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พาดหัวขาวดังกลาวสามารถพบไดเปนประจําตามหนาหนังสือพิมพหัวสีตาง ๆ สิ่งเหลานี้
เปนภาพสะทอนปญหาความรุนแรงในครอบครัวของสังคม ภาพและการบรรยายถึงเหตุการณ
ตาง ๆ ตางเปนที่สนใจของหลายคน และมีการนําเสนอขาวในลักษณะเดียวกันอยางตอเนื่อง
ผูอานจะสนใจในสาเหตุเบื้องหลังหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาบางหรือไม นอกเหนือไปจาก
ความตื่นตาตื่นใจในเนื้อหาที่ไดอาน
สถานการณของความรุนแรง
จากรายงานการทํารายรางกายและขมขืนที่รวบรวมจากหนังสือพิมพไทย 5 ฉบับ (ไทยรัฐ
เดลินิวส ขาวสด มติชน และกรุงเทพธุรกิจ) โดยมูลนิธิเพื่อนหญิง พบวา ในชวงป 2539 – 2541
การทํารายรางกายและการขมขืนมีแนวโนมมากขึ้น และอายุของผูเคราะหรายมีแนวโนมลดลง ใน
ป 2539 ชวงอายุของผูเคราะหรายอยูที่ 11 – 15 ป และในป 2541 อายุของผูเคราะหรายไดลดลง
มาอยูระหวาง 4 - 15 ป (FOW Newsletter,2002) และจากการเปดเผยลาสุด พ.ญ.พรรณพิมล
หลอตระกูล แพทยของกรมสุขภาพจิต พบวาผูหญิงที่เคยแตงงานและที่อยูกันในฐานะภรรยา
รอยละ 30 เคยถูกทํารายอยางนอย 1 ครั้งในชีวิตแตงงาน โดยรอยละ 45 ในจํานวนผูที่ถูกทําราย
ตองรับบริการทางการแพทยจากการถูกทําราย และรอยละ 30 กลัวตาย หมายความวาการทําราย
นั้นมีความรุนแรงมาก นอกจากนี้ที่นากลัวก็คือรอยละ 20 ของผูถูกทํารายนั้นกําลังตั้งครรภอยูดวย
จากการไดใกลชิดกับผูหญิงที่ถูกทํารายโดยสามีและที่ไมใชสามีพบวาสวนใหญระบุตรงกันวา
กระบวนการยุติธรรมไมไดชวยเหลือใหเขาไดรับความยุติธรรมมากขึ้น แตกลับทําใหมืดมนและ
เจ็บปวดยิ่งกวาเดิม (หนังสือพิมพผูจัดการ, 13 มิถุนายน 2545)
เกิดอะไรขึ้นในครอบครัว
บางสวนตอไปนี้เปนเรื่องราวหรือคําบอกเลาจากกรณีศึกษาของงานวิจัย ที่ชี้ใหเห็นสิ่งที่
เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว และสิ่งที่ผูหญิงตองเผชิญ
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เรียบเรียงจากรายงานการวิจัยเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัว: มุมมองของผูหญิง โดย อวัสดา จันทรแสนตอ

“วันถูกตีจนหนาบวม ตีจนสลบ แลวโยนติดกําแพง สวนลูกไดแตรองไหลั่นบาน… เมื่อวัน
ฟนจากสลบ ลูกคนเล็กคลานมากินนมแม เขาก็คลานมาจะกินนม เราก็ดึงเสื้อขึ้นใหดูด แตเขายัง
ไมเห็นหนา พอเขาเห็นปุบ อาปากคาง รองจากเลย ผลักนมออก………เขาไมกินเลย ไมใชแม
ตอนนั้นหนาบวม หนาเขียวเปนแถบ ตาปดทั้งสองขาง ปากเขียว”
“วันหนึ่งขณะที่ตั้งทองได 8 เดือนกวาไดมีปากเสียงกับเขา จึงหนีเขาหองน้ํา แลวก็ล็อค
ประตูหองน้ํา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีขวานนี่มาจามอยูตรงประตูที่เปนไม ก็นึกอยูในใจ ตองตายแน ๆ
วันนี้……” ในหองน้ํามีเหล็กดัดอยู เธอจึงตัดสินใจที่จะฆาตัวตาย “……ก็ฉีกผาเช็ดตัวที่มันแขวน
อยูในหองน้ําแลวก็เอามาพัน คือผูกคอตายนะ เอาขากาวขึ้นไปมือนี่เหวี่ยงกับลูกกรง ถาปลอยมัน
ก็คือรัดคอ และก็ทําจริง ๆ โอโฮลูกมันดิ้น แบบพี่รูเลยวามันคงกําลังขาดออกซิเจน แลวผาเช็ดตัว
มันก็หลุดออกมาขอหนึ่ง ทําใหเราเทาถึงพื้น…..” เธอรอดมาได พรอมกับตองเผชิญความรุนแรง
ตอไป เธอเลาถึงลูกวา “…ลูกพี่มายิ้มเปนตอน 9 เดือน ขมวดคิ้วมาเปน 9 เดือนนะ”
“มี บ างครั้ ง ที่ คิ ด หนี เค า เอาป น มาจ อ พี่ แล ว พี่ เ อามื อ สะบั ด ป น นะ ป น ก็ ยิ ง ขึ้ น ไปโดน
เพดาน….พี่นี่กลัวมากเลย ในชีวิตทําไมมันนากลัวอยางนี้ก็ไมรู มันเฉียดกับความตายมาไมรู
เทาไหรละนะ”
เมื่อครอบครัวเปนแปลงเพาะเมล็ดของความรุนแรง
ตามความเขาใจเดิมเราอาจคิดว า ความรุน แรงในครอบครัว นั้นมักจะเกิ ดกับบุคคลที่
การศึกษานอย อยูในสภาพแวดลอมที่แออัด แตแทจริงแลวเหตุการณเชนนี้ อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได
จากกรณีศึกษาใน 6 กรณีนั้น เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีการศึกษาสูง มีทั้งที่สําเร็จการศึกษาจาก
ตางประเทศ หรือแมกระทั่งจากสามีที่พิการ สิ่งที่พบคลาย ๆ กันก็คือ ผูที่ใชความรุนแรงมักมี
พื้นฐานครอบครัวที่ใชความรุนแรง และมีพฤติกรรมติดการพนัน ดื่มเหลา และเที่ยวกลางคืนควบคู
ไปดวย
“ตอนนั้นทองลูกคนที่ 2 เคาเตะกระเด็นเลย… เคาก็บอกวานี่นะเหรอ มันยังนอยไป พอ
เคานะเตะแมเคาจนคลอดเลยก็มี เคาบอกวาครอบครัวเคาตบตีกันเปนเรื่องธรรมดา บางทีแมเคา
ใชขวดน้ําอัดลมฟาดหัวพอเคา เปนขวดเลย สลบไป 3 วัน……”
“ในระยะแรก ๆ จะถูกทํารายตอนสามีดื่มเหลา แตตอมาในระยะหลัง ๆ ถึงแมจะไมดื่ม
สุราก็จะหาเรื่องทําราย… เคาจะคิดไปตามความคิดของเคา คือตัวเองออกนอกบาน เคาจะไปหา
ผูหญิง เคาจะเจอผูหญิงประเภทที่วา หาเงิน… เคาวาที่เราหายไป เราคงตองไปทําแบบผูหญิง
พวกนั้น เคาคอนขางจะไมคอยใหเกียรติเรา”
“สามีมักทํารายลูกอีกดวย เมื่อลูกโตขึ้นมีพฤติกรรมดื่มสุราเหมือนพอ และเมื่อเมาสุรา
สามีมักจะหาเรื่องกับลูก บางครั้งถึงขั้นใชมีดไลฟน”
เหตการณเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงปญหาของสังคมที่มีความเชื่อมโยงและสงผลซึ่งกันและ
กัน ระหวางปญหาสังคมตาง ๆ ตั้งแตเรื่องของสิ่งเสพติด การขายบริการทางเพศ รวมถึงวิธีคิดแบบ

ชายเปนใหญที่กดใหผูหญิงตองเผชิญกับความรุนแรง แมวาดานหนึ่งปญหาสังคมตาง ๆ ไดสงผล
มาสูครอบครัว ชักนําความรุนแรงเขาบาน แตใครจะเปนผูรวมรักษาเยี่ยวยาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
ความรุนแรงในครอบครัว ปญหาของใคร
การนิ ย ามและมุ ม มองที่ มี ตอ ป ญ หาความรุน แรงในครอบครั ว เป น กุ ญ แจสํ า คัญ ที่ จ ะ
นําไปสูการจัดการกับปญหา ถามองวาเปนเรื่อง “สวนตัว” เรื่องของแตละครอบครัว สาเหตุและ
รากฐานของปญหาสังคมตาง ๆ ที่ซอนอยูในครอบครัว ก็ยังจะคงอยูตอไป ในขณะที่ถามองวาเปน
ปญหารวมกัน สังคมก็จําเปนตองรวมมือกันแกไข แตความเหมาะสมระหวางความเปนสวนตัวและ
สวนรวมจะอยูตรงไหน จําเปนตองรวมกันคิด
จากสถานการณ ที่ ผ า นมา ได ส ะท อ นให เ ห็ น ว า สั ง คมไทยยั ง คงมองความรุ น แรงใน
ครอบครัวเปนเรื่องสวนตัวอยูมาก โดยสะทอนใหเห็นทั้งในระดับบุคคลและในระดับโครงสราง
ดังเชน ในระดับโครงสรางนั้น กรณีการผลัก ดันแกไขกฎหมายอาญาวาดวยความผิดทางเพศ
มาตรา 276 ความวา “ผูใดขมขืนหญิง ซึ่งมิใชภรรยา โดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ โดยใชกําลัง
ประทุษราย…” ซึ่งทําใหการที่สามีขมขืนภรรยาไมมีความผิดตามนัยของกฎหมาย ซึ่งทางเครือขาย
องคกรผูหญิงไดรวมกับผลักดันใหมีการแกไข แตก็ยังไมบรรลุผล กฤษฎีกาคานขอเสนอแกไข
กฎหมายใหสามีที่ขมขืนภรรยามีความผิด โดยใหมีความผิดเฉพาะกรณีที่แยกกันอยูหรือสามีเปน
โรคติดตอรายแรงเทานั้น (ผูจัดการรายวัน, 13 มิถุนายน 2545)
ในระดับบุคคลจะเห็นวิธีคิดในลักษณะเดียวกันจากคําบอกเลาของกรณีศึกษาที่เลาวา
“เขาตีจนหนาบวม ตีจนสลบ แลวโยนติดกําแพง สวนลูกไดแตรองไหลั่นบาน เหตุการณที่เกิดขึ้น
ไมมีเพื่อนบานเขามาชวยเหลือ เขาถือวาเปนเรื่องของผัวเมียตีกัน เขาไมสนใจ เขาก็ฟงกัน เขา
ชอบใจ บางคนก็ออกมานั่งดูหนาบาน…” ความคิดในลักษณะนี้ยังดํารงอยูในคนทั่วไป ซึ่งยอม
รวมถึงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเฉพาะเจาหนาที่ที่จะเขาไปชวยเหลือในกรณีที่เกิดความรุนแรงขึ้น
นั่นหมายความวาที่พึ่งของผูหญิงในการดูแลของกฎหมายก็มีไมมากนัก
ทั้งในระดับโครงสรางและในระดับบุคคล สังคมยังคงขีดเสนแบงของความเปนปญหา
สวนตัวกับปญหาสังคมไวที่ระดับเดียวกัน จําเปนหรือไมที่จะขยับเสนแบงดังกลาวสําหรับปญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ใหเปนเรื่องของสวนรวมมากขึ้น ประเด็นดังกลาวไมใชเรื่องสิทธิของสตรี
เพียงเทานั้น แตเปนของสังคมที่จะดูแล จัดการกับปญหาซึ่งมีผลกระทบตอทุกคน หรือจะปลอยให
เสียงบอกเลานี้ดังอยูตอไป
“เขาถือวาเปนเรื่องของผัวเมียตีกัน เขาไมสนใจ เขาก็ฟง กัน เขาชอบใจ”
“เขาถือวาเปนเรื่องของผัวเมียตีกัน เขาไมสนใจ เขาก็ฟงกัน เขาชอบใจ”

