ความรุนแรงเกิดขึ้นที่บาน
อภิญญา เวชยชัย
ลอและผูหญิงเหมือนกันที่ตรงไหน
ลอและผูห ญิงเหมือนกันที่ตองถูกเฆี่ยนมาก ๆ ถึงจะทําตัวดีขึ้น
(ภาษิตบทหนึ่งของประเทศสเปน)
“ ภรรยาอาจจะรักสามีที่ไมเคยทุบตีเธอเลย แตเธอจะไมเคารพเขา “
(ภาษิตครอบครัวบทหนึ่งของรัสเซีย)
ปุจฉา
วิสัชนา

ในชีวติ ของแตละคนที่เกิดมา ยอมจะพบความรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยูเสมอ
ทัง้ จากสิง่ แวดลอมใกลตัว จากเรื่องราวที่ผานทางสื่อมวลชน จากภัยสงครามที่ไดยินขาวคราวหรือ
จากภาวะทีป่ ระเทศของตนกําลังเผชิญหนาสงครามนั้น ๆ เอง หลายคนอาจจะบอกวายังมีชีวิตใน
สังคมยุคนี้ ไมมใี ครหนีความรุนแรงพน ไมวาคนนั้นจะอยูในประเทศใด เชื้อชาติใด สีผิวหรือศาสนา
ใด ก็อยาไปสนใจมัน อยาไปคิดกับมันมากเกินไป นั่นอาจจะเปนทัศนะหนึ่ง
แตสิ่งที่เราจะพูดถึงตอไปนี้คือ ความรุนแรงไดเกิดขึ้นแลวที่บานของเราเอง สิ่งที่
โหดรายและสรางความเจ็บปวดที่สุดของคนเรา ก็คือ การที่เราตองเผชิญกับความรุนแรงนี้ที่บาน
ของเรา และจากการกระทําของคนที่เรารักและไววางใจรวมชีวิตกับเขานั่นเอง
ความรุนแรงที่ผูหญิงไดรับในครอบครัวของเธอ ยังคงเปนประเด็นถกเถียงใหญของ
การพัฒนาสตรีใน ค.ศ.2000 เพราะขอมูลจํานวนมากที่ไดพบเห็นนั้น มันบอกเราวาความรุนแรงนี้
มันไมไดเกิดขึ้นจากลักษณะนิสัยสวนบุคคลของผูชายบางคนเทานั้น แตมันเกิดจากคานิยม
วัฒนธรรม และความเชื่อของคนในสังคมนั้น ๆ ดวย และที่สําคัญที่สุดมันไมใชเรื่องธรรมดา ๆ แค
ลิ้นกระทบฟนเทานั้น แตพฤติกรรมเชนนี้ไดรับการยอมรับจากที่ประชุมเพื่อการพัฒนาสตรี
ขององคการสหประชาชาติแลววา “ …เปนอาชญากรรมประเภทหนึ่ง และเปนอุปสรรคสําคัญที่
ขัดขวางความเสมอภาคและสันติสุขของคนในสังคม “
ภาษิตทีย่ กมากลาวในตอนตนนั้น คงจะบอกเราไดดีถึงความคิด ความเชื่อเดิม ๆ ที่
ฝงรากลึกในสังคมชาติตาง ๆ ตอการมองปญหาความรุนแรงในครอบครัว สิ่งที่นาเปนหวง และมัน
ไดสงผานพิษรายออกมาแลวก็คือ ความคิดและความเชื่อเชนนี้ มันไดสงทอดสืบผานจากคน
รุน หนึง่ ไปยังคนอีกรุน หนึ่ง โดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม การอบรมบมสอนทางสังคม
แบบไมเปนทางการ และมันไดกอรูปความคิดความเชื่อเชนนี้ใหแกลูกหลานในครอบครัวของเรา
ตอไป ทําใหลูกชายมองเห็นการทํารายภรรยาเปนเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได และลูกผูหญิงตกอยูใน
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เปนเรือ่ งธรรมดา หรือเปนเรื่องเคราะหกรรม มากกวาจะหาทางออกหรือทางเลือกอื่น
ผูห ญิงกับภัยรายที่บานของเธอ
ขอมูลจากเอกสารเรื่อง สตรีความทาทายจากปจจุบันสู ค.ศ.2000 ซึ่งจัดทําโดย
องคการสหประชาชาติและคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ ไดจัดพิมพฉบับ
ภาษาไทยเพือ่ เผยแพร นั้น บอกใหเราไดรับรูถึงภัยตาง ๆ ที่ผูหญิงทั่วโลกไดรับจากคนที่บานของ
เธอเอง
- 67 % ของผูหญิงในปาปวนิวกินี มีรายงานวาตกเปนเหยื่อความรุนแรงของสามี
ในชีวิตการแตงงานของเธอเอง
- 170 ราย ของผูห ญิงที่ถูกฆาตกรรมในบังคลาเทศ ระหวางป 1985 – 1987 พบวา
ครึ่งหนึ่งของจํานวนนั้น เกิดจากความขัดแยงในครอบครัวของเธอ ขอมูลนี้มีความสอดคลองกับ
ขอมูลในประเทศอินเดีย ที่พบวาผูหญิงที่แตงงานแลวในอินเดีย จํานวนมากถูกฆาตกรรมโดยสามี
เพือ่ หวังเงินสินสอดจากการแตงงานกับเจาสาวคนใหม
- สาเหตุในคํารองขอหยาของผูหญิงจากหลาย ๆ ประเทศ ไดแก แคนาดา อียิปต กรีซ
จาไมกา คือปญหาความรุนแรงในครอบครัว
มาถึงประเทศใหญบาง ขอมูลของสหรัฐอเมริการะบุวา ทุก ๆ 18 นาที จะมีผูหญิง
ถูกทุบตี 1 คน และแตละปมีขอมูลวาผูหญิงที่ถูกทุบตีจะมีจํานวน 3 – 4 ลานคน แตการบันทึก
ในรายงานของรัฐพบวา ใน 100 ราย จะมีการใหขอมูลในเรื่องนี้ เพียง 1 ราย เทานั้น
ขอมูลจากกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ บอกวา ภรรยา 1 ใน 7 คน จะถูกทําราย
และขมขืนโดยสามีของเธอเอง
รายงานจากเอกสารในฉบับเดียวกันนี้ ระบุวาการใชความรุนแรงตอภรรยาในบาน
นั้น มิไดเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น หากเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นอยาง
สมําเสมอทั
่
้งทางรางกายและทรมานจิตใจ
คุณบุญลอม กานตศักดิ์สราญ นักสังคมสงเคราะหจากสหทัยมูลนิธิ ไดใหขอมูลใน
การประชุมวิชาการสมาคมนักสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ประจําป 2540 เรื่องวิกฤตการณ
ในสถาบันครอบครัว วาปจจุบันความรุนแรงในครอบครัวที่ไดรับนั้นมิใชเพียงแตการทํารายรางกาย
โดยการใชกาลั
ํ งและวาจารุนแรงเทานั้น การแสดงกิริยาเพิกเฉย ละเลย การสรางความรูสึกเย็นชา
และเหินหางกัน ไดกลายเปนอีกรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่มองไมเห็น แตการแสดงออกเชนนี้
กลับสรางความรูสึกเกลียดชัง เปนความกดดันและสรางรอยราวในครอบครัวอยางมาก และเด็ก ๆ
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ทางอารมณความรูสึก ตอจิตใจที่ขาดความเชื่อมั่นตอความสัมพันธในครอบครัว และกลายเปน
รอยแผลทีบ่ าดลึกในใจเด็กระยะยาว จนอาจมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางบุคลิกภาพและตอ
เรื่องเพศในอนาคต
มาตรการในการใหความชวยเหลือและปองกัน
องคการสหประชาชาติไดตั้งเปาหมายในเรื่องนี้ไววา ใหประเทศสมาชิกสหประชา
ชาติใหความสําคัญกับการกําหนดบทลงโทษแกผูที่ใชความรุนแรงในครอบครัว โดยมีมาตรการใน
ระดับปฎิบัติการที่นาสนใจดังนี้
1. ปฏิรูปกฎหมาย ทบทวนบทลงโทษ ที่ตองใหความเปนธรรมตอผูหญิงที่ตกเปน
เหยือ่ ความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว หรือจากในที่ทํางานและในสังคมทั่วไป โดยกําหนดบท
ลงโทษทางกฎหมายที่เปนรูปธรรม โดยยืนอยูบนพื้นฐานวาความรุนแรงในครอบครัวเปนอาชญา
กรรมประเภทหนึง่ ที่สังคมควรรับรูและตระหนัก มากกวามองวาเปนเรื่องของความสัมพันธภายใน
บานของคน ๆ นั้น
2. การใหบริการและใหคําแนะนําปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องนี้ ควรกระทําโดยรัฐ
รับผิดชอบและไมคิดคาบริการ
3. การจัดตัง้ และพัฒนาเครือขายการใหบริการตาง ๆ เชน ดานการแพทย กฎหมาย
การฟนฟูสภาพจิตใจ ตองมีระบบประสานงานที่เขมแข็ง ใหความชวยเหลืออยางเปนระบบที่มี
ความสัมพันธกันแบบองครวม ไมมองปญหาและใหบริการแบบแยกสวน
4. นักสังคมสงเคราะหหรือนักสวัสดิการสังคม ตองพัฒนาความรูในเรื่องสิทธิของ
บุคคล การเพิม่ พูนทักษะในการใหบริการและการใชเทคนิคในการบริการแกผูหญิงและเด็กที่ถูก
ทํารายในครอบครัว เพราะบางกรณีอาจจะตองใชความรูความชํานาญพิเศษในเรื่องการบําบัดทาง
จิต และการเคลื่อนไหวในดานการพิทักษสิทธิแกผูตกเปนเหยื่อความรุนแรง
5. การหามาตรการยกระดับการศึกษาใหแกผูหญิง เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรับรู
และความสามารถที่พึ่งตนเองในการทํางาน
6. การยกระดั บ ความรู  ข องชุ ม ชน ที่ จ ะเข า มามี ส  ว นร ว มเป น หู เ ป น ตา คอย
ระแวดระวังปญหานี้ และทํ าใหปญหาการใชความรุนแรงนี้เปนเรื่องราวของสังคม เปนกิจ
สาธารณะที่ชุมชนและสังคมตองรวมกันดูแลและตรวจสอบ เพื่อจะแทรกแซงมิใหเกิดความรุนแรง
ทีห่ นักไปกวานี้ และเปนการขยายเครือขายดานสังคมที่จะชวยกันปองกันปญหานี้ในระยะยาว ตอ
ไปดวย
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แบบสันติวธิ แี ละนํารูปแบบที่เหมาะสมเผยแพรเพื่อเปนทางเลือกในการปฏิบัติตอไป
8. มีมาตรการที่จริงจังและเด็ดขาดกับสื่อมวลชนที่เสนอภาพความรุนแรงทางเพศ
อันจะมีผลตอการทํารายรางกายและละเมิดทางเพศในสังคม
9. รณรงคใหผูหญิงในที่ทํ างานตระหนักถึงภัยที่เกิดจากการลวนลามทางเพศใน
สถานทีท่ างานและป
ํ
องกันตนเอง มิใหตกเปนเหยื่อความรุนแรงเชนนี้ดวย
มาตรการในการชวยเหลือและปองกันปญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้ อาจจะเปน
การแกปญ
 หาไดในระดับหนึ่ง แตการปองกันที่ดีที่สุด คือการเลี้ยงลูกดวยความรัก ความเขาใจ การ
ใชเหตุผลในการแกปญหา มากกวาการใชอารมณและการลงโทษทางกาย วาจา หรือแมแตการ
แสดงความละเลย เพิกเฉยทางจิตใจ วิธีการแกปญหาที่เด็กไดรับการอบรมบมสอนทางสังคมใน
ระยะยาว จะเพาะปลูกใหเด็กในครอบครัวยึดแบบวิธีการที่เหมาะสม ไปใชแกปญหาชีวิตของเขา
ตอไป เมือ่ เขาโตขึ้น เขาจะเรียนรูที่จะแกปญหาในบานอยางใชสันติวิธี หันหนาเจรจา มากกวาการ
เอาชนะกันดวยกําลัง
นาเสียดายที่เราเคยเรียนรูกันมาวา ความรักความอบอุนเกิดขึ้นที่บาน แตในยุคนี้
สาระของคํากลาวนี้กําลังจะเปลี่ยนแปลงไป
ความรุนแรงจะเกิดขึ้นที่บานไดจริงหรือไม อยูที่พวกเราทุกคน
เอกสารอางอิง
• อภิญญา เวชยชัย. “ความรุนแรงเกิดขึ้นที่บาน”.นิตยสารการประชาสงเคราะห.
ปที่ 40 ฉบับที่ 1 (มกราคม – กุมภาพันธ 2540) : 5 – 7.

