทบใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน และในระดับต่างกัน แต่เราก็พยายามชี้ให้เห็นถึงความคล้ายคลึง
ที่น่าประหลาดใจของความรู้สึกและประสบการณ์เหล่านี้

5.1 การละเมิดสิทธิมนุษยชนทำ�ให้เกิดความกลัวและความไม่ไว้วางใจ
“โดยทั่วไปเราก็กลัวเจ้าหน้าที่ เรามักคิดว่าอยู่กับปัญหาก็ยังดีกว่าต้องเจอกับเจ้า
หน้าที่”172
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนระบุถงึ ความไม่ไว้วางใจและความกลัวในระดับสูงในบรรดาผู้
หญิงบางกลุม่ ทีม่ ตี อ่ เจ้าพนักงานยุตธิ รรม โดยเฉพาะผูบ้ งั คับใช้กฎหมาย ความรูส้ กึ เหล่า
นีเ้ กิดขึน้ จากประสบการณ์ทมี่ กั เห็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐเป็นผูล้ ะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสมาชิก
ในชุมชนเดียวกัน หรือเจ้าหน้าทีท่ �ำ ความผิดเหล่านีแ้ ล้วสามารถลอยนวลพ้นผิดได้ พวก
เขาแสดงความเห็นว่า พฤติการณ์เช่นนี้และการขาดความรับผิดทำ�ให้ผู้หญิงจากชุมชน
เหล่านี้เสื่อมศรัทธาต่อระบบยุติธรรมของไทย โดยไม่เห็นว่าจะเป็นกลไกที่ช่วยให้ความ
สนับสนุน ความคุ้มครอง และการเยียวยาได้เลย พวกเขายังมีความเห็นว่า การละเมิด
เช่นนีเ้ ป็นสาเหตุของบรรยากาศความหวาดกลัวทีจ่ ริงจัง เป็นเหตุให้ผหู้ ญิงหลีกเลีย่ งทีจ่ ะ
เผชิญหน้ากับหน่วยงานของรัฐ อย่างเช่น เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย แทนที่จะไปขอ
ความช่วยเหลือจากพวกเขา
ความรุนแรงและการลอยนวลพ้นผิด
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนได้บอกเล่ากรณีที่เจ้าพนักงานยุติธรรมกระทำ�ความรุนแรง
ต่อสมาชิกในชุมชนเดียวกัน และไม่มีการสอบสวนความผิด ไม่มีการนำ�ตัวผู้กระทำ�ผิด
มาลงโทษ และไม่มีการเยียวยาแต่อย่างใด
ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับจังหวัดชายแดนใต้ชใี้ ห้เห็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชนอย่างกว้างขวาง และกล่าวหาว่าเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและทหารที่กระทำ�
ต่อชาวบ้านในชุมชนมุสลิม พวกเขากล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจและทหารเป็นผูอ้ ยูเ่ บือ้ ง
หลังการบังคับบุคคลให้สูญหาย การสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย การทรมาน และ
การปฏิบตั ทิ โี่ หดร้าย และการควบคุมตัวโดยพลการ โดยเป็นการกระทำ�ต่อชาวบ้านทีเ่ ป็น
ผูช้ ายในหมูบ่ า้ นเหล่านี้ ในช่วงทีร่ ฐั บาลอ้างว่าต้องตอบโต้กบั การก่อความไม่สงบอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งที่ผ่านมามีการจัดทำ�รายงานและนำ�เสนอข้อมูลเรื่องเหล่านี้หลายครั้งแล้ว แม้
ในหลายกรณี สมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้หญิงได้พยายามเรียกร้องความยุติธรรมและ
172 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
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ความรับผิด แต่คดีเหล่านี้ก็มักจะถูกยกฟ้อง173 นอกจากนั้น ยังมีการพูดถึงปัญหาอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับกองทุนชดเชยของรัฐ และผู้หญิงบางคนถูกข่มขู่คุกคามเพราะพยายาม
เรียกร้องความยุติธรรม ในเวลาเดียวกัน มีการกล่าวหาว่าการละเมิดเช่นนี้ยังดำ�เนินต่อ
ไป นอกจากนัน้ เรายังได้ทราบข้อมูลว่าแม้จะมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจในจังหวัด
ชายแดนใต้เป็นผูก้ ระทำ�การข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา แต่กไ็ ม่มกี ารสืบสวนสอบสวนอย่างเป็น
ผล ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นหญิงคนหนึ่งกล่าวว่า “กรณีที่เกิดการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรา ถ้าผู้ที่
กระทำ�เป็นเจ้าหน้าที่ ก็จะมีความพยายามปิดเรือ่ งให้เงียบเอาไว้”174 นอกจากนัน้ หลาย
คนแสดงความเห็นว่าในจังหวัดของตน การคุกคามทางเพศต่อผูห้ ญิงและเด็กผูห้ ญิงมุสลิม
โดยเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมาก
ในขณะเดียวกัน ผูท้ มี่ าจากชุมชนคนข้ามชาติชใี้ ห้เห็นการใช้ความรุนแรงในระดับสูง
ของตำ�รวจซึง่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมายต่อชาวบ้านในชุมชน มีรายงานการเก็บข้อมูล
ของตำ�รวจที่ทำ�ร้ายร่างกายคนข้ามชาติในชุมชนเหล่านี้มากมาย ในบางกรณีก็ถึงขั้นเสีย
ชีวิต175 ทั้งยังมีการระบุถึงการซ้อมคนข้ามชาติด้วยความรุนแรงระหว่างที่ถูกควบคุมตัว
โดยตำ�รวจ176 ในทำ�นองเดียวกัน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลายคนแสดงความเห็นว่า การใช้ความ
รุนแรงเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างเพศของตำ�รวจต่อผูห้ ญิงข้ามชาติเป็นสิง่ ทีม่ กั เกิด
ขึน้ ทัว่ ไป “ถ้ามีแรงงานหญิงข้ามชาติอยูใ่ นรถทัวร์ ตำ�รวจก็มกั จะโบกรถให้หยุดและจับกุม
พวกเธอ โดยเฉพาะผู้หญิงสาว และบางทีก็เอาตัวพวกเธอไปยังที่อื่นซึ่งไม่ใช่โรงพัก บาง
ครัง้ ผูห้ ญิงเหล่านีก้ ต็ อ้ ง “หายตัวไป” เป็นสัปดาห์...และถูกข่มขืน แต่พวกเธอก็ไม่กล้าร้อง
เรียนเพราะความกลัว”177 ตัวแทนจากหน่วยงานที่ท�ำ งานกับผู้หญิงข้ามชาติอีกคนหนึ่ง
กล่าวกับเราว่า “แรงงานจากพม่าจำ�นวนมากทำ�งานในโรงงาน ตำ�รวจมักเอารถมาจอด
หน้าโรงงาน และเอาตัวแรงงานหญิงพม่าที่หน้าตาดีไปด้วย จากนั้นก็นำ�ตัวมาส่งในวัน
รุ่งขึ้น ผู้หญิงเหล่านี้ไม่กล้าที่จะไปเรียกร้องความเป็นธรรม”178 มีการจัดทำ�ข้อมูลและ
รายงานเกีย่ วกับพฤติการณ์เช่นนีห้ ลายครัง้ รวมทัง้ รายงานเกีย่ วกับผูห้ ญิงข้ามชาติทไี่ ม่มี
เอกสารทางกฎหมาย ซึ่งตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศในระหว่างถูกควบคุมตัวภาย
173 “It Was Like Suddenly My Son No Longer Existed,” Enforced Disappearances in Thailand’s Southern Border
Provinces (การบังคับบุคคลให้สูญหายในจังหวัดชายแดนใต้), Human Rights Watch, 2550; Thailand: Torture in the
Southern Counter-Insurgency (ประเทศไทย: การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้), Amnesty
International, 2552; Enforced disappearances in Thailand (การบังคับบุคคลให้สญ
ู หายในประเทศไทย), มูลนิธยิ ตุ ธิ รรม
เพื่อสันติภาพ พฤษภาคม 2555 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)
174 ผู้เข้าร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา กันยายน 2554
175 โปรดดู Human Rights Watch, From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือ
ปะจระเข้: การละเมิดต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย), 2553, Chapter III
176 อ้างแล้ว
177 ผู้เข้าร่วมและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ กรุงเทพฯ กันยายน
2554
178 ผู้เข้าร่วมและผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในการสัมมนาเชิงปฏิบัติของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ กรุงเทพฯ กันยายน
2554
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หลังการจับกุม ตำ�รวจบังคับให้พวกเธอมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับการปล่อยตัว179 ผู้ให้
สัมภาษณ์ยังมีความเห็นว่า ไม่เคยได้ยินว่ามีการสอบสวนอย่างจริงจังต่อความผิดเหล่า
นี้180
ในทำ�นองเดียวกันดังข้อสังเกตในข้อ 4 ข้างต้น พนักงานขายบริการทางเพศที่
ให้สัมภาษณ์ยังให้ความเห็นด้วยว่า การข่มขืนกระทำ�ชำ�เราและการทำ�ร้ายทางเพศต่อ
พนักงานขายบริการทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ตำ�รวจเกิดขึ้นได้เสมอ ตัวแทนจากหน่วยงาน
ที่ทำ�งานกับพนักงานขายบริการทางเพศแสดงความเห็นว่า มี “มีความเป็นไปได้เสมอที่
จะมีการละเมิดสิทธิพนักงานบริการโดยเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจทีไ่ ม่สจุ ริต” และการคุกคามทาง
เพศ การทำ�ร้ายทางเพศ และการข่มขืนกระทำ�ชำ�เรามักเกิดขึ้นเป็นประจำ�
การปฏิเสธกระบวนการอันควรตามกฎหมาย อคติและการเลือกปฏิบัติ
นอกจากนัน้ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์แสดงความเห็นหลายครัง้ ว่าเจ้าหน้าทีไ่ ด้แสดงอคติและ
การเลือกปฏิบัติค่อนข้างสูงต่อชุมชนบางแห่ง ในระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและใน
กระบวนการยุตธิ รรม และทำ�ลายกระบวนการอันควรตามกฎหมายและหลักความเสมอ
ภาคเบื้องหน้ากฎหมาย จากข้อมูลที่ได้รับทำ�ให้ทราบถึงความรู้สึกของชนชาติพันธุ์กลุ่ม
น้อย รวมทั้งชุมชนมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างเช่น ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงที่ให้สัมภาษณ์บอกว่า ชาวบ้านมัก
เจอกับการจับกุมและควบคุมตัวโดยพลการ ซึง่ พวกเขาเชือ่ ว่าเป็นผลมาจากชาติพนั ธุข์ อง
ตนเอง ชาวบ้านคนหนึง่ บอกว่า “ตอนทีต่ �ำ รวจมาเจอเรา พวกเขาก็จบั เราโดยไม่สอบสวน
ว่าเรามีความผิดหรือไม่...ก่อนทีจ่ ะดำ�เนินการตามกระบวนการกฎหมายด้วยซ้�ำ ”181 ชาว
บ้านอีกรายหนึ่งบอกว่า ที่ดินซึ่งเคยทำ�กินมาเป็นเวลาหลายปีได้ถูกจัดประเภทเป็นเขต
พัฒนาและเขตอุตสาหกรรม ส่งผลให้กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู จำ�นวนมากทีเ่ ข้ามาทำ�กิน
ในทีด่ นิ ดังกล่าวถูกฟ้องร้องดำ�เนินคดีในข้อหาบุกรุก และถูกตัดสินลงโทษจำ�คุกเป็นเวลา
หลายปี มีทั้งโทษจำ�คุกตลอดชีวิตด้วย เขายังบอกด้วยว่าระหว่างถูกควบคุมตัว พวกเขา
หลายคนได้ถูกบังคับให้เซ็นชื่อใน “คำ�สารภาพ” เป็นภาษาไทย ซึ่งพวกเขาก็อ่านไม่ออก
179 Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants
Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์)(MAP) (ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ
และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) และโปรดดู, Human Rights Watch, From the Tiger to the Crocodile: Abuse of
Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การละเมิดต่อแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย), 2553
180 รายงานเชิงลึกหลายฉบับในประเด็นนี้ประกอบด้วย Stepping Into the Light, Report on Women Migrant Workers
(รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงาน
กลุ่มชาติพันธุ์)(MAP) (ฉบับร่างที่มอบให้กับ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ) และโปรดดู, Human Rights Watch,
From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การละเมิดต่อแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย), 2553
181 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
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ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่า คนในจังหวัดชายแดนใต้มีความรู้สึกว่า
ระบบยุติธรรมไม่เป็นกลาง “เริ่มจากทหารและตำ�รวจได้รับรายงานว่าชาวบ้านที่พวก
เขาจับกุมเป็นผู้ก่อการร้าย จากนั้นตำ�รวจก็จะนำ�ตัวคนที่ถูกจับไปขึ้นศาลโดยไม่มีการ
สอบสวนเพิ่มเติม พวกเขาไม่รู้จักชื่อของคนที่ถูกจับด้วยซ้ำ� และต้องไปถามชื่อจากเจ้า
พนักงานศาล ทำ�ให้เรารู้ว่ากระบวนการกฎหมายไม่เป็นธรรม ในบางคดี ภรรยาและลูก
ของผู้ต้องสงสัยมาที่ศาล และเมื่อลูกโผเข้าไปกอดพ่อ ผู้พิพากษาก็จะบอกว่าเขาควร
คิดก่อนที่จะลงมือกระทำ�ความผิดนั้น เป็นสัญญาณบ่งบอกอย่างชัดเจนว่า ศาลไม่ได้มี
ทัศนคติที่เป็นกลาง ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีการตัดสินคดีด้วยซ้ำ�”182
การไม่ยอมสอบสวนและหาทางแก้ไข
“บ้านเรามีเบอร์โทรศัพท์ฉกุ เฉินทีเ่ อาไว้ชว่ ยเหลือคนทีป่ ระสบความเดือดร้อน อย่างเช่น
การกด 191 แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ผล”183
“สำ�หรับตำ�รวจและพนักงานอัยการ ถ้าพวกเขามีทัศนคติไม่ดี การปฏิบัติหน้าที่ก็จะไม่
ดีตามไปด้วย”184
หลายคนแสดงความเห็นว่าอคติที่มีต่อชาวบ้านเผยให้เห็นจากการที่เจ้าหน้าที่ไม่
ยอมปฏิบัติงานและแสดงความเพิกเฉยเวลาที่ชาวบ้านเรียกร้องความช่วยเหลือและมา
แจ้งความ ตัวแทนกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู รายหนึง่ ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์เน้นว่า ตำ�รวจและเจ้า
หน้าทีค่ นอืน่ ๆ ไม่ยอมรับแจ้งความหรือรับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านทีเ่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์
บนพืน้ ทีส่ งู และมักไม่ด�ำ เนินการสอบสวนหรือติดตามคดี เพราะพวกเขาไม่คดิ ว่าคดีเหล่า
นี้เป็น “คดีสำ�คัญ”185
ผูห้ ญิงข้ามชาติและเจ้าหน้าทีซ่ งึ่ ทำ�งานด้วยก็กล่าวถึงปัญหาทีค่ ล้ายคลึงกัน โดยระบุ
ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัว เจ้าพนักงานยุติธรรมไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของคน
ข้ามชาติ และไม่ยอมดำ�เนินการใด ๆ รวมทั้งไม่ยอมสอบสวนหากมีการแจ้งความหรือ
ร้องเรียนเข้ามา พวกเขาบอกว่า เจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ บั คนข้ามชาติเหมือนกับเป็น “พลเมือง
ชัน้ สอง” หรือเป็น “คนซึง่ มาจากทีอ่ นื่ ” และย้�ำ ว่า “เจ้าหน้าทีจ่ ะไม่ใส่ใจเลยถ้าแรงงานข้าม
182 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
183 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
184 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
185 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
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ชาติมาขอความช่วยเหลือ”186 ในขณะเดียวกัน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์คนหนึง่ อธิบายอย่างชัดเจน
ถึงการที่ตำ�รวจไม่ยอมสอบสวนกรณีที่เป็นการข่มขืนกระทำ�ชำ�เราผู้หญิงข้ามชาติ187 ดัง
ข้อสังเกตในข้อ 6.2 ด้านล่าง เจ้าหน้าที่ซึ่งทำ�งานกับพนักงานขายบริการทางเพศก็เล่า
ถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้นคล้าย ๆ กัน
ในขณะเดียวกัน ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์จากจังหวัดชายแดนใต้เล่าให้ฟงั ว่าจากประสบการณ์
ของพวกเขา เจ้าหน้าที่ไทยจะไม่ตอบสนองอย่างเต็มที่เมื่อราษฎรที่เป็นมุสลิมมาขอ
ความช่วยเหลือหรือมาแจ้งความเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและปัญหาส่วนบุคคล
ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งบอกว่า “ตำ�รวจ พนักงานอัยการ และศาลทำ�ให้เรารู้สึกไม่ดีเลย
พวกเขาไม่ใส่ใจ ภาษาท่าทางของพวกเขาบ่งบอกถึงความไม่ใส่ใจต่อปัญหาของเรา”188
ผู้หญิงอีกคนหนึ่งบอกกับเราว่า “ดิฉันเจอผู้หญิงที่ถูกข่มขืนและอยากจะช่วย ดิฉันไป
หาเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและทหารซึ่งอยู่ใกล้ ๆ และขอให้ไปช่วยผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย แต่
พวกเขาไม่ท�ำ อะไรเลย พวกเขาอ้างว่าต้องรอให้หน่วยลาดตระเวนมาก่อน หรือไม่กต็ อ้ ง
ขอปรึกษากับผู้บังคับบัญชาก่อน”189
การทุจริตและการรีดไถ
ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวหลายครั้งถึงการทุจริตและการรีดไถของเจ้าพนักงานยุติธรรม
จากปากคำ�ของผู้ที่มาจากจังหวัดชายแดนใต้คนหนึ่ง “คุณต้องยอมจ่ายไม่อย่างนั้นเรื่อง
ก็ไม่เดิน”190 หลายคนบอกว่า บางชุมชนได้รับผลกระทบอย่างหนัก อย่างเช่น คนข้าม
ชาติที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายและพนักงานขายบริการทางเพศ พวกเขาต้องจ่ายเงิน
ค่าสินบนจำ�นวนมากเพื่อที่จะไม่ถูกจับ หรือแลกกับการปล่อยตัว อันที่จริงพนักงาน
ขายบริการทางเพศที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า มันเป็นเรื่องปรกติมาก “และมีอัตรามาตรฐาน
สำ�หรับเงินใต้โต๊ะเหล่านี้”191
186 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
187 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ Jackie Pollack, Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์), เชียงใหม่ 13 ธันวาคม 2554 และโปรดดู, Stepping Into the Light, Report on
Women Migrant Workers (รายงานว่าด้วยแรงงานหญิงข้ามชาติ), Migrants Assistance Programme (มูลนิธิเพื่อสุขภาพ
และการเรียนรูข้ องแรงงานกลุม่ ชาติพนั ธุ)์ (MAP) (ฉบับร่างทีม่ อบให้กบั ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ); Human Rights
Watch, From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand (หนีเสือปะจระเข้: การละเมิดต่อ
แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย), 2553
188 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
189 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
190 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
191 ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุม่ กับ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ ได้แก่ พนักงานขายบริการทางเพศ 6 คน และนักกิจกรรม
2 คน เชียงใหม่ 13-14 ธันวาคม 2554

ประเทศไทย

ผลกระทบต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
เป็นที่ชัดเจนว่าพฤติการณ์ของเจ้าพนักงานยุติธรรมตามตัวอย่างที่เล่าถึงข้างต้น
มักส่งผลกระทบอย่างมากต่อความสามารถของบุคคลจากบางชุมชนในการแสวงหาและ
เข้าถึงการคุ้มครองและเยียวยาทางกฎหมาย อันที่จริง ในทุกกรณีที่ไม่มีการสอบสวน
พฤติการณ์เช่นนี้ และไม่มีความรับผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งไม่มีการเยียวยา ก็จะส่ง
ผลให้การเข้าถึงความยุติธรรมไม่เกิดขึ้นจริง แต่ผลกระทบไม่ได้มีแค่การละเมิดส่วน
บุคคล หรือผลกระทบต่อผู้กระทำ�ความผิดและผู้เสียหายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น กรณีที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐถูกมองว่าเป็นผูล้ ะเมิดสิทธิมนุษยชนสมาชิกในบางชุมชน ชาวบ้านก็จะ
มองว่าเจ้าหน้าทีส่ ามารถทำ�การละเมิดได้โดยไม่ตอ้ งรับผิด อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่ไว้
วางใจอย่างรุนแรง และทำ�ให้เกิดความกลัวต่อเจ้าพนักงานยุตธิ รรมในชุมชนเหล่านัน้ เป็น
เหตุให้สมาชิกในชุมชนเหล่านั้นพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพบกับเจ้าหน้าที่ แทนที่จะไปขอ
ความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกัน ก็มองได้ว่าเป็นความล้มเหลวของระบบยุติธรรมที่จะ
สอบสวนอย่างไม่ลำ�เอียงหรืออย่างเป็นผลกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
ปฏิบัติมิชอบขึ้นมา ซึ่งจะทำ�ให้บุคคลเสื่อมความศรัทธาต่อระบบดังกล่าว และทำ�ให้มี
ทางเลือกในการได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาน้อยลง
ประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับทั้งสมาชิกชุมชนที่เป็นหญิงและชาย อย่างไรก็ตาม
ผลกระทบบางอย่างอาจมีอทิ ธิพลต่อการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงเป็นการเฉพาะ
ตัวอย่างเช่น ความกลัวหรือการขาดความมั่นใจ จะทำ�ให้ผู้หญิงไม่แสวงหาการคุ้มครอง
หรือเยียวยาทางกฎหมายจากระบบยุตธิ รรม เวลาทีเ่ ผชิญกับการเลือกปฏิบตั สิ ว่ นบุคคล
หรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในครอบครัวหรือในชุมชนของตน
ในขณะเดียวกัน ในกรณีที่สมาชิกชุมชนบางคนรู้สึกว่าตนเองได้ถูกละเมิดอย่าง
หนักจากหน่วยงานของรัฐ อาจเกิดปัญหาทีผ่ หู้ ญิงรูส้ กึ ไม่ตอ้ งการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของรัฐดังกล่าว เพือ่ แก้ปญ
ั หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ กับตนในชุมชน
หรือในครอบครัว เพราะกลัวจะถูกมองว่าทรยศต่อชุมชนตนเอง นอกจากนั้น ความไม่
ไว้วางใจต่อหน่วยงานของรัฐ การรับรู้ต่ออคติของระบบยุติธรรมที่มีต่อบางชุมชน หรือ
การไม่ตอบสนองความต้องการอย่างเป็นผล อาจทำ�ให้ชุมชนจัดตั้งระบบยุติธรรมอย่าง
ไม่เป็นทางการขึ้นมาและหาวิธีการจัดตั้งตัวเอง สภาพการณ์เช่นนี้อาจส่งผลอย่างมาก
ต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงและเสรีภาพที่จะปลอดพ้นจากการเลือกปฏิบัติ

5.2 การเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ความคิดแบบเหมารวม และ
บรรทัดฐาน
ผู้หญิงหลายคนที่เรารับฟังความเห็นและให้สัมภาษณ์ย้ำ�ว่า เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
ความยุติธรรมของผู้หญิง จะต้องมีมาตรการแก้ไขรูปแบบการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ
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และความคิดแบบเหมารวมที่เกิดขึ้นในทางอ้อมและอาจมองได้เห็นยาก แต่จะเห็นได้
จากพฤติการณ์ของเจ้าพนักงานยุติธรรมที่สำ�คัญ เวลาที่ผู้หญิงมาขอการคุ้มครองและ
เยียวยาทางกฎหมายตามความเห็นของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ พฤติการณ์เช่นนีม้ กั เกิดขึน้ กรณีที่
เป็นความรุนแรงเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างเพศ จากข้อมูลเหล่านีด้ เู หมือนว่าในบาง
ครัง้ การเลือกปฏิบตั เิ กิดขึน้ อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมามาก แต่บอ่ ยครัง้ ก็มกั เกิดขึน้ ใน
ลักษณะที่ไม่ใส่ใจต่อความแตกต่างระหว่างเพศหรือไม่ตระหนักรู้ถึงความแตกต่างเหล่า
นั้น หรือไม่ก็มีสมมติฐานและมีบรรทัดฐานทางเพศสภาพบางอย่าง จากประสบการณ์
ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ ทัศนคติเช่นนีท้ �ำ ให้ความพยายามทีจ่ ะป้องกัน สอบสวนและฟ้องร้อง
คดีตอ่ ความรุนแรงเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างเพศไม่เป็นผล ทัง้ ยังอาจเป็นเหตุให้ผู้
เสียหายทีเ่ ป็นผูห้ ญิงถูกกระทำ�ซ้�ำ อีกด้วยความรุนแรง ทำ�ให้ผหู้ ญิงหมดศรัทธาและความ
มัน่ ใจในระบบยุตธิ รรม และเป็นเหตุให้ผหู้ ญิงจำ�นวนมากทีเ่ จอกับความรุนแรงไม่ยอมหัน
ไปขอความช่วยเหลือจากระบบ
ความรุนแรงในครอบครัว
“เวลาที่ผู้หญิงถูกสามีทุบตี พวกเขาปฏิบัติราวกับมันเป็นปัญหาครอบครัว”192
ในระหว่างการศึกษา ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทวั่ ประเทศต่างแสดงความเห็นว่า เจ้าหน้าทีใ่ น
ระบบยุติธรรมยังคงปฏิบัติกับความรุนแรงในครอบครัวเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัว และ
ควรมีการแก้ไขกันภายในครอบครัวเท่านัน้ อันทีจ่ ริง ประสบการณ์เช่นนีก้ เ็ กิดขึน้ กับกลุม่
ต่าง ๆ ทีม่ ชี าติพนั ธุ์ สัญชาติและความเป็นมาแตกต่างกัน เราได้รบั ฟังปัญหาทีค่ ล้ายคลึง
กันแบบนี้ ทัง้ จากผูห้ ญิงทีร่ �่ำ รวยและยากจน จากผูท้ ที่ �ำ งานกับผูห้ ญิงในเขตเมืองและเขต
ชนบท จากผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ จากผู้หญิงข้ามชาติ และจากผู้แสวงหา
ที่พักพิง
จากประสบการณ์ของพวกเขา แม้วา่ มีหลายปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสามารถ
ของผู้หญิงในการเข้าถึงความยุติธรรมกรณีที่เกิดจากความรุนแรงในครอบครัว ดูเหมือน
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะมีบทบาทสำ�คัญมาก
ตัวอย่างเช่น หลายคนบอกกับเราว่า เวลาทีผ่ หู้ ญิงไปแจ้งความกับตำ�รวจ ตำ�รวจก็มกั จะ
บอกให้กลับไปบ้าน และหาทางพูดคุยกับสามีตนเองเพือ่ แก้ปญ
ั หา ผูห้ ญิงคนหนึง่ ในจังหวัด
ชายแดนใต้เล่าให้ฟงั ว่า “ถ้าเราไปทีโ่ รงพัก ตำ�รวจก็จะบอกว่ามันเป็นปัญหาของครอบครัว
และบอกให้เรากลับไปแก้ปญ
ั หาทีบ่ า้ น”193 ผูห้ ญิงอีกคนหนึง่ บอกว่า สภาพการณ์เช่นนี้มัก
192 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
193 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
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เกิดขึ้นแม้กรณีที่มีการละเมิดซ้ำ�ซาก “แม้ว่าผู้หญิงจะถูกทำ�ร้ายซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก แต่ตำ�รวจ
ก็ยังยืนกรานว่าผู้หญิงจะต้องหาทางพูดคุยกับสามีให้รู้เรื่อง หมายถึงว่าตำ�รวจต้องการ
ให้พวกเขาไปเจรจากันเอง เป็นเรื่องที่ยากจะรับได้ มันควรจะต้องมีการแทรกแซงบาง
อย่าง”194 ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนระบุว่า ในสถานการณ์เช่นนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ที่ผู้หญิงยังจะตามตื๊อขอให้ตำ�รวจเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาช่วย
ในขณะเดียวกัน แม้ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีเ่ ข้ามาแทรกแซง ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บอกว่า จาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้น ตำ�รวจก็ไม่ได้เข้ามาสอบสวนอย่างเต็มที่ หรือให้ความช่วยเหลือ
ให้ผู้หญิงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หรือช่วยให้ผู้หญิงแจ้งความดำ�เนินคดี แต่
มักจะเกลี้ยกล่อมให้ผู้หญิงยอมความ ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงคนหนึ่งระบุว่า “เจ้าพนักงาน
สอบสวนมักจะเลือกวิธีการประนีประนอม อย่างเช่น ถ้าสามีซ้อมภรรยา ตำ�รวจก็จะ
เรียกมาคุยทัง้ สองฝ่าย และหาทางปรับความสัมพันธ์กนั ให้ได้ ตำ�รวจจะไม่เตือนฝ่ายชาย
หรือไม่ดำ�เนินคดีกับเขา หรือแม้แต่จะปรับเขาเป็นเงิน...ตำ�รวจอาจเรียกตัวสามีที่ทำ�ร้าย
ภรรยามาโรงพัก และเตือนว่าอย่าตีภรรยาตัวเอง ไม่อย่างนั้นอาจถูกดำ�เนินคดี จากนั้น
ก็ปล่อยตัวผู้ชายไป ทำ�ให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกฎหมาย”195
ผู้อำ�นวยการหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้เสียหายจากความรุนแรงมีข้อ
สังเกตถึงแนวโน้มที่มักจะปฏิบัติต่อคดีความรุนแรงในครอบครัวภายในกรอบการแก้ไข
ความขัดแย้ง ส่งผลให้แทนที่จะดำ�เนินคดีทางอาญา ศาล พนักงานอัยการ และตำ�รวจ
มักจะหาทางให้ยอมความกันให้ได้ ตัวอย่างเช่น เธอบอกว่าในหลายกรณีมีแนวโน้มที่
ศาลจะแต่งตัง้ ผูป้ ระนีประนอม ซึง่ อาจจะเป็นพีช่ ายคนโต เพือ่ ช่วยให้มกี ารยอมความกัน
ให้ได้196 ในเวลาเดียวกัน ตัวแทนอีกหน่วยงานหนึ่งบอกว่า เจ้าหน้าที่มักไม่ดำ�เนินการ
ตามมาตรการที่มีอยู่ในกฎหมายเพื่อหาทางปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย แม้ในระหว่างที่
กระบวนการเจรจายอมความหรือการดำ�เนินคดีเดินหน้าต่อไป ตัวอย่างเช่น การปฏิบัติ
ตามมาตรการเยียวยาชั่วคราวที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว197
ส่วนคนอื่นบอกกับเราว่า ถ้าผู้หญิงยืนยันที่จะเรียกร้องการเยียวยาทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็อาจจะทำ�การสอบสวนแบบไม่เต็มที่ และทางการก็อาจไม่ปฏิบัติตามความ
194 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
195 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
196 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554 โปรดดู
การวิเคราะห์ระบบกฎหมายเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในข้อ 4.2 ข้างต้น
197 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง กรุงเทพฯ, 12 มกราคม 2555 โปรดดู
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 มาตรา 10 สำ�หรับมาตรการชั่วคราวที่มีอยู่
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ต้องการของผูห้ ญิง ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงคนหนึง่ บอกว่าจากประสบการณ์ของเธอเอง เธอ
ต้องเป็นฝ่ายหาพยานหลักฐานมาให้ตำ�รวจเพื่อพิสูจนน์ว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้น แทนที่
ตำ�รวจจะทำ�หน้าทีส่ อบสวนความผิดด้วยตัวของพวกเขาเอง เธอบอกว่าเธอต้องเล่าเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก เหมือนกับว่าภาระพิสูจน์ความรุนแรงในครอบครัวมันหนักหนา
กว่าความผิดที่เกิดขึ้นเสียอีก198 นอกจากนั้น เรายังได้รับฟังถึงกรณีที่ทางการกดดันให้
ผู้หญิงต้องยอมความ
อันทีจ่ ริงก็อาจไม่ใช่เรือ่ งน่าประหลาดใจ ดังข้อสังเกตในข้อ 3 ผูท้ เี่ ราพูดคุยด้วยเกีย่ ว
กับกรอบกฎหมายทีน่ �ำ มาใช้กบั ความรุนแรงในครอบครัวต่างระบุวา่ กรอบกฎหมายเหล่า
นีเ้ น้นการยอมความ การไกล่เกลีย่ และการคืนดีกนั ของครอบครัว แทนทีจ่ ะมุง่ ให้เกิดการ
เยียวยาและความรับผิด ซึ่งย่อมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีการเช่นนี้ แทนที่จะเลือกการ
ต่อสู้ดำ�เนินคดีเพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ความรุนแรงทางเพศ
“มันเริม่ จากตำ�รวจตะโกนเสียงดังลัน่ ใส่ผทู้ มี่ าแจ้งความ ‘ทำ�ไมคุณถึงต้องมาโรงพัก
ด้วย?’”199
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ยงั แสดงความเห็นว่า ผูเ้ สียหายจากความรุนแรงทางเพศมักเผชิญกับ
อุปสรรคในการเข้าถึงความยุตธิ รรมทีค่ ล้ายคลึงกัน อันเป็นผลมาจากแนวทางการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องเจ้าพนักงานยุตธิ รรม รวมทัง้ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ พนักงานอัยการ และศาล พวก
เขาบอกว่าจากประสบการณ์ตนเอง บทบัญญัตติ ามรัฐธรรมนูญกำ�หนดว่าผูห้ ญิงควรได้รบั
การปฏิบัติอย่างเหมาะสมในคดีความรุนแรงทางเพศ200 แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่กลับ
ไม่น�ำ มาตรการเหล่านีม้ าใช้ จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ดูเหมือนว่าอุปสรรคต่าง ๆ มักเกิดขึน้ จาก
การขาดความอ่อนไหวด้านเพศสภาพ หรือการยึดติดกับสมมติฐานและบรรทัดฐานแบบ
เหมารวม
ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์บางคนระบุถงึ อุปสรรคทีอ่ าจเกิดขึน้ เพราะการขาดความ
เข้าใจต่อลักษณะเฉพาะของความรุนแรงทางเพศ และความต้องการทีเ่ ฉพาะเจาะจงของ
ผูเ้ สียหาย ทำ�ให้ปฏิบตั เิ หมือนคดีอนื่ ๆ และไม่พยายามหาทางปกป้องข้อมูลให้เป็นความ
ลับกรณีที่มีการแจ้งความ ตัวแทนของหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับผู้หญิงที่
ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงบอกกับเราว่า จากประสบการณ์ของเธอ ผูห้ ญิงมักต้องเผชิญ
กับการขาดความรูส้ กึ อ่อนไหวต่อเพศสภาพตัง้ แต่จงั หวะทีไ่ ปถึงโรงพัก มีการตะโกนถาม
198 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์อารีวรรณ จตุทอง กรุงเทพฯ21 ธันวาคม 2554
199 ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม กรุงเทพฯ, 15 ธันวาคม 2554
200 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40(6)
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เสียงดังต่อหน้าธารกำ�นัลว่าทำ�ไมถึงมาแจ้งความ และไม่มกี ารสอบปากคำ�ในห้องทีเ่ ป็น
สัดส่วน
ส่วนคนอื่นระบุว่า ในหลายครั้งปัญหาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแบบดูถูกต่อผู้หญิงที่
เลือกแจ้งความเมื่อเกิดความรุนแรงทางเพศ พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า บางครั้งเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจพูดเหมือนกับว่าผูห้ ญิงเป็นฝ่ายผิดจึงโดนถูกทำ�ร้าย บางทีกพ็ ดู วิจารณ์การแต่งตัว
ของผูห้ ญิงหรือการปฏิบตั ติ วั ของผูห้ ญิง และไม่ได้ใส่ใจสอบสวนอย่างจริงจัง พวกเขาเน้น
ว่าผู้หญิงที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางเพศสภาพหรือหลักศีลธรรมของสังคม ก็มักจะ
เจอกับการปฏิบัติเช่นนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งระบุว่า ผู้หญิงเลสเบี้ยนที่ไป
แจ้งความว่าถูกข่มขืน “เพือ่ ให้ส�ำ นึก” มักจะต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบตั ิ “เมือ่ เธอไปแจ้ง
ความกับตำ�รวจ ตำ�รวจก็มักจะหัวเราะและไม่ยอมทำ�อะไร”201 ในขณะเดียวกัน แม้ว่าผู้
ให้สมั ภาษณ์ระบุวา่ พนักงานขายบริการทางเพศทีถ่ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงทางเพศมัก
จะไม่ไปร้องทุกข์ แต่ก็มีข้อสังเกตว่า ในบางกรณีที่พวกเธอเสี่ยงไปแจ้งความ พวกเธอก็
มักจะเจอกับท่าทีแบบลบจากตำ�รวจ และตำ�รวจก็มักไม่ใส่ใจสอบสวนความผิด
นอกจากนั้น เรายังได้ทราบข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์อีกหลายคนว่า ในบางครั้งเจ้า
หน้าทีม่ กั ไม่ใส่ใจอย่างจริงจังกับคดีการทำ�ร้ายทางเพศ และอาจกดดันให้ผหู้ ญิงยอมความ
เพื่อให้เรื่องจบโดยเร็วแทนที่จะต้องมาเสียเวลาสอบสวนหรือดำ�เนินคดี
แม้ในคดีที่มีการสอบสวนและ/หรือมีการสั่งฟ้อง ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3 ผู้ให้
สัมภาษณ์หลายคนระบุว่า มักจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากสมมติฐานแบบเหมารวมของเจ้า
หน้าทีแ่ ละศาล เกีย่ วกับบริบททีน่ �ำ ไปสูก่ ารข่มขืนกระทำ�ชำ�เราและพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ทั้งในส่วนของผู้เสียหายและผู้กระทำ�ผิด ตัวอย่างเช่น พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า เว้นแต่มี
ร่องรอยของการบาดเจ็บหรือการต่อสู้ ไม่เช่นนัน้ แล้ว เจ้าพนักงานสอบสวนหรือพนักงาน
อัยการก็อาจไม่ด�ำ เนินการใด ๆ เมือ่ มีการแจ้งความว่ามีการทำ�ร้ายทางเพศ หรือไม่ศาล
ก็จะยกฟ้อง นอกจากนั้น พวกเขาอธิบายว่า ในระหว่างการดำ�เนินคดี เจ้าหน้าที่ก็มักจะ
ให้ความสำ�คัญกับความเป็นมาและประวัติการมีเพศสัมพันธ์ของผู้หญิง รวมทั้งความ
สัมพันธ์ระหว่างผู้เสียหายกับผู้ถูกกล่าวหา
พันธกรณีระหว่างประเทศ
ตามที่กล่าวถึงข้างต้น การปฏิบัติตามกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศเป็น
เหตุให้ประเทศไทยต้องดำ�เนินการเพือ่ ดูแลให้เจ้าพนักงานยุตธิ รรมมีพฤติการณ์ ทัศนคติ
และวิธีการดำ�เนินงานที่เหมาะสม เมื่อผู้หญิงมาร้องขอความเป็นธรรม ข้อกำ�หนดเหล่า
201 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
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นีม้ รี ากฐานมาจากพันธกรณีระหว่างประเทศของไทยทีจ่ ะประกันไม่ให้หน่วยงานของรัฐ
เกีย่ วข้องหรือกระทำ�การอันเป็นการเลือกปฏิบตั ติ อ่ ผูห้ ญิง202 ประกันความคุม้ ครองตาม
กฎหมายที่เสมอภาคกัน203 และหาทางขจัดอคติที่เกิดจากทัศนคติแบบเหมารวม204 ใน
แง่การกระทำ�ความรุนแรงต่อผูห้ ญิง การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามพันธกรณีเพือ่ ป้องกัน
สอบสวน และลงโทษต่อการก่อความรุนแรงเช่นนัน้ 205 กำ�หนดให้กระบวนการศาลใส่ใจ
ต่อความแตกต่างระหว่างเพศสำ�หรับคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงเช่นนั้น206 อันที่
จริง ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามที่เจ้าหน้าที่ไม่ดำ�เนินการสอบสวนความรุนแรงเนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างเพศอย่างเป็นผล ทั้ง ๆ ที่ได้รับแจ้งความ และไม่ได้พยายามนำ�
ตัวผู้กระทำ�ผิดมาลงโทษ ย่อมเป็น ผลให้เกิดการละเมิดพันธกรณีตาม ICCPR CAT
และ CEDAW207 การสอบสวนอย่างเป็นผลมีองค์ประกอบหลายประการ แต่มักเป็นข้อ
กำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ต้องสอบสวนตามข้อกล่าวหาความรุนแรงเช่นนั้น “โดยพลัน อย่าง
ละเอียด อย่างไม่ลำ�เอียงและจริงจัง”208 ตามอำ�นาจหน้าที่ที่มีอยู่ ขั้นตอนที่จำ�เป็นอื่น
ๆ ได้แก่การจัดอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำ�นึกของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ การ
กำ�หนดให้มกี ลไกกำ�กับดูแลและติดตามตรวจสอบอย่างเป็นผล คำ�อธิบายทีช่ ดั เจนเกีย่ ว
กับหลักจรรยาบรรณ แนวปฏิบัติ และคำ�สั่งทางราชการ และความรับผิดของเจ้าหน้าที่
ซึ่งไม่ยอมปฏิบัติตามแนวทางคำ�สั่งเหล่านั้น

202
203
204
205

ข้อ 2(d), CEDAW
ข้อ 26, ICCPR; ข้อ 2(c), CEDAW
ข้อ 5, CEDAW
CEDAW, General Recommendation 19, ย่อหน้า 9; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า19; CAT,
General Comment 2, ย่อหน้า 18; ข้อ 4(c), UN Declaration on the Elimination of Violence Against Women
(ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง), 20 ธันวาคม 1993, General Assembly, Resolution A/
RES/48/104; CEDAW, Vertido v. The Philippines, Communication No. 18/2551, 16 กรกฎาคม 2553, ย่อหน้า
8.4; Şahide Goekce v. Austria, Communication No. 5/2548, 6 สิงหาคม 2550, ย่อหน้า 12.1.4; Fatma Yildirim
v. Austria, Communication No. 6/2548, 6 สิงหาคม 2550, ย่อหน้า 12.1.2. และ 12.1.5. และโปรดดู Report of
the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, its Causes and Consequences (รายงานของผู้รายงาน
พิเศษสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิง สาเหตุและผลลัพธ์ของปัญหา), Yakin Ertürk, Violence Against
Women: The Due Diligence Standard as a Tool for the Elimination of Violence Against Women Women (ความ
รุนแรงต่อผูห้ ญิง: มาตรฐานการตรวจสอบเพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการขจัดความรุนแรงต่อผูห้ ญิง), U.N. Doc. E/CN.4/2549/61,
20 มกราคม 2549, ย่อหน้า 29 และโปรดดู คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment 31, ย่อหน้า8 (เกี่ยวกับ
หน่วยงานเอกชนโดยทั่วไป)
206 CEDAW, VK v. Bulgaria, Communication No. 20/2551, 25 กรกฎาคม 2554, ย่อหน้า 9.9 and 9.11-9.16; CEDAW,
Vertido v. Philippines, Communication No. 18/2551, 16 กรกฎาคม 2553, ย่อหน้า 8.5-8.9
207 ข้อ 2(3) & 7 ICCPR; ข้อ 2 CEDAW; ข้อ 12,13 & 16 CAT. และโปรดดู: CEDAW, General Recommendation 19,
ย่อหน้า 9; CEDAW, General Recommendation 28, ย่อหน้า19; CAT, General Comment 2, ย่อหน้า 18; คณะ
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน, General Comment 31, ย่อหน้า8
208 CEDAW, AT v. Hungary, Communication No. 2/2546, 26 มกราคม 2548, ย่อหน้า 9.6 และโปรดดู, CEDAW,
Şahide Goekce v. Austria, Communication No. 5/2548, 5 สิงหาคม 2550; CEDAW, Fatma Yildirim v. Austria,
Communication No. 6/2548, 1 ตุลาคม 2550

ประเทศไทย

6. อุปสรรคในเชิงปฏิบัติ –ข้อมูล การเงิน และ
ภาษา
จากการสนทนากับตัวแทนหลายส่วนของประเทศ เราได้พบข้อเท็จจริงในทางปฏิบตั ิ
ที่ถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการเข้าถึงความยุติธรรม ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างระบุ
ว่า การขาดข้อมูลรวมทัง้ การขาดความเข้าใจด้านภาษาและปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัย
สำ�คัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความสามารถในการเข้าถึงความยุตธิ รรมในทุกชุมชนและจังหวัด
ทัง้ ในภาคเมืองและชนบท เป็นทีช่ ดั เจนจากข้อมูลทีไ่ ด้รบั ว่า แม้วา่ ปัญหาเหล่านีไ้ ม่ได้เกิด
ขึ้นเฉพาะกับผู้หญิง และย่อมส่งผลกระทบอย่างเสมอภาคต่อผู้ชายด้วย แต่ในบางครั้งก็
ส่งผลรุนแรงเฉพาะกับผู้หญิง หรือปรากฏในหลายรูปแบบ
ข้อมูลและภาษา
“ถ้าผู้หญิงไม่มีความรู้ พวกเธอจะใช้กฎหมายเข้าต่อสู้ได้อย่างไร?”209
ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์เกือบทุกคนแสดงความเห็นว่า การขาดความรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายและ
สิทธิของตนเอง เป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง จากข้อมูลที่
ได้รับ การขาดข้อมูลสำ�คัญเช่นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วไปและครอบคลุมหลายกลุ่ม
ในบางกรณี การขาดข้อมูลทำ�ให้ผู้หญิงไม่ตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมาย หรือไม่ทราบถึงช่องทางด้านกฎหมายที่จะได้รับการคุ้มครองและการเยียวยา
กรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนบางประเภทขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ตัวแทนหน่วยงาน
ทีท่ �ำ งานโดยตรงกับผูห้ ญิงทีถ่ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงทีก่ รุงเทพฯ บอกว่า ผูห้ ญิงหลาย
คนไม่ทราบกฎหมายและไม่ทราบว่ามีบทคุ้มครองตามกฎหมายที่ช่วยป้องกันพวกเธอ
จากความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ ดังนั้นแม้ผู้หญิงที่ไม่มีปัญหาด้าน
การเงินก็ไม่พยายามจะแสวงหาความคุ้มครองหรือความยุติธรรมตามกฎหมาย และ
จากประสบการณ์ของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ แม้วา่ เป็นกรณีทผี่ หู้ ญิงทราบถึงสิทธิของตนเองหรือ
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองหรือช่องทางการเยียวยา แต่ข้อมูลที่ทราบก็มักเป็นข้อมูล
ทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง เป็นเหตุให้ในระหว่างกระบวนการตามกฎหมาย พวกเธออาจ
ไม่มขี อ้ มูลทีส่ ามารถนำ�มาใช้ได้ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจากหน่วยงานทีท่ �ำ งานกับผูเ้ สียหาย
จากการค้ามนุษย์อธิบายว่า ผูห้ ญิงมักไม่ทราบถึงสิทธิทจี่ ะได้รบั ความช่วยเหลือด้านการ
เงินในระหว่างการดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการเบิกค่าเดินทางและค่าที่พัก
ส่วนคนอืน่ อธิบายว่า ผูท้ ถี่ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงทางเพศมักไม่ทราบว่าตามกระบวน
วิธีพิจารณา พวกเธอไม่จำ�เป็นต้องยืนเผชิญหน้ากับจำ�เลยในศาล รวมทั้งยังมีสิทธิที่จะ
209 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
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ได้รับการสอบปากคำ�จากพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิง พวกเขาบอกว่า การขาดข้อมูล
เหล่านี้มักทำ�ให้ผู้หญิงลังเลที่จะแจ้งความหรือฟ้องคดี เพราะกลัวว่าต้องไปเผชิญหน้า
กับผู้กระทำ�ผิดในศาล หรือเพราะไม่สะดวกใจที่จะต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับเจ้า
หน้าที่ผู้ชายฟัง
ผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัวหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ซึ่งมาจากจังหวัด
ชายแดนใต้ บอกกับเราด้วยว่า พวกเธอทั้งไม่ทราบว่ามีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูก
กระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว และยังคิดว่าไม่นา่ จะนำ�มาใช้กบั ตนเองได้ เพราะใน
พืน้ ทีม่ กี ารนำ�กฎหมายอิสลามมาใช้กบั คดีครอบครัว จากการพูดคุยทัว่ ไปกับผูห้ ญิงจาก
จังหวัดชายแดนใต้สะท้อนให้เห็นว่า พวกเธอไม่คดิ ว่าตนเองมีขอ้ มูลเกีย่ วกับกฎหมายมาก
เพียงพอ แม้แต่ผหู้ ญิงซึง่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูพ้ ทิ กั ษ์สทิ ธิมนุษยชน ดังคำ�พูดของผูห้ ญิงคนหนึง่
ทีบ่ อกว่า “พูดกันตามตรงแม้วา่ พวกเราจะเรียนจบมหาวิทยาลัย แต่เราก็ไม่ได้รกู้ ฎหมาย
มากนัก ไม่ตอ้ งพูดถึงผูห้ ญิงชาวบ้านเลย พวกเธอจะเข้าถึงความยุตธิ รรมได้อย่างไร?”210
ผู้หญิงบางคนอธิบายว่า ในอดีตหน่วยงานและผู้นำ�ศาสนาบางส่วนได้จัดอบรมให้กับผู้
หญิง แต่พวกเขาบอกว่า การอบรมเช่นนี้ยุติลงไปแล้วเพราะขาดงบประมาณสนับสนุน
ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์คนอื่นบอกว่า ในบางครั้งผู้หญิงอาจลังเลที่จะเข้าร่วม
การพูดคุยเกี่ยวกับกฎหมายอิสลาม โดยเฉพาะ “ตอนที่เราจัดอบรมและประกาศว่าจะ
พูดคุยเรื่องกฎหมายอิสลาม ผู้เข้าร่วมบางคนก็รู้สึกลังเลที่จะพูด และไม่ได้พูดอะไรมาก
ในที่ประชุม”211 บางคนกล่าวว่า “การอบรมอาจทำ�ให้คนคิดไปว่าเราส่งเสริมให้ผู้หญิง
แข็งข้อ”212 อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนรวมทั้งผู้ที่ทำ�งานกับองค์กรศาสนาหรือ
องค์กรชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ เน้นถึงความสำ�คัญของการดูแลให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึง
ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง “ผูห้ ญิงควรมีความรูท้ จี่ �ำ เป็น...การอบรมอาจ
เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับกฎหมายทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ผูห้ ญิง อย่างเช่นกฎหมายครอบครัว หลังจาก
อบรมให้ผหู้ ญิงแล้ว ก็ควรอบรมให้สามีของพวกเธอด้วย เพือ่ ทำ�ให้พวกเขาทราบว่าถ้าไป
ละเมิดสิทธิ พวกเขาก็อาจจะต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำ�นัน้ ”213 ส่วนคนอืน่ เสนอว่า
การสื่อสารข้อมูลให้กับผู้หญิงควรทำ�ผ่านกลไกที่ผู้หญิงคุ้นเคย “ผู้หญิงชอบฟังวิทยุ เรา
จึงควรจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับผู้หญิง เกี่ยวกับกฎหมายและเรื่องต่าง ๆ”214
210 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
211 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
212 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
213 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
214 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554

ประเทศไทย

ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงยังอธิบายด้วยว่า ผู้หญิง “มักไม่มีความรู้ด้าน
กฎหมายและไม่ทราบสิทธิของตนเอง ทำ�ให้ไม่สามารถหาทางออกให้กับปัญหาของ
ตนเองได้”215 ในเวลาเดียวกัน หลายคนทีท่ �ำ งานกับชุมชนคนข้ามชาติอธิบายว่า แรงงาน
ข้ามชาติสว่ นใหญ่ขาดข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิของตนเองตามกฎหมาย พวกเขามักมีความเชือ่
อย่างผิด ๆ ว่า กฎหมายไทยไม่ได้คมุ้ ครองพวกเขา ทัง้ นีเ้ พราะพวกเขาไม่ใช่พลเมืองไทย
หรือไม่มีสถานภาพที่ถูกกฎหมาย ในทำ�นองเดียวกัน แม้ว่าแรงงานข้ามชาติบางส่วน
จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายทั่วไป แต่พวกเขาก็ไม่ทราบถึงสิทธิและความ
คุม้ ครองทีเ่ ฉพาะเจาะจง หน่วยงานทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาและความสนับสนุนด้านกฎหมายกับ
แรงงานข้ามชาติในหลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศไทยอธิบายว่า เวลาทีจ่ ดั ประชุมเพือ่ ชีแ้ จงสิทธิ
ตามกฎหมายให้กับแรงงานข้ามชาติ คนที่มาเข้าร่วมประชุมก็มักจะเป็น ผู้ชาย ในบาง
จังหวัด ผู้เข้าร่วมกว่า 80% เป็นผู้ชาย และจากประสบการณ์ของพวกเขา ผู้หญิงที่มา
เข้าร่วมประชุมก็มกั จะไม่พดู แสดงความเห็น ดังนัน้ เพือ่ หาทางช่วยให้ผหู้ ญิงทราบถึงสิทธิ
ของตนเองและการคุ้มครองตามกฎหมาย พวกเขาจึงได้เริ่มจัดประชุมให้กับผู้หญิงเกี่ยว
กับประเด็นด้านสุขภาพของผูห้ ญิง ซึง่ มักกระตุน้ ให้ผหู้ ญิงมาเข้าร่วมประชุม หลังจากจัด
อบรมแบบนัน้ ไม่กคี่ รัง้ ผูห้ ญิงก็เริม่ รูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะเข้ามาอบรมด้านข้อมูลกฎหมายต่อ
ไป216
จากข้อมูลที่เราได้รับ ดูเหมือนว่าการขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิตาม
กฎหมายบางประการในส่วนของทนายความและเจ้าหน้าที่ อาจทำ�ให้ปัญหาซับซ้อน
ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนระบุว่า แม้ในกรณีที่ผู้หญิงต้องการดำ�เนิน
คดี แต่พวกเธอก็มักไม่สามารถได้รับคำ�ปรึกษาด้านกฎหมายที่มีคุณภาพได้ เนื่องจาก
ทนายความในไทยไม่คอ่ ยมีความรูท้ ลี่ กึ ซึง้ เกีย่ วกับกฎหมายคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน หรือ
ไม่รู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับปัญหาที่ผู้หญิงต้องเผชิญเป็นการเฉพาะ รวมทั้งเรื่องความ
รุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ ดังที่ผู้ให้สัมภาษณ์คนหนึ่งบอกว่า “แม้แต่
คนที่ใช้กฎหมายเองก็ไม่มีความรู้มากเพียงพอ”217 และ “แม้แต่ผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ก็มักขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่รู้จักช่องทางการ
แสวงหาความยุติธรรมที่ถูกต้อง”218 นอกจากนั้น ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนอธิบายว่า จาก
ประสบการณ์ของตนเอง ทนายความมักจะปฏิบัติกับผู้หญิงบางกลุ่มในลักษณะที่เลือก
215 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
216 ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ สัมภาษณ์ปรียาภรณ์ ขันกำ�เหนิดและ Sukanta Sukpaita มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนา (มสพ.) สมุทรสงคราม 22 กรกฎาคม 2554
217 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
218 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554
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ปฏิบัติหรือดูถูก ตัวอย่างเช่น พวกเธอบกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายมักจะปฏิบัติไม่
ค่อยดีกับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทางเพศ เพราะไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของการค้า
มนุษย์ หรือเพราะมีทศั นคติและมีปญ
ั หากับตราบาปในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งเพศ ใน
เวลาเดียวกัน พนักงานขายบริการทางเพศเอง ก็มกั จะไม่สามารถหาทนายความทีพ่ ร้อม
จะมาว่าความให้ ปัญหาเหล่านีอ้ าจกลายเป็นอุปสรรคสำ�คัญสำ�หรับผูห้ ญิงซึง่ ไม่มปี จั จัย
ด้านการเงินมากพอที่จะเลือกทนายความของตนเอง และเป็นเหตุให้ต้องพึ่งพาทนาย
ขอแรงซึ่งไม่ค่อยเชี่ยวชาญในประเด็นสิทธิมนุษยชนและเพศสภาพ
ในทำ�นองเดียวกัน หลายคนแสดงความเห็นว่า เจ้าพนักงานก็มักขาดความรู้ด้าน
กฎหมายทีแ่ ม่นยำ� และไม่มขี อ้ มูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับขอบเขตของกฎหมายไทย ยกตัวอย่าง
เช่น ผู้ที่ทำ�งานกับชุมชนคนข้ามชาติบอกว่า เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมักไม่มีข้อมูล
ที่ทันสมัยเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองหรือระเบียบต่าง ๆ นอกจากนั้น พวกเขาอาจไม่
ตระหนักถึงหลักประกันด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายคุม้ ครองสิทธิอนื่ ๆ ที่
มีผลต่อคนข้ามชาติในไทยทัง้ ทีม่ แี ละไม่มเี อกสารทางกฎหมาย ตัวแทนของบางหน่วยงาน
ทีใ่ ห้ค�ำ ปรึกษาและความสนับสนุนด้านกฎหมายกับคนข้ามชาติทวั่ ประเทศไทยอธิบายว่า
เวลาทีด่ �ำ เนินการเพือ่ ช่วยเหลือให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับสิทธิของคน
ข้ามชาติตามกฎหมายไทย ก็มกั จะทำ�ให้เกิดผลในเชิงบวก ในเวลาเดียวกัน ผูท้ ที่ �ำ งานกับ
ผู้ที่ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศอธิบายว่า บ่อยครั้ง
ที่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ และศาล ไม่ตระหนักถึงหลักประกัน
ในกระบวนวิธีพิจารณาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายระหว่างการดำ�เนินคดี ตัวอย่าง
เช่น ศาลและพนักงานอัยการมักจะไม่ตระหนักถึงข้อบัญญัติที่ไม่ให้ผู้ถูกกระทำ�จาก
ความรุนแรงทางเพศต้องเผชิญหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างให้การต่อศาล ซึ่งเป็นข้อ
กำ�หนดที่ทำ�ให้ต้องมีการจัดห้องพิจารณาคดีและมีการเตรียมการบางอย่างเพิ่มเติม ใน
ทำ�นองเดียวกัน พวกเขาบอกว่า พนักงานสอบสวนมักไม่ทราบถึงข้อบัญญัติที่คุ้มครอง
สิทธิของผูห้ ญิงทีจ่ ะต้องเข้ารับการสอบปากคำ�จากพนักงานสอบสวนทีเ่ ป็นหญิง และให้
มีบุคคลอื่นคอยอยู่ให้กำ�ลังใจได้ เป็นเหตุให้มักไม่มีการปฏิบัติตามหลักคุ้มครองเหล่านี้
ค่าใช้จ่ายและปัจจัยด้านการเงิน
“ยากมากทีค่ นทัว่ ไปจะฟ้องร้องดำ�เนินคดีได้ คนทีท่ �ำ ได้มกั จะเป็นคนทีม่ เี งินมาก ๆ
เท่านั้น”219
ผู้ที่มาจากชุมชนต่าง ๆ มักจะบอกว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายและการเงินเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่มักจะกระทบต่อความสามารถของผู้หญิงในการเข้าถึงความยุติธรรมและการ
219 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554

ประเทศไทย

คุ้มครองตามกฎหมาย พวกเขาบอกว่า เป็นเรื่องยากมากที่ผู้หญิงยากจนหรือคนที่ไม่
สามารถหาเลีย้ งตัวเองได้จะขอรับคำ�ปรึกษาด้านกฎหมายและหาทนายความมาว่าความ
ให้ แม้วา่ ในกฎหมายอาญาและแพ่งจะกำ�หนดให้ตอ้ งมีการจัดหาทนายขอแรงโดยไม่คดิ
มูลค่าสำ�หรับผู้ที่ไม่สามารถหาทนายให้กับตนเองได้220 ผู้ให้สัมภาษณ์อธิบายว่า ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ว เป็นไปได้ยากมากทีผ่ ทู้ ถี่ กู ละเมิดสิทธิมนุษยชนจะสามารถได้รบั สิทธิทงั้ ปวง
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
การขาดข้อมูลเป็นปัจจัยสำ�คัญอีกประการหนึ่ง โดยเฉพาะสำ�หรับผู้เสียหายทาง
อาญาหรือผูท้ ใี่ ช้ชอ่ งทางแพ่ง ศาลรัฐธรรมนูญ หรือช่องทางอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ระบบยุตธิ รรมทาง
อาญาเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจหมายถึงการไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ของตนที่จะได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายและสิทธิการมีทนายความ และแม้พวก
เธอจะทราบถึงสิทธิเหล่านี้ในหลักการ แต่ผู้ให้สัมภาษณ์ก็อธิบายว่า ในทางปฏิบัติแล้ว
หากไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ยากที่พวกเธอจะเข้าถึงบริการ
ต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้น เรายังได้ทราบข้อมูลว่า แม้จะสามารถมีตัวแทนด้านกฎหมาย
ได้ แต่จำ�นวนทนายขอแรงที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ต้องมีการแย่งใช้บริการ และ
ทนายความเองก็ไม่สามารถให้เวลามากพอกับแต่ละคดีได้ หรืออาจไม่มีความรู้ความ
ชำ�นาญในประเด็นคดีบางประเด็น อย่างเช่น เรื่องความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ระหว่างเพศหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง ในขณะเดียวกัน ชุมชน
บางแห่งก็แทบจะไม่สามารถเข้าถึงบริการช่วยเหลือด้านกฎหมายได้เลย ยกตัวอย่างเช่น
จากข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากตัวแทนกลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู และชุมชนในชนบทอืน่ ๆ มักชีใ้ ห้
เห็นว่า ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงได้ยากหรือห่างไกล มักจะไม่มีความช่วยเหลือด้านกฎหมาย ใน
เวลาเดียวกัน ผูห้ ญิงจากจังหวัดชายแดนใต้ระบุวา่ ในหมูบ่ า้ นของพวกเธอ ชาวบ้านไม่มี
ความไว้วางใจหน่วยงานของรัฐเลย เป็นเหตุให้มีความลังเลที่จะขอคำ�ปรึกษาหรือความ
ช่วยเหลือด้านกฎหมายจากทนายความของรัฐ
นอกจากปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายแล้ว ผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้กล่าวถึงค่าใช้
จ่ายทางอ้อมหรือเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่กระทบต่อการเข้าถึงการคุ้มครองและเยียวยาทาง
กฎหมายของผูห้ ญิง ซึง่ ไม่ได้สามารถหาเลีย้ งตนเองได้ ตัวอย่างเช่น ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์หลาย
คนระบุว่า หากต้องการฟ้องร้องดำ�เนินคดี แรงงานหญิงก็อาจจะต้องขอลาหยุดงาน ใน
กรณีทพี่ วกเธอเป็นแรงงานรายวันหรือรายชัว่ โมง ก็อาจไม่สามารถขอลาหยุดได้ นอกจาก
นั้น พวกเขาอธิบายว่า สำ�หรับผู้หญิงที่อยู่นอกเขตเมืองและ/หรือผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ใกล้
กับหน่วยงาน สำ�นักงานของราชการและศาล พวกเธอจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง
และค่าทีพ่ กั มาก จากประสบการณ์ของพวกเขา สืบเนือ่ งจากการดำ�เนินคดีทใี่ ช้ระยะเวลา
220 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 40(5) และ 242 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
134(1) และ 173 ประกาศกระทรวงยุตธิ รรมว่าด้วยกองทุนยุตธิ รรม (กระทรวงยุตธิ รรม) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ. พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3 (มาตรา 11)
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นานในประเทศไทย อาจเป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายกลายเป็นภาระที่หนักหน่วง
และไม่อาจแบกรับได้ แม้ว่าจะมีตัวบทกฎหมายกำ�หนดให้บุคคลสามารถเบิกค่าใช้จ่าย
ได้บางส่วน ผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า เงินช่วยเหลือที่รัฐจัดสรรให้ก็มีอยู่น้อยมาก พวกเขา
ยังระบุถึงปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้หญิงในฐานะผู้ดูแลครอบครัว ดังที่ผู้
หญิงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์คนหนึง่ บอกว่า “ผูห้ ญิงมีหน้าทีด่ แู ลเด็ก พวกเธอไม่สามารถออกจาก
บ้านเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันได้”221 ในกรณีทผี่ หู้ ญิงเป็นแม่เลีย้ งเดีย่ วหรือเป็นหัวเรีย่ ว
หัวแรงหาเงินให้ครอบครัว อุปสรรคในเชิงปฏิบัติก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น และผู้ให้สัมภาษณ์ระบุ
ว่าเป็นสาเหตุทำ�ให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่สามารถทุ่มเทเวลา เงินทองและความพยายามเพื่อ
ฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมได้
อุปสรรคด้านภาษา
อุปสรรคที่เกี่ยวข้องกันและเรามักได้ยินจากประสบการณ์ของผู้หญิงข้ามชาติ
จากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้หญิงชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และผู้หญิงมุสลิมเชื้อสายมาเลย์ใน
จังหวัดชายแดนใต้ มักเกี่ยวกับการให้ข้อมูลด้านกฎหมายในภาษาที่พวกเธอไม่เข้าใจ
สมาชิกในชุมชนเหล่านีห้ ลายคนไม่ได้พดู ภาษาไทยเป็นภาษาแรก ทำ�ให้เวลาทีต่ อ้ งสือ่ สาร
พูดคุยเป็นภาษาไทยจะมีขอ้ จำ�กัดมาก เราได้ทราบข้อมูลว่า หน่วยงานของรัฐมักไม่มขี อ้
กำ�หนดที่ต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและกฎหมายในภาษาที่ชาวบ้านพูด
ในขณะเดียวกัน หากมีชาวบ้านทีม่ เี งินทุนจำ�กัดแต่ตอ้ งการทีจ่ ะแจ้งความหรือฟ้อง
คดี แม้กฎหมายไทยกำ�หนดให้ตอ้ งจัดให้มลี า่ มในการสอบปากคำ� หรือในการไต่สวนคดี
เราได้รับข้อมูลว่าในทางปฏิบัติแล้ว อาจเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะหาคนมาเป็นล่ามหรือหา
ช่องทางที่จะแปลเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้สัมภาษณ์บางคนบอกว่า ปัญหา
เหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นเพราะความไม่พร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ และปัญหาในการหาตัว
หรือในการจำ�แนกผูท้ จี่ ะมาเป็นล่ามแม้จะมีความต้องการเกิดขึน้ อยูเ่ นือง ๆ ตัวอย่างเช่น
ทนายความคนหนึ่งซึ่งทำ�งานกับผู้หญิงข้ามชาติซึ่งมาจากพม่า กัมพูชาและลาวอธิบาย
ว่า เวลาที่ติดตามผู้หญิงเหล่านี้ไปยังโรงพักเพื่อแจ้งความ “มักจะมีความโกลาหลที่จะ
ต้องหาล่ามทุกครั้งไป”222 ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนจากจังหวัดชายแดน
ใต้บอกว่า เจ้าหน้าทีม่ กั ปฏิเสธทีจ่ ะจัดหาล่ามให้ หรือไม่กเ็ รียกเก็บเงินหากจะมีการแปล
เอกสารทางราชการ

221 ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงของ ICJ และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ สงขลา
กันยายน 2554
222 ผูเ้ ข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ งการเข้าถึงความยุตธิ รรมของผูห้ ญิงของ ICJ และมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ กรุงเทพฯ
กันยายน 2554

ประเทศไทย

ผู้หญิงคนหนึ่งจากชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเล่าให้ฟังถึงน้องสาวอายุ 15 ปีของ
เธอที่ถูกฆ่าตายในปี 2554 เธอบอกว่าตอนที่เธอและครอบครัวแจ้งให้ตำ�รวจมาช่วย
ค้นหาศพน้องสาว ตอนแรกตำ�รวจไม่ยอมมา เธอจึงขอร้องเพื่อนบ้านให้มาช่วยค้นหา
ศพ และสุดท้ายพ่อเธอก็พบศพน้องสาวอยูท่ ที่ ที่ งิ้ ขยะของอำ�เภอ เธอไม่มคี วามสามารถ
ทีจ่ ะหาทนายความทีเ่ ก่งพอทีจ่ ะมาช่วยครอบครัวในการฟ้องคดี แม้วา่ จะมีทนายคนหนึง่
รับปากจะช่วยเหลือว่าความให้ แต่เธอก็กลัวว่าผูถ้ กู กล่าวหาจะแก้แค้นเอาคืน เพราะเขา
เป็นคนที่มีชื่อเสียงในชุมชน อย่างไรก็ตาม เธอไม่ทราบถึงโครงการคุ้มครองพยาน และ
ครอบครัวของเธอก็ประสบปัญหาในการอ่านเอกสารของราชการซึ่งเขียนเป็นภาษาไทย
ทั้งยังจะต้องเดินทางไปศาลและไปสำ�นักงานทนายความบ่อยครั้ง ทำ�ให้เป็นหนี้มากถึง
ประมาณ 100,000 บาท และไม่รู้จะชำ�ระคืนอย่างไร เธอไม่มีข้อมูลเลยว่าสามารถ
ขอรับความช่วยเหลือจากรัฐสำ�หรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้านกฎหมาย
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7. ข้อเสนอแนะและแนวการปฏิบัติ
ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้ระบุถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคต่อความยุติธรรมในทุก
ภาคส่วน ซึ่งยังเป็นปัญหาสำ�หรับผู้หญิงในประเทศไทย ในย่อหน้าต่อไปนี้ เราพยายาม
นำ�เสนอข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาหลายประการ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติสำ�หรับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะเหล่านี้เกิดขึ้นจากความเห็นของผู้เข้าร่วมกว่า 30 คนทั้งที่เป็นผู้หญิง
ทนายความ และนักเคลื่อนไหวที่เข้าร่วมในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือนมีนาคม
2555 เพื่อพิจารณารายงานวิจัยของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลและมูลนิธิ
ยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และเสนอขั้นตอนแก้ไขปัญหา
เราเสนอข้อเสนอแนะเหล่านี้โดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายหน่วยงาน
กระทรวงและทบวงกรม รวมทั้งเสนอขั้นตอนปฏิบัติซึ่งเป็นสิ่งที่หลายกระทรวงทบวง
กรมจะต้องปฏิบัติการร่วมกัน หรือต้องมีการประสานงานและร่วมมือ ทั้งนี้เพื่อหาทาง
แก้ไขปัญหา เราจึงได้มีข้อเสนอแนะเหล่านี้ต่อสำ�นักนายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยและสำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการต่าง
ประเทศ และสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
I. ความเสมอภาคระหว่างเพศและกฎหมายที่ไม่เลือกปฏิบัติ
เพือ่ ประกันให้มกี ารจัดทำ�และเผยแพร่รา่ งพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมโอกาสและความ
เสมอภาคระหว่างเพศฉบับปรับปรุงใหม่ ซึง่ ตอบสนองต่อข้อกังวลของภาคประชาสังคม
ได้ในเวลาอันเหมาะสม เนือ้ หาของร่างพรบ.ควรจะประกอบด้วยหลักการดังต่อไปนีเ้ ป็น
อย่างน้อย
• ไม่ควรกำ�หนดข้อยกเว้นต่อข้อห้ามการเลือกปฏิบัติ
• ในข้อห้ามต่อการเลือกปฏิบตั คิ วรครอบคลุมอย่างชัดเจนถึงการเลือกปฏิบตั ทิ ี่
กระทบต่อผูห้ ญิงหลายกลุม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้กฎหมายสามารถแก้ไขรูปแบบต่าง ๆ
ของการเลือกปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมหลายภาคส่วนสำ�หรับผูห้ ญิงบางกลุม่ ต้องมี
การจัดช่องทางการเยียวยาทางศาล รวมทัง้ การกำ�หนดให้มสี ทิ ธิในการอุทธรณ์
คดีต่อศาลสูงสำ�หรับผู้ที่ต้องการใช้สิทธิของตนเองตามกฎหมาย
• ร่างพรบ.ควรครอบคลุมสิทธิของผูเ้ สียหายจากการเลือกปฏิบตั ทิ จี่ ะได้รบั การ
ชดเชยในด้านต่าง ๆ ไม่เพียงเฉพาะค่าสินไหมทดแทน
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• ร่างพรบ.ควรเสนอและกำ�หนดเงื่อนไขด้านงบประมาณที่ช่วยให้สามารถนำ�
กฎหมายไปบังคับใช้ได้อย่างเป็นผล
ให้จัดรับฟังความคิดเห็นอย่างจริงจังจากภาคประชาสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างพรบ.ฉบับปรับปรุงใหม่ และให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศตามความเห็นที่ได้รับเหล่านั้น
ดำ�เนินการและประสานงานเพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในภาค
สาธารณะมีความพร้อมต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ ทั้งนี้
โดยรวมถึง
• ประกันว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ มีความ
ตระหนักรู้อย่างเต็มที่ถึงร่างพรบ. และเนื้อหาที่สำ�คัญ และเตรียมพร้อมเมื่อ
พรบ.มีผลบังคับใช้
• เตรียมการให้คำ�ปรึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำ�เสมอเกี่ยวกับประเด็นความ
เสมอภาคระหว่างเพศและการไม่เลือกปฏิบัติ และหากเป็นไปได้ให้จัดอบรม
ให้กบั ผูพ้ พิ ากษา และเจ้าพนักงานตุลาการในหลายภาคส่วน พนักงานอัยการ
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เจ้าหน้าที่ทหาร และบุคลากรที่สำ�คัญของรัฐใน
ทุกระดับ โดยควรเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับภาคประชาสังคมและผู้
ชำ�นาญการอิสระ รวมทั้งผู้ที่ทำ�งานอย่างใกล้ชิดกับผู้หญิงกลุ่มชายขอบใน
ไทย และเป็นกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากแม่แบบการปฏิบัติที่ดีสุดและจาก
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากประเทศอื่น ๆ
• ให้จัดการรณรงค์อย่างไม่เป็นทางการที่เป็น ผลและมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อ
สร้างจิตสำ�นึกเกีย่ วกับกฎหมายใหม่ฉบับนีแ้ ละแนวคิดหลักในบรรดาผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียที่สำ�คัญ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณะ หน่วยงานผู้ให้บริการ
หน่วยงานเอกชนและสาธารณชนทั่วไป
II. ความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ
ความรุนแรงในครอบครัว
ริเริ่มกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่สำ�คัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้
ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว กระบวนการดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานการรับ
ฟังความเห็นจากหน่วยงานภาคประชาสังคม ผู้ชำ�นาญการอิสระ และตัวแทนจากกลุ่ม
ชายขอบ โดยควรพัฒนาขึน้ มาจากแม่แบบการปฏิบตั ทิ ดี่ สี ดุ ใช้ประโยชน์จากตัวอย่างการ
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ทำ�งานในประเทศอื่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ชำ�นาญ
การที่มาจากประเทศที่เกี่ยวข้อง
ในระยะสัน้ ควรจัดทำ�และประกาศคำ�สัง่ ระเบียบและแนวปฏิบตั สิ �ำ หรับเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจ พนักงานอัยการและศาล โดยคำ�สั่งเหล่านี้ควร
• อธิบายอย่างชัดเจนถึงประเภทของความรุนแรงในครอบครัวทีถ่ อื เป็นความผิด
ทางอาญาร้ายแรง และเน้นย้�ำ อย่างชัดเจนว่าเจ้าพนักงานจะต้องไม่ปฏิบตั ติ อ่
ความรุนแรงในครอบครัวเหมือนกับเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือควรแก้ไขกัน
เฉพาะในครอบครัว และจะต้องไม่แนะนำ�ให้ผู้เสียหายจากความรุนแรงเช่น
นั้นถอนฟ้องหรือยอมความ
• สนับสนุน การปฏิ บัติ หน้ าที่ ข องเจ้ าพนั ก งานที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ สามารถ
สอบสวนการกระทำ�ความรุนแรงในครอบครัวได้อย่างเป็น ผลตามอำ�นาจ
หน้าทีข่ องตน และช่วยเหลือให้ผหู้ ญิงซึง่ ได้รบั ผลกระทบเข้าถึงความยุตธิ รรม
โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางด้านกฎหมายที่มีอยู่และให้คำ�ปรึกษาที่
จำ�เป็นเพื่อการฟ้องร้องดำ�เนินคดี
• เน้นย้ำ�ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้เสียหายจากความรุนแรงในครอบครัว
ด้วยความเคารพและด้วยความอ่อนไหวอย่างเหมาะสม จัดทำ�แนวขั้นตอน
ปฏิบัติอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้เจ้าพนักงานสามารถดำ�เนินการกับรูปแบบ
ต่าง ๆ ของความรุนแรงในครอบครัวได้
• เน้นย้�ำ ให้เจ้าพนักงานหาทางใช้ประโยชน์จากมาตรการคุม้ ครองและมาตรการ
เยียวยาชั่วคราวประการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
• อธิ บ ายอย่ า งชั ด เจนว่ า ในระหว่ า งที่ ร อการปฏิ รู ป กฎหมาย ให้ คำ � นึ ง ถึ ง
สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผูห้ ญิงทีถ่ กู กระทำ�ด้วยความรุนแรงเป็นหลัก
เสมอ โดยให้ความสำ�คัญมากกว่าหลักการนำ�ตามทีป่ รากฏในมาตรา 15 ของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
• อธิบายอย่างชัดเจนว่า ในระหว่างที่รอการปฏิรูปกฎหมาย หากศาลและเจ้า
พนักงานเสนอให้มีการแต่งตั้งผู้ประนีประนอม บุคคลดังกล่าวก็ควรเป็นผู้มี
ความสามารถ เป็นอิสระ และไม่ลำ�เอียง และไม่ควรแต่งตั้งจากสมาชิกใน
ครอบครัวของคู่กรณี
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ควรจัดให้มกี ารให้ค�ำ ปรึกษาและการให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งกับผูพ้ พิ ากษา พนักงาน
อัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ และเจ้าพนักงานอืน่ ๆ ในทุกระดับและในหลายภาค
ส่วน เพือ่ ให้ทราบถึงความรับผิดชอบในส่วนของคดีความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมดัง
กล่าวควรจัดขึน้ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับผูช้ �ำ นาญการจากภาคประชาสังคม รวม
ทัง้ ผูท้ ที่ �ำ งานอย่างใกล้ชดิ กับผูเ้ สียหายจากความรุนแรงในครอบครัวในไทย โดยควรเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากแม่แบบการปฏิบัติที่ดีสุด
การทำ�ร้ายทางเพศ
ริเริ่มกระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นกลางสำ�หรับข้อบัญญัติในประมวล
กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อหาทางแก้ปัญหาการ
ทำ�ร้ายทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ กระบวนการดังกล่าวควรอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคประชาสังคม ผู้ชำ�นาญการอิสระ และตัวแทนจากกลุ่มชายขอบ โดย
ควรพัฒนาขึ้นมาจากแม่แบบการปฏิบัติที่ดีสุด ใช้ประโยชน์จากตัวอย่างการทำ�งานใน
ประเทศอื่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ชำ�นาญการที่มา
จากประเทศที่เกี่ยวข้อง
ควรจัดทำ�และประกาศคำ�สั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัติสำ�หรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย พนักงานอัยการและศาล ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนและการ
ฟ้องร้องคดีความรุนแรงทางเพศโดยมีเป้าประสงค์เพื่อ
• เน้นย้ำ�ว่าความรุนแรงในครอบครัวถือเป็นความผิดทางอาญาร้ายแรง และ
เจ้าพนักงานจะต้องปฏิบัติต่อความรุนแรงในครอบครัวอย่างจริงจัง และจะ
ต้องไม่แนะนำ�ให้ผู้เสียหายจากความรุนแรงเช่นนั้นถอนฟ้องหรือยอมความ
• อธิบายและเน้นย้�ำ ความรับผิดชอบของเจ้าพนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในการสอบสวน
เหตุการณ์การทำ�ร้ายทางเพศที่ได้รับแจ้งอย่างเป็น ผล โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะให้มีความรับผิดเกิดขึ้น โดยอาจผ่านการฟ้องร้องดำ�เนินคดีก็ได้ เน้นย้ำ�
ความสำ�คัญที่จะประกันว่าสำ�หรับเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศที่กระทำ�
ต่อผู้หญิงเลสเบี้ยน ผู้หญิงข้ามเพศ และพนักงานขายบริการทางเพศ จะได้
รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคทั้งในแง่การสืบสวนสอบสวนและการฟ้องร้อง
ดำ�เนินคดีอย่างเป็นผล
• เน้นย้ำ�ว่า ผู้ที่ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงทางเพศต้องได้รับการปฏิบัติด้วย
ความเคารพและความอ่อนไหวอย่างเหมาะสม โดยประกันว่าขั้นตอนปฏิบัติ
ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและการไต่สวนคดี จะไม่เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายเพิ่มเติมกับผู้เสียหาย
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• กำ�หนดแนวขั้นตอนปฏิบัติอย่างละเอียดด้วยความช่วยเหลือและคำ�ปรึกษา
จากผูช้ �ำ นาญการความรุนแรงต่อผูห้ ญิงทีม่ คี วามสามารถ ทัง้ นีเ้ พือ่ ช่วยให้เจ้า
พนักงานสามารถดำ�เนินการกับรูปแบบต่าง ๆ ของความรุนแรงทางเพศได้
• ขยายความเกีย่ วกับหลักเกณฑ์ดา้ นพยานหลักฐานในคดีความรุนแรงทางเพศ
และข้อกำ�หนดทีจ่ ะต้องได้รบั “ความยินยอม” เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจทีช่ ดั เจน
สำ�หรับพนักงานอัยการและศาล
ควรจัดให้มกี ารให้ค�ำ ปรึกษาและการให้ความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ งกับผูพ้ พิ ากษา พนักงาน
อัยการ ข้าราชการ เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ และเจ้าพนักงานอืน่ ๆ ในทุกระดับและในหลายภาค
ส่วน เพือ่ ให้ทราบถึงความรับผิดชอบในส่วนของคดีความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมดัง
กล่าวควรจัดขึน้ ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ กับผูช้ �ำ นาญการจากภาคประชาสังคม รวม
ทัง้ ผูท้ ที่ �ำ งานอย่างใกล้ชดิ กับผูเ้ สียหายจากความรุนแรงในครอบครัวในไทย โดยควรเป็น
กิจกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากแม่แบบการปฏิบัติที่ดีสุด
การคุกคามทางเพศ
ประกันให้มีการจัดทำ�และเผยแพร่ร่างข้อบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุกคามทาง
เพศในเวลาอันเหมาะสม
ริเริ่มการรับฟังความเห็นอย่างจริงจังเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติร่วมกับหน่วยงานภาค
ประชาสังคม ผู้ชำ�นาญการอิสระ และตัวแทนจากกลุ่มชายขอบ
ดำ�เนินการและประสานงานเพื่อเตรียมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรส่วนอื่น ๆ
ในสังคมไทยมีความพร้อมต่อการบังคับใช้ของข้อบัญญัตใิ หม่ในกฎหมาย ทัง้ นีโ้ ดยจัดให้
มีการรณรงค์อย่างเป็นผลและมีเป้าหมายเพือ่ สร้างจิตสำ�นึกเกีย่ วกับกฎหมายใหม่และข้อ
ห้ามต่อการคุกคามทางเพศในบรรดาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ �ำ คัญ ทัง้ ทีเ่ ป็นสถาบัน หน่วย
งานผู้ให้บริการ หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั่วไป
III. กฎหมายและระเบียบการเข้าเมืองกับการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงข้ามชาติ
ริเริ่มกระบวนการเพื่อจำ�แนกและบังคับใช้มาตรการด้านกฎหมายที่เป็น ผล เพื่อ
ประกันว่าสถานภาพการเข้าเมืองของคนข้ามชาติในไทยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
การคุ้มครองและเยียวยาทางกฎหมายอีกต่อไป ในกรณีที่ต้องเผชิญกับการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในไทย กระบวนการดังกล่าวควรพัฒนาขึน้ จากการรับฟังความเห็นอย่างจริงจัง
กับหน่วยงานภาคประชาสังคมและตัวแทนจากชุมชนคนข้ามชาติ รวมทั้งพัฒนาขึ้นมา
จากแม่แบบการปฏิบตั ทิ ดี่ สี ดุ และจากการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผูช้ �ำ นาญการ

ประเทศไทย

จากประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองและเยียวยาทาง
กฎหมายที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและกฎหมายใหม่ที่ส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศซึ่งจะมีการรับรองนำ�มาใช้ต่อไป
มาตรการที่เป็นผลควรประกอบด้วย
• ในระยะสั้นควรมีการจัดทำ� “ไฟร์วอลส์” ทางกฎหมายเพื่อเป็นกำ�แพงกั้น
ระหว่างการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองกับกลไกคุ้มครองสิทธิ ทั้งนี้โดย
ประกันให้มีข้อบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิโดยผ่านการปฏิรูปกฎหมายก็ดี การ
กำ�หนดเป็นกฎกระทรวง และคำ�สั่งและนโยบายของรัฐบาลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อ
ประกันว่าผูห้ ญิงทีแ่ จ้งความหรือขอรับความช่วยเหลือในกรณีทถี่ กู กระทำ�จาก
ความรุนแรงเนือ่ งจากความแตกต่างระหว่างเพศอันเป็นผลมาจากสถานภาพ
การเข้าเมืองของตน จะไม่ถูกตรวจสอบจากเจ้าพนักงานและหน่วยงาน และ
จะไม่ถูกจับกุมหรือส่งกลับ ทั้งนี้มาตรา 17 ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง
ได้กำ�หนดข้อยกเว้นของการจับกุมหรือส่งกลับไว้แล้ว
• ในขั้นกลาง ควรจัดทำ�กรอบกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงเนื่องจาก
ความแตกต่างระหว่างเพศและการเข้าเมือง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้หญิงข้ามชาติ
ที่ไม่มีเอกสารทางกฎหมายได้รับการคุ้มครองและเยียวยาทางกฎหมาย ใน
กรณีที่ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศ และ
ให้มสี ทิ ธิทจี่ ะอยูอ่ าศัยและสามารถทำ�งาน รวมทัง้ มีโอกาสทีจ่ ะขอรับสิทธิการ
เป็นพลเมืองในระยะยาวด้วย
• แก้ไขเงือ่ นไขการขึน้ ทะเบียนคนเข้าเมืองทีก่ �ำ หนดให้สถานภาพด้านกฎหมาย
ของคนข้ามชาติ ขึ้นอยู่กับการทำ�งานให้กับนายจ้างเฉพาะรายไป
• ให้ขยายระยะเวลาในการหานายจ้างใหม่สำ�หรับแรงงานข้ามชาติ จากที่
กำ�หนดไว้เพียงแค่เจ็ดวัน เพื่อให้มีเวลามากพอ หากต้องการร้องเรียนการ
ละเมิดของนายจ้างเดิม
• ให้ยกเลิกคำ�สั่งของจังหวัดที่ควบคุมการเดินทางของแรงงานข้ามชาติในบาง
จังหวัด
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IV. แก้ไขปัญหาจากระบบกฎหมายแบบพหุนิยมที่กระทบผู้แสวงหาที่พักพิงที่เป็น
หญิงและมาจากพม่า
ให้จัดทำ�กระบวนการเพื่อประกันว่ามีการปรึกษาหารือกับผู้หญิงและตัวแทนของหน่วย
งานที่ทำ�งานด้านการเข้าถึงความยุติธรรมในค่ายอย่างเป็นผล
ให้ก�ำ หนดหน่วยงานเพือ่ กำ�กับดูแลโดยมีตวั แทนทีส่ �ำ คัญและเกีย่ วข้องจากองค์กรผู้
หญิงและหน่วยงานสากลเพื่อทำ�หน้าที่ติดตามตรวจสอบคดีที่ส่งต่อเข้าสู่ระบบยุติธรรม
ไทย
ให้เร่งรัดการจัดทำ�ชุดของหลักเกณฑ์ที่เป็นเอกภาพในการกำ�หนดขั้นตอนปฏิบัติ
ของระบบยุติธรรมค่าย และประกันให้มีการปรึกษาหารืออย่างจริงจังกับตัวแทนของผู้
หญิงในระหว่างการจัดทำ�หลักเกณฑ์เหล่านี้ ให้จดั ทำ�แนวปฏิบตั แิ ละหลักเกณฑ์ชวั่ คราว
เพือ่ ใช้ในปัจจุบนั ประกันให้มคี วามโปร่งใสและมีความพยายามสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับ
การจัดทำ�หลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าว
จัดอบรมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่องกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในค่าย รวมทั้งคณะ
กรรมการค่าย เจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัยและผูน้ �ำ แต่ละหย่อมบ้าน เพือ่ ให้เข้าใจสิทธิ
ของผู้หญิงและเงื่อนไขด้านความยุติธรรม
สนับสนุนทรัพยากรด้านการเงินและมนุษย์เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีที่คดีเข้าสู่
ระบบยุติธรรมไทย ให้ปรับปรุงสถานที่ในค่ายเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามคำ�วินิจฉัยและ
ควบคุมตัวผู้กระทำ�ผิดได้
V.แก้ไขปัญหาจากระบบกฎหมายแบบพหุนิยมที่กระทบต่อผู้หญิงมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนใต้
ชะลอการรับรองกฎหมายใหม่เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมาย
อิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนราธิวาส ยะลา และสตูล จนกว่า
• จะมีการวิเคราะห์ดา้ นสิทธิมนุษยชนอย่างครอบคลุม โดยคำ�นึงถึงความเคารพ
ต่อหลักการความเสมอภาคระหว่างเพศ และสอดคล้องกับการตีความและการ
บังคับใช้กฎหมาย และการปฏิบัติงานของระบบ
• ให้จัดรับฟังความเห็นอย่างจริงจังกับผู้หญิงมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งมาจาก
จังหวัดที่เกี่ยวข้อง
• แก้ไขร่างกฎหมายเพื่อให้สามารถรับมือกับอุปสรรคในการปฏิบัติตามหลัก
การด้านสิทธิมนุษยชน

ประเทศไทย

• ประกันว่าเนื้อหาของร่างกฎหมายที่เสนอซึ่งครอบคลุมกลไกคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนและกลไกกำ�กับดูแลควร
• สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพันธกรณีด้านกฎหมาย
ระหว่างประเทศของไทย และมีการนำ�มาปฏิบัติและตีความในลักษณะที่
สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความเสมอภาคระหว่างเพศและการไม่เลือกปฏิบัติ
• มีการขยายความว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายก็ต่อเมื่อคู่กรณีเห็นชอบ และ
การกำ�หนดให้นำ�ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้หากคู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งต้องการ
• ขยายความรายละเอียดกระบวนการทบทวนและการอุทธรณ์ค�ำ สัง่ ศาลชัน้ ต้น
• ขยายความรายละเอียดเขตอำ�นาจศาลตามกฎหมาย และรายละเอียดของคดี
ที่ไม่อยู่ในเขตอำ�นาจศาล
• กำ�หนดให้ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ จะต้องมีการประมวลกฎหมาย
อย่างเป็นทางการโดยคำ�นึงถึงหลักคำ�สอนและหลักเกณฑ์ของกฎหมายศาสนา
อิสลามที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตีความข้อบัญญัติต่าง ๆ
• กำ�หนดทิศทางอย่างชัดเจนในข้อบัญญัติต่าง ๆ ว่าการประมวลกฎหมายเช่น
นัน้ ต้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ
ตามกฎบัตรและมาตรฐานระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญไทย
และจะต้องผ่านการพิจารณาของศาลฎีกา
ทำ�งานร่วมกับผูช้ �ำ นาญการด้านสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพือ่ ให้มกี ารอบรมอย่างสม่�ำ เสมอเกีย่ วกับ
ข้อกำ�หนดตามกฎหมายในประเด็นสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศและการ
ไม่เลือกปฏิบตั ิ โดยเป็นการจัดอบรมให้กบั ดะโต๊ะยุตธิ รรม ผูพ้ พิ ากษาศาลชัน้ ต้นและเจ้า
พนักงานศาลอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนใต้
แสวงหาความร่วมมือจากผูว้ า่ ราชการจังหวัด ข้าราชการปกคอรงส่วนท้องถิน่ คณะ
กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกลางอิสลามประจำ�จังหวัด
เพื่อแก้ไขและขจัดการปฏิบัตินอกกฎหมายในจังหวัดยะลาที่เป็นเหตุให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของผูห้ ญิง รวมทัง้ การป้องกันผูห้ ญิงจากการทรมานและการปฏิบตั ทิ โี่ หด
ร้ายอื่น ๆ ในบริบทดังกล่าว ทางการไทยจะต้อง
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• ย้ำ�เตือนอย่างชัดเจนและไม่คลุมเครือว่าหน่วยงานของไทยมีหน้าที่ป้องกัน
สอบสวน และฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อพฤติการณ์ที่ถือเป็นความผิดทางอาญา
ร้ายแรง
• แสดงให้เห็นว่า การยอมรับในทางอ้อมต่อความรุนแรงเช่นนัน้ ของผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด หน่วยงานในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ไม่อาจ
ยอมรับได้ และให้เจ้าพนักงานเหล่านี้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่น ๆ ได้ทราบต่อไป
VI. แก้ปัญหาความกลัวและความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่
ในแง่การสนับสนุนให้มีความรับผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น ผู้
กระทำ�ความผิด รวมทั้งการทำ�ร้ายทางเพศและการปฏิบัติที่โหดร้ายอื่น ๆ รวมทั้งการ
รีดไถที่กระทำ�ต่อผู้ที่มาจากกลุ่มชายขอบ ไม่ว่าจะเป็นคนข้ามชาติ ชาวมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนใต้ กลุม่ ชาติพนั ธุบ์ นพืน้ ทีส่ งู และพนักงานขายบริการทางเพศ ต้องมีการปฏิบตั ิ
ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
• ให้ประกาศอย่างเปิดเผยและชัดเจนว่า จะไม่ยอมรับความผิดใด ๆ ที่กระทำ�
ต่อสมาชิกกลุม่ บุคคลเหล่านี้ ไม่วา่ จะเป็นการกระทำ�ผิดโดยเจ้าหน้าทีผ่ บู้ งั คับ
ใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ทหาร และข้าราชการอื่น ๆ
• จัดทำ�และประกาศคำ�สัง่ ระเบียบและแนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ทหาร และข้าราชการส่วนต่าง
ๆ โดยเน้นย้�ำ อย่างชัดเจนถึงจุดประสงค์ทจี่ ะให้เกิดความรับผิดของเจ้าหน้าที่
ที่เป็นผู้กระทำ�ความผิดทางอาญาเหล่านี้
• กำ�หนดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกัน สอบสวนและฟ้องร้องดำ�เนินคดีต่อ
ข้อกล่าวหาว่ามีการกระทำ�ผิดทางอาญา โดยเป็นการกระทำ�ของเจ้าหน้าที่
ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ทหาร และข้าราชการอื่น ๆ
• ประกันว่าผู้เสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะได้รับสิทธิอย่าง
เต็มที่ ทั้งด้านการเยียวยาและการชดเชยจากความเสียหายที่ได้รับ
• กำ�หนดให้มีกลไกสอบสวนที่เป็นอิสระและไม่ลำ�เอียง ทั้งนี้เพื่อเสนอข้อเท็จ
จริงและข้อเสนอแนะต่อประชาชนทั่วไป ในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐเป็น ผู้กระทำ�การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสมาชิกในบางชุมชนอย่าง
เป็นระบบ
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ในทำ�นองเดียวกัน ให้มีการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิที่จะได้รับอิสรภาพ การ
ไต่สวนคดีอย่างเป็นธรรมโดยคณะตุลาการซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีอำ�นาจ มีความ
เป็นอิสระ เป็นกลาง มีความเสมอภาคและความเสมอภาคจากการคุม้ ครองตามกฎหมาย
ซึง่ เป็นปัญหาทีส่ มาชิกชุมชนกลุม่ ชายขอบเผชิญอยู่ อันเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากพฤติการณ์
และทัศนคติของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนดังกล่าวควรประกอบด้วย
•

จัดทำ�และประกาศคำ�สั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัติสำ�หรับศาล เจ้าหน้าที่ผู้
บังคับใช้กฎหมาย พนักงานอัยการ เจ้าหน้าทีท่ หาร และข้าราชการส่วนต่าง ๆ

•

การกำ�หนดให้มีและการเข้าถึงกลไกเพื่อกำ�กับดูแลที่เป็นอิสระ กลไกการ
สอบสวนและความรับผิดอย่างเป็นผลในกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิด

•

จัดให้ มี ก ารอบรมอย่ างต่ อ เนื่ อ งและสม่ำ � เสมอสำ � หรั บ เจ้ า พนั ก งานในทุ ก
ระดับ เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนและการไม่
เลือกปฏิบัติ

ประกันว่าความผิดทางอาญาที่กระทำ�โดยบุคคล รวมทั้งการทำ�ร้ายทางเพศและ
ความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่างระหว่างเพศในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นความผิดต่อ
สมาชิกชุมชนกลุ่มชายขอบ จะต้องได้รับการสอบสวนอย่างเป็นผลและภายในเวลาอัน
เหมาะสม ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการฟ้องร้องดำ�เนินคดี
VII. พนักงานขายบริการทางเพศ
ริเริม่ การรับฟังความเห็นและการแลกเปลีย่ นอย่างจริงจังกับพนักงานขายบริการทาง
เพศและผูช้ �ำ นาญการจากภาคประชาสังคม เพือ่ จำ�แนกมาตรการด้านกฎหมายทีเ่ ป็นผล
เพือ่ ประกันการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของพนักงานขายบริการทางเพศในไทย มาตรการ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการปฏิรูปกฎหมาย รวมทั้งประมวลกฎหมายอาญา
กระบวนการดังกล่าวควรยอมรับอย่างชัดเจนว่าพนักงานขายบริการทางเพศเป็น
ผู้ทรงสิทธิและพึงได้รับสิทธิมนุษยชนทั้งปวงอย่างเต็มที่ในฐานะมนุษย์ และมาตรการ
ด้านกฎหมายที่เป็นผลจะสนับสนุนให้พวกเธอสามารถได้รับและอ้างสิทธิเหล่านั้นได้ดี
ยิ่งขึ้น
มาตรการที่กำ�หนดขึ้นมาควรตอบสนองความจำ�เป็นที่ช่วยให้พนักงานขายบริการ
ทางเพศสามารถเข้าถึงและขอรับการคุม้ ครองและเยียวยาทางกฎหมาย ตามทีก่ �ำ หนดใน
กฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นในประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายใหม่ทสี่ ง่ เสริมความเสมอภาคระหว่างเพศซึง่ จะมีการรับรองนำ�มาใช้ตอ่ ไป
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ในระยะสัน้ มาตรการทีเ่ ป็นผลอาจรวมถึงการจัดทำ� “ไฟร์วอลส์” ทางกฎหมายเพือ่
เป็นกำ�แพงกั้นระหว่างกฎหมายอาญาที่ห้ามการค้าประเวณีกับกลไกคุ้มครองสิทธิ ทั้งนี้
โดยประกันให้มขี อ้ บัญญัตเิ พือ่ คุม้ ครองสิทธิโดยผ่านการกำ�หนดเป็นกฎกระทรวง ระเบียบ
คำ�สั่งและนโยบายของรัฐบาลอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อประกันว่า พนักงานขายบริการทางเพศที่
เข้ามาแจ้งความหรือขอความคุ้มครองเมื่อเผชิญกับความรุนแรงเนื่องจากความแตกต่าง
ระหว่างเพศหรือการละเมิดสิทธิแรงงาน จะไม่ถกู ดำ�เนินคดีอาญาหรือถูกปรับตามความ
ผิดในพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการค้าประเวณีหรือประมวลกฎหมายอาญา
VIII. กฎหมายแรงงงานและลูกจ้างทำ�งานบ้าน
ประกั นว่ า กฎกระทรวงเพื่ อ คุ้ ม ครองลู ก จ้ า งทำ � งานบ้ า นที่ ร อการประกาศใช้
ครอบคลุมสิทธิความคุ้มครองประการต่าง ๆ สำ�หรับลูกจ้างทำ�งานบ้าน
ดำ�เนินการและประสานงานเพื่อสนับสนุนให้มีการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่
ที่รอการประกาศใช้อย่างเป็นผล ทั้งนี้โดยผ่านการ
•

ประกันว่าเจ้าหน้าทีก่ ระทรวงแรงงาน ผูพ้ พิ ากษาศาลแรงงาน และหน่วยงาน
อื่น ๆ ได้รับแจ้งเมื่อกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้

•

จัดการรณรงค์อย่างเป็น ผลและมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อกฎ
กระทรวงฉบับใหม่ สำ�หรับนายจ้างและประชาชนทั่วไป

ดำ�เนินการทบทวนกฎหมายแรงงานและบทคุ้มครองด้านแรงงานในปัจจุบัน โดย
คำ�นึงถึงหลักความเสมอภาคระหว่างเพศและสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมและสอดคล้อง
กับปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมกระบวนการปฏิรปู กฎหมาย กระบวนการดังกล่าวควรรวมถึง
การรับฟังความเห็นอย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานภาคประชาสังคม ตัวแทนของกลุม่ แรงงาน
หญิงชายขอบ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ และแรงงานหญิงนอกระบบ
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมสัมนาเชิง
ปฎิบัติการ
กรุงเทพมหานครและภาคกลางของประเทศไทย
จันทวิภา อภิสุข มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
บุปผา ดุลยเสนี กลุ่มสตรีมุสลิมอาสา
นารี เจริญผลพิริยะ กลุ่มสันติอาสาสักขีพยาน
อารีวรรณ จตุทอง นักกฎหมาย
ปรียาภรณ์ ขันกำ�เนิด มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
ลภัสรดา คุณาไท คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
มยุรี คุณาไท คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย
จิตรา คชเดช สหภาพแรงงานทราย อาร์ม
อุษา เลิศศรีสันทัด มูลนิธิผู้หญิง
ไพศาล ลิขิตปรีชากุล มูลนิธิเพื่อสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ
สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชาย
จิรารัตน์ มูลศิริ มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
รชเขม มูลตั้งถาวร สหภาพแรงงานทราย อาร์ม
วัลลภา นีละไพจิตร กลุ่มสตรีมุสลิมอาสา
บัณฑิต แป้นวิเศษ มูลนิธิเพื่อนหญิง
วีระพจน์ ผลจันทร์ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ศศิธร พงษ์แสงสุริยะ กลุ่มสตรีมุสลิมอาสา
เพชรินทร์ พรมราตรี สหภาพแรงงานทราย อาร์ม
ดาราราย รักษาศิริพงษ์ มูลนิธิผู้หญิง
ปาณิสรา สกุลพิชัยรัตน์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย
สมพงษ์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ธัญชญทรรษ สืบชมภู มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ศุกาญจน์ตา สุขไผ่ตา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
นัยนา สุภาพึ่ง มูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
ธีรดา ศุภะพงษ์ นักวิจัย
พัชนี เต็มเปี่ยม สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย
สุรีพร ยุพา องค์การคนพิการสากล ประจำ�ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
นัสเซอร์ อาจวาริน อนุกรรมการ สภาทนายความแห่งประเทศไทย
ยูฮานี เจ๊ะกา มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
จะเด็ด เชาว์วิไล มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
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ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
กลุ่มผู้หญิง 16คนจากประเทศพม่าและตัวแทนจากองค์กรBWU, KW, KWO, PWO,
SWAN, WRWAB, WLB
กลุ่มพนักงานบริการทางเพศ 6คน
กลุ่มตัวแทนจากชุมชนชาติพันธุ์ 5คน
มณี บุญรอด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี
ลิซ ฮิลตัน มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์
ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยพะเยา
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ทวี แก้วกลีบ กองอำ�นวยการรักษาความมั่นคงภายใน
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Ensuring access to justice in respect of human rights violations and abuses is at once both a
fundamental component of the rule of law and an indispensable element of human rights
protection. Yet, in a wide range of contexts and places across the world, women’s access to
justice often remains illusive. Identifying and addressing the range of structural, legal, and
practical obstacles which continue to impede women’s access to justice is a vital step in enabling
women to claim rights as legal entitlements, seek the accountability of those who transgress
them and turn to the law for viable protection and meaningful redress.

In 2011 the International Commission of Jurists and the Justice for Peace Foundation initiated a
process of consultation, research and discussion to explore the obstacles to justice that women
in Thailand continue to face and identify ways in which to address them. This report outlines
the main findings that emerged from that process, encapsulating what we heard from women
human rights defenders, legal experts, representatives of non- governmental organizations
and other stakeholders about women’s access to justice in Thailand and presenting a series
of recommended action steps.
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