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โลกได้พบเห็นความรุนแรงโดยน้ำมือของมนุษย์


ในรูปแบบหลากหลาย
นับตั้งแต่การเบียดเบียน

เข่นฆ่ ากันร ะหว่ างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล



ไปจนถึงสงครามจากความขัดแย้งเพื่อ


แย่งชิงความเป็นใหญ่ระหว่างประเทศ
ทั้งนี้

ยั ง ไ ม่ นั บ ค ว า ม รุ น แ ร ง ที่ ม อ ง ไ ม่


เห็นชัด
ทว่าผลของมันสามารถสัมผัส
ได้
ปรากฏการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นซ้ำซาก
จนเราอาจไม่ ได้ตระหนักด้วยซ้ำว่านั่น
คือความรุนแรง




รายงานระดับโลกว่าด้วยความรุนแรงกับสุขภาพ ของ
องค์การอนามัยโลกระบุว่า แต่ละป ีประชากรโลกมาก
กวา่ 1.6 ลา้นคน ทกุเพศทกุวยั เสียชีวติจากความรนุแรง

อย่างใดอย่างหนึ่ง และอีกมากกว่านั้นหลายเท่าต้องมีชีวิต
อยู่กับการบาดเจ็บทางกาย และความเจ็บปวดทางจิตใจ 

จากการถกูคนอืน่ทำรา้ย หรอืไมก่ท็ำรา้ยตวัเอง ในภาพรวมแลว้
ความรุนแรงคือสาเหตุสำคัญระดับต้นๆ ของการตายในหมู่

ประชากรวัยผู้ใหญ่  

ในประเทศไทย ตัวเลขจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข ระบุว่าความรุนแรงเป็น 1 ใน 10 สาเหตุสำคัญของการตาย

คนท่ีตกเปน็เหยือ่ของความรนุแรงมีจำนวนมากขึน้อยา่งนา่ตกใจ เดก็ๆ ไดร้บั
ความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจ จากการกระทำรุนแรงโดยผู้ใหญ่ซึ่งควรจะ

เป็นผู้ให้การปกป้องดูแลพวกเขา วัยรุ่นทั้งในและนอกโรงเรียนต่างตกเป็นเหยื่อ
ความรนุแรง จากการถกูรงัแกขม่เหง การทะเลาะววิาท หรอืไมก่ท็ำรา้ยตวัเอง บา้งกต็กอยู่

ในวงัวนของสิง่เสพตดิ และเปน็เหยือ่อาชญากรรม ผูห้ญงิถกูกระทำรนุแรงทางกายและทางเพศ
โดยผู้ชาย ซึ่งจำนวนไม่น้อยคือสามีหรือไม่ก็คนใกล้ชิดของพวกเธอเอง ผู้สูงอายุซึ่งเพิ่ม
จำนวนขึ้นเรื่อยๆ ในสังคมปัจจุบัน ถูกทอดทิ้งและถูกกระทำทารุณจากผู้ที่มีหน้าที่อุปการะ
เลี้ยงดู หรือไม่ก็จากคนที่พวกเขาให้กำเนิดและฟูมฟักมากับมือ ทั้งหมดนั้น ยังไม่รวมถึง
ความรุนแรงจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคน ที่แตกต่างกันในด้านภาษาพูด วิถีเศรษฐกิจ 
ศรัทธาในศาสนา อุดมการณ์ทางการเมือง และชนชั้นทางสังคม  

1ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
มนุษย์มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความรุนแรง  
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ในยุคที่โลกไร้พรมแดนเช่นทุกวันนี้ ความรุนแรงยิ่งมีความซับซ้อนและ 
ทวีความโหดร้ายมากขึ้น พร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ การ
ขยายตัวของเมืองใหญ่ เศรษฐกิจที่ก้าวหน้า และเทคโนโลยีล้ำยุค ซึ่งจำนวน 
ไม่น้อยถูกนำมารับใช้อุดมการณ์แห่งความรุนแรง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  
ในนามของอำนาจและการแข่งขัน แต่ผลของมันก็มักจบลงด้วยการที่ผู้คน 
ถูกแบ่งแยก หลายคนถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกรังเกียจกีดกัน และถูกทำร้าย
ด้วยความรุนแรง อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน  

ที่น่าตระหนกมากขึ้นก็คือ ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้นและ
ดำรงอยู่ได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา ไม่ว่าจะเป็นในบ้าน ในสถานศึกษา  
ทีท่ำงาน ท้องถนน และแม้ในสถานทีท่ีถ่ือว่ามคีวามศักดิ์สิทธิ์ เช่น วัดหรือ
ศาสนสถาน ก็มิได้เว้น จึงแทบไม่มีที่ใดเลยที่ เราจะปลอดภัยจาก 
ความรุนแรง 

ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน หรือมีสาเหตุมาจากอะไร ความรุนแรงไม่ได้มีผล
เป็นเพียงความเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจของคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
แต่มันยังส่งผลให้สังคมเจ็บป่วย ปิดกั้นความงอกงามของความร่วมมือและ
ความคิดสร้างสรรค์ และลดทอนโอกาสที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบสันติ 
ของมวลมนุษย์ กล่าวสั้นๆ มันคือภัยที่คุกคามสุขภาวะของมนุษย์ 

ความรุนแรงที่แพร่หลายอยู่ในสังคมวันนี้ ไม่ได้เกิดมาจากสุญญากาศ  
อีกทั้งไม่ใช่ลักษณะที่ถูกกำหนดโดยพันธุกรรมหรือสัญชาตญาณของมนุษย์ 
หากเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น อันเป็นผลมาจากความขัดแย้งที่มนุษย์อาจจะ
ยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะหาทางออกอย่างถูกต้อง หรือไม่ก็อาจจะมาจาก
โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความรุนแรง ทำให้มนุษย์เน้นความ
สำคัญของตัวเองมากเกินไป จนลืมนึกถึงความสัมพันธ์ที่มีกับคนอื่น ปัจจัย
เหล่านั้นผลิตซ้ำตัวมันเอง โดยการถ่ายทอดวิธีคิดและแนวทางปฏิบัติ จาก 
คนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  

ที่พอจะเป็นความหวังคือ ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมา ดังนั้น มันจึง
ไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงหรือป้องกันไม่ได้ เพียงแต่ว่าถ้าจะทำเช่นนั้น สังคมจะต้อง
ตระหนักอย่างจริงจังในปัญหาและผลกระทบของมัน ทั้งในระยะสั้นและในระยะ
ยาว เพราะตราบใดที่รากเหง้าแท้จริงของความรุนแรงในระดับบุคคลและในระดับ
โครงสรา้งสงัคมและวฒันธรรมท่ีเอือ้ตอ่ความรนุแรง ยงัไมถ่กูถอนทำลาย ความรนุแรง
ก็ยังจะทำหน้าที่ของมันต่อไป  
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2 ความรุนแรง: ธรรมชาติ  
 และความหลากหลาย 

เกศ* เด็กสาววัย 19 ป ีอดีตนักศึกษา ปวส. ป ี2 ไม่ได้ดูสดใสเหมือนเด็กสาววัยเดียวกับเธอ 
  เท่าไร ดวงตาที่ค่อนข้างโตของเธอซ่อนแววกังวลและเจ็บปวดอยู่ลึกๆ เธอตัดสินใจ 

ออกจากบ้านพ่อแม่ไปอาศัยอยู่ที่สถานสงเคราะห์แห่งหนึ่ง เกศตั้งครรภ์จากการถูกเพื่อนชายลวงไป
มอมยา แล้วพาไปข่มขืน ด้วยความอับอาย เกศปิดบังเรื่องนี้ไว้ไม่บอกให้ใครรู้ ต่อมาเธอก็พบว่าตัวเอง
ตั้งครรภ์ เมื่อเธอขอให้เพื่อนชายคนนั้นรับผิดชอบ เขากลับบอกให้เธอไปรีดลูกออก แล้วตีจากไป  
ไม่นานหลังจากนั้นพ่อแม่เธอก็รู้เรื่อง ในที่สุดเธอก็ไม่สามารถเรียนหนังสือต่อไปได้ อยู่บ้านก็ถูกพ่อแม่
ซึ่งรับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เอาแต่ดุด่า พ่อเคยตีเกศด้วยอารมณ์โมโหที่เกศทำให้อับอายเสียชื่อเสียง 
วงศ์ตระกูล ที่สุดก็ไล่เธอออกจากบ้าน วันนี้เกศอาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ แต่วันหน้าอะไรจะเกิดขึ้น 
และจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเธอก็ยังคิดไม่ออก 

* นามสมมต ิ

ความรุนแรงนั้นมีความ
หมายกว้าง ครอบคลุม
การกระทำหรือ  
การไม่กระทำมากมาย   
ที่มีผลหรือน่าจะมีผล   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ต่อสุขภาวะทางกาย 
จิตใจ ชีวิต รวมถึง
พัฒนาการและสิทธิ  
ที่พึงมีพึงได้ของผู้ถูกทำ 
หรือของตัวผู้ทำ  
ความรุนแรงเอง  

จิ๋ว* หญิงวัย 34 ป ีเรียนจบ ม. 6 แต่งงานเมื่อ 8-9 ป ีที่แล้ว มีลูกชาย 
  คนหนึ่ง และกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สอง เมื่อเร็วๆ นี้ เธอตัดสินใจ 

หนีออกจากบ้านที่เช่าอยู่กับสามี ไปขออยู่พักพิงที่สถานสงเคราะห์สตรีแห่งหนึ่ง 
เพราะทนไม่ไหวที่ถูกสามีกักขังให้อยู่แต่ในบ้านมา 3-4 ป ีแล้ว  

จิ๋วบอกว่าสามีของเธอเป็นคน “หึงอย่างไม่มีเหตุผล” ตั้งแต่แต่งงานกันได้ปีเศษ
มาแล้ว ไม่เพียงแต่เขาจะไม่อยากให้จิ๋วได้พบเห็นผู้ชายคนใดคนหนึ่งเท่านั้น  
แมค้นทัว่ไป ไมว่า่จะเปน็ใคร กด็เูหมอืนเขาไมอ่ยากใหจ้ิ๋วคบดว้ยเลย จิ๋วไมมี่สทิธ ิ
ไปไหนมาไหนตามลำพังโดยไม่มีเขา “คุม” ไปด้วย ไม่ต้องพูดถึงการไปทำงาน
นอกบ้าน หรือการไปพบปะเพื่อนฝูงในบางโอกาส เวลาออกไปข้างนอกกับเขา
จิ๋วจะถูกห้ามไม่ให้มองผู้ชาย “จิ๋วมีสิทธิมองได้เฉพาะท้องฟ้ากับเท้าของตัวเอง
เท่านั้น” เวลาเขาพาไปกินข้าวนอกบ้าน เขามักจะเลือกโต๊ะที่ติดกับข้างฝาผนัง 
และบังคับให้จิ๋วนั่งหันหน้าเข้าฝาอย่างเดียว ห้ามมองคนอื่น โดยเฉพาะผู้ชาย 
เมื่อจิ๋วอึดอัดทำตามไม่ได้หรือแสดงความไม่พอใจ ก็จะถูกเขาทำร้าย หนักๆ 
เข้า เวลาออกไปทำงาน เขาใช้วิธีล็อกกุญแจขังจิ๋วไว้ในบ้าน ส่วนลูกชายนั้นเขา
ให้พี่สาวของเขาซึ่งฐานะดีกว่าเอาไปเลี้ยง ในวันเสาร์อาทิตย์ที่ลูกมาอยู่ด้วย 
ก่อนออกไปทำงานเขาก็จะล็อกกุญแจบ้านขังจิ๋วและลูกไว้ด้วยกัน เวลาน้องชาย
และน้องสาวของจิ๋วมาเยี่ยม สามีของจิ๋วจะอนุญาตให้ค้างที่บ้านได้เฉพาะน้อง
สาวเท่านั้น ส่วนน้องชายให้กลับ หรือให้ไปค้างที่อื่น แม้สามีจะให้ทุกอย่าง 
ที่จำเป็นต้องใช้เวลาถูกขังอยู่ในบ้าน แต่เขาก็ไม่ให้เงิน เพราะกลัวจิ๋วจะหนี 
เขาไป ความจริง จิ๋วเคยหนีออกจากบ้านมาแล้ว แต่ก็ถูกเขาตามอ้อนวอน 
จนจิ๋วใจอ่อนและกลับไปอยู่กับเขา ครั้งแล้วครั้งเล่า จิ๋วเคยคิดสั้นและเคยกินยา
หมายจะฆ่าตัวตาย แต่บังเอิญเขามาพบ และนำส่งโรงพยาบาลได้ทัน  

*นามสมมติ 
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ลุงสมหวัง*	 ชายวัยใกล	้ 70	ป	ี เป็นชาวนายากจน	 เขาอาศัยอยู่ในกระท่อมโทรมๆ	กับภรรยาคู่ชีวิต	 
	 	ซึ่งเจ็บป่วยเรื้อรัง	ช่วงประมาณ	10	ปีแรกหลังจากแต่งงาน	ลุงสมหวังมีนาซึ่งรับมรดกจาก	 

																																				พ่อแม	่พอทำกินเลี้ยงครอบครัวที่มีลูกชาย	2	คน	กับลูกสาวอีก	1	คน	ไม่มีหนี้สิน	ชีวิตพออยู่
พอกิน	นับแต่เริ่มมีชลประทานเข้าถึง	 เมื่อ	30	กว่าปีที่ผ่านมา	ชาวนาแถบนั้นทำนาได้ปีละ	2	ครั้ง	แต่ต้องลงทุนมาก	 เพราะ
ใครๆ	ก็หันมาใช้เครื่องจักร	ทำให้ต้นทุนสูง	ไหนจะค่าปุ๋ย	ค่ายาฆ่าแมลง	และค่าเก็บเกี่ยว	คนทุนน้อยอย่างลุงสมหวังต้องกู้นาย
ทุนบ่อยๆ	แต่ราคาข้าวไม่เป็นใจ	บางปีหักทุนแล้วแทบไม่มีกำไร	หนี้สินที่กู้มาบางปีก็ไม่ได้ใช	้ ต้องกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า	 
อยู่บ่อยๆ	หนี้สินจึงมีแต่เพิ่มขึ้นๆ	ช่วงนั้นเองภรรยาก็มาป่วยกระเสาะกระแสะแบบหาสาเหตุไม่ได้	ลุงสมหวังคิดว่าคงเป็นเพราะ
ได้รับสารเคมีจากการไปรับจ้างพ่นยาฆ่าแมลงในไร่ข้าวโพด	เหมือนที่คนหลายคนในหมู่บ้านเป็นกัน	แล้วสิ่งที่ลุงสมหวังเห็นว่า
เลวร้ายที่สุดในชีวิตของเขาก็เกิดขึ้น	นาของเขาถูกนายทุนบังคับซื้อเพื่อเอาเงินมาหักกลบลบหนี้ที่เขาไม่มีปัญญาใช	้นับแต่นั้น
มาชีวิตและครอบครัวของลุงสมหวังก็เปลี่ยนไป	ลูกที่โตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทยอยกันออกจากบ้านไปหางานทำในเมือง	 ใหม่ๆ	
พวกเขาก็กลับมาหาหรือส่งเงินให้ใช้อยู่บ้าง	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	ลูกๆ	ก็ค่อยๆ	หายไป	บ้างก็มีครอบครัวอยู่ที่อื่น	เงินทองก็ไม่ได้
ส่งมาให้พ่อแม่ใช	้ลุงสมหวังบอกตัวเองว่า	บัดนี้ครอบครัวของเขาแตกสลายแล้ว	ทุกวันนี้เขากับภรรยามีชีวิตอยู่กันลำพังอย่าง
อดๆ	อยากๆ			

*นามสมมต	ิ

ครูจูหลิง	ปงกันมูล	หรือที่คนใกล้ชิด	 
	 เรียกกันว่าครูจุ้ย	 ครูสาว								 

	 จากชนบทจังหวัดเชียงราย
ผู้อุทิศชีวิตให้แก่การสอนเด็กๆ	 ในท้องที่ห่างไกลของ
จังหวัดนราธิวาส	เสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
ใน	3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	เมื่อเดือนมกราคม	2550	

ในป	ี 2549	 ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ครูอยู่ที่โรงเรียนบ้าน	 
กูจิงรือปะ	 อำเภอระแงะ	 จังหวัดนราธิวาส	 เธอถูกกลุ่ม	 
ผู้ก่อความไม่สงบจับเป็นตัวประกัน	และถูกตีจนสมองได้
รับความกระทบกระเทือนรุนแรง	ต้องอยู่ในอาการเจ้า
หญิงนิทราตั้งแต่บัดนั้น	หลังจากทีมแพทย์ให้การรักษา
พยาบาลอย่างเต็มที	่ โดยที่คนทั้งประเทศเอาใจช่วยกัน	 
อยู่นาน	8	เดือน	ครูจูหลิงก็หมดลมหายใจด้วยอาการสงบ		

ประเทศไทยไดส้ญูเสียครผููย้ิง่ใหญอี่กคนหนึง่	จากเหตกุารณ	์ 
ความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง	 ที่เธอไม่ได้มีส่วน
เกี่ยวข้องด้วยแม้แต่น้อย	นี่เป็นเพียงหนึ่งในจำนวนผู้ที่	 
เสียชีวิตไปทั้งสิ้นกว่า	 3	 พันคน	นับแต่เกิดเหตุการณ์
รุนแรงขึ้นเมื่อต้นป	ีพ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	

ความรุนแรงเช่นที่เกิดกับกรณีตัวอย่างข้างต้น	 เกิดขึ้นซ้ำซาก	 
ในสังคมไทย	 เช่นเดียวกับในอีกหลายสังคมในโลกนี	้ตัวอย่าง
เพียงส่วนน้อยนี้บอกเราว่า	 ความรุนแรงนั้นมีหลายรูปหลาย
แบบ	 และมาจากหลายสาเหตุ	 จนยากที่จะทำความเข้าใจ	 
ให้ถ่องแท้ได้ทั้งหมด	แต่ถ้าเราจะหาทางป้องกันหรือลดทอน
ความรุนแรงลงให้ได้	เราคงต้องเริ่มด้วยการทำความเข้าใจให้ชัด
ก่อนว่า	อย่างไรเรียกว่ารุนแรง	ธรรมชาติและรากเหง้าของมัน
คืออะไร		

มุมมองสากล

ในรายงานระดับโลกว่าด้วยความรุนแรงกับสุขภาพ	 (World	
report	on	violence	and	health)	องค์การอนามัยโลกให้ความ
หมายความรุนแรงไว้อย่างครอบคลุม	ว่า	คือ	 “การใช้กำลังหรือ
อำนาจ ที่บุคคลจงใจกระทำต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น หรือต่อกลุ่มคน
หรือชุมชน และการกระทำเช่นนั้นได้ก่อให้เกิด หรือน่าจะก่อให้
เกิดอันตรายต่อร่างกาย ชีวิต จิตใจ หรือทำให้เกิดการพัฒนา  
ที่ผิดเพี้ยน หรือเป็นการลิดรอนสิทธิอันพึงมีของผู้ถูกกระทำ 
การใช้กำลังนี้ ไม่ว่าจะลงมือทำจริงๆ หรือเพียงแค่ขู่ ก็ถือเป็น
ความรุนแรง” 

ความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการใช้กำลังหรืออาวุธเท่านั้น	แต่หมายรวมถึงการใช้	 “อำนาจที่เหนือกว่า” กระทำต่อผู้อื่นด้วย		 
การใช้กำลังทำร้ายกันในการทะเลาะวิวาทจนทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้น	 เป็นความรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสัย	แต่การใช้
อำนาจบังคับให้ผู้อื่นกระทำการที่เขาไม่เต็มใจทำ	หรือไม่ให้ทำสิ่งที่เขามีสิทธิที่จะทำ	 เช่น	สามีบังคับให้ภรรยาอยู่แต่ในบ้าน	ไม่ยอม
ให้ออกไปไหน	 (ดังกรณีของจิ๋วข้างต้น)	หรือการที่อาจารย์บางคนในสถาบันการศึกษาบางแห่งใช้สถานภาพที่เหนือกว่า	กดดันหรือ
หว่านล้อมให้นักศึกษายอมมีเพศสัมพันธ์กับตนเพื่อแลกกับการได้คะแนนที่ดีขึ้น	 หรือผู้บังคับบัญชาสั่งย้ายผู้ใต้บังคับบัญชา	 
โดยไม่เป็นธรรม	ดังที่เคยปรากฏเป็นข่าว	ก็ถือว่าเป็นกระทำที่รุนแรงไม่น้อยไปกว่ากัน		
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มุมมองทางสังคม

มองจากมิติทางสังคม ความรุนแรง คือสิ่งที่กีดกัน บั่นทอน ปิดกั้น   
ขัดขวาง หรือกดทับศักยภาพของบุคคลไว้ จนไม่อาจบรรลุถึงจุดหมาย  
ในชีวิตของเขาอย่างที่ควรจะเป็นได้ จุดหมายในชีวิตนั้น อาจจะเป็น  
จุดหมายที่บุคคลตั้งเอาไว้จริงๆ สำหรับชีวิตของเขา หรืออาจจะเป็น  
จุดหมายที่น่าจะเป็น หรือที่เขาน่าจะบรรลุถึงได้ถ้าไม่มีความรุนแรง  
เกิดขึ้น และอาจจะเป็นจุดหมายในเรื่องอะไรก็ได้ นับตั้งแต่เรื่องสุขภาพ 
ไปจนถึงเรื่องการพัฒนาชีวิตในด้านต่างๆ (การศึกษา การงาน ความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ฯลฯ) 

ถ้า สมชาย ถูกสะเก็ดระเบิดที่คนร้ายจงใจเอาไปวางไว้ในถังขยะริมถนน 
ได้รับบาดเจ็บจนตาบอดไปข้างหนึ่ง ความรุนแรงที่ สมชาย ได้รับนี้   
ไม่เพียงแต่จะทำให้เขาเจ็บปวดทางกายและจิตใจเท่านั้น แต่จุดมุ่งหมาย
ในชีวิตของเขายังถูกบั่นทอนหรือถูกทำลายไปด้วย เขาอาจะต้องออกจาก
งานเพราะเสียตาไปข้างหนึ่ง ครอบครัวของเขาอาจจะขาดรายได้ ลูกเขา
อาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนถึงระดับที่ควรจะเป็น นั่นก็คือ สมชาย   
ไม่สามารถบรรลุจุดหมายในชีวิตอย่างที่เขาควรจะได้บรรลุ เพราะความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุ สภาพที่เป็นจริงที่เขาเป็นอยู่หลังจากถูกสะเก็ด
ระเบิดจึงแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับที่เขาควรจะเป็น ถ้าไม่ประสบความ
รุนแรง  

โดยนัยเดียวกัน เด็กสาววัยรุ่นที่ถูกข่มขืน ภรรยาที่ถูกสามีตบตีเป็น  
อาจิณ เด็กๆ ที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง ผู้สูงอายุที่ถูกลูกหลานปล่อยปละละเลย
ไม่เอาใจใส่ดูแล ชาวนาที่ถูกนายทุนเงินกู้บีบบังคับยึดที่ทำกิน เพราะ
หาเงินใช้หนี้ไม่ได้ วัยรุ่นที่อกหักยิงแฟนเสียชีวิตแล้วปลิดชีพตัวเองตาม 
ครู ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดนี้เป็นความรุนแรงที่เกิดใน
รูปแบบและบริบทที่ต่างกัน แต่ความรุนแรงเหล่านี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกัน
อยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือมันกีดกัน บั่นทอน ขัดขวาง หรือก็ปิดกั้นไม่ให้ผู้ที่เป็น
เหยื่อได้บรรลุถึงจุดหมายที่ควรจะเป็นของพวกเขา  

จากกรณีตัวอย่างข้างต้น เราอาจตั้งคำถามในมุมกลับเพื่อเข้าใจธรรมชาติ  
ของความรุนแรง เช่น ใช่หรือไม่ว่า ถ้าจิ๋วไม่ถูกสามีกักขังให้อยู่แต่ในบ้าน   
เธอน่าจะได้ออกไปทำงาน มีรายได้มาใช้จ่ายส่วนตัวและในครอบครัว 
อย่างน้อยเธอก็จะมีอิสระไปไหนมาไหนได้ เฉกเช่นผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว
ทั่วไป  

ใช่หรือไม่ว่า ถ้าเกศไม่ถูกเพื่อนชายคนนั้นมอมยาแล้วพาไปร่วมหลับนอน  
โดยที่เธอไม่ยินยอม จนเป็นเหตุให้ตั้งครรภ์ในเวลาต่อมา และใช่หรือไม่ว่า   
ถ้าพ่อแม่ของเธอปฏิบัติต่อเธอด้วยความเข้าใจ เธอควรจะได้เรียนหนังสือ
จนจบ มีงานทำ และมีอนาคตเหมือนวัยรุ่นทั่วไป อย่างน้อยชีวิตของเธอ  
ก็คงจะไม่ถูก “ตัดหางปล่อย” อย่างที่เป็นอยู่ 

ความรุนแรงไม่จำเป็นต้องมาจากการกระทำที่เป็น 
“กายกรรม” หรือการลงมือทำจริงๆ แม้ด้วย   
“วจีกรรม” คือการพูดข่มขู่ว่าจะทำร้าย การเปิดเผย
เรื่องส่วนตัว หรือป้ายสีด้วยเรื่องอันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้
เกิดความหวาดหวั่น เครยีด วิตกกังวล หรือเจ็บปวด
ทางจิตใจ ในระดับใดระดับหนึ่ง ก็เป็นความรุนแรง
เช่นกัน นอกจากนี้ แม้การไม่ทำอะไรเลยก็อาจเป็น
ความรุนแรงอย่างหนึ่ง เช่น การละเลยไม่ใส่ใจความ
ต้องการที่จำเป็นของเด็ก ผู้สูงอายุ หรือสมาชิกอื่นๆ   
ในบ้าน ที่ควรได้รับการเอาใจใส่ เป็นต้น 

ผลของความรุนแรงไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการทำให้
บาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายทางร่างกายโดยตรง
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงผลกระทบทางจิตใจด้วย เช่น 
การทำให้อับอายขายหน้า ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม 
ลิดรอนสิทธิ จนทำให้สภาพจิตใจแย่ลง หรือทำให้
การดำรงชีวิตผิดไปจากปกติ เหล่านี้ล้วนแต่อยู่ใน
ข่ายของความรุนแรง  

ไม่เฉพาะการใช้กำลังหรืออำนาจต่อผู้อื่นเท่านั้นที่เป็น
ความรุนแรง แม้การกระทำต่อตนเอง เช่น การฆ่าตัว
ตาย (ไม่ว่าจะสำเร็จและไม่สำเร็จก็ตาม) หรือการ
ทำร้ายตัวเองให้ได้รับบาดเจ็บทางใดทางหนึ่ง ก็เป็น
ความรุนแรงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ความรุนแรงอาจ
เป็นการกระทำระหว่างคนคนเดียวต่อคนเป็นกลุ่ม 
หรือระหว่างคนกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่ง ก็ได้ เช่น 
การที่คนคนเดียวลอบวางระเบิดในที่สาธารณะ   
การยกพวกตีกันของวัยรุ่น เหตุการณ์จลาจลของ  
ผู้ชุมนุมประท้วงที่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้
ประชาชนผู้ไม่เกี่ยวข้องได้รับความเดือดร้อน (เช่น 
ปิดถนน) เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อาวุธปราบปรามฝูงชน
ที่ชุมนุมกันโดยสงบ หรือสงครามระหว่างประเทศ  
ที่เกิดขึ้นอยู่ในบางภูมิภาคของโลกปัจจุบัน เป็นต้น  

สุดท้าย ความรุนแรงเป็นการกระทำที่ผู้ทำมีความ
จงใจและมีเป้าหมาย แต่ไม่รวมถึงความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นเพราะความประมาท หรือที่เป็นอุบัติเหตุ  

กล่าวสั้นๆ สิ่งที่เรียกว่าเป็นความรุนแรงนั้นมี
ความหมายกว้าง ครอบคลุมการกระทำหรือ
การไม่กระทำมากมาย ที่มีผลหรือน่าจะมีผล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อสุขภาวะทางกาย
จิตใจชีวิตรวมถึงพัฒนาการและสิทธิที่พึงมีพึง
ได้ของผู้ถูกทำหรือของตัวผู้ทำความรุนแรงเอง
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ใช่หรือไม่ว่า ถ้าสังคมมีระบบเครดิตที่เป็นธรรมมากกว่านี้ คน
อย่างลุงสมหวังอาจจะไม่ต้องกู้เงินนายทุนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูง
ลิ่ว จนในที่สุดก็หมดเนื้อหมดตัว สูญเสียที่ดินทำกิน และลงท้าย
ครอบครัวก็แตกสลาย  

ในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ความรุนแรงก็เป็น  
สิ่งกีดกัน บั่นทอน และทำให้ชีวิตของชุมชนและสังคมถูกกด  
ให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น นั่นคือ ต่ำกว่าศักยภาพ  
ที่มีอยู่ของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ 

ใช่หรือไม่ว่า ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง ชุมชนและสังคมใน   
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะมีสภาพความเป็นอยู่ที่สงบสุข
มากกว่าที่เป็นอยู่ในวันนี้  

ใช่หรือไม่ว่า ในช่วงเวลา 2-3 ป ี ที่ผ่านมา ถ้าประเทศไทย  
มีรัฐบาลที่ฟังเสียงประชาชน และมีทีมผู้บริหารบ้านเมือง  
ที่ซื่อสัตย์ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ประเทศไทยคงไม่มีการ
ประท้วงกันวุ่นวายไม่รู้จบ และคงไม่มีรัฐประหาร ซึ่งส่งผลเสีย  
ที่ประมาณค่ามิได้ ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย และเศรษฐกิจ
ของชาติ  

และใช่หรือไม่ว่า ถ้าการประท้วงทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับครั้ง
ไม่ถ้วนในช่วงเวลา 3-4 ป ีที่ผ่านมา เป็นไปอย่างสงบ ไม่ทำกัน
อย่างยืดเยื้อยาวนานไร้ขอบเขต ถึงขนาดปิดถนน ยึดทำเนียบ
รัฐบาลและปิดสนามบิน สังคมไทยคงมีความสงบมากกว่านี้ คน
ไทยคงไม่แตกแยกกันรุนแรง และเศรษฐกิจไทยก็คงไม่ประสบ
ปัญหามากขนาดนี้ แม้จะมีผลกระทบจากภายนอกเข้ามา  
ซ้ำเติมอีกก็ตาม 

ในมุมมองเช่นนี้ ความรุนแรงก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดช่องว่าง 
หรือความแตกต่างระหว่างศักยภาพ กับสภาพที่เป็นจริง
ในชีวิตของมนุษย์ ในชุมชนและสังคม นั่นเอง  

“อิทัปปัจจยตา” แห่งความรุนแรง 

ประเด็นสำคัญที่ควรทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง คือ ความ
รุนแรงนั้นเป็นทั้งเหตุและผลอยู่ในตัวของมันเอง กล่าวคือความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความรุนแรงที่มี
อยู่แล้วอย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะเดียวกัน ตัวมันเองก็เป็นเหตุให้
เกิดความรุนแรงอย่างใหม่ต่อไปได้ด้วย เช่น ความไม่เท่าเทียม
กันถือว่าเป็นความรุนแรงทางสังคมอย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นผล
มาจากนโยบายกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งก็เป็นความ
รุนแรงอย่างหนึ่งเหมือนกัน เรียกว่า ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
(ดู หัวข้อถัดไป) และในเวลาเดียวกัน ความไม่เท่าเทียมกันก็
อาจนำไปสู่ความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งได้ด้วย เช่น ความยากจน
และปัญหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาส เป็นต้น   
นี่คือกระบวนการที่ความรุนแรง “ผลิตซ้ำ” ตัวมันเอง ทำให้

งอกงามอยู่ได้ และนี่คือ “อิทัปปัจจยตา” แห่งความรุนแรง คือ 
กระบวนการที่ความรุนแรงอิงอาศัยกันเกิดขึ้น โดยที่ความ
รุนแรงอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความรุนแรงอีกอย่างหนึ่ง เข้าทำนอง 
“เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี, เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น”   
ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย กระบวนการเช่นนี้   
ทำให้เป็นไปได้ที่เราจะหยุดหรือลดความรุนแรงลง ด้วยการ 
“ตัดตอน” ต้นเหตุแห่งความรุนแรงเสีย เช่น ถ้าตัดตอนความ
รุนแรงทางโครงสร้างได้ ความรุนแรงอย่างอื่นก็จะลดลงด้วย  

หลากหลายและซับซ้อน 

ความรุนแรงนั้นมีหลายรูปหลายแบบ แต่เราอาจจำแนกง่ายๆ 
ตามประเภทของบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็น (1) ความรุนแรงที่บุคคล
ทำต่อตนเอง เช่น การฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตัวเอง (2) ความ
รุนแรงระหว่างบุคคลหรือที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
เช่น การทะเลาะวิวาท การข่มขืน ความรุนแรงในครอบครัว 
ความรนุแรงในชมุชน ในสถาบนัการศกึษา ฯลฯ และ (3) ความ  
รุนแรงที่เกี่ยวกับกลุ่มคน เช่น วัยรุ่นยกพวกตีกัน การต่อสู้
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ หรือระหว่างกลุ่มชนที่มีอุดมคติทาง  
การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรมต่างกัน รวมถึงการต่อสู้ด้วย
อาวุธของชนกลุ่มน้อยและกระบวนการก่อการร้ายกับรัฐ ก็จัด
อยู่ในประเภทนี้ 

แต่ละประเภทที่กล่าวข้างต้น อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำรุนแรง
รูปแบบต่างๆ คือ 1) ความรุนแรงทางร่างกาย ได้แก่ การ
ทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต 
2) ความรุนแรงทางเพศ หมายถึง การพูด หรือการกระทำที่มี
จุดมุ่งหมายทางเพศ เช่น พูดจาลวนลาม ตามตื๊อ การมีเพศ
สัมพันธ์โดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม รวมถึงการค้าประเวณี 
ความไม่เท่าเทียมทางเพศ และการกดขี่ทางเพศ เป็นต้น   
3) ความรุนแรงทางจิตใจ ได้แก่ การพูดหรือทำให้ผู้อื่นได้รับ
ความกระทบกระเทอืนทางจติใจ วติกกงัวล เครียด หรอืซมึเศรา้   
และ 4) การลิดรอนสิทธิ ด้วยการเลือกปฏิบัติ หรือปิดกั้น
บุคคลจากการมีหรือการใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้ของเขา 

โยฮาน กัลตุง (Johan Galtung) นักทฤษฎีด้านสันติภาพผู้มี  
ชื่อเสียงชาวนอรเวย์ วิเคราะห์ความรุนแรงโดยจัดเป็น 3 ระดับ 
คือ ความรุนแรงทางตรง ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง และความ
รุนแรงเชิงวัฒนธรรม  

ความรุนแรงทางตรง หมายถึง การกระทำ (หรือไม่กระทำ)   
ที่มีผลให้ตัวเองหรือคนอื่นได้รับบาดเจ็บทางกายหรือทางจิตใจ 
เป็นความรุนแรงที่เราคุ้นชินกันอยู่ทั่วไป เราบอกได้ไม่ยากว่า
ใครทำอะไรกับใคร ใครบาดเจ็บ และมากน้อยเพียงใด เช่น 
สามีตบตีภรรยา ครูตีนักเรียน ผู้หญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
วัยรุ่นยกพวกตีกันในงานคอนเสิร์ต กลุ่มผู้ชุมนุมปะทะกับกำลัง
เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ความรุนแรงทางตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ง่าย 
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และอยู่ในระดับพื้นผิว ที่เป็นข่าวรายวันในหน้าหนังสือพิมพ์
ส่วนมากเป็นความรุนแรงทางตรง 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง คือ สภาวะความรุนแรงอันเนื่อง
มาจากนโยบาย กฎหมาย กลไกทางการเมือง และกลไกทาง
เศรษฐกิจ ที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงการรวมศูนย์อำนาจทั้งใน
ทางการปกครองและเศรษฐกิจ ที่ทำให้ประชาชนทั่วไป หรือ
ประชาชนบางกลุ่มบางพื้นที่ “ถูกทำร้าย” ด้วยการลิดรอนสิทธิ 
เลือกปฏิบัติ เอารัดเปรียบ ถูกกดขี่ และถูกกีดกันจากการเข้า
ถึงทรัพยากรและปัจจัยการดำรงชีพ ส่งผลให้ตกอยู่ในความ
ยากจน เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน และเกิดความ  
ขัดแย้งในสังคม สภาพเช่นนี้มักนำไปสู่ความรุนแรงในรูปของ
การต่อต้านและการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับกลไกของรัฐ 
หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง และสิ่งเหล่านี้ก็อาจนำไปสู่
ความรุนแรงทางตรง คือ การทำให้บาดเจ็บ อย่างที่กล่าว  
ข้างต้นได้ด้วย 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างมอียู่ในทุกสังคม ต่างแต่ว่าใครจะมาก
ใครจะน้อยกว่ากันเท่านั้น ในสังคมไทย จะเห็นได้จากการ  
มีกลุ่มหรือองค์กรจัดตั้งในภาคประชาชน ที่ต่อสู้เรียกร้องต่อรัฐ
ในเรื่องต่างๆ เช่น กลุ่มสมัชชาคนจน กลุ่มประชาชนที่ต่อต้าน
การสรา้งเขือ่นปากมลูและเขือ่นราษีไศล กลุม่อนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม  
ที่คัดค้านการสร้างเหมืองแร่โปแตช (จังหวัดอุดรธานี) กลุ่ม
อนุรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอก และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และกลุ่ม
เครือข่ายคัดค้านโครงการท่อส่งกา๊ซ โรงงานแยกกา๊ซธรรมชาติ
ไทย-มาเลเซีย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (จังหวัดสงขลา) 
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มทางการเมืองอีกมาก ที่รู้จักกันดี 
ได้แก่ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พปป.) และ

กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 
ที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ และก่อให้เกิดความรุนแรง
ทางตรงอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่มีระดับความรุนแรงแตกต่าง
กันไป  

การก่อเกิดของกลุ่มเหล่านี้มีมูลเหตุสำคัญมาจากปัญหาเชิง
โครงสร้าง ซึ่งอาจจะกล่าวรวมๆ ว่า คือความไม่เป็นธรรม 
ความไม่โปร่งใส และความไม่มีธรรมาภิบาลในการปกครองและ
การบริหารในระดับต่างๆ ของสังคมนั่นเอง 

แต่ความรุนแรงเชิงโครงสร้างก็ไม่ได้แสดงออกมาให้เห็นในรูป
ของการต่อต้านเท่านั้น รูปธรรมแห่งความรุนแรงอีกส่วนหนึ่ง
ปรากฏให้เห็นในลักษณะของ “ภัยเงียบ” ที่เราอาจไม่รู้สึกว่าเป็น
ภัยด้วยซ้ำ เช่น ถ้าคนส่วนใหญ่ยังยากจนทั้งที่ประเทศร่ำรวย
ทรพัยากร ความยากจนนัน้กค็วรจะถอืวา่เปน็อาการท่ีแสดงออก  
อย่างหนึ่งของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ในทำนองเดียวกัน   
ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้ 
ทั้งที่ประเทศมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า หรือการมี
เดก็ขาดอาหารจำนวนมาก ทัง้ท่ีประเทศผลติอาหารไดเ้หลอืเฟอื  
จนอวดใครต่อใครว่าเป็นครัวของโลก เหล่านี้ก็คือรูปธรรม  
อย่างหนึ่งของความรุนแรงที่มีต้นตอมาจากโครงสร้างสังคม 

เนื่องจากมีรากหยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นเสมือน
เกราะคุ้มกันแก่การกระทำรุนแรง ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจของผู้ทำก็ตาม ความรุนแรงเชิงโครงสร้างจึงไม่สามารถ
ทำให้หมดไปได้ด้วยการกำจัดคนที่เป็นต้นเหตุแห่งความรุนแรง 
คนอาจจะเปลี่ยนได้ แต่ตราบใดที่โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมยังอยู่ 
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างก็จะยังมีอยู่ต่อไป  

52-03-014_080-113 new14_G.indd   88 3/14/09   10:51:05 PM



ประเภทและรูปแบบความรุนแรง
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ทางจิตใจ

ทางเพศ
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การฆาตัวตาย การทํารายตนเอง

ความรุนแรงตอตนเอง ความรุนแรงระหวางบุคคล

ความรุนแรง

คนคุนเคย

ในชุ

ผูสูงอายุคูรัก/คูครองเด็ก

ในครอบครัว

แบบจําลองการอธิบายความรุนแรง
ในมุมมองแบบนิเวศวิทยา

โครงสราง
สังคมและ
วัฒนธรรม

สถาบัน/ชุมชน
ครอบครัว/
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล

ตัวบุคคล
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ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม เป็นความรุนแรงอันเนื่องจาก
ระบบความเชื่อ วิถีชีวิต แนวปฏิบัติ ที่ฝังแน่นอยู่ในวัฒนธรรม
และสืบทอดมายาวนาน เช่น ในศาสนา ขนบประเพณี  
และอุดมคติของสังคม เป็นต้น เช่นเดียวกับความรุนแรงเชิง
โครงสร้าง ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมไม่ได้ทำร้ายบุคคลให้ได้
รับบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจโดยตรง แต่มันสนับสนุน 
รองรับและให้ความชอบธรรม แก่ความรุนแรงทางตรงและ
ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ให้คนเห็นว่าการกระทำบางอย่าง  
แม้จะรุนแรง ก็ไม่ถือว่าเป็นความรุนแรง และด้วยเหตุนั้นจึงเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ เช่น พ่อแม่ตีลูกได้ ถ้าลูกไม่เชื่อฟัง เพราะถือกัน
ว่าพ่อแม่คือผู้มีพระคุณต่อลูก ครูตีนักเรียนได้ ถ้านักเรียนเกเร
หรือไม่ตั้งใจเรียน เพราะครูคือผู้อบรมสั่งสอนนักเรียน สามี
ขืนใจภรรยาเพื่อมีเพศสัมพันธ์ได้ เพราะภรรยามีหน้าสนอง
ความต้องการทางเพศของสามี เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจกับ
ประชาชนได้ เพราะรัฐเป็นผู้ปกครอง ฯลฯ  

ในความเห็นของโยฮาน กัลตุง ความรุนแรงทั้งสามระดับที่กล่าว
มานี้ เชื่อมโยงกันอยู่อย่างแยกไม่ออกในทุกๆ การกระทำที่
ถือว่าเป็นความรุนแรง เช่น ในการข่มขืน ย่อมมีทั้งส่วนที่เป็น
ความรุนแรงทางตรง (ผู้ชายใช้กำลังบังคับหรือทำร้ายร่างกาย 
ผู้หญิงเพื่อให้ยอมมีเพศสัมพันธ์) ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 
(กฎหมายหละหลวม กระบวนการสอบสวนไม่สามารถเอาผิด
กบัผูก้ระทำไดง้า่ยๆ) และความรนุแรงเชงิวฒันธรรม (มาตรฐาน 
ทางเพศที่แตกต่างกันสำหรับชายและหญิง หญิงถูกมองเป็น
เพียงวัตถุทางเพศ)  

ถ้าเปรียบโลกแห่งความรุนแรงทั้งหมดเหมือนกับต้นไม้ ความ
รุนแรงทางตรงที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความ
รุนแรงทางกาย ทางจิตใจ ทางเพศ หรือการลิดรอนสิทธิของ 
ผู้อื่น ก็เปรียบได้กับส่วนที่เป็นกิ่งก้านและใบของต้นไม้ ส่วนนี้จะ
งอกงามมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์แข็งแรง
ของลำต้น ซึ่งเปรียบได้กับโครงสร้างสังคม ถ้าโครงสร้างสังคม
เอื้อต่อความรุนแรงมาก ความรุนแรงก็ย่อมงอกงามตามไปด้วย 
แต่ลำต้นตลอดจนกิ่งก้านและใบของต้นไม้จะงอกงามไม่ได้  
ถ้าไม่มีรากที่ดีดูดเอาสารอาหารและน้ำไปหล่อเลี้ยงทุกส่วน
อย่างเพียงพอ ความรุนแรงก็เช่นกัน ที่งอกงามและแพร่หลาย
อยู่ได้ก็เพราะมีปัจจัยทางวัฒนธรรมรองรับอยู่ในระดับฐานราก 
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมนั้นมองเห็นได้ยาก ในหลายกรณ ี
เรามองไม่เห็น หรือไม่คิดว่ามันเป็นความรุนแรงด้วยซ้ำ เฉกเช่น
กับที่เรามองไม่เห็นรากของต้นไม้ ฉันใดก็ฉันนั้น 

เหตุปัจจัยแห่งความรุนแรง
ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงแบบไหน สาเหตุและรากเหง้าของมันก็
ไม่ได้มาจากปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งเพียงหนึ่งเดียว การศึกษาที่ผ่าน
มาจำนวนมากได้ข้อสรุปตรงกันว่า ความรุนแรงเป็นผลพวงของ
การที่ปัจจัยหลายอย่าง ในหลายระดับ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  
นับแต่ระดับปัจเจกบุคคล ไปจนถึงระดับชุมชนและสังคม นั่น
แปลว่า รากเหง้าของความรุนแรงไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ทำความรุนแรง
เท่านั้น แต่อยู่ที่ปัจจัยนอกตัวผู้กระทำด้วย มุมมองเช่นนี้ทำให้
เราเข้าใจที่มาที่ไปของความรุนแรงได้แบบเป็นองค์รวมในเชิง
นิเวศวิทยา 
ตามแนวการวิเคราะห์นี้ เราอาจจะพบสาเหตุของการที่ผู้ชาย
บางคนตบตีภรรยาได้ทั้งในตัวเขาเอง (เขาอาจมีบุคลิกที่ชอบ
ความรุนแรง) ในความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของเขา (เขา
และภรรยาทะเลาะกันเป็นอาจิณ มีปัญหาครอบครัว หรือเขาได้
ซึมซับความรุนแรงระหว่างพ่อกับแม่มาตั้งแต่ยังเด็ก) ในชุมชน
ที่เขาอาศัยอยู่ (ชุมชนอ่อนแอ ไม่มีทุนทางสังคมเพียงพอ) และ
ในสังคมและวัฒนธรรมที่เขาเติบโตมา (กลไกทางกฎหมาย
อ่อนแอ วัฒนธรรมประเพณีให้อำนาจสามีเหนือภรรยา)  
มุมมองเช่นนี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติว่า ถ้าจะลดความรุนแรง
ในสังคมลงให้ได้ จะต้องจัดการกับปัจจัยในทุกระดับให้อยู่ 
ในลักษณะที่ไม่เอื้อต่อความรุนแรง ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็น 
อย่างยิ่ง
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แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากฟัง แต่ความรุนแรงหลายรูป
แบบหลายระดับคือสิ่งที่มีอยู่ในสังคม และเราไม่อาจปฏิเสธได้ 
ที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างพอให้เห็นภาพว่า ใน
สังคมไทยเรามีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด โดยจะนำเสนอ
เฉพาะความรุนแรงที่เป็นเหตุให้เสียชีวิต (การฆ่าตัวตายและ
การถูกฆ่า) ความรุนแรงทางเพศ ความรุนแรงในบ้าน ความ
รุนแรงที่เกี่ยวกับเด็ก ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ และความรุนแรง
เชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงความรุนแรงทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ด้วย 

ฆ่าตัวตายและถูกฆ่า:   
ส่วนใหญ่เป็นปัญหาของผู้ชาย 

ข้อมูลที่รวบรวมและวิเคราะห์โดย กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าว
สารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่าในช่วงเวลา 5 ป ีระหว่าง 

3 หลากหลายความรุนแรงในสังคมไทย: 

    ความจริงที่หลายคนไม่อยากฟัง 
พ.ศ. 2546-2550 การฆ่าตัวตาย (ความรุนแรงต่อตัวเอง) และ
การถูกฆ่า (ความรุนแรงระหว่างบุคคล) เป็น 1 ใน 10 ของ
สาเหตุการตายที่สำคัญของคนไทย โดยมีความสำคัญอยู่ใน
อันดับที่ 8 หรือ 9 มาตลอด การตายจากความรุนแรงทั้งสอง
ชนิดนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราขึ้นลงอยู่ระหว่าง 11 ถึง 15 
ราย ต่อประชากร 1 แสนคน ทั้งนี้ ไม่รวมการตายจากอุบัติเหตุ
และการเป็นพิษ ซึ่งเป็นกลุ่มสาเหตุที่แยกต่างหาก และมีอัตรา
สูงเป็นอันดับที่ 2 ใน 10 อันดับแรกของสาเหตุการตาย ติดต่อ
กันมาหลายป ี  

ตัวเลขป ี2550 บอกว่า ทั่วประเทศ การฆ่าตัวตายมีจำนวนและ
อัตราสูงกว่าการถูกฆ่าตาย กล่าวคือ การฆ่าตัวตายมีอัตรา
ประมาณ 6 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน สูงกว่าการถูกฆ่าตาย
ซึ่งมีอัตรา 5.5 ราย ต่อประชากร 1 แสนคน การตายจากความ
รุนแรง 2 ประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2 ของการ
ตายจากทุกสาเหตุ  

อัตราตายต่อประชากร 1 แสนคน สำหรับสาเหตุการตายสำคัญ 10 อันดับแรก   
ของคนไทย พ.ศ. 2546-2550 

สาเหตุการตาย 2546 2547 2548 2549 2550 

มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 78.9 81.3 81.4 83.1 84.9 
อุบัติเหตุและการเป็นพิษ 56.9 58.9 57.6 59.8 56.7 
โรคหัวใจ 27.7 26.8 28.2 28.4 29.3 
ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมอง 34.5 34.8 29.2 24.4 24.3 
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด 23.9 26.3 22.4 22 22.5 
ไตอักเสบ ไตพิการ และกลุ่มอาการของไตพิการ 19.2 18.6 20.2 20.6 21.5 
โรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อน 13 12 14.6 14.4 13.9 
การฆ่าตัวตาย ถูกฆ่าตาย และอื่นๆ 14.8 11.7 11.8 11.1 11.5 

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเนื่องจากไวรัส 26.8 18.3 12.8 10.5 8.8 
วัณโรคทุกชนิด 11 9.7 8.9 8.3 7.7 

ที่มา: กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 

จำนวนและอัตราการถูกฆ่าตายและการฆ่าตัวตาย พ.ศ. 2550 

การตายจากความรุนแรง จำนวน  
(ราย) 

อัตรา 
ต่อประชากรแสนคน 

ร้อยละของ  
การตายจากความรุนแรง 

ร้อยละของสาเหตุ  
การตายทั้งหมด 

การถูกฆ่าตาย 3,467 5.5 48.0 0.9 
การฆ่าตัวตาย 3,755 6.0 52.0 0.9 

รวม 7,222 11.5 100.0 1.8 
ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2550 
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ในช่วงเวลา 30 ป ีที่ผ่านมาอัตราการฆ่าตัวตาย
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอยู่ระหว่าง 6-8 ราย ต่อ
ประชากรแสนคน โดยมีข้อสังเกตว่าในช่วง 2-3 
ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจป ี 2540 อัตราตาย  
สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาจจะเนื่องมาจากปัญหา
เศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมากต้อง
ปรับตัวอย่างกะทันหันในช่วงเวลานั้น หลายคน
ที่ปรับตัวไม่ได้อาจเครียดหรือซึมเศร้าจัด จนนำ
ไปสู่การตัดสินใจก่อความรุนแรงกับชีวิตของตน
ก็เป็นได ้

ในระดับภาค การตายจากความรุนแรงแตกต่าง
กันอย่างน่าสังเกต ในป ี 2550 ถ้าไม่นับรวม
กรุงเทพมหานคร ภาคใต้มีอัตราตายจากการถูก
ฆ่าสูงที่สุด (22 ราย ต่อแสน) ส่วนภาคเหนือ  
มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด (10 ราย ต่อแสน) 
ขณะทีใ่นภาคอสีานอัตราตายจากสองสาเหตุนีต้่ำ
สุด นีอ่าจแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางสังคม
และวัฒนธรรมก็ได้ เฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นเมืองใหญ่และมีความเจริญกว่าภาคอื่นๆ 
ของประเทศในทุกด้านนั้น อัตราการถูกฆ่าตาย
และอัตราฆ่าตัวตายต่ำกว่าในภาคอื่นๆ ซึ่งออก
จะผิดคาด เพราะปกติในสังคมเมืองใหญ่ที่ชีวิต
ต้องแข่งขันและมีความเป็นปัจเจกสูงนั้น คนมัก
จะมีความขัดแย้งและมีความเครียดสูงด้วย สิ่ง
เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุแห่งการถูกฆ่าตายและการ
ฆ่าตัวตายได้ ถึงกระนั้นในกรุงเทพมหานคร 
อัตราการถูกฆ่าตายและฆ่าตัวตายยังค่อนข้างต่ำ 
ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินด ี

อัตราฆาตัวตายและถูกฆาตอประชากรแสนคน
จำแนกตามภาค พ.ศ. 2550

กรุงเทพฯ กลาง เหนือ อีสาน ใต
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ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2550

3.2
1.9

6.7
4.2

9.7
3.7

4.5
1.7

4.9
22.1

อัต
รา

ตอ
แส

น

0.0

4.0
2.0

6.0

10.0
8.0

12.0
14.0

0.0

4.0
2.0

6.0

10.0
8.0

12.0
14.0

0

อัตราฆาตัวตายตอประชากรแสนคน พ.ศ. 2550
จำแนกตามอายุ

ที่มา: สถิติสาธารณสุข 2550

อัตราถูกฆาตายตอประชากรแสนคน พ.ศ. 2550
จำแนกตามอายุ

อัตราฆาตัวตายตอประชากร 1 แสนคน จำแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2550
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รูปแบบต่างๆ ของความรุนแรงทางเพศ 

ก ข ค ง 
คุกคามทางเพศ


โดยไม่มีการสัมผัส


ละเมิดทางเพศโดยการ


สัมผัสไม่มีการสอดใส่





พยายามขืนใจ/ปลุกปล้ำ


เพื่อจะร่วมเพศ


ข่มขืน


1.
แซว

2.
จดหมายลามาก

3.
ใช้อุปกรณ์

4.
โทรศัพท์ลามก

5.
ถ้ำมอง

6.
โชว์ของลับ

7.
แก้ผ้าโชว์

8.
สำเร็จความใคร่ต่อหน้า

9.
ตามตื๊อ


1.
จูบ

2.
ฟอนเฟ้น

3.
จับ/ล้วงใต้เสื้อผ้า

4.
สำเร็จความใคร่ผ่าน

เสื้อผ้า

5.
ถูไถอวัยวะเพศ




1.
พยายามจับต้อง


อวัยวะเพศ


2.
พยายามสอดใส่


อวัยวะเพศ


1.
จับต้องอวัยวะเพศ

2.
บังคับร่วมเพศ



โดยการสอดใส่


ทั้งหมดนี้โดยผู้หญิงไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ


ที่มา
:
กฤตยา
อาชวนิจกุล.
2551.





จากการถูกคนอื่นทำร้ายมากกว่าผู้หญิงประมาณ
5
เท่า
เฉพาะ
อย่างยิ่งในวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาว
อายุระหว่าง
15-29
ป
ีผู้ชาย
บาดเจ็บจากการถูกทำร้ายมากกว่าผู้หญิงถึง
8
เท่า



แม้ในหมู่ผู้ชายด้วยกันเอง
อัตราการบาดเจ็บทั้งจากการทำร้าย
ตัวเองและจากการถูกคนอื่นทำร้าย
สูงที่สุดอยู่ในกลุ่มชายวัยรุ่น
และวัยหนุ่มสาว
อายุ
15-29
ป
ีคือสูงกว่าในกลุ่มอายุ
30-44
ป
ี
ซึ่งเป็นอันดับรองลงมาถึง
2
เท่า
ข้อนี้อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ว่า

ทำไมสังคมจึงควรให้ความสำคัญแก่วัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวมาก
เป็นพิเศษในการหามาตรการลดความรุนแรงจากการทำร้ายตัว
เอง
การทำร้ายผู้อื่น
และการถูกผู้อื่นทำร้าย


ความรุนแรงทางเพศ:   
ผู้หญิงคือเหยื่อตลอดกาล 

การกระทำที่จัดว่าเป็นความรุนแรงทางเพศ
มีขอบข่ายกว้าง
ขวางมากกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจกัน
 ความรุนแรงทางเพศนั้น
ครอบคลุมพฤติกรรมทุกรูปแบบ
ที่ผู้กระทำมีเจตจำนงทางเพศ
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมด้วย
 โดยที่บุคคลที่เป็นเป้าหมายของการ
กระทำไม่ได้ยินยอม
หรืออาจจะยินยอมแต่พอถึงเวลา
“ปฏิบัติ”

จริงๆ
ยอมรับการกระทำนั้นไม่ได้
 (เนื่องมาจากเป็นการฝืน
มาตรฐานหรือรสนิยมส่วนตัว
ผิดศีลธรรมและครรลองอันดีงาม

หรือเพราะปัญหาสุขภาพ)
พฤติกรรมทำนองนี้อาจอยู่ในรูปของ
การลวนลาม
การล่วงเกินด้วยวาจา
หรือแม้ด้วยสายตา
การถูก
เนื้อต้องตัวโดยมีเจตนาที่จะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
ซึ่งอีกฝ่าย
หนึ่งไม่เล่นด้วย
 ไปจนถึงการใช้กำลังบังคับร่วมเพศ
ประเด็น
สำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่การที่อีกฝ่ายหนึ่ง
 (ซึ่งเกือบร้อยทั้งร้อยคือ


ผู้หญิง)
ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ



กรณีอัตราการถูกฆ่าตายที่สูงมากในภาคใต้นั้นเข้าใจว่า
คงเป็น
ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบใน
3
 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ซึ่งจนถึงบัดนี้ได้ดำเนินมา
5
ปีแล้ว
แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่า
จะสงบ



มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
 และ
ระหว่างคนในกลุ่มอายุต่างๆ
จากข้อมูลที่มีอยู่อาจกล่าวได้ว่า

การตายจากความรุนแรง
ซึ่งในที่นี้คือการฆ่าตัวตายและการ
ถูกฆ่านั้น
 เกือบทั้งหมดเป็นเรื่องของผู้ชาย
ซึ่งมีอัตราเสียชีวิต
จากความรุนแรงมากกว่าผู้หญิงประมาณ
4
 เท่า
จำนวนผู้เสีย
ชีวิตจากความรุนแรงที่มากที่สุดอยู่ในกลุ่มอายุ
 15-59
ป
ีซึ่ง
เป็นคนวัยทำงาน
แต่อัตราตายจากการฆ่าตัวตายสูงที่สุดอยู่ใน
กลุ่มคนสูงอายุ
 (อายุ
 60
ปีขึ้นไป)
 ขณะที่ในเรื่องการถูกฆ่า
อตัราสงูท่ีสดุอยูท่ี่กลุม่วยัรุน่และวยัทำงาน
อายรุะหวา่ง
15-59
ปี



อย่างไรก็ตาม
อัตราตายจากสาเหตุความรุนแรงที่นำเสนอในที่
นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรุนแรงทั้งหมดเท่านั้น
และนี่อาจ
เป็นเพียงส่วนน้อยก็ได้
ถ้าจะให้เห็นภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น
 เรา
ควรจะพิจารณาเรื่องการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากความรุนแรง
ด้วย
 เพราะการบาดเจ็บ
 (โดยเฉพาะการบาดเจ็บทางร่างกายที่
ต้องการการรักษาพยาบาล)
 เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ
มากอย่างหนึ่ง



ตัวอย่างเช่น
 สถิติการบาดเจ็บเฉพาะที่เกิดจากการทำร้าย
ตนเองและการถูกผู้อื่นทำร้าย
(ไม่รวมสาเหตุอื่น
เช่น
อุบัติเหตุ)

ในปี
 2547
มีจำนวนทั้งสิ้น
 189,016
 ราย
คิดเป็นร้อยละ
 16

ของการบาดเจ็บทั้งหมด
 โดยร้อยละ
4
 เป็นการทำร้ายตนเอง

อีกร้อยละ
 12
 เป็นการถูกผู้อื่นทำร้าย
ผู้หญิงบาดเจ็บจากการ
ทำร้ายตัวเองมากกว่าผู้ชายประมาณ
2
เท่า
แต่ผู้ชายบาดเจ็บ
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จำนวน รอยละ

ป

รอยละจับได
จำนวนจับได
จำนวนรับแจง

25400

1000 10

20

30

40

50

60

69 68 63 65 66
58

37 41 42
46

70

80

2000

3000

4000

5000

6000

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

คดีอาชญากรรมทางเพศและผูตองหาที่จับได
พ.ศ.2540-2550

ที่มา: ศูนยขอมูลขอสนเทศสํานักงานตํารวจแหงชาติ

35

การประเมินสถานการณ์ความรุนแรงทางเพศมีข้อจำกัด ต่าง
จากความรุนแรงในรูปของการฆ่า การทำร้ายตัวเองและการถูก
ฆ่าที่กล่าวข้างต้น เนื่องจากความรุนแรงทางเพศส่วนใหญ่เกิด
ในที่ลับหูลับตา ผิดกฎหมายและศีลธรรม อีกทั้งผู้กระทำและ  
ผู้ถูกกระทำส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเอง ดังนั้น จึงหา
ข้อมูลที่สมบูรณ์และใกล้ความจริงได้ยาก เช่น เราไม่อาจบอก
ได้เลยว่า สถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับจำนวน  
ผู้ที่มาแจ้งตำรวจ ว่าถูกละเมิดทางเพศอย่างใดอย่างหนึ่ง  
อันเป็นความผิดอาญา และจำนวนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ ระหว่าง
ป ี2540-2550 นั้น เป็นสถิติที่สมบูรณ์หรือใกล้ความจริงเพียง
ใด แต่เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของความผิดประเภทนี้แล้วก ็ 
น่าเชื่อว่า คงมีความรุนแรงทางเพศอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้มี
การแจ้งตำรวจ เพราะผู้ถูกกระทำกลัวเสียหน้า เสียชื่อเสียง 
หรือเพราะถูกข่มขู่ ดังนั้น สถิตินี้คงจะสะท้อนความจริงได ้ 
บางส่วนเท่านั้น  

แม้กระนั้น สถิติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในรอบ 10 ป ี  
ที่ผ่านมา ก็บอกชัดว่า ความรุนแรงทางเพศมีแนวโน้มสูงขึ้น   
ซึ่งแปลได้ว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่รุนแรงขึ้น ดังจะเห็นว่า เฉพาะ
ในป ี 2550 คดีอาชญากรรมทางเพศ (ข่มขืน กระทำชำเรา 
โทรมหญิง) ที่มีผู้มาแจ้งความมี 5,269 ราย นั่นคือ วันละ 14 
ราย หรือในทุกๆ 1 ชั่วโมง 45 นาที มีผู้หญิงถูกข่มขืน กระทำ
ชำเรา 1 ราย  

น่าสังเกตว่า ในขณะที่จำนวนการแจ้งความเพิ่มสูงขึ้นมาตลอด 
แต่จำนวนผู้ต้องหาที่ถูกจับได้กลับไม่ได้เพิ่มตาม ในช่วง 4-5 ปี
แรก (2540-2544) จำนวนที่จับได้ค่อนข้างจะคงที่ แต่ในช่วง 
5-6 ปหีลัง (2545-2550) สถิติลดลง ทำให้เปอร์เซ็นต์ผู้ต้องหา
ที่จับได้มีแนวโน้มลดลงมาก การลดลงอย่างมากนี้อาจจะเนื่อง
มาจากสาเหตุบางอย่าง ซึ่งเราไม่มีข้อมูลพอที่จะอธิบายได้ใน  

แต่การ “ไม่ยินยอมพร้อมใจ” ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้สำคัญนั้น มักจะ
เป็นปัญหายุ่งยากในการตีความ โดยเฉพาะเมื่อมีการนำความ
รุนแรงประเภทนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากใน
ปฏิบัติการทางเพศนั้นมักจะหาหลักฐานพิสูจน์ได้ยากว่า การไม่
ยินยอมหรือการยินยอมเกิดขึ้นตรงไหน อย่างไร อีกทั้งในหลาย
กรณีผู้กระทำอาจจะใช้การบังคับทางอ้อม ด้วยการใช้อำนาจ
หน้าที่ สถานภาพที่เหนือกว่า หรือกลวิธีต่างๆ ทำให้การไม่
ยินยอมของผู้ถูกกระทำดูเสมือนว่าเป็นการยินยอมได้ ความ
รุนแรงทางเพศที่เกิดในสถานศึกษา ระหว่างครูกับนักเรียน 
อาจารย์กับลูกศิษย์ ที่เป็นข่าวถี่ขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมา 
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในรูปแบบที่ว่ามานี ้

ในความหมายเชิงปฏิบัติที่กว้าง ความรุนแรงทางเพศกินความ
ถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศ การบังคับค้าประเวณี การค้าผู้หญิง 
การกระทำรุนแรงทางเพศระหว่างชายหญิงที่เป็นคู่อยู่กินกัน 
(ไม่ว่าจะในฐานะสามีภรรยา หรือฐานะอะไรก็ตาม) และการ
ข่มขู่คุกคามด้วยเรื่องเพศ (เช่น รูปถ่าย คลิปวิดีโอ) ด้วย 

ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นได้ในแทบทุกบริบทของความ
สัมพันธ์ ที่เราสามารถนิยามได้ว่า เป็น “พื้นที่” ซึ่งคนต่างเพศ 
(บางทีก็เพศเดียวกัน) จะมีความสัมพันธ์ต่อกันได้ บริบทเช่นนั้น
อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนแปลกหน้า เช่น ไม่เคยรู้จัก
หรือไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนเลย หรือเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนม 
เช่น คนรู้จักกัน เพื่อน ครูกับศิษย์ สามีกับภรรยา พ่อกับลูก
ฯลฯ ตัวละครคือผู้กระทำและผู้ถูกกระทำความรุนแรงทางเพศ
จึงมีหลากหลาย ทุกเพศทุกวัย ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล (ตัวต่อ
ตัว) กลุ่ม เครือข่าย หรือกระบวนการที่มีการจัดตั้งในรูปใด  
รูปหนึ่ง  

เพราะมีความซับซ้อนลึกล้ำเช่นนี้เองการจัดการกับปัญหาความ
รุนแรงทางเพศจึงเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง 
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N=1,379 (คือจำนวนการขมขืนที่ปรากฏในขาว ซึ่งมีการคัดขาวที่ซ้ำออกไปแลว)

การสำรวจและวิเคราะห์ข่าวและบทความหนังสือพิมพ์ โดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) ภายใต้การ
สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ได้ข้อสรุปว่า ความรุนแรงทางเพศรูปแบบต่างๆ ใน
สังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณ และความรุนแรง 
ทั้งนี้ โดยประเมินจากจำนวนข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์
และเว็บไซต์ ที่เผยแพร่ทางศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลออนไลน์ 
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จำนวน 17,529 ชิ้น ในรอบ 10 ป ี
ระหวา่ง พ.ศ. 2541-2550 (ผูท่ี้ตกเปน็ขา่วบางรายอาจถกูนบัซำ้ 
เนื่องจากการจัดทำฐานข้อมูลต้องการให้ได้ความหลากหลาย
ของการรายงานข่าว กรณีเช่นนี้เกิดขึ้นน้อย) 

เมื่อจำแนกประเภทข่าว 17,529 ชิ้น ในการสำรวจนี้แล้วพบว่า 
เรื่องที่ถูกรายงานบ่อยที่สุดคือเรื่องที่เป็นความรุนแรงทางเพศ 
ซึ่งได้แก่ การข่มขืน (38%) ความรุนแรงทางเพศในลักษณะอื่น 
เช่น การค้าประเวณี การค้าผู้หญิง (women trafficking)  
การล่อลวง (26%) และการทำแท้ง (5%) ที่เหลือเป็นข่าวที่ไม่อยู่
ในประเภทความรุนแรง ได้แก่ เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ การเรียน
รู้ทางเพศ ความหลากหลายทางเพศ เพศภาวะ และสื่อเรื่องเพศ 
ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วมีสัดส่วนเพียง 31% ของรายงานข่าว
ทั้งหมด  

ปัจจุบัน เห็นจะไม่มีความรุนแรงทางเพศด้านใดที่เป็นปัญหาน่า
ห่วงมากเท่ากับเรื่องการข่มขืน เพราะนอกจากมีจำนวนและ
ความถี่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแล้ว อุบัติการณ์การข่มขืนที่เกิด
ขึ้นยังมีแนวโน้มสะท้อนความเสื่อมทรุดของสังคมในแง่ศีลธรรม
และมโนธรรมมากขึ้นด้วย  

ในชว่งเวลา 5 ปี ระหวา่ง พ.ศ. 2546-2550 มีรายงานการขม่ขนื
ในสื่อมวลชนที่ทำการสำรวจ จำนวน 1,379 ครั้ง กว่าครึ่งหนึ่ง
ของเหยื่อ (58%) เป็นการข่มขืนโดยไม่มีการทำร้ายร่างกาย 
ร้อยละ 13 เป็นการข่มขืนและทำร้ายร่างกาย ร้อยละ 16 ข่มขืน
และฆ่า และร้อยละ 13 เป็นการข่มขืนซ้ำซาก คือเกิดกับหญิง
คนเดียวกันและโดยผู้กระทำคนเดียวกันหลายครั้ง ส่วนมากผู้
กระทำ คือ พ่อ พ่อเลี้ยง หรือครู และผู้ถูกกระทำ คือ เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ป ีร้อยละ 60 ของการข่มขืน ผู้กระทำเป็นคนรู้จัก
หรือคุ้นเคย เช่น เพื่อน ครู เพื่อนบ้าน ร้อยละ 26 เป็นคน
แปลกหน้า ร้อยละ 7 เป็นคนสายเลือดเดียวกับผู้ถูกข่มขืน   
(พ่อ พ่อเลี้ยง พี่น้องต่างบิดามารดา) และอีกร้อยละ 7 ไม่มี
ข้อมูล  

ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ถูกข่มขืนส่วนใหญ่เป็นเด็ก
หญิงอายุต่ำกว่า 18 ป ี (เหยื่อที่อายุน้อยที่สุดคืออายุ 13 เดือน 
และอายุมากที่สุดคือ 105 ปี) ร้อยละ 28 ของการข่มขืน  
ผู้กระทำมีมากกว่า 1 คน และร้อยละ 32 ของเหยื่อที่ถูกฆ่า  
ในการข่มขืนเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ป ี ความจริงข้อนี้ทำให้
ความปลอดภัยของเพศหญิง โดยเฉพาะที่อยู่ในวัยเด็ก อาย ุ 
ต่ำกว่า 18 ป ีเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากเรื่องหนึ่ง 

ที่นี้ แต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจปรับ  
คำจำกัดความของการกระทำที่เข้าข่าย หรือไม่เข้าข่ายเป็น
ความผิด ซึ่งส่งผลให้การจำแนกข้อมูลต่างไปจากเดิม 

แหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่พอจะใช้ประเมินสถานการณ์ความ
รุนแรงทางเพศได้ คือ รายงานเรื่องเพศในรูปของข่าวและ
บทความหนังสือพิมพ์ ที่เผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ความ
หลากหลายของเรื่องราวทางเพศที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนนั้น 
สะท้อนให้เห็นระดับความสนใจของคนในสังคมต่อปัญหาความ
รุนแรงทางเพศได้เป็นอย่างดี  
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ข้อเท็จจริงที่ว่า เหยื่อที่ถูกข่มขืนส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้หญิงอายุต่ำ
กว่า 18 ป ี และในการข่มขืนจำนวนมากผู้กระทำเป็นผู้ที่รู้จัก
หรือคุ้นเคยกับเหยื่อ รวมทั้งคนในสายโลหิตเดียวกันและญาติ
ของเหยื่อด้วย สะท้อนให้เห็นธรรมชาติของการความรุนแรงทาง
เพศนี้ว่า ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความหื่นกระหายในกามของ  
ผู้กระทำเท่านั้น หากยังเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ 
ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์ และโดยเฉพาะระหว่างชายกับหญิงใน
สังคมด้วย ข้อนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่ทำให้การแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงทางเพศเป็นงานท้าทาย สิ่งที่ต้องทำคงมีมากกว่า
การจับผู้ข่มขืนมาลงโทษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการขุดรากถอน
โคนของมัน ซึ่งฝังแน่นอยู่ในโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมด้วย 

ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล หัวหน้าโครงการสำรวจและวิเคราะห์
เรื่องนี้ สรุปไว้สั้นๆ แต่เห็นภาพปัญหาได้ชัดว่า “ข้อมูลจากงาน
วิจัย และสถิติของภาครัฐล้วนชี้ตรงกันว่า ความรุนแรงทางเพศ
เป็นปัญหาทางเพศที่ใหญ่อันดับหนึ่งในสังคมไทย” 

ความรุนแรงในบ้าน:   
เรื่องยุ่งๆ ที่สังคมไม่อยากยุ่งด้วย 

บางทีความรุนแรงในบ้านหรือที่ในกฎหมายเรียกว่า ความ
รุนแรงในครอบครัว อาจเป็นปรากฏการณ์ “ธรรมดา” เกิน
กว่าที่คนส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นปัญหาสังคม ทั้งนี้เพราะว่ามัน
เกิดขึ้นบ่อยและใกล้ตัวคนจำนวนมากจนอาจจะชาชิน แถมใน
บางมิติของความรุนแรงนี้ยังมีเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรม
เป็นเสมือน “ภูมิคุ้มกัน” ให้อีกด้วย  

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ.2550 กำหนดความหมาย ความรุนแรงใน
ครอบครัวว่าคือ “การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนา
ในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือ
สุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจ
ครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ   
ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำ อย่างหนึ่งอย่างใด  
โดยมิชอบ แต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท” 

เหยื่อของความรุนแรงในบ้านเกือบร้อยทั้งร้อยถ้าไม่ใช่ผู้หญิง ก็
จะเป็นเด็ก หรือไม่ก็ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นความรุนแรงที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละครอบครัว คนทั่วไปจึงมีทัศนคติว่า
นี่เป็นเรื่องที่ผู้อื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วย และด้วยเหตุนี้ความ
รุนแรงในบ้านจึงเป็น “ภัยเงียบ” ที่บั่นทอนสุขภาวะของ
ครอบครัวจำนวนมากตลอดมา ยิ่งในยุคที่เศรษฐกิจและสังคม
เปลี่ยนไปเร็วอย่างทุกวันนี้ ความรุนแรงชนิดนี้ยิ่งมีโอกาสเกิด
ขึ้นได้มาก โดยเฉพาะในรูปแบบของความรุนแรงระหว่างสามี
ภรรยา ความรุนแรงต่อเด็ก และความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ ซึ่งจะ
นำเสนอในรายละเอียดต่อไป 

ความรุนแรงระหว่างสามีกับภรรยา:   
เรื่องของลิ้นกับฟัน?  

รายงานขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเผยแพร่ในป ี2545 ระบุว่า 
ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาเป็นปัญหาในทุกสังคม ไม่เลือก
ว่าจะเป็นสังคมที่พัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา และไม่ยกเว้นว่า
จะรวยหรือจน รูปแบบของความรุนแรงที่สำคัญคือ ความ
รุนแรงทางกายและความรุนแรงทางเพศ ทั้งสองอย่างนี้ก่อให้
เกิดการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจ ที่ประเมินค่าความเสีย
หายได้ยาก 

ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาอาจมีหลายลักษณะ ในบาง
กรณีอาจเป็นเพียงการทะเลาะกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความ
เห็นไม่ตรงกัน หรือไม่เข้าใจกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ใช่เรื่อง
ที่ฝ่ายหนึ่งต้องการจะควบคุมอีกฝ่ายหนึ่ง ในบางกรณีการใช้
ความรุนแรงมีเป้าหมายที่ฝ่ายหนึ่งต้องการจะควบคุมอีกฝ่าย
หนึ่งให้อยู่ในอำนาจหรือให้ทำตามที่ตนต้องการ เช่น สามีตบตี
ภรรยาที่ตนเห็นว่า “บกพร่องในหน้าที่แม่บ้าน” หรือภรรยา
แค้นที่สามีเจ้าชู้เลยเฉือนเจ้าโลกทิ้งเสียเลย บางรายอาจใช้
ความรุนแรงเป็นการตอบโต้การกระทำที่รุนแรงของอีกฝ่ายหนึ่ง 
เช่น ภรรยาเหลืออดที่สามีขี้เมาทุบตีเป็นอาจิณ จึงคว้ามีดแทง
สวนไปจนสามีบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แต่สำหรับในบางกรณี ทั้ง
สามีและภรรยาอาจมีปากมีเสียงและลงไม้ลงมือกันเป็นประจำ 
ชนิดไม่มีใครยอมใคร เข้าทำนองคู่รักคู่แค้น  

สังคมไทยมักเปรียบการกระทบกระทั่งกันระหว่างสามีภรรยาว่า
เป็นเรื่องของ “ลิ้นกับฟัน” ซึ่งมีนัยว่าเป็น “เรื่องธรรมดา” ของ
คนที่อยู่ด้วยกัน ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง และไม่ใช่เรื่อง
รุนแรงอะไร แต่ถ้าคิดดูให้ดีเราจะเห็นสัจธรรมว่า คำกล่าวนี้
สะท้อนความไม่เท่าเทียมกันของสามีกับภรรยาในกรณีที่เกิด
ความรุนแรงขึ้น นั่นคือ ไม่ว่าสามีจะเป็นฝ่าย “ลงมือ” ก่อน 
หรือภรรยา “ลงมือ” ก่อน แต่ในแทบทุกกรณีฝ่ายที่เจ็บตัวและ
เจ็บใจมากกว่าย่อมเป็นภรรยาเสมอ เช่นเดียวกับเรื่องของลิ้น
กับฟัน ไม่ว่าฟันกระทบลิ้น หรือลิ้นกระทบฟัน ฝ่ายที่เจ็บย่อม
เป็นลิ้นเสมอ ถึงกระนั้นสังคมก็มีทัศนคติว่า “ผัวเมียตีกัน   
คนอื่นไม่ควรเข้าไปยุ่งด้วย” เพราะ “เดี๋ยวเขาก็ดีกันเอง” แต่
ความจริงเรื่องนี้เป็นอะไรที่มากกว่านั้น อย่างน้อยนี่ก็คือปัญหา
สังคมชนิดหนึ่ง  

ความรุนแรงระหว่างสามีภรรยาเป็นปัญหาที่หนักหนาเพียงใด? 
ข้อมูลจากการสำรวจเรื่อง “ความรุนแรงในชีวิตคู่กับสุขภาพของ
ผู้หญิง” (เผยแพร่ป ี2546) พอจะบอกให้ทราบได้ว่า เรื่องนี้เป็น
ปัญหาสำคัญมากอย่างหนึ่งของครอบครัวไทย  

การศึกษาเรื่องนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงอายุ 15-49 ป ีจาก
ฐานประชากรทั่วไป ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการศึกษาบอกให้เราทราบว่า ผู้หญิงประมาณ 2 ใน 5 เคย
ถูกกระทำความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิต ไม่ทางกายก็
ทางเพศ หรือทั้งทางกายและทางเพศ ในกลุ่มที่เคยถูกกระทำ
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การสำรวจจากผู้หญิงอายุ 15-49 ป ี จำนวน 2,816 คน  
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครสวรรค์ เมื่อ พ.ศ. 
2543 มีเรื่องความรุนแรงในชีวิตคู่  ที่เราท่านอาจจะยังไม่รู้
หลายอย่าง 

ความแพร่หลายของความรุนแรง

23% ของผู้หญิงที่เคยแต่งงานหรือมีคู่รักในกรุงเทพฯ และ 
34% ในนครสวรรค์ เคยถูกระทำความรุนแรงทางกายจาก
ผู้ชายที่เป็นสามีหรือคู่รักของตน ณ เวลาใดเวลาหนึ่งของ
ชีวิตที่ผ่านมา 

30% ผู้หญิงในกรุงเทพฯ และ 29% ของผู้หญิงในนครสวรรค์ 
บอกว่าเคยถูกกระทำรุนแรงทางเพศ โดยสามีหรือชายที่เป็น
คู่รักของตน 

เมื่อรวมข้อมูลความรุนแรงทั้งสองประเภทข้างต้นเข้าด้วยกัน
แล้วพบว่า 41% ของหญิงในกรุงเทพฯ และ 47% ของหญิง
ในนครสวรรค์ เคยถูกกระทำรุนแรงทางกายหรือทางเพศ
โดยชายที่เป็นสามีหรือคู่รักของตน 

การบาดเจ็บ

จากหญิงที่เคยถูกกระทำรุนแรงทางกายทั้งหมด 51% ของ
หญิงในกรุงเทพฯ และ 44% ในนครสวรรค์ เคยได้รับบาด
เจ็บ (จากการทำรุนแรง) 31% ของผู้ได้รับบาดเจ็บใน
กรุงเทพฯ และ 23% ในนครสวรรค์ ได้รับบาดเจ็บมากจน
ต้องได้รับการรักษา

การถูกทำความรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์

4% ของผูห้ญงิท่ีเคยตัง้ครรภ ์ในกรงุเทพฯ และในนครสวรรค ์ 
เคยถูกกระทำรุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ ในจำนวนนี้ประมาณ  
1 ใน 3 บอกว่า เคยถูกชกหรือเตะที่ท้อง และเกือบทั้งหมด
บอกว่าคนที่ทำ คือ ชายที่เป็นสามีหรือคนรักของตนนั้นเอง 

ความรุนแรงจากคนที่ไม่ใช่สามีหรือคนรัก ที่เกิดขึ้น
หลังวัย 15 ปี

8% ของผู้ตอบในกรุงเทพฯ และ 10% ในนครสวรรค์ เคยถูก
ชายที่ไม่ใช่สามีหรือคนรักกระทำรุนแรงทางกาย ตั้งแต่อายุ 
15 ป ีส่วนใหญ่บอกว่าคนที่ทำเป็นญาติของตนเอง 

6% ของหญิงในกรุงเทพฯ และ 3% ในนครสวรรค์ เคยถูก
กระทำรุนแรงทางเพศ ตั้งแต่อายุ 15 ป ี โดยชายที่ไม่ใช่คู่รัก
หรือสามีของตน 

45% ของหญิงในกรุงเทพ และ 21% ของหญิงในนครสวรรค์
ที่เคยถูกกระทำรุนแรงทางเพศ บอกว่า คนแปลกหน้าคือผู้ที่
กระทำรุนแรงกับตน 

ความรุนแรงทางเพศก่อนวัย 15 ปี  

9% ของผู้ตอบในกรุงเทพฯ และ 5% ในนครสวรรค์ บอกว่า
เคยถูกกระทำรุนแรงทางเพศตั้งแต่ก่อนอายุยังไม่ถึง 15 ป ี
และบอกว่าผู้ทำความรุนแรงเหล่านั้นส่วนมากเป็นคนแปลก
หน้า 

เพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยถูกบังคับ

ในจำนวนหญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วทั้งหมด 4% ของผู้ตอบ
จากกรุงเทพฯ และ 5% ของผู้ตอบจากนครสวรรค์ บอกว่า
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกของตนเป็นการถูกบังคับ 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ในกรุงเทพฯ 20% ของผู้ตอบที่เคยถูกกระทำรุนแรงทางกาย
หรือทางเพศ บอกว่าตนมีสุขภาพแย่ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ 
ไม่เคยได้รับความรุนแรงเลย ซึ่งมีเพียง 13% เท่านั้นที่บอกว่า
สุขภาพแย่ ในนครสวรรค์ 27% ของผู้ที่เคยถูกกระทำรุนแรง
สุขภาพแย่ เปรียบเทียบกับ 18% ในกลุ่มที่ไม่เคยถูกกระทำ
รุนแรง 

38% ของหญิงในกรุงเทพฯ และ 33% ในนครสวรรค์ ที่เคยได้
รับความรุนแรงทางกายหรือทางเพศ จากสามีหรือคู่รักของ
ตนเคยคิดจะฆ่าตัวตาย เปรียบเทียบกับ 16% ในกลุ่มผู้ไม่เคย
ถูกกระทำรุนแรงเลย ในทั้งสองพื้นที่ 

หันหน้าไปพึ่งใคร

37% ของหญิงที่ เคยถูกกระทำรุนแรงในกรุงเทพฯ 46%  
ในนครสวรรค์ ไม่เคยบอกให้ใครรู้ว่าตนถูกสามีหรือคนรัก
กระทำรุนแรง ในรายที่บอก ส่วนมากคนที่หญิงเหล่านี้ 
หันหน้าไปหาคือพ่อแม่ของตน หรือไม่ก็เป็นครอบครัวของคน
ที่ตนรัก 

มีเพียง 20% ของหญิงที่เคยถูกกระทำรุนแรงในกรุงเทพฯ และ 
10% ในนครสวรรค์  ที่หันไปพึ่งหน่วยงานที่มีอยู่ในเรื่องนี้ 
(เชน่ หนว่ยงานดา้นสขุภาพ ตำรวจ ผูน้ำศาสนา ผูน้ำทอ้งถิน่)

เหตุผลที่หันไปพึ่งคนอื่นคือ ทนรับความรุนแรงนั้นต่อไป 
ไม่ไหว (44% ในกรุงเทพฯ 31% ในนครสวรรค์) หรือไม่ 
ก็เพราะได้รับบาดเจ็บรุนแรง (31% ในกรุงเทพฯ 26% ใน
นครสวรรค์) 






ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล และคณะ. 2546. 





ความรุนแรงในชีวิตคู่
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รุนแรงนั้น มากกว่าครึ่งหนึ่งถูกกระทำมากกว่าหนึ่งครั้ง และมี
ไม่น้อยที่ถูกกระทำรุนแรงซ้ำซาก คือผู้หญิงคนเดียวกัน ถูก
กระทำรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีก โดยที่ผู้กระทำรุนแรงส่วนมากคือ
สามี หรือไม่ก็คือคนที่ผู้หญิงเหล่านั้นอยู่กินด้วยในฐานะคู่ครอง
หรือคนรักนั่นเอง 

รูปแบบความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศที่ผู้หญิงถูกกระทำ
นั้นมีหลากหลาย เช่น ทางกายมีตั้งแต่การผลัก กระแทก ปา
สิ่งของใส่ ตบ ตี ต่อย เตะ ลาก ซ้อม บีบคอ ใช้ไฟลนหรือจี้ ไป
จนถึงใช้อาวุธทำให้บาดเจ็บ ส่วนทางเพศนั้น มีตั้งแต่การใช้
กำลังบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยที่ฝ่ายหญิงไม่ต้องการ แต่
จำยอมให้มีเพศสัมพันธ์เพราะกลัวผลที่จะตามมา (เช่น กลัว
สามีไม่รัก กลัวถูกทำร้าย หรือกลัวสามีไปมีหญิงอื่น) ไปจนถึง
ถูกสามีบังคับร่วมเพศในลักษณะที่ตนไม่ชอบ ทำให้รู้สึกแย่ รู้สึก
ต่ำต้อย ขยะแขยง หรือรู้สึกว่าผิดธรรมชาติ  

ผลต่อสุขภาพอาจเป็นได้ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อย เช่น ฟกช้ำ 
เคล็ด ยอก ไปจนถึงบาดเจ็บรุนแรง เลือดตกยางออก ต้องได้
รับการรักษา หรือบางรายถึงแก่ชีวิต แต่ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือผลต่ออารมณ์และสุขภาพจิต ผลการศึกษาชี้ให้เห็นชัดว่า ผู้

ศูนย์พึ่งได้  

ศูนย์พึ่งได้ หรือ มีชื่อทางการว่า ศูนย์บริการช่วยเหลือเด็ก  
และสตรีในภาวะวิกฤตจากความรุนแรง ตั้งขึ้นตามมติคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อป ี 2542 และได้ขยายเป็นโครงการนำร่องใน  
โรงพยาบาลประจำจังหวัด  23  แห่ง ให้บริการแบบครบวงจร 
โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์   
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน และตำรวจ คอยดูแลรักษาทางกาย
และจิตใจ จัดให้มีที่พักปลอดภัย ให้ความช่วยเหลือทางด้าน
การเงิน และดำเนินการด้านคดีความ 

ต่อมาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จึงได้ตั้งเป็น “ศูนย ์ 
พึ่งได้” เพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สริกิติิ ์พระบรมราชนีินาถ ในโอกาสท่ีทรงเจรญิพระชนมพรรษา   
6 รอบนักษัต โดยจัดตั้งศูนย์นี้เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลรัฐ 104 
แห่ง และได้ขยายไปยังโรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรงได้ทันท่วงที 
เมื่อมีผู้พบเห็นแจ้งมายังเบอร์โทรสายด่วน 1669  

กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการขยายบริการ “ศูนย์พึ่งได้” ให้
ครบในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในป ี2557 
ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 729 แห่ง และสถานีอนามัย 9,760 
แห่ง ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงสามารถเข้าถึงบริการได้
อย่างทั่วถึง และขยายการช่วยเหลือให้เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้
รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วย นอกจากนี้ จะพัฒนาให้เป็น
ศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังความรุนแรง  

จำนวนเด็กและสตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได ้ 
เพิ่มมากขึ้นทุกป ี พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนศูนย์ใน  
โรงพยาบาลทั่วประเทศ ล่าสุดในป ี2550 มีผู้ถูกกระทำความ  
รุนแรงมารับบริการมากกว่าวันละ 50 ราย หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ
ประมาณ 2 ราย เชื่อว่าตัวเลขนี้น้อยกว่าที่เป็นจริง เพราะคงม ี 
ผู้หญิงและเด็กจำนวนอีกไม่น้อยที่ถูกกระทำรุนแรง แต่ไม่ได้
ขอรับความช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้ หรือไม่แจ้งความที่สถานี
ตำรวจ เนื่องจากอับอาย ไม่กล้าบอกใคร หรือไม่อยากให้คนที่
เป็นผู้กระทำความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ชิดในบ้าน
เดียวกัน ต้องถูกดำเนินคดี  

 

สถิติเด็กและสตรีที่ได้รับการช่วยเหลือจากศูนย์พึ่งได้   
ปี 2547-2550 

ปี 
จำนวน รพ. 

ที่รายงาน 

เด็กและสตรี 

ที่ได้รับ  

ความรุนแรง 

เฉลี่ย 

(ราย/วัน) 

2547 70 6,951 19 

2548 109 11,542 32 

2549 110 15,882 44 

2550 297 19,068 52 
ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

หญิงที่เคยถูกสามีหรือผู้ชายที่ตนอยู่กินด้วยกระทำความรุนแรง
ทางกายหรือทางเพศ อย่างใดอย่างหนึ่ง มีเปอร์เซ็นต์ที่เคยคิด
จะฆ่าตัวตายสูงกว่าผู้หญิงที่ไม่เคยถูกสามีกระทำรุนแรง (38% 
ในกรุงเทพฯ 33% ในนครสวรรค์ เทียบกับ 16% ในกลุ่มที่ไม่
เคยถูกกระทำรุนแรงเลย ในทั้งสองพื้นที่) ยิ่งคนที่เคยถูกกระทำ
รุนแรงทางกายและทางเพศ ทั้งสองอย่าง เปอร์เซ็นต์ที่เคยคิดจะ
ฆ่าตัวตายยิ่งสูง ข้อมูลยังบอกด้วยว่า ในบรรดาผู้ที่เคยถูก
กระทำรุนแรงและเคยคิดฆ่าตัวตายนั้น ประมาณ 1 ใน 3 ได้
เคยพยายามฆ่าตัวตายมาแล้วจริงๆ ผลการศึกษาจึงบอกชัดว่า 
หญิงกลุ่มที่น่าจะได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือ กลุ่มที่ถูกสามี
หรือคนรักกระทำรุนแรงทั้งทางกายและทางเพศ นั่นเอง 

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยศูนย์
พึ่งได้ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้เปิดดำเนิน
การในโรงพยาบาลของรัฐแล้ว 297 แห่ง ทั่วประเทศ ก็ยืนยัน
และสอดคล้องกับผลการสำรวจที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ในป ี
2550 จากจำนวนผู้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ทั้งสิ้น 19,068 ราย 
เป็นหญิงอายุ 18 ป ีขึ้นไป (ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้ว) จำนวน 
8,172 ราย (ร้อยละ 43) ส่วนมากที่สุดของหญิงเหล่านี้เป็นผู้ที่
แต่งงาน มีแฟน หรือมีคู่อยู่กินกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้ว  
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ที่มา: สมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี, 2551 

ปญหาของหญิงที่มาขอรับความชวยเหลือบานพักฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2543-2550

98

ศูนย์พึ่งได้และจากองค์กรผู้หญิงต่างๆ จะต่ำกว่าความเป็นจริง
มาก แต่ถึงกระนั้นก็เพียงพอที่จะสะท้อนให้เห็นว่า ความรุนแรง
ต่อผู้หญิง โดยเฉพาะที่มาจากการกระทำของชายที่เป็นคู่ครอง 
(intimate partners) นั้น น่าจะเป็นปัญหาสำคัญที่สังคมควรให้
ความสนใจอย่างจริงจัง 

การศึกษาทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้ข้อสรุป
คล้ายกันว่า สาเหตุที่ผู้ชายกระทำรุนแรงต่อภรรยาหรือคู่ครอง
ของตนที่สำคัญ ได้แก่ การดื่มสุรา ปัญหาความสัมพันธ์ ความ
ยากจน ปัญหาเกี่ยวการเลี้ยงลูก ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดการพนัน 
บุคลิกภาพที่ก้าวร้าว และความต้องการควบคุมให้อยู่ในอำนาจ 
แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเฉพาะส่วนที่เราเห็นได้ง่ายเท่านั้น ยังมีสาเหตุ
อีกส่วนหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในรูปของโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งจับต้องได้ยากกว่า โดยเฉพาะคือ ความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่
ถือว่าผู้ชายเป็นใหญ่ในครอบครัว ดังนั้น การแก้ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาที่ได้ผลยั่งยืน   
จึงไม่ใช่แก้เพียงในระดับบุคคล แต่จะต้องลงลึกไปถึงการ
เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมด้วย 

เด็กกับความรุนแรง  

เรื่องเด็กกับความรุนแรงนั้นอาจพิจารณาแยกเป็นสองส่วน   
คอื สว่นท่ีเดก็ถกูกระทำรนุแรง (ความรนุแรงตอ่เดก็) และสว่นท่ี
เด็กเป็นผู้กระทำความรุนแรงต่อผู้อื่น (เด็กรุนแรง) แม้ว่าจะมี
อยู่คู่สังคมมานาน แต่ในประเทศไทยประเด็นเรื่องเด็กกับ  
ความรุนแรงเพิ่งได้รับความสนใจอย่างจริงจังเมื่อไม่กี่ทศวรรษ  
ที่ผ่านมานี้เอง โดยมีการพูดถึงเรื่องนี้ควบคู่ไปกับความรุนแรง
ต่อผู้หญิง ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นส่วนสำคัญของความรุนแรงใน
ครอบครัว  

 ความรุนแรงต่อเด็ก 

ความรุนแรงต่อเด็กรวมถึงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กทุก
รูปแบบ (child abuse) ตั้งแต่การละเลยทอดทิ้ง การล่วงละเมิด
ทางเพศ การทำร้ายร่างกาย ไปจนถึงการทำร้ายอารมณ์และ
จิตใจ นอกจากนี้ ยังมีความรุนแรงที่แฝงอยู่ในโครงสร้างสังคม
และวัฒนธรรม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ (เช่น พ่อแม่ ครู) และ
สังคม กระทำรุนแรงต่อเด็กได้ โดยไม่ถือว่าเป็นความรุนแรง 
เช่น การลงโทษเด็กด้วยการเฆี่ยนตี การเลือกปฏิบัติเพราะเห็น
ว่าเป็นเด็ก การใช้แรงงานเด็ก การบังคับค้าประเวณีเด็ก การ
ลักพาเด็ก การมอมเมาเด็กด้วยสื่อที่รุนแรง สื่อลามก สิ่งเสพติด 
และอบายมุขต่างๆ ยิ่งกว่านั้น แม้ระบบการศึกษาแบบแพ้คัด
ออกก็เข้าข่ายเป็นความรุนแรงต่อเด็กเหมือนกัน เพราะกีดกัน
เด็กจำนวนหนึ่งจากโอกาสที่จะได้พัฒนาตนเองในทางการ
ศึกษาที่เขาต้องการ  

เป็นการยากที่จะประเมินว่า สถานการณ์ความรุนแรงที่คนอื่น
กระทำต่อเด็กในปัจจุบันเป็นปัญหามากน้อยเพียงใด เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบและเชื่อถือได้ในระดับชาติ แต่ข้อมูลเท่าที่ 

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ทำงาน
ด้านสงเคราะห์ผู้หญิงที่มีปัญหาชีวิตมาเป็นเวลานานแห่งหนึ่ง   
ก็มขี้อมูลที่พอบอกได้ในระดับหนึ่งว่า ปัญหาความรุนแรงสำคัญ
ที่ผู้หญิงได้รับนั้นคือ ความรุนแรงทางเพศและการถูกทำร้าย
รา่งกาย ขอ้มลูยอ้นหลงั 8 ปี (2543-2550) จากบา้นพกัฉกุเฉนิ   
(ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี) 
แสดงว่า ประมาณ 3 ใน 4 ของหญิงที่ได้รับการสงเคราะห์และ
พำนักอยู่ชั่วคราวในบ้านพักนี้ เป็นผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ 
เชน่ ถกูชายคนรกัหรอืท่ีอยูก่นิดว้ยกนัทำใหท้อ้งแลว้ไมร่บัผดิชอบ   
หรือทิ้งไป  

ข้อมูลจากแหล่งบริการอย่างเช่นศูนย์พึ่งได้และบ้านพักฉุกเฉิน 
หรือจากองค์กรอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ อาจจะขาดความหนัก
แน่นไปบ้าง เพราะเป็นข้อมูลจากกลุ่มหญิงเฉพาะที่มีปัญหาและ
ที่มาขอรับบริการเท่านั้น แน่นอนว่าจะต้องมีหญิงที่ได้รับความ
รุนแรงอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มารับบริการ และอีกอย่างหนึ่ง 
ศูนย์พึ่งได้และองค์กรอื่นๆ ที่ทำงานด้านนี้ก็ไม่ได้มีอยู่ในทุก
พื้นที่ของประเทศ (กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะเปิดศูนย์พึ่งได้
ให้ครบในโรงพยาบาลชุมชน 729 แห่ง และในสถานอีนามัยอกี 
9,760 แห่ง ในอีก 5 ป ีนับจากป ี 2550) ดังนั้น จึงค่อนข้าง
แน่นอนว่า จำนวนผู้หญิงที่ได้รับความรุนแรงในรายงานของ 

ความรุนแรงที่เป็นเหตุให้หญิงเหล่านี้มารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้
นั้น ส่วนใหญ่คือการบาดเจ็บทางร่างกาย (จากการถูกทำร้ายใน
ลักษณะต่างๆ) สภาพจิตใจที่ไม่ปกติ (เครียดจัดจากปัญหา
ครอบครัว จากพฤติกรรมของสามี หรือสามีไปมีหญิงอื่น) และ
ความรุนแรงทางเพศ (เพศสัมพันธ์ที่ไม่ต้องการ ฝืนความรู้สึก) 
คนที่ทำความรุนแรงแก่หญิงเหล่านี้โดยมากคือสามี แฟน หรือ
คนรู้จัก ข้อนี้ยืนยันว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงนั้น 
เกิดในบ้านมากกว่านอกบ้าน และสามีหรือคนรักของ  
ผู้หญิงเหล่านั้นคือตัวการสำคัญของความรุนแรง 
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รอยละของครูที่บอกวาตนไดทําโทษนักเรียนดวยวิธีตางๆ

ไมเกิน 5 ครั้ง ในรอบหนึ่งปที่ผานมา พ.ศ. 2549

ที่มา: สมบัติ ตาปญญา, 2549. 

รอยละ

ขูดวยไมเรียว
มะเหงกเคาะ หยิก

ตีดวยไมเรียว ตีกนดวยมือ
คุกเขาคาบของ

บิดหู

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา 
พ.ศ.2543) แต่ครูหลายคนก็ยังใช้ไม้เรียวและลงโทษเด็กด้วย  
วิธีที่สังคมเห็นว่าเกินไป ดังปรากฏเป็นข่าวในสื่อหลายครั้งใน
ช่วงหลายปทีี่ผ่านมา  

นอกจากครูตีนักเรียนแล้ว การรังแกกันในหมู่นักเรียนเองก็  
เป็นปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอีกอย่างหนึ่ง ดร. สมบัติ   
ตาปัญญา แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการสำรวจปัญหา
นักเรียนรังแกกัน เมื่อ พ.ศ.2549 โดยสอบถามนักเรียนชั้น   
ป. 4-ม. 3 จำนวน 3,047 คน และครู 1,300 คน จากโรงเรียน
ที่เลือกเป็นตัวอย่างในทุกภาคของประเทศ ผลการสำรวจพบว่า 
นักเรียนเกือบ 2 ใน 5 (ร้อยละ 39) บอกว่าตนเคยถูกเพื่อน
รังแกด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลา 2 เดือนก่อนการ
สำรวจ ในภาพรวมนักเรียนชายถูกรังแกมากกว่านักเรียนหญิง
เล็กน้อย แต่ถ้าพิจารณารายชั้นปีแล้วนักเรียนชายและหญิงมี
โอกาสถูกรังแกใกล้เคียงกัน นักเรียนระดับประถมมีอัตราการ
ถูกรังแกสูงกว่าระดับมัธยม รูปแบบการรังแกที่พบบ่อยที่สุด 3 
อันดับแรก คือ การล้อเลียน การพูดดูถูกเหยียดหยาม และการ 

ความจริง การที่ครูทำโทษนักเรียนด้วยการตีนั้น เป็นสิ่งที่มีมา
ช้านานในระบบการศึกษาไทย ในอดีตไม้เรียวเกือบจะเป็นส่วน
ที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการขัดเกลาในโรงเรียน (เช่นเดียวกับใน
บ้าน) พ่อแม่สมัยโน้นถึงได้สอนลูกเหมือนในคำกลอนเก่าที่ว่า 
“ระวังตัวกลัวครูหนูเอ๋ย ไม้เรียวเจียวเหวย กูเคยเข็ดหลาบ
ขวาบเขวียว หันหวดปวดแสบแปลบเสียว หยิกซ้ำช้ำเขียว อย่า
เที่ยวเล่นหลงจงจำ” ผู้ใหญ่หลายคนที่ได้ดิบได้ดีมาทุกวันนี้ อาจ
จะยงัระลกึถงึพระคณุของไมเ้รียวครไูดอ้ยู ่แตใ่นปจัจบุนั ปรชัญา  
การเรียนการสอนเปลี่ยนไป อีกทั้งสังคมก็ตื่นตัวในเรื่องสิทธิ  
เด็กมากขึ้น การลงโทษเด็กในโรงเรียนด้วยการเฆี่ยนตี หรือทำ
รุนแรงในรูปแบบอื่น เป็นสิ่งต้องห้ามแล้ว (ตามระเบียบ 

ก็ตาม) อาจจะเนื่องจากผู้ใหญ่ไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่อง
รุนแรงพอที่จะไปพบแพทย์ หรืออาจจะเนื่องจาก  
เหตุผลอื่นๆ เช่น เด็กไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร หรือ
ผู้ใหญ่ที่เป็นต้นเหตุของความรุนแรงกลัวความผิด 
ยิ่งถ้าเป็นความรุนแรงที่กระทำต่อเด็กจนเกินเหตุ
โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองแล้ว โอกาสที่เด็กจะถูก
พาไปรับบริการจะยิ่งน้อย เว้นแต่ที่หนักหนาจริงๆ 
ดังนั้น ตัวเลขความรุนแรงต่อเด็กที่มีอยู่จำกัดนี้อาจ
เป็นเพียงส่วนยอดของปัญหาที่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็น
เท่านั้น ลึกลงไปในความเป็นจริงอาจมีเด็กอีก
จำนวนมากที่ต้องมีชีวิตอยู่กับความรุนแรง  

ความรุนแรงในโรงเรียน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สังคมอด
ตั้งคำถามไม่ได้ว่า ทุกวันนี้โรงเรียนเป็นที่ที่ปลอดภัย
สำหรับเด็กๆ เพียงใด ตัวละครที่เกี่ยวข้องในความ
รุนแรงประเภทนี้หนีไม่พ้นครูและนักเรียนด้วย
กันเอง  

มีอยู่ จากบางแหล่งก็พอจะประเมินได้ว่า ความรุนแรงที่กระทำ
ต่อเด็กในปัจจุบัน โดยเฉพาะความรุนแรงทางตรง ไม่ว่าจะเกิด
ขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ตาม อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงไม่น้อย  

ตัวเลขป ี 2550 จาก ศูนย์พึ่งได้ ของกระทรวงสาธารณสุข 
แสดงให้เห็นว่า ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เข้ารับบริการเป็นเด็ก
อายุต่ำกว่า 18 ป ี (9,579 ราย จากทั้งสิ้น 19,068 ราย) ใน
จำนวนนี้เป็นเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชายประมาณ 3-4 เท่า 
ประเภทของความรุนแรงที่เด็กได้รับส่วนมากเป็นความรุนแรง
ทางตรง ซึ่งได้แก่ การถูกทำให้บาดเจ็บทางกาย รองลงไปเป็น
ความรุนแรงทางเพศ ทางจิตใจ และการถูกละเลยทอดทิ้ง ตาม
ลำดับ ผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดกับเด็กเอง 
นั่นคือ พ่อแม่ ญาติ เพื่อน และคนรู้จัก ส่วนคนแปลกหน้าที่เด็ก
ไม่รู้จักนั้นมีน้อย  

เช่นเดียวกับในเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิง ตัวเลขจำนวนเด็กที่
ถูกกระทำรุนแรงทางตรงที่รวบรวมโดยศูนย์พึ่งได้ น่าจะต่ำกว่า
ความเป็นจริงมาก เชื่อว่ามีเด็กที่ได้รับความรุนแรงจำนวนมากที่
ไม่ได้ไปขอรับบริการ (ไม่ว่าจะจากศูนย์พึ่งได้ หรือจากแหล่งอื่น 
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ปัจจัยเสี่ยงและตัวชี้วัดความรุนแรงในเด็กและวัยรุ่น   

เปรียบเทียบจังหวัดที่มีปัจจัยเสี่ยงสูงกับจังหวัดที่มีปัจจัยเสี่ยงต่ำ พ.ศ.2550 

สภาวะ ระ
ยอ

ง

สม
ุทร

สา
คร


สต
ูล

พะ
เย
า

ทั่ว
ปร

ะเท
ศ

ปัจจัยเสี่ยง     

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม 2,129 4,709 267 435 126,804

จำนวนสถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศ 410 197 52 63 13,833

ร้านอินเทอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง(อัตราต่อประชากรแสนคน) 50.2 37.8 6.0 34.1 29.2

พื้นที่เสี่ยงในจังหวัด(อัตราต่อประชากรแสนคน) 45.0 116.8 16.7 34.1 50.8

ตัวชี้วัดความรุนแรง(อัตราต่อประชากรแสนคน)     

เด็กพยายามฆ่าตัวตาย 74.1 61.4 13.1 46.3 40.2

เด็กบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจักรยานยนต์ 2,308.9 3,286.7 334.3 2,644.5 1,669.6

เด็ก18ปีและต่ำกว่าที่ถูกละเมิดทางเพศ 4.0 50.02 43.2 63.2 39.2

เด็กถูกส่งเข้าสถานพินิจ 111.4 106.2 80.9 28.8 64.5

เด็กขอรับการบำบัดยาเสพติด 19.2 78.9 287.3 40.2 111.4

ที่มา: -ข้อมูลจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม(ปี2550)จากศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 -ข้อมูลสถานบันเทิงและสถานบริการทางเพศ(ปี2548)กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
 -ข้อมูลที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นข้อมูลจากโครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด(childwatch)2549-2550
หมายเหตุ พื้นที่เสี่ยงหมายถึงจำนวนร้านคาราโอเกะค็อกเทลเลาจ์ผับโตะ๊สนุกเกอร์คอฟฟี่ช็อปโรงแรมม่านรูดในจังหวัด

ความรุนแรงทางเพศในโรงเรียนเป็นปัญหาที่ดูเหมือนจะรุนแรง
มากขึ้นในปัจจุบันแม้จะไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบมาสนับสนุนใน
เรื่องนี้ แต่ก็พอจะอนุมานได้จากเหตุการณ์ที่เป็นข่าวทางสื่อ
ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงทางเพศที่ครู(ผู้ชาย)กระทำ
ต่อนักเรียน (หญิง) ทั้งในรูปของการข่มขืนตรงๆ (และมัก
เป็นการข่มขืนซ้ำซาก)และในรูปของการใช้เล่ห์กลหว่านล้อม
ด้วยสิ่งแลกเปลี่ยน(เงิน,ของ,“อัพเกรดคะแนน”)ความรุนแรง
ทางเพศเช่นนี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วโดยมากเด็กมักจะไม่รายงานให้
พ่อแม่ได้ทราบเว้นแต่พ่อแม่จะสังเกตได้เองจากอาการผิดปกติ
ของเด็กดังที่เป็นข่าวหลายครั้งในปทีี่ผ่านมา

ความรุนแรงทางเพศระหว่างนักเรียนด้วยกันเองก็ไม่ใช่สิ่งที่
ควรมองข้ามแม้จะยังบอกไม่ได้ว่าปัจจุบันเรื่องนี้เป็นปัญหาอยู่
ในระดับใดก็ตามในกลุ่มเด็กเล็กปัญหาอาจจะอยู่ในรูปของการ
เลือกปฏิบัติการล้อเลียนหรือกลั่นแกล้งรังแกโดยมีความเป็น
หญิงเป็นชายเป็นสาเหตุมากกว่าการกระทำทางเพศตรงๆซึ่ง

ทำร้ายร่างกาย ขณะเดียวกันนักเรียนไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
ยอมรับว่าตนเคยรังแกนักเรียนอื่น

ข้อมูลจากครูในการสำรวจเดียวกันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลจาก
นักเรียนครูเกือบ9 ใน 10 (ร้อยละ89)บอกว่าเคยเห็นเด็ก
นักเรียนรังแกกัน อย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ก่อนการ
สำรวจ ในจำนวนนี้ 1 ใน4บอกว่าเคยเห็นมาไม่น้อยกว่า 10
ครั้งในด้านการทำโทษนักเรียนด้วยการตีครูส่วนใหญ่(ร้อยละ
72)มีทัศนคติว่าการลงโทษเด็กด้วยการตียังเป็นสิ่งจำเป็นและ
การลงโทษนักเรียนที่ครูส่วนใหญ่ทำคือการขู่ให้กลัวด้วยไม้
เรียวตีด้วยไม้เรียวหรือไม่ก็ตีด้วยมือ

ข้อมูลทั้งหมดนี้แสดงว่า การรังแกกันของนักเรียนและการ
ทำโทษนักเรียนด้วยการตีนั้นยังมีอยู่แพร่หลายเพียงใดแต่การ
ขาดข้อมูลต่อเนื่องในเรื่องนี้ทำให้เราไม่สามารถเปรียบเทียบได้
ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงมากน้อยเพียง
ใดเมื่อเปรียบเทียบกับที่แล้วมา
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ขึ้นทั้งในด้านจำนวนและความซับซ้อน สถิติจำนวนเด็กและ
เยาวชนถูกจับกุมส่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กระหว่าง   
พ.ศ. 2546-2550 ชี้ให้เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นที่เข้าไปเกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้กระทำความรุนแรงที่ร้ายแรง มีจำนวนเพิ่มขึ้นมาตลอด 
กลุ่มความผิดทีม่อีัตราเพิ่มรวดเร็วอย่างน่าเป็นห่วงคือ คือ กลุ่ม
ความผิดต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์) กลุ่มความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ทั้งเสพและค้า) และกลุ่มความผิดต่อ
ชีวิตและร่างกาย (ทำร้ายร่างกาย ฆ่าผู้อื่น) เฉพาะกลุ่มความ
ผิดต่อทรัพย์ ภายในช่วงเวลา 5 ป ี จาก พ.ศ. 2546 ถึง   
พ.ศ. 2550 จำนวนคดีเพิ่มขึ้นจาก 8,886 เป็น 14,764 ราย 
(เพิม่ขึน้โดยเฉล่ียะ 13.2% ตอ่ปี) กลุม่ความผดิเก่ียวกบัยาเสพตดิ 
เพิม่จาก 5,897 เปน็ 10,279 ราย (เพิม่ขึน้โดยเฉล่ีย 14.9% ตอ่ปี) 
และความผิดต่อชีวิตและร่างกาย เพิ่มจาก 4,843 เป็น 7,784 
(เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 12.1% ต่อปี) ต้องไม่ลืมว่า สถิตินี้แสดง
เฉพาะจำนวนเด็กและเยาวชนที่ถูกจับได้และคดีของพวกเขา
ถึงที่สุดแล้วเท่านั้น ที่จับไม่ได้ก็น่าจะมีอีกไม่น้อย   

ปัญหาความรุนแรงที่เกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่นอีกอย่างหนึ่ง คือ 
ปัญหานักเรียนตีกัน เรื่องนี้เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของ
สังคมตลอดมา แม้ว่าสังคมจะไม่ค่อยได้ทำอะไรที่ได้ผลในทาง
ป้องกันและลดปัญหานี้อย่างจริงจังนักก็ตาม นอกจากพอมีข่าว
นักเรียนตีกันที สังคมก็ตั้งคำถามหรือไม่ก็ประณามการกระทำ
ของเด็ก พร้อมกับเรียกร้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ทำอะไรสักอย่าง
เท่าที่คิดออก แต่พอเรื่องเงียบลงสิ่งที่เริ่มไว้ก็มักจะหยุดอยู่แค่
นั้น ปัญหาก็ยังอยู่ และแถมเมื่อเวลาผ่านไป ความรุนแรงก็ได้
พัฒนาทั้งรูปแบบและวิธีการไปเร็วกว่าที่สังคมจะตามทันเสียอีก 

(ผับ บาร์ คาราโอเกะ ร้านเกมส์ ฯลฯ) สื่อชักชวนและสื่อยั่วยุ 
(โดยเฉพาะที่นำเสนอเรื่องเพศและความรุนแรง) สังคมที่แข่งขัน
และเร่งรีบเกินขนาด มลภาวะในสภาพแวดล้อม และความ
เหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ เป็นต้น นอกจากสามารถ
ทำความรุนแรงต่อเด็กได้โดยตรงแล้ว สิ่งเหล่านี้ยังสามารถ
ทำให้เด็กกลายเป็นคนรุนแรงทั้งต่อตัวเขาเองและต่อคนอื่นได้
ด้วย มองจากแง่ของสังคมนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วง เพราะคุกคาม
ต่ออนาคตของชาติโดยตรง  

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในจังหวัดที่มีปัจจัยเอื้ออำนวยความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างมาก เฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงและ
พื้นที่เสี่ยง หรือมีการเปลี่ยนทางทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็ว มักจะมีดัชนีที่บ่งถึงความรุนแรงเกี่ยวกับ
เด็กสูงด้วย เช่น เด็กพยายามฆ่าตัวตาย และเด็กถูกจับ
ส่งเข้าสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก เป็นต้น 

 เด็กรุนแรง  

การเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในฐานะผู้กระทำ คืออีกมิติ
หนึ่งของความรุนแรงในเด็ก ที่มีมานานและสังคมยังต้องหา
ทางออกต่อไป รูปแบบของความรุนแรงมีหลากหลาย ตั้งแต่
การประพฤติเกเร ทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันเอง 
แก็งค์วัยรุ่น อาชญากรรม ความผิดทางเพศหลายแบบ และการ
มั่วสุมในอบายมุข เช่น ยาเสพติด การพนัน ซิ่งมอเตอร์ไซค์ 
และติดเกมส์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

แม้สังคมจะตระหนักอยู่แล้วว่าเป็นปัญหา แต่ก็ดูเหมือนว่าความ
รุนแรงที่เด็กเป็นผู้กระทำรูปแบบต่างๆ เหล่านี้ จะยิ่งเพิ่มมาก 

ยังผลให้ฝ่ายที่ถูกกระทำ (ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
หญิง) เสียความรู้สึก อับอาย หรือเครียด แต่ใน
นักเรียนที่เป็นวัยรุ่น การล่วงเกินทางเพศอาจเกิด
ขึ้นได้ ทั้งภายในรั้วโรงเรียนและนอกโรงเรียน ไม่
ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กันด้วยความอยากรู้
อยากลอง หรือการข่มขืนโดยตรงก็ตาม ทั้งนี้ ยัง
ไม่รวมถึงการใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหาความรัก
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำร้ายร่างกายกัน ฆ่าตัว
ตาย หรือฆ่าคนรักที่ตกลงกันไม่ได้ เป็นต้น 
เหตุการณ์ทำนองนี้ปรากฏเป็นข่าวบ่อยขึ้นใน
ปัจจุบัน  

ความรุนแรงต่อเด็กที่แฝงอยู่ใน “โครงสร้างสังคม” 
ก็เป็นภัยเงียบที่น่ากลัวไม่น้อยไปกว่าความรุนแรง
ทางตรง เนื่องจากความรุนแรงประเภทนี้ไม่ได้มีผล
กระทบต่อตัวเด็กคนใดคนหนึ่ง หรือครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะมีผลกระทบต่อ
อนาคตของเด็กและของชาติโดยรวม ต่อเนื่องไป
ได้ยาวนาน ความรุนแรงเชิงโครงสร้างเหล่านี้  
อาจจะมาในรูปของวัฒนธรรมบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยม จำนวนสถานบันเทิงและพื้นที่เสี่ยงต่างๆ  
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เพิ่มขึ้นเป็น 2,160 ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 โดยเฉลี่ยแล้วเกิด
เหตุขึ้นวันละประมาณ 6 ครั้ง หรือทุกๆ 4 ชั่วโมงต่อครั้ง ส่วน
การรับแจ้งนักเรียนที่จับกลุ่มกันเพื่อเตรียมจะก่อเหตุมี 1,255 
ครั้ง หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 3 ครั้ง  

เคยมีการศึกษาในป ี 2546 เพื่อดูว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้
นักเรียนอาชีวะก่อการทะเลาะวิวาทกัน ผู้ศึกษาสรุปสาเหตุเป็น 
2 ระดับ คือ ระดับมหภาค เป็นเรื่องของระบบการศึกษา สภาพ
สังคม และระบบบริหารการอาชีวศึกษา รวมทั้งภูมิหลังที่ก่อให้
เกิดทัศนคติและ “อัตลักษณ์แบบอาชีวะ” ซึ่งเป็นกระแสความ
คิดที่สืบทอดกันมานานจนหาต้นกำเนิดไม่ได้แล้ว และ ระดับ
จุลภาค ซึ่งเป็นเรื่องของระบบการดูแลและคุณภาพของสถาน
ศึกษา รวมถึงการจัดการกับสถานการณ์ความขัดแย้ง หรือ
ความรุนแรงในพื้นที่ บวกกับตัวกระตุ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ 
เช่น การจัดคอนเสิร์ต และการเขียนข้อความยั่วยุกันตามที่
สาธารณะ เป็นต้น 

พัฒนาการล่าสุดของความรุนแรงในโรงเรียน ที่ปรากฏเป็นข่าว
ถี่ขึ้นในช่วงเวลา 2-3 ป ีที่ผ่านมานี้ เห็นจะไม่มีเรื่องไหนเด่น
เท่ากับการตบตีกันในที่สาธารณะของนักเรียนหญิง โดยมีการ 
“นัดพบ” กันแบบตัวต่อตัว เฉกเช่นทีน่ักเรยีนชายทำ การ “นัด
พบ” แบบนี้ทำกันเปิดเผย โดยมีเพื่อนๆ ยืนเชียร์กันอย่าง
ออกรส และบ่อยครั้งจะมีการถ่ายคลิปวิดีโอ แล้วแจกจ่ายกัน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ แถมยังโพสต์ไว้ทางเว็บไซต์บางแห่งด้วย 
นัยว่าเพื่อประกาศศักดิ์ศรีและประจานคู่อริให้ได้อายไปพร้อม
กันด้วย คลิปวิดีโอนักเรียนหญิงตบตีกันเช่นนี้หาดูได้ไม่ยากทาง
เว็บไซต์บางแห่ง เช่นเดียวกับคลิปวีดิโอความรุนแรงในหมู่
นักเรียนชาย 

สาเหตุของการตบตีกันในกลุ่มนักเรียนหญิงวัยรุ่น ถ้าไม่ใช่เรื่อง
แย่งแฟนกัน (ซึ่งบางทีก็เป็นเพศเดียวกันนั่นแหละ) ก็เป็นการ
เขม่นกันในเรื่องอื่น ซึ่งก็มักจะมีเรื่องของอำนาจ คือ การชิง
ความเป็นหัวโจกว่าใครควรจะใหญ่กว่าใคร เข้ามาเกีย่วข้องด้วย 
นักวิชาการบางท่านอธิบายว่า นี่เป็นอาการอย่างหนึ่งของ “การ
ปลดปล่อย” ตัวเองของนักเรียนหญิง  

แต่เดิมนั้น การตัดสินความขัดแย้งด้วยการ “นัดพบกันหลัง
โรงเรียน” เป็นวัฒนธรรมของพวกนักเรียนชาย แต่นักเรียนหญิง
ยุคปลดปล่อยนี้ดูเหมือนจะทำได้ทุกอย่างที่เด็กชายทำ ตั้งแต่
การแต่งตัวตามใจชอบ ดื่ม เที่ยว มีแฟนหลายคนในเวลา
เดียวกัน ไปจนถึงการแข่งกัน “สะสมแต้ม” โดยนับจำนวน
ผู้ชายที่ตนได้หลับนอนด้วยเป็นคะแนนอวดกัน นี่ยังไม่นับการ
ทำตัวเป็น “มาเฟีย” รีดไถเงินนักเรียนที่อ่อนแอกว่า เล่นการ
พนัน และปาร์ตี้ยาเสพติด ซึ่งพวกเธอไม่ยอมน้อยหน้าพวก
นักเรียนชาย ในสังคมทุกวันนี้จึงหาพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ระหว่างนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายได้ยากขึ้นทุกที 

ดูเหมือนว่า ความรุนแรงที่เด็กและวัยรุ่นเป็นผู้กระทำนั้น นับวัน
จะซับซ้อนและมีรูปแบบแปลกใหม่เกิดขึ้น นี่เป็นภาพสะท้อน 

ความรุนแรงของวัยโจ๋ในโรงเรียนวันนี้ มีทั้งการทำร้ายกันด้วย
เหตุทะเลาะวิวาท หรือเพราะไม่ชอบหน้ากันเป็นส่วนตัว โดยไม่
เกี่ยวกับสถาบันที่ตนศึกษา และที่ เป็นเรื่องของ “ศักดิ์ศรี
สถาบัน” โดยตรง รูปแบบอย่างหลังนี้สะท้อนให้เห็นว่า ความ
รุนแรงได้ยกระดับขึ้น “เป็นสถาบัน” (institutionalized) ซึ่งดำรง
อยู่และสืบทอดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นแล้วรุ่นเล่า ความรุนแรง
เช่นนี้มักมี “ลัทธิคลั่งสถาบัน” เป็นแรงบันดาลอยู่เบื้องหลัง 

โดยเนื้อแท้ “ลัทธิคลั่งสถาบัน” คือความเชื่อร่วมกันว่า ทุกคนมี
อัตลักษณ์หนึ่งเดียวกัน และอัตลักษณ์นั้นผูกโยงอย่างแนบแน่น
อยู่กับสถาบันการศึกษา ซึ่งได้รับการเทิดทูนอย่างสูงส่งเสมือน
เป็น “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่ไม่อาจยอมให้ใครอื่นที่ไม่ใช่ศิษย์สถาบัน
เดียวกันมา “แตะต้อง” หรือ “ใหญ่” กว่าได้ เมื่อใดที่สมาชิกใน
สถาบันเดยีวกันถูกคนจากสถาบันอื่น “ละเมิด” ด้วยการกระทำ
ที่ถือว่าหมิ่นศักดิ์ศรี ไม่ว่าจะด้วยวาจา การเขียนท้าบนกำแพง 
หรือตามราวสะพาน (รวมทั้งการท้ากันในเว็บบอร์ด) หรือด้วย
การใช้กำลังและอาวุธร้ายแรงเข้าตะลุมบอนกันก็ตาม สมาชิก
ของฝ่ายที่ถูกละเมิดก็จะถือเป็นความชอบธรรมที่จะร่วมกัน 
“เอาคืน” ในนามของสถาบัน และจะเอาคืนกับใครก็ได้ที่เป็น
สมาชิกของสถาบันคู่ปรับนั้น ไม่เลือกว่าจะเป็นที่ไหน เวลาใด 
แน่นอนว่า การเอาคืนย่อมถูกโต้กลับด้วยการ “เอาคืน” ที่อาจ
จะรุนแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  

นี่คือกระบวนการ “ผลิตซ้ำ” ความรุนแรงในสถาบันอาชีวศึกษา
บางแห่ง พฤติกรรมเช่นนี้ดูเหมือนจะได้ถูกเอาอย่างและขยาย
วงออกไปถึงระดับมัธยม จนกลายเป็นวัฒนธรรมแห่งความ
รุนแรงระหว่างสถาบันไปแล้ว  

ในช่วงเวลา 5-6 ป ีที่ผ่านมา อุบัติการณ์นักเรียนตีกันเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่น ในป ี
2548 มี 1,673 ครั้ง (วันละเกือบ 5 ครั้ง) ในช่วง 3 ปีต่อมา 
(พ.ศ. 2549-2551) สถิติมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเล็กน้อย ในป ี
2551 สถิติตำรวจรับแจ้งเรื่องนักเรียนก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน 
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สมาชิกอื่นในครอบครัวโดยไม่เต็มใจ ทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อ
อารมณ์และจิตใจของผู้สูงอายุ อาจทำให้เกิดความเครียด คับ
ข้องใจ ว้าเหว่ หรือซึมเศร้าได้ อาการเหล่านี้เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้สูงอายุ มีการศึกษาพบว่า ความรู้สึกว้าเหว่และ
ซึมเศร้าเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่ง ของการพยายามฆ่าตัวตาย
ในกลุ่มผู้สูงอายุ และดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น อัตราการฆ่า
ตัวตายสำเร็จในกลุ่มผู้สูงอายุนั้น สูงกว่าในคนวัยอื่น  

เป็นการยากที่จะประเมินว่าผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงมีจำนวน
มากน้อยเพียงใด เพราะยังไม่มีการสำรวจในระดับชาติที่ศึกษา
ประเด็นนี้โดยเฉพาะ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก การ
ศึกษาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น 
สหรัฐอเมริกา คานาดา ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ 
ซึ่งทำการศึกษาในช่วงทศวรรษที่ 1990 และก่อนหน้านั้นเล็ก
น้อย พบว่ามีผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 4-6 ถูกกระทำรุนแรงใน
ครอบครัว เฉพาะในคานาดา เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา 
มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยระหว่างผู้สูงอายุเพศชายกับ
เพศหญิงที่ถูกกระทำรุนแรง แต่ในฟินแลนด์อัตราผู้ถูกกระทำ
รุนแรงในผู้สูงอายุเพศหญิงสูงกว่าเพศชายกว่าหนึ่งเท่าตัว 

สถิติผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงในระดับประเทศสำหรับประเทศ
ไทยยังไม่มี เพราะยังไม่ปรากฏว่ามีการสำรวจในเรื่องนี้มาก่อน 
ที่ผ่านมาเคยมีการศึกษาที่จับประเด็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 
โดยเจาะจงเฉพาะพื้นที่บางจังหวัด แต่ก็มีจำนวนจำกัด เมื่อป ี
2545 มีการศึกษาผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ใน 4 
จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทีมนักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุ 
(46.4% จากกลุ่มตัวอย่าง 959 ราย) เคยถูกกระทำรุนแรงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง (การสำรวจไม่ได้จำกัดช่วงเวลาว่า ความรุนแรงที่
ถามถึงนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด) และส่วนมากของผู้ถูกกระทำ
รนุแรงเปน็ผูส้งูอายเุพศหญงิ ขอ้คน้พบจากการศกึษาน้ี คลา้ยกบั
ที่พบในการศึกษาซึ่งทำในอำเภอแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิในปี
ต่อมา (2546) ลักษณะความรุนแรงที่กระทำต่อผู้สูงอายุในการ
ศึกษาทั้งสองเรื่องนี้คล้ายกัน เรียงตามลำดับที่พบมากที่สุดไป
หาน้อยที่สุดคือ:  

(1) ด้านอารมณ์และจิตใจ เช่น ถูกกักขัง ตวาด ขู่ 
ตะคอก แช่ง ประณาม ไม่พูดด้วย และทำให้รู้สึก
ขายหน้าหรือเสียเกียรติ  

(2) ถูกทอดทิ้ง เช่น ทิ้งให้อยู่ตามลำพัง ถูกผลักไสให้
ออกจากบ้าน ไม่สนใจดูแลเมื่อต้องการ การดูแล 
ไม่ให้เงินใช้ หรือปล่อยให้เลี้ยงหลานเล็กๆ อยู่ตาม
ยถากรรม  

(3) ถูกเอาเปรียบด้านทรัพย์สิน เช่น ยึด ครอบครอง 
หลอกเอาเงิน ขโมย ขู่เข็นบังคับเอาทรัพย์สิน ขาย
หรือจำนองทรัพย์สินโดยไม่ขอความยินยอม  

(4) ถูกทำร้ายทางร่างกาย เช่น ตบตีให้ได้รับบาดเจ็บ 
ไมพ่าไปหาหมอในยามเจบ็ปว่ย ไมใ่หย้าเมือ่ตอ้งการ  

สุขภาวะของสังคมอย่างหนึ่ง สังคมอาจจะ “ไม่สบาย” 
เด็กๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีอาการ “ตัวร้อน” 
ไปด้วย 

ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ 

ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ประสาทกุล นักวิชาการด้าน
ประชากรศาสตร ์จากสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั  
มหิดล อธิบายการเพิ่มขึ้นรวดเร็วของผู้สูงอายุในประเทศไทย
ด้วยวลีสั้นๆ แต่ได้ความชัดเจนว่าเป็น “ระเบิดประชากรสูงวัย”  

เมื่อ 10 ปีก่อนหน้านี้ มีประชากรสูงอายุ (วัย 60 ปีขึ้นไป) 
ประมาณ 6 ล้านคน หรือราวร้อยละ 9 ของประชากรทั้ง
ประเทศ ในป ี 2552 คาดว่าประชากรสูงอายุจะมีไม่น้อยกว่า 
7.5 ล้านคน หรือราวร้อยละ 12 ของประชากร 63.4 ล้านคน 
จำนวนที่เพิ่มขึ้นเร็ว บวกกับความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว 
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีก
นับไม่ถ้วน ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากเสี่ยงต่อการถูกกระทำ
รุนแรง ทั้งจากบุคคลใกล้ชิด และจากสังคม  

เช่นเดียวกับความรุนแรงต่อเด็ก ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ
ครอบคลุมการปฏิบัติที่ไม่เหมาะไม่ควร (abuse) ทุกอย่าง ที่
ทำให้ผู้สูงอายุได้รับการบาดเจ็บทางกาย กระทบกระเทือน  
ทางอารมณ์และจิตใจ ไม่ได้รับความเคารพหรือเสียเกียรติ  
เสียศักดิ์ศรี รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ ทำให้สูญเสีย
ทรัพย์สมบัติ หรือถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐาน  

เนื่องจากตามธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติมาแต่ดั้งเดิม ผู้สูง
อายุจะได้รับความเคารพยำเกรงจากทั้งจากลูกหลานและสังคม
มากกว่าคนในวัยอื่น คนทั่วไปจึงมักไม่ค่อยตระหนักถึงเรื่อง
ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ความจริงข้อนี้
ไม่ได้ทำให้ผู้สูงอายุ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เป็นกลุ่มที่ปราศจาก
ความรุนแรงแต่อย่างใด ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติแล้วผู้สูงอายุ
ส่วนมากมีสภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ตลอดจนสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจที่เปราะบางและอ่อนไหวต่อความรุนแรงอยู่แล้ว 
การกระทำหรือคำพูดที่ขาดความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็
อาจจะเป็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุได้ 

ความรุนแรงทางร่างกายที่ผู้อื่นกระทำต่อผู้สูงอายุโดยทั่วไปจะ
เกิดขึ้นน้อย ความรุนแรงที่เกิดกับผู้สูงอายุส่วนมากมักจะเป็น
เรื่องทางอารมณ์และจิตใจ มากกว่าเรื่องอื่น  

ความจริงการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมทุกด้านมีผลต่ออารมณ์และ
จิตใจผู้สูงอายุทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ทำให้สะเทือนจิตใจ 
(แม้ผู้พูดอาจจะไม่ตั้งใจ) การละเลยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลทาง
ร่างกายและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันเท่าที่ควร การไม่เห็น
ความสำคัญ เช่น ไม่ให้โอกาสรับรู้ในเรื่องที่ผู้สูงอายุคาดหวังว่า
ควรจะมีส่วนรับรู้ การไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญ 
หรือการกดดันให้ทำบางสิ่งบางอย่างตามความต้องการของ 
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สวนแบงรายไดของประชากรที่จําแนกเปน 5 กลุม
เทาๆ กัน (quintile) ตามฐานะ พ.ศ. 2550 
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เนื่องจากโครงสร้างสังคมไม่เป็นธรรม กล่าวโดย
เฉพาะคือ นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นทุนนิยมและ
ตลาดเสรี ภายใต้กระแสอันเชี่ยวกรากของระเบียบ
โลกใหม่ (new world order-คือประชาธิปไตย การ
ค้าเสรี สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน) โดยที่
ประชาชนหลายภาคส่วนยังไม่พร้อมที่จะมีส่วนร่วม
ได้อย่างมั่นคงเพียงพอ บวกกับกฎหมายที่ เอื้อ
ประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม และการบริหารจัดการ
ทางเศรษฐกิจที่ขาดธรรมาภิบาล ยังผลให้
ประชาชนกลุ่มที่ “พร้อมและแข็งแรงกว่า” สามารถ
เข้าถึงและผูกขาดทรัพยากรได้อย่างกว้างขวาง 
ขณะที่ประชาชนในระดับรากหญ้าที่อ่อนแอกว่า   
ซึ่งเป็นมวลชนส่วนใหญ่ เข้าถึงทรัพยากรได้ยาก 
ผลลัพธ์คือมีช่องว่างมหาศาลในด้านส่วนแบ่งรายได้ 
ระหว่างประชาชนกลุ่มที่ร่ำรวยกับกลุ่มที่ยากจน   
ในลักษณะที่ “ความรวยกระจุก ความจน
กระจาย” คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง 
สภาวะเช่นนี้ ในตัวมันเองก็คือความรุนแรงทาง
สังคม และมีโอกาสจะก่อให้เกิดความรุนแรงอย่าง
อื่นตามมาได้อีกมาก 

ผู้สูงอายุได้ ยิ่งถ้าผู้สูงอายุมีปัญหาเกี่ยวกับความจำเสื่อม หรือ
ความไม่สมประกอบบางอย่างด้วยแล้ว อาจเป็นสาเหตุทำให้ลูก
หลานที่ไม่เข้าใจรู้สึกเบื่อ ทำตัวห่างเหิน ละเลย หรือกักขัง ซึ่ง
ล้วนเป็นความรุนแรงต่อผู้สูงอายุทั้งสิ้น ผู้สูงอายุที่มีลักษณะเช่น
นี้มีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกระทำรุนแรง  

ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ คนไทยได้พบเห็นอุบัติการณ์
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างถี่มากขึ้น อีกทั้งดีกรีแห่งความรุนแรง
ก็เข้มข้นยิ่งขึ้นด้วย รูปธรรมของความรุนแรงเหล่านี้เห็นได้ชัด
ในการชุมนุมประท้วงอันเป็นผลพวงมาจากระบบเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน ตั้งแต่
ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (ในต้นทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา) และที่สำคัญ
ไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือ การชุมนุมประท้วงที่มีสาเหตุสำคัญมา
จากความขัดแย้งทางการเมือง และเหตุการณ์ไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาไม่เป็นธรรม 

ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่ปรากฏในบริบททางเศรษฐกิจและ
การพัฒนามีความซับซ้อน และในบางมิติก็เชื่อมโยงไปถึง
กระแสที่เป็นอยู่ในระดับสากลและโลกาภิวัตน์ แต่ก็ไม่ยากเกิน
ไปที่แยกแยะให้เห็นว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมีที่มาที่ไป
อย่างไร  

(5) ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น บังคับ ข่มขืน หรือ
ลวนลามทางเพศ  

อัตราผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรงในการศึกษาที่อ้างถึงข้างต้นนี้ 
สูงกว่าที่พบในสังคมประเทศที่พัฒนาแล้วมาก อาจเป็นไปได้ที่
ความแตกต่างนี้จะเนื่องมาจากพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรม
ที่ต่างกัน หรือเพราะความแตกต่างในนิยามและช่วงเวลาที ่ 
ผู้ศึกษากำหนดเป็นกรอบในการสำรวจก็ได้ 

ความรุนแรงต่อผู้สูงอายุนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากสมาชิกอื่นใน
ครัวเรือน หรือจากผู้สูงอายุเองก็ได้ คนอื่นที่ทำร้ายผู้สูงอายุนั้น 
มักจะเป็นคนที่มีปัญหาทางบุคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ
คือ เป็นคนเจ้าอารมณ์ ชอบตัดสินปัญหาด้วยความรุนแรง 
จิตใจแปรปรวน ดื่มสุรา เสพสิ่งเสพติด ติดการพนัน ครอบครัว
มีปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือมีปัญหาความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว เป็นเหตุให้เกิดความเครียด และนำไปสู่การ
แสดงออกด้วยคำพูดและการกระทำที่รุนแรงต่อผู้สูงอายุ  

ตัวของผู้สูงอายุเองก็ใช่ว่าจะไม่มีส่วนให้เกิดความรุนแรง 
เนื่องจากสภาพทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่เปลี่ยนไปตามวัย 
บวกกับความที่ต้องเป็นผู้พึ่งพิงคนอื่นในหลายด้าน (ร่างกาย 
กิจวัตรประจำวัน เศรษฐกิจ) อาจทำผู้สูงอายุที่ไม่รู้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางคนกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์ อ่อนไหว
ง่าย จู้จี้ ขีบ้่น ระแวง ดุด่าลูกหลานมากผิดปกติ หรือเอาแต่ใจ
ตัวเอง อาการเหล่านี้อาจจะเป็นเหตุให้สมาชิกอื่นในครัวเรือน
ควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ กระทำรุนแรงด้วยวาจาหรือใช้กำลังกับ 
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ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีกลุ่มและองค์กรจัดตั้งของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดมาก
ขึ้นเรื่อยๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ การเรียกร้องของกลุ่มและ
องค์กรเหล่านี้ก็มีแนวโน้มมากขึ้นด้วย  

รายงานการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนกับฐาน
ทรัพยากรในสถานการณ์สากล” โดยนักวิจัยของสำนักงานคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระบุว่า ในช่วงเวลา 2 ป ีจาก 
พ.ศ. 2547-2548 คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ในคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิด้านฐานทรัพยากรทั้งสิ้น 229 เรื่อง กล่าวคือ ในป ี2547   
มี 58 เรื่อง แต่ในป ี2548 มี 171 เรื่อง เกือบ 2 ใน 3 ของเรื่อง  
ที่ร้องเรียนเหล่านี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิในการจัดการที่ดินและ
ป่า (ทั้งนี้ ไม่รวมเรื่องร้องเรียนซึ่งอาจจะมีในแหล่งอื่นอีก แต่ไม่
สามารถจะรวบรวมมาแสดงในที่นี้ได้)  

การลุกขึ้นประท้วงและร้องเรียนของกลุ่มเหล่านี้ ปฏิเสธไม่ได้
เลยว่าเป็นอาการที่แสดงออกของความรุนแรงเชิงโครงสร้าง แต่
ความจริงที่เจ็บปวดก็คือ แทบทุกครั้งที่มีการจัดการกับการ
ประท้วงเรียกร้องของกลุ่มเหล่านี้ มักจะมีความรุนแรงทางตรง
ในระดับใดระดับหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น การ
กระทบกระทั่งกันจนบาดเจ็บ บางครั้งก็ถึงเสียชีวิต การถูก
จับกุม หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำร้ายกันด้วยคำพูดที่อีกฝ่ายหนึ่ง
รับไม่ได้  

 ความรนุแรงทางการเมอืง: ลำ้เสน้ ไรก้ตกิา? 

ที่สุดแห่งความรุนแรงทางการเมืองของไทย คงไม่มีอะไรเท่ากับ
การปฏิวัติรัฐประหารและการก่อกบฏเพื่อโค่นล้มรัฐบาล โดยมี
รถถังและกระบอกปืนเป็นส่วนประกอบที่ขาดเสียมิได้ แต่ความ
รุนแรงก็มิได้จำกัดอยู่ที่การใช้กำลังเพียงอย่างเดียว หากมีความ
รุนแรงเชิงโครงสร้างในมิติอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย บางทีก็  
รุนแรงพอๆ กับก่อนการปฏิวัติรัฐประหาร หรือมากกว่าเสียอีก  

ในประวัติศาสตร์การปกครองของไทย ตั้งแต่เปลี่ยนจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราช มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ.  
2475 จนถึง พ.ศ. 2551 มีการปฏิวัติรัฐประหารและการก่อกบฏ
เกิดขึ้นทั้งสิ้น 24 ครั้ง (กบฏ 10 ครั้ง) หรือเกิดขึ้นทุกๆ 3 ป ี  
ต่อครั้ง (มีบางปีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมากกว่า 1 ครั้ง คือ   
ป ี2476 = 2 ครั้ง ป ี2491 = 3 ครั้ง ป ี2494 = 2 ครั้ง และป ี
2520 = 2 ครั้ง) แม้ว่า ในช่วงหลังๆ การปฏิวัติรัฐประหารจะทิ้ง
ช่วงห่างมากขึ้น ก็ตาม ประเทศไทยจึงอาจจะเป็นประเทศเดียว
ในภูมิภาคเอเชีย (หรืออาจจะในโลกด้วยซ้ำไป) ที่มีการปฏิวัติ
รัฐประหารบ่อยที่สุด ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั้นบางครั้งก็มีการสูญเสีย
ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อ แต่แม้ว่าจะไม่มีการเสียชีวิตและเลือดเนื้อ 
การปฏิวัติรัฐประหารก็คือความรุนแรงในตัวของมันเองอยู่แล้ว 
เพราะเป็นการใช้กำลังบังคับ ซึ่งเป็นวิสัยของการไร้วุฒิภาวะ
ทางการเมือง 

ตัวเลขป ี 2550 บอกว่า 55% ของรายได้ทั้งประเทศอยู่ในมือ
ของกลุ่มคนเพียง 20% ที่รวยที่สุด (ประมาณ 12.6 ล้านคน)   
ที่เหลืออีกไม่ถึงครึ่ง (45%) เป็นส่วนแบ่งสำหรับคนไทย 80% 
(หรือประมาณ 50.4 ล้านคน) เฉพาะประชาชน 20% ที่จนที่สุด
และอยู่ในขั้นต่ำสุดของบันไดรายได้ของคนทั้งประเทศนั้น ส่วน
แบ่งของพวกเขามีแค่ 4% เท่านั้น เปรียบให้เห็นง่ายๆ ก็คือ ถ้า
มีเงินอยู่ 100 บาท สำหรับคน 100 คน คน 20 คนที่จนที่สุดได้
ไปเพียง 4 บาท (เฉลี่ยคนละ 20 สตางค์) ขณะที่คนที่รวยที่สุด 
20 คน ได้ไปตั้ง 55 บาท (เฉลี่ยคนละ 2.75 บาท) ที่เหลืออีก 
41 บาท เป็นของคนอีก 60 คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มจน
ท่ีสดุและรวยท่ีสดุน้ี แนวโนม้ของชอ่งวา่งรายไดร้ะหวา่งประชาชน  
กลุ่มที่จนที่สุดกับรวยที่สุดนี้ แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง
เวลาประมาณ 20 ปทีี่ผ่านมา (2531-2550) แม้ว่าสัดส่วนคนจน 
(คือคนที่มีรายได้เพื่อการบริโภคต่ำกว่าเส้นความยากจน)   
จะลดลงอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ก็ตาม  
สภาวะที่ต่างกันราวฟ้ากับดินระหว่างคนรวยกับคนจนเช่นนี้   
ในเนื้อแท้แล้วก็คือรูปแบบหนึ่งของความรุนแรงที่แสดงออกมา
ในทางเศรษฐกิจนั่นเอง  
นโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลและไม่ยั่งยืนก็นำไปสู่ความรุนแรง
เชิงโครงสร้างได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ   
การพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้นภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก  
เป็นหลัก ทำให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพรองรับมวลชน  
ส่วนใหญ่ได้รับความสนใจน้อยกว่าที่ควร แต่การส่งเสริมภาค
อุตสาหกรรม โดยไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างเพียงพอกับความ  
ยั่งยืนของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาทรัพยากร
ขาดแคลน (ที่ดิน ป่าไม้ น้ำ และสินแร่ คือตัวอย่างที่ชัดเจน) 
ขณะที่สิ่งแวดล้อมก็เป็นพิษ จนกลายเป็นปัญหาสำคัญชองชาติ
อย่างหนึ่งในปัจจุบัน และนี่ก็คือความรุนแรงอีกชนิดหนึ่ง   
เราอาจเรียกมันว่า ความรุนแรงต่อธรรมชาติ ทรัพยากรและ  
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในที่สุดแล้วก็จะเป็นความรุนแรงต่อสุขภาพ   
และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ปัญหาทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากนโยบายที่ไม่รอบคอบแต่เพียง
อย่างเดียว การที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาต่างๆ และการบังคับใช้กฎหมายหละ
หลวมแบบลูบหน้าปะจมูก ก็มีส่วนทำให้ปัญหาขยายตัวรุนแรง
ขึ้นด้วย ประชาชนในระดับรากหญ้าและประชาชนชายขอบ 
กลายเปน็ผูท่ี้ตอ้งแบกรบัปญัหาสิง่แวดลอ้มเปน็พษิและทรพัยากร  
ขาดแคลน มากกว่าประชาชนในภาคส่วนอื่นของสังคม  
สำหรับมวลชนผู้แบกรับผลของความรุนแรงดังกล่าว ที่พอทน
ได้ก็ก้มหน้ารับผลแห่งความรุนแรงนั้นต่อไป แต่ที่ทนไม่ได้ก็
กำลังมีจำนวนมากขึ้น มวลชนเหล่านี้ได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอา
กับรัฐอย่างแข็งขันและเอาจริงเอาจัง ในรูปแบบที่มีการจัดตั้ง
เป็นกลุ่มเป็นองค์กร บ้างก็ประท้วงและคัดค้านโครงการทั้งของ
รัฐและเอกชน ที่พวกเขาเห็นว่ามี หรือจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ สิ่งแวดล้อม แหล่งอาหาร 
สุขภาพ ถิ่นที่อยู่ หรือวิถีทางวัฒนธรรม ก็ตาม  
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อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) ของการส่งออกสินค้าไทย  
ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญบางประเทศ พ.ศ. 2546-2551  

ปี สหรัฐ
อเมริกา

สหภาพ
ยุโรป

ญี่ปุ่น สหราช
อาณาจักร

2546 -2.4 11.4 10.5 4.4
2547 10.2 13.4 14.7 13.7
2548 9.3 3.1 11.3 -7.9
2549 8.9 12.5 3.5 15.5
2550 -9.6 6.6 0.2 -3.5
2551 -0.3 2.3 5.8 4.8

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นั่นคือ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ความแตกแยก และ
ความเกลียดชังในหมู่ประชาชนตราบใดท่ีสิ่งเหล่าน้ี
ยังมีอยู่ ความรุนแรงทางการเมืองก็มีโอกาสประทุ
ขึ้นมาได้อกีและความพยายามจะสมานฉันท์ก็ไม่ได้
เป็นอะไรมากกว่าวลีไพเราะที่ทำให้นโยบายของรัฐ
ฟังดูหรูแต่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ

ในแง่หนึ่ง ความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้น
เมื่อปีที่ผ่านมา เป็นดัชนีที่บอกอยู่ในตัวมันเอง
ว่า วุฒิภาวะทางการเมืองของสังคมไทยยังอยู่
ในระดับต่ำ เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากล  

ความรุนแรงทางการเมืองอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การชุมนุม
ประท้วงที่เกิดขึ้นซ้ำซากในช่วงเวลา 3-4ปี ที่ผ่านมาต้อง
ยอมรับว่าในสังคมที่มีวุฒิภาวะทางการเมืองนั้นการชุมนุมด้วย
ความสงบและไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป เป็น
เรื่องปกติธรรมดาแต่ของไทยนั้นดูเหมือนจะเกินเลยไปกว่านั้น
การชุมนุมประท้วงหลายครั้งจึงมีความรุนแรงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม อย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น การประท้วงของ
กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (กลุ่มเสื้อเหลือง)
และกลุม่แนวรว่มประชาธปิไตยตอ่ตา้นเผดจ็การ(กลุม่เสือ้แดง)

ความจริงที่น่าเศร้าคือ เชื้อไฟแห่งความรุนแรงในการชุมนุม
ประท้วงเหล่านั้นส่วนหนึ่งมาจากการมีรัฐบาลที่บริหารบ้าน
เมืองไม่โปร่งใสมีผลประโยชน์ทับซ้อนและไม่รับฟังเสียงของ
ประชาชนอีกส่วนหนึ่งมาจากความต้องการของกลุ่มผู้ชุมนุมที่
จะขับไล่และเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้สถานเดียว โดยไม่ได้
คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนส่วนใหญ่มิไยที่จะมีเสียง
เตือนสติจากผู้หวังดี

ปี 2551 เป็นปีที่คนไทยได้เห็นความรุนแรงทางการเมืองในรูป
ของการชุมนุมประท้วงมากเสียจนจำแทบไม่ไหวการชุมนุม
หลายครั้งมีทั้งความรุนแรงและความยืดเยื้ออย่างไม่มีเหตุผล
ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณซึ่งเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการ
แพทย์ระบุว่า เฉพาะการชุมนุมที่มีความรุนแรงจากการปะทะ
กันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือระหว่างกลุ่ม
ผู้ประท้วงต่างสีกัน ในกรุงเทพมหานครเพียงที่เดียวมีทั้งสิ้น
12ครั้งในปทีี่ผ่านมา(เฉลี่ยเดือนละ1ครั้ง)ผลของการปะทะ
กันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 737คนและเสียชีวิต8คนทั้งนี้
ไม่รวมความสูญเสียที่มากเกินจะประมาณจากการบุกยึด
ทำเนียบรัฐบาลและสนามบินสุวรรณภูมิของกลุ่มพันธมิตรฯ
การประท้วงที่เกินขอบเขตเช่นนั้นทำให้ประชาชนสับสน
และแยกไมอ่อกวา่ นัน่คอื การประทว้งทางการเมอืง หรอื  
การกอ่การรา้ยตอ่เศรษฐกจิและชือ่เสยีงของประเทศกนัแน ่

ที่กล่าวนั้นคือความรุนแรงทางตรงซึ่งในตัวมันเองก็หนักหนา
เกินกว่าจะรับได้อยู่แล้วแต่ยังมีความรุนแรงที่ซ่อนอยู่เบื้องลึก
และพร้อมจะระเบิดออกมาได้อีกหากไม่ถูกจัดการอย่างดีพอ

ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือ การปฏิวัติรัฐประหาร
เป็นการได้มาซึ่งอำนาจมาโดยวิธีที่ไม่ชอบ อำนาจที่ได้มา
จากวิธีที่ไม่ชอบ (ไม่ว่าจะมีคนชื่นชอบโดยเปิดเผยหรือไม่
เปิดเผยก็ตาม) ย่อมไม่มีความชอบธรรมในตัวของมันเอง 
และอำนาจที่ไม่ชอบธรรมย่อมยากที่จะนำไปสู่สิ่งที่ดีและ
ชอบธรรมได้ ดังนั้น จึงไม่แปลกที่ภายหลังจากการปฏิวัติ
รัฐประหารทุกครั้งความรุนแรงทางโครงสร้างเดิมๆและความ
รุนแรงอย่างใหม่ก็เกิดขึ้น เช่นการคอรัปชั่น โกงกินการใช้
อำนาจเกินขอบเขตของเจ้าหน้าที่รัฐการฉกฉวยโอกาสเอารัด
เอาเปรียบทางเศรษฐกิจ โดยกลุ่มผู้บริหารและพ่อค้านักธุรกิจ
ที่โยงใยอยู่กับกลุ่มอำนาจ
เนื้อแท้ของการปฏิวัติรัฐประหาร เป็นอุปสรรคทั้งต่อเสรีภาพ
และการแสดงออกทางความคิด ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาทางปัญญาและต่อเศรษฐกิจของชาติด้วยจะเห็นได้เช่น
หลังการปฏิวัติเมื่อกันยายน 2549 สหรัฐอเมริกาชะลอการ
เจรจาการค้าเสรีที่ได้เริ่มต้นกับไทยไว้ก่อนหน้านั้นแล้วขณะ
เดียวกันอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกไปหรัฐอเมริกา
และประเทศคู่ค้าอื่นบางประเทศก็ลดลงด้วยทั้งนี้เพราะประเทศ
ที่ศิวิไลซ์ทางการเมืองส่วนมาก “ไม่สะดวก”ที่จะติดต่อค้าขาย
กับประเทศที่มีรัฐบาลเผด็จการที่มาจากการรัฐประหารนั่นเอง
ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ชี้ให้เห็นว่า ในปี 2547อัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าส่งออกไปสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ระดับ10.16%
ในปี2548ลดลงเป็น9.3%ในปี2549ซึ่งเกิดการรัฐประหาร
ในประเทศไทยในปลายไตรมาสที่ 3อัตราการขยายตัวลดลง
เหลือ8.9%และลดลงอย่างแรงในปี2550จนติดลบถึง-9.6%
(ปี 2550สหรัฐอเมริกาเองก็เริ่มมีปัญหาซับไพร์มภายในของ
เขาด้วย)แต่ภายหลังประเทศไทยมีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง
เมื่อต้นปี2551แล้วทำให้ภาพพจน์ของประเทศดีขึ้นและทำให้
อัตราการติดลบของมูลค่าการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาลดลงมา
เหลือ-0.3เท่านั้นทั้งๆที่ในปี2551นั้นสหรัฐอเมริกาประสบ
ประสบวิกฤตเศรษฐกิจหนักกว่าปีก่อนหน้านั้นมากก็ตาม
ในทำนองเดียวกันอัตราขยายตัวการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้า
สำคัญของไทยอย่างเช่นสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรและ
ญี่ปุ่นก็ลดลงอย่างมากด้วยอัตราการขยายตัวมากระเตื้องขึ้น
บ้างก็ต่อเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในต้นปี2551
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สรุปเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
พ.ศ. 2547-2551 

เหตุการณ์ 2547 2548 2549 2550 2551 
ยิง 531 905 1,040 1,308 861
ทำร้าย 53 52 39 41 28
วางเพลิง 232 308 281 359 88
วางระเบิด 76 238 327 492 267
ปล้นอาวุธปืนสายไฟซิมการ์ด 25 140 10 3 0
ชุมนุมประท้วง 2 - 14 45 5
ก่อกวนเช่นโปรยตะปูเรือใบฯลฯ 33 422 219 214 114
ฆ่าตัดคอ 0 12 3 13 7
จับเป็นตัวประกัน 0 1 1 0 0
รวม 952 2,078 1,934 2,475 1,370 

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต     
ผู้บาดเจ็บ 314 564 746 1,015 605
ผู้เสียชีวิต 491 1,105 1,200 1,844 1,171
รวม 805 1,669 1,946 2,859 1,776 

ที่มา:ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดยะลา

ความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดำรงอยู่ต่อไป
ตราบเท่าที่มาตรการแก้ปัญหายังไม่สามารถลงลึกถึงระดับ
รากเหง้าที่แท้จริงของเหตุปัจจัยแห่งความรุนแรงนี้

สื่อรุนแรง: สังคมตระหนัก   
แต่ยังทำอะไรได้ไม่มาก 

ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารอย่างเช่นทุกวันนี้ แทบไม่มีที่ไหนที่สื่อ
ไม่สามารถเอื้อมมือเข้าไปถึง สื่อมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสาร
หลากหลายชนิด ไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม
วันหนึ่งๆตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้าจนถึงเข้านอนในตอนกลาง
คืน เราบริโภคข่าวสารผ่านสื่อต่างๆแทบนับจำนวนครั้งไม่ถ้วน
ไม่ว่าจะเป็นข่าวความรู้หรือและความบันเทิง จากโทรทัศน์
วิทยุ หนังสือพิมพ์ มิวสิควิดีโอ วิดีโอเกมส์ อินเตอร์เน็ต
โทรศัพท์มือถือภาพยนตร์และหนังสือที่มีความหลากหลาย
ทั้งเนื้อหาและการนำเสนอ

เฉพาะโทรทัศน์นั้นปัจจุบันครัวเรือนที่ไม่มีคงหาได้ยากการ
สำรวจในปี 2546 โดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิ
เครือข่ายครอบครัวมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)พบว่า เด็กส่วน
ใหญ่ใช้เวลาว่างดูทีวีมากที่สุด ระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เด็กใช้เวลาดูทีวีเฉลี่ยวันละ3.5ชั่วโมงแต่ในวันเสาร์อาทิตย์
เวลาที่เด็กนั่งอยู่หน้าจอทีวีเพิ่มเป็น 5.5 ชั่วโมง กล่าวได้ว่า
ครอบครัวทุกวันนี้“เลี้ยงลูกด้วยทีวี”มากขึ้น

 ความรุนแรงในสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้: ไฟยังระอุ 

ห้าปีหลังเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายกรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร์  อำเภอ
เจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส จนถึง
วันนี้ สถานการณ์ความรุนแรงที่ก่อให้
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของคนไทยจำนวนมากยังไม่มีทีท่าว่า
จะสงบตัวเลขจำนวนเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นในแต่ละปีแม้จะเปลี่ยนแปลงขึ้นลง
บ้าง แต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงมาก เช่น
เฉพาะในปี2551ที่ผ่านมาหมาดๆมี
เหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นทั้งสิ้น 1,370
ครั้ง หรือเฉลี่ยวันละ 3-4 ครั้ง มี
ประชาชนทัง้ทหารตำรวจและพลเรอืน
ทั่วไปเสียชีวิต 605คน (เฉลี่ยวันละ
เกือบ2คน)นอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บ
อีก1,171คนถ้านับรวมตลอดเวลา5
ปี ชีวิตผู้คนที่สูญเสียไปแล้วมีมากถึง
3,244คนบาดเจ็บอีก5,811คนส่วน
ความสูญเสียทรัพย์สินทั้งของรัฐและ
ของเอกชนนั้นประมาณค่ามิได้ ข้อมูลเท่าที่มีอยู่แสดงว่า
ความถี่ของเหตุการณ์ในภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ความรุนแรง
ของเหตุการณ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และปฏิบัติการของกลุ่มผู้ก่อ
ความไม่สงบก็มีแนวโน้มเจาะกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นั่นเป็นเพียงบางส่วนของความสูญเสียที่พอจะนับเป็นตัวเลขได้
แต่ยังมีผลของความรุนแรงอีกส่วนหนึ่งที่ไม่อาจนับได้แต่ผล
ของมันสามารถสัมผัสได้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ การที่
ประชาชนมีชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวหวาดระแวง ไม่มั่นคง
เครียด ความสัมพันธ์ในสังคมเปลี่ยนไป ผู้คนสิ้นหวัง ขาด
กำลังใจที่จะสรรค์สร้างสิ่งที่ดีงามกล่าวสั้นๆความรุนแรงใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือกรณีตัวอย่างที่ชัดเจนของภัยที่
คุกคามสุขภาวะทุกด้าน ในทุกระดับตั้งแต่บุคคลไปจนกระทั่ง
สังคม

ความรุนแรงที่ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบ
อยู่ในวันนี้ ไม่ได้เกิดมาจากสุญญากาศหากมีรากหยั่งลึกอยู่ใน
ประวัติศาสตร์ โครงสร้างสังคมอันไม่เป็นธรรมและวัฒนธรรม
ที่มองความแตกต่างของคนอื่นอย่างคับแคบกล่าวอย่างเจาะจง
ความไม่เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บวกกับนโยบายรวม
ศูนย์และการปฏิบัติจากส่วนกลางที่ไม่เป็นธรรม อันเป็นผล
มาจากทัศนคติที่ยัดเยียดความเป็นอื่นให้แก่กลุ่มคนมีความ
แตกต่างกับตนไม่ว่าจะในด้านภาษาศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งหมดนี้เป็นหัวเชื้อที่บ่มเพาะความขัดแย้งความหวาดระแวง
และความเกลียดชัง ที่นำไปสู่การต่อต้านด้วยความรุนแรง
อย่างที่สังคมไทยไม่เคยประสบมาก่อน
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ห่วงมาก เพราะความชินชาเมื่อบวกกับความรู้ในวิธีการ
ทำความรุนแรง (ข้อสอง) แล้ว จะมีอิทธิพลเพียงพอที่จะทำให้
เด็กบางคนเลือกใช้วิธีการรุนแรงในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อน หรือปัญหาส่วนตัวที่หาทางออก  
ไม่ได้ก็ตาม  

ที่ผ่านมามีตัวอย่างให้เห็น เช่น คำให้การของเด็กและวัยรุ่นที่ก่อ
อาชญากรรมบางคนบอกชัดว่า เขาทำเพราะได้ตัวอย่างมาจาก
ภาพยนตร์ หรือเกมส์คอมพิวเตอร์ที่เขาชื่นชอบ แม้การฆ่าตัว
ตายของเด็กและวัยรุ่นที่มีลักษณะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบก็
เคยปรากฏเป็นข่าวในต่างประเทศมาแล้ว โดยเด็กทำตามบุคคล
ที่เขายึดถือเป็นแบบฉบับหรือคลั่งไคล้ เช่น ดาราหรือนักร้อง   
ที่ได้จบชีวิตของตัวเองด้วยอัตวินิบาตกรรม  

การที่สื่อรุนแรงทำให้ผู้เสพชินชากับความรุนแรง จนมองความ
รุนแรงว่าเป็นสิ่งธรรมดานั้น ในแง่หนึ่งก็คือกระบวนการที่มัน
ทำให้ความรุนแรงกลายเป็นวัฒนธรรม คือเป็นแนวทางที่
ยอมรับได้สำหรับจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นั่นเอง 
เมื่อถึงระดับนั้น สังคมก็จะมองการกระทำบางอย่างที่ควรถือว่า
เป็นความรุนแรง ว่าไม่ใช่เรื่องรุนแรงอีกต่อไป เช่น การเอา
เปรียบผู้ที่ด้อยกว่า การทำร้ายคนที่ถือว่าเป็นคู่แข่ง การแก้แค้น
ผู้ที่ทำร้ายตนด้วยการ “เอาคืน” ที่รุนแรงกว่า หรือแม้แต่การ  
ทุจริตคอรัปชั่น เป็นต้น ทัศนะเช่นนั้นคือ รากฐานของ
วัฒนธรรมแห่งความรุนแรง ซึ่งไม่เป็นคุณูปการต่อสุขภาวะของ
สังคมแต่อย่างใด 

สื่อลามก หรือสื่อที่เสนอเรื่องทางเพศในลักษณะเชิญชวน ถือ
เป็นความรุนแรงของสื่ออีกรูปแบบหนึ่ง เพราะสามารถมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศที่ไม่พึงปรารถนาของเด็กและ
เยาวชนได้ สื่อชนิดนี้ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดย
เฉพาะที่อยู่ในรูปของละครทางโทรทัศน์ วีซีดีหนังโป ๊การ์ตูน
ลามก มิวสิควิดีโอลามก เว็บลามก และการโฆษณาที่ใช้เพศเป็น
เครื่องดึงดูดความสนใจ จริงอยู่ สื่อไม่ใช่ปัจจัยเพียงตัวเดียวที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของเด็กและวัยรุ่น แต่ก็มีความ
สำคัญ ทั้งต่อการเรียนรู้และต่อพฤติกรรม การสำรวจนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ของเอแบคโพล เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 พบว่านักเรียนร้อยละ 13 เคยมีเพศสัมพันธ์
แล้ว ในจำนวนนี้ ร้อยละ 10 บอกว่าแรงผลักดันที่ทำให้มีเพศ
สัมพันธ์คือ ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเรื่องเพศ สื่อลามกในเว็บไซต์
และวีซีดี เป็นต้น  

แม้ว่าสังคมจะได้ให้ความสนใจเรื่องนี้มานาน ดังจะเห็นได้จาก
การวิพากษ์วิจารณ์ในโอกาสและรูปแบบต่างๆ (การประชุม 
สัมมนา บทวิเคราะห์ กระทู้ในเว็บไซต์ ฯลฯ) แต่ก็ดูเหมือนว่า
จะยังทำอะไรได้ไม่มากนัก ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า การควบคุม
การผลิตและการนำเสนอสื่อประเภทนี้ทำได้ยาก อีกด้านหนึ่ง 
มาตรการอย่างเช่นการกำหนดเรตติ้งรายการโทรทัศน์อย่างที่
ปรากฏอยู่ทุกวันนี้ ก็ยังไม่มีการศึกษาที่ชัดเจนว่าทำให้คนดู
ตระหนักและนำไปปฏิบัติจริงๆ มากน้อยเพียงใด  

 

สิ่งที่สื่อนำมาให้เรา มีทั้งเรื่องที่ดีงามสร้างสรรค์ และที่เป็นเรื่อง
รุนแรงหลากหลายรูปแบบ ในส่วนที่เป็นความรุนแรงนั้น บาง
อย่างเราอาจตระหนักรู้ แต่บางอย่างเราอาจไม่ได้คิดเลยว่านั่น
คือความรุนแรง โดยเฉพาะที่มาในนามของความบันเทิง เฉพาะ
ในสื่อที่ใกล้ตัวเราที่สุด คือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และวิทยุนั้น 
แทบจะไม่มีวันไหนที่เราเปิดสื่อเหล่านี้ขึ้นมาแล้ว ไม่มีเรื่องที่เป็น
ความรุนแรงให้เห็นหรือได้ยิน ทั้งนี้ ไม่รวมสื่อประเภทที่เสนอ
เรื่องราวที่มีเนื้อหารุนแรงโดยตรง เช่น ภาพยนตร์ประเภทบูล๊้าง
ผลาญหรือยั่วยุกามารมณ์ และเกมส์ประเภทรุนแรงต่างๆ 
เป็นต้น ซึ่งมักมีแรงจูงใจในการผลิตที่แตกต่างออกไป  

การสำรวจเนื้อหารายการโทรทัศน์ โดยโครงการศึกษาและเฝ้า
ระวังสื่อเพื่อสุขภาพของสังคมซึ่งวิเคราะห์รายการละครทาง
โทรทัศน์ฟรีทีวีทั้ง 5 ช่อง ที่ออกอากาศระหว่างเวลา 16.00-
22.00 น. ในเดือนสิงหาคม 2548 พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหา
ด้านเพศ ความรุนแรง และการดูถูกเหยียดหยามคนบางกลุ่ม
บางพวกแทรกอยู่ในเนื้อหาทุกเรื่อง ที่น่าเป็นห่วงคือในรายการ
ละครก่อนข่าวภาคค่ำ ช่วงเวลา 16.00-20.00 น. มีปริมาณ
ความรุนแรงมากกว่าในละครที่ออกอากาศช่วงดึกเสียอีก   
ขณะที่รายการซึ่งมีส่วนพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ของเด็ก  
ลดลง แม้ว่ารัฐบาลจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ และได้มี  
นโยบายใหส้ือ่โทรทศันเ์สนอรายการท่ีเปน็ประโยชนใ์นการเรียนรู้
ของเด็กให้มากขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยังไม่มากพอ ทั้งในด้าน
ปริมาณและคุณภาพ ยังไม่สามารถเบียดสื่อรุนแรงออกจาก  
ผังรายการได้มากนัก 

ต้องยอมรับว่า ในยุคที่พ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลงอย่างเช่นทุกวัน
นี้ สื่ออย่างโทรทัศน์ วิดีโอเกมส์ และเกมส์คอมพิวเตอร์ มี
บทบาทสำคัญในกระบวนการหล่อหลอมกล่อมเกลาพฤติกรรม
ของเด็ก ด้วยเหตุนี้ จึงมีความกังวลว่าความรุนแรงที่ปรากฏใน
สื่อเหล่านั้นจะมีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของเด็ก ใน
สังคมตะวันตกมีการศึกษานับร้อยๆ เรื่องในช่วงเวลา ประมาณ 
50 ป ีที่ผ่านมา ยืนยันว่า การเสพสื่อรุนแรงมีผลทำให้เด็กมี
พฤติกรรมก้าวร้าว แม้ว่าสื่อรุนแรงจะไม่ใช่คำอธิบายเพียงอย่าง
เดียวในเรื่องนี้ก็ตาม 

ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อ ก็ไม่ต่างมากนักกับความรุนแรงที่
เด็กได้เห็นในชีวิตจริง คือสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์ ความ
เชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมของเด็กและวัยรุ่นได้มาก การวิจัย
ในสังคมตะวันตกชีใ้ห้เห็นว่า อิทธิพลสำคัญของสื่อรุนแรงทีม่ตี่อ
เด็กคือ (1) ทำให้เกิดความรู้สึกว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่น่ากลัว 
(2) ทำให้ได้เรียนรู้รูปแบบและวิธีการทำให้เกิดความรุนแรง 
และความรู้นี้จะนำไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวได้ง่าย (3) ทำให้เกิด
ความชินชากับความรุนแรงจนเห็นว่ามันเป็นสิ่งธรรมดา  

อิทธิพลข้อแรกและข้อสองนั้น อาจจะทำให้เด็กหลีกเลี่ยงหรือ
ละเว้นความรุนแรงก็ได้ หรืออาจจะทำให้ใช้ความรุนแรงเป็น
เครื่องมือทำให้ฝ่ายตรงข้ามกลัวและยอมอยู่ใต้อำนาจก็ได้ ขึ้น
อยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ แต่อิทธิพลข้อที่สามเป็นสิ่งที่น่าเป็น 
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4 คือภัยที่คุกคามสุขภาวะ 

เพราะสุขภาวะคือสภาพที่มนุษย์มีความ
สมบูรณ์พร้อมทั้งกาย จิต สังคม และ
ปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่าง
สมดุล แต่ความรุนแรงขัดขวางและปิดกั้นไม่
ให้มนุษย์บรรลุถึงความสมบูรณ์พร้อมนั้น 
ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าความรุนแรงเป็นภัย
คุกคามต่อสุขภาวะ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึง
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 


ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนั้น เป็นรูป
ธรรมที่สัมผัสได้ไม่ยาก อีกทั้งสามารถวัดและบอกได้ว่า การ
บาดเจ็บและการเสียชีวิตเนื่องจากความรุนแรง (ซึ่งในที่นี้รวม
การทำร้ายตัวเองและการถูกทำร้าย) นั้น ทำให้ประชากรโดย
รวมสูญเสีย “ปีสุขภาวะ” ไปมากน้อยเพียงใด การสูญเสีย 
สิ่งที่เรียกว่าปีสุขภาวะนี้ นักวิชาการสาธารณสุขกำหนดเรียกว่า
เป็น “ภาระโรค” ซึ่งส่วนมากวัดเป็นความสูญเสียในระดับ
ประชากรโดยรวม หรือในระดับมหภาค นอกจากความสูญเสีย
ในรูปของภาระโรคแล้ว นักวิชาการสาธารณสุขยังประมาณการ
ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของชาติ อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากความรุนแรงได้ด้วย  

รายงาน “สถานการณ์และความสูญเสียปีสุขภาวะจากความ
รุนแรงในประเทศไทย ป ีพ.ศ. 2547” ของสำนักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (เผยแพร่ กันยายน 2550) 
ระบุว่า การสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรโดยรวม เฉพาะที่
เนื่องมาจากการตายและภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ซึ่งมีสาเหตุ
มาจากความรุนแรง คิดเป็นจำนวนปีได้ 2.7 แสนป ี หรือ
ประมาณ 2.7% ของความสูญเสียปสีุขภาวะจากทุกสาเหตุ  

เนื่องจากผู้ชายบาดเจ็บและเสียชีวิตจากความรุนแรงมากกว่า 
ผู้หญิงหลายเท่า การสูญเสียปีสุขภาวะสำหรับประชากรเพศ
ชายจงึสงูกวา่ประชากรเพศหญงิ กลา่วคอื ในปี 2547 ประชากร 
เพศชายสูญเสียปีสุขภาวะประมาณ 2.2 แสนป ีหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 3.8 ของการสูญเสียเนื่องจากเจ็บป่วยและตายจากทุก
สาเหตุ ขณะที่ประชากรหญิงสูญเสียปีสุขภาวะประมาณ 5.6 
หมื่นป ีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 เท่านั้น ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง
การบาดเจ็บและการตายจากการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตาย 

กับการถูกผู้อื่นทำร้าย ความสูญเสียปีสุขภาวะจากการทำร้าย
ตัวเองและฆ่าตัวตาย สูงกว่าความสูญเสียจากการถูกทำร้าย  

ความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของชาติอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ
และตายจากความรุนแรง ที่สำคัญมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยตรง กับส่วนที่เป็นความ 
สูญเสียกำลังผลิต (productivity) รายงานสถานการณ์และ 
ความสูญเสียปสีุขภาวะฯ ที่อ้างถึงข้างต้น ได้ประมาณการความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากการบาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากความรุนแรง (การทำร้ายตัวเองและถูกทำร้าย) สำหรับ 
ป ีพ.ศ. 2547 มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 

- การบาดเจ็บและตายจากการทำร้ายตัวเองและถูก 
ผู้อื่นทำร้ายก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
คิดเป็นมูลค่าประมาณ 33,000 ล้านบาท 

- มากกว่าร้อยละ 90 ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจ
เกิดจากความสูญเสียกำลังผลิต ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 
31,000 ล้านบาท และเป็นความสูญเสียที่เกิดกับ
ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงประมาณ 4.7 เท่า 

- ร้อยละ 88 ของความสูญเสียกำลังผลิต มาจากการ
เสียชีวิต 

ภาระโรค
ภาระโรค (burden of disease) เป็นดัชนีสุขภาพแบบ 
องค์รวม กำหนดขึ้นเพื่อบอกให้ทราบถึงความสูญเสีย  
อันเกิดจากโรคหรือความเจ็บป่วยแต่ละชนิด โดยนำเอา
ความสูญเสีย 2 ด้าน มาพิจารณาไปพร้อมกัน คือ  
(1) ความสูญเสียที่เกิดจากการตายก่อนวัยอันควร (Years 
of Life Lost - YLL) และ (2) ความสูญเสียจากการเจ็บ
ป่วยหรือพิการ (Years Lived with Disability - YLD) 
ดัชนีนี้มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “ปีสุขภาวะที่สูญเสียปรับด้วย
ความบกพร่องทางสุขภาพ” (Disability-Adjusted Life 
Years - DALYs) ความสูญเสียอย่างแรกนั้น ก็คือผลต่าง
ระหว่างอายุคาดเฉลี่ยสูงสุดของประชากร กับอายุที่บุคคล
แต่ละคนเสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคหรือความเจ็บป่วยที่
นำมาวิเคราะห์นั้น ส่วนความสูญเสียอย่างที่สอง คือจำนวน
เวลา (ปี) ที่เสียไปเพราะความเจ็บป่วยหรือพิการจากโรค 
หรือจากการเจ็บป่วยที่ถูกนำมาวิเคราะห์ ดัชนีนี้ใช้เป็น 
มาตรวัดความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรในระดับ
มหภาค  
ที่มา: Murray CJ and Lopez AD. 1996 
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ปีสุขภาวะที่สูญเสีย อันเนื่องมาจากสาเหตุความรุนแรงในประชากรไทย พ.ศ. 2547 


สาเหตุ/ ความรุนแรง



ชาย หญิง รวม 
จำนวนป ี
สุขภาวะที่ 
สูญเสีย 

% ของความ
สูญเสียจาก
ทุกสาเหตุ 

จำนวนป ี
สุขภาวะที่ 
สูญเสีย 

% ของความ
สูญเสียจาก
ทุกสาเหตุ 

จำนวนป ี
สุขภาวะที่ 
สูญเสีย 

% ของความ
สูญเสียจาก
ทุกสาเหตุ 

ตาย/เจ็บ/พิการ 
จากทุกสาเหตุ 

5,716,465 100.0 4,228,613 100.0 9,945,078 100.0

จากความรุนแรงทุกชนิด 215,732 3.8 55,937 1.3 271,669 2.7
   ทำร้ายตัวเอง 107,206 1.9 37,092 0.9 144,298 1.5

   ถูกทำร้าย 108,367 1.9 18,845 0.4 127,212 1.3
   สงคราม 156 0.0 0 0.0 159 0.0

ที่มา: ปรับจาก สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ. 2550.  

เนื่องไปถึงสุขภาวะทางจิตและสุขภาวะทางสังคมด้วย  

อีกตัวอย่างหนึ่ง จะเห็นได้จากความรุนแรงทางการเมือง ที่มี
สาเหตุมาจากความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์ ซึ่งนำ
ไปสู่การชุมนุมประท้วง แต่การชุมนุมประท้วงก็อาจพัฒนาไปสู่
ความรุนแรงทางตรงได้ ดังที่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งหลายหนใน
ช่วง 3-4 ป ี ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า 
การชุมนุมประท้วงในปีที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดความแตกแยก
ทางสังคม (ไม่ใช่เป็นแค่ความแตกต่างทางความคิดเท่านั้น) ใน
ช่วงเวลาที่มีการประท้วงนั้นผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะ
เครียดและอึดอัด สังคมตกอยู่ในสภาพอึมครึม หาทางออก 
ไม่เจอ หันไปทางไหนมีแต่การแบ่งสีแบ่งฝ่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มองไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากความผิดและความเลวของฝ่าย 
ตรงข้าม ซึ่งทำให้ต้องการเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้สถานเดียว 
ทางออกอื่นที่อยู่บนฐานของความเข้าใจและการใช้ปัญญาถูก
มองข้าม นั่นก็คือสภาพที่สุขภาวะทางปัญญาถูกคุกคามโดยตรง 

ที่สุดของเหตุการณ์ความรุนแรงที่คุกคามสุขภาวะทุกด้าน 
เห็นจะไม่มีอะไรเกินเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ผลของเหตุการณ์รุนแรงที่มีต่อชีวิตร่างกาย สภาพจิตใจ 
การอยู่ร่วมกันในสังคม และภูมิปัญญาที่พัฒนาต่อเนื่องมานับ
ร้อยป ีมีมากเกินจะประมาณ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ที่น่ากังวล
คือ ยังไม่อาจคาดเดาได้ว่าเหตุการณ์จะจบลงเมื่อไร และด้วยวิธี
อย่างไร แต่ที่แน่นอนคือภัยที่คุกคามต่อสุขภาวะยังดำรงอยู่ 
และจะดำเนินต่อไป จนกว่าไฟแห่งความรุนแรงจะมอดลง  

ถ้าจะไม่ให้สุขภาวะถูกคุกคาม ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ
ต้องหยุด หรือลดดีกรีแห่งความรุนแรงลงให้ได้ แต่นั่นคือ
พันธกิจที่ท้าทายมากสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน  
 

- ร้อยละ 83 ของความสูญเสียกำลังผลิตเป็นความ
สูญเสียในกลุ่มอายุ 15-44 ป ี

- อัตราความสูญเสียกำลังผลิตต่อการเสียชีวิต 1 ราย 
คิดเป็นมูลค่า 2.3 ล้านบาท สำหรับผู้ชาย และ 2.0 
ล้านบาท สำหรับผู้หญิง 

- ความสูญเสียที่ เป็นค่ารักษาพยาบาลมีมูลค่า
ประมาณ 1.9 พันล้านบาท 

- รอ้ยละ 60 ของความสญูเสียท่ีเปน็คา่รกัษาพยาบาล 
เป็นความสูญเสียในกลุ่มอายุ 15-29 ป ี 

ความสูญเสียที่กล่าวข้างต้นเป็นส่วนที่พอจะวัดเป็นตัวเลขได้
เท่านั้น แต่ภัยคุกคามจากความรุนแรงไม่ได้มีเฉพาะที่วัดเป็น
ตัวเลขได้ ยังมีผลทางจิตใจ สังคม และปัญญา ซึ่งเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน แต่ก็ส่งผลด้านลบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้ 
ไม่น้อยไปกว่าการบาดเจ็บและการเสียชีวิต 

ประเด็นสำคัญ เราจะต้องเข้าใจว่า ผลกระทบของความรุนแรง
ต่อสุขภาวะด้านใดด้านหนึ่ง มักจะส่งผลต่อเนื่องไปยังด้านอื่นๆ 
ด้วย แม้อาจจะไม่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั้งหมด แต่ก็บอกถึงความ
เป็นองค์รวมของสุขภาวะในชีวิตได้ เช่น ถ้าความรุนแรงจาก
การทะเลาะวิวาททำให้เกิดการทำร้ายกันทางร่างกาย จนฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บหรือเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตนั้นย่อมมีผลต่อจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่
ได้ อาจจะเป็นความหวาดกลัว ความระแวง ไม่ไว้วางใจ 
ความเครียด ความเกลียดชังและโกรธแค้น หรือแม้กระทั่ง
ความอาฆาตพยาบาท สภาวะทางจิตใจเช่นนั้นสามารถนำไปสู่
ความแตกแยก และคุกคามต่อความสัมพันธ์ทางสังคม ผลที่
ตามมาอาจทำให้การอยู่ร่วมกันขาดความสงบสุข โดยนัยนี้ 
ความรุนแรงทางตรงที่คุกคามสุขภาพกายนั้น สามารถมีผลต่อ
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ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ไม่ใช่
เรื่องของสัญชาตญาณ แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
แม้ว่าความผิดปกติทางชีววิทยา และความบกพร่องทาง
จิตอาจจะทำให้บางคนเสี่ยงต่อการกระทำรุนแรงได้ แต่
อิทธิพลของปัจจัยเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ป้องกันหรือทำให้ลด
น้อยลงได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมและการอบรมกล่อมเกลาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพข้อเท็จจริงนี้ ทำให้เรากล่าว
ได้อย่างมั่นใจว่า ความรุนแรงเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยง
หยุดหรือทำให้ลดน้อยลงได้แม้จะเป็นสิ่งท้าทายก็ตาม
แต่ความรุนแรงมีความซับซ้อนหลากหลาย ดังได้แสดงให้เห็นมาแล้วข้างต้น จึงเป็นไป  
ไม่ได้ที่มาตรการแก้ปัญหาเพียงมาตรการเดียวจะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความรุนแรง  
ที่ใช้ได้ผล ในทุกเรื่องและทุกระดับ มาตรการแก้ปัญหาความรุนแรงที่มีประสิทธิภาพ 
ควรเป็นมาตรการที่เป็นองค์รวม ให้ความสำคัญแก่กิจกรรมสอดแทรกที่จะก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคล ความสัมพันธ์ ชุมชน และสังคมไปพร้อมกัน 

ระดับบุคคล  

มาตรการสำคัญในระดับบุคคล ควรมีจุดมุ่งหมายหลักอย่างน้อย 2 ประการ คือ 
ประการแรก ควรมุ่งปลูกฝังทัศนคติและพฤติกรรมที่ไม่รุนแรงในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น
ทั่วไป เพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรง ทั้งต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง ขณะ
เดียวกันก็จะได้มีทักษะที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ ประการที่สอง ควรมุ่งเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรง ทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้ที่มีแนวโน้มจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรง ทั้งในฐานะผู้ก่อ
และผู้รับผลของความรุนแรง ในประการที่สองนี้ ผู้เกี่ยวข้องในโครงการป้องกัน
ความรุนแรง จะต้องมีความรู้และไวต่อเหตุการณ์ สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือ
ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เด็ก วัยรุ่น ครอบครัว ผู้สูงอายุ และฝูงชน กระทำความ
รุนแรง ใครคือกลุ่มเสี่ยง และทางออกที่เหมาะสมปราศจากความรุนแรง  
คืออะไร 

แนวทางที่จะได้ผลในระดับบุคคลอาจทำได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น การ
ให้การศึกษาในระบบโรงเรียน หรือการฝึกอบรมเฉพาะทาง ที่จะทำให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีทักษะที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้ง โดยไม่ใช้ความ
รุนแรง โครงการลดปัญหาการล้อเลียนในโรงเรียน และโครงการอบรม

ทางศีลธรรมที่จะช่วยให้เด็กและวัยรุ่นเรียนรู้วิธีบริหารความโกรธ

5 หยุดความรุนแรง:   
 ท้าทาย แต่ไม่เหลือวิสัย 
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และอารมณ์ของตน แทนการระบายออกด้วยความรุนแรง สำหรับกลุ่มที่เสี่ยง  
ต่อความรุนแรงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (เช่น ผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว คิดฆ่าตัวตาย) 
ควรมีกิจกรรม หรือหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา หรือให้การบำบัดถ้าจำเป็น  



การขับเคลื่อนในระดับ
มหภาคเช่นนี้จะต้อง
ประสานพลังจาก
3ด้านไปพร้อมกัน
คือการขับเคลื่อนความรู้
ขับเคลื่อนนโยบาย
และขับเคลื่อนสังคม
ในลักษณะสามประสาน
หรือยุทธศาสตร์
สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

ระดับความสัมพันธ์

เพราะความขัดแย้งเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของความรุนแรง ดังนั้น 
มาตรการที่จะลดความรุนแรงจากสาเหตุนี้ควรมุ่งให้คนรู้จักสร้าง และ
จัดการความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ในทุกระดับ เฉพาะอย่างยิ่ง  
คือในครอบครัว ในโรงเรียน และสถานที่ทำงาน  

ในปัจจุบัน แม้ว่าสังคมจะตระหนักอยู่พอสมควรว่า ความรุนแรงใน
ครอบครัวมีสาเหตุสำคัญมาจากความสัมพันธ์ที่เปราะบาง แต่
โครงการที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวยังมีจำกัด 
สื่อมวลชนและองค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมครอบครัวควรจะให้
ความสนใจในประเด็นนี้มากขึ้น กิจกรรมอย่างเช่น การให้  
คำปรึกษา น่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่เฉพาะสำหรับคู่สามี
ภรรยาที่มีปัญหาเท่านั้น หากยังเป็นประโยชน์สำหรับรายที่ไม่มี
ปัญหาด้วย เนื่องจากปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่
สำหรับบางรายที่มีปัญหาเรื้อรัง อาจจำเป็นต้องได้รับการ
บำบัด ดังนั้น โครงการประเภทครอบครัวบำบัดอาจจะมีความ
จำเป็น นั่นหมายถึงการเตรียมทั้งด้านบุคลากรและด้านสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพื่อการนี้  

นอกจากนี้ การให้การศึกษาแก่พ่อแม่เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยง
ดูบุตรวัยต่างๆ ก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะในยุคที่พ่อแม่มี
เวลาให้แก่ลูกน้อยลงเช่นทุกวันนี้ กิจกรรมประเภทนี้ควรถือ
เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาสำหรับประชาชน ซึ่งสื่อมวลชน
แขนงต่างๆ สามารถทำได้ และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้น กิจกรรมส่ง
เสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวควรจัดควบคู่ไปกับการรณรงค์
เพื่อการลด ละ เลิก การดื่มสุรา ยาเสพติด และการพนัน 
เพราะมีการศึกษาจำนวนมากชี้ว่า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่นำไปสู่
ความรุนแรงในครอบครัว  

ระดับชุมชน

 มาตรการป้องกันความรุนแรงในชุมชน ควรมุ่งทำให้
คนในชุมชนตระหนักในภัยคุกคามจากความรุนแรง ให้มีการพูดคุย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ และเฝ้าระวัง
ไม่ให้โอกาสที่ความรุนแรงในรูปของอาชญากรรม หรือการทะเลาะ

วิวาทจะเกิดขึ้นได้ รูปแบบของกิจกรรมอาจจะเป็นการรณรงค์เพื่อ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชุมชน โดยใช้สื่อมวลชนที่มีอยู่ ดำเนินการ

ลดปัจจัยเสี่ยงและพื้นที่เสียงที่จะนำไปสู่ความรุนแรง เช่น สถานบันเทิง 
บ่อน และอบายมุขต่างๆ ขณะเดียวกันก็เพิ่มพื้นที่ดี เช่น สวนสาธารณะ 
ห้องสมุด และสนามกีฬา จัดให้มีการเฝ้าระวังความรุนแรงโดยคนในชุมชน
ร่วมมือกัน จัดให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตามถนนและตรอกซอย และให้มี
กลไกภายในสังคมเพื่อจัดการความขัดแย้งทุกระดับ โดยใช้หลักสมานฉันท์
เป็นสำคัญ โดยสรุปคือ ควรส่งเสริมกิจกรรมที่จะทำให้เกิด “ชุมชนสีขาว”  
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ระดับสังคม  

มาตรการในระดับสังคมจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการขับ
เคลื่อน สู่สังคมที่ไร้ความรุนแรง การขับเคลื่อนในระดับมหภาค
เช่นนี้จะต้องประสานพลังจาก 3 ด้านไปพร้อมกัน คือการ  
ขับเคลื่อนความรู้ ขับเคลื่อนนโยบาย และขับเคลื่อนสังคม ใน
ลักษณะสามประสาน หรือยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

 ขับเคลื่อนความรู ้ 

เพราะความรุนแรงเป็นปัญหาสังคมที่ซับซ้อน การแก้ปัญหานี้
จะต้องทำบนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่เพียงพอ เชื่อถือได้ 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสร้างและการจัดการความรู้ให้ชัดว่า 
สังคมไทยมีความรุนแรงอะไรบ้าง ขนาดของปัญหานั้นๆ อยู่ใน
ระดับใด ใครคือกลุ่มเสี่ยง แนวโน้มเป็นอย่างไร อะไรเป็นเหตุ
ปัจจัยสำคัญ จะแก้ได้อย่างไร และจะระดมองค์ความรู้ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ ในสังคมและวัฒนธรรมมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้อย่างไร  

บทความนี้ได้แสดงให้เห็นชัดว่า ยังมีช่องว่างทางความรู้ในเรื่อง
ความรุนแรงอยู่มากในสังคมไทย ข้อมูลที่มีอยู่บ้างในบางเรื่องก็
กระจัดกระจาย ไม่มกีารจัดการทีด่เีท่าทีค่วร ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
ประสบความยากลำบากในการนำไปแปลเป็นกิจกรรมเพื่อการ
ขับเคลื่อน ในระดับชาติจึงน่าจะมี “สถาบันจัดการความรู้
ด้านความรุนแรงในสังคม” หากสถาบันเช่นนั้นเกิดขึ้นได้จริง 
ควรจะเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระและคล่องตัวพอสมควร  

การพัฒนาระบบข้อมูลควรมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อวางเป้าหมาย
ที่สามารถวัดได้ว่า สังคมไทยควรจะบรรลุถึงจุดใดในเรื่องการ
ลดความรุนแรง เช่น ในเรื่องฆ่าตัวตาย จะต้องมีอัตราไม่เกิน
เท่าไรต่อแสนประชากร และการฆ่ากันตายต้องไม่เกินเท่าไร  
ต่อแสนประชากร เป็นต้น ความรู้นั้นจะต้องมีอย่างต่อเนื่อง 
และจะต้องสื่อไปยังสังคมและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อการขับ
เคลื่อนต่อไป  

หน่วยงานหลายหน่วยที่มีอยู่อาจจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ 
เช่น หน่วยงานวิจัยในมหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เป็นต้น สำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนทางสุขภาพโดยตรงอยู่
แล้ว ก็อาจจะมีบทบาทเข้ามาหนุนช่วยงานด้านการจัดการ
ความรู้ได้ส่วนหนึ่ง 

 ขับเคลื่อนนโยบาย 

การขับเคลื่อนด้านนโยบายมีเรื่องสำคัญที่ เกี่ยวข้องกันอยู่   
2 เรื่อง เรื่องแรกคือ ตัวนโยบายพร้อมด้วยยุทธศาสตร์   
บนพื้นฐานของความรู้และข้อมูลที่ดี เรื่องที่สองคือ กฎหมาย 
ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกที่จะนำนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่

การปฏิบัติ เฉพาะเรื่องกฎหมายนั้น ปัจจุบันนี้สังคมไทยมี
กฎหมายที่จะให้ความคุ้มครอง หรือดูแลด้านสวัสดิการของ
ประชากรกลุ่มต่างๆ อยู่พอสมควร เช่น พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุแห่งชาติ 
พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และล่าสุด
คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติเหล่านี้มีผลในด้านการ
คุ้มครองและเยียวยาผู้ถูกกระทำรุนแรงได้ในระดับหนึ่ง แต่ผล
ในทางป้องกันความรุนแรงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น 
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่จะมีผลในเชิงป้องกันคือสิ่งที่ควรจะ
ได้ทำให้ชัดเจนกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ตัวนโยบายที่จะมีผลในเชิงป้องกันความรุนแรง ที่น่าจะได้ทำให้
ชัดเจนมากขึ้น เช่น นโยบายกระจายรายได้ นโยบายพัฒนา
หลักประกันความมั่นคงทางสังคม (social safety net) และ
นโยบายการสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นต้น นโยบาย
เหล่านี้จะต้องพัฒนาและดำเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ไม่เฉพาะแต่ฝ่ายรัฐและฝ่ายการเมืองเท่านั้น แต่ต้องร่วม
กันทั้งสังคม โดยอาศัยกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น สมัชชา
สุขภาพ สภาผู้นำชุมชน สภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม 
รวมทัง้กลไกองคก์ารปกครองทอ้งถิน่ และรฐัสภาดว้ย โดยสรปุคอื
ตอ้งดำเนนิการในลกัษณะกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะที่
ประชาชนมีส่วนร่วม (Participatory Public Policy Process) 

 ขับเคลื่อนสังคม 

เพราะความรุนแรงมีรากหยั่งลึกอยู่ในโครงสร้างสังคมและ
วัฒนธรรม การขับเคลื่อนสังคมเพื่อลดความรุนแรงจะต้องมุ่ง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมแห่งความรุนแรง จะ
ต้องมียุทธศาสตร์และกระบวนการในการขับเคลื่อนสังคมทั้ง
สังคมออกจากความรุนแรง และไปสู่การสร้างสังคมและ
วัฒนธรรมใหม่ ที่เอื้อต่อความเสมอภาคและสมานฉันท์ 

การขับเคลื่อนนี้จะต้องทำผ่านระบบการศึกษา สื่อสารมวลชน 
การรณรงค์ และกลไกทางสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ศาสนา 
ชุมชน ท้องถิ่น ไปจนถึงประเทศโดยรวม สังคมที่มีความรู้ความ
เข้าใจในปัญหา มีพลังจากการมีส่วนร่วม และมีจุดมุ่งหมายร่วม
กันเช่นนี้ ก็จะรวมกันขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย  

ความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่จะหยุดหรือลดลงได้ด้วยการ

ร้องขอ แต่ด้วยการลงมือทำ บนพื้นฐานของ

ความรู้ที่เพียงพอ นโยบายที่ถูกต้อง และการขับ

เคลื่อนที่ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพ 

มีแต่การลงมือทำเช่นนี้เท่านั้นที่จะทำให้การหยุด

ความรุนแรง ซึ่งเป็นงานท้าทาย กลายเป็นงานที่

ไม่ยากเกินวิสัยที่จะทำได้  
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